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I.

A JAVASLATTEV6 ADATAI
I. A javaslatot benydjt6 (szem6ly/intezmeny/szervezet/vallalkozas) neve: Bundula Melinda

2. A javaslatot benydjt6 szem6Iy vagy a kapcsolattart6 szem6ly
adatai: N6v: Bundula Melinda
Levelez6si cim: 6421 Kisszallas, Deak Ferenc u. 2.
Telefonszin: 0630/6268170
E-mail cim: meli.bundula@gmail.com

11.

A NHMZETI ERTEK ADATAI
1. A nelnzeti 6rtek megnevezese: Kisszallas zaszl6

2. A nemzeti 6rt6k szakterfiletenkenti hateg6riak szerinti besorolfsa
r agrar-6s 6lelmiszergazdasag

r-eg6szs69 6s 61etm6d

r epitett kemyezet

r ipari 6s ndszaki megoldasok

X kulturalis 6r6ks6g

r sport

r term6szeti k6myezet

r-turizmus 6s vend691atas

A nemzeti ert6k fellelhet6segenek helye: 6421, Ftisszallas

3. Ert6ktar megnevez6se, amelybe a nemzeti 6rt6k felv6tel6t kezdem6nyezik
E teleptil6si

I tajegysegi

I megyei

I ktilhoni magyarsag

4. A nemzeti 6rt6k r6vid, sz6veges bemutatasa, egyedi jellelnz6inek 6s t6rt6net6nek leirfsa:
Kisszallas zaszl6ja t6glalap alakti. Feltil k6k, alul z61d. A rfud fel61 haromsz6g alakti arany6kkel, amely

aranyszalagban folytat6dva vilasztja el az alapszineket. A cimer tengelye a rdddal parhuzamos 6s
aranyszalagban folytat6dva valasztja el az alapszineket. A cimer az arany6kben van, tengelye a zaszl6
tart6rddjara mer6leges. Kjsszallas cimere besz616 cimer, amely a k6zs6g mtiltjat hivatott reprezenfalni. A
16fej (t6te de cheval) alakti pajzsot k6z6pen eztist mez6ben balra 16p6, baljaban harom nyilat szorit6,
jobbjat tamad6an el6reny4jt6 fegyverzett eztist griff talalhat6. Az also z6ld mez6ben harom c616p ment6n
szimmetrikusan elhelyezkedve h6t (2 - 3 - 2) eztist maltai kereszt fogla] helyet.
A pajzs fels6 perem6n enyh6n balra fordul6 eztist salade tipusti sisak van visi6re-rel, melyt6l jobbra kek
es eztist, balra z6ld es eztist foszlanyok omlanak ala. (Mindez heraldikai nezetben.)
A cimer harmas tagolasaval 6s a griff altal 6sszefogott harom nyilvessz6vel szimbolizalja, hogy a k6zs6g
harom teleptil6sb61 alakult.
A griff jelzi egyr6szt, hogy a tertllet az avar kor 6ta lakott, masr6szt, hogy az Orcy csalad egyesitette
egykor a harom telepul6st egy birtokban, s az 6 cimertikben is szerepelt a griff.
Az eztist mez6ben fut6 v6r6s p6lya a teleptil6s Arpad-kori megtilts696re utal, a z6ld mez6ben -mely a fold
termekenys696t jeleniti meg - 16v6 maltai keresztek pedig 11. G6za kiralyra eml6keztetnek, aki a Johannjta
(Maltai) lovagrendet megtelepitette Magyarorszagon, 6s akinek a penze a k6zs6g hafaraban kertilt el6 az
egykord megl6tet dokumentalva. A pajzs alakja pedig a hajdani nagy allattartasra c61oz

5. Indoklfs az 6rt6ktfrba t6rt6n6 felv6tel mellett:
A teleptil6s helyt6rt6nete szempontj ab6l meghataroz6 a k6z6ss6gi 6rt6ke.

6. A nemzeti 6rt6kkel kapcsolatos informfci6t megjelenit6 forrasok listfja (bibliografia,
honlapok, multimedias forrasok):
https:/thu.wikipedia.org/wiki/Kissz%C3%A111%C3%Als
Petro Jinos: T6rt6netek a kisszallasi uradalomb61

http:/thisszallas.hu/telepulesunk/cimer-tortenet/

7. A nemzeti 6rtek hivatalos weboldalfnak cfme: www.kisszallas.hu

Ill.
MELLEKLETHK
1. Az 6rtektfrba felvetelre javasolt nemzeti 6rtek fenykepe vagy
au diovizualis-doku mentaci6j a

2. A Htv.I. § (1) bekezd6s j) pontjanak val6 megfelelest val6szintisit6 dokumentumok,
tamogat6 6s ajanl6 levelek

3. A javaslathoz csatolt sajat keszitesfi fenykepek es filmek felhasznflasfra vonatkoz6
hozzfjarul6 nyilatkozat

KisszauasK6#y?E:°6rkTfiarnEzaot#s¥::V!Se]6-testtlLet
642i Kisszalifis F6 u. 28.
Tel.: 77/457-602
Email: _muvhaz.kisszallas@,gmail.com

REvonat

K6sztilt: Kisszallas K6zs6g Teleptll6si Ert6kfar Bizottsaganak d6nt6s6r61 2021. 02. 17-en
tartott til6s6n

Hatarozat

1/2021 ( 11.17) szfmti Helyi Ertektar Bizottsagi hatarozat a Kisszallasi Teleptil6si

Ertektarba t6rten6 felvetelr6l
Kjsszallas K6zs6g Helyi Ert6kfar Bizottsaga a Kisszfllas zfszl6 javaslatot megvizsgalta 6s
felveszi a helyi 6rtcktarba, mint helyi jelent6s6gfi kulturalis 6r6ks6g .
Felel6s: Patocskai Ferenc

Hafarid6 : azonnal
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Patocskai Ferenc
Eln6k
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