
 

 

 

ÉRTÉKLELTÁR 
 

NAGYDOROG 
2017. 



 

SORSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

1. 15 
Kossuth L. utca 105. 

Lakóház  
H1 

 
LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK 

A település főutcáján található, oldalhatáron álló, 

egytraktusos lakóépület. Utcai homlokzatát 

háromosztatú ablakok és padlástéri 

szellőzőnyílások tagolják. Az épület jellegétől 

elütő homlokzati festés csökkenti az építészeti 

értékét. Az udvari homlokzatát falazott, 

négyzetes oszlopokon álló tornác tagolja. A 

kerítés szintén elütő eleme az épület és 

környezete látványának.  

Védendő az épület tömege, megjelenése. 

Homlokzatainak tagolása. 

 
KORREKCIÓS JAVASLAT 

Az utcai homlokzat színének megváltoztatása az épület jellegéhez illeszkedően. Egyszínű 

festése javasolt (pl. fehér, halvány sárga). A kerítés anyaghasználatának jó megválasztása 

szintén az épület előnyösebb megjelenését segíti elő. 

 
HELYSZÍNRAJZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017. ÉVI ÁLLAPOT 2017. ÉVI ÁLLAPOT 



 

SORSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

2. 21 
Kossuth L. utca 93. 

melléképület 
H1 

 

 

 

 
KORREKCIÓS JAVASLAT 

Az épület homlokzatán és a kerítésen 

látható repedések keletkezésének okait 

szükséges feltárni és megszüntetni. 

 

 

 
HELYSZÍNRAJZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ 

ÉRTÉKEK 

Lakóépülethez tartozó melléképület 

oldalhatáron álló beépítéssel, előkerttel, 

utcára merőleges nyeregtetővel. Utcai 

homlokzata nyers-tégla felületképzésű. A 

megszokott tájolástól eltér az épület 

tornácának északi irányú elhelyezkedése. A 

nyitott, fedett folyosó oszlopait szintén 

téglakirakások díszítenek. 

Védendő a melléképület tömege, 

homlokzatainak megjelenése, tagolása.  

2017. ÉVI ÁLLAPOT 2017. ÉVI ÁLLAPOT 



 

SORSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM, MEGNEVEZÉS VÉDETTSÉGI FOK 

3. 29/1 
Világháborús 

emlékműve 
H1 

 
LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK 

A Polgármesteri Hivatal mellett találjuk az I. és II. 

világháborúban elesettek emlékére állított szobrot. A 

csiszolt műkőből készült talapzatokon 

márványtáblákba vésték az áldozatok nevét. 

Védendő az emlékmű. 

 
KORREKCIÓS JAVASLAT 

A szobor rendszeres tisztítást igényel. 

 

HELYSZÍNRAJZ 

 

2017. ÉVI ÁLLAPOT 



 

SORSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM, MEGNEVEZÉS VÉDETTSÉGI FOK 

4. 52. 
Református templom 

kertje 
H1 

 
LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK 

1896-ban, az ország ezeréves fennállásának ünneplésére a református templom udvarába 

két tölgyfát ültetett a gyülekezet. Az egyiket az ezredév első fejedelme, Árpád emlékére, a 

másikat pedig az ezredév utolsó fejedelme, I. Ferenc József emlékére. Állítólag ez utóbbi 

áll még a templom kertjében. 

Védendő a tölgyfa. 

 
KORREKCIÓS JAVASLAT 

Javasolt egy tábla elhelyezése a fa tövében, amely tájékoztatja az ide látogatókat a 

történetéről, jelentőségéről. 

 
HELYSZÍNRAJZ 



 

SORSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM, MEGNEVEZÉS VÉDETTSÉGI FOK 

5. 53 
Kossuth L. utca 67. 

Széchényi ált. iskola 
H1 

 
LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK 

A 8820 kh nagyságú dorogi birtok 1777-től 

1945-ig a Széchenyi család tulajdonában van. Az 

egykori földszintes épületet átalakították, 13 

helyiségének lebontásával, és emelet ráépítésével 

50 helyiségből álló kastélyt építettek 1891-ben. 

Abel Lothar bécsi építész tervei alapján, 

Wittinger Sándor építő-mester irányításával 

készült a méreteiben ma is impozáns középület. 

Az államosítást követően, 1947-től működik 

általános iskolaként.  

Az egykori kastélyt teljesen felújították, a kertje 

karbantartott, környezete rendezett.   

Védendő az iskola épületének régi szárnya.  

 
HELYSZÍNRAJZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KORREKCIÓS JAVASLAT 

Javasolt az épületrész 

homlokzati díszeinek és 

színének visszaállítása felelhető 

régi fotók alapján. A fűtés-

korszerűsítéssel párhuzamosan a 

kémény eltávolítása javasolt. 

 

2017. ÉVI ÁLLAPOT 



 

SORSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM, MEGNEVEZÉS VÉDETTSÉGI FOK 

6. 53 
Kossuth L. utca 67. 

Víztorony  
H1 

 
LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK 

A Széchényi Sándor Általános Iskola 

udvarában található a víztorony, amelyet 

1891-ben a Széchényi család emeltetett a 

kastély szükségleteinek ellátására. az 

épülettől kb. 50 méterre, keletre volt a kút és 

a víztorony. Állati erővel lett a víz feljuttatva 

a kútból a víztoronyba, majd onnan a kastély 

vezetékrendszerébe. Az ipartörténeti emléket 

képviselő torony nádfedeles teteje, valamint a 

mellette levő faszerkezetes építmény leégett, 

a tűz pusztításának nyomait még ma is 

láthatjuk.   

Védendő a víztorony és a mellette levő kút. 

 
KORREKCIÓS JAVASLAT 

Nem igényel korrekciót. 

 

HELYSZÍNRAJZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017. ÉVI ÁLLAPOT 2017. ÉVI ÁLLAPOT 



 

SORSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM, MEGNEVEZÉS VÉDETTSÉGI FOK 

7. 53 
Kossuth L. utca 67. 

Tájház-falumúzeum  
H1 

 
LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK 

A település központjában, a Széchényi Sándor 

Általános Iskola udvarán, a fák között találjuk meg 

a falumúzeumot. . Markó János nagydorogi, 

nyugalmazott tanár szegényparaszti életformát 

bemutató gyűjteménye található a, feltehetően  

egykor lakó funkciót betöltő épületben..  

Egytraktusos, nádfedeles, nyeregtetős ház, dél-

nyugati homlokzatát nyitott tornác alkotja, amelyet 

falazott tégla oszlopok és szürkére festett 

faoszlopok támasztják alá. A közelében található 

faszerkezetes láda talán egy régi kút helyét jelöli. 

Védendő az épület megjelenése, nádfedele, 

nyílászáróinak tagolása, valamint népművészeti 

jelentősége. 

 
HELYSZÍNRAJZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KORREKCIÓS JAVASLAT 

Javasolt az épület jelenlegi 

funkciójának megőrzése és 

folyamatos karbantartása. 

2017. ÉVI ÁLLAPOT 



 

SORSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM, MEGNEVEZÉS VÉDETTSÉGI FOK 

8. 53. 
Kovácsoltvas kapu 

és kerítése 
H1 

 
LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK 

A Széchényi Sándor Általános Iskola területét északról lehatároló téglakerítés kapuja. A 

lezárt, használaton kívül lévő kovácsoltvas kapu díszes kialakítású, íves vonalvezetésű. 

Védendő érték az iskolát lehatároló téglakerítés, amely eredetileg egységesen nyerstégla 

felületű volt, helyenként áttört, zömmel tömör kialakítású. A kerítés déli, áttört kialakítású 

szakasza a legrégebbi, eredeti formájában fennmaradt része. 

Védendő a kapu és a téglakerítés 

 
KORREKCIÓS JAVASLAT 

A kapu környezetének rendezése, az eredeti, vakolat nélküli tégla kerítés visszaállítása 

javasolt.  

 

HELYSZÍNRAJZ 

 



 

SORSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

9. 55. Kossuth L. utca 63. H1 

 
LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK 

A Katolikus templom mellett találjuk az utca felé 

L alakban beforduló épületet. Az épület egyszerű 

kialakítású, díszítés nélküli. A négyosztatú 

ablakait egyszerű szalagkeret veszi körbe. A 

lakóház belső kialakításának különlegessége a 

dupla boltíves mennyezet. 

Védendő az épület tömege, homlokzatainak 

megjelenése, illetve a belső boltíves mennyezet. 

 
KORREKCIÓS JAVASLAT 

Az épület homlokzatainak felújítása szükséges. 

 
HELYSZÍNRAJZ 



 

SORSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM, MEGNEVEZÉS VÉDETTSÉGI FOK 

10. 56 
Kossuth L. utca 63. 

Katolikus templom 
H1 

 
LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK 

A település központjában, a Széchényi-kastély 

közelében található a katolikus templom. Az 1934-ben 

szentelt templomot Dr. Möller építész tervező tervei 

alapján Wunderlick Ferenc és Schabl építőmesterek 

építették. A templom oltárképét (freskó) Gebauer Ernő 

festőművész, kifestését Őry József iparművész 

készítette. A templomfalak hézagolását és a lábazatot 

Hipp József, tolnai építési vállalkozó készítette. 

A templom és környezete rendezett, jó állapotban van. 

Védendő a templom külső és belső megjelenése. 

 
KORREKCIÓS JAVASLAT 

Korrekciós javaslat nem szükséges. 

 
HELYSZÍNRAJZ 
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SORSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM, MEGNEVEZÉS VÉDETTSÉGI FOK 

11. 56. 

Feszület 

Katolikus templom 

udvarában 

H1 

 
LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK 

A település főutcáján dél felől északra 

haladva az út tengelyében, hangsúlyos helyen 

helyezték el a keresztet. A Katolikus 

templom kertjében található a feszület, 

amelynek Jézust ábrázoló szobra 

homokkőből, a kereszt és a talapzat pedig 

műkőből készült.  

Védendő a kereszt. 

 
KORREKCIÓS JAVASLAT 

Nem szükséges. 

 

 

HELYSZÍNRAJZ 



 

SORSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

12. 62 
Damjanich utca 8. 

melléképület 
H1 

 
LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK 

Az oldalhatáron álló lakóház udvarán, az 

oldalkertben elhelyezett, utcával párhuzamos, 

nyeregtetős melléképület. Építészeti értékét a két 

különböző színű téglából kirakott fal mintája adja. 

Ez a nyílások kereteit, a koronázó párkányt, 

valamint az oromfal szélén húzódó sávot teszi 

hangsúlyossá.   

Védendő az épület tömege, homlokzatainak 

megjelenése. 

 
KORREKCIÓS JAVASLAT 

Az épület ereszcsatornája rozsdás, kezelést, festést 

igényel. 

 
HELYSZÍNRAJZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SORSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

13. 63. Damjanich utca 10. H1 

 

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK 

Oldalhatáron álló, utcára merőleges nyeregtetős lakóépület. Utcai homlokzatát vakolati 

díszek tagolják. Kettő, háromosztatú ablak, felettük padlástéri szellőzőnyílások. Az 

egykori tornácot íves záródású falmélyedés zárja. A nyílások között pilaszterek húzódnak, 

felettük vakolati sáv, a koronázó párkány húzódik.  

Védendő: az épület tömege, homlokzatainak megjelenése és tagolása, az ablakok 

részosztása, vakolati díszek. 

 
KORREKCIÓS JAVASLAT 

Teljes épületfelújítás szükséges az eredeti homlokzat díszek megtartásával. 

 
HELYSZÍNRAJZ 

 

 

 
SORSZÁM 

HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

15. 283 Jókai utca 22. H1 

 
LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK 

Oldalhatáron álló, utcára merőleges, 

nyeregtetős lakóház. Az egytraktusos épület 

déli homlokzatát falazott oszlopokon álló 

tornác tagolja. Az utcai homlokzat rangosabb 

megjelenése érdekében a párkányzatot 

megemelték, a tornácot lezáró kapu itt már 

nem jelenik meg. Két keskeny ablak és a 

szellőzőnyílások tagolják szegényes a 

vakolati dísz mellett a homlokzatot. 

Védendő az épület tömege, homlokzatainak 

megjelenése, tagolása. 
 

KORREKCIÓS JAVASLAT 

Javasolt az utcai homlokzat díszítésének visszaállítása 

eredeti állapotba. Az épület megjelenését emelné a 

kerítés anyagának előnyösebb megválasztása.  
 

HELYSZÍNRAJZ 

 

 

 

 

 

 

 

2017. ÉVI ÁLLAPOT 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017. ÉVI ÁLLAPOT 



 

SORSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

16. 344. Vörösmarty utca 19. H1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HELYSZÍNRAJZ 

 

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ 

ÉRTÉKEK 

Oldalhatáron álló, egytraktusos, 

nyeregtetős lakóház. A déli homlokzatát 

négyzetes alaprajzú, falazott oszlopokra 

támaszkodó tornác alkotja. Az utcai 

homlokzatát a fa zsalugáteres ablakok és 

szellőzőnyílások tagolják. Fehérre festett 

homlokzatának egy részét kváderezés 

díszíti és tagolja. 

Védendő az épület tömege, 

homlokzatainak megjelenése és tagolása. 

KORREKCIÓS JAVASLAT 

Az épület megjelenéséhez illeszkedőbb 

kerítés kialakítása javasolt. 

Állagmegóvási munkálatok. 

2017. ÉVI ÁLLAPOT 



 

SORSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

17. 345. Vörösmarty utca 17. H1 

 
LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ 

ÉRTÉKEK 

Oldalhatáron álló, utcára merőleges 

nyeregtetős lakóház. Udvari homlokzatát 

négyzetes alaprajzú, falazott oszlopokon 

álló, mellvédes tornác tagolja. Az utcai 

homlokzat tagolását, nyílászáróinak 

méretét és formáját megváltoztatták. A 

padlástéri szellőzőnyílások, és a 

nyerstégla felületképzésű homlokzatrész 

utal az egykori külsőre.  

Védendő az épület tömege, 

homlokzatainak megjelenése és tagolása. 

 
HELYSZÍNRAJZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KORREKCIÓS JAVASLAT 

Javasolt az utcai homlokzat 

nyílászáróinak visszaállítása 

eredeti állapotba. Állagmegóvási 

munkálatok. 

2017. ÉVI ÁLLAPOT 



 

SORSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

18. 377. Görgei utca 34. H1 

 
LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK 

A község teleklábas alaprajzú részén találjuk az oldalhatáron 

álló, nyeregtetős, egytraktusos lakóépületet. Udvar felőli 

megjelenésére a tornác jellemző, amelyet íves 

falmélyedéssel díszített fakapu zár az utca felé. A hatosztatú 

ablakok között pilaszterek húzódnak, felettük a falsíkból 

kiugró párkány tagolja a homlokzatot. A padlástéri 

szellőzőnyílásokat szintén párkány kapcsolja össze. 

Védendő az épület tömege. Homlokzatainak megjelenése, 

tagolása. 

 
KORREKCIÓS JAVASLAT 

Az épület rossz állapota miatt teljes felújítás szükséges, a 

jelenlegi karakter megőrzésével, a díszek visszaállításával. 

 
HELYSZÍNRAJZ 

 

 

 

2017. ÉVI ÁLLAPOT 2017. ÉVI ÁLLAPOT 



 

SORSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

19. 449 
Kossuth L. utca 57. 

melléképület 
H1 

 
LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK 

A település központjában, a katolikus templom 

közelében található. Oldalhatáron álló, hosszúkás 

parasztház udvarában, az utcai telekhatárra épített 

melléképület. Kis alapterületű, utcával párhuzamos 

nyeregtetős épület. Fa nyílászáróit nyers-tégla 

díszítésű íves záródású szemöldökpárkány és 

szalagkeret övezi. A homlokzat felületét a falazott 

tégla adja.  

Védendő az épület tömege, homlokzatainak 

megjelenése, a nyílászárók elhelyezkedése.  

 
HELYSZÍNRAJZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KORREKCIÓS JAVASLAT 

A nyílászárók faszerkezeteinek 

felújítása, a homlokzati hibák 

javítása, a tető jelenlegi 

bádogfedésének lecserélése 

szükséges. 



 

SORSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

20. 461 
Kossuth L. utca 47. 

melléképület 
H1 

 
LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ 

ÉRTÉKEK 

A település főutcáján, oldalhatáron álló 

lakóház udvarában, a kerítés vonalába 

építve található a melléképület. Az utcára 

merőleges nyeregtetős, kis alapterületű 

épület megjelenésére a nyers-tégla felületű 

homlokzatok a jellemzők. Az épület 

díszítését is az eltérő tégla kirakások adják. 

Védendő a melléképület tömege, 

homlokzatainak megjelenése. 

 
KORREKCIÓS JAVASLAT 

Az épülethez falazott, festett kerítés eltérő 

jellegéből adódóan nem illik a nyers-tégla 

felületéhez. 

 
HELYSZÍNRAJZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SORSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM, MEGNEVEZÉS VÉDETTSÉGI FOK 

21. 467. 
Kossuth L. utca 37. 

rendőrség 
H1 

 
LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK 

A település főutcája mentén találjuk a 

rendőrség épületét. Az L- alakban beforduló 

nyeregtetős épület utcai homlokzata 

gazdagon díszített. A keskeny, háromosztatú 

ablakok emelt szemöldökpárkánnyal és 

szalagkerettel díszítettek. Közöttük húzódó 

lizénák függőlegesen, a könyöklő- és a 

gazdagon díszített koronázó-párkány 

vízszintesen tagolja a nyers-tégla felületű 

homlokzatot. 

Védendő az épület tömege, utcai 

homlokzatának megjelenése, tagolása, díszei.    

 
KORREKCIÓS JAVASLAT 

Nem igényel korekciót. 

 

HELYSZÍNRAJZ 

 

2017. ÉVI ÁLLAPOT 



 

SORSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

22. 478 Kossuth utca 17. H1 

 
LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK 

A főutca mentén helyezkedik el, oldalhatáron 

álló, nyeregtetős lakóház. Udvar felőli 

homlokzatát falazott oszlopokon áll tornác 

alkotja. A nyitott folyosó az utca felé egyenes 

záródású ajtóban végződik, amelyet faragott 

mintákkal díszített keret övez. Az utcai 

homlokzat tagolása a hagyományos 

parasztházakra jellemző. A szellőzőnyílások 

körül vakolati díszeket találunk, amelyek 

feltehetően az ablakok körül is voltak. 

Védendő az épület tömege, homlokzatainak 

megjelenése és tagolása.     

 

HELYSZÍNRAJZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KORREKCIÓS JAVASLAT 

Javasolt az épület bádoglemez 

fedését hagyományos cserépre 

cserélni. A nyílászárók fa szerkezete 

igényel kezelés, festést, illetve 

vakolatjavítás és festés javasolt. 

2017. ÉVI ÁLLAPOT 



 

SORSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

23. 669. Rákóczi utca 2. H1 

 
LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK 

L-alakú saroképület egykor kocsma és lakás volt, 

jelenleg üresen áll. Az utca felőli fő 

homlokzatának rangos megjelenését a tető síkja 

fölé emelkedő attikafal, a nagy homlokzat 

magasság, valamint a hatalmas osztott ablakok 

adják. Északi homlokzatának nyerstégla felülete 

az utcakép meghatározó eleme 

 

Védendő az épület tömege, homlokzatainak 

megjelenése, tagolása és anyaghasználata.     

 

 

 

 

KORREKCIÓS JAVASLAT 

Javasolt a buszváró és szemétgyűjtő cseréje esztétikusabb, az épület jellegéhez illőbb 

kialakításúra. A fennmaradáshoz elengedhetetlen valamilyen funkciót adni a teljes 

homlokzati felújítást igénylő épületnek. 

HELYSZÍNRAJZ 

2017. ÉVI ÁLLAPOT 



 

SORSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM, MEGNEVEZÉS VÉDETTSÉGI FOK 

24. 788. 
Zalka M. utca 4. 

Szeszgyár  
H1 

 
LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ 

ÉRTÉKEK 

A településre déli irányból beérkezve az út 

mentén találjuk az egykori szeszgyár 

épületét. A hatalmas tömegéből fakadóan 

impozáns megjelenésű. A nyers-tégla 

felületképzésű homlokzataira az íves vagy 

egyenes záródású, különböző méretű és 

formájú ablakok a jellemzőek. Tetőzete is 

változatos idomokból tevődik össze. Az 

épület jelenleg használaton kívül van, 

elhanyagolt állapotban. 

Védendő az épülete tömege, 

homlokzatainak megjelenése, tagolása.  

 

HELYSZÍNRAJZ 

 

 

KORREKCIÓS JAVASLAT 

Gondoskodni kell az épület további 

hasznosításáról az épület karakterének 

megőrzésével.  

2017. ÉVI ÁLLAPOT 



 

SORSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM, MEGNEVEZÉS VÉDETTSÉGI FOK 

25. 788. Zalka M. utca 4.  H1 

 
LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ 

ÉRTÉKEK 

 A szeszgyár épületcsoportjához tarozik ez 

az utcával párhuzamos, nyeregtetős 

földszintes épület. Nyerstégla 

felületképzésével a szeszgyár épületével 

egységes képet mutat. Fa zsalugáteres, 

hatosztatú ablakait téglakirakásos keret 

övezi. 

Védendő az épület tömege, homlokzatainak 

megjelenése, ablakainak osztása. 

 

HELYSZÍNRAJZ 

KORREKCIÓS JAVASLAT 

A homlokzat téglafelülete sérült, a nyílászárók állapota rossz, ezek javítása szükséges. 



 

SORSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM, MEGNEVEZÉS VÉDETTSÉGI FOK 

26. 865. 
Dohánybeváltó 

épületei 
H1 

 
LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK 

1928-ban készült el a dohánybeváltó központi 

épülete és a 3 db dohányraktár. 1932-ben megépült 

a 4. dohányraktár is. A háromszintes főépület 

megőrizte eredeti tömegét, homlokzati 

megjelenését. 

Védendő: a dohánybeváltó épületeinek tömege, 

homlokzatainak kialakítása, nyílásrendje. 

 
HELYSZÍNRAJZ 

KORREKCIÓS JAVASLAT 

Nem szükséges. 



 

SORSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM, MEGNEVEZÉS VÉDETTSÉGI FOK 

27. 869 
Kossuth tér 

Orosz emlékmű 
H1 

 
LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK 

A település főutcáján, háromszög formájú 

téren, fák között találjuk az orosz 

emlékművet. Az oszlop csiszolt márványból 

készült, rajta orosz szöveget tartalmazó 

márványtáblák és 3 arckép. Az emlékművet 

betonkerítés keríti le.  

Védendő az emlékmű. 

 
KORREKCIÓS JAVASLAT 

Az emlékmű körül található betonkerítés 

szükségtelen, vagy javasolt a cseréje 

előnyösebb megjelenésűre.  

 
HELYSZÍNRAJZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017. ÉVI ÁLLAPOT 



 

SORSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

28. 877-878. Kossuth tér H1 
 

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK 

A település délnyugati részén fekvő kistelkes 

területen található értékes présházak egyike 

ez. Az utcával párhuzamos nyeregtetős, kis 

alapterületű ikerházas épület. Homlokzata 

egységes, a nyílásrendje az eredeti képet 

mutatja. 

Védendő: a présház tömege, homlokzatainak 

megjelenése és tagolása, anyaghasználata. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KORREKCIÓS JAVASLAT 

Javasolt az épülethez harmonizáló színek 

használata a kerítésben. 

HELYSZÍNRAJZ 

2017. ÉVI ÁLLAPOT 



 

SORSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

29. 892. Gábor Áron utca H1 
 

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK 

A település dél-nyugati részén találhatjuk a kisméretű telken álló présházat. Az épület 

jellegzetessége az utcai homlokzat un. Paraszt barokkos kialakítása. A tető síkja fölé 

emelkedő oromfal záródása többszörösen tört vonalvezetésű. A nyerstégla felületképzésű 

oromfalon látható kör közepére vésett dátum az 1922-es év, az építés idejéről tájékoztat.  

Védendő: a préshát tömege, homlokzatainak megjelenése, tagolása és díszítettsége, 

valamint az anyaghasználata. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KORREKCIÓS JAVASLAT 

A homlokzat igényel általános felújítást. Az épület megjelenését nagyban növelné a 

hullámpalából készült kerítés lecserélése igényesebb kialakításúra. (pl. fa vagy tégla) 

HELYSZÍNRAJZ 

2017. ÉVI ÁLLAPOT 



 

SORSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

30. 893. Gábor Áron utca H1 
 

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK 

Utcára merőleges, nyeregtetős présház a település dél-nyugati részén. Homlokzatait 

nyerstéglából kirakott felületképzések tagolják. Az oromzat záródása lépcsős kialakítású. 

Az eresz alatt látható a fal síkjából kiugró téglasorokat, amelyek szintén a díszítettséget 

növelik. Az utcai homlokzaton található bejárat íves záródású nyílásban elhelyezett, 

faragott, kétajtós (felújított) kapu. 

Védendő: az épület tömege, homlokzatainak megjelenése, tagolása és anyaghasználata. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KORREKCIÓS JAVASLAT 

A javasolt a drótkerítés elbontása és fából vagy téglából 

kialakított (alacsony magasságú) kerítés építése az 

előnyösebb megjelenés érdekében. 

HELYSZÍNRAJZ 

2017. ÉVI ÁLLAPOT 



 

SORSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

31. 896. Gábor Áron utca H1 
 

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK 

A kis alapterületű, utcára merőleges, nyeregtetős présház a település dél-nyugati részén 

található. Homlokzatának felületét a fehérre festett tégla kváderezés adja. A keretezett  

dupla padlástéri szellőzőnyílások között a falba vésve látható az építés dátuma: 1907. A 

hatosztatú ablakok között látható az eredeti ajtó helye. Az eresz alatt a fal síkjából kiugró 

téglasorok, az ablakok felett pedig párkány díszít. 

Védendő: a présház tömege, homlokzatainak megjelenése és tagolása.. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KORREKCIÓS JAVASLAT 

Javasolt az eredeti színezés és homlokzatnak valamint az azon kialakított nyerstégla 

díszítéseknek a  visszaállítása az eredetei állapotába, az ajtó visszahelyezésével együtt.  

HELYSZÍNRAJZ 

2017. ÉVI ÁLLAPOT 



 

SORSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

32. 1016. 1010 hrsz-ú út mentén  H1 

 
LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK 

A Vécsey utca környékén találunk olyan présházakat, amelyek építészetileg, 

funkciójukban és koruknál fogva értéket képviselnek. A századforduló környékén épült 

házat még ma is présházként használják. A tetőszerkezete, valamint az épület hosszában 

húzódó tornác az utcával párhuzamos. A fehérre festett főhomlokzaton láthatók az 

ablakok és közöttük a bejárati ajtó. Az ereszalját a fal síkjából kiugró téglasorok tagolják. 

A tornácot lábazattal és fejezettel képzett, négyzetes keresztmetszetű, falazott oszlopok 

támasztják. 

Védendő: az épületek tömege, homlokzatainak megjelenése és tagolása. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KORREKCIÓS JAVASLAT 

Javasolt az utcai homlokzat nyílásrendjének visszaállítása és az épület festése, valamint az 

tornácoszlopok szerkezetének javítása. A présház környezetének rendezése szükséges. 

HELYSZÍNRAJZ 

2017. ÉVI ÁLLAPOT 



 

SORSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

33. 1036. Vécsey utca  H1 

 

 

 
KORREKCIÓS JAVASLAT 

A homlokzati felületek sérülésének javítása 

szükséges. 

 
HELYSZÍNRAJZ 

 

 

 
 
 
 

 

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK 

A Vécsey utca nyugati oldalán helyezkedik el az 

1907-ben épített présház. Az utcára merőleges, 

nyeregtetős épület homlokzatai nyers-tégla 

felületképzésűek. Az oromfalat lépcsős 

kialakítású téglasor zárja. A nyílásokat téglából 

kirakott keretezések övezik, felettük koronázó 

párkányzat húzódik. 

Védendő: az épületek tömege, homlokzatainak 

megjelenése és tagolása. 

2017. ÉVI ÁLLAPOT 



 

SORSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

34. 1045. Vécsey utca  H1 

 

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK 

A Vécsey utca nyugati oldalán található az 

utcára merőleges, nyeregtetős présház A kis 

alapterületű telken álló nádfedeles épület 

megőrizte funkcióját. Utcai homlokzatán 

található a bejárati ajtó és az ablakok. 

Védendő: a présház tömege, homlokzatainak 

megjelenése és tagolása, nádfedeles teteje. 

 
KORREKCIÓS JAVASLAT 

A fólia fedés lecserélése. 

 
HELYSZÍNRAJZ 

 

2017. ÉVI ÁLLAPOT 



 

SORSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

35. 1046. Vécsey utca  H1 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK 

A település dél-nyugati részén fekszik a kis alapterületű, utcával párhuzamos, nyeregtetős 

présház. Az épület hosszában négyzetes keresztmetszetű, falazott oszlopokra támaszkodó 

tornác húzódik. A tetőt bádoglemez fedi. Az oromfal nyers-tégla felületképzésű.  

Védendő: az épület tömege, homlokzatainak megjelenése és tagolása. 

KORREKCIÓS JAVASLAT 

A bádoglemez cserép- vagy nádtetőre való cseréje a 

javasolt. 

HELYSZÍNRAJZ 

2017. ÉVI ÁLLAPOT 



 

SORSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM, MEGNEVEZÉS VÉDETTSÉGI FOK 

36. 1141. 
Kossuth L. utca 30/a. 

Idősek Klubja 
H1 

 
LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK 

A település központjában, hézagosan zártsorú 

beépítésű, L alakú épületben működik az idősek 

otthona és a Kalap és Sipkamúzeum. A 

harmonikus tagolású utcai homlokzatra a 

hatosztatú, vakolatkeretezésű ablakok, a magas 

lábazat, a széleken futó lizénák és az egyszerű 

kialakítású koronázó párkány a jellemző. 

Védendő az épület tömege, homlokzatának 

tagolása. 

 

HELYSZÍNRAJZ 

 

KORREKCIÓS JAVASLAT 

Fellelhető régi fotók vagy a helyi 

épületekre jellemző homlokzati díszek 

alapján javasolt az épület 

helyreállítása. 



 

SORSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM, MEGNEVEZÉS VÉDETTSÉGI FOK 

37. 1144. Kossuth L. utca 34. H1 

 
LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK 

A település központjában, a főutca mentén találjuk a 

polgárosodást mutató zártsorú beépítésű utcarészt. Itt 

található épületek kereskedelmi funkciójúak. Az utca 

felőli homlokzatát változatosan tagolják az eltérő 

nagyságú nyílászárók. A telekre való bejutást a 

nagyméretű, egyenes záródású kapu teszi lehetővé. 

Az ajtókat és ablakokat tagolt szalagkeret övezi. A 

homlokzat vakolati díszei között fejezetes 

pilasztereket és tagolt koronázó párkányt találunk. 

Védendő az épület tömege, utcai homlokzatának 

díszítése. 

 
KORREKCIÓS JAVASLAT 

A jobb oldali ablak kicserélése három-osztatúra és a 

homlokzatok festése, cégér használata javasolt. 

Korszerű, környezetbe illő kerékpártámasz 

kialakítása, környezet rendezése. 

 
HELYSZÍNRAJZ 

 

2017. ÉVI ÁLLAPOT 



 

SORSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM, MEGNEVEZÉS VÉDETTSÉGI FOK 

38. 1145. Kossuth L. utca 36. H1 

 
LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK 

A háromszögben teresedő főutca mentén található 

kereskedelmi jellegű épületek zártsorúan, ill. 

hézagosan zártsorúan helyezkednek el. A nyeregtetős 

épület hátrafelé L alakban befordul. Utcai 

homlokzatára jellemző a háromosztatú ablakok 

harmonikus tagoltsága, az átjárást biztosító nagy 

méretű kapu, valamint a pilaszterek, szalagkeretek és 

vakolati díszek. 

Védendő az épület tömege, utcai homlokzatának 

megjelenése, illetve a nyílászárók tagolása.  

 
KORREKCIÓS JAVASLAT 

Nem szükséges. 

 

HELYSZÍNRAJZ 

 

2017. ÉVI ÁLLAPOT 



 

SORSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM, MEGNEVEZÉS VÉDETTSÉGI FOK 

39. 1146 
Kossuth L. utca 38. 

I. Községi óvoda 
H1 

 
LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK 

A Kossuth L. utca tölcséresedő terén található az I. 

Községi óvoda. Az L alakú épület utca felőli része 

kontyolt, nyeregtetős kialakítású.  Az épület 

rangosabb megjelenést kap a párkányzat 

megemelésével. A tagolt szalagkeretezésű, 

háromosztatú ablakok a homlokzat harmonikus  

tagoltságát adják. A sima felületű, fehérre festett 

falat a síkjából kiugró koronázópárkány és a lábazat 

(eltérő színével) tagolja vízszintesen. 

Védendő az épület tömege, utcai homlokzatának 

megjelenése, nyílászáróinak tagolása.  

 
HELYSZÍNRAJZ 

 

 

 

KORREKCIÓS JAVASLAT 

Nincs szükség korrekcióra. 

2017. ÉVI ÁLLAPOT 



 

SORSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

40. 1155 
Táncsics utca 14. 

Lakóház  
H1 

 
LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK 

Utcára merőleges, nyeregtetős parasztház. Utcai 

homlokzatára a nyílászárók harmonikus elhelyezkedése 

jellemző. A keskeny ablakokat szalagkeret veszi körbe, és 

emelt szemöldökpárkány díszíti. Ugyan ez jellemző az 

egyenes záródású ajtóra, amely a falazott oszlopokon álló 

tornácot zárja le. A homlokzatot tagolja még a koronázó 

párkány és a tetőzet alatt húzódó díszítősáv. 

Védendő az épület tömege, homlokzatainak tagolása, 

nyílásrendszerének elhelyezkedése, díszítőelemei.  

 
KORREKCIÓS JAVASLAT 

Felújítást igényel. 

 
HELYSZÍNRAJZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017. ÉVI ÁLLAPOT 



 

SORSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

41. 1158. 
Táncsics utca 20. 

Lakóház 
H1 

 
LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ 

ÉRTÉKEK 

Utcára merőleges, nyeregtetős jómódú 

parasztház. Homlokzata gazdagon díszített, 

háromosztatú ablakai szemöldökpárkánnyal 

megemelt, szalagkeretezésűek. Az ablakok 

között húzódó pilaszterek függőlegesen, a 

koronázó párkány vízszintesen tagolja a 

homlokzatot. Udvar felől kőoszlopokon 

álló, nyitott tornác tagolja. 

Védendő az épület tömege, homlokzatainak 

megjelenése, tagolása, díszítőelemei. 

 
KORREKCIÓS JAVASLAT 

Az épület színének megváltoztatása 

javasolt halvány sárga-fehér 

összeállításra. 

 

HELYSZÍNRAJZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017. ÉVI ÁLLAPOT 



 

SORSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM, MEGNEVEZÉS VÉDETTSÉGI FOK 

42. 1180 Kossuth L. utca 48. H1 

 
LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK 

A település főutcája mentén találjuk a jelenleg 

kereskedelmi funkciójú, utcával párhuzamos, 

nyeregtetős épület. Az utcai homlokzat gazdagon 

díszített, két szélén fejezetes pilaszterekkel. A 

homlokzatot lezáró koronázópárkányt a 

szellőzőnyílások és a födémgerendákat imitáló 

díszsor tagolja. Az utcai homlokzat nyílászáróinak 

elhelyezkedését és méretét az idők során erőteljesen 

megváltoztatták, így az egykori jellegéből veszített.  

Védendő az épület tömege, homlokzatainak dísze. 

 

HELYSZÍNRAJZ 

 

KORREKCIÓS JAVASLAT 

Az épület nyílászáróinak kicserélése tagolt, fa nyílászárókra, a homlokzat sárgára vagy 

fehérre festése, reklámtábla lecserélése cégérre, akadálymentes megközelíthetőség 

megoldása javasolt. A rozsdásodó eresz kezelése, festése szükséges. 



 

SORSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM, MEGNEVEZÉS VÉDETTSÉGI FOK 

43. 1181/1 Kossuth L. utca 50. H1 

 
LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK 

A település főutcája mentén, azzal párhuzamos 

nyeregtetővel helyezkedik el a kereskedelmi célú 

épület. Az épület rangosabb megjelenését a 

párkányzat megemelésével érték el. Az épület 

funkciójából adódóan az ablakok mérete és formája 

az idők során megváltozott. A nyílások között 

húzódó lizénák és a koronázó-párkány díszítése 

tagolja a homlokzatot. 

Védendő az épület tömege és a homlokzatainak 

díszítése.  

 

HELYSZÍNRAJZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KORREKCIÓS JAVASLAT 

Javasolt az épület nyílásainak és 

díszítésének visszaállítása esetleg 

felelhető régi fotók alapján, 

ennek hiányában a nagy felületű 

ablakok tagolása javasolt. 

valamint a reklámtáblák és 

feliratok kicserélése cégérekre. 



 

SORSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM, MEGNEVEZÉS VÉDETTSÉGI FOK 

45. 1187 
Kossuth L. utca 58. 

R. katolikus plébánia 
H1 

 
LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ 

ÉRTÉKEK 

A település főutcáján, a Katolikus 

templommal szemben található az 

utcával párhuzamos, nyeregtetős épület. 

Szürke lábazatát fehérre festett téglasor, 

övpárkány határolja felülről. Hatosztatú 

ablakait szintén téglából kirakott, 

fehérre festett, egyszerű szalagkeret 

veszi körbe. Az egyenes záródású 

főbejárat hangsúlyos szerepét a 

szalagkeret tagoltsága adja. A padlás 

szellőzőnyílásainak kialakítása 

homlokzati díszként jelenik meg  

Védendő az épület tömege, 

homlokzatainak megjelenése és a 

nyílászáróinak tagolása. 

 
KORREKCIÓS JAVASLAT 

Az eredeti tégla architektúra 

visszaállítása szüskéges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HELYSZÍNRAJZ 

2017. ÉVI ÁLLAPOT 



 

SORSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

46. 1216/2 
Táncsics utca 5. 

Lakóház  
H1 

 
LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK 

Oldalhatáron álló, nyeregtetős lakóépület, deszka 

kerítéssel. Az északi oldalán falazott oszlopokon 

támaszkodó tornác látható. Az utcai homlokzat 

hagyományos kialakítású: két, fa zsalugáteres ablak 

és padlástéri szellőzőnyílások tagolják. A vakolati 

díszek az épület rossz állapota miatt az idők során 

eltűntek. 

Védendő az épület tömege, homlokzatainak tagolása. 

 
KORREKCIÓS JAVASLAT 

Az épület felújítása szükséges, régi díszek 

visszaállításával. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HELYSZÍNRAJZ 



 

SORSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM, MEGNEVEZÉS VÉDETTSÉGI FOK 

47. 1260 
Kossuth L. utca 70. 

Általános iskola 
H1 

 
LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK 

A település főutcáján, a református templommal 

szemben található az I. számú Községi Iskola. Az 1875-

ben épült általános iskolában eredetileg tanítói lakások is 

voltak a tantermek mellett. A kétszintes épület főbejárata 

egyenes záródású, kazettás szerkezetű kapu. A 

négyosztatú ablakok dísztelenek, egyszerű kialakításúak. 

Közöttük pilaszterek húzódnak, amelyek függőlegesen 

tagolják a homlokzatot, míg az övpárkány és az emeleti 

ablakoknál húzódó könyöklőpárkány vízszintesen. 

Védendő az épület tömege, homlokzatainak 

megjelenése. 

 
KORREKCIÓS JAVASLAT 

Az épület jó állapotban van. Javasolt a homlokzati díszek és a befalazott ablakok 

visszaállítása fellelhető régi fotók alapján. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HELYSZÍNRAJZ 

2017. ÉVI ÁLLAPOT 



 

SORSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

48. 1240 
Táncsics utca 55. 

Melléképület,gémeskút 
H1 

 
LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK 

Oldalhatáron álló lakóház udvarában, az 

oldalkertben elhelyezett melléképület. Utcára 

merőleges nyeregtetős épület. Homlokzataira 

jellemző a nyers-tégla felületképzés és a 

meszelt fal. Az udvar felőli homlokzaton 

elhelyezett nyílásokat kváderezett felületű, íves 

szemöldökpárkány jellemzi. Az épület előtt fa 

szerkezetű gémeskút látható  

Védendő a melléképület tömege, 

homlokzatainak megjelenése, és a gémeskút. 

 
KORREKCIÓS JAVASLAT 

Nem szükséges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HELYSZÍNRAJZ 

2017. ÉVI ÁLLAPOT 



 

SORSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

49. 1288 
Kossuth L. utca 104. 

Lakóház  
H1 

 
LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ 

ÉRTÉKEK 

A település főutcáján található, a fésűs 

beépítésű, előkertes lakóház. A 

nyeregtetős épület utcai homlokzatának 

tagolása egyszerű, nyílászárói 

dísztelenek. egytraktusos lakóház udvar 

felőli homlokzatát falazott oszlopokon 

álló, nyitott tornác tagolja. Az utcai 

telekhatáron betonalapon elhelyezett 

faléces kerítés látható. 

Védendő az épület tömege, 

megjelenése, homlokzatainak tagolása. 

 
KORREKCIÓS JAVASLAT 

Az épület felújítása szükséges: faszerkezetek 

kezelése, festése, homlokzat felületének javítása, 

festése. 

 
HELYSZÍNRAJZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017. ÉVI ÁLLAPOT 



 

SORSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

50. 1308. Kossuth utca 120. H1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ 

ÉRTÉKEK 

A település főutcájának legutolsó háza, 

utcára merőleges, nyeregtetős lakóépület. 

Utcai homlokzatának meghatározó eleme 

a hatosztatú ablakok, a dísztelen 

szellőzőnyílások, valamint a lábazat és a 

párkányzat vízszintes sávja. Udvari 

homlokzatát a fa oszlopokon támaszkodó 

tornác alkotja.  

Védendő az épület tömege, 

homlokzatainak tagolása, és a deszka-

kerítés. 

HELYSZÍNRAJZ 

KORREKCIÓS JAVASLAT 

A fal vizesedését kell megszüntetni, 

valamint a vakolat igényel javítást 

és festést. 

2017. ÉVI ÁLLAPOT 



 

SORSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

51. 0107/15. Sziget puszta H1 

 

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK 

A településtől dél-nyugatra lévő major területén 

található. Az ismeretlen eredetű és korú feszületen 

Krisztust fából készült keresztre feszítve 

ábrázolják. 

Védendő: a kereszt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KORREKCIÓS JAVASLAT 

Javasolt a környezetének rendezése és a feszület 

restaurálása. 

HELYSZÍNRAJZ 



 

SORSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

52. 0241. 
Katolikus temető 

síremlék 
H1 

 
LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK 

A településtől dél-keleti irányban, a Paks felé 

vezető út mentén található a katolikus temető. Itt 

található Gróf Széchenyi Domonkos síremléke, aki 

a nagydororgi kat. templomépítését támogatta. 

Védendő a síremlék 

 

 

 

HELYSZÍNRAJZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SORSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

53. 0241 
Katolikus temető 

feszület 
H1 

 
LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK 

A katolikus temető területén található, hangsúlyos 

helyen elhelyezett objektum. 

Védendő: a feszület 

 

 

 

HELYSZÍNRAJZ 

 

 

 

 

KORREKCIÓS JAVASLAT 

A síremlék és környezetének rendszeres 

gondozása. 

KORREKCIÓS JAVASLAT 

A környezet rendezése. 



 

SORSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

54. 0246/1, 0246/2 
Külterület 

Pince, présház 
H1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ 

ÉRTÉKEK 

A településtől keleti irányba, a 

külterületen található az 1910-ben épült 

pince és présház. Az épület alsó szintjét 

terméskőből, felső szintjét téglából rakták. 

A nyílászárók mérete, formája és 

elhelyezkedése, a falfelület 

anyaghasználata teszi változatossá a 

homlokzatok megjelenését. A pince 

további érdekessége a század elején épült 

üveg bortárolók, amelyek között 300-400 

hl nagyságúakat is találunk. 

Védendő az épület tömege, 

homlokzatainak megjelenése. Javasolt a 

jelenlegi használat megőrzése is.  

KORREKCIÓS JAVASLAT 

Állagmegóvási munkálatok elvégzése 

szükséges. 

HELYSZÍNRAJZ 

2017. ÉVI ÁLLAPOT 



 

SORSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

55. 77. Damjanich utca 36. H2 

 
LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK 

Oldalhatáron álló, nyeregtetős lakóépület. Az 

udvari homlokzata a régi parasztházakra 

jellemzően tornácos kialakítású volt, amelyet 

beépítettek. Az utcai homlokzata azonban 

gazdagon díszített. Az emelt szemöldök-

párkányos, négyosztatú ablakok között pilaszterek, 

felettük koronázó párkány húzódik. 

Védendő az utcai homlokzat díszítése, tagolása. 

 

 

 

HELYSZÍNRAJZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KORREKCIÓS JAVASLAT 

Nem igényel korrekciót. 



 

SORSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

56. 782. Perczel M. utca 5. H2 
 

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK 

A lakóépület utcai homlokzatának nyerstégla 

felületképzése a helyi épületekre jellemző 

kialakítású. A homlokzaton lévő ablakok 

elhelyezkedése és alakja utal az épület egykori 

megjelenésére. 

Védendő az utcai homlokzat díszítése. 
 

KORREKCIÓS JAVASLAT 

A homlokzat tagolásának, díszítésének 

visszaállítása eredeti állapotba. 
 

HELYSZÍNRAJZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SORSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

57. 1080. Vécsey utca 15. H2 
 

LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK 

A Vécsey utcában található oldalhatáron álló, 

keskeny lakóépület utcai homlokzatára jellemző: 

szalagkeretes ablakok, tagolt párkány, padlástéri 

szellőzőnyílások.  

Védendő az utcai homlokzat megjelenése, 

tagolása.  
 

KORREKCIÓS JAVASLAT 

Nincs. 
 
 

 

HELYSZÍNRAJZ 

2017. ÉVI ÁLLAPOT 

2017. ÉVI ÁLLAPOT 



 

SORSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

58. 1120. Irinyi utca 10. H2 

 
LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK 

Utcára merőleges, nyeregtetős épület fésűs 

beépítéssel. Udvari homlokzatát kör alaprajzú 

oszlopokon álló, nyitott tornác alkotja.  

Védendő az udvari homlokzat megjelenése,  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SORSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

59. 1122. Irinyi utca 14. H2 

 
LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK 

Az oldalhatáron álló lakóház utcai 

homlokzata barokk vonásokat mutat. A 

megemelt oromfal íves záródású. A három, 

íves záródású, keskeny ablakok motívuma a 

padlástéri szellőzőnyílások formájában is 

megismétlődik.  

Védendő az utcai homlokzat megjelenése, 

tagolása. 

 

HELYSZÍNRAJZ 

 

HELYSZÍNRAJZ 

KORREKCIÓS 

JAVASLAT 

Az eresz rozsdáso-

dásának megszűntetése 

javasolt.  

KORREKCIÓS JAVASLAT 

A vakolat javítása és festése javasolt. 

(javasolt színek: sárga, mogyoróbarna.) 



 

SORSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

60. 1312. 
Református temető 

síremlékek 
Ht 

 
LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK 

A településtől északra lévő református temető 

területén, a térképen jelzett helyen találjuk a 

faragott sírköveket. A község református lelkészei 

nyugszanak itt.  

Ezek közül van még ma is rendezett és elhanyagolt 

síremlék. 

Védendő: a síremlékek. 

 

 

 

HELYSZÍNRAJZ 

KORREKCIÓS JAVASLAT 

A sírkövek környezetének rendezése.  



 

SORSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

61. 052/4. 
Zsidó temető 

síremlékek 
Ht 

 
LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK 

Az országosan jellemző zsidó temetkezési 

szokásokkal megegyező a nagydorogiaké is, 

miszerint csak a településen kívül, a katolikus 

temetőtől távol volt szabad temetkezniük. A 

településtől északra lévő református temető 

területén kívül, a térképen jelzett helyen 

találjuk a faragott sírköveket. A terület 

elhanyagolt, rendezetlen, a sírkövek 

gondozatlanok. 

Védendő: a zsidó síremlékek. 

 

 

 

 

 

 

 

KORREKCIÓS JAVASLAT 

Ha a jelenlegi helyükön nem őrizhetők meg, 

javasolt a református temetőn belül biztosítani 

egy elkülönített részt, ahol a sírkövek 

felállíthatók. 

HELYSZÍNRAJZ 



 

SORSZÁM HELYRAJZI SZÁM CÍM VÉDETTSÉGI FOK 

62 18/1 Kossuth utca 99. H1 

 
LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK 

Utcával párhuzamos nyeregtetős lakóépület, oldalsó telekhatáron L-alakban bővítve. Utcai 

homlokzatát osztott ablakok, koronázó párkány és szellőzőnyílások tagolják. Oldalsó 

homlokzatai tűzfalasan kialakítottak.  

 

Védendő: a lakóépület tömege, utcai homlokzatának tagolása, nyílásrendje, valamint az 

ablakok osztása. 

 

 

KORREKCIÓS JAVASLAT 

Nem igényel korrekciót. 

HELYSZÍNRAJZ 

2017. ÉVI ÁLLAPOT 



 
Műemléki 

törzsszáma 
HELYRAJZI SZÁM CÍM, MEGNEVEZÉS VÉDELEM 

M 4168 52. 
Kossuth L. utca 71. 

Református templom 
M III 

 
LEÍRÁS, JELLEMZŐK, VÉDENDŐ ÉRTÉKEK 

A település központjában találhatjuk Tolna 

megye egyik legnagyobb ref. templomát.  A 

barokk stílusú templomot Mária Terézia 

uralkodása alatt, 1774-ben építették.  A különálló 

templomtorony 1784 vagy 1788-ban épült 1848-

ban újra bádogozták, majd 1884-ben vaslemezzel 

fedték be. 1988-ban felépül az új parókia és 

gyülekezeti terem, valamint a templomkert is új 

kerítést kap. 1902-ben új, helyben öntött 

vasbeton szerkezetű födémet csináltattak. Több, 

mint 100 éves tölgyfa áll az udvarban (1896-ban 

ültették az ország ezer éves fennállása 

ünneplésére). A templom és kertje rendezett.  

 
KORREKCIÓS JAVASLAT 

A templom rendszeres karbantartása, általános 

restaurálása szükséges.  

 
HELYSZÍNRAJZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017. ÉVI ÁLLAPOT 

2017. ÉVI ÁLLAPOT 


