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I.
A JAVASLATTEV6 ADATAI

I.  A javaslatot benyttjt6 (szem6ly/intezm6ny/szervezetlvallalkozas) neve : Papdi J6zsef

2.  A javaslatot benyt!jt6 szem61y vagy a kapcsolattart6 szemely adatai:
N6v:  : Papdi J6zsef
Levelez6si c{m: 6421  Kisszallas, H6vifag  u.16.
Telefonszin: 0630/945 30 11
E-mall cim: papdij @t-online.hu

H.
A NEMZETI ERTEK ADATAI

1.   A nemzeti 6rt6k megnevez6se: Igazgat6i lakas

2.   A nemzeti 6rt6k szaktem]etenk6nti kateg6ri.ak szerjnti besorolasa
r  agrar-es 6lelmiszergazdasag      r  eg6szs6g es eletm6d                     K 6pitett k6myezet
I  ipari 6s mfiszaki megoldasok      r-kulturalis 6rckseg                          I  sport
I  termeszeti k6myezet                    I-turizmus 6s vend6glatas

A nemzeti 6rtek fellelhet6s696nek helye:
Kisszdllasi Posta, 6421 Kisszallas, F6 u.18.

3.  Ertekfar megnevezese, amelybe a nemzeti 6rt6k felv6tel6t kezdemenyezik
H teleptll6si                          I  tajegys6gi                        I  megyei I ktilhoni magyarsag

4.   A nemzeti 6rt6k rovid, sz6veges bemutatdsa, egyedi jellemz6inek 6s t6rt6net6nek leirdsa:
Az igazgat6i lakast a gyartelep mellett, aLzzal egy sorban es egy id6ben epitettek. Alapinc6zett,
jellegzetesen kialakitott fatomacos hosszti 6pulet, mely az uradalom vezet6je szamara k6sztllt. Az
udvart k6kerit6s vette k6rul. Ezen beltil, de a lakast6l fuggetlenul allt a csel6d lakas. Udvarat
parkositoutk es filag6ria tette meg hangulatosabba. Ma itt van a postahivatal es meg ket lakas.
A kozsegben a mtilt szazad 60-as 6veit6l kezdve mtik6dik 6nall6 postahivatalkent. Elsa helye a
Nagyudvar eszaki szamyaban volt.
Az id6s emberek az 1960-as 6vekben meg azt meseltck, hogy a napi posfat kezdetben lovas kuld6nc
hozta Bacsalmasr6l M6lykuton at. A postamester osztalyozta 6s csoportositotta a kuldemenyeket, es a
k6myez6 telepul6sekre irmen vittek tovabb. A vastiti palya a ki6ptil6se utan mar csak a helyi
postaforgalmat bonyolitotta le. A vonathoz naponta egyszer jart ki a postakocsi.

5.  Indoklas az ertcktarba t6rt6n6 felv6tel mellett:
A telepul6s helytort6nete szempontjab6l meghataroz6 a telepulesk6pi, epiteszeti erteke.

6.  A nemzeti 6rtekkel kapcsolatos informaci6t megjelenit6 forfasok listaja (bibliografia,
honlapok, multimedias forisok) :

7.  A nemzeti 6rt6k hivatalos weboldalinak cime: www.kisszallas.hu
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6421 Kissza]Iis F6 u. 28.
Tel. : 77/457-602

Email: muvhaz.kisszallas®,avail.com

RIvonat

K±sz±±±±i Kisszallas K6zs6g Teleptil6si Ert6ktdr  Bizottsaginak d6nt6s6r612020. majus 13-an
tartott ul6sen

Hatfrozat

6/2020  (  V.13)  szfimti   Helyi  Ert6ktfr  Bizottsfgi  hatf rozat  a  Kisszfllfsi  Teleptilesi

Ertektarba t6rten6 fe]vetelr6]

Kisszallas   Kozseg   Helyi    Ertektir   Bizottsaga   a   REsszfllfsi   Posta   6ptilete   javaslatot

megvizsgalta 6s felveszj a helyi 6rtektarba, mint helyi jelent6s6gfi  6pitett k6myezet.

Felel6s: Patocskai Ferenc

Hathrid6 : azormal

Eln6k


