1. melléklet az Ugod Község Települési Értéktár Bizottságának Szervezeti és Működési
Szabályzatához

UGOD KÖZSÉG POLGÁRMESTERE RÉSZÉRE!

Javaslat a
Szárhegyi kilátó hely- és erdőismereti tanösvény
„[nemzeti érték megnevezése]”
települési értéktárba történő felvételére

Készítette:
.…..........Polgár Károly .......................... (név)
................................................................ (aláírás)
Ugod, 2016. október 24.......................... (település, dátum)

I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI
1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:
………………………………………………………………………………………………
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:

Név: ………Polgár Károly...................………………………
Levelezési cím: 8564 Ugod, Vasút u. 60. ……………………
Telefonszám: …………………………………………………
E-mail cím: ……………………………………………………
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II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI
1. A nemzeti érték megnevezése: …Szárhegyi kilátó hely- és erdőismereti tanösvény

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása:

□ agrár- és élelmiszergazdaság □ egészség és életmód
□ ipari és műszaki megoldások □ kulturális örökség
x természeti környezet

□ épített környezet
□ sport

x turizmus

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Ugod mellett elterülő erdő és a Szárhegy

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 Ugodi Erdőbirtokossági Társulat 2015-ben közjóléti létesítményként hozta létre az erdei
kirándulóhelyet, a hely- és erdőismereti tanösvényt, valamint a 18 méter magas kilátót,
mely az ugodi vár tornyaira emlékeztetheti a kirándulókat.
Az Önkormányzat épülete elől indulunk a 4,3 km-re lévő kilátó felé. 1,5 km gyaloglás után
elérjük a település utolsó házait. Innen már kavicsozott úton folytathatjuk kellemes sétánkat a
Bakony erdeje felé.
A tanösvény az erdőben indul, teljes hossza mintegy 1500 méter. Tengerszint feletti induló
magassága 281 méter, az ösvény legmagasabb pontja a 356 méter magas Szárhegy, melyre a
kilátó épült. A tanösvényen elhelyezett táblák részletesen bemutatják a környező erdő növény
és állatvilágát, az ugodi vár történetét. Érdekes és hasznos információkkal gazdagodva
folytatjuk túránkat.
Utunk során, a tanösvényen haladva több helyen is kisebb pihenőhelyet találunk asztallal és
padokkal. A kilátó alatt egy nagyobb, tűzgyújtó hellyel is rendelkező pihenőhely látható. A
kilátóhoz felvezető erdei úton gyalogosan még feljebb haladva található egy fedett erdei
pihenőhely, tűzgyújtó hellyel és szabadtéri padokkal, asztalokkal.
A közkedvelt kilátó felső emeletéről gyönyörű kilátás nyílik az előttünk elterülő tájra. Tiszta
időben láthatók az Alpok hófödte csúcsai. Szemünkbe tűnik a Kőszegi hegység, más irányban
Csorna épületei, vagy Rábacsanak házai sejlenek fel a távolban. Szinte karnyújtásnyira
érezzük a Somlót és a Ság-hegy ormait. Megcsodálhatjuk a fél Dunántúlt,
megismerkedhetünk a Pannon táj szépségeivel és mindezt ingyen, a nap 24 órájában. A
tanösvény és a kilátó ingyenesen látogatható.
A túra az Önkormányzat épületétől számítva oda-vissza mintegy 8-8,5 km.

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:
Míg a környezetünk természeti kincsei, változatos, néha ritka növény és állatvilága, a táj
szépsége az itt élőknek megszokott, mindennapos látványt jelent, addig másoknak érdekes,
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szemgyönyörködtető élmény közelebbről megismerni a Bakonyt, a kilátó alatt elterülő tájat. A
kihelyezett tábláról ízelítőt kapunk a 800 éves ugodi vár történtéből. A szárhegyi kilátó helyés erdőismereti tanösvény nagyban hozzájárul a helyi turizmus növekedéséhez. Legyünk
büszkék környezetünkre, e meglévő helyi értékünkre.
A tanösvény és a kilátó minden korosztály számára, kicsiknek és nagyoknak egyformán
ajánlott. A környező erdő növény és állatvilágának bemutatásával érdekes és hasznos
információkat nyújt a látogatóknak. Különösen hasznos lehet a fiatalabb korosztálynak,
diákoknak, gyarapítva biológiai és földrajzi ismereteiket.
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források):
http://www.ugod.hu/galeries/atadas_kilato.html
http://balcsi.net/balatoni-kilatok/ugod-szar-hegyi-kilato
http://kirandulastervezo.hu/celpont/ugod/szar-hegyi-kilato
http://mogetiana.hu/egyeb-hirek/28-ugodi-kilato-es-tanosveny.html
https://www.smbleader.hu/egyeb-hirek/53-kilato-es-helyismereti-tanosveny-ugodon.html
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: Nincs

III. MELLÉKLETEK
1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuálisdokumentációja
2. A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 1. § (1)
bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, támogató és ajánló
levelek
3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó
hozzájáruló nyilatkozat
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III. MELLÉLETEK

1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuálisdokumentációja:

Szárhegyi kilátó

Kilátás a szárhegyről
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2. A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 1. § (1)
bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, támogató és ajánló
levelek:
A javasolt nemzeti értéknek nincs a törvény j) pontjának megfelelő nemzetközi elismerése.

3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó
hozzájáruló nyilatkozat:
HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT
Alulírott Piller Zsolt nyilatkozom, hogy a Szárhegyi kilátóról általam készített fényképek
közléséhez és felhasználásához hozzájárulok.
Ugod, 2016. október 24.
…..........................................
Piller Zsolt
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