1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez
Javaslat a
„Jazz és a Bor Fesztiválja”
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:
„Helyiérték” Gondolkodók és Alkotók Regionális Egyesülete

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 x kulturális örökség
 természeti környezet
x turizmus és vendéglátás

 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 1999-től, 2016-ban immár 17. alkalommal, a Helyiérték Egyesület rendezésében zajló
országos fesztivál a jazz népszerűsítésével a helyi borászoknak ad bemutatkozásra
lehetőséget. A jazz országos hírű művelői, részvételükkel emelik a város, és a bor
elismertségét, méltóságát, turisztikai vonzerejével emeli a látogatók létszámát.
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:
A zene és a bor – mindkettő lehet minőségi és „pancsolt”. Utóbbi lejárat – ez ellen minden
eszköz érték, főként, ha ez közösséget is épít.
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források)
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: www.jazzesaborfesztivalja.eu
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
A Jazz és a Bor fesztiválja széleskörű érdeklődésre válasz, a zene és a bor kapcsolásának
hasonló példája országszerte követőkre talált. Ezzel, a résztvevő művészektől kezdve, a
szervezőkön át a vendégekig népes tábor alakult, akik a zene speciális ágának szeretetét és
a bor kultúrált fogyasztását közösségi keretben népszerűsítik. A megyei értéktárba
javasoljuk.
3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó
hozzájáruló nyilatkozat

