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

Javaslat a
„ [nemzeti 6rt6k megrevez6se]"
[telepti]esi/taj egysegi/megyeiThtilhoni magya rsag] ert6kta rba t6 rten6 fe]v6teleh ez

...................

................

(n6v)

(alairas)

(teleptlles, datum)
(P`.

H.)

I.

A JAVASLATTEV6 ADATAI
1. A javaslatot benyt[jt6 (szemely/intezmeny/szervezet/vallalkozas) neve: Papdi J6zsef
2. A javaslatot benyt[jt6 szem61y vagy a kapcsolattart6 szem6ly adatai :
N6v: : Papdi J6zsef
Levelez6si cim: 6421 Kisszallas, H6virag u.16.
Telefonszam: 0630/945 30 11

E-mail cim: papdij@t-online.hu

11.

A NnMZETI ERTEK ADATAI
1. A nemzeti ert6k megnevezese: Kastely
2. A nemzeti 6rt6k szaktertiletenk6nti kateg6riak szerinti. besorolasa

I agrar-es 6lelmiszergazdasag

r-eg6szs69 6s 6letm6d

r ipari es mtiszaki megoldasok

r kulturalis 6r6ks6g

r term6szeti k6myezet

r turizmus es vend6glafas

K 6pitett k6myezet
I_ sport

A nemzeti 6rt6k fellelhet9s696nek helye:
Kisszallasi Sallai Istvin Altalanos Iskola, 6421 Kisszallas, Iskola u.20-22.

3. Ert6kfar megnevez6se, amelybe a nemzeti 6rt5k felvetel5t kezdem6nyezik

H teleptll6sj

I tajegys6gi

I megyei

E ktllhoni magyarsig

4. A nemzeti 6rt6k r6vid, sz6veges bemutatasa, egyedi jellemz6inek es t6rtenet6nek leirasa:
A volt un. Jankovaczi feudalis, majd k6s6bb amerikai tipush kapitalista uradalom k6zponti majorja
(belmajor) a mai Kisszallas k6zs6g.
Igazi arculatat 6s irinyit6 szerep6t, Mayer Jinos b6csi bankar tulajdonos ideje alatt, az 1850-es nagy
6pitkez6sek utin nyerte el.
1855-56 -ban emelt neoklasszicista stilusd egyemeletes alapinc6zett, palatet6s t6gla6ptllet a kastely. Az
ivankai bek6t6 htt6l kb. 80 in-re keletre, eszak-del irinyban fekszik. Hossztisaga 50 in, szelessege 20
in. 1909-t61 modemizdltalc, felrijitohak. K6zponti g6zffit6ssel latfak el, a bels6 falakat textiltap6taval
vontck be, parkettdztak, minfas mck6vekkel rakfak le aulajat, also folyos6jat. E161 is hatul is hatalmas
angolpark vette k6ml.
1945 e]6tt utols6 tulajdonosai Boncompagni Ludovisi Arduina hercegn6 6s San Martini di Valperga Heurik

gr6f, Mayer Janos unokai voltak. Az also szintet koz6sen, mig az emeleti r6szt fele-fele r6szben lakta a
testv6rpdr 6s csaladja. 1944-ben bek6It6z6tt a szovjet parancsnoksag, amely k6zel egy evig tart6zkodott itt.
Utina r6vid ideig teljesen gazdatlan volt, majd a foldrendez6 m6m6ks6g hasznalta helyis6geit.
1948-t6l iskola lett egyik r6sze, a masikat tanit6k lakasaik6nt hasznalfak. Jelent6sebb bels6 atalakitasok
tortentek berne 1967-ben. Ekkor a teljes 6pulet iskola lett, a tanit6k kikoltoztek. Falakat bontottak le,
vizesblokkokat alakitottak ki. Ekkor sztint meg a hats6 parkra nyil6 halmas, az 6ptiletfal s{kjab6l kiugr6
tivegajt6. Hely5be a t6bbi ablakhoz hasonl6kat 6pitettek be.
A kast6ly masodik „csonkitasara" 1975-ben kertllt sor. A Kiskastely 6s a Nagykast61y k6z6 epitend6 hj
diakotthoni sziny helyig6nye miatt lebontottak az 6szaki oldalon lev6 sz6p csigal6pcs6s lejaratot, amely
valamikor a kastely bels6 csel6dseg6nek kozleked6set szolgalta. Imen lehetett a legkozelebb el6mi a
kiskast6lyba vezet6 fedett atj dr6t.
Ma mtieml6kjellegti 6ptilet, iskola. A fobejarat ajtaja, a faborftasd 16pcs6hdea, a bejdrati ajt6 melletti
6nt6ttvas kandelaberek es a megmaradt ket csillarja eredeti. A tet6cserere par eve kemlt sor, folyamatos a
termek, vizesblokkok feltijitasa. Tervek k6z6tt szerepel az eptllet nyilaszar6inak csefeje es kuls6 tatarozasa,
ha lesz megfelel6 pi]yazati forrds

5. Indoklds az ert6ktarba t6rt6n6 felv6tel mellett:
A teleptil6s helyt6rt6nete szempontjab6l meghatdroz6 a telepul6sk6pi, k6z6ss6gi, 6pit6szeti 6rt6ke.

6. A nemzeti 6rtekkel kapcsolatos informaci6t megjelehit6 forrdsok listaja (bibliografia,
honlapok, multim6dias forisok):
7. A nemzeti ertek hivatalos weboldalanak cime: www.kisszallas.hu

in.
MELLEKLETEK
1. Az 6rtekfarba felvetelre
dokumentaci6ja:

javasolt

nemzeti

6rtek

fenykepe

vagy

audiovizutlis-

2. A Htv.1. § (1) bekezd6s j) pontjanak val6 megfelel6st val6szinfisit6 dokumentumok,

tinogat6 6s ajinl6 levelek
3. A javaslathoz csatolt sajat keszft6sfi fenyk6pek 6s filmek felhas2maldsala vonatkoz6
hozzaj aruld nyilatkozat

KisszfllfsK6E:gyfEko6rkemafrnEzinaottats:::visel6-testilet
6421 Kisszai]as F6 u. 28.
Tel.: 77/457-602
Email: muvhaz.kisszallas@,gmail.com

Kivonat

±S±gz±±±± Kisszallas Kozseg Telepulesi Ertektdr Bizottsaganak dont6s6r61 2020. majus 13-an

tartott ul6s6n

Hatfrozat

8/2020 ( V.13) szamti Helyi Ertektar Bizottsfgi hatarozat a Kisszfllasi Telepiilesi

Ertektf rba t6rten6 felvetelr6]
Kisszallas K6zs6g Helyi Ertektar Bizottsaga a Kisszallasi Sallai Istvfn Altalfnos Iskola (
Kastely) javaslatot megvizsgalta 6s felveszi a helyi 6rt6ktarba, mint helyi jelent6s6gti 6pitett

komyezet.
Felel6s: Patocskai Ferenc

Hatarid6 : azomal

Patocskai Ferenc

Eln6k

