Települési Értéktár Bizottság részére

Javaslat a
„Lipótfa 30 szám alatti lakóház és gazdasági épület”
Települési értéktárba történő felvételéhez

Készítette:
Kiss Ágota
(aláírás)
Bárdudvarnok, 2017 Június

I.A javaslattevő adatai
1. A javaslatot benyújtó (személy/ intézmény/szervezet/ vállalkozás) Neve:
Kiss Ágota
2.A javaslatot benyújtó személy vagy kapcsolattartó adatai:
Név: Kiss Ágota
Levelezési cím: Bárdudvarnok, Lipótfa 17.
Telefonszám:
E-mail cím: agotafa@gmail.com

II. A nemzeti érték adatai
1. A nemzeti érték megnevezése: Lipótfa 30 szám alatti lakóház és gazdasági épület
2. A nemzeti érték szakterületenkénti besorolása

-agrár és élelmiszergazdaság
-ipari és műszaki megoldások
-természeti környezet

-egészség és életmód
-kulturális örökség
-turizmus és vendéglátás

-épített környezet
-sport

3.A nemzeti érték fellelhetősége
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik
-települési

-tájegységi

-megyei

-külhoni magyarság

5. A nemzeti érték rövid szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása
A lakóházat Krokovics István lipótfai gazda 1920-as években építette kaposfői kőművesekkel.
Az építkezés 1928-ra fejeződött be. A lakóház stílusa a XIX. század második felének nemesi
udvarházainak mintájára készült, módos paraszti építészeti stílust követi, vakolatdíszek
alkalmazásával. A padlástér szemes termények tárolására alkalmas. A térkihasználás
alkalmas virágos előkert és díszítő növények ültetésére is, elválasztva a gazdasági udvartól,
valamint környezettől.
Az istálló és pajta épülete 10-11 jószág (ló, szarvasmarha) elhelyezésére alkalmas. Ezen
építményben került elhelyezkedésre a széna valamint a padláson az állatok
abraktakarmánya.
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett
Lipótfa egyetlen eredeti stílusát megőrző, méltán mondhatjuk egyik legszebb lakóháza.
Az értéktárba való felvételét különösen indokolja, hogy mai formájában is szemléletesen
bizonyítja, bemutatja egy elmúlt történelmi korszak nagyon eredményes paraszti
gazdálkodásának módját. Különös gonddal, minimum elméleti síkon modellezni kellene egy

korabeli parasztgazdaság működését. E feladatot lehetne akár arra fogékony fiatalokat
tömörítő munkacsoportra bízni, esetleg őket felkérni.
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája
(bibliográfia, honlapok, multimédiás források)

8. A nemzeti érték hivatalos Weboldalának címe

III. Mellékletek
1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális
dokumentációja

