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Javaslat

a Keszthelyi Kilométerek nemzeti értéktárba való felvételéhez

A Keszthelyi Kilométerek rövid bemutatása

2008-ban rendezte meg először Bedő Beáta és csapata az utcai futóversenyt, mely

kezdetben félmaraton, maraton és váltó futószámokban indult, de az évek során a szervezők
megpróbálták bővíteni a kínálatot, így ma már a fogyatékkal élők és a gyermekek is
megmérettethetik magukat. Mindezt kellemes környezetben, a Fő tér vonzáskörzetében,
2014 óta ingyenes egészségügyi szűrés bevezetésévei lehet igénybe venni. A 2015-ös

verseny további újdonságokat ígér: vadonatúj pályakialakítást, új programtervet és
sprintfutam indítását. Célba érkezéskor minden befutó frissítő csomagot és különleges érmet
kap.

Indoklás a Magyar Értéktárba történő felvétel mellett

A Keszthelyi Kilométerek a térség legnagyobb futóversenye, amely évről-évre egyre nagyobb
népszerűségnek örvend, már tradíciónak mondható Keszthelyen. A versenynek
közösségteremtő ereje van amellett, hogy mint sport, az egészséges életmódra biztat
mindenkit. Az aktív- és hobbifutók számára lehetőséget teremt, hogy kipróbálják magukat
egy megmérettetésen. A szervezők kiváló csapatmunkát végeznek, ezzel is segítve a verseny
sikerességét, és a résztvevők kedvének növelését. Úgy érzem, a verseny egyediségnek számít
a térségben, így megfelelőnek tartom a helyi értéktárba való felvételre.
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Keszthely, 2015. január 28.



1.
A JAVASLATTEVŐ ADATAI

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezetlvállalkozás) neve: Dombi Kinga

2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:
Név: Dombi Kinga
Levelezési cím: 8360 Keszthely, Kulcsár Fábián köz 1/B
Telefonszám: 20/376-6341
E-mail cím: dkinga@freemail.hu

II.
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI

1. A nemzeti érték megnevezése: Keszthelyi Kilométerek

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
O agrár- és élelmiszergazdaság O egészség és életmód
O ipari és műszaki megoldások O kulturális örökség
O természeti környezet O turizmus és vendéglátás

O épített környezet
~ sport

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Keszthely

4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik
O települési O tájegységi ~ megyei O külhoni magyarság

5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása:
2008 óta szervezi meg Bedő Beáta és csapata a Keszthelyi Kilométerek utcai futóversenyt,
amely egyre nagyobb népszerűségnek örvend. A versenyben lehet indulni maratonban,
félmaratonban, azon belül egyénileg, illetve váltóban is.

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett: a Keszthelyi Kilométerek a térség
legnagyobb futóversenye, immár hagyományként szolgál.

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források): https://hu-hu.facebook.comlkeszthelyikilometerek
http://futazas.hulversenyek/5 5-hazai -versenyek/161- keszthelyi-kilometerek

8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: http://www.keszthelyikilometerek.hu/

Ill. MELLÉKLETEK

1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális-
dokumentációja

2. A Htv. 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


