1. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez
Javaslat a
„Xantus János gömbkilátó”
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
x 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 város jelképévé vált, a Várdombon található, fémszerkezetű kilátó iránytűként, a
bárhonnan érkezőnek jelzi Balatonboglárt. A 15 méter átmérőjű, 240 háromszög alkotta
gömb Kádár István mérnök tervezése, az 1958. évi brüsszeli világkiállítás része volt, s az
etnológus Xantus Jánosról kapta elnevezését. Mára már felújítva, a Balaton mellett talán a
legtöbb látogatót látványa és a kilátás vonzza.
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:
Ipari emlék és turisztikai látványosság, amely múltjában európai ismertséget is hordoz –
Balatonboglár „különös ismertetőjegye”.
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források):
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:
http://balatonboglarbob.hu/kalandpark/gombkilato
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 brüsszeli világkiállításon, egykor Magyarországot népszerűsítő fémszerkezet ma Boglár
jelképévé vált. A Gömbkilátó talán a leglátogatottabb helyszín a településen. Története és
funkciója okán is javasoljuk a megyei értéktárba vételét.
3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó
hozzájáruló nyilatkozat

