NAGYNYÁRÁD
Helyi értékvédelmi kataszter 2017.

HELYI VÉDELEMRE JAVASOLT TERÜLET (HT)

CÍM
Nagynyárád, Rácz-domb 154-166

2

HELYRAJZI SZÁM
121/28-121/39,
121/49

VÉDETTSÉG
HT

FUNKCIÓ
pincesor

VÉDENDŐ ÉRTÉKEK
A történetileg kialakult pincefalu úthálózatára
felfűzött présházak és kerítetlen telkek a
település értékes részei. Védendő érték a
funkció, a beépítés módja és vonala, a
nyeregtetős épületek tömege és a kerítetlen
telekhasználat.

KORREKCIÓS JAVASLATOK
A hagyományostól eltérő homlokzati elemek
(vakolatok,
nyílászárók, tetőfedés)
helyreállítása. A felújításra szoruló épületek
felújítása.
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4

CÍM
Nagynyárád, Majsi Tál
HELYRAJZI SZÁM

VÉDETTSÉG

914-973

HT
FUNKCIÓ
pincesor

VÉDENDŐ ÉRTÉKEK
A történetileg kialakult pincefalu úthálózatára
felfűzött présházak és kerítetlen telkek a
település értékes részei. Védendő érték a
funkció, a beépítés módja és vonala, a
nyeregtetős épületek tömege és a kerítetlen
telekhasználat.

KORREKCIÓS JAVASLATOK
A hagyományostól eltérő homlokzati elemek
(vakolatok,
nyílászárók, tetőfedés)
helyreállítása. A felújításra szoruló épületek
felújítása.
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HELYI VÉDELEMRE JAVASOLT ÉPÍTMÉNYEK (H1)

6

CÍM
Nagynyárád, Táncsics Mihály utca 8.
HELYRAJZI SZÁM

VÉDETTSÉG

312

H1
FUNKCIÓ

lakóépület és utcai kerítés

VÉDENDŐ ÉRTÉKEK
KORREKCIÓS JAVASLATOK
A fésűs beépítés szerint a keleti oldalhatárra A teljes együttes sürgősen felújításra szorul.
épült hagyományos tornác nélküli lakóház és
a nyerstégla kerítés a tömör deszka kapukkal
jellemző építészeti egységet alkot. Védendő
érték az épület tömege, nyílásrendje,
nyílászárói,
árnyékoló
zsalui,
vakolati
díszítése és az utcai kerítés.
7

8

CÍM
Nagynyárád, Táncsics Mihály utca 19.
HELYRAJZI SZÁM

VÉDETTSÉG

18

H1
FUNKCIÓ

lakó- és gazdasági épület, utcai kerítés

VÉDENDŐ ÉRTÉKEK

KORREKCIÓS JAVASLATOK

9

CÍM
Nagynyárád, Táncsics Mihály utca 22.
A fésűs beépítés szerint a keleti telekhatárra
épült hagyományos, falazott tornácos lakóház
és a keresztben álló szintén tornácos
gazdasági épület az utcai nyerstégla tömör
kerítéssel együtt a településre jellemző
építészeti egységet alkot. Védendő érték az
épületek tömege, nyílásrendje, nyílászárói, az
utcai
homlokzat
gazdag
vakolati
architektúrája, valamint a kerítés.
Az
oromfalon az 1924-es építési évszám
olvasható. A 2005-ös értékvizsgálat óta a
teljes portát példaértékűen felújították.

HELYRAJZI SZÁM

VÉDETTSÉG

305

H1

10

FUNKCIÓ
lakó- és gazdasági épület

VÉDENDŐ ÉRTÉKEK
KORREKCIÓS JAVASLATOK
A fésűs beépítés szerint a nyugati oldalhatárra Felújítás.
épült korai (1883) hagyományos tornác nélküli
lakóház és a folytatásában épült későbbi
(1939) istálló, majd keresztbe forduló pajta
jellemző építészeti egységet alkot. Védendő
érték az épületek tömege, nyílásrendje,
nyílászárói,
árnyékoló
zsalui,
vakolati
díszítése.

HELYRAJZI SZÁM

VÉDETTSÉG

27

H1

11

CÍM
Nagynyárád, Táncsics Mihály utca 31.
FUNKCIÓ
lakóépület és utcai kerítés

VÉDENDŐ ÉRTÉKEK
KORREKCIÓS JAVASLATOK
A fésűs beépítés szerint a keleti oldalhatárra A deszka kapuk helyreállítása jelentősen
épült hagyományos tornác nélküli lakóház és javítaná a kerítés megjelenését.
a nyerstégla kerítés jellemző építészeti
egységet alkot. Az utcai homlokzat oromfalán
az 1910-es építési évszám olvasható.
Védendő
érték
az
épület
tömege,
nyílásrendje, nyílászárói, az utcai homlokzat
gazdag vakolati díszítése és az utcai kerítés.
Az épület utcai homlokzatát a 2005-ös
értékvizsgálat óta világosabb színben szépen
felújították, azonban sajnálatos módon a
tömör deszka kapukat fémlemezre cserélték.

12

CÍM
Nagynyárád, Táncsics Mihály utca 33.
HELYRAJZI SZÁM
VÉDETTSÉG
28

H1
FUNKCIÓ

lakóépület és utcai kerítés

VÉDENDŐ ÉRTÉKEK
A fésűs beépítés szerint a nyugati telekhatárra épült
hagyományos, falazott tornácos lakóház és az utcai falazott
pilléres kovácsoltvas kerítéssel együtt a településre
jellemző építészeti egységet alkot. A tornácot napjainkban
beüvegezték és az utcai ablakokat redőnnyel látták el.
Védendő érték az épület tömege, nyílásrendje, nyílászárói,
az utcai homlokzat gazdag vakolati
architektúrája, valamint a kerítés. Az oromfalon az 1913as
építési évszám olvasható. A 2005-ös értékvizsgálat óta az
épületet példaértékűen felújították.

KORREKCIÓS JAVASLATOK
Az utcai ablakokról a redőnyök
elbontása jelentősen javítaná az
épület megjelenését.
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CÍM
Nagynyárád, Táncsics Mihály utca 35.
HELYRAJZI SZÁM

VÉDETTSÉG

129

H1
FUNKCIÓ

lakó- és gazdasági épület

VÉDENDŐ ÉRTÉKEK

KORREKCIÓS JAVASLATOK

14

CÍM
Nagynyárád, Táncsics Mihály utca 36.
A fésűs beépítés szerint a keleti telekhatárra épült A gazdasági épület homlokzat
hagyományos tornác nélküli lakóház és a keresztben álló felújítása.
gazdasági épület a településre jellemző építészeti egységet
alkot. Védendő érték az épületek tömege, nyílásrendje,
nyílászárói, az utcai homlokzat vakolati architektúrája. A
2005-ös értékvizsgálat óta a lakóépületet felújították,
melynek során keskeny faoszlopos tornácot is építettek és
sajnálatos módon a homlokzati vakolat architektúra egy
része eltűnt, valamint az utcai ablakokat íves záródásúra
cserélték. Az utcafronton nyerstégla pillérekkel tagolt
nyerstégla lábazatos deszkakerítés is építettek.
HELYRAJZI SZÁM

VÉDETTSÉG

234/1

H1
FUNKCIÓ

lakó- és gazdasági épület

15

CÍM
Nagynyárád, Táncsics Mihály utca 43.
VÉDENDŐ ÉRTÉKEK

KORREKCIÓS JAVASLATOK

A fésűs beépítés szerint a nyugati telekhatárra épült A lakóépület homlokzati felújítása.
hagyományos, falazott tornácos lakóház és a keresztben álló
szintén tornácos gazdasági épület a településre jellemző
építészeti egységet alkot. Az oromfalon az 1941-es építési
évszám olvasható. A tornác első részét az utcaiakkal azonos íves
záródású ablakokkal látták el. A lakóépülettel szemben, vélhetően
a korábbi második lakóház helyén napjainkban új lakóház épült.
Az utcai ablakrend 1+2 tengelyes. Védendő érték az épületek
tömege, nyílásrendje, nyílászárói, redőnyei és az utcai homlokzat
gazdag vakolati architektúrája.

HELYRAJZI SZÁM

VÉDETTSÉG

44/1

H1

16

FUNKCIÓ
lakóépület és utcai kerítés

VÉDENDŐ ÉRTÉKEK
A fésűs beépítés szerint a keleti telekhatárra épült
hagyományos tornác nélküli lakóház és a nyerstégla
lábazatos kovácsoltvas kerítés jellemző építészeti
egységet alkot. Védendő érték az épület tömege,
nyílásrendje, nyílászárói, az utcai homlokzat vakolati
architektúrája. Az épület oromfalán az 1881-es építési
évszám olvasható. A 2005-ös értékvizsgálat óta a
lakóépületet felújították, melynek során az ablakok fa
zsaluit fehér műanyag redőnyökre cserélték. Az utcai
kerítés szépen felújított állapotban van.
HELYRAJZI SZÁM

VÉDETTSÉG

45

H1

KORREKCIÓS JAVASLATOK
Az árnyékoló zsaluk helyreállítása
jelentősen
javítaná
az
épület
megjelenését. Ebből a korból kevés
eredeti nyílásaival, nyílászáróival
megmaradt épület található a
településen.
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CÍM
Nagynyárád, Táncsics Mihály utca 45.
FUNKCIÓ
lakó- és gazdasági épület, utcai kerítés

VÉDENDŐ ÉRTÉKEK
KORREKCIÓS JAVASLATOK
A fésűs beépítés szerint a keleti telekhatárra A lemezelt kerítés kapuk tömör deszkára
épült hagyományos tornác nélküli lakóház a cserélése
jelentősen
javítaná
az
keresztbeforduló gazdasági épülettel és a épületegyüttes megjelenését.
napjainkban épült nyerstégla tömör kerítés
jellemző építészeti egységet alkot. Védendő
érték az épületek tömege, nyílásrendje,
nyílászárói, árnyékoló zsalui és az utcai
homlokzat vakolati architektúrája.

HELYRAJZI SZÁM

VÉDETTSÉG
18

CÍM
Nagynyárád, Táncsics Mihály utca 61.
54

H1
FUNKCIÓ

lakó- és gazdasági épület

VÉDENDŐ ÉRTÉKEK
A fésűs beépítés szerint a nyugati telekhatárra épült
hagyományos tornác nélküli lakóház, folytatásában a
későbbi tornácos istállóval és keresztbeforduló pajtával
jellemző építészeti egységet alkot. Az utcai oromfalon
az 1872-es évszám olvasható. Védendő érték az
épületek tömege, nyílásrendje, nyílászárói, árnyékoló
zsalui és az utcai homlokzat korai vakolati
architektúrája.

KORREKCIÓS JAVASLATOK
Az
utcai
zsalus
ablakok
helyreállítása, az utcai tömör kerítés
újra építése a településre jellemző
nyerstéglára, valamint a lemezelt
kapu cseréje tömör deszkára
jelentősen javítaná az együttes
megjelenését.
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CÍM
Nagynyárád, Táncsics Mihály utca 69.
HELYRAJZI SZÁM
VÉDETTSÉG
58

H1
FUNKCIÓ
lakóépület

VÉDENDŐ ÉRTÉKEK
A fésűs beépítés szerint a nyugati telekhatárra
épült hagyományos tornác nélküli lakóház a
település jellemző épülete. Az utcai oromfalon
az 1884-es évszám olvasható. Védendő érték
az épület tömege, nyílásrendje, nyílászárói és
az
utcai
homlokzat
korai
vakolati
architektúrája.

KORREKCIÓS JAVASLATOK
Felújítás.
Az
utcai
zsalus
ablakok
helyreállításával jelentősen javulna az épület
megjelenése. Az épülethez illeszkedő
településre jellemző kerítés építése.
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CÍM
Nagynyárád, Táncsics Mihály utca 71.
HELYRAJZI SZÁM

VÉDETTSÉG

59

H1
FUNKCIÓ
lakóépület

VÉDENDŐ ÉRTÉKEK

KORREKCIÓS JAVASLATOK

21

CÍM
Nagynyárád, József Attila utca 4.
A fésűs beépítés szerint a nyugati telekhatárra épült Az utcai kerítés kapuk cseréje tömör
hagyományos, falazott tornácos lakóház a település deszkára jelentősen javítaná az épület
értékes épülete. A tornác első részét az utcaiakkal megjelenését.
azonos törtvonalú záródású ablakokkal látták el. Az
utcai ablakrend 2+1 tengelyes. Védendő érték az
épület tömege, nyílásrendje, nyílászárói, az utcai és
udvari homlokzat gazdag vakolati architektúrája. Az
oromfalon az 1941-es építési évszám olvasható. A
2005-ös értékvizsgálat óta az épületet példa
értékűen felújították és a homlokzat elé ültetett
szilvafák is megnőttek.
HELYRAJZI SZÁM

VÉDETTSÉG

302/3

H1

22

FUNKCIÓ
kereskedőház

VÉDENDŐ ÉRTÉKEK
KORREKCIÓS JAVASLATOK
Az utcavonalra merőlegesen a telek közepén Karbantartás, állagmegóvás.
álló korai épület többszöri átépítésével nyerte
el mai formáját (nyílásrend, nyílászárók
mérete és kialakítása, fa tornác). Az épület
már az 1865-ös kataszteri térképen is
szerepel. Védendő érték a beépítés jellege és
az épület tömege.

HELYRAJZI SZÁM

VÉDETTSÉG

296/2

H1

23

CÍM
Nagynyárád, József Attila utca 6.
FUNKCIÓ
lakóépület

VÉDENDŐ ÉRTÉKEK
KORREKCIÓS JAVASLATOK
A fésűs beépítési mód szerint a keleti A műanyag redőny lamellák cseréje az eredeti
telekhatáron
álló
falazott
tornácos fára.
hagyományos lakóépület téglaarchitektúrás
utcai homlokzatával a település egyedi értéke.
Az utcai ablakai félköríves záródással 2+1
nyílásrenddel épültek. A tornác első részét
befalazták, míg hátrébb beüvegezték.
Védendő
érték
az
épület
tömege,
nyílásrendje, nyílászárói és redőnyei, valamint
a homlokzati téglaarchitektúra.
HELYRAJZI SZÁM

VÉDETTSÉG

24

CÍM
Nagynyárád, József Attila utca 9.
230

H1
FUNKCIÓ
volt tűzoltószertár
2005. évi fénykép

VÉDENDŐ ÉRTÉKEK
KORREKCIÓS JAVASLATOK
Az 1935-ben épített egyszerű tömegű, Az eredeti deszka kapuk helyreállítása. Teljes
nyeregtetős, téglaarchitektúrás épület a felújítás.
településkép része. Védendő érték az épület
egésze. Két kapuját a 2005-ös értékvizsgálat
óta (vélhetően ideiglenesen) faforgácslapra
cserélték.
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CÍM
Nagynyárád, József Attila utca 10.
HELYRAJZI SZÁM

VÉDETTSÉG

290

H1
FUNKCIÓ

lakóépület és utcai kerítés

VÉDENDŐ ÉRTÉKEK
A fésűs beépítés szerint a keleti telekhatárra
épült hagyományos tornác nélküli lakóház és
a nyerstégla tömör kerítés, deszka kapuk
jellemző építészeti egységet alkotnak.
Védendő
érték
az
épület
tömege,
nyílásrendje, nyílászárói, fa zsalui és az utcai
homlokzat vakolati architektúrája. A 2005-ös
értékvizsgálat óta a lakóépületet felújították,

KORREKCIÓS JAVASLATOK

26

CÍM
Nagynyárád, József Attila utca 12.
melynek során az utcai homlokzat mezőit
szerencsésen világosabb színűre festették.

HELYRAJZI SZÁM

VÉDETTSÉG

291

H1

27

FUNKCIÓ
lakóépület és utcai kerítés

VÉDENDŐ ÉRTÉKEK

KORREKCIÓS JAVASLATOK

A fésűs beépítés szerint a keleti telekhatárra épült
hagyományos, falazott tornácos lakóház a település értékes
épülete. A tornác vakolatdíszes pillérei eredeti állapotukban
vannak (a tornácot nem falazták be és nem is látták el
üvegezéssel). Az utcai ablakrend 2+1 tengelyes. Az oromfalon
a tulajdonos neve felett az 1943-es építési évszám olvasható.
Védendő érték az épület tömege, nyílásrendje, nyílászárói, a
homlokzatok gazdag vakolati architektúrája és a nyerstégla
utcai kerítés.

Gondos homlokzat felújítás a vakolati
díszítések megőrzésével. A lemezelt
kerítés kapuk cseréje tömör deszka
szerkezetre.

HELYRAJZI SZÁM

VÉDETTSÉG

286

H1

28

CÍM
Nagynyárád, József Attila utca 18.
FUNKCIÓ
lakóépület és utcai kerítés

VÉDENDŐ ÉRTÉKEK
KORREKCIÓS JAVASLATOK
A fésűs beépítési mód szerint a keleti Az utólagos tornác nem illik az épülethez, de
telekhatárra épült hagyományos - eredetileg kialakítása nem zavaró.
tornác nélküli - lakóház és a nyerstégla utcai
kerítés jellemző építészeti egységet alkot. Az
oromfalon az 1872-es építési évszám
olvasható. Az épület tömege, nyílásrendje,
nyílászárói és fa zsalui eredeti állapotúak,
védendő értékek a későbbi kerítéssel együtt.
Napjainkban történt felújítás során az épületet
fa oszlopos tornáccal látták el, melyhez a tetőt
is kissé megtörték.

29

CÍM
Nagynyárád, Kossuth Lajos utca 3.
HELYRAJZI SZÁM

VÉDETTSÉG

297

H1
FUNKCIÓ

plébánia épület, képoszlop és utcai kerítés

VÉDENDŐ ÉRTÉKEK

KORREKCIÓS JAVASLATOK

30

A templom előtti park túloldalán álló plébánia vélhetően a A kerítés felújítása.
település legkorábbi épülete. Az utcától nagy előkerttel
épült, kontyolt nyeregtetővel fedett jelentős tömegű
épületet már néhol átalakították, de a parkra néző ablakai
eredeti állapotukat megőrizték. A falazott, vakolt és
fehérre meszelt kerítés mezőit már idomacél betétekre
cserélték, de a sarkon álló képoszlop és a kiskapu
építménye eredeti állapotú. Védendő érték az épület
tömege, eredeti nyílásrendje és nyílászárói, valamint az
utcai kerítés a képoszloppal.

CÍM
Nagynyárád, Kossuth Lajos utca 6.
HELYRAJZI SZÁM

VÉDETTSÉG

494

H1

FUNKCIÓ
lakó- és gazdasági
épület, utcai kerítés

31

VÉDENDŐ ÉRTÉKEK

KORREKCIÓS JAVASLATOK

A fésűs beépítés szerint a nyugati telekhatárra épült hagyományos,
falazott tornácos lakóház és a keresztben álló gazdasági épület,
valamint a tömör utcai kerítés a településre jellemző építészeti
egységet alkot. Az oromfalon az 1912-es építési évszám olvasható.
A tornácot időközben filigrán osztású szerkezettel beüvegezték,
bejárata díszes kétszárnyú ajtón keresztül az utcáról nyílik. A
lakóépülettel szemben álló második lakóház utcai homlokzatán az
ablakokat már hármas ablakra cserélték. Védendő érték az
épületek tömege, nyílásrendje, nyílászárói, fa zsalui, az utcai
homlokzat gazdag vakolati architektúrája, valamint a kerítés. A
2005-ös értékvizsgálat óta a lakóépületet felújították és a kerítést
teljesen újra építették.

A
felújításkor
a
lábazatra
ragasztott terméskő burkolat nem
illik az épülethez, helyette vakolt
lábazat készítése javasolt. A
homlokzat értékőrző felújítása
példaértékű.

CÍM
32

Nagynyárád, Kossuth Lajos utca 9.
HELYRAJZI SZÁM

VÉDETTSÉG

290

H1
FUNKCIÓ

lakóépületek és utcai kerítés

VÉDENDŐ ÉRTÉKEK

KORREKCIÓS JAVASLATOK

A fésűs beépítés szerint a keleti telekhatárra épült hagyományos, A porta gazdátlan, az épületek
falazott tornácos lakóház és a vele szemben épült kisebb tornác sürgős felújításra szorulnak.
nélküli lakóépület, valamint a nyerstégla falazatú tömör utcai kerítés
és deszka kapuk jellemző építészeti egységet alkotnak. A település
egyetlen eredeti állapotában fennmaradt együttese. A tornác
bejárata kétszárnyú ajtón keresztül az utcáról nyílik. Védendő érték
az épületek tömege, nyílásrendje, nyílászárói, fa zsalui, az utcai
homlokzatok vakolati architektúrája, valamint a kerítés.

33

CÍM
Nagynyárád, Kossuth Lajos utca 20.
HELYRAJZI SZÁM

VÉDETTSÉG

516

H1
FUNKCIÓ
lakóépület

VÉDENDŐ ÉRTÉKEK

KORREKCIÓS JAVASLATOK

34

CÍM
Nagynyárád, Kossuth Lajos utca 26.
A zártsorú beépítésű polgárház a kapuáthajtó
feletti évszám alapján 1938-ban épült.
Szecessziós homlokzati díszítése egyedi
építészeti értéket képvisel. Az épület tömege,
nyílásrendje, nyílászárói, fa lamellás redőnyei
és homlokzati vakolatarchitektúrája, színes
festése eredeti állapotú, védendő érték.
Felújított állapotban van.
HELYRAJZI SZÁM

VÉDETTSÉG

562

H1
FUNKCIÓ
közösségi épület

VÉDENDŐ ÉRTÉKEK

KORREKCIÓS JAVASLATOK
35

CÍM
Nagynyárád, Kossuth Lajos utca 27.
A saroktelken álló zártsorú beépítésű jelentős méretű
urasági ház az kapuáthajtó feletti évszám alapján
1926-ban épült. Korábban bölcsőde kapott benne
helyet, ma közösségi célokat szolgál. Szecesszióba
hajló historizáló homlokzati díszítése egyedi építészeti
értéket képvisel. Az épület tömege, nyílásrendje,
nyílászárói és homlokzati vakolatarchitektúrája eredeti
állapotú, védendő érték. A 2005-ös értékvizsgálat óta
az épületet felújították, melynek során új cserépfedést
és hőszigetelt üvegezésű ablakokat is kapott.

HELYRAJZI SZÁM

VÉDETTSÉG

274

H1

A felújítás során az udvari tornác
ablakokat kisebbre cserélték és
leegyszerűsítették, ami rontja a
szépen
felújított
homlokzatok
megjelenését. Az épület utcai
homlokzatának színezése korábban
árnyaltabb és kevésbé harsány volt,
a következő homlokzat felújítást
javasolt a 2005-ös értékvizsgálat
fényképei alapján végezni.

FUNKCIÓ

lakóépület

36

CÍM
Nagynyárád, Kossuth Lajos utca 31.
VÉDENDŐ ÉRTÉKEK
KORREKCIÓS JAVASLATOK
A fésűs beépítés szerint a nyugati telekhatárra A redőny lamelláit műanyagra cserélték,
épült hagyományos, eredetileg falazott melynek fára történő helyreállítása javítaná az
tornácos lakóház a település értékes épülete. épület megjelenését. Homlokzat felújítás.
A tornácot befalazták és ajtókat, ablakokat
helyeztek el benne, de a pillér fejezetek
vakolatdíszítései jelzik az oszlopok helyét. Az
utcai ablakrend 2+1 tengelyes. Az oromfalon a
tulajdonos neve olvasható. Védendő érték az
épület tömege, nyílásrendje, nyílászárói,
redőnyei és a homlokzatok vakolati
architektúrája.
HELYRAJZI SZÁM

VÉDETTSÉG

272

H1

37

FUNKCIÓ
lakóépület

VÉDENDŐ ÉRTÉKEK
KORREKCIÓS JAVASLATOK
A fésűs beépítés szerint a keleti telekhatárra épült Az épület szakszerű, gondos
hagyományos, falazott tornácos lakóház a település értékes felújítása.
épülete. Szecesszióba hajló historizáló homlokzati
díszítése egyedi építészeti értéket képvisel. A tornác
vakolatdíszes pillérei eredeti állapotukban vannak (a
tornácot nem falazták be és nem is látták el üvegezéssel).
Az utcai ablakrend 1+2 tengelyes. Az oromfalon az 1938as
építési évszám olvasható. Védendő érték az épület tömege,
nyílásrendje, nyílászárói, fa lamellás redőnyei és gazdag
vakolati architektúrája. A főépülettel szemben álló kisebb
lakóház helyén napjainkban egy új emeletes lakóházat
építettek.

38

CÍM

Nagynyárád, Kossuth Lajos utca 37.

HELYRAJZI SZÁM

VÉDETTSÉG

269

H1
FUNKCIÓ
lakóépület

VÉDENDŐ ÉRTÉKEK

KORREKCIÓS JAVASLATOK

39

CÍM

A fésűs beépítés szerint a nyugati telekhatárra épült
hagyományos, falazott tornácos lakóház utcai
vakolatdíszeit már lecsupaszították, de megmaradt
értékei jellemzőek a településre. Az utcai ablakrend
2+1 tengelyes. A tornác első részét már befalazták, de
hátrafelé a nyitott tornác pillérei vakolati díszítésükkel
együtt megmaradtak. A kerítésen az 1927-es építési
évszám olvasható. Védendő érték az épület tömege,
nyílásrendje, nyílászárói és megmaradt vakolati
architektúrája. Az épületet a tulajdonosa felújította és
nagy becsben tartja.
Nagynyárád, Kossuth Lajos utca 38.

HELYRAJZI SZÁM

VÉDETTSÉG

569

H1

40

CÍM

FUNKCIÓ
utcai kerítés

VÉDENDŐ ÉRTÉKEK
KORREKCIÓS JAVASLATOK
A lakóépületet lebontották, de a nyerstégla Sürgős felújítás.
utcai kerítés a deszka kapukkal megmaradt,
védendő érték.

Nagynyárád, Kossuth Lajos utca 39.

41

CÍM

HELYRAJZI SZÁM

VÉDETTSÉG

268

H1

FUNKCIÓ
lakó- és gazdasági épület, utcai kerítés

VÉDENDŐ ÉRTÉKEK

KORREKCIÓS JAVASLATOK

42

CÍM

A fésűs beépítés szerint a nyugati telekhatárra épült Az
hagyományos, falazott tornácos lakóház, a keresztben álló pajta
és a beforduló további tornácos lakóház a település értékes
épületegyüttese. A lakóház szecesszióba hajló historizáló
homlokzati díszítése egyedi építészeti értéket képvisel. A tornác
vakolatdíszes pillérei eredeti állapotukban vannak (a tornácot
nem falazták be és nem is látták el üvegezéssel). Az utcai
ablakrend 2+1 tengelyes. Az oromfalon az 1926-as építési
évszám olvasható. Védendő érték az épületek tömege,
nyílásrendje, nyílászárói és gazdag vakolati architektúrája.

épületek
szakszerű,
gondos felújítása.

43

CÍM
Nagynyárád, Kossuth Lajos utca 43.
HELYRAJZI SZÁM

VÉDETTSÉG

266

H1
FUNKCIÓ

lakóépület és utcai kerítés

VÉDENDŐ ÉRTÉKEK

KORREKCIÓS JAVASLATOK

44

A már napjainkban épült lakóházzal szemben
megmaradt további hagyományos tornác
nélküli lakóház tömege, nyílásrendje és zsalus
nyílászárói eredeti állapotban vannak.
Védendő értékek a tömör utcai kerítéssel
együtt. Az épület szépen felújított.
CÍM

A következő felújításkor a vörös lábazati
színezés
helyett
visszafogottabb
szín
választása és a vakolat architektúra fehér
színezése elegendő.

Nagynyárád, Budai Nagy Antal utca 3.
HELYRAJZI SZÁM

VÉDETTSÉG

559

H1
FUNKCIÓ

lakó- és gazdasági épület, utcai kerítés

VÉDENDŐ ÉRTÉKEK

KORREKCIÓS JAVASLATOK

45

A fésűs beépítés szerint az északi telekhatárra
épült hagyományos tornác nélküli lakóház és
a keresztben álló tornácos gazdasági épület,
valamint a napjainkban épült nyerstégla tömör
kerítés, deszka kapuk jellemző építészeti
egységet alkotnak. Védendő érték az épületek
tömege, nyílásrendje, nyílászárói. A település
egyik legszebb felújított, karbantartott portája.
CÍM
Nagynyárád, Budai Nagy Antal utca 12.
HELYRAJZI SZÁM

VÉDETTSÉG

449

H1

46

FUNKCIÓ
gazdasági épület és utcai kerítés

VÉDENDŐ ÉRTÉKEK
A Kossuth Lajos utca 26. szám alatti volt
urasági épülethez tartozó téglaarchitektúrás
„U” alakú gazdasági épület és tömör kerítés
más helyrajzi számú ingatlanon áll. Az épület
tömege, nyílásrendje és nyílászárói eredeti
állapotban vannak, védendő értékek a
kerítéssel együtt. A karbantartott épület
héjalását a 2005-ös értékvizsgálat óta
felújították.

KORREKCIÓS JAVASLATOK

CÍM
Nagynyárád, Budai Nagy Antal utca 33.
HELYRAJZI SZÁM

VÉDETTSÉG

47

536

H1
FUNKCIÓ
présház

VÉDENDŐ ÉRTÉKEK
KORREKCIÓS JAVASLATOK
A lakóutcában itt ragadt, 1926-ban az A nyílászárók mázolása.
utcavonallal párhuzamos gerinccel épült
falazott félköríves tornácos présház gazdag
vakolati architektúrájával a településre
jellemző présházak egyike. Széles kétszárnyú
bejárati ajtaja mellett egy-egy zsalus ablak
található. Az épület végfalai díszített
nyerstégla falazatúak. Védendő érték az
épület tömege, nyílásrendje, nyílászárói,
zsalui, gazdag vakolati díszítése és nyerstégla
végfalai.
CÍM

48

Nagynyárád, Budai Nagy Antal utca
HELYRAJZI SZÁM

VÉDETTSÉG

561

H1
FUNKCIÓ

víztorony

VÉDENDŐ ÉRTÉKEK
A
napjainkra
használaton
kívüli
téglaarchitektúrás víztorony a településkép
része, védendő érték. Jelenleg mobil
adótoronyként működik.

KORREKCIÓS JAVASLATOK

49

CÍM
Nagynyárád, Zalka Máté utca
HELYRAJZI SZÁM

VÉDETTSÉG

90

H1

FUNKCIÓ
Szent Vendel-kápolna és kő kereszt

VÉDENDŐ ÉRTÉKEK

KORREKCIÓS JAVASLATOK

50

Az 1896-ban épített Szent Vendel-kápolna a
mellette 1879-ben állított kő kereszttel a
település értékes szakrális elemei. Védendő
érték mindkét építmény egésze. A kápolna
bejárata
felett
az
1989-es
felújítás
emléktáblája
olvasható.
A
2005-ös
értékvizsgálat óta a kápolnát és a keresztet
példaértékűen felújították.

CÍM
Nagynyárád, Zalka Máté utca 16.
HELYRAJZI SZÁM

VÉDETTSÉG

257

H1
FUNKCIÓ

lakó- és gazdasági épület, utcai kerítés

51

VÉDENDŐ ÉRTÉKEK
KORREKCIÓS JAVASLATOK
A fésűs beépítés szerint az északi telekhatárra A porta jelenleg lakatlan. Gazdára találása és
épült hagyományos tornác nélküli lakóház és sürgős felújítás.
a vele szemben álló gazdasági épület,
valamint a nyerstégla tömör kerítés, deszka
kapuk jellemző építészeti egységet alkotnak.
A lakóépület oromfalán az 1882-es építési
évszám olvasható. Védendő érték az épületek
tömege, nyílásrendje, nyílászárói, fa zsalui, az
utcai homlokzat vakolati architektúrája és a
kerítés.
CÍM
Nagynyárád, Dózsa György utca 5.
HELYRAJZI SZÁM

VÉDETTSÉG

488

H1

52

FUNKCIÓ
kékfestő műhely és felszerelése

VÉDENDŐ ÉRTÉKEK
A lakóépület mögött kialakított nemzetközi
hírű hagyományos technikával működő
kisipari műhely helyiségei, berendezési
tárgyai, gépei és felszerelése megőrzésre és
helyi védelemre érdemes.

KORREKCIÓS JAVASLATOK

CÍM
Nagynyárád, Dózsa György utca 17.
HELYRAJZI SZÁM

VÉDETTSÉG

53

480

H1
FUNKCIÓ
lakóépület

VÉDENDŐ ÉRTÉKEK
KORREKCIÓS JAVASLATOK
A fésűs beépítési mód szerint a telek északi Sürgős szakszerű és gondos felújítás.
oldalhatárán álló hagyományos tornác nélküli
lakóépület tömege az 1800-as években
építettekkel egyező, de nyílászárói már
nagyobban és az utcai homlokzata vakolat
architektúrával gazdagon díszített. Oromfalán
az 1923-as építési évszám olvasható.
Védendő érték az épület tömege, nyílásrendje,
nyílászárói és vakolati díszítése.
CÍM

54

Nagynyárád, Petőfi Sándor utca 34.

HELYRAJZI SZÁM

VÉDETTSÉG

428

H1
FUNKCIÓ

lakóépület és utcai kerítés

VÉDENDŐ ÉRTÉKEK
KORREKCIÓS JAVASLATOK
A pincesorba épült egyszerű tömegű tornác Felújítás.
nélküli hagyományos lakóház napjainkig
megőrizte értékeit. Védendő az épület hajlított
tömege, nyílásrendje, nyílászárói, zsalui, tégla

55

járdája, valamint a tömör nyerstégla utcai
kerítés.

CÍM
Nagynyárád, Rácz-domb 158.
HELYRAJZI SZÁM

VÉDETTSÉG

121/36

H1
FUNKCIÓ
présház

VÉDENDŐ ÉRTÉKEK

KORREKCIÓS JAVASLATOK

56

A műemlék présház mellett, utcavonallal
párhuzamos gerinccel álló falazott félköríves
tornácos
présház
gazdag
vakolati
architektúrájával a településre jellemző
présházak egyike. A homlokzati felirata
alapján 1940-ben épült. Széles kétszárnyú
bejárati ajtaja mellett egy-egy zsalus ablak
található. Védendő érték az épület tömege,
nyílásrendje, nyílászárói, zsalui, gazdag
vakolati díszítése és a tornác téglaburkolata.
Karbantartott épület.
CÍM
Nagynyárád, Rácz-domb 161.
HELYRAJZI SZÁM

VÉDETTSÉG

121/33

H1

57

FUNKCIÓ
présház

VÉDENDŐ ÉRTÉKEK
KORREKCIÓS JAVASLATOK
A kontyolt tetővel fedett falazott pilléres Homlokzatfestés, nyílászárók mázolása.
tornáccal és mellvédekkel épült présház
kialakításában a pincesor egyedi értéke.
Széles bejárati ajtaja mellett egy-egy zsalus
ablak található. Védendő érték az épület
tömege, nyílásrendje, nyílászárói és zsalui. A
2005-ös értékvizsgálat óta vakolati hibáit
kijavították.

58

CÍM
Nagynyárád, Rácz-domb 162.
HELYRAJZI SZÁM

VÉDETTSÉG

121/32

H1
FUNKCIÓ
présház

VÉDENDŐ ÉRTÉKEK

KORREKCIÓS JAVASLATOK

59

CÍM
Nagynyárád, Majsi Tál

Az
utcavonalra
merőleges
gerincű Homlokzat felújítás.
nyeregtetővel fedett egyszerű présház
kétszárnyú bejárata mellett csak egy-egy kis
szellőző ablak található. Védendő érték az
épület tömege, nyílásrendje és nyílászárói.
Héjalását a 2005-ös értékvizsgálat óta
felújították.
HELYRAJZI SZÁM
VÉDETTSÉG
913

H1
FUNKCIÓ
présház

VÉDENDŐ ÉRTÉKEK

KORREKCIÓS JAVASLATOK
60

CÍM
Nagynyárád, Majsi Tál

Az utcavonallal párhuzamos gerinccel épült
falazott öt félköríves tornácos présház gazdag
vakolati architektúrájával a településre
jellemző présházak egyike. Széles kétszárnyú
bejárati ajtaja mellett egyegy zsalus ablak
található. Az épület végfalai díszített
nyerstégla falazatúak. Védendő érték az
épület tömege, nyílásrendje, nyílászárói,
zsalui, gazdag vakolati díszítése és nyerstégla
végfalai. Szépen karbantartott épület.
HELYRAJZI SZÁM

VÉDETTSÉG

915

H1

61

CÍM
Nagynyárád, Majsi Tál

FUNKCIÓ

présház

VÉDENDŐ ÉRTÉKEK
KORREKCIÓS JAVASLATOK
A pincesor utcavonalra merőleges gerincű Felújítás.
nyeregtetővel fedett oromfalas présházainak
egyike. A vésett- és zsalubetétes kétszárnyú
ajtaja mellett egy-egy zsalus ablak található.

62

CÍM
Nagynyárád, Majsi Tál

Védendő érték az épület tömege, nyílásrendje,
nyílászárói és zsalui.

HELYRAJZI SZÁM

VÉDETTSÉG

917

H1

63

CÍM
Nagynyárád, Majsi Tál

FUNKCIÓ

présház

VÉDENDŐ ÉRTÉKEK
Az
utcavonallal
párhuzamos
gerincű
nyeregtetővel fedett iker présház a pincesor
egyedi értéke. A homlokzat közepén található
magyar címer két oldalán az 1928-as építési
évszám olvasható. A félköríves záródású
zsalus ablakok körül finom vakolatkeretezés
készült, valamint a nyílások felett egy
osztópárkány fut végig. Védendő érték az
épület tömege, nyílásrendje, nyílászárói,
zsalui és vakolati díszítése.

KORREKCIÓS JAVASLATOK
A 2005-ös értékvizsgálat óta a homlokzaton
ragasztott terméskő burkolat készült, ami
idegen az épülettől, elbontásával jelentősen
javulna az épület megjelenése..

64

CÍM
Nagynyárád, Majsi Tál

HELYRAJZI SZÁM

VÉDETTSÉG

942

H1
FUNKCIÓ
présház

65

CÍM
Nagynyárád, Majsi Tál

VÉDENDŐ ÉRTÉKEK
KORREKCIÓS JAVASLATOK
A pincesor utcavonalra merőleges gerincű Homlokzatfestés.
nyeregtetővel fedett oromfalas présházainak
egyike. A zsalubetétes kétszárnyú ajtaja
mellett egy-egy újra gyártott zsalus ablak
található. Védendő érték az épület tömege,
nyílásrendje, nyílászárói és zsalui.
HELYRAJZI SZÁM

VÉDETTSÉG

944

H1

66

CÍM
Nagynyárád, Majsi Tál

FUNKCIÓ

présház

VÉDENDŐ ÉRTÉKEK

KORREKCIÓS JAVASLATOK

67

CÍM
Nagynyárád, Majsi Tál

A pincesor utcavonalra merőleges gerincű Homlokzat festés és nyílászáró mázolás.
nyeregtetővel fedett oromfalas présházainak
egyike. Az ajtó feletti tábla alapján 1884-ben
épült. A vésett- és zsalubetétes kétszárnyú
ajtaja mellett egy-egy zsalus ablak található.
Védendő érték az épület tömege, nyílásrendje,
nyílászárói és zsalui.
HELYRAJZI SZÁM
VÉDETTSÉG
958

H1
FUNKCIÓ

présház

68

CÍM
Nagynyárád, Majsi Tál

VÉDENDŐ ÉRTÉKEK
KORREKCIÓS JAVASLATOK
Az
utcavonallal
párhuzamos
gerincű Homlokzat felújítás és a bádogos szerkezetek
nyeregtetővel fedett nagy ereszkiülésű falazott cseréje.
pilléres tornáccal és mellvédekkel épült
présház kialakításában a pincesor egyedi
értéke. Tornác pillérein az 1914-es építési
évszám
olvasható.
Héjalása
rombusz
palafedés. Széles bejárati ajtaja mellett
egyegy zsalus ablak található. Védendő érték
az épület tömege, nyílásrendje, nyílászárói és
zsalui.
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CÍM
Nagynyárád, Táncsics Mihály utca 1.
HELYRAJZI SZÁM

VÉDETTSÉG

5

H1
FUNKCIÓ

lakóépület (volt ispánház)

fénykép a korabeli állapotról

VÉDENDŐ ÉRTÉKEK
A település keleti felén álló Ocsy-ház egykor
ispánház jelentősen átépítésre és bővítésre
került, de az épület tömege, nyílásrendje
eredeti állapotú, védendő értékek.

KORREKCIÓS JAVASLATOK
Az átépítést végző külföldi tulajdonos elhunyt.
Az épület gazdára találása, korabeli
fényképek alapján az épület helyreállítása és
az idegen bővítmények elbontása.
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HELYI VÉDELEMRE JAVASOLT ÉPÍTMÉNY RÉSZLETEK (H2)

71

CÍM
Nagynyárád, Kossuth Lajos utca 16.
HELYRAJZI SZÁM

VÉDETTSÉG

514

H2
FUNKCIÓ
lakóépület kapu

VÉDENDŐ ÉRTÉKEK

KORREKCIÓS JAVASLATOK
72

A zártsorú beépítésű lakóházat napjainkra Felújítás, állagmegóvás.
már átalakították, értékeit elveszette, de
áthajtó
kapuja
eredeti
állapotában
fennmaradt. Védendő értéket képvisel.
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CÍM
Nagynyárád, Kossuth Lajos utca 18.
HELYRAJZI SZÁM

VÉDETTSÉG

515

H2
FUNKCIÓ

lakóépület kapu, vakolatdíszítés és felirat

VÉDENDŐ ÉRTÉKEK

KORREKCIÓS JAVASLATOK
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CÍM
Nagynyárád, Kossuth Lajos utca 44.
A zártsorú beépítésű lakóházat napjainkra Felújítás, állagmegóvás.
már átalakították, értékeit elveszette, de
áthajtó kapuja és a felette lévő 1938-as építési
évszám eredeti állapotában fennmaradt.
Védendő értéket képviselnek.
HELYRAJZI SZÁM

VÉDETTSÉG

573

H2
FUNKCIÓ

lakóépület kapu és homlokzati felirat
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CÍM
Nagynyárád, Kossuth Lajos utca 46.
VÉDENDŐ ÉRTÉKEK
KORREKCIÓS JAVASLATOK
A zártsorú beépítésű lakóházat napjainkra Felújítás, állagmegóvás.
már átalakították, értékeit elveszette, de
áthajtó kapuja és a felette lévő 1942-es építési
évszám eredeti állapotában fennmaradt.
Védendő értéket képviselnek.

HELYRAJZI SZÁM

VÉDETTSÉG

574

H2

76

FUNKCIÓ
községháza

VÉDENDŐ ÉRTÉKEK
A zártsorú beépítésű épületben a községháza
működik. Az épület homlokzatát napjainkban
már átalakították, de tömege védendő értéket
képvisel. Felújított állapotban van.

KORREKCIÓS JAVASLATOK

77

