
1. mell6klet a  114/2013.  (IV.16.)  Korm.  rendelethez

Javaslat a
„ |nemzeti ertek megnevezese]"

[telepfil6si/taj egys6gi/in egyei/ktilhoni magya rsfg] 6116kta rba t6 rt6n6 felv6tel6hez

(P. H.)

•............  (nev)

..........  (alairds)

]epules, datum)



I.
A JAVASLATTEV6 ADATAI

1.  A javaslatot beny4jt6 (szemely/int6zm6ny/szervezetlvallalkozas) neve: Papdi J6zsef

2.  A javas]atot benyrijt6 szem6ly vagy a kapcsolattart6 szem6ly adatai:
N6v:  : Papdi J6zsef
Levelez6si cim: 6421  Kisszallas, H6virag  u.16.
Telefonszin: 0630/945 30  11
E-mail cim: papdij @t-online.hu

H.
A NEMZETI ERTfiK ADATAI

1.  A nemzeti 6rt6k megnevez6se: Nagymagtdr

2.   A nemzeti 6rt6k szakteru]etenkenti kateg6ri.ak szerint]. besorolasa
I  agrar-es 6lelmiszergazdasag      r  eg6szs69 6s 61etm6d                      K 6pitett k6myezet

I  ipari es mfiszaki megoldasok      r  kulturalis 6r6kseg                         r  sport
I term6szeti k6myezet                    r-turizmus 6s vendeglatas

A nemzeti ertek fellelhet6s696nek helye: Gazdasagi 6ptilet, 6421 Kisszallas, Iskola u.18.

3.  Ertektat megnevez6se, amelybe a nemzeti 6rtek felvetel6t kezdem6nyezik
H telepul6si                          I tajegysegi                        I megyei                             E ktilhoni magyarsag

4.  A nemzeti 6rtek r6vid, sz6veges bemutatasa, egyedi jellemz6inek 6s t6rt6net6nek leirfsa:
Nagymagtar -Raktar A kast6ly utcavonalaban 6s att6140m t5volsagra 6pftett6k fel. Mar a XvllI.
szazadi t6rk6peken is szerepel, akkor nem abban a formaban allt, amiben  rna is lathatjuk. Szinte
biztosra vehetjtlk, hogy a mdlt szazadi nagy 6pitkez6sek elej6n atalakitottak.  Hossza  100 in,

sz6less6ge 20 in. Harom emelete van, feltllr6l csdszdakon j6n  lefel6,  lifttel jut felfel6 a termeny.
Egyik fel6t alapinc6zt6k.  Itt 6rlelt6k a  belmajori sajtgy6r ementali sajtjait.  Maga a  raktar minden

mez6gazdasagi term6ny tarolasara alkalmas volt, de f6k6ppen szemes term6st raktaroztak benne.
Itt k6szitett6k el6 a k6vetkez6 6v vet6magvait, tisztitottak, csavaztak. Befogad6k6pess6ge 300
vagonnyi volt. A szallitasok megk6nnyitese erdekeben kisvastit vezetett az epulethez.  1945 utan
egy ideig meg gabonat taroltak benne, k6s6bb a hagymabegydjt6st itt v6gezt6k. A

gyapottermesztes id6szakaban a term6starolast szolgalta.1960-t6l a Vet6magtisztit6 Uzem
hasznalataba  kertllt, annak 11. 6puletek6nt tartottak nyilvan. Tisztit696pekkel szerelt6k fel. Az  1990-

es evek elej6n bek6vetkezett gazdasagi atalakulasok utan t6bbsz6ri tulajdonosvaltason ment
kereszttll az eg6sz Vet6magtisztit6 Vallalat. Termel6se k6t 6vig sztlnetelt, illetve nagyon szd'k

id6nyre szoritkozott. Majd a TIG (Tartal6kgazdalkodasi  lgazgat6sag) kezel6s6ben allami
tulajdonban volt, t6le vette ki b6rletbe a Bacska Sz6vetkezet. Jelenleg  magantulajdonban van,
feldjftottak 6s raktarkent funkci6nal a vallalkozasban.

5.   Indoklas az 6rt6ktarba t6rt6n6 felv6tel mellett:
A teleptlles helyt6rt6nete szempontj at]6l meghataroz6 a. teleptil6sk6pi, ipartort6neti, 6pit6szeti 6rteke.

6.  A nemzeti 6rt6kkel kapcsolatos informaci6t megjelenit6 forfasok hstaja (bibhografia,
honlapok, multim6dias fondsok):

7.   A nemzeti 6rt6k hivatalos weboldalanak cfme: www.kisszallas.hu



HI.
MELLEKLETEK

1.  Az    6rt6ktdrba    fe]vitelre    javaso]t    nemzeti    6rt6k    fenyk6pe    vagy     audiovizualis-
dokumentfroi6ja:

2.  A Htv.1. § (1) bekezd6s j) pontjanak val6 megfelel6st val6szintisit6 dokunentunok,
famogato es ajanl6 levelek

3.  A javaslathoz csatolt sajat k6szit6sfi fenykepek es filmek felhasznaldsata vonatkoz6
hozzaj inl6 nyilatkozat



KissriHdsK6as#Eko6r#Byz|::to#Viseldrtestulet

6421 Kisszai]as F6 u. 28.
Tel.: 77/457un2

Emai]: muvhaz.kissza!Ias@,glnail.com

Kivonat

K6sztllt: Kisszallas K6zseg Telepul6si Ert6ktal  Bizottsaginak d6nteser612020. majus 13-an
tartott ul6s6n

Hatfrozat

7/2020  (  V.13)  szamti  Helyi  Ert6ktar  Bizottsagi  hatf rozat  a  Kisszfllfsi  Teleptilesi

Ertektarba t6rten6 felvetelr6I

Kisszallas Kozseg Helyi Ertekfar Bizottsaga a Gazdasagi epulet ( Nagymagtfr) javaslatot

megvizsgalta 6s felveszi a helyi 6rt6ktdrba, mint helyi jelent6segfi  6pitett komyezet.

Felel6s: Patocskai Ferenc

Hafarid6 : azonnal

Elnok


