1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez
Javaslat a
„Lourdesi Szűz Mária barlang”
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 vörös homokkőből készült barlangot az Unatyinszky testvérpár, Lajos és Leona
építtették az 1910-es évek vége felé, feltehetően idős, beteg szüleiknek, a szűz Mária
közbenjárását kérve. A barlang eredetileg kisebb méretű volt, az áthelyezésére 1968-ban
került sor, amikor az M70 utat szélesítették. Abban a kemény, ateista időkben nehéz volt
elérni, hogy ne vesszen el a kegyhely. Az újjáépített barlangszentély a katolikus hívek
adományából, 1969-ben készült el.
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:
Emlékhely – rendszeres gondozásával ma is „élő”, katolikus hittér.
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
dokumentációja

javasolt

nemzeti

érték

fényképe

vagy

audiovizuális-

2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok,
támogató és ajánló levelek
A láthatóan ma is élő kegyhely, Lourdes és egykori bogláriak emlékét őrizve, a hitélet
kedves színfoltjaként az idelátogató vendégek érdeklődésére is számot tarthat. Települési
értéktárba felvételét javasoljuk.
3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó
hozzájáruló nyilatkozat

