
1. mell6klet a  I 14/2013.  (IV.16.)  Korm. rendele[hez,

Javaslat a
„ [nemzeti 6rt6k megnevezese]"

[teleptil6si/tfj egys6gi/megyeiAItilh oni in agya I.sfg] 6I.t6kt5 I.ba t6 I.t6n 6' felv6tel6hez

K6szitette:
•........... 2,:.{..,.. £

(P.  H.)

|1A

(alafras)
(teleptiles, datum)



I.
A JAVASLATTEV6 ADATAI

I.  A javaslatot benyt[jt6 (szem6ly/intezm6ny/szervezet/vallalkozas) neve: Turi Dorottya

2.  A javaslatot benyi}jt6 szem€ly vagy a kapcsolattart6 szem6ly adatai:
N6v:  ; Turi Dorottya
Levelez6si cim: 6421 Kisszallas, Z6ldfa u.35.
Telefonszam: 0630/4354178
E-mail cim: turi32110@gmail.com

H.
A NEMZETI ERTEK ADATAI

1.   A nemzeti 6rt6k megnevez6se: Rohodai temet6

2.   A nemzeti 6tt6k szaktertlletenk6ntj kateg6riak szerjnti besoro]asa
r-agrar-es 61elmiszergazdasag      r  eg6szs69 6s 6letm6d

I  ipari 6s mtiszaki megoldasok     X  kulturalis 6r6ks6g
T termeszeti k6myezet                    I turizmus 6s vend6glatas

r  6pitett k6myezet

I_  sport

A nemzeti 5rt6k fellelhet6s6genek helye: Rohodai temet6
Ertekfar megnevez6se, amelybe a nemzeti 6rtek felv6tel6t kezdem6nyezik
E teleptilesi                          I tajegysegi                        I megyei H ktilhoni magyarsag

3.  A nemzeti 6rt6k r6vid, sz6veges bemutatdsa, egyedi jellemz6inek es t6rt6net6nek leirasa: Telepulesunk
legiegebbi temet6je  a Rohodai-temet6. Krisztus utin III-IV. szdeadban temetkez6si helyiil hasznaltak
a szarmatck ¢azigok) es a hunok is. A Rohodai-temet6 a kr. utini Ill. szazadban 6pitett szarmata
folvdr-er6dites eszakkeleti ieszen tertil el. A Rohodai-temet6be az 1800-as evek k6zep6t6l ismet
temettek, majd hivatalosan 1902-ben /e'6' ;7e7" /9/2-be;c./J uradalmi k6ztemet6 lett. Ebbe a temet6be
nem akartak temetkezni az 1920-as 6vekbe betelepitett vit6zek. Az Orszagos Vit6zi Szeknek irt
kerelmekr61 sz616 visszaeml6kez6sek arr6l sz6lnak, hogy Kelebai-Vit6ztelep vitezi el6ljardja, vitez
P6tery Istvin szem6lyesen jar a Korminyz6nal is, hogy legyen 6nall6 vit6zi temet6.1960-ig
hasznalfak djra a temet6t.

Indoklas az 6ricktarba t6It6n6 felv5tel mellett:
A teleptll6s helyt6rt6nete szempontjab61 meghataroz6 a telepul6sk6pi, k6z6ss6gi, kulturalis 6rt6ke.

4.  A nemzeti ertekkel kapcsolatos informaci6t mealelehit6 forrasok lisfaja (bibliografia,
honlapok, multim6dias forrdsok) :

5.  A nemzeti 6rtek hivatalos weboldalinak cime: www.kisszallas.hu



Ill.
MELLEKLETEK

1.  Az    6rt6kfarba    felvetelre    javasolt    nemzeti    ertek    fenyk6pe    vagy    audiovizualis-
dokunentaci6ja:

2.  A Htv.1.  § ( 1) bekezd6s j) pontjinak val6 megfelel6st val6szintisit6 dokumentumok,
famogat6 6s ajinl6 1evelek

3.  A javaslathoz csatolt sajat k6szitesti fenykepek es filmek felhasznalasara vonatkoz6
hozzaj inl6 nyilatkozat



Kissz£Ilfs K6zseg 6pkormf nyzata Kepvise]6-testti]et
Helyi Ertektar Bizottsnga
6421 Kisszfillas F6 u. 28.

Tel. : 77/457rfeo2
Emai]: muvhaz.kisszallas@,avail.com

Kivonat

K6sztllt: Kisszallas K6zs6g Teleptllesi Ertektdr  Bizottsaganak d6ntes6r612020. mfjus 13-£n
tartott ul6s6n

Hatfrozat

10/2020  (  V.13)  szamti  Helyi  Ertektfr  Bizottsfigi  hatfrozat  a  Kisszfl]£si  Te[epii]dsi

Ertektf rba t6rten6 felvetelr6I

Kisszallas  Kozs6g  Helyi  Ertektar Bizottsaga  a  Rohodai  temet6 javaslatot  megvizsgalta  es

fe]veszi a helyi 6rtekfarba, mint he]yi jelent6s6gfi  kulturalis 6r6ks6g.

Felel6s: Patocskai Ferenc

Hatdrid6 : azonnal


