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I. LAKÓHÁZAK 

CÍM Vas ű út - , Kossuth Lajos u. a,  
HRSZ /  
RENDELTETÉS  lakásos lakóház, a földszi te  üzletekkel 
ÉPÍTÉSZ Jáli s Já os VÁTI  statikus Rollkó Géza 
ÉPÍTÉS ÉVE  
Védett területe  elül 

   
TÉRKÉP VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK 

 
Ho lokzatai ak kieg e súl ozottsága, a árosképi 
jele tősége és a lakások alaprajzi áltozatossága teszi 
kie elkedő é. 
A szi etrikus ut akép egőrze dő. 
A Dózsa G örg  térre éző égho lokzat tükörképe a 
ele sze e  álló Vas ű út - . épület 
égho lokzatá ak, eg üttese  alkotják a Dózsa ozi 

előtti repreze tatí  tér térfalát. a Vas ű ut ai ho lokzat 
is Vas ű út - . eg  részé ek tükörképe.   

RÖVID LEÍRÁS 
Az épület elhel ezése az - e  készült eépítési ter e  alapul, el et az ÉM VII. főosztál  
és Wei er Ti or készítettek. A ozi te gel ére tükörszi etrikusa  hel ezték el a szálló és a 
B  jelű épület L alakú tö jét, teret for ál a a ozi elé. A Kossuth Lajos ut á ál ált a 

eépítés: tőle délre sá osa , az ut ától északra ár a keretese  hel ezték el a lakóházakat. 
 szek iós saroképület, pi e+földszi t+  e eletes, ala so  hajlásszögű agastető el. 

Alaprajza  traktusos, alapterülete  , a kora eli du aúj árosi épületekhez képest 
szokatla ul áltozatos a lakás egoszlás:  eg szo ás,  kétszo ás,  háro szo ás,  

ég szo ás,  háro szo ás-hallos, ég szo ás-hallos, a tetőtér e  osóko ha, a el et 
- e  űtere é alakították át. 

Szerkezetek: kő eto  és sá alapozás, a függőleges szerkezet tégla ázas, a középfőfalat a 
földszi te  és a pi é e  az üzletek iatt as eto  oszlopokkal erősítették eg. A pi é e  
as eto  födé , a tö i szi te  . é i típusgere dák között hel szí e  eto ozott tö ör 

tégla etétes födé .   
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TÉRKÉP VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK 

 
Ho lokzatképzés, a lakrá sok 
Ho lokzatai ak kieg e súl ozottsága, a sarokkialakítás 

ag o alúsága, a árosképi jele tősége és a lakások 
alaprajzi áltozatossága teszi a áros eg ik 
legszí o alasa  lakóépületé é. 
Részletek: tulipá  i tás a lakrá s 
A égfalak eépített alko jaira ho lokzat-felújítás ál 
eg séges egoldást kell alkal az i 

RÖVID LEÍRÁS 
A Vas ű út ugati térfalát alkotó, a ter eke  B jelölésű eg séges ter  alapjá  kialakított 

ég  épület égleges hel kijelölése  ja uárjá a  törté t eg. 
A Vas ű út – Kossuth Lajos ut a sarokszek iója az  e eletes B  épülettel összeépített, de a 
Vas ű út o alától ,  -rel isszaugratott téglá  alaprajzú toro épület, 
pi e+földszi t+  e eletes, a pi é e  hőközpo t, osóko ha, pi erekeszek, a 
földszi te  elő sar ok, a ako si-tároló, trafik, g óg szertár.  lakása közül  eg szo ás,  
kétszo ás,  háro szo ás, eépített alapterülete szi te ké t  . Bejárata a Kossuth 
Lajos ut á ól és a kerti oldal felől ílik. Szerkezetek: alapozás as eto  szerkezetű -  
pillérközös ordás talpo , a födé ek két irá a  teher író o olit as eto  le ezek. A 
függőleges szerkezetek: pilléres lép ső o olit as eto . A hátsó ho lokzat földszi tjé  a 
két te gel t átfogó ü egfal készült. 
A Vas ű ut ai szár   lép sőházas, pi e+földszi t+  e eletes, lapostetős, a 
párká agasság ,  . Alaprajza kéttraktusos, ég fogatú,  lakásos,  eg szo ás,  
kétszo ás,  háro szo ás , lép sőháza ké t ég sze él es fel o ó al, a földszi te   
üzlettel. Szi te ké ti alapterület  . Szerkezetek: sö öszölt eto alap, pillérek és 
tégla ázas, előreg ártott as eto  fiókgere dák, hel szí e  eto ozott koszorúgere dák. 
Az épület előtt a járda ,   széles. 
Ho lokzata a földszi te  tra erti  lappal urkolt, a kör efutó lá azat észkő, az e eletek 

e es akolattal készültek, az a lakok körül előreg ártott as eto  keret.  
A földszi ti a lakok ég zethálós rá sal ellátottak, a közép ező e   tulipá os dísszel. A 
ko á solt as u kák ter eit W dler Károl  készítette.  
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TÉRKÉP VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK 

 
Ho lokzatképzés, a lakrá sok 
Ho lokzatai ak kieg e súl ozottsága, a ütüfalak 
igé essége és a árosképi jele tősége iatt a áros 
eg ik legjele tőse  lakóépülete.   
Részletek: tulipá  i tás a lakrá s 
A égfalak eépített alko jaira ho lokzat-
felújítás ál eg séges egoldást kell alkal az i. 

RÖVID LEÍRÁS 
A Vas ű út ugati térfalát alkotó, a ter eke  B jelölésű eg séges ter  alapjá  kialakított 

ég  épület égleges hel kijelölése  ja uárjá a  törté t eg.  
Az orga izá iós alaprajz szeri t az építkezést a két középső, teljese  azo os felépítésű B  és 
B  jelű ú . „ ed e”  épületekkel kezdték el. A égleges e gedél ezési ter eket Wei er Ti or 
VÁTI  . ja uár -á  újtotta e, statikus ter ező Bartha Ti or. Wei er a árosrész 

tö i lakóházától eltérőe  e  hasz ált fel típuster et, ert a áros repreze tatí  
főút o alá ak eépítéséhez az - e  és - e  készült típuster ek e  találtattak 

egfelelő ek. Az építkezés  fe ruárjá a  kezdődött,  ja uárjá a  ár az üzletek 
ere dezése fol t. Az üzletek ter ei  szepte eré e  készültek az Üzletépítő és 

Bere dező Vállalat ál. A B  és B  épülete  statikai pro lé ák iatt összese   d  tö ör 
ell édes, szí es kerá ia urkolatú, ,   kiülésű erkél t o tottak le a . e elete  és az 

oldalho lokzatoko . Az erkél ek hel ett   kiülésű, í es fé szerkezetű fra iaerkél ek 
készültek - e . 
A földszi t tra erti lappal urkolt, a kőlap urkolat a kerti ho lokzat ál sarok-ar írozás a  
égződik, a lá azat kör e  faragott örös észkő. A égfalak középső  te gel e eredetileg 

erkél  olt, el ek tö ségét utólag eg edi ódo  eü egezték. A ho lokzat tagolása fő 
o ásai a  egeg ezik a B  épületé el, de az erkél ek körül aedikuláskeretelés készült.    
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TÉRKÉP VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK 

 
Ho lokzatképzés, a lakrá sok 
Ho lokzatai ak kieg e súl ozottsága, a ütüfalak 
igé essége és a árosképi jele tősége iatt a áros 
eg ik legjele tőse  lakóépülete.  
Részletek: kétféle tulipá  i tás a lakrá s 
A égfalak eépített alko jaira ho lokzat-
felújítás ál eg séges egoldást kell alkal az i. 

RÖVID LEÍRÁS 
A Vas ű út ugati térfalát alkotó, a ter eke  B jelölésű eg séges ter  alapjá  kialakított 

ég  épület égleges hel kijelölése  ja uárjá a  törté t eg. A B  jelű épület Wei er Ti or 
által készített ter ei . fe ruár -i keltezésűek, statikus ter ező Bartha Ti or és Szala  Já os. 
A ki itelezést - e  elkezdték, a köz ű ek ekötésére  jú iusá a  került sor. 
Lép sőháza ké t - e  sze étledo ót alakítottak ki. Az eredeti elképzelésektől eltérőe  a 
tö ör ell édes, kerá ialapokkal díszített, túl ag  kiülésű erkél ek hel ett á oskorlátos 
erkél ek készültek, a korá a  efejezett Vas ű úti  lakásos lakótö ök ta ulságait le o a. 
Az óraja ító, ői-férfi ruhaja ító, és ipőja ító üzletek ter eit  októ eré e  Sza ó G ula 
KÖZTI  készítette. A ho lokzat tagolásá ak sziszté ája a B  épületé el eg ezik eg, i dössze 

a i eltéréssel, hog  a főho lokzat két szélső, . e eleti fra iaerkél e aedikulás keretezésű. 
A Vas ű úti B jelű épület ho lokzatai eredetileg tégla örös szí ezéssel kerültek ki itelre. 
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TÉRKÉP VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK 

 
Az épületek tö ege, ho lokzatképzése  
Ja asolt a  épület eg ségé ek hel reállítása a szí ezés e , 
a híd isszaépítése az eredeti állapot szeri t 

RÖVID LEÍRÁS 
Az -es é ek égére a e  túl jól sikerült, a ult építészeti ízléssel író szo reál pártház 
eltakarását a áros főút o ala felől aga Wei er is szorgal azta. Moder  stílusú 
épületeg üttes, háro , a földszi te  összekap solt ég e eletes po tház, a ihez 
derékszög e  a közút felett híddal kap solódott a szi té   e eletes, függőfol osós 
szalagház. Az üzletek és szolgáltató hel iségek IBUSZ idege forgal i iroda, kiállítótér  

elsőépítészeti kialakítását is Bara ai ter ezte. 
A po tházak eg  lép sőházasak, szi te ké t  ag   lakással, a legfelső szi te  

űtere lakással, osóko há al és szárító al. A függőfol osós szár  a ár sak a kórház 
felőli oldalo  elhel ezett lép sőházi tö ől közelíthető eg, a lakószi tek alaprajza azo os, 
a lakások szá a szi te ké t - , általá a  garzo lakás. A lép sőház függőfol osó felé 
előrelépő tö jét a kétoldalt égigfutó függőleges a laksá  tra szpare ssé teszi, a le egő 
lép sők fé ár a  úsz ak.  
A Vas ű úti ho lokzatok észkő lapokkal urkoltak. A két po tház közötti átjárót 

eépítették, az épületet átszí ezték, az összekötő hidat le o tották.  
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CÍM Dózsa G örg  út . – Bo skai Ist á  ut a . – Balogh Ádá  ut a – 
Se el eis ut a  

HRSZ Hrsz /  
RENDELTETÉS  lakásos társasház 
ÉPÍTÉS ÉVE , -  
ÉPÍTÉSZ Regula Ede VÁTI , Till A tal LAKÓTERV  
édett területe  elül 

     
       

TÉRKÉP VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK 
 

az épületek tö ege, ho lokzatképzése, külö öse  a 
kő urkolatok, kapukeretek 
do or ű ek Farkas ölg i Ist á  

RÖVID LEÍRÁS 
A tö  a áros ugati kapujá ak eg ik oldalát alkotja. A Dózsa G örg  úthoz iszo ít a 
tá fallal egtá asztott agasa  területe  fekszik. Az építtető a Sztáli  Vas ű Igazgatósága 
olt.  

A Balogh Ádá  ut a – Bo skai Ist á  ut a – Dózsa G örg  út – Se el eis Ig á  ut a o alá a  
álló, a tö öt sak e  kör e e ő, kétud aros elre dezésű, pi e+földszi t+  e eletes,  
szek iós,  lakásos lakóház eépített szi te ké ti alapterülete  , párká agassága 

,  . Szerkezetek: sá alapozás, a szükséges hel eke  pilléralapozással, tégla ázas fel e ő 
falazatokkal, az ó óhel ek felett előreg ártott as eto  födé , a izes lokkok ál előreg ártott 
izestál a, eg é  hel eke  Szi -Kár ele ek, és ÉTI gere dák közötti tégla etétes födé , a 

tetőszerkezet as eto  fedélszék, a sarkok és ko t olások fá ól, a héjazat hor olt serép. 
Kő urkolat: piszkei örös észkő ár á  , a teljes földszi tet orító klop lá azat a aga 
tardosi ke é  észkő. A lép sőházak ál a lá azat és a lép ső süttői örös észkő ől készült. 
Változatos, összese  hatféle eg edi lakásalaprajz, az eg szo ás garzo tól a háro szo a-hallos 

éretig.  
A palotaho lokzatok sziszté ájá ak egfelelőe  a ílások keretelése felfelé eg szerűsödik, 
legfelül ár keret élküliek. A Bo skai Ist á  ut ai tört o alú ho lokzat két szakaszos, a 
töréspo t az ud ari keresztszár at jelöli ki. Sajátos építészeti ele ek:  ejárat a 
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középte gel e , két a lakte gel  szélességű rizalit a  ílik, a rizalit tetejé  kap solt erkél , 
i de  . te gel e  fra iaerkél , páros erkél ek.  

Az ud arok közül a déli az olasz o e e to hatásait utatja. Az északi ud ari ho lokzat képzése 
zárt, eg e letes tagolású, a lép sőházak ejáratai e  a déli ud ar, ha e  a Dózsa G örg  úti 
eg iptizáló ejárati kialakítással azo osak.  
Az ud ar kie elkedő dísze a keresztszár  sarká  háro  szi tet átfogó, he geres zárterkél . A 

ell édeket Farkas ölg i Ist á  do or ű ei díszítik.  
A tetőteret eépítették, a tetőtéri ílászárók e  eg ségesek.   
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CÍM Tá si s Mihál  ut a - /a. – Dózsa G örg  út - . 
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RENDELTETÉS  lakásos lakóépület, a földszi te  e déglátás, üzletek 
ÉPÍTÉS ÉVE -  
ÉPÍTÉSZ Staffer Károl  és Kó or Fere  LAKÓTERV , 
édett területe  elül 

 

    
TÉRKÉP VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK 

 
tö eg, részletek, külö öse  a loggiasor a sarko , Dózsa 
G örg  úti lép sőházkapuk és keretezésük 
Tetőfelépít é , álló tetőa lak e  alakítható ki.  
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RÖVID LEÍRÁS 
Heg esszög e  záródó sarokház, pi e+földszi t+  e eletes, az A rész , a B rész , a C  
lakásos. A lakásalaprajzok e  típuster  alapjá  készültek, eépített alapterülete  .  
Az A épületrész e  a o da részére étter et, ko hát, öltözőt és irodahel iségeket 
alakítottak ki. A B és C rész e  a földszi te  üfék és étter ek kialakítására került sor.  
Szerkezetek: eto  sá alapozás, tégla ázas fel e ő falak, a szükséges hel eke  as eto  
oszlopokkal, a födé ek ÉTI gere dák között téglapalló. A tetőzet előreg ártott as eto  
fedélszék, a ko t olt részek fá ól készültek, hor olt tető serép héjalással.  
A háro  épületrész kap solódása o olult, az A rész ut ai ejáratá  keresztül sak a földszi t 
és az . e elet közelíthető eg, a felette lé ő szi tek a B épület loggiás ud ari fol osójáról 
érhetők el. 
Az A, B és C épületrészek építészeti kialakításuk a  eltér ek.    
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CÍM Balogh Ádá  ut a - . – Mu ká s  Mihál  ut a - . – Esze Ta ás ut a 
- . és 

Balogh Ádá  ut a - . – Mu ká s  Mihál  ut a - . – Esze Ta ás 
ut a . 

HRSZ Hrsz / , /  
RENDELTETÉS  lakásos lakóházak üzletekkel  
ÉPÍTÉS ÉVE -  
ÉPÍTÉSZ Malo sok  József, Sza osi Miklós, Solta Ádá  és Bá ó z  Fere  

VÁTI , Tiefe e k József, égleges ho lokzat: Sz uk Já os LAKÓTERV  
édett területe  elül 

   ..  
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TÉRKÉP VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK 
 

a két épület szi etriája 
az épületek tö ege, kő urkolatok, az eredeti -es osztású 
a lakok a lakosztása, erkél korlátok  

RÖVID LEÍRÁS 
Pi e+földszi t+  e eletes, a saroktoro   e eletes,  szek iós, típusalaprajzok ól 
összeállított, a földszi te  üzletsorral. Szi te ké ti alapterülete  . Szerkezetek: 
kő eto  sá alap, pillérek él tö alapozás, élet édel i hel iségek felett o olit as eto  
le ez, az eg é  szi teke  üreges födé ele ek, tégla ázas, az üzletek él tégla és as eto  
pillérekkel, o olit gere dá a ekötött, előreg ártott as eto  lép sőkarok, űkő fokokkal, 
típuster  alapjá . Tetőszerkezet: típus as eto  fedélszék, a sarkoko  fa, a héjalás hor olt 
serép, a toro ál lapostető presskies fedéssel. Az előreg ártott as eto  lezárópárká  
agassága  . A földszi t és a saroktoro  rész a főho lokzat felől fűrészelt észkő 

lapokkal urkolt, a ho lokzatok tö i részét kereteletle  kétszár ú, a ellékhel iségek él 
eg szár ú a lakok tagolják. A kert felőli ho lokzatok eg szerű ek, a sík akolt felületeket 
kereteletle  ílások, és a . e elete  éhá  erkél  tagolja.    



ÉRTÉKLELTÁR ADATLAPJAI 
függelék a településkép édel éről szóló ,,,/,,, ö kor á zati re delethez 
I. LAKÓHÁZAK 

CÍM Gagari  tér - . 
HRSZ /  
RENDELTETÉS Két  e eletes, eg e ké t  lakásos és eg   e eletes,  lakásos 

lakóház 
ÉPÍTÉS ÉVE ,  
ÉPÍTÉSZ Wei er Ti or, Malo sok  József 
édett területe  elül 

     

   
TÉRKÉP VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK 

 
Az épület i de  ho lokzati ele e, ki é e a e  eredeti 

ílászárók és a tetőfelépít é ek 



ÉRTÉKLELTÁR ADATLAPJAI 
függelék a településkép édel éről szóló ,,,/,,, ö kor á zati re delethez 
I. LAKÓHÁZAK 

RÖVID LEÍRÁS 
- e  a  ter ezés párhuza osa  fol t a Vas ű út ugati oldalá  álló, ég   e eletes 

épülettel. A Vas ű úttól hátrahúzott  e eletes épülettö höz a két  e eletes épület 
aktaggal kap solódik.  

A földszi t az e he kilépésű  te gel es rizalit . e eleti a lakai ak kö öklőpárká áig, 
illet e a 
fra iaerkél ekig fel úlóa  kőlappal urkolt. A két szélső te gel  erkél es kialakítású áttört 

ell éddel. A égho lokzatok  te gel esek, a középső  te gel t közös űkő keret fogja 
eg e, az a lakok parapetjei a ho lokzati erkél ekhez haso ló áttört rá sal készültek, de 
ü egezettek. A  e eletes épületek  szek iósak, az  e eletes  szek iós, a rizalit -  
szek iója az épület te gel éhez képest az ut a felé eltolódik. Az erkéll el ko i ált, két szi tet 
átfogó keretű ejáratok a park felőli oldalo  íl ak, a rizalitokat  szi tes kapuáthajtó töri át, 

e eete kazettázott. A ílások kerete űkő, a ter ezett él kise  kiülésű erkél ek áttört 
kő ell éddel készültek.     



ÉRTÉKLELTÁR ADATLAPJAI 
függelék a településkép édel éről szóló ,,,/,,, ö kor á zati re delethez 
I. LAKÓHÁZAK 

CÍM Kossuth Lajos ut a /a. – Petőfi liget - . – Gör e ut a . 
HRSZ /  
RENDELTETÉS  lakásos lakóház 
ÉPÍTÉS ÉVE -  
ÉPÍTÉSZ S h idl Fere  VÁTI   
édett területe  elül 

   

     
TÉRKÉP VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK 

 
átjáró kialakítása, 

i de  ho lokzati ele , ki é e a e  eredeti ílászárók és a 
tetőátalakítások 
sgrafitto díszítés Med e zk  Je ő,  

RÖVID LEÍRÁS 
Du aúj áros a  alkal azott g akorlattól eltérő kötetle e  alaprajzá al, árkádos átjárójá al a 
szigorú, a isokra szer ezett eépítést oldotta á teszi. 



ÉRTÉKLELTÁR ADATLAPJAI 
függelék a településkép édel éről szóló ,,,/,,, ö kor á zati re delethez 
I. LAKÓHÁZAK 

Pi e+földszi t+  e eletes, agastetős, párká agassága ,  . Lakás eosztás:  
eg szo ás,  kétszo ás,  háro szo ás,  közösségi hel iség, eépített szi te ké ti 
alapterület  . 
Szerkezetek: eto  sá alapozás, függőleges szerkezetek tégla, ízszi tes szerkezetek o olit 
as eto , ÉTI típusgere dák közötti tö ör tégla etétes le ez, a tetőszék a típusszek iók felett 

előreg ártott as eto , a ko t olások és e  típus részek felett fa fedélszék, héjalása hor olt 
serép. A lá azat sóskúti ke é  észkő. A szeg e sí es ejáratok profilozott űkő-, az 

erkél ajtók és az a lakok tagolatla  akolatkerettel készültek. A ho lokzatok kialakítása 
áltozatos, a áros a  egszokott, szigorúa  sza ál os klasszi izáló jellegű egoldásokhoz 

képest i ká  festői jellegűek,  
Az í es, háro ílású, árkádos átjáró aszi etrikusa  lett elhel ez e, a kőlá azat ar íroz a 
felfut a olt állig, középte gel ét zárterkél szerű lép sőházi a laksor e eli ki, a Kossuth Lajos 
ut á a  alkal azott, akrotério os lezárással, a tetőzet e  ti pa o os a lak. 
A földszi te  az árkádtól alra az eredetileg re delő ek épült rész ag éretű a lakai, jo ra 
pedig a lép sőház háro  kis éretű ro uszrá sos a laka ílik.  
A sarokerkél  or a e tális sgrafitto díszítését Med e zk  Je ő - e  készítette.    



ÉRTÉKLELTÁR ADATLAPJAI 
függelék a településkép édel éről szóló ,,,/,,, ö kor á zati re delethez 
I. LAKÓHÁZAK 

CÍM Petőfi Sá dor u. . 
HRSZ  
RENDELTETÉS lakóház 
ÉPÍTÉS ÉVE  
Védett területe  elül 

 
TÉRKÉP RÖVID LEÍRÁS 

  

a fésűs eépítés e illeszkedő, hel i hag o á t őrző 
parasztház 
VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK 
ut akép e  egjele ő részek, tor á   

  



ÉRTÉKLELTÁR ADATLAPJAI 
függelék a településkép édel éről szóló ,,,/,,, ö kor á zati re delethez 
I. LAKÓHÁZAK 

CÍM Petőfi Sá dor u. . 
HRSZ  
RENDELTETÉS lakóház 
ÉPÍTÉS ÉVE  
Védett területe  elül 

  

 
TÉRKÉP RÖVID LEÍRÁS 

  

a fésüs eépítés e illeszkedő, hel i hag o á t őrző 
parasztház, fa oro fallal 
VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK 
ut akép e  egjele ő részek, külö öse : 
tor á  
fa oro fal, 
ut ai tor á kapu, a lakok  
javaslat:  
falak ízszigetelése, lá azat le serélése, redő ök 
eltá olítása  



ÉRTÉKLELTÁR ADATLAPJAI 
függelék a településkép édel éről szóló ,,,/,,, ö kor á zati re delethez 
I. LAKÓHÁZAK 

CÍM Petőfi Sá dor u. . 
HRSZ  
RENDELTETÉS üzlet 
ÉPÍTÉS ÉVE  előtt 
Védett területe  elül 

    

 
TÉRKÉP RÖVID LEÍRÁS  

 

A fésűs eépítés e illeszkedő, hel i hag o á t őrző 
parasztház. A re deltetés eg áltoztatásakor az ut ai 
ho lokzato  a ílásre d e e  illeszkedő, típus 
ajtót raktak e, a el et az élel iszer olt ezárása 
óta e  hasz ál ak. 
VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK 
ut akép e  egjele ő részek  
javaslat: hel reállíta dó az eredeti ut ai ho lokzat és 
kerítés 

egolda dó a falazat ízszigetelése   



ÉRTÉKLELTÁR ADATLAPJAI 
függelék a településkép édel éről szóló ,,,/,,, ö kor á zati re delethez 
I. LAKÓHÁZAK 

CÍM Mag ar út . 
HRSZ  
RENDELTETÉS Lakóház 
ÉPÍTÉS ÉVE  előtt 
Védett területe  elül 

 

  
                                                                                                           

TÉRKÉP RÖVID LEÍRÁS 

 

A XIX. század a  épült lakóház, a közel últ a  
felújították, a ho lokzatot átszí ezték 
VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK 
eredeti ílászárók, tö eg, tagozatok 
ut ai ho lokzat  

 



ÉRTÉKLELTÁR ADATLAPJAI 
függelék a településkép édel éről szóló ,,,/,,, ö kor á zati re delethez 
I. LAKÓHÁZAK 

CÍM Mag ar út . 
HRSZ  
RENDELTET
ÉS Lakóház 
ÉPÍTÉS ÉVE  előtt 
Védett területe  elül 

  

   

   
TÉRKÉP RÖVID LEÍRÁS 

 
Elle őrizetle  források szeri t hajda i tulajdo osa Leit er 
Já os irtokos gazda, ajd dr. Hegedűs Károl  állator os 
olt, ekkor ég  a laka olt. Késő  Pais Miklós 

föld irtokos átalakíttatta, ekkor épülhetett a ho lokzati 
agasítás, és a  d .  osztatú a lak. 

VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK 
ílászárók, tagozatok, a hátsó szár o  is 

TELJESKÖRŰ HELYREÁLLÍTÁS ja asolt  



ÉRTÉKLELTÁR ADATLAPJAI 
függelék a településkép édel éről szóló ,,,/,,, ö kor á zati re delethez 
I. LAKÓHÁZAK 

CÍM Mag ar út . 
HRSZ  
RENDELTET
ÉS eredetileg lakóépület, a üzlet 
ÉPÍTÉS ÉVE  előtt 
Védett területe  elül 

 
TÉRKÉP RÖVID LEÍRÁS 

 
Ut á al párhuza os geri ű, polgárias lakóház. 
Elle őrizetle  források szeri t Zi ola ko á s ester, ajd 
Bogdá  Ist á  lakja. Ko á s űhel  is itt űködött ?  
Más források szeri t a . ilághá orú előtt Dr. La  Je ő 
fogor os, és a eghatározó zsidó kereskedő salád ól 
szár azó Ká itz Lili háza, e lékezés szeri t a ház ak 
hosszú, széles tor á a olt, a el et g akra  hasz áltak 
étkezésre.  
VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK 
az ut ai ho lokzat  
Ja aslat: a ho lokzat eredeti szí é ek isszaállítása,  
fűtés korszerűsítése   



ÉRTÉKLELTÁR ADATLAPJAI 
függelék a településkép édel éről szóló ,,,/,,, ö kor á zati re delethez 
I. LAKÓHÁZAK 

CÍM Kiste ető u. . 
HRSZ  
RENDELTETÉS Lakóház 
ÉPÍTÉS ÉVE  előtt 
Védett területe  elül 

   
   

    
TÉRKÉP RÖVID LEÍRÁS 

 

A fésűs eépítés e illeszkedő, hel i hag o á t 
őrző parasztház 
VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK 
ut akép e  egjele ő részek  

 



ÉRTÉKLELTÁR ADATLAPJAI 
függelék a településkép édel éről szóló ,,,/,,, ö kor á zati re delethez 
I. LAKÓHÁZAK 

CÍM Kiste ető u. . 
HRSZ  
RENDELTETÉS Lakóépület 
ÉPÍTÉS ÉVE  előtt 
Védett területe  elül 

   
TÉRKÉP RÖVID LEÍRÁS 

 
A fésűs eépítés e illeszkedő, hel i hag o á t őrző 
parasztház.  
VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK 
ut akép e  egjele ő részek, és az eredeti deszka 
oro fal, eredeti a lakok   



ÉRTÉKLELTÁR ADATLAPJAI 
függelék a településkép édel éről szóló ,,,/,,, ö kor á zati re delethez 
I. LAKÓHÁZAK 

CÍM Mag ar út . 
HRSZ  
RENDELTETÉS  d . lakóépület 
ÉPÍTÉS ÉVE  előtt 
Védett területe  elül 

   
. 

      
………………………  

TÉRKÉP RÖVID LEÍRÁS 
 

Az ut á al párhuza os geri ű épület a XIX. század 
első felé e  épülhetett,. Állapota lero lott. 
Az ut ára erőleges épület a XX. század elejé  épült, 
a tor á a falazott oszlopos, eü egezték. 
VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK 
Fő értéke az ut aképi illeszkedés. Megőrze dő a 
tö eg, tagozatok, ut ai a lakok, és a tor á  kapuja. 
ja aslat: Az ut ai a lakokról a redő  eltá olítása 
A ag kapu e  illeszkedik a kör ezethez.  



ÉRTÉKLELTÁR ADATLAPJAI 
függelék a településkép édel éről szóló ,,,/,,, ö kor á zati re delethez 
I. LAKÓHÁZAK 

CÍM Ara  Já os u. . 
HRSZ /  
RENDELTET
ÉS Lakóépület 
ÉPÍTÉS ÉVE  
Védett területe  elül 

   
TÉRKÉP RÖVID LEÍRÁS 

 
Ko t olt, jó ará ú épület, szép a lakokkal 
VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK 
az épület tö ege 
az ut ai a lakok  
Ja aslat: 
az a lakrá sok eltá olítása 
a szí ezés hag o á ossá tétele   



ÉRTÉKLELTÁR ADATLAPJAI 
függelék a településkép édel éről szóló ,,,/,,, ö kor á zati re delethez 
I. LAKÓHÁZAK 

CÍM Ara  Já os u. . 
HRSZ  
RENDELTET
ÉS  
ÉPÍTÉS ÉVE  
Védett területe  elül 

  

    
TÉRKÉP RÖVID LEÍRÁS 

 
A fésűs eépítés e illeszkedő, hel i hag o á t őrző 
parasztház 

- e  ég eg oltak a XIX. század első felé ől 
szár azó ílászárók, ezeket saj os le serélték, a fehér 
hel ett ar ára szí ezték az a lakokat, és a szegél ező 
a lakkeretet. 
A faoszlopos tor á ot faragott sarok ere ítők díszítik. 

- e  eg  ta ul á  országos édele re ja asolta. 
örökség édel i értéké ől azóta az a lakok seréje iatt 
sokat eszített. 
VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK 
ut akép e  egjele ő részek, 
tor á  fafaragásai   



ÉRTÉKLELTÁR ADATLAPJAI 
függelék a településkép édel éről szóló ,,,/,,, ö kor á zati re delethez 
I. LAKÓHÁZAK 

CÍM Ara  Já os u. . 
HRSZ /  
RENDELTET
ÉS Lakóház 
ÉPÍTÉS ÉVE  előtt 
Védett területe  elül 

    

    
TÉRKÉP RÖVID LEÍRÁS 

  
A fésűs eépítés e illeszkedő parasztház, a i ek ut ai 
ho lokzatá  ár i de  ílászárót típus ílászáróra 
seréltek.  

VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK 
sak a tor á  fa oszlopai, gere dás födé e, a fafaragások  

javaslat: a szí ezés hag o á ossá tétele   



ÉRTÉKLELTÁR ADATLAPJAI 
függelék a településkép édel éről szóló ,,,/,,, ö kor á zati re delethez 
I. LAKÓHÁZAK 

CÍM Ara  Já os u. . 
HRSZ  
RENDELTETÉS Lakóház 
ÉPÍTÉS ÉVE  előtt 
Védett területe  elül 

 
TÉRKÉP RÖVID LEÍRÁS 

 
A fésűs eépítés e illeszkedő, hel i hag o á t őrző 
parasztház, átalakított ut ai ho lokzattal 
VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK 
Tor á kapu, tö eg 

  



ÉRTÉKLELTÁR ADATLAPJAI 
függelék a településkép édel éről szóló ,,,/,,, ö kor á zati re delethez 
I. LAKÓHÁZAK 

CÍM Ara  Já os u. . 
HRSZ  
RENDELTETÉS Lakóház 
ÉPÍTÉS ÉVE  előtt 
Védett területe  elül 

 

 
TÉRKÉP RÖVID LEÍRÁS 

 
A fésűs eépítés e illeszkedő, az -as, -as é ek 
kispolgári ízlésé ek egfelelő kialakítással 
VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK 
ut akép e  egjele ő részek 
kerítés rá sos etétei 



ÉRTÉKLELTÁR ADATLAPJAI 
függelék a településkép édel éről szóló ,,,/,,, ö kor á zati re delethez 
I. LAKÓHÁZAK 

CÍM Ara  Já os . 
HRSZ  
RENDELTETÉS Lakóház 
ÉPÍTÉS ÉVE  előtt 
Védett területe  elül 

  

  
TÉRKÉP RÖVID LEÍRÁS 

  
A fésűs eépítés e illeszkedő, hel i hag o á t őrző 
parasztház olt, a kerítést tö örre serélték, íg  ut aképi 
szerepét el esztette 
VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK 
Ut akép e  egjele ő részek, eredeti tö eg és 

ílászárók, a ílászárók szí é ek egtartása  
ja aslat: a kerítés áttörtre serélése   



ÉRTÉKLELTÁR ADATLAPJAI 
függelék a településkép édel éről szóló ,,,/,,, ö kor á zati re delethez 
I. LAKÓHÁZAK  

CÍM Mag ar út . 
HRSZ  
RENDELTETÉS Lakóépület 
ÉPÍTÉS ÉVE  előtt 
Védett területe  elül 

 
TÉRKÉP RÖVID LEÍRÁS 

  
A fésűs eépítés e illeszkedő, hel i hag o á t őrző, fa 
oro zatos parasztház 
VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK 
ut akép e  egjele ő részek, ü egezett tor á   
Ja aslat: a redő ök eltá olítása   



ÉRTÉKLELTÁR ADATLAPJAI 
függelék a településkép édel éről szóló ,,,/,,, ö kor á zati re delethez 
I. LAKÓHÁZAK 

CÍM Mag ar út . 
HRSZ  
RENDELTETÉ
S Lakóház, ko á s úzeu   
ÉPÍTÉS ÉVE  előtt 
Védett területe  elül 

   
                                                                  

 
TÉRKÉP RÖVID LEÍRÁS 

 
A fésűs eépítés e illeszkedő, hel i hag o á t őrző 
tor á os ház, ud ará  ko á s űhell el. 
 A szokásos ál szélese  ho lokzat, a agasa  tető 
jó ódú tulajdo osra all. 
Az a lakok, a fa oro zat kialakítása a XIX. századra 
ezethető issza.  

VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK  
az egész i gatla , i dkét épület az összes részleté el, és 
a kerítés   



ÉRTÉKLELTÁR ADATLAPJAI 
függelék a településkép édel éről szóló ,,,/,,, ö kor á zati re delethez 
I. LAKÓHÁZAK 

CÍM Mag ar út . 
HRSZ  
RENDELTETÉS Lakóépület 
ÉPÍTÉS ÉVE  előtt 
Védett területe  elül 

 

 
TÉRKÉP RÖVID LEÍRÁS 

  
A fésűs eépítés e illeszkedő, hel i hag o á t őrző 
parasztház, hosszú tor á al, szépe  felújított állapot a . 
VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK 
ut akép e  egjele ő részek  
ja aslat: a szí ezés egőrzése 

 



ÉRTÉKLELTÁR ADATLAPJAI 
függelék a településkép édel éről szóló ,,,/,,, ö kor á zati re delethez 
I. LAKÓHÁZAK 

CÍM Mag ar út . 
HRSZ  
RENDELTETÉS Lakóépület 
ÉPÍTÉS ÉVE  előtt 
Védett területe  elül 

  
TÉRKÉP RÖVID LEÍRÁS 

 
Polgárias, hosszú ut ai szár al re delkező épület. 

- e  ég olt  eredeti a laka, ezeket se il e  
sze po t ól e  illeszkedőkre serélték. 
VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK 
Bejárati ag kapu 
Az épület tö ege   



ÉRTÉKLELTÁR ADATLAPJAI 
függelék a településkép édel éről szóló ,,,/,,, ö kor á zati re delethez 
I. LAKÓHÁZAK 

CÍM Tisza u. . 
HRSZ  
RENDELTETÉS Lakóház 
ÉPÍTÉS ÉVE  előtt 
Védett területe  elül 

   

 
TÉRKÉP RÖVID LEÍRÁS 

 
Elha agoltsága iatt eredeti állapot a  eg aradt, a 
paraszti és a polgári építés közötti át e etet kép iselő 
épület. 
VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK 
tö eg, ílászárók, tagozatok, ho lokzati 
akolatar hitektúra 

hel rehozatali kötelezettség ja asolt   



ÉRTÉKLELTÁR ADATLAPJAI 
függelék a településkép édel éről szóló ,,,/,,, ö kor á zati re delethez 
I. LAKÓHÁZAK 

CÍM Pi e sor . 
HRSZ  
RENDELTETÉS pi e 
ÉPÍTÉS ÉVE  előtt 
Védett területe  elül 

 
TÉRKÉP RÖVID LEÍRÁS 

 
A Pi e sor legaute tikusa  pi eépülete 
VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK 
az egész épület hel reállítása ja asolt, akkor példaértékű 
lehet a tö i pi e átépítéséhez 

 



ÉRTÉKLELTÁR ADATLAPJAI 
függelék a településkép édel éről szóló ,,,/,,, ö kor á zati re delethez 
I. LAKÓHÁZAK 

CÍM Öregheg i út . 
HRSZ  
RENDELTETÉS Ne  is ert 
ÉPÍTÉS ÉVE Ne  is ert 
Védett területe  elül 

 
TÉRKÉP RÖVID LEÍRÁS  

  

Eredeti re deltetése eg szerű ut áról törté ő 
sze re ételezéssel e  egállapítható. Hel é ől, és az 
ut ára íló a lak kis éreté ől feltételezhető, hog  
esetleg présházké t szolgált. 
VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK 
Tö eg, fa oro fal, a tor á  kapja, és i de  ás, eredeti 
részlet 

  



ÉRTÉKLELTÁR ADATLAPJAI 
függelék a településkép édel éről szóló ,,,/,,, ö kor á zati re delethez 
I. LAKÓHÁZAK 

CÍM Tisza u. . 
HRSZ /  
RENDELTETÉS lakóház, kise  kúria, ag  araló lehetett, a lakóház 
ÉPÍTÉS ÉVE  kör éké  
Védett területe  elül 

 

 
TÉRKÉP RÖVID LEÍRÁS 

 

Kúriaszerű épület, e ek egfelelő eépítési óddal, az ut ától 
hátrahúz a, oszlopos tor á al. Ut á al párhuza os geri , a 
hajlásszög a ag o  fesztá  iatt a hel e  szokásos ál kise . 
Mérete, ará ai kie elik a ele eg  kor a  épült eg traktusos 
lakóházak sorá ól. 
A aghasz álata építési korá ak egfelelő, geré tokos fa ílászárók, 
akolt falak és tor á oszlopok, égetett kerá ia serép héjalás. 

VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK 
Mi de  egőrzött, eredeti ele , külö öse  az a lakok és a tor á . Az 
épület első értékei átépítéskor izsgála dók. 
Az épület ho lokzatai  készülő hőszigetelő re dszer alkal azása e  
szere sés. 
A telke  új épület, épületrész e  hel ezhető el, ki é e a   épület-

agasságot eg e  haladó télikert. Az épület a tetőtér irá á a 
ő íthető. 



ÉRTÉKLELTÁR ADATLAPJAI 
függelék a településkép édel éről szóló ,,,/,,, ö kor á zati re delethez 
I. LAKÓHÁZAK   

CÍM Sze t Ist á  út . 
HRSZ /  
RENDELTETÉS Ne  is ert 
ÉPÍTÉS ÉVE Ne  is ert 
Védett területe  elül  

  
TÉRKÉP RÖVID LEÍRÁS 

 
A Du a-parti ház a XX. század első felé e  épülhetett. 
Elhel ezkedése, kialakítása alapjá  a re deltetése a 
Du ához kap solódhatott. Leg ag o  értéke 
tradi io ális egjele ése, és hog  ag o  jól illeszkedik a 
kör ezetéhez. 
VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK 
Az épület tö ege 

  



ÉRTÉKLELTÁR ADATLAPJAI 
függelék a településkép édel éről szóló ,,,/,,, ö kor á zati re delethez 
I. LAKÓHÁZAK 

CÍM Táltos ut a . 
HRSZ  
RENDELTETÉS eredeti re deltetése is eretle , a üzlet 
ÉPÍTÉS ÉVE  előtt 
Védett területe  elül 

  

    

   
TÉRKÉP RÖVID LEÍRÁS 

 
Az épület tö  fázis a  épülhetett. a Táltos ut ához közel eső 
rész XIX. századi, a keresztszár  késő  épülhetett, ag  a 
XX. század a  átalakították. 
A régi része  a Mohá si u ai ho lokzat a lakai eredetiek, a 
Táltos ut ai jellegtele , alószí űleg i e  el o tották az 
épület elejét.  
A régi épület tor á át  óta eltelt időszak a  falazták e. 
Az épület ekifut a Rá  te plo  telkét határoló, szi te 
függőleges partfal ak. 
VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK 
tö eg, ílászárók 
a efalazott tor á  hel reállíta dó! 



ÉRTÉKLELTÁR ADATLAPJAI 
függelék a településkép édel éről szóló ,,,/,,, ö kor á zati re delethez 
I. LAKÓHÁZAK 

CÍM Mohá si u. . 
HRSZ  
RENDELTETÉ
S Lakóépület, araló 
ÉPÍTÉS ÉVE  körül 
Védett területe  elül 

    

    
TÉRKÉP RÖVID LEÍRÁS 

 
Berá  Lajos aralója olt, ő készítette a to dót. A 

ű észről és feleségéről készült fé kép arról 
ta uskodik, hog  a 
ház átépült.   
Eszeri t a to dó 

áshol, ag  
áshog  olt, ert 
a e  il e  a 

terep. 
VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK 
Mado a – űkő do or ű to dó Berá  Lajos     



ÉRTÉKLELTÁR ADATLAPJAI 
függelék a településkép édel éről szóló ,,,/,,, ö kor á zati re delethez 
I. LAKÓHÁZAK 

CÍM Halász sor . 
HRSZ  
RENDELTETÉS Lakóház 
ÉPÍTÉS ÉVE  
Védett területe  elül 

   

 
TÉRKÉP RÖVID LEÍRÁS 

 
Du aúj áros eg etle  kora- oder  Bauhaus  stílusú 
épülete 
VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK 
tö eg, ílásre d, korlátok, kerítés  

 



ÉRTÉKLELTÁR ADATLAPJAI 
függelék a településkép édel éről szóló ,,,/,,, ö kor á zati re delethez 
I. LAKÓHÁZAK 

CÍM Be  ut a . 
HRSZ  
RENDELTETÉS Lakóház 
ÉPÍTÉS ÉVE  előtt 
Védett területe  elül 

    

 
TÉRKÉP RÖVID LEÍRÁS 

 

Tor á os, fa oro zatos atipikus parasztház, eg edi 
fek éssel. Az a lak  osztatú, a tor á ak ut ai ejárata 

i s. 
VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK 
ut akép e  egjele ő részek 
a lak, akolatat hitektúra, fa oro zat, fa kerítés 

 



ÉRTÉKLELTÁR ADATLAPJAI 
függelék a településkép édel éről szóló ,,,/,,, ö kor á zati re delethez 
I. LAKÓHÁZAK 

CÍM Le g el köz . 
HRSZ  
RENDELTETÉS Lakóház 
ÉPÍTÉS ÉVE  előtt 
Védett területe  elül 

 
TÉRKÉP RÖVID LEÍRÁS 

 
eg szerű deszkaoro zatos ház, eredeti, az oro zat 
te gel é e  elhel ezett a lakkal, közepes állapot a  
érdekessége az előkertes telepítés 
VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK 
ut akép e  egjele ő, és a XIX. századi részek  

  



ÉRTÉKLELTÁR ADATLAPJAI 
függelék a településkép édel éről szóló ,,,/,,, ö kor á zati re delethez 
I. LAKÓHÁZAK 

CÍM Petőfi Sá dor u. . 
HRSZ /  
RENDELTETÉS Lakóház 
ÉPÍTÉS ÉVE  
Védett területe  elül 

     

 

TÉRKÉP RÖVID LEÍRÁS 

 

A ho lokzati felirat alapjá  - a  épült. A tor á  
felett e  készült eső se desítő, ezért a tető a 
szokásos ál agasa . A elléképülettel eg ütt 
ha gulatosa  zárja kör e az ud art. 

 óta az a lakokat ki serélték, és az új a lakokat 
sötét ar ára szí ezték. 
VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK 
tö eg, ut ai ho lokzat 

  



ÉRTÉKLELTÁR ADATLAPJAI 
függelék a településkép édel éről szóló ,,,/,,, ö kor á zati re delethez 
I. LAKÓHÁZAK 

CÍM Petőfi Sá dor u. . 
HRSZ  
RENDELTETÉS Lakóház 
ÉPÍTÉS ÉVE  
Védett területe  elül 

 
TÉRKÉP RÖVID LEÍRÁS 

  

A fésűs eépítés e illeszkedő XX. századi tor á os 
lakóépület. 
VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK 
tö eg, ut akép e  egjele ő ho lokzati ele ek  

  



ÉRTÉKLELTÁR ADATLAPJAI 
függelék a településkép édel éről szóló ,,,/,,, ö kor á zati re delethez 
I. LAKÓHÁZAK 

CÍM Petőfi Sá dor u. . 
HRSZ  
RENDELTETÉS Lakóház 
ÉPÍTÉS ÉVE  
Védett területe  elül 

     

    
                                                                           

TÉRKÉP RÖVID LEÍRÁS 
  

XIX. századi polgári lakóház 
VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK 
ut ai ho lokzat, a lakok, akolatar hitektúra  
ja aslat: a redő  eltá olítása, fal izesedés 

egszü tetése 
  



ÉRTÉKLELTÁR ADATLAPJAI 
függelék a településkép édel éről szóló ,,,/,,, ö kor á zati re delethez 
I. LAKÓHÁZAK 

CÍM Petőfi Sá dor u. . 
HRSZ  
RENDELTETÉS Lakóház 
ÉPÍTÉS ÉVE  
Védett területe  elül 

 
TÉRKÉP RÖVID LEÍRÁS 

  
A fésűs eépítés e illeszkedő, élhetőe  XX. századi 
lakóház. 
VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK 
tö eg, és az ut akép e  egjele ő részek  

  



ÉRTÉKLELTÁR ADATLAPJAI 
függelék a településkép édel éről szóló ,,,/,,, ö kor á zati re delethez 
I. LAKÓHÁZAK 

CÍM Petőfi Sá dor u. . 
HRSZ  
RENDELTETÉS Lakóház 
ÉPÍTÉS ÉVE  
Védett területe  elül 

     

  
TÉRKÉP RÖVID LEÍRÁS 

 

A fésűs eépítés e illeszkedő, hel i hag o á t őrző, jó 
ará ú gazdag parasztház, kis ko tt al, - e  

űe léki édele re ja asolta eg  ta ul á . 
Azóta a ho lokzatát átalakították, ezzel el eszítette 
korá i értékei ek eg  részét. 
VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK 
tö eg 
az eredeti ílásre det issza kell állíta i, a kli kertégla 
kereteket ja asolt issza o ta i    



ÉRTÉKLELTÁR ADATLAPJAI 
függelék a településkép édel éről szóló ,,,/,,, ö kor á zati re delethez 
I. LAKÓHÁZAK 

CÍM Te ető u. . 
HRSZ  
RENDELTETÉS Lakóház 
ÉPÍTÉS ÉVE  előtti ház hel é ,  felirat 
Védett területe  elül 

   

      

 
TÉRKÉP RÖVID LEÍRÁS 

 
A fésűs eépítés e illeszkedő, hel i hag o á t őrző 
parasztház, az ut ára kiépült elléképülettel 
Jókar a tartása példaértékű. 
VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK 
az egész épületeg üttes, de külö öse  az ut ai a lakok és 
akolatar hitektúra  



ÉRTÉKLELTÁR ADATLAPJAI 
függelék a településkép édel éről szóló ,,,/,,, ö kor á zati re delethez 
I. LAKÓHÁZAK 

CÍM Te ető u. . 
HRSZ  
RENDELTETÉS Lakóház 
ÉPÍTÉS ÉVE  előtt 
Védett területe  elül 

    

     
TÉRKÉP RÖVID LEÍRÁS 

  

A fésűs eépítés e illeszkedő, hel i hag o á t őrző XIX. 
századi parasztház, tégla lá azattal, fa oro fallal. 
Az oro zatot ár -re eg szerűe  edeszkázták. 
Azóta leszigetelték a ho lokzatot és ki serélték az 
eredeti, jó ará ú és osztású a lakokat, és lefestették a 
tégla lá azatot. 
VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK 
Az ut ai ho lokzat szakszerű hel reállítása ja asolt    



ÉRTÉKLELTÁR ADATLAPJAI 
függelék a településkép édel éről szóló ,,,/,,, ö kor á zati re delethez 
I. LAKÓHÁZAK 

CÍM Te ető u. . 
HRSZ  
RENDELTETÉS Lakóház 
ÉPÍTÉS ÉVE  előtt 
Védett területe  elül 

 
TÉRKÉP RÖVID LEÍRÁS 

 
A fésűs eépítés e illeszkedő, jó ará ú, hel i 
hag o á t őrző kis parasztház. Ut ai tor á ejárata 

i s. A fa ag kapu illeszkedik az épülethez. 
Ut aképi jele tősége és a últ irá ti tisztelet ől 

egőrzése kie elt közérdek! 
VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK 
HELYREHOZATALI KÖTELEZETTSÉG ja asolt 
e ek sorá  szakértő felüg elettel kell iztosíta i az 
eredeti részek egtartását  



ÉRTÉKLELTÁR ADATLAPJAI 
függelék a településkép édel éről szóló ,,,/,,, ö kor á zati re delethez 
I. LAKÓHÁZAK 

CÍM Mag ar út . 
HRSZ  
RENDELTETÉS Lakóház 
ÉPÍTÉS ÉVE  
Védett területe  elül 

 
TÉRKÉP RÖVID LEÍRÁS 

 
teljese  átalakított ut ai ho lokzattal re delkező, de 
hag o á os tö egű épület, árosképi sze po t ól 
ige  jele tős hel e , a te plo  ellett 
VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK 
Csak a kapu, és a eépítés 
Bejárati ag kapu  



ÉRTÉKLELTÁR ADATLAPJAI 
függelék a településkép édel éről szóló ,,,/,,, ö kor á zati re delethez 
I. LAKÓHÁZAK 

CÍM Mag ar út . 
HRSZ /  
RENDELTETÉS lakóház, kise  kúria 
ÉPÍTÉS ÉVE XX. század első fele 
Védett területe  kí ül 

 
TÉRKÉP RÖVID LEÍRÁS 

 

Kúriaszerű épület, e ek egfelelő eépítési óddal, 
az ut ától hátrahúz a, előkerttel. Ut á al párhuza os 
geri . 
A aghasz álata építési korá ak egfelelő, geré tokos 
fa ílászárók, akolt falak, égetett kerá ia hor olt 
serép héjalás. 

VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK 
Mi de  egőrzött, eredeti ele , a fehér szí  és a 
akolatar hitektúra is.  

Megőrze dő a kerítés is. 
Az ut ai ho lokzatra új tetőfelépít é t építe i e  
sza ad, az ut ára éző tető  sak tetősík a  fek ő a lak 
hel ezhető el.  
Az oro falo  a szellőző ílások érete, alakja e  
áltoztatható eg, esetleg az oro fal első síkjá  

elhel ezett a lakkal lezárható. 
Összességé e  az ut ai ho lokzatot i de  áltoztatás 

élkül kell egtarta i, az esetleges tetősík a  
elhel ezett a lakokat leszá ít a.  



ÉRTÉKLELTÁR ADATLAPJAI 
függelék a településkép édel éről szóló ,,,/,,, ö kor á zati re delethez 
II. VEGYES ÉS KÖZÉPÜLETEK  CÍM Ber sé i u. - .  HRSZ /   RENDELTETÉS Szilág i Erzsé et és Hild József Iskola  ÉPÍTÉSZ B. Császár Ildikó  ÉPÍTÉS ÉVE -   Védett területe  elül  

átalakítás előtt 
t  

átalakítás utá                                                                               TÉRKÉP VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK  
 

É / . Mát ás a ja –   észkő do or ű La or z 
Fere  
a űe léki hel reállítás sza ál ai szeri t 

 RÖVID LEÍRÁS  Az épület a szo reál utá  újra i duló ú . -as é ek eli oder  fo tos korai példája. A 
eépített szi te ké ti alapterület  , a ter ezett ta ulói létszá   fő,elkészülése 

idejé  Közép-Európa leg ag o  iskolája olt. szi etrikus elre dezésű iskola két fő 
eg ség ől áll: a ta ter i szár , el hez aktagokkal kap solód ak a tor ater ek, és a rá 

erőlegese  elhel ezkedő, közpo ti lép sőházzal kap solt étter i szár  a ko há al. A 
rész e  as eto  ázas, főho lokzati kialakításá a  ag raszteres épület a -as é ek 

oder  építészeté ek sajátosságait előlegezi eg. A főlép ső haraszti tö lép ső, a 
fő ejárat két oldalá  a  relief La or z Fere  „Szilág i Erzsé et” í ű - e  készült 

ű e. A ho lokzatokat ázas fehér, a parapeteket zöld, a tor a sar okot fekete ajolika 
se pékkel urkolták, a lá azatok és a ejárat körüli szakasz haraszti észkő el urkolt. A 
ejárati í es előtető e  rejtett ilágítás készült.  

Az - e  el égzett ho lokzat-felújítás sorá  – ter ezője Mészáros Kál á  – a ázas 
ajolika urkolatokat-hőszigetelő akolatréteggel látták el. A tor ater ek ferde síkú, 

re dszerese  eázó főho lokzatát lefaragták függőlegesre és az ü egfalat ü eg eto al 
áltották fel. Az épület ag éretű, alu í iu  szerkezetű a lakait hőte h ikai okok iatt 

ki serélték. A ké szerű átalakítás ro tott az épület eredeti egjele ésé . 



ÉRTÉKLELTÁR ADATLAPJAI 
függelék a településkép édel éről szóló ,,,/,,, ö kor á zati re delethez 
II. VEGYES ÉS KÖZÉPÜLETEK 

CÍM Vörös art  M u.  
HRSZ /  
RENDELTETÉS Böl sőde 
ÉPÍTÉSZ Kapsza Miklós Du aúj árosi Ter ező I tézet  
ÉPÍTÉS ÉVE  
édett területe  elül 

 

 
TÉRKÉP VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK 

 
az egész épületeg üttes, a részletekkel eg ütt, ki é e a Ból ai 
ut ai épületrész, a it a felis erhetetle ségig átalakítottak 

RÖVID LEÍRÁS 
Az -as ag ar oder  építészet jeles példája. Az alaprajzi kialakítása fu k io alista és az 
alaprajzi logikát kö eti az épület tö ege is. 



ÉRTÉKLELTÁR ADATLAPJAI 
függelék a településkép édel éről szóló ,,,/,,, ö kor á zati re delethez 
II. VEGYES ÉS KÖZÉPÜLETEK 

CÍM Úttörő ut a . 
HRSZ  
RENDELTETÉS  ta ter es Móri z Zsig o d É ek-Ze ei Általá os Iskola  
ÉPÍTÉS ÉVE -  
ÉPÍTÉSZ Zilah  Ist á  VÁTI  
édett területe  elül 

       

  
TÉRKÉP VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK 

 
elsősor a  a déli és keleti térfallal határolt ud ar térfala, a 

ílászárók re dje, osztása, kő urkolatok, korlátok 
a ejárati rész ílászárói e  eredetiek, seréjükkel eszített az 
épület az aute tikusságá ól  

RÖVID LEÍRÁS 
Észak–déli te gel ű, kelet– ugati tájolású főépület ől és a ele párhuza osa  elhel ezett 
tor ater i szár ól, ala i t a két épületet erőlegese  összekap soló háro  fő tö eg ől 
áll. Az e eletes, középfol osós ta ter i szár a  a ta ter eke , áltóter eke  kí ül az 
igazgatási részt hel ezték el, a földszi te  össze itható ter ek ől szí paddal ellátott 
kultúrtere  alakítható ki. Az összekötő szár  oldalfol osós, i e  közelíthető eg a  -
es tor atere . 
Tégla ázas, a kis területű pi e felett alul ordás as eto  födé , a tö i hel e  téglapillérekkel 
is alátá asztott Boh -födé  készült. A tetőzet ala so  hajlásszögű fa fedélszék, palafedéssel.  
A főho lokzat kialakítása –a e  sokkal korá a  szi té  Zilah  által ter ezett – a  ta ter es 
Vas ári Pál Általá os Iskolá al roko  egoldásokat utat. A főho lokzato  az a lakokat 

űkő el keretezték. Az a lakközök a ira keske ek, hog  a kora eli kritika szeri t „u al as 
oder  for aliz us” jele ik eg eze  a ho lokzatoko . 

A tor ater i szár  eredetileg erstégla falazattal készült ol a.   



ÉRTÉKLELTÁR ADATLAPJAI 
függelék a településkép édel éről szóló ,,,/,,, ö kor á zati re delethez 
II. VEGYES ÉS KÖZÉPÜLETEK 

CÍM Városháza tér - . 
HRSZ / , / , /  
RENDELTETÉS Városháza és Bíróság 
ÉPÍTÉSZ Wei er Ti or és Bara ai Fere  
ÉPÍTÉS ÉVE -  
édett területe  elül 

 
TÉRKÉP VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK 

a toro  ho lokzatképzése  
RÖVID LEÍRÁS 
A főtér körül -ig a ter eke  a ta á sházá  kí ül a párt és az álla hatalo  épületei 
sorakoztak, el ek közpo ti ele e a Dózsa G örg  út te gel é e , a Du á ak háttal álló, a 
áros é adójá ak, Sztáli ak o u e tális szo ra lett ol a. Hel ére a Sztáli  halála utá  

készült re dezési ter eke  szí ház került, el hez töl sérszerűe  kialakított épületsor 
ezet e. A ter ezett épületek ől, a korá a  egépült pártházo  kí ül – jele leg úzeu  – 
i dössze a töl sér déli oldalá  lé ő az FE  és az FE  jelű  ag pa eles lakóházak épültek 
eg.  

Az - e  készült oder  jellegű ta ul á ter e  Wei er a korá a  szi té  általa 
készített ta ul á ter ek e  ár ja asolt toro épületet egtartotta, a hozzákap solt 
ala so a  szár ak a  – az időköz e  ki ő ült progra  alapjá  – az MSZMP szer ezete 

ert elhel ezést. A eg alósításra tö  üte e  került sor: elsőké t a toro ház épült eg. 
A etegeskedő Wei ertől, aki - e  eg is halt, Bara ai Fere  DTI  ette át a 
ter ezést. Az e gedél ezési ter eket - e  ár ő jeg ezte, a fő tö egfor át egtart a, 
de részletei e  átdolgoz a a toro ház ter eit. A ásodik üte e  készülő,  e eletes 
szár ak e gedél ezésére - a  került sor, a Wei er által tö  hel e  ko zolosa  
kiugratott, áltozatos tö eg sziluettel elképzelt szár akat Bara ai leeg szerűsít e dolgozta 
át. A ko ple u  -re erte el égleges for áját. 



ÉRTÉKLELTÁR ADATLAPJAI 
függelék a településkép édel éről szóló ,,,/,,, ö kor á zati re delethez 
II. VEGYES ÉS KÖZÉPÜLETEK 

CÍM Gutte erg köz 
HRSZ /  
RENDELTETÉS N o da 
ÉPÍTÉSZ  
ÉPÍTÉS ÉVE  
édett területe  elül 

    
TÉRKÉP VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK 

 
eg edi épület ag  el agassággal 
fu k ió áltás ja asolt, ala il e  közösségi, ag  eg ete i, 
de akár sport re deltetést kaphat a 

RÖVID LEÍRÁS 
A o da első ter eit ég Fá iá  Ist á  VÁTI  készítette - e , a T alaprajzú o da a 
Tá si s Mihál  ut a és Szórád Márto  ut a közötti területre épült ol a fel. A ter ezést -

a  Solta Ádá  ette át. A o da épülete átkerült a Tá si s Mihál  ut a túloldalára, és az 
ut ára erőlegese , a Gute erg közzel párhuza osa , a Dózsa G örg  út és Tá si s Mihál  
ut a fro tjá  az D  jelű lakóházzal kap solták össze, a fél e aradt ételg ár építkezésé ek 
hel é . 
A Gute erg köz o alá a  álló lapostetős o da T alaprajzú, rész e  alápi ézett, 
földszi tes épület, a eépített alapterülete  , párká agassága ,  . Szerkezetek: 
kő eto  sá alapozás, tégla áz as eto  pillérekkel, o olit as eto  födé ekkel. Vakolt-
festett ho lokzatok űkő lá azattal és a lakkö öklő el, a főpárká  húzott. Az épület 
ho lokzatait ag éretű a laksor tagolja, a kö öklő ko zolja a lá azato  ül. A fejépületet 
attika-párká zat koro ázza.   



ÉRTÉKLELTÁR ADATLAPJAI 
függelék a településkép édel éről szóló ,,,/,,, ö kor á zati re delethez 
II. VEGYES ÉS KÖZÉPÜLETEK 

CÍM Tá si s Mihál  u. /a 
HRSZ  
RENDELTETÉS Du aúj árosi Főiskola 
ÉPÍTÉSZ Malo sok  József VÁTI  
ÉPÍTÉS ÉVE  
édett területe  kí ül 

   
TÉRKÉP VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK 

Kapu ejárat, akolatdísz, felirat – főiskola ejárat 
RÖVID LEÍRÁS 
Az épülete  - a  ho lokzatfelújítási és fűtéskorszerűsítési u kákat égeztek, - e  az 
eredeti tetőfelépít é t egtart a építették e a tetőteret, a ílászárókat a tető síkjá a  
tart a, ezzel az épület eredeti jellege e  sérült. 
Az L alaprajzú,  ta ter es épület, a főépület pi e+földszi t+  e eletes, a tor ater i szár  
eg  szi ttel ala so a , eépített alapterület  . A főépület középfol osós, 
középte gel é e  a ho lokzat ól félkörí ese  kiugró elő sar ok, az ud ar felőli oldalo  a 
pihe őig eg e etes, a pihe őtől két e etes lép ső.  
A első kialakítás dekoratí . Az elő sar ok oldalfala pilaszterekkel tagolt, két oldalt faltükör e  
stukkórelief. Az e eleti zsi o gók tere  ű ár á ozott oszloppal osztott, padozat 

ár á ozaik lap, örös sá okkal kazettáz a, oldalfalako  pilaszterek, a e ezete  
profilozott gere dázat. A e ezeti faltükrök stukkókeretekkel és az eg korú ko á solt as 
sillárok ál rozettákkal díszített, az oldalfalako  ko á solt as falikarok sorakoz ak. A 

ho lokzatok si a akolással a földszi t falsá ozott , szí es eszeléssel, űkő íláskeretekkel, 
oszlopokkal és díszítésekkel kerültek ki itelre. A fra ia forradal i építészet szigorú 
klasszi iz usá ól eredeztethető félkörí es rizalit de hazai előképké t az -es áli Ür é i-

auzóleu  és az -as eo arokk de re e i Déri Múzeu  is e líthető  középte gel é e  
páros oszlopokkal keretezett, eg e es gere dázattal lezárt kapuzat ílik, az attikafalo  a 
kohászati te h iku  eredeti í ere látható -as é szá al. Szerkezetek: eto  sá alapozás, 
fel e ő szerkezet tégla áz as eto  pillérekkel, födé eket Boh  és kise  rész e  o olit 
as eto ól ki itelezték, a tetőszerkezet fafedélszék,az eszt e e t pala héjalással.   



ÉRTÉKLELTÁR ADATLAPJAI 
függelék a településkép édel éről szóló ,,,/,,, ö kor á zati re delethez 
II. VEGYES ÉS KÖZÉPÜLETEK 

CÍM Kossuth Lajos ut a /A 
HRSZ  
RENDELTETÉS Du aúj árosi Szakképzési Ce tru  Kereskedel i és Ve déglátóipari 

Szakgi áziu a és Szakközépiskolája 
ÉPÍTÉSZ Kapsza Miklós Du aúj árosi Ter ező I tézet  
ÉPÍTÉS ÉVE -  
édett területe  elül 

  

    
TÉRKÉP VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK 

 
az épület tö ege, a ho lokzatok, elsősor a  a 
trapézle ezzel zsaluzott ers eto  lá azat, örös 
ter éskő urkolat, a ers eto , ag  űkő el urkolt 
attikák és tetőle ezek, a zártszel é  oszlopok és a 

ílászárók szí e és osztása 
RÖVID LEÍRÁS 
A szo reál korszakot kö ető oder  építészet szép példája: áltozatos a tö egalakítása, 
igé es az a aghasz álata. Fig ele re éltó a korszak di atos egoldása, a ikor ílást 
hag tak a fedett- itott tér lefedésé  a eglé ő?  fá ak.  



ÉRTÉKLELTÁR ADATLAPJAI 
függelék a településkép édel éről szóló ,,,/,,, ö kor á zati re delethez 
II. VEGYES ÉS KÖZÉPÜLETEK 

CÍM Cí : Bartók Béla u. /  
HRSZ  
RENDELTETÉS  fős III. szá ú  öl sőde, jele leg saládsegítő közpo t 
ÉPÍTÉSZ  Cser a Dezső típuster e alapjá  Lo ász G örg  VÁTI , statikus ter ező 

Rollkó Géza 
ÉPÍTÉS ÉVE   
édett területe  elül 

 
TÉRKÉP VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK 

 
tö eg, ho lokzatok, részletek erkél -, a lakrá sok, 
a lakkeretezés, zászlótartók st .   

RÖVID LEÍRÁS 
A öl sőde hel kijelölése Wei er Ti or főépítész -es hel szí rajza alapjá  törté t, eg  
lakóépületekkel körülépített ud aro . Sza ado  álló L alaprajzú, a lapostetős rö ide ik 
szár  eredetileg földszi tes olt, a ejárata előtt oszlopos tor á al, a hossza ik szár  
e eletes, a égei  ko t olt eregtető el. A rö ide ik szár  e eletráépítési ter ét -

e  Mészáros Kál á  DTI  készítette.  
Családsegítő közpo ttá aló átalakítása - e  törté t Ladó zki Attila Ge erálter  ter ei 
alapjá , ekkor a  szi tes terasz földszi tjét eü egezték.  
Szerkezetek: alapozás kő eto , fel e ő része tégla ázas, a födé ek előreg ártott as eto  
gere dák között as eto  le ez, fa fedélszék, hor olt tető seréppel. 
A déli oldalo  a g erek foglalkozatók elhel ezése iatt a földszi ti a lakok ag o  

éretűek és eg e es záródásúak. A rö ide ik szár  első oldala tor á os, hár as 
szeg e sí es ílással, az oszlopokat a eü egezés iatt kör eköpe ezték.  
A as u kák ter eit W dler Károl  készítette.  



ÉRTÉKLELTÁR ADATLAPJAI 
függelék a településkép édel éről szóló ,,,/,,, ö kor á zati re delethez 
II. VEGYES ÉS KÖZÉPÜLETEK 

CÍM Vas ű út - . és Dózsa G örg  út . 
HRSZ / , /  
RENDELTETÉS Irodaház és az eg kori Ara  Csillag szálloda 
ÉPÍTÉSZ Zilah  Ist á  és Spíró É a; statikuster ező: irodaház Szala  Já os, 

szálloda Bartha Ti or; a szálloda első építésze Mi ári Pál, földszi ti 
éttere  és ko ha Forgó Gá or 

ÉPÍTÉS ÉVE  
Védett területe  elül 

  

  
TÉRKÉP VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK 

 
Tö eg, ho lokzat, a első e  a lép sőházi a lakok, első 
akolatar hitektúra. 

A olt szálloda ud ará ak közhasz álatra aló eg itása 
eseté  az ud art ü egtető el kell fed i,  
az ud ar a  a kő lá azat, a ílászárók kőkeretei, a 
ko á solt as rá sok egtarta dók, az ü eg ozaik lát á a 

iztosíta dó, a Dózsa G örg  tér felé a hozzáépítés 
a aghasz álatá a , for a ilágá a  a eglé őtől 
külö öző, de azzal har o izáló leg e : a tér eli 
kap solatok és ará ok teki teté e , ho lokzatképzés e  
és a szí - és a aghasz álat a , és a földszi ti zárófödé  
fedése is ho lokzati kialakítást kapjo . 

RÖVID LEÍRÁS 
Két ut a o alá a  sza ado  álló sarokház, összetett alaprajzi elre dezésé el eghatározó 
téralkotó ele e a két főút o al ak és a ögötte kialakított tér ek. Kialakítása pi e+fszt+  
e eletes, párká agassága ,  . A lá azat haraszti ke é  észkő, a lakkeretek 

űkő felületek k áderezéssel. - e  a tetőtér eg  részét eépítették. - e  
korszerűsítették a fűtést, a ho lokzati és első ílászárókat Tes hauer re dszerű a lakokra 
serélték. A ko á solt as díszek ter ezője W dler Károl .  



ÉRTÉKLELTÁR ADATLAPJAI 
függelék a településkép édel éről szóló ,,,/,,, ö kor á zati re delethez 
II. VEGYES ÉS KÖZÉPÜLETEK 

CÍM Szórád Márto  u /a 
HRSZ  
RENDELTETÉS Pa ilo  és fedett átjárók  
ÉPÍTÉS ÉVE -  
ÉPÍTÉSZ Krizka G örg , S hö er Béla 
édett területe  elül 

  
TÉRKÉP VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK 

 
 

RÖVID LEÍRÁS 
A F+  szi tes lakóházak közé ékelt földszi tes üzleteket tartal azó épület előtt pilléres árkád 
fut égig. Az üzletteret a késő iek sorá  újraosztották, a raktár ól is üzlethel iséget 
alakítottak ki, e ek kap sá  az árkád felé portála lakot és ejáratot itottak, az épület 

ögé első ud arral toldalék is készült. Rész e  alápi ézett. A park felé eső szélei  
rizalitos. A Szórád Márto  út o alá a  álló két lakóházhoz átjárókkal kap solódik. 
Párká agassága ,  , a i a két szo szédos épület ö párká á al eg ezik eg, 
alapterülete  .  
Szerkezetek: tégla ázas, előreg ártott as eto  gere dák, a pi e felett o olit as eto  
födé , a tetőzet ögött e  járható, e he lejtésű lapostető, el et attikafal takar. A ag  
alapterületű üzletteret  as eto  pillér osztja ketté. A pilléres árkádsor az épületet 
közrefogó lakóházak ho lokzati síkja elé lép. A főho lokzat az árkádsor ögött  te gel es, 

el ek közül  portála lak, a hátsó ho lokzat , az északi oldalho lokzat , a déli  
te gel es. Tö egé e  és részletei ek for ájá a  is jellegzetes szo reál épület, a ter ekhez 
képest éhá  díszítő otí u  el aradt.    



ÉRTÉKLELTÁR ADATLAPJAI 
függelék a településkép édel éről szóló ,,,/,,, ö kor á zati re delethez 
II. VEGYES ÉS KÖZÉPÜLETEK 

CÍM Bartók Béla tér - . 
HRSZ , /  
RENDELTETÉS Árkádos pa ilo sor  
ÉPÍTÉS ÉVE  
ÉPÍTÉSZ Krizka G örg  VÁTI , statikus ter ező Ko lóss  Ist á  
édett területe  elül 

  
TÉRKÉP VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK 

 
 

RÖVID LEÍRÁS 
A Bartók Béla teret zárja le déli irá ól. 
Az alápi ézetle , eg szi tes, árkádsorral ko i ált épületeg üttes a Bartók 
Ka araszí házat és a Május . ut a . szá ú házat köti össze. Az árkádsor ögötti háro  
épületeg ség eredetileg újságárusító pa ilo , il á os WC- lokk és kerékpártároló olt. A 
középső árkádszakaszt is eretle  időpo t a  üzletté alakították.  
A pilléres ar hitrá os árkád téglapillérei ek eg szerű kialakítású a fejezete és a lá azata, a 
födé  as eto  le ez. A pa ilo ok szi té  téglapillérekkel készültek, a kitöltő falazat 
kli kertégla, és Hor sik-födé el fedettek.   



ÉRTÉKLELTÁR ADATLAPJAI 
függelék a településkép édel éről szóló ,,,/,,, ö kor á zati re delethez 
II. VEGYES ÉS KÖZÉPÜLETEK 

CÍM Bartók Béla tér . 
HRSZ /  
RENDELTETÉS Bartók Béla Szí ház 
ÉPÍTÉS ÉVE -  
ÉPÍTÉSZ Kiss Dezső VÁTI , statikus Bartha Ti or 
édett területe  elül 

   
TÉRKÉP VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK 

 
Az átalakítás elle ére is jól őrzi eg é i szo reál karakterét. 
Szí es ü ega lak Z. Gá s G örg   

RÖVID LEÍRÁS 
A elsőépítészeti részleteket Mi ári Pál ter ezte. Aszi etrikus ho lokzati kiképzését az 
i dokolta, hog  a fő ejáratot a Ba its Mihál  ut a te gel é e állították, az épülettö el 
iszo t a Bartók Béla tér ugati térfalát kellett lezár i. Két fu k io álisa  is elkülö ülő 

épülettö ől áll, tagolása és ho lokzatképzése a lakóházaké ál ü epél ese . Beépített 
alapterülete  . A párká agasság az ala so a  része  ,  . A ti pa o os 

ejárati portikusz kiugrik a főho lokzat ól, a két szi tet átfogó oszlopok ka elúrázottak, 
ko pozit fejezetűek, ögötte a szélfogó teljes szélességé e  íl ak a ejáratok. Az 
e eleti erkél - ell éd lapját háro  szig ált do or ű a Mű észetek, Tudo á  és 
Mű elődés allegorikus á rázolásai díszítik, alkotójuk Csú s Fere , . Szerkezetek: a 

agasa ,  szi tes sar ok rész as eto  ázas, keretszerkezetű, re dszer e foglalt 
alátá asztásokkal és tégla kitöltőfalakkal. A fő ejárat és a kolo ád oszlopsora téglá ól 
falazott, kő urkolatú. Az elő sar ok as eto  oszlopai ű ár á ozottak, a kétkarú lép ső 
a jo  traktus a került. A szí háztér erkél e az e eleti elő sar ok ól közelíthető eg, az 
elő sar ok a félgö -kupolás felül ilágító  át kapja a fé t, felette ol szögű la ter a. A 
félgö  ü ega lakait Petőfi Sá dor Já os itéz-é ek jele etei ől Z. Gá s G örg  
ko po álta – . Az  szi tes szí házi rész, ala i t az irodarész tégla ázas. A 
szí házi szár  szakasza  te gel es, a te gel eket félpillérek álasztják el, keske  
a lak ílásokkal. A Petőfi liget felőli ho lokzat a szí háztere  szakaszá  e hé  isszalép a 
ho lokzat síkjá ól, eredetileg kolo ádos olt, el et eü egeztek - e  Ro auer 
Gá or Tér űhel  Kft.  ter ei alapjá . Ekkor a szí házter et is átalakították. Tagolása 
azo os a főho lokzaté al, a i eltéréssel, hog  a két szélső és középső te gel e  ajtó 

ílt. A  szi tes épületrész ho lokzati szakasza  te gel es, az . te gel e  ejárattal, az 
e elete  erkéll el. A sza adtéri szí pad szakaszá ak ho lokzat fülkés, a fülkét oszloppár 
keretezi, középe  kétszár ú kapu, felette köra lak. A fülkét elfalazták, de a ho lokzati 
tagolást át ették. A ílások eg szerű tagolású kőkeretezéssel készültek. 



ÉRTÉKLELTÁR ADATLAPJAI 
függelék a településkép édel éről szóló ,,,/,,, ö kor á zati re delethez 
II. VEGYES ÉS KÖZÉPÜLETEK 

CÍM Petőfi Liget . 
HRSZ  
RENDELTETÉS Vas ári Pál Általá os Iskola 
ÉPÍTÉS ÉVE -  
ÉPÍTÉSZ S hall József és Zilah  Ist á  VÁTI  
édett területe  elül 

   

   
TÉRKÉP VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK 

 
Véde dő az egész épület. 
Országos édele re ja asolt. 

RÖVID LEÍRÁS 
A ta ítás  szepte eré e  kezdődött eg, iköz e   fe ruárjáig az épület eg  
részé e  űködött Sztáli áros Ta á sa is. 
Klasszikus oder  stílusú, sza ado  álló, szár a ké t áltozó agasságú, kétszi tes iskola, 
kislejtésű lapostető el fedett  épületszár a ud art zár körül. Az igazgatói északi  szár  
párká agassága ,  , a ta ter i szár aké  . Az igazgatói szár  két szélé  ílik a -  
te gel es fő ejárat, a ta ter i szár ak satlakozási po tjá a  a kétkarú lép ső pihe ő el, 
földszi te  a ta testületi irodák, az e elete  szakta ter ek találhatóak. Az igazgatói szár  
oldalfol osós, íg a ta ter i szár ak középfol osós elre dezésűek. A tor ater i szár  
tö je a két ta ter i szár  síkja elé ugrik. A főho lokzat ,   széles, a portikuszok között 

 te gel es, kőkeretezésű a lakokkal, tra erti lap urkolata költségtakarékosság iatt e  
készült el. Az  fellépő el egközelíthető két kapuzat pillérei két szi tet fog ak át, az 
erkél ell éd do or ű es díszítésű, az iskolai élet ől ett jele etekkel, G e es Ta ás 
alkotásai - ől. Az oldalho lokzatok szi etrikusak, a lép sőházak  kis éretű a laksora 
az oldalho lokzatra ílik, a ho lokzatok fol tatása  te gel es, a szár ak égei  a 
középfol osó ag éretű a lakai itják fel a ho lokzatot. 
A tor atere   te gel es ho lokzata felfelé szélesedő trapéz pillérekkel tagolt, a ho lokzat 
felső kéthar adát fel itó a lakraszter te gel e ké t  -es. Az igazgatói szár  első 
ud ari ho lokzata a földszi te  árkádos, a ílások keret élküliek, az ud ar ter éskő el 

urkolt. 



ÉRTÉKLELTÁR ADATLAPJAI 
függelék a településkép édel éről szóló ,,,/,,, ö kor á zati re delethez 
II. VEGYES ÉS KÖZÉPÜLETEK 

CÍM Bartók Béla tér .  
HRSZ  
RENDELTETÉS Béke Éttere  és Üzletház 
ÉPÍTÉS ÉVE  
ÉPÍTÉSZ Vági Oszkár, statikus Gara  László 
édett területe  elül 

  

   
TÉRKÉP VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK 

Kie elte  a a útor oltké t üze elő üzlethel iség 
ritkaságszá a e ő neoncsillárjai, 
az épülete  lé ő ozaik etétek. 

RÖVID LEÍRÁS 
Az éttere  és üzletház főho lokzatát a Május . ut a te gel ére ter ezték. Középrésze  
te gel es, két szi tet átfogó, szeg e sí es fülkékkel tagolt, a fülkéket pillérek álasztják el. A 
földszi te  a kereskedel i eg ségek portáljai a teljes szakaszt kitöltik, az e elete  a fülkék e 
illesztett kap solt szeg e sí es a lakok sorakoz ak, a ell édek ozaikkal díszítettek. A 

ozaikok te atikája és stílusa jellegzetese  szo reál: I á  Szilárd Az építő rigád, Heg i G örg  
Sztáli áros építése, Rá  A drás Marti ászok, Per z Je ő Az ipar segítsége a ezőgazdaság-

ak, Mattio i Eszter Népi tá ok í ű alkotásai - ól. Az eg kori élel iszer olt a  
jele leg is hasz álható állapot a  a  az eredeti, külö leges for ájú alu í iu  szerkezetű 

eo sillár. A ütüfal ozaik éleletét I á  Szilárd készítette Kalo sai irágok .   



ÉRTÉKLELTÁR ADATLAPJAI 
függelék a településkép édel éről szóló ,,,/,,, ö kor á zati re delethez 
II. VEGYES ÉS KÖZÉPÜLETEK 

CÍM Kossuth Lajos ut a /  
HRSZ  
RENDELTETÉS II. sz Böl sőde  férőhel es   
ÉPÍTÉS ÉVE -  
ÉPÍTÉSZ Cser a Dezső típuster e alapjá  Lo ász G örg  VÁTI , statikus Rollkó 

Géza 
édett területe  elül 

 
TÉRKÉP VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK 

 
 

RÖVID LEÍRÁS 
A öl sőde hel kijelölése Wei er Ti or főépítész -es hel szí rajza alapjá  törté t, eg  
lakóépületekkel körülépített ud aro , épült – - e . E ől a típus ól Du aúj áros a  
összese   alósult eg. Sza ado  álló, fordított L alaprajzú, a lapostetős, rö ide ik szára 
eredetileg földszi tes olt, a szár első oldala oszlopos szeg e sí es tor á os, aho a  a 

ejárat ílt. A hossza ik szár  e eletes, két égé  leko t olt eregtető el fedett. 
Szerkezetek: kő eto  alapozás, tégla áz szerkezetes téglapillérekkel, a födé ek előreg ártott 
as eto  gere dák között as eto  le ez, fa fedélszék hor olt tető seréppel. 

A eregtetős szár  déli ho lokzata  te gel es, az épület jo  sarká  a hossza ti 
ho lokzato  két, a rö id oldalo  eg  te gel e   szi tes, a ag arországi késő-re eszá sz 
hatását utató tor á  fordul át. A tor á  tá áltásos re dszerű oszlop és pillér áltakozik , 
a sarokpillér földszi ti része kiszélesedik, a kiugró erkél le ez ko zolokkal alátá asztott. A 
rö id oldalo  a tor á ot utólag eü egezték. A földszi te  szeg e sí es záródású, az 
e elete  eg e es záródású a lakok sorakoz ak profilozott keret e , az e eleti a lakok ál 
füles kö öklőpárká al. A foglalkoztató ter ek a déli oldalra kerültek, ezért az eg e es 
záródású földszi ti a lakok ag o  éretűek. Az épülete  éretéhez képest jele tős 

e iségű, igé es ko á solt as szerkezetet alkal aztak, például e líthetők az északi 
ho lokzato  elhel ezett zászlótartó, a tor á  fal a kötött erkél rá sa és a izes lokkok 
ro usz i tás rá sal ellátott a lakai, ter ezőjük W dler Károl .  



ÉRTÉKLELTÁR ADATLAPJAI 
függelék a településkép édel éről szóló ,,,/,,, ö kor á zati re delethez 
II. VEGYES ÉS KÖZÉPÜLETEK 

CÍM Se el eis u. . 
HRSZ /  
RENDELTETÉS eredetileg  férőhel es a aottho  és öl sőde, a kollégiu  
ÉPÍTÉS ÉVE  
ÉPÍTÉSZ Jáli s Já os és Staffer Károl , statikus S hö er Béla, -től Czelle z 

Zoltá  
édett területe  elül 

   
TÉRKÉP VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK 

 
Kie elte  az a lak- és erkél rá s, kerítés, első 

észkőlap urkolat 
RÖVID LEÍRÁS 
Marká sa  szo reál épület, kö etkezetese  hordozza a stílusjeg eket. Jáli s Já os a 

ag szá ú, szo reál stílusú ko á solt as rá s és eg é  díszítőele , az asztalos szerkezetek, 
fal urkolatok, eépített szekré ek ter eit is elkészítette. 
Az L alaprajzú saroképület, pi e+földszi t+  e eletes, szi te ké ti alapterülete  . A 
földszi te  öl sőde a ko há al, az e eleteke  a hossza ik szár a  újszülött részleg, a 
rö ide ik e  a kis a a részleg űködött. 
A hossza ik szár   traktusos, középfol osós, a rö ide ik szár   traktusos, 
oldalfol osós elre dezésű. A két szár  satlakozási po tjá ál, a ejárattal sze e  ílik a 
lép sőház kétkarú lép ső el, ellette etegfel o ó.  
Az épület egjele ésé e  és fu k io ális kialakításá a  a go doskodó álla  épesség-
politikai törek éseit jele ítette eg, kie elt fo tosságát utatja, hog  az épület gazdag 

első díszítésé  túl a szülészeti szár  . e eleté ek jele tős részét elfoglalja a kultúr- ag  
dísztere .  
A első e  az elő sar ok, a lép sőház és a fol osók szí es észkőlapokkal urkoltak, 
ala i t eg aradtak az eredeti ko á solt as lá pák is.  



ÉRTÉKLELTÁR ADATLAPJAI 
függelék a településkép édel éről szóló ,,,/,,, ö kor á zati re delethez 
II. VEGYES ÉS KÖZÉPÜLETEK 

CÍM Városház tér . 
HRSZ  
RENDELTETÉS I ter isa Múzeu  
ÉPÍTÉS ÉVE  
ÉPÍTÉSZ Wei er Ti or, Vági Oszkár, Male z Erika, statikus Szala  Já os 
édett területe  elül 

   
TÉRKÉP VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK 

 
Az épületet e  építészeti i ősége, ha e  törté eti 
jele tősége az -es eépítési ter  eg etle  eg alósult 
dara ja, a főtér legkorá i épülete  iatt hel i édett. 

RÖVID LEÍRÁS 
A olt pártház ter ezése a árosháza ko ep iójá al párhuza osa ,  fe ruárjá a  
kezdődött. A Wei er által eg ással sze e  elhel ezett két épület közül azo a  sak a 
szeré  éretű szo reál pártház alósult eg az eredeti elképzelések alapjá ,  
ta aszára, a főtér épületei közül elsőké t. 
Az épület két ejárata a rö id oldali ho lokzatoko  ílik, ert a párt ellett a DISZ-
közpo tot De okratikus Ifjúsági Szö etség  is az épület e  hel ezték el, a főtér felől a párt, 
az elle kező oldali, eg szerű  ho lokzat felől a DISZ ejárata ílt.  
A ho lokzatok klasszi izáló jellegűek, a két égho lokzat a rizalit szélességé e  
ti pa o szerű oro zatot kapott, a rizalit a isait óriás pilaszterek fogják eg e és háro  
szeg e sí  zárja le. Meg áltoztatták a tető kialakítását is: ala so  hajlású eregtető 
készült, ez az oro zatok ál za aros tetőko túrt ered é ezett, el re a kora eli kritika rá is 

utatott. Az a lakok és erkél ek igé es ell éd-rá sait klasszi ista példák átdolgozásá al 
W dler Károl  ter ezte.  
A árosi úzeu  és kö tár részére - e , az új pártszékház elkészülte utá  alakították 
át. 
A pi e+földszi t+  e eletes, eregtetős épület hag o á os szerkezeti re dszer e  
épült, tégla ázas, az árkádos szakaszoko  téglapillérekkel, előreg ártott ÉTI födé ekkel, a 
as eto ól készült párká agassága  , eépített szi te ké ti alapterülete  .   



ÉRTÉKLELTÁR ADATLAPJAI 
függelék a településkép édel éről szóló ,,,/,,, ö kor á zati re delethez 
II. VEGYES ÉS KÖZÉPÜLETEK 

CÍM Korá i Sá dor ut a 
HRSZ  
RENDELTETÉS Sze t Pa taleo  Kórház 
ÉPÍTÉS ÉVE -  
ÉPÍTÉSZ Farkasd  Zoltá  KÖZTI , u katársak Balla G ula, Hal ág i Károl , 

Nag  László, Be sik József és B. Ko á s Sá dor, elsőépítészet: Fesszel 
Lajos, statikus Me té i Ti or  

édett területe  elül 

   
TÉRKÉP VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK 

 
tö eg 
ho lokzatok urkolatai, 
értékes első részletek 

RÖVID LEÍRÁS 
A sztáli árosi  ág as kórház ter ei ek elkészítését  közepé  re delték eg a 
KÖZTI-től. A ter ezési progra  és a kórház hel é ek kijelölése hosszas ita és i iszteri 
eg eztetést kö etőe  sak  elejére ált églegessé.  

 ará , Sztáli áros építését szü eteltető kor á határozat utá  „ a i alistá ak 
tű t a  ág as kórház akkori progra ja, éppúg , i t akkori egoldása”. Úja  
eg eztetések utá  sökke tett progra al készültek el a  ág as kórház új ter ei 
Farkasd  Zoltá  ezetésé el, - a . A progra a  előírták, hog  „a fehérg ar ati járási 
kórház ter pál ázatá ak legjo  ter ei ől kialakítható, hel es egoldásokat kell 
alkal az i”. A kórház háro  fő rész ől áll: az eg so ópo tos,  e eletes, T alakú 
főépület ől, a ele eg eépített, fésűs eépítésű gazdasági és kiszolgáló épület soport ól, 
és a gazdasági épülettel összekötött,  e eletes fertőző etegek szá ára fe tartott 
épület ől.  
A teljes épület űszaki átadására  áprilisá a  került sor. A főépület o olit 
as eto ázas, előreg ártott pa el födé ekkel. A tö öt kétdilatá iós hézag osztja háro  

részre, az A és B szár ak  traktusosak, a C szár   traktus él ségű. A ho lokzatok sárga 
hód ező ásárhel i kerá ialapokkal urkolt felületét a födé ek ek egfelelő űkősá ok 
osztják, az eredetileg ter ezett kettős ü egezésű alu í iu  a lakok hel ett Hala a  Já os 
ter ezte faa lakok készültek – Hala a  a lakg ára a két ilághá orú között fogalo  olt. A 
C szár  földszi tjé  lé ő elő sar ok a szer ese  illeszkedik Mester Sá dor  -es 

o figuratí  ozaik falképe. A fertőző osztál  épülete és a gazdasági épületek kli kertégla 
urkolattal készültek. A fertőző osztál  du ai ho lokzatá  az erős kiülésű, űkő el urkolt, 

tö ör ell édes erkél le ezek sá jai do i ál ak. A kórház ő ítésé ek lehetőségét déli 
irá a  eg  D szár  építésé el előre eter ezték. 



ÉRTÉKLELTÁR ADATLAPJAI 
függelék a településkép édel éről szóló ,,,/,,, ö kor á zati re delethez 
II. VEGYES ÉS KÖZÉPÜLETEK 

CÍM Kisdo os ut a  -  
HRSZ /  
RENDELTETÉS Lakóház, üzletsor 
ÉPÍTÉS ÉVE -  
ÉPÍTÉSZ Jáli s Já os VÁTI  
Védett területe  elül 

      G  jelű ház 

  
G  jelű ház                                                            G  jelű ház 
TÉRKÉP VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK 

 
  

RÖVID LEÍRÁS 
A G  és G  jelű lakóházak közül az utó i ter ezése kezdődött korá a , Jáli s Já os VÁTI  

 de e eré e  a Vas ű úto  szi té  az ő ter ei alapjá  ár egépült B  jelű L 
alaprajzú épület főúti szár á ak i tájára. Az építkezést tö ször is leállították, a 
ho lokzatokat az eredeti ter ek alapjá  a G  épülettel eg ütt  sak - a  fejezték e, 
az üzletek első kialakításá al eg idejűleg. A G -et - a  ter ezte Jáli s ekkor ár 
LAKÓTERV , a kert-ter eket Kir hle h er E dre készítette - e . Sza ado  álló, az 
eg ástól eltolt te gel állással épített szár ak észak–déli tájolásúak. A G   szek iós, 
pi e+földszi t+  e eletes,  lakásos, a földszi te  üzletekkel, Du aúj áros a  
szokatla ul ag  éretű -    háro szo a-hallos,  ég szo ás,  ég szo a-
hallos lakással. Hag o á os épületszerkezetekkel épült. A ag pa eles te h ológiá al 
ki itelezett G  északi oldala függőfol osós, e ek kialakítása, függőleges ordákkal aló 
tagolása roko  o ásokat utat az ug a e e  az idő e  épült, Bara ai által ter ezett 
Korá i Sá dor ut ai épületszár  függőfol osójá al. 



ÉRTÉKLELTÁR ADATLAPJAI 
függelék a településkép édel éről szóló ,,,/,,, ö kor á zati re delethez 
II. VEGYES ÉS KÖZÉPÜLETEK 

CÍM Cí : Barátság útja , /a, /  
HRSZ Hrsz. / , / , /  
RENDELTETÉS garzo ház, klu épület, élel iszer áruház 
ÉPÍTÉS ÉVE építés é e: -  
ÉPÍTÉSZ Fi ta József és Dá id Já os, statikus ter ező Szlá ik Ti or 
édett területe  kí ül 

 
TÉRKÉP VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK 

 

a telepítés és a tö eg, az épületeg üttes eg ségessége  

RÖVID LEÍRÁS 
A Vas ű út építészeti lezárásaké t eg   e eletes épület előta ul á ai  
szepte eré e  kezdődtek el. Az első elképzelések szeri t ég u kásszálló épülethez 
Dá id Já os az Építéstudo á i I tézet e  készített ta ul á ter et fé zsaluzatú 
ö tött eto  alkal azásá al, Fi ta József LAKÓTERV  pedig összehaso lító ele zést égzett 
az ö tött, illet e o olit as eto ázas szerkezettel törté ő építésről. 
A  e eletes toro ház és a földszi tes, átriu os klu épület átadására  égé  került 
sor. A garzo háztól délre as eto  tá fallal összekap solt „szuper-pia ” ö kiszolgáló  
re dszerű ABC-áruház épült, postá al, or osi re delő el és árral. Az első hazai ö kiszolgáló 
élel iszer olt elsőépítészeti kialakítása Mikó Sá dor KERTI  u kája olt. A oder  
stílusú toro ház o olit as eto  ázas, ikersejt tégla kitöltő falazatokkal készült, az 
épület terheit két, ko zolos szerkezetű pillérsor hordja, párká agassága  . A 
földszi te  az elő sar ok ellett g erekko si- és kerékpártároló, ala i t eg  üzlethel iség, 
a földszi t és . e elet között szerelőszi t hel ezkedik el, az e eleti lakórész középfol osós, 

 eg szo ás,  ásfél szo ás lakással, a tető  rádiósklu  épült. A ho lokzatoko  a 
parapet és égfalak kli ker urkolatot kaptak, a pillérek, a szerelőszi t és a tetőszi t 
as eto  fala ers eto , utó i felületeket a zsaluzás e  egfelelő i ősége iatt 

lefestették. A földszi tes klu épület a Vas ű út felől satlakozik a garzo házhoz.  



ÉRTÉKLELTÁR ADATLAPJAI 
függelék a településkép édel éről szóló ,,,/,,, ö kor á zati re delethez 
II. VEGYES ÉS KÖZÉPÜLETEK 

CÍM Építők útja . 
HRSZ /  
RENDELTETÉS Fa ó É a Sportuszoda 
ÉPÍTÉS ÉVE -  
ÉPÍTÉSZ Pé h  I re 
édett területe  kí ül 

 

 
TÉRKÉP VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK 

 
Ho lokzati ü egfal, épület tö ege 

RÖVID LEÍRÁS 
Az ország har adik  éteres erse ede és uszodája a du aúj árosi, a el ek 
érdekessége a áltoztatható fe ékszi t agasság, ala i t e elő-süll esztő re dszere.  
Érdekessége, hog  társadal i u ká a  és a lakosság, illet e a hel i állalatok ag fokú 
tá ogatásá al alósult eg. - e  készült el. 

- a  fel ette a két é el korá a , tragikus hirtele séggel elhu t ilág aj ok 
kö ű ú árúszó, Fa ó É a e ét. 
Az a élszerkezetű lefedés  éteres tá aszközű, e szerkezet a Du aferrt di séri. Eg szerű, 
összefogott, jó ará ú tö ege, első terei ek tiszta szerkesztési ódja teszik a is korszerű 
hatású á az épületet.  



ÉRTÉKLELTÁR ADATLAPJAI 
függelék a településkép édel éről szóló ,,,/,,, ö kor á zati re delethez 
II. VEGYES ÉS KÖZÉPÜLETEK 

CÍM Petőfi Sá dor u. . 
HRSZ  
RENDELTETÉS postahi atal 
ÉPÍTÉS ÉVE  
Védett területe  elül 

     

   

   
TÉRKÉP RÖVID LEÍRÁS 

 
Klasszi izáló, tipikusa  kis árosi polgári épület, az ut ai 
ho lokzato  stukkó díszítéssel. A tor á  az ut á al 
párhuza os, ag o alú kialakítású, oszlopfős 
pillérekkel, az oldalszár  előtt talá  ár eredetileg is 

eü egez e télikert jellegű. 
Néhá  a lakát újra serélték. 
VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK 
Az egész épület eredeti állapot a  egőrze dő, a kaput 
ja asolt az épülethez jo a  illő fakapura issza serél i.  



ÉRTÉKLELTÁR ADATLAPJAI 
függelék a településkép édel éről szóló ,,,/,,, ö kor á zati re delethez 
II. VEGYES ÉS KÖZÉPÜLETEK 

CÍM Petőfi Sá dor u. . 
HRSZ  
RENDELTETÉS G óg szertár 
ÉPÍTÉS ÉVE  előtt 
Védett területe  elül 

  

 
TÉRKÉP RÖVID LEÍRÁS 

  

XIX. századi polgári épület, eredeti ut ai és ud ari 
a lakokkal, és Du ape telé  e  szokásos kör 
kereszt etszetű falazott oszlopokkal. 
VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK 
az egész épület egőrze dő, de külö öse  az a lakok és 
a tor á   
Ja asolt az ut ai ho lokzato  a kőporos dörzsölt 
akolatot si ára serél i.    



ÉRTÉKLELTÁR ADATLAPJAI 
függelék a településkép édel éről szóló ,,,/,,, ö kor á zati re delethez 
II. VEGYES ÉS KÖZÉPÜLETEK 

CÍM Mag ar út . 
HRSZ /  
RENDELTET
ÉS Klu ház 
ÉPÍTÉS ÉVE  
Védett területe  elül 

   
TÉRKÉP RÖVID LEÍRÁS 

 

Valószí űleg eredetileg se  lakóház ak épült. A Kultúr 
köz a hel é  álló kúria egse isülése utá  épülhetett 
sak e, legha ara  ekkor épülhetett a dísztele , 

eg szerű saroképület. Mi el Du ape telé  szi te 
i se ek derékszögű ut a etsződések, e  alakult ki 

hag o á a a sarok ha gsúl ozásá ak, íg  eze  az 
épülete , Du ape telé  teljese  szokatla  ódo ,  
fok a  le etszették a sarkot. Az il e  sarokképzés ás 
településeke  az -as é ek e  épült eg szerű 
épületeke  tipikusa  a olt, ag  ko s a ejáratá ak a 
hel e olt.  
VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK 
a lakok re dje, osztása   



ÉRTÉKLELTÁR ADATLAPJAI 
függelék a településkép édel éről szóló ,,,/,,, ö kor á zati re delethez 
II. VEGYES ÉS KÖZÉPÜLETEK 

CÍM Mag ar út . 
HRSZ  
RENDELTET
ÉS üzlet 
ÉPÍTÉS ÉVE  
Védett területe  elül 

 

 
TÉRKÉP RÖVID LEÍRÁS 

 
Az épület árosképi sze po t ól kie elkedő jele tőségű 
hel e , a közpo t a  áll. Tö ege hag o á os, de 
teljese  átalakították a ho lokzatot 
VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK 
Bejárati ag kapu 
Csak a kapu, a el  iszo t feltétle ül egőrze dő, ert 
a hajda  g akori kaputípus ke és eg aradt 
kép iselőjé ek eg ike. 
Szí e jól kirajzolja eg edi kialakítását.    



ÉRTÉKLELTÁR ADATLAPJAI 
függelék a településkép édel éről szóló ,,,/,,, ö kor á zati re delethez 
II. VEGYES ÉS KÖZÉPÜLETEK 

CÍM Mag ar út . 
HRSZ  
RENDELTETÉS Iskola 
ÉPÍTÉS ÉVE  
Védett területe  elül 

   

 
TÉRKÉP RÖVID LEÍRÁS 

 
Az iskola - e  épült, a Du ape telei Álla i Ele i 
Mi de apos Iskolát a korá i községi közös iskola 
hel é  e elték, iutá  azt és az izraelita iskolát a agi 

ehézségek iatt álla osították, és ezárták. Az 
épület e  kapott lakást az iskola igazgatója és az 
iskolaszolga, -tól pedig itt űködött a község 
ó odája is. 
Az épület Mag ar ut ai ho lokzatá  . o e er -
á  a atták fel Bor  Je ő szo rász I. ilághá orús 
e lék ű ét. 
Az iskola épülete a . ilághá orú a  jele tős károkat 
sze edett, de szi te eredeti állapotá a  isszaépítették. 
Az épület falára építették fel a - -as hősi 
e lék ű et, el ek a aga űkő Bor  Je ő . 
VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK 
tö eg, a lakok osztása, e lék ű  



ÉRTÉKLELTÁR ADATLAPJAI 
függelék a településkép édel éről szóló ,,,/,,, ö kor á zati re delethez 
III. TEMPLOMOK ÉS EGYHÁZI ÉPÜLETEK  

CÍM Szilág i Erzsé et u. . 
HRSZ /  
RENDELTETÉS E a gélikus Te plo  és parókia 
ÉPÍTÉSZ Nag  Ta ás Y l díjas  
ÉPÍTÉS ÉVE  
Védett területe  kí ül 

 
TÉRKÉP RÖVID LEÍRÁS 

 
A háro hajós te plo hoz toro , parókia és paplak is 
kap solódik. A urkolat tégláját hel e ké t réz- és 
faele ek egészítik ki. A te plo tér i dössze  . A 
tojásdad alaprajz a égtele t és az életet szi olizálja. A 
dísztele  épület elsősor a  tö egé el és í elt for ái al 
hat. 

 
„Mi de képpe  szi olikus jele tést szerette  vol a ad i 
a te plo ak. Ezt - a hitélet újjászületését is szi olizáló 
- tojásfor á a  lelte  eg. Így az egész épületegyüttes, 
a te plo , a parókia, a gyer ekház tojásfor á a  lett 
összefogva, ely ek a sírája, i tegy az újjászületés 
lehetőségét is utatva, a kerek gyer ekház. Ugya akkor 
erőse  rí el az erdélyi erődte plo okra is, hisze  
kör ekerített tér ől lehet ejut i a te plo a.” Nag  
Ta ás 
VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK 
Az egész épület, eg ségé e , és a kerítés is.  



ÉRTÉKLELTÁR ADATLAPJAI 
függelék a településkép édel éről szóló ,,,/,,, ö kor á zati re delethez 
III. TEMPLOMOK ÉS EGYHÁZI ÉPÜLETEK 

CÍM Sze t Ist á  u. . 
HRSZ  
RENDELTETÉS Refor átus Te plo  
ÉPÍTÉSZ Sza ó Ist á  Y l díjas  
ÉPÍTÉS ÉVE -  
Védett területe  elül 

   

   
TÉRKÉP RÖVID LEÍRÁS 

 

Az épület a élszerkezete az itte i a élg ártásra utal, 
de a elülről látható, sillag alakzatú szerkezet a 
refor átus szi olikát is ér é re juttatja.  
Kör ezeté e jól illeszkedik, eg szerre feltű ő és 
táj a si uló. 
VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK 
Az egész épület, eg ségé e . 

 



ÉRTÉKLELTÁR ADATLAPJAI 
függelék a településkép édel éről szóló ,,,/,,, ö kor á zati re delethez 
III. TEMPLOMOK ÉS EGYHÁZI ÉPÜLETEK  

CÍM Te ető u. . 
HRSZ  
RENDELTETÉS Ró ai Katolikus Plé á ia 
ÉPÍTÉS ÉVE  előtt 
Védett területe  elül 

 

 
TÉRKÉP RÖVID LEÍRÁS 

 
Építési korszakára jelle ző, eg szerű épület. 
VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK 
tö ege, a lakok 

  



ÉRTÉKLELTÁR ADATLAPJAI 
függelék a településkép édel éről szóló ,,,/,,, ö kor á zati re delethez 
III. TEMPLOMOK ÉS EGYHÁZI ÉPÜLETEK  

CÍM Mag ar út . 
HRSZ  
RENDELTETÉS Ró ai Katolikus Te plo   
ÉPÍTÉSZ  
ÉPÍTÉS ÉVE  
Védett területe  elül  

    
TÉRKÉP RÖVID LEÍRÁS 

 
Du ape telé  - - a  épült fel az első 
Sze tháro ság te plo , el et -től eg ház eg és 
plé á os lát el. A ai eoro á  stílusú Sze tháro ság 
plé á iate plo ot a régi te plo  hel ére e elik -

 között. 
VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK   



ÉRTÉKLELTÁR ADATLAPJAI 
függelék a településkép édel éről szóló ,,,/,,, ö kor á zati re delethez 
IV. IPARTÖRTÉNETI EMLÉKEK  

CÍM Építők útja . 
HRSZ /  
RENDELTETÉS Víztoro  
ÉPÍTÉSZ  
ÉPÍTÉS ÉVE  
Védett területe  kí ül 

   
TÉRKÉP VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK 

 
az egész űtárg , i de  ele é el eg ütt 

RÖVID LEÍRÁS 
A korszak építészeti szokásai ak egfelelőe  a íztor ot a Május . ut a te gel é e  
hel ezték el, ezzel i teg  lezár a a lakóterületet, és kellő ha gsúl t ad a eki. Építésé ek 
idejé  a korszerűség, a ké ele , az új életstílus jelképe olt.   



ÉRTÉKLELTÁR ADATLAPJAI 
függelék a településkép édel éről szóló ,,,/,,, ö kor á zati re delethez 
IV. IPARTÖRTÉNETI EMLÉKEK 

CÍM Vas ű tér - . 
HRSZ /  
RENDELTETÉS Vas ű fő ejárat és irodaház 
ÉPÍTÉSZ Sze drői Je ő és Lau er László IPARTERV , elsőépítészet Si a  Lajos  
ÉPÍTÉS ÉVE  
Védett területe  kí ül 

 
TÉRKÉP VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK 

 
Kapuépít é  i de  ele e 
Mu kás-paraszt szö etség – freskó Do a o szk  E dre  
Főkapu – ko á solt as Leho zk  Já os  
Kő ho lokzat urkolat 

Az épületeg üttes háro  fu k io álisa  elkülö ülő eg ség ől áll: igazgatósági épület, 
díszkapuzat és kultúrtere . Az eg kori Sztáli  Vas ű D  jelű igazgatósági épületé ek és 
kultúrter i szár á ak első ter eit - e  készítették. A oder  jellegű,  te gel es,  
e eletes irodaépület ől és a hozzá délkeletről aktaggal kap solódó, eg  szi ttel 
ala so a  kultúrtere ől álló épületeg üttest a ter ezés kö etkező fázisá a   fokkal 
elfordították. A eg alósítást tö  üte e  ter ezték, a ki itelt a ag raszteres tagolású, 
kőlapokkal urkolt, aszi etrikusa  az épület délkeleti égé  elhel ezett  te gel es 

ejárattal re delkező  szi tes irodaépület építésé el kezdték eg - e . A ásodik 
üte e  eg alósított kultúrter i szár  ki iteli ter eit az . októ eri 
építészko gresszus utá  át kellett dolgoz i szo reál irá a. A ki itelezés Sze drői és Lau er 

 ájusi ter ei alapjá  i dult eg. Ki itelre azo a  Sala o  Ist á   augusztusá a  
átdolgozott ter ei kerültek. Az átter ezés elsősor a  a fő ejáratot éri tette, oszloppáros,  
te gel es o u e tális diadalkapu készült a Vas ű út repreze tatí  lezárására. A itott 
sar ok hátfalá  a kapuk felett Do a o szk  E dre – - e  készült háro részes, 
i teg  ,   agas u kás–paraszt szö etséget á rázoló se oja díszíti. Az áthajtó 

sar ok ól köz etle  ejárat ílik a jo ra eső, a fő ejárattal eg ütt épült kultúrter i 
szár a.  
A földszi ti és e eleti elő sar ok padozatát haraszti és piszkei kőlapok ól geo etriai 

i tázattal rakták ki. A padlófűtés ílásai ak rá sozatát eg edi ter ek alapjá  g ártották le. 
A . üte e  eg alósított ő ítés sorá  délkeleti irá a   te gel esre 

eghossza ították a ho lokzatot eg  ég zetes alaprajzú első ud aros épülettel, 
azo a  a ter ezett erős kiülésű koro ázópárká  ár e  alósult eg. A ő ít é  
ho lokzati tagolása to á  fol tatta az irodaház eglé ő ho lokzati struktúráját. Az 
épületszár  földszi tjé  kialakított éttere  ejárata az üze i terület felől ílik. 



ÉRTÉKLELTÁR ADATLAPJAI 
függelék a településkép édel éről szóló ,,,/,,, ö kor á zati re delethez 
IV. IPARTÖRTÉNETI EMLÉKEK 

CÍM Vas ű területé  elül 
HRSZ /  
RENDELTETÉS Ö töde 
ÉPÍTÉSZ  
ÉPÍTÉS ÉVE  
Védett területe  kí ül 

 
TÉRKÉP VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK   Az épület tö ege és a ho lokzatok 
RÖVID LEÍRÁS   
CÍM Vas ű területé  elül 
HRSZ /  
RENDELTETÉS Heller Hűtőtoro  
ÉPÍTÉSZ  
ÉPÍTÉS ÉVE  
Védett területe  kí ül 

 
TÉRKÉP VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK   az egész űtárg  
RÖVID LEÍRÁS 
ipartörté eti sze po t ól jele tős   



ÉRTÉKLELTÁR ADATLAPJAI 
függelék a településkép édel éről szóló ,,,/,,, ö kor á zati re delethez 
IV. IPARTÖRTÉNETI EMLÉKEK  

CÍM Vas ű területé  elül 
HRSZ /  
RENDELTETÉS Szé osó, Szárító, Iszapoló 
ÉPÍTÉSZ  
ÉPÍTÉS ÉVE  
Védett területe  kí ül   
TÉRKÉP VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK   Az épületek tö ege és a ho lokzatok 
RÖVID LEÍRÁS   
CÍM Vas ű területé  elül 
HRSZ /  
RENDELTETÉS Kis E ergia Iroda 
ÉPÍTÉSZ  
ÉPÍTÉS ÉVE  
Védett területe  kí ül  
TÉRKÉP VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK   Az épület tö ege és a ho lokzatok 
RÖVID LEÍRÁS   



ÉRTÉKLELTÁR ADATLAPJAI 
függelék a településkép édel éről szóló ,,,/,,, ö kor á zati re delethez 
IV. IPARTÖRTÉNETI EMLÉKEK 

CÍM Ka dó Kál á  tér 
HRSZ / , /  /  
RENDELTETÉS Vasútállo ás +  épület 
ÉPÍTÉSZ  
ÉPÍTÉS ÉVE  
Védett területe  kí ül 

a sí ek felől hajda

 
TÉRKÉP VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK 

 
A asútállo ás egész épülete 
A két szi etrikusa  elhel ezett épület tö ege  
Ja aslat: a asútállo ás felújítása az eredeti állapot 
szeri t, a szí ezés isszaállítása 

RÖVID LEÍRÁS 
Vass Dé es és Mol ár Rudolf KÖZÉPTERV  ter ei alapjá  – - e  épült szo reál 
stílus a . A ter ezők szá déka szeri t az épület a fu k io alista és ko strukti ista 
törek ésektől aló elfordulás jeg é e  foga t, tö egképzés e  a székesfehér ári 
pál aud ar fel ételi épületé ek eg szerűsített áltozata. A középte gel e  a as eto -
szerkezetű áró sar ok a főho lokzat elé kihúzott tö je  te gel es, ti pa o os 
lezárású, a aspál a felőli oldalo  isszaugrik. A  szi tet átfogó, az oldalszár ak ál 

agasa  sar ok első, agas lá azata haraszti észkő lapokkal urkolt, e ezete 
as eto  kazettás. A lá azat haraszti észkőlap, a lezáró-párká zat az a lakte gel ek e  

ko zolosa  tagolt, a szár ak sík fedésűek. A aspál a felőli oldalo  a oszloppal 
alátá asztott pero t alul ordás as eto  le ez fedi. 
Mai állapota erőse  átépített.  



ÉRTÉKLELTÁR ADATLAPJAI 
függelék a településkép édel éről szóló ,,,/,,, ö kor á zati re delethez 
IV. IPARTÖRTÉNETI EMLÉKEK 

CÍM Bara si út . 
HRSZ /  
RENDELTETÉS gőz alo  
ÉPÍTÉS ÉVE XIX. század ége, XX. század eleje 
Védett területe  kí ül 

 
TÉRKÉP VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK 

  
Az épület tö ege, az oro fal kialakítása és a ílásre d, 
akolatar hitektúra, az épület szí e fehér, törtfehér, 

hal á  szürkés ár alatok   
Az épület átfogó, űe léki sze po tre dszerű 
hel reállítása ja asolt. 

RÖVID LEÍRÁS 
A gőz al ok építésé ek Du ape telé  az itott teret, hog  a Du a elterelésé el 

űködésképtele é áltak, és ezért egszű tek a du ai ízi al ok. Öreg Malo  é e  is 
e legetik, ert elő  kezdte eg űködését, i t a Mag ar ut ai. Tulajdo osai a . 
ilághá orút egelőzőe  Bru k Er ő és eje, ódos zsidók oltak, akik a irke aui 

haláltá or a  esztették életüket.  
A alo  a há orú utá i hasz osításáról i s adatu k.  



ÉRTÉKLELTÁR ADATLAPJAI 
függelék a településkép édel éről szóló ,,,/,,, ö kor á zati re delethez 
IV. IPARTÖRTÉNETI EMLÉKEK  

CÍM Szalki-sziget 
HRSZ  
RENDELTETÉS Hajóállo ás épülete 
ÉPÍTÉSZ  
ÉPÍTÉS ÉVE  
Védett területe  kí ül 

 
TÉRKÉP VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK 

 
Az épület a aghasz álata, tö ege, oder  stílusa 

RÖVID LEÍRÁS   



ÉRTÉKLELTÁR ADATLAPJAI 
függelék a településkép édel éről szóló ,,,/,,, ö kor á zati re delethez 
V. KÜLTERÜLETI EMLÉKEK  

CÍM Sá dorháza 
HRSZ /  
RENDELTETÉS Sigra  Kúria 
ÉPÍTÉS ÉVE  
Védett területe  kí ül 

 
Forrás: Má oki Zsolt 
TÉRKÉP VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK 

 
Az egész épület hel reállíta dó. 

RÖVID LEÍRÁS 
A Sigra  salád hazá k eg ik legrége i e esi saládja, első is ert adat - ől 
szár azik. Az L alaprajzú kúriát i de  alószí űség szeri t Sigra  Béla építette a XX. század 
elejé .    



ÉRTÉKLELTÁR ADATLAPJAI 
függelék a településkép édel éről szóló ,,,/,,, ö kor á zati re delethez 
V. KÜLTERÜLETI EMLÉKEK 

CÍM Du ape tele 
HRSZ /  
RENDELTETÉS Vasútállo ás fel ételi épület 
ÉPÍTÉSZ  
ÉPÍTÉS ÉVE  
Védett területe  kí ül 

 
asútállo ások.hu                               Örökség édel i hatásta ul á  Po sár és tsa  

Google 
TÉRKÉP VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK 

 
az épület tö ege  
hel reállítás és új hasz osítás, pl. e déglátás ja asolt  

RÖVID LEÍRÁS 
Tipikus asútépület, a i ől ára ár sak a jó ará ai aradtak eg, az se  eredeti 
for ájá a , ert a tető hajlásszögét talá  eg áltoztatták.  
Az Ado sza ol s-Paks o al állo ása olt. 
Itt ka arodott el Nag e i  felé az u . lóré o at, a i a kör ék tejgazdaságai ól 
g űjtötte össze a tejet, és szállította Budapestre.  



ÉRTÉKLELTÁR ADATLAPJAI 
függelék a településkép édel éről szóló ,,,/,,, ö kor á zati re delethez 
V. KÜLTERÜLETI EMLÉKEK 

CÍM Pálhal a 
HRSZ /  
RENDELTETÉS Dóra Kastél  
ÉPÍTÉSZ  
ÉPÍTÉS ÉVE XIX. század 
Védett területe  kí ül 

 
TÉRKÉP VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK 

 
A kastél  kar a tartott, hasz álat a  a . Közterületről 

e  látható. 
RÖVID LEÍRÁS 
A kastél  építéstörté etéről e  sok adatu k a . Dóra Szilárd gazdag föld irtokos olt 
Du ape telé , a ai állapot az ő e éhez köthető. 
A kastél  ár állt a XIX. század a , - a  a golpark ette körül. Ekkor a térképeke  
kereszt alaprajzzal tü tetik fel. Lehetséges, hog  a XX. század a  hozzáépítettek.  



ÉRTÉKLELTÁR ADATLAPJAI 
függelék a településkép édel éről szóló ,,,/,,, ö kor á zati re delethez 
V. KÜLTERÜLETI EMLÉKEK  

CÍM Pálhal a 
HRSZ /  
RENDELTETÉS Major 
ÉPÍTÉS ÉVE  körül 
Védett területe  kí ül 

    
TÉRKÉP VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK 

 
Az egész épület éde dő. 
Közterületről e  látható. 
Védettségét az is i dokolja, hog  eg  édett 
épületeg üttes része. 

RÖVID LEÍRÁS 
Igé ese  egépített állattartó épület Dóra szilárd irtoká .   



ÉRTÉKLELTÁR ADATLAPJAI 
függelék a településkép édel éről szóló ,,,/,,, ö kor á zati re delethez 
V. KÜLTERÜLETI EMLÉKEK 

CÍM Pálhal a 
HRSZ /  
RENDELTETÉS Víztoro  
ÉPÍTÉS ÉVE k .  
Védett területe  kí ül 

  
TÉRKÉP VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK 

 
Az egész épület i de  ele e 

RÖVID LEÍRÁS 
A íztoro  a ra gazdasághoz épült az -es é ek elejé . Tö ege jó, a aghasz álata 
igé es. Haso lót építettek a ra gazdaság ak szi té  átadott Ber átkúto  is.  Tájképi 
jele tősége is a .   



ÉRTÉKLELTÁR ADATLAPJAI 
függelék a településkép édel éről szóló ,,,/,,, ö kor á zati re delethez 
V. KÜLTERÜLETI EMLÉKEK 

CÍM Pálhal a 
HRSZ /  
RENDELTETÉS istálló 
ÉPÍTÉS ÉVE  körül 
Védett területe  kí ül 

 

 
TÉRKÉP VÉDENDŐ, MEGŐRZENDŐ ELEMEK 

 
Jól kar a tartott. Legalá  a jele legi állapotá a  

egőrze dő. 
Védettségét az is i dokolja, hog  eg  édett 
épületeg üttes része. 

RÖVID LEÍRÁS 
Tipikus XIX. századi gazdasági épület. Kialakítása igé es.  



ÉRTÉKLELTÁR ADATLAPJAI 
függelék a településkép édel éről szóló ,,,/,,, ö kor á zati re delethez 
VI. ÉPÜLETRÉSZEK  

Dózsa G örg  út . Posta ho lokzat  Erkel F. kert -  /  
Allegória –  kő do or ű, G e es Ta ás Műkő erkél ell édek, fra iaerkél  

ell édrá sok, lá azat 

 

  
   

Liszt Fere  kert .,  öl sőde   Vas ű u . ho lokzat 
Árkád, ell édrá s  – kő do or ű is eretle  szerző  

      



ÉRTÉKLELTÁR ADATLAPJAI 
függelék a településkép édel éről szóló ,,,/,,, ö kor á zati re delethez 
VI. ÉPÜLETRÉSZEK  

Liszt F. kert -  /  
Műkő erkél ell édek, fra iaerkél  ell édrá sok, lá azat 

     

        
Kő ű es ut a - . /  
Portálsor, kapu ejáratok, kapuk 

    



ÉRTÉKLELTÁR ADATLAPJAI 
függelék a településkép édel éről szóló ,,,/,,, ö kor á zati re delethez 
VI. ÉPÜLETRÉSZEK 

Kossuth Lajos u. -  /  Kossuth Lajos u. -  /  
Lép sőház zárterkél  kiképzés Lép sőház zárterkél  kiképzés 

    
Kossuth Lajos u. -  /  Liget köz -   
Erkél rá sok Erkél rá sok 

    



ÉRTÉKLELTÁR ADATLAPJAI 
függelék a településkép édel éről szóló ,,,/,,, ö kor á zati re delethez 
VI. ÉPÜLETRÉSZEK 

Ba its Mihál  u -  /  
Ho lokzati ozaikdíszítések, kapuk, erkél rá sok 

         
József Attila u -  /  
Ho lokzati ozaikdíszítések, kapuk, erkél rá sok 

      
Ad  E dre u -  /  
Ho lokzati ozaikdíszítések, kapuk, erkél rá sok 

        



ÉRTÉKLELTÁR ADATLAPJAI 
függelék a településkép édel éről szóló ,,,/,,, ö kor á zati re delethez 
VI. ÉPÜLETRÉSZEK 

Építők útja -  /  
Erkél rá sok 

    
Nag  I. u - - - -  / ,- -, -, -,  
Ho lokzati urkolat, készítették az Ipar ű észeti Főiskola hallgatói 

egjeg zés: ár sak  épülete  a  eg, ott is rossz állapot a  

  
Papírg ári út ., Ferro eto  Rt. ejárata /  
Mozaikkép – kerá ia 

  



ÉRTÉKLELTÁR ADATLAPJAI 
függelék a településkép édel éről szóló ,,,/,,, ö kor á zati re delethez 
VI. ÉPÜLETRÉSZEK 

Balogh Á. u - , Bo skai I. u. - , Esze T. 
u. -  /  Erkél  le ez ell éd, űkőkeretes ejáratok  
Bo skai I. u. - , Esze T. u. - , Rákó zi 
tér -  /  
Bo skai I. u. - , Rákó zi tér - , 
Ber sé i M. u. -  /  

   

   



ÉRTÉKLELTÁR ADATLAPJAI 
függelék a településkép édel éről szóló ,,,/,,, ö kor á zati re delethez 
VII. ÉPÜLETEN ELHELYEZETT EMLÉKTÁBLA-MŰALKOTÁSOK   Ber sé i u . ho lokzat Wei er Ti or ro z do or ű, C ra ski Mária 

  
/  Dózsa G örg  tér Gagari  e léktá la – ro z, Palotás József 

     Pe telei Mol ár Já os u. . Pe telei Mol ár Já os – kő do or ű es e léktá la, 
Berá  Lajos 

  



ÉRTÉKLELTÁR ADATLAPJAI 
függelék a településkép édel éről szóló ,,,/,,, ö kor á zati re delethez 
VII. ÉPÜLETEN ELHELYEZETT EMLÉKTÁBLA-MŰALKOTÁSOK   Mag ar út . az iskola falá  I. ilághá orús e lék ű, Bor  Je ő . 

 


