
I. mell6Jclel a  Ill/2013.  (IV.16.)  Korrri. Tendelethez

Javaslat a
„ [nemzeti ert6k megnevezese]"

[telepfil6si/tfjegys6gi/megyei/ktilhoni magyarsfg] 6rt6ktarba t6 I.t6n6 felv6tel6hez
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................  (alaifas)

Kisszallas, 2020. majus 20.
(P. H.)



I.
A JAVASLATTEV0 ADATAI

1.  A javaslatot benyrijt6 (szem6ly/int6zm6ny/szervezet/vallalkozas) neve:
Papdi J6zsef

2.  A javaslatot benytijt6 szem6ly vagy a kapcsolattart6 szem6ly adatai:
N5v: Papdi J6zsef
Levelez6sj cl'm:  6421  Kisszallds, H6virag u.16.
Telefonszam: +36 30 945 3011
E-mail cim padij @t-online.hu

11.

A NEMZETI ERTEK ADATAI

1.  A nemzeti 6rtek megnevez6se: Egykori G6zmalom

2.  A nemzeti 6rtek szaktemletenk6nti kateg6riak szerinti besorolasa
I agrdr-6s 6lelmiszergazdasag      I egeszs69 6s eletm6d                     X 6pitett k6myezet
I ipari es mtiszaki megoldisok      I kulturalis 6r6kseg                         I sport
I term6szeti k6myezet                    I turizmus 6s vend6glafas

3.  A nemzeti ert6k fellelhet6s6genek helye: 6421  Kisszallas, F6 u. 24. 707 hrsz.

4.  Ert6ktdr megnevez6se, amelybe a nemzeti 5rtek felv6telet kezdemenyezik
X telepulesi                         I tajegys6gi                        I megyei I ktilhoni magyarsag

5.  A nemzeti 6rtek r6vid, sz6veges bemutafasa, egyedi jellemz6inek 6s t6rt6net6nek leirasa.
A hdromszintes 6ptilet akkor 6ptllt, amikor az eg6sz ipartelep, 1855-56-ban. Messze a k6my6k
egyetlen  g6zmalma  volt,  eg6sz  Bacs-Bodrog  varmegyeben  pedig  egyike  az  akkor  16tez6
hatomnak. Hat hengerrel mtik6d6tt 1946-ig szinte megszakitas rfelkul. Els6sorban az uradalom
altal termelt gabonat 6r6lt6k benne, de a Szeged k6my6ki parasztok is szivesen hoztck a kival6
min6s6get produkal6 tizembe termestlket.  1960-ban a Vet6magtisztit6 Vallalat rendezkedett be
magtisztifasra  a  szcks6ges  bels6  atalakitasok  utan.  Ktlls6leg  azonban  szinte  semmit  sem
valtozott  az  elmdlt  150  6v  alatt.  Jelenleg  magintulajdonban  van.  A  Malom  mellett  6s  az
udvaraban allt a g6phaz, kazanhaz, a sz6nbarakk es a nagykem6ny. A g6phazban egy kisebb 6s
egy nagyobb g6zg6p dolgozott. A g6zg6pek a malom 6rl6k6veit hajtottck meg. Az er6atvitelt
hat vastag kenderk6t6llel oldottak meg. K6s6bb sziv6gaz motord un.  asztra g6p is segitette a
malmi  munkat.  Fa  es  szen  elegetesevel  nyert  energiaval  fejlesztettek  a  g6zt.  A  malom
maghajtasalioz  sok  g6zre,  tehat  sok ttizel6sre  volt  szukseg  a kellemetlen merges  gazokat is
tartalmaz6 696sterm6ket ezen a k6m6nyen keresztul vezett6k a szabadba. Mar messzir61 lehetett
latni Fels6 -Bacska 1920-as 6vekig egyetlen g6zmalmanak k6m5ny6t.

6.  Indoklas az 6rt6kfarba t6rt6n6 felv6tel mellett
Kozsegunk egyik legiegebbi eptllete, egyedtllall6 volt a maga kofaban.

7.  A  nemzeti  6rtekkel  kapcsolatos  informaci6t  megjelenit6  forrasok  listaja  (bibliografia,
honlapok, multim6dias forrasok)

Uradalmi H]'rmondd
8.  A nemzeti 6rt6k hivatalos weboldalanak cime:



in.
MELLEKLHTHK

1.  Az 6rt6ktarba felv6telre j avasolt nemzeti 6rt6k fenyk6pe vagy audiovizualis-dokumentaci6j a

2.  A  Htv.   1.   §  (1)  bekezdes  j)  pontjinak  val6  megfelel6st  val6szintisit6  dokumentumok,
tamogat6 es ajinld levelek

3.  A  javaslathoz   csatolt  sajat  k6szit6sti  fenyk6pek  6s   filmek  felhaszhalasara  vonatkoz6
hozzajand6 nyilatkozat



KisszandsK6asri#Eko6#+E%+:K#visctfrtestfflet

6421 Kisszii]as F6 u. 28.
Tel.: 77/457-602

Ema£I:  muvhaz. kisszallas®,=Inai[.com

Kivonat

Keszult: Kisszallas K6zseg Telepulesi Ertektdr  Bizottsaginak d6ntes6r61 2020. mfjus 13-£n
tartott ulesen

Hatfrozat

3/2020  (  V.13)  szfmti  Helyi  Hrt6ktfr  Bizottsfgi  hatf rozat  a  Kissz£IIasi  Teleptilesi

Ert6ktarba t6rt6n6 felv6telr6'l

Kisszallas K6zseg Helyi Ert6kfar Bizottsaga a Egykori G6zmalom javaslatot megvizsgalta 6s

felveszi a helyi 6rtcktarba, mint helyi jelent6s6gti  6p±tett k6myezet .

Felel6s: Patocskai Ferenc

Hathrid6 : azonnal

Patocskai Ferenc

Eln6k


