1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez
Javaslat a
„Kék kápolna”
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 neogót stílusú Kék kápolnát az evangélikus Körmendy család építette 1856-ban.
Liturgikus célokra már nem használják, nyáron kiállítások színtere.
A 60-as évek második felétől aktivizálódó neoavantgárd, valamint a hatósugarába tartozó
progresszív művészeti törekvések a kápolnatárlatokon konvergálódva a korai hetvenes
években ugyanis olyan, társadalomtörténetileg érdekes, a demokrácia csíráit magában
hordozó szituációt eredményeztek Balatonbogláron, amelyhez hasonló csak jóval később, a
rendszerváltozás időszakában volt tapasztalható – ez volt a „Törvénytelen avantgárd”.
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:
Műemléki jellege mellett a pártrendszer működését jellemző, illetve a honi
művészettörténet részét képező esetek színtere volt.
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források): www.vkkboglar.hu; Galántai György: Törvénytelen
avantgárd
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:
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 Kék kápolna kora, egykori- és mai funkciója mellett, a mai Boglár látványosságaként,
természetesen helyet kell kapjon a települési értéktárban. Felvételre javasoljuk.
3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó
hozzájáruló nyilatkozat

