1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez
Javaslat a
„Jankovich-telepi Nagyboldogasszony 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
Az 1936. augusztusában befejezett templom főként a telepen nyaraló, jómódú
tulajdonosok számára készült a helyi, üdülőtelepi bizottság elhatározása alapján. Sztojka
József okleveles építész tervei alapján, a M. kir. Vallás és Tanulmányi alap, a jótékony célú
M. Kir. Államsorsjáték, gróf Jankovich Iván adományaiból és a hívek adakozásából épült.
A templom egyhajós, a szentélye nyolcszögzáródású. A két oldalon elhelyezkedő
sekrestye a kereszt felső szárát, míg a nyolcszög záródású szentély, a kereszt fejét, a hajó a
hosszanti fekvése a kereszt lábat adja. A főhajó az úgynevezett vasbeton dongára feszített
gerincű alkotás, mely a belső tér donga-kupolazáródású, érdekes körablak megvilágítással. A
torony a nyugati oldalon a bejárathoz közel épült. Torony sapkája az erdélyi és tisza-vidéki
erőd templomok mintájára hasonlít, a toronyban két kisebb harang lakik.
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:
Műemlék, a polgári Magyarország emlékeit hordozza, ma is aktív, liturgikus hely.
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források):
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:
III.
MELLÉKLETEK
1. Az

értéktárba

felvételre

javasolt

nemzeti

érték

fényképe

vagy

audiovizuális-

dokumentációja

2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok,
támogató és ajánló levelek
A templom társadalmi igényre és összefogással készült épület, kora és funkciója okán
javasoljuk a települési értéktárba felvételre.
3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó
hozzájáruló nyilatkozat

