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I.
A JAVASLATTEV6 ADATAI

1.  A javaslatot benytijt6 (szem6ly/int6zm6ny/szervezetlvallalkozas) neve: Patocskai Ferenc
2.  A javaslatot benytijt6 szemely vagy a kapcsolattart6 szem6ly adatai:

N6v:  : Patocskai. Ferenc
3.   Levelez6si cim:6421 Kisszallas, Kossuth u. 7.

Telefonszam: 0630/6190984
E-mail cim: patocskal. ferenc@gmail.com

H.
A NEMZHTI ERTriK ADATAI

1.   A nemzeti ertek megnevez6se: Gy6gygodr6k

2.   A nemzetj 5rtek szaktemletenk5nti kateg6ri.ak szerinti. besorolasa

r  agrar-6s elelmiszergazdasag      r  eg6szs6g es 6letm6d
r-ipari es mfiszaki megoldisok      T kulturalis oroks6g

X  term6szeti k6myezet                     r-turizmus 6s vend691atas

A nemzeti 6rtek fellelhet6s696nek helye:
Gy6gyg6dr6k-Jinostelek

r  6pitett k6myezet
r sport

3.  Ert6ktir megnevez6se, amelybe a nemzeti ertek felvetelet kezdem6nyezik
H telepul6si                           [l  fajegys6gi                         I  megyei I  ktilhoni magyarsag

4.  A nemzeti ert6k r6vid, sz6veges bemutatdsa, egyedi jellemz6inek 6s t6rt6net6nek leifasa:
A gy6gyg6dr6k keletkez6se az 1960-as evek id6szakdra tehet6, amikor a janosteleki 6pitkez6sekhez a

valyog alapanyagot ezekb61 a g6dr6kb61 binyasztak ki.
Az itt keletkezett g6dr6kben a talajvi'z egy olajos szerkezetti vizet hozott a felszinre, amelyet fok6nt a
vaddiszn6k hasznalfak 6s hasznaljck  dagonyazaskor a parazitak tavol tarfasara.
A kes6bbiekben ezek nagy rfesze kiszaradt, 6s a kiszaradt g6dr6kben az agyagot  rna mar a s6 6s
mesztartalmck miatt a dinszarvasok  el6szeretettel fogryasztjak.
Egy-k6t g6drot furott ktitr61  a mai napig itatdkent es dagonyakent hasznosit a Vt.
A megnevez5s eredete a rendszervaltas  idejere dafalhatd, amely az akkori KEFAG fovadasz, Nagy Endre
nev6hez fife6dik, aki a megfigyel6sei alapjin j6tt ra, hogy ez a vadak szamdra gy6gyit6 hathsti.
A gy6gygodrok a 2007-ben megalakitott Kisszallasi Foldtulajdonosok Vadasztarsasaga  hasznosffasaba
kermlt, es azdta is 6vjuk es v6djtlk  a tulajdonos hozzajarulasaval.

5.   Indoklas az 6rtektarba t6rt6n6 felv6tel mellett:
A teleptll6s helyt6rt6nete szempontjab6l meghataroz6 a teleptll6sk6pi, term6szeti k6myezet.
A nemzeti 6rtekkel kapcsolatos informaci6t megjelenit6 forrasok lisfaja (bibliografia, hon]apok,
multimedias forrasok) :

6.  A nemzeti 6rfek hivatalos weboldalinak cime:



KisszfllasK6z£€:yfE£°6rkTfarnEziraotas¥::Vjse]6-testti'et

6421 Kissz£Iias F6 u. 28.
Tel.: 77/457-602

Email:quv_Eiaz.kissza]las@,gmail.cQ_in

Kivonat

KLffi Kisszallas K6zs6g Telepul6si Ertcktar  Bizottsaganck d6ntes6r612020. majus 13-an
tartott tll6sen

Hatfirozat

12/2020  (  V.13)  szfmd  Helyi  Ertektar  Bizottsagi  hatarozat  a  Kisszfllasi  Teleptil6si

Ert6ktarba t6rt6n6 felv6telr6I

Kisszallas   K6zs6g  Helyi   Ert6ktdr  Bizottsaga  a  Gy6gyg6d6r  javaslatot  megvizsgalta  6s

felveszi a helyi 6rtektarba, mint helyi jelent6s6gfi  termeszeti 6rtek.

Felel6s: Patocskai Ferenc

Hatalid6 : azonnal

Patocskai Ferenc

Eln6k


