1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez
Javaslat az
„Evangélikus templom”
települési értéktárba történő felvételéhez

Készítette:
Szalai Tünde
……………………………………………………. (aláírás)
Balatonboglár, 2016. szeptember
(P. H.)
I.
A JAVASLATTEVŐ ADATAI
1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:

2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:
Név: Szalai Tünde
Levelezési cím: 8630 Balatonboglár, Árpád u. 17.
Telefonszám: 06-20/428-9073
E-mail cím: helyiertek15@gmail.com
II.
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI
1. A nemzeti érték megnevezése
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
 agrár- és élelmiszergazdaság  egészség és életmód
 ipari és műszaki megoldások  kulturális örökség
 természeti környezet
 turizmus és vendéglátás

x épített környezet
 sport

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Somogy megye / Balatonboglár
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik
x települési
 tájegységi
 megyei

 külhoni magyarság

5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása
A balatonboglári evangélikus templom gyönyörű természeti környezetben, a város által
adományozott telken, a Várdombon épült 1995 és 1999 között. A terméskőből épített,
hajlított faszerkezetű, kupolás templom, a modern organikus építészet remeke pár év alatt
idegenforgalmi nevezetesség lett, sőt (2002-ben) elnyerte Balatonboglár város Esztétikai
Díját is. Az utcaképhez alkalmazkodó, a régi − 19. századból fennmaradt − boglári
házakra emlékeztető, nyeregtetős parókia 2000-ben készült el. Az épületkomplexumot
Nagy Tamás Ybl-díjas építész tervezte.
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:
A modern templomhoz számos közösség létrejötte fűződik, a liturgikus alkalmak mellett
helyt ad civil rendezvényekhez, s német érdekeltsége, kapcsolatai szintén a város javát
szolgálják.
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források): http://erosvar.hu/egyhazkozsegunk/gyulekezeteink/20-abalatonboglari-koerzet
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: www.erosvar.hu
III.
MELLÉKLETEK
1. Az értéktárba felvételre
dokumentációja

javasolt

nemzeti

érték

fényképe

vagy

audiovizuális-

2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok,
támogató és ajánló levelek
Az evangélikus templom, hitéleti és közösségteremtő szerepe mellett esztétikai értéket is
képvisel, így fiatal kora ellenére is jelentős épületévé vált a városnak.
Javasoljuk értéktárba felvételét.
3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó
hozzájáruló nyilatkozat

