a 114/2013. (IV. 16.) Korányrendelet 1. számú melléklete alapján

Javaslat a
„Királykő”

Kapolcs Értéktárába történő felvételéhez

Kés

G

(
Kapolcs, 2016. november 16. (település, dátum)

A JAVASLATTEVŐ ADATAI
1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Göntér Eszter
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:
Név: Göntér Eszter
Levelezési cím: 8294. Kapolcs, Jókai u.19.
Telefonszám: 06 30 2327227
E-mail cím: gonter.eszter@gmail.com

A TELEPÜLÉSI ÉRTÉK ADATAI
1. Megnevezése: Királykő
2. Szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
agrár- és élelmiszergazdaság
egészség és életmód
ipari és műszaki megoldások
kulturális örökség
természeti környezet
turizmus és vendéglátás

épített környezet
sport

3. Fellelhetőségének helye: Kapolcs
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik:
települési: Kapolcsi Értéktár
5. A települési érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása:
Atilla váraként is emlegették ezt a hajdani földvárat, amely a Takács erdőben a vulkáni eredetű
dombtetőn található. Északról elérhetetlenné tették a várat a hatalmas bazaltszikla óriások, így csak
Délkelet felől lehet megközelíteni. A csodálatos kőzsákok, ha úgy tetszik bazaltorgonák, hasonlóak a
Badacsony és a Szent György-hegy képződményeihez. Eredete az őskorba vezethető vissza. Egymás
hegyén-hátán halmozódnak a leszédült bazaltlepények és a soha nem volt városrom álhírét keltő jókora
vulkáni bombák.
A hely Atilla hun királlyal való kapcsolata monda eredetű. A legenda szerint a szokatlanul lapos
fennsíkon 20-40 centiméteres sáncmaradványok sejtetik, hogy valaha itt állott Atilla vára, mintegy 80x50
méteres déli-keleti irányban. Királykőn hivatalosan az 1960-as években fedezték fel a bronzkori földvár
maradványait, ásatásokat még nem végeztek, de 1-2 tárgyat már találtak.

„Királykő vagy Attila vár a Kapolcs község délkeleti oldala fölött húzódó alacsony hegyvonulat
egyik elkülönült, előreugró része. Északnyugati oldalát bazaltoszlopok határolják félkörívesen és
teszik elérhetetlené; csak délkelet felől lehet megközelíteni. Ezt a részt bár erősen lekopott, de
még mindig jól kivehető sánc védte. Északi felén a sánc kettős vonulatú. A földvár területe kb.
80x50 m, a felszínt sűrű erdei növényzet borítja. A bazaltoszlopok tövében a tetőről leomlott föld
között néhány szórványos őskori cserepet gyűjthető. Bús János egy kettős fülű kis őskori edényt
szerzett gyűjteménye számára. A MNM 1861-ben tarajos vassarkantyút, vascsatot és egy törött
hegyű nyilat szerzett innen.” – Kapolcs – Tapolca járás;
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:

Egyedülálló természeti érték

7. A települési értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források)
Szakonyi János, Szabó Csaba elbeszélése alapján;
Veszprém megye földrajzi nevei - Tapolca járás, Kapolcs
8. A települési érték hivatalos weboldalának címe:

MELLÉKLETEK
1. Az értéktárba felvételre javasolt településii érték fényképe vagy audiovizuális dokumentációja
2. A Hungarikum törvény. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő
dokumentumok, támogató és ajánló levelek

(j) nemzetközi elismerésben részesített nemzeti érték: azon nemzeti érték, amely az Országgyűlés által
ratifikált vagy kormányrendelettel kihirdetett nemzetközi megállapodások vagy viszonosság alapján
nemzetközi elismerésben részesült);
3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó
hozzájáruló nyilatkozat

