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I. A JAVASLATTEVo ADATAI

1. A javaslatot benyrijt6 (szem6l ylint€zmdnylszervezetlviilalkoz6s) neve:

Faluv6d6 6s Sz6pit6 Egiesiilet' Pacsa

2. A javaslatot benyrijt6 szem6ly vagy a kapcsolattart6 szemdly adatai:

N6v: Kelemen J6zsefn6 eln6k
Levelezdsi cim: 8761 Pacsa, Rfk6czi u. 37.

Telefonsztirn : 30 I 621 -517 7

E-mail cim: kelemen.ibolva0208@email.com

II. A NEMZETI ERTE,K ADATAI

1. A nemzeti drt6k megnevez6se

Szent M6rk tisztetet6re emelt heryi kipolna, m0eml6k

2. A nemzeti 6rt6k szakteriiletenkdnti kateg6riiik szerinti besorol6sa

D agrar- 6s 6lelmiszergazdas6g u eg6szs6g 6s 6letm6d X 6pitett kiirnyezet

tr ipari 6s mtiszaki megoldtlsok X kulturilis iiriiks6g I sport

E termdszeti kOmyezet E turizmus 6s venddgl6t6s

3. A nemzeti 6rt6k fellelhetosdg6nek helye
Pacsa, sz6l6hegt, 2598. hrsz.

4. Ertdktrir megnevezdse, amelybe a nemzeti drt6k felv6tel6t kezdem6nyezik

X telepiil6si D tajegys6gi E megyei tr kiilhoni magyars6g

5. A nemzeti 6rt6k rdvid, szd,veges bemutat6sa, egyedi jellemz<iinek es tdrt6netdnek leir6sa:

A pacsai sz6l6hegren l6v6 rk. kripolna orszdgos szintii miieml6ki v6detts6get 6lvez.

Maryarorsz{g Miieml6kjeryz6k6ben 6459-es tiirzsszimon van nyilvdntartva' a

miieml6kk6 nyilvfnitds hatirozatdnak szima: 05730/1965.
f,pit6si ideje: 1763. Titulusa: Szent Mirk A 1cipolna barokk, faajtaja copf stilusri.

Egrhaj6s, f6lk6rives szent6lyz6r6disri lulpolna, E-i homlokzata el6tt toronnyal, a

szent6ly fel6l kontyolt nyeregtet6vel. csehsiiveg boltozatos haj6, negyedgtimb boltozatf
szent6ly.
A sz6l6tulajdonosok Szent M6rk segits6g6t k6rt6k a rendszeres b6 sz6l6term6shez, a

term6szeti csapdsok elkeriil6s6hez. E kivdnsdguk teljesit6se 6rdek6ben 6pitett6k a kis

kipolnit, ahol minden 6vben istentiszteletet 6s bticstit tartanak

6. IndokLis az 6rt6ktArba tdrt6n6 felv6tel mellett
Pacsa telepiil6s eryetlen mffeml6ki v6detts6gii 6pitett iiriiks6ge a k{polna. Sz6pen

gondozott az 6piilet 6s a kornyezet is. A telepiil6s nary gondot fordit a meg6v6sdra 6s a

hozz6 kapcsol6d6 haryom6ny 6poL[srlra.

7. A nemzeti 6rtdkkel kapcsolatos informrici6t megjelenit6 forr6sok lisulja (bibliogr6fia,

honlapok, multim6dias fonrisok)
Dr. N6meth J6z selz Zalt nerye miieml6kei (ZMMI, Zalaegerszeg,l9T9' 9l'o')
M6szdros Ferenc: Pacsa tiirt6nete (Zalai Kismonogrdfiik 4.' ZMMI 1998')

Maryarorszig Mfleml6kjeryz6ke . Zala mege 1KOH, Budapest, 2006. 87' o');

8. A nemzeti drt6k hivatalos weboldaLinak cime:



III. MELLfKLETEK

I . Az 6rt6ktrirba felv6telre javasolt nemzeti 6rt6k f6nyk6pe vagy audiovizurilis-dokumentici6ja

M6szdros Ferenc 6ltal k6szitett fot6k:

Hit t

Dr. Kostyr{l Lrlszki 6ltal k6szitett fotrik:

A Htv. l. $ (l) bekezdds j)
tiimogat6 es aj6nl6 levelek

Timogat6i nyilatkozat: Dr.
mriieml6kv6delmi szakm6rniik

pontjinak val6 megfeleldst val6szinrisit<i dokumentumok,

Vindor L6,szl6 r626sz, nyug. megrei mrizeumigazgat6,

3. A javaslathoz csatolt sajrit k6szit6sii f6nyk6pek 6s filmek felhaszniiliisiira vonatkoz6
ho zzAjdtili ny ilatkozat

M6sz6ros Ferenc hozzdj6rul6 nyilatkozata a fot6k felhaszn6ldsihoz
Dr. Kostyil Li,szl6 hozz{jfntlti nyilatkozata a fot6k felhaszn6l6s{hoz

n



TAMoGAT6I NYILATKDZAT

Alulirott tiirnogatom, hogy a pacsai sz6l6heryen l6v6 heryi Mpolnit (Pacsa, sz6l6hery,

2598 hrsz.), mint kiemelked<ien fontos, miieml6ki v6detts6get 6lvez6 pitefi 6r6ks6get

Pacsai Telepiil6si Ertdktarba jeldljdk ds felvegy6k.

Az 1251 6ta iriisosan is dokumentiilhat6 Pacsa k6zdpkoniLnak lontos emldke volt a rk.
templom, amelynek 19. szazad, vdgi lebontiisa ulin az azota viirossri nyilviinitott teleptl6sen
miir csak egyetlen komoly 6pit6szeti 6rt6k maradt a rdgebbi szriaadokb6l, a sz6l6hegyen
tal6lhat6 barokk kiipolna.
A miieml6kk6 nyilvrfuritott 6piiletet 1763-ban 6pitett6k. A helyi hagyomiiny szerint a
sz6lShegyet hatalmas fagykrir srijtotta, s ezutiin vajdai Anna nevri egyediil6ll6 n6 szent M6rk
tisztelet6re emeltette, rem6lve a szent kdzbenjrirrlsiit hasonl6 csapiisok elh{tit6seban.
Az egyhaj6s fdlkdrives zi(6dA$ k6polna 6szaki homlokzata el6tt falazott sisakri toronnyal, a
szent6ly fel6l kontyolt nyeregtet6vel 6piilt. A bej6rati kapu copf srilusri. A kripolna haj6j6t
csehsiiveg boltozat fedi, a szent6lyen negyedgiimb boltozatu fed6s tal6lhat6. A toronyban a
k6polna 6pit6si 6vdb6l Grazban dntdtt harang van. Az eredeti bels6 berendezdse miira miir
el6ggd hi6nyos, oltrilin f6l embemagys6gri Szent Mrirk szobor 6ll.
A k6polnritroz kapcsol6d6 rdgi hagyomanyok ma is 6lnek a faluban, a szent Mark napjrihoz
legkdzelebb esri vasiimapon a kiipolna el6tt istentiszteletet 6s btcstt tartanak.

A szep:n rendben tartott kiipolna felv6tele a hozzir kapcsol6d6 hagyomrhyokkal a helyi
gfSktarba feltdtleniil t6mogatand6, hiszen amellett, hogy ez a vri,ros 

-iegr6gi6b 
6s orsz6gos

jelent6sdggel bir6 miiemldk6pilete, a hozzit kapcsol6d6 emldkek ds a briisri pacsa mai is 6[6
hagyomrinya.

Zalaegerszeg,20l 5. m6rcius 4.

$..rfr.
Dr. V6ndor Lrisd6

nyug. megyei mtzeumigazgat6
okl. mtieml6kv6delmi szakm6mdk

Cim, eldrhet6sdg:

8900 Zalaegerszeg, M6jus 1. u.l.

E-mail : vandorlaszlo@gmail.com



NYILATKOZAT

Alulirott hozzAjitulok, hogy az 6ltalam a pacsai sz6l6hegren l6v6 heryi klpolndr6l

(cim/hely: Pacsa, sz6l6hery, 2598 hrsz.), kdszitett, e c6lra rendelkez6sre bocsetou

fenyk6peket a Pacsai Tetepiil6si Ert6kt6r Bizottvig korliitlanul, b:irmikor t6rit6s- 6s

dijmentesen felhaszniilhassa, illetve nyilviinossfigra hozza a helyi 6rtdkek adminisztnlci6ja,

archivrilis4 dokumentriLisa es ndpszeriisitdse drdekdben.

Pacsa, 2015. miircius 4.

Cim, eldrhet<isdg:

8761 Pacs4 Gagarin u. I 3.

Telefon: 92/368-183

E-mail: meszarosferenc36@1-online.hu
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M6sziros Ferenc



NYILA'I'KOZA'I'

Alulirott hozzaj6rulok. hogy az, dltalam a pacsai sz6l6heryen l6v6 hegri Mpolnir6l

(cim/hely: Pacsa, sz6l6hegy, 2598 hrsz.) kdszitett. e c6[ra rendelkezdsre bocsetott

f6nyk6peket a Pacsai 'l cleptitdsi lrrtektar Bizotlsiig korlatlanul. barmikor tdrites- es

dijmentesen felhasznrilhassa, illetve nyilviiLnossAgra hozza a helyi drtikek adminisztrAci6ja,

archiviiliisa, dokument6liisa 6s nepszerfsi1€se drdekdben.

Talaeger szeg. 20 I 5. mrirci us 4.

vUzhL...' ''''\''''t' ''' ''''
Dr. Kosty6l L6szl6

muzeumigazgat6-helyettes, miivdszettdrt6n6sz

Cim, el6rhetos6g:

8900 Zalaegerszeg, Gesztenyesi u. 7.

Telefon: 921346-736

E-mail: kostyalidzmnri.hu


