I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI
A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:
Balatonfüredi Városi Értéktár
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:
Név: Molnár Judit
Levelezési cím: Balatonfüred, Szent István tér 1.
Telefonszám: 70/36-86-870
E-mail cím: balatonfured.kozalapitvany@gmail.com
1.

II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI
1.

A nemzeti érték megnevezése
1956-os balatonfüredi zászló

2.

A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
- és élelmiszergazdaság
X kulturális örökség

3.

A nemzeti érték fellelhetőségének helye
Az 1956-os forradalom és szabadságharc kitörésének 50. évfordulóján,
Balatonfüreden a városi ünnepség keretében a Kovászna parkban Szalay Gyula a
csopaki iskola igazgatója és Hőbe Imre az 56-os zászlót átadták Balatonfüred
polgármesterének Dr. Bóka Istvánnak, aki a Városi Helytörténeti Gyűjteménynek
adta tovább, ahol jelenleg is őrzik.

4.

Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik
X megyei

5.

A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása
Eredeti, balatonfüredi kivágott címerű 1956-os zászló. Piros rúdon lévő nemzeti
színű, közepén a balatonarácsi Mezőgazdasági Szakiskola Tangazdaság diákjai által
bicskával kivágott, lyukas zászló. Hőbe Imre, az iskola első évfolyamos diákja által
elmondottak, és az ő visszaemlékezése alapján 1956. október 26-án a diákokkal a
forradalmi eseményeken a balatonarácsi iskolából indulva, Tihany, Aszófő, Pécsely,
Szőlős településeken vitték végig a zászlót. 1986-ban leltározás során, az iskola

padlásán László Antalné Thuránszky Edit anyagkönyvelő, és Köles Sándor találta
meg a porosodó relikviát. A rendszerváltást követően minden évben az iskolai
ünnepségen felhasználták a zászlót. A kilenc „56-os” diák 50 éves osztálytalálkozót
rendezett, az eredeti zászlót igazolták, és 2006. október 22-én jelképesen átadták az
iskolának.
6.

Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett
Jelenlegi ismereteink szerint eredeti, kivágott címerű, 56-os nemzeti lobogó – a
füredin kívül - egy db található, a Hadtörténeti Múzeumban.

7.

A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források)
Füredi História, Helytörténeti Folyóirat XIV. évfolyam l. szám 36. 2014.
Zatkalik András: Miénk maradt október szelleme, Balatonfüredi Napló 10. szám
2006. október

8.

A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:

III. MELLÉKLETEK
1.

Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuálisdokumentációja

2.

A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok,
támogató és ajánló levelek
*j) nemzeti érték: magyar alkotótevékenységhez, termelési kultúrához, tudáshoz,
hagyományokhoz, tájhoz és élővilághoz kapcsolódó, nemzetünk történelme, valamint a
közelmúlt során felhalmozott és megőrzött minden szellemi és anyagi, természeti,
közösségi érték, vagy termék, amely
ja) hazai szempontból meghatározó jelentőségű, így nemzetünk – de legalább egy
meghatározott tájegység lakossága – a magyarságra jellemzőnek és közismertnek fogad
el,
jb) jelentősen öregbíti hírnevünket, növelheti megbecsülésünket az Európai Unióban és
szerte a világon,
jc) hozzájárul új nemzedékek nemzeti hovatartozásának, magyarságtudatának
kialakításához, megerősítéséhez;

3.

A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó
hozzájáruló nyilatkozat

Nyilatkozat

*Alulírott Tóth-Bencze Tamás hozzájárulok a Javaslat az 1956-os balatonfüredi zászló
Veszprém Megyei Értéktárba történő felvételéhez csatolt saját készítésű fénykép(ek) /
film(ek) további felhasználásához.

aláírás

