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HELYI VÉDELEMRE ÉRDEMES ÉPÜLETEK, ÉPÍTMÉNYEK:

1.

Hősök tere 6.

Szentély-kápolna

186.

2.

Hősök tere

Szentháromság-szobor

987/1

3.

Hősök tere

Nepomuki Szt János szobor

987/3

4.

Hősök tere, templom kert

stációk, feszület, kápolna, emlékmű

992.

5.

Hősök tere

Szt Mihály arkangyal szobor

989/2.

6.

Széchenyi utca 1.

lakóépület

90.

7.

Széchenyi utca 2.

Általános iskola

991.

8.

Széchenyi utca 5.

kápolna, kerítés

87.

9.

Széchenyi utca 8.

lakóépület

1107.

10.

Széchenyi utca 24.

lakóépület

1099.

11.

Katolikus temető

feszület

69.

12.

Hunyadi utca 37.

lakóépület

310

13.

Hunyadi 39.

lakóépület

309.

14.

Hunyadi utca 58.

lakóépület

228.

15.

Ady Endre utca

szobor

129.

16.

Kossuth utca 8.

Épület, kápolna

977.

17.

Kossuth utca 24.

Lakóépület

968.

18.

Rózsa-Kossuth utca

feszület

983.

19.

Kossuth utca

malom

924.

20.

Szabadság utca 18.

Raktár

398/2.

21.

Népköztársaság utca 38.

feszület

481

22.

Vörösmarty utca 33.

feszület

700.

23.

Rákóczi utca 7.

feszület

1031.

24.

Kinizsi utca 2.

Lakóépület, kerítés

1091.

25.

Mikszáth utca 1.

Üzlet

925.

26.

Zrínyi utca 15.

lakóépület

382.

27.

külterület

feszület

0359/2.

MAGYARKESZI BELTERÜLET
HŐSÖK TERE
MAGYARKESZI, HŐSÖK TERE 6.
- Szentély-kápolna-

Helyrajzi szám
Védelem foka

186.
H

MAGYARKESZI, HŐSÖK TERE
- Szent Háromságszobor -

Helyrajzi szám
Védelem foka

987/1.
H

Leírás
Lakóépület
telkén,
az
utcai
telekhatáron áll a családi szentély. A
kis alapterületű szakrális építmény
egyszerű kialakítású bejárata az utca
felől közelíthető meg.
Felújított, jó állapotban van.
Védett építészeti elemek
a kápolna
Korrekciós javaslat
nem szükséges.

Leírás
A műkőből készített szobor talapzatán
a következő feliratot olvashatjuk: „A
teljes Szentháromság dicsségére és a
világháborúból
szerencsés
hazatérésem emlékére, Orbán István
és neje Bakics Julianna 1924”.
Védett építészeti elemek
a Szentháromság szobor
Korrekciós javaslat
a szobor felújítása, restaurálása
szükséges

MAGYARKESZI, HŐSÖK TERE
- Nepomuki Szt János szobor -

Helyrajzi szám
Védelem foka

987/3.
H

MAGYARKESZI, HŐSÖK TERE
- stációk, feszület, kápolna,
emlékmű -

Helyrajzi szám

992

Védelem foka

H

Leírás
A templom kertjében áll Nepomuki
Szent János szobra.
Védett építészeti elemek
a szobor
Korrekciós javaslat
a szobor felújítása, restaurálása
szükséges

Leírás
A település központjában, a műemléki
védettségű
katolikus
templom
udvarában találhatók a stációk, egy
szentély, egy feszület és a
világháborús hősök emlékére állított
emlékmű.
Védett építészeti elemek
stációk, feszület, kápolna, emlékmű
Korrekciós javaslat
a stációkhoz vezető lépcső és korlát
felújítása, a templomhoz illő
kialakítása , illetve a templom körüli
burkolat folytatása

MAGYARKESZI, HŐSÖK TERE
- szobor -

Helyrajzi szám
Védelem foka

989/2
H

MAGYARKESZI, Széchenyi I. u. 1
- épület -

Helyrajzi szám
Védelem foka

90.
H

MAGYARKESZI, Széchenyi I. u. 2
- iskola épülete-

Helyrajzi szám
Védelem foka

991.
H

Leírás
Szent Mihály arkangyalt ábrázoló
szobor a település központjában
Védett építészeti elemek
a szobor
Korrekciós javaslat
restaurálása szükséges

SZÉCHENYI ISTVÁN UTCA
Leírás
Oldalhatáron álló, L-alakú épület a
település központjában. A homlokzati
nyílásrendje átalakítás miatt sérült.
(lásd 2006-os adatlapot) Az utcai
homlokzatán elhelyezett kétszárnyas
bejárati ajtó faragásokkal díszített
tokja ennek következtében eltűnt.
A megmaradt eredeti nyílások és
vakolati díszek karakteres jegyei a
homlokzatnak.
Védett építészeti elemek
az épület tömege, utca homlokzat
nyílásrendjének és vakolati díszeinek
eredeti elemei
Korrekciós javaslat
eredeti nyílásrend visszaállítása,
simított vakolat használata

Leírás
A község egyik legrangosabb épülete
ad helyet az általános iskolának. Az
1927-ben épült kétszintes építmény
osztott ablakait vakolati díszek és
keretezések hangsúlyozzák.
Védett építészeti elemek
az épület tömege, nyílásrendje,
vakolati díszei.
Korrekciós javaslat
az eredetihez hasonló osztású
ablakok beépítése javasolt, színben
pedig sötét barna

Leírás
Egykor egységet képet nyújtott a
lakóépület, a kerítés, a melléképület
és a kápolna. Ezek állapota – a
kápolnát leszámítva – leromlott.
A telekhatárra épített melléképület
nyerstégla felülete a falazott kerítéssel
egységes utcai képet ad. Mellette
látható az utcáról megközelíthető kis
kápolna. A falazott kerítés oszlopait
gúlaformájú fejezetek zárják, közöttük
alacsony lábazatra helyezett léckerítés
látható.

MAGYARKESZI, Széchenyi I. u. 5
- kápolna, kerítés -

Helyrajzi szám
Védelem foka

87.
H

MAGYARKESZI, Széchenyi I. u. 8
- lakóépület -

Helyrajzi szám
Védelem foka

1107.
H

MAGYARKESZI, Széchenyi I. u. 24
- lakóépület -

Helyrajzi szám
Védelem foka

1099.
H

Védett építészeti elemek
a kápolna és a kerítés
Korrekciós javaslat
felújításuk , restaurálásuk szükséges

Leírás
Oldalhatáron álló, utcára merőleges
nyeregtetős
lakóépület.
Utcai
oromzatát
íves
záródású
szellőzőnyílások, osztott ablakok és
osztott üvegezésű ajtó tagolja. A
széldeszka faragott díszítősorral
kialakított.
A
faoszlopokon
támaszkodó nyitott tornác mellvédje
faragott fakorlát.
Védett építészeti elemek
az épület tömege, homlokzatainak
nyílásrendje, a tornác ajtó, a
széldeszka és a mellvéd faragásai
Korrekciós javaslat
felújítása szükséges

Leírás
L-alakú épület a városiasodás jelét
mutatja a telekhatárra befordított
nyeregtetős
épületrésszel.
Utcai
homlokzatát
emelt
szemöldökpárkánnyal,
szalagkeretezéssel
kialakított osztott ablakok, vakolati
díszek
tagolják.
A
vakolati
párkányzattal
összekapcsolt
szellőzőnyílások alatt 1929-es dátum
látható.
Védett építészeti elemek
az épület tömege, utcai
homlokzatának nyílásrendje, vakolati
díszei
Korrekciós javaslat
parabola áthelyezése utcáról nem
látható épületrészre, rejtett tokos
redőny használata

MAGYARKESZI, Széchenyi I. u.
temető
- feszület -

Helyrajzi szám

69.

Védelem foka

H

MAGYARKESZI, Hunyadi J. u. 37.
- lakóépület -

Helyrajzi szám
Védelem foka

310.
H

MAGYARKESZI, Hunyadi J. u. 39
- lakóépület -

Helyrajzi szám
Védelem foka

309.
H

Leírás
A temetőben található a műkőből
készített feszület.
Védett építészeti elemek
kereszt
Korrekciós javaslat
felújítása szükséges

HUNYADI JÁNOS UTCA

Leírás
Utcára merőleges nyeregtetős
lakóépület, eredeti nyílásrenddel,
osztott ablakokkal, támaszték nélküli
tornáccal.
Védett építészeti elemek
az épület tömege, nyílásrendje
Korrekciós javaslat
nem szükséges

Leírás
Oldalhatáron álló, utcára merőleges
nyeregtetős
lakóépület.
Utcai
oromfalát hagyományos méretű,
keskeny, osztott ablakok és a tornácot
lezáró osztott álablak tagolja. A
homlokzat, díszítések nélküli, sík
felületű.
Falazott
pilléreken
támaszkodó, nyitott tornác felújított
állapotban van.
Védett építészeti elemek
a lakóépület tömege, homlokzatainak
megjelenése, tagolása, valamint az
ablakok részosztása.
Korrekciós javaslat
simított vakolat használata javasolt

Leírás
Oldalhatáron álló, utcára merőleges,
kontyolt nyeregtetős lakóépület. Utcai
homlokzatát
a
háromosztatú,
hagyományos
méretű,
keskeny
ablakok, valamint a tornácot lezáró,
íves kialakítású, osztott és színes
üvegezéssel kialakított álablak jellemzi.
Mellvéddel
ellátott,
falazott
oszlopokon álló tornác húzódik az
udvari homlokzaton.

MAGYARKESZI, Hunyadi J. u. 58
- lakóépület -

Helyrajzi szám
Védelem foka

228
H

Helyrajzi szám
Védelem foka

129.
H

Védett építészeti elemek
a lakóépület tömege, homlokzatainak
megjelenése, tagolása, valamint az
ablakok részosztása.
Korrekciós javaslat
tetőhéjazati anyagnak a hódfarkú
kerámia cserép javasolt.

ADY ENDRE UTCA
MAGYARKESZI, Ady Endre u.
- szobor-

Leírás
Ady Endre utca kiszélesedésével és
elágazásával keletkező tér közepén,
füvesített területen található a Szent
Vendelt ábrázoló, műkőből készített
szobor.
Védett építészeti elemek
szobor
Korrekciós javaslat
felújítása szükséges

KOSSUTH LAJOS UTCA
MAGYARKESZI, Kossuth L. u. 8
- lakóépület, kápolna -

Helyrajzi szám
Védelem foka

977.
H

MAGYARKESZI, Kossuth L. u. 24
- lakóépület -

Helyrajzi szám
Védelem foka

968.
H

0
Leírás
Az utcaképet meghatározó, 20 század
eleji lakóépület.
Az utcai telekhatár közelében családi
kápolna látható.
Védett építészeti elemek
a lakóépület tömege, tetőformája,
utcai homlokzatának nyílásrendje,
valamint a kápolna.
Korrekciós javaslat
Parabola áthelyezése utcáról nem
látható helyre, tetőhéjazati anyagnak
hódfarkú cserép használata

Leírás
L-alakú lakóépület utcára beforduló,
polgárias megjelenésű homlokzattal
Osztott ablakai harmonikusan tagolják
a felületet.
Védett építészeti elemek
az épület tömege, utcai nyílásrendje,
vakolati díszei.
Korrekciós javaslat
az épületet takaró növényzet
visszavágása,
hódfarkú kerámia cserép használata

MAGYARKESZI, Rózsa- Kossuth u.
- feszület -

Helyrajzi szám
Védelem foka

983.
H

MAGYARKESZI, Kossuth L. u.
- malom

Helyrajzi szám
Védelem foka

924.
H

Helyrajzi szám
Védelem foka

398/2.
H

Leírás
Két utca találkozásánál kialakult
háromszög alaprajzú téren található a
műkőből készített, posztamensre
helyezett feszület.
Védett építészeti elemek
feszület
Korrekciós javaslat
nem szükséges

Leírás
A település főutcája mellett található
az egykori malom épülete. A
túlnyomórészt az utcával párhuzamos
tagolt nyeregtetős épület hatalmas
méretével és elhelyezkedésével a
településkép
karakteres
eleme.
Nyerstégla
felületképzésű
homlokzataira az osztott ablakok, a
vízszintes és függőleges téglasávok a
jellemzők.
Védett építészeti elemek
az épület tömege, nyílásrendje,
nyerstégla architektúrája
Korrekciós javaslat
nem szükséges

SZABADSÁG UTCA
Leírás
A község egyik legnagyobb méretű
épületének
homlokzatai,
külső
megjelenése még érzékelteti az
egykori szerepének jelentőségét.
Fehérre festett falait nyerstégla
felületképzések tagolják: vízszintesen a
koronázó-párkány, függőlegesen pedig
dupla téglasorok. Íves záródású,
keretezett ablakai közül a földszinti
nagyobb
méretűek
közül
az
átalakítások során csak kevés maradt
meg.
Védett építészeti elemek
az épület tömege, eredeti nyílásrendje,
felületképzése,
tagolása
és
díszítettsége.
Korrekciós javaslat
Javasolt a homlokzatok felületének az
eredeti állapot szerinti egységes
kialakítsa (nyerstégla és festett
felületek váltakozása)

MAGYARKESZI, Szabadság u. 18
- terménytároló

NÉPKÖZTÁRSASÁG UTCA
MAGYARKESZI, Népköztársaság u.
38.
- feszület -

Helyrajzi szám

481.

Védelem foka

H

Helyrajzi szám
Védelem foka

700.
H

Leírás
Terméskőből kirakott talapzaton álló,
feszület. A kereszt fa anyagból, Jézus
alakja pedig fémutánzatból készült.
Védett építészeti elemek
a feszület
Korrekciós javaslat
nem szükséges

VÖRÖSMARTY MIHÁLY UTCA
MAGYARKESZI, Vörösmarty u. 33.
- feszület -

Leírás
A Vörösmarty és az Arany J. utca
sarkán, lakóépület udvarában
található a talapzaton álló, műkőből
készült feszület. 1922-ben állítatta
Vati Ferencz és neje, Furján Erzsébet
Isten dicsőségére és a világháború
emlékére.
Védett építészeti elemek
a feszület
Korrekciós javaslat
nem szükséges

RÁKÓCZI FERENC UTCA
MAGYARKESZI, Rákóczi F. u. 7.
- feszület -

Helyrajzi szám
Védelem foka

1031.
H

Helyrajzi szám
Védelem foka

1091.
H

Helyrajzi szám
Védelem foka

925.
H

Leírás
A lakóépület előtt látható a műkőből
készült
feszület.
Talapzatán
márványba vésett felírat: „Isten
dicsőségére állíttatta Somogyvári
Ferencz és neje, 1922.”
Védett építészeti elemek
feszület
Korrekciós javaslat
nem szükséges

KINIZSI PÁL UTCA
MAGYARKESZI, Kinizsi u. 2.
- lakóépület, kerítés -

Leírás
Utcára
merőleges
nyeregtetős
lakóépület,
oromzatát
vakolatkeretezésű osztott ablakok és
kisméretű szellőzőnyílások tagolják.
Udvari
homlokzatát
mellvéddel
kialakított,
kör
keresztmetszetű
oszlopokon
támaszkodó
tornác
tagolja. Utcai falazott kerítése tömör
kialakítású,
pillérekkel
tagolt,
kisméretű ajtóval és kapuval tagolt.
Védett építészeti elemek
a lakóépület homlokzatainak
megjelenése, tagolása, az ablakok

részosztása, valamint a kerítés.
Korrekciós javaslat
túlburjánzó növényzet visszavágása

MIKSZÁTH KÁLMÁN
Leírás
A saroktelken álló, tagolt tömegű,
nyeregtetős épület kereskedelmi
funkciójú.
Homlokzatainak
nyílásrendjére a változatosság a
jellemző. Az eredeti ablakokra jellemző
a vakolati keretezés, valamint az
osztott felület. A falba mélyesztett
fülkében egykor feltételezhető, hogy
szobor állt.
Védett építészeti elemek
az épület tömege, a déli homlokzatot
kivéve a nyílásrendje, tagolása és
vakolati díszei, valamint az ablakok
részosztása.
Korrekciós javaslat
eredeti nyílásrend visszaállítása a déli
homlokzaton, épület jellegéhez illő
cégér elhelyezése, tetőhéjazat cseréje
egységesen cserépre, homlokzat
festése egységesen

UTCA

MAGYARKESZI, Mikszáth K. u. 1.
- épület -

ZRÍNYI MIKLÓS UTCA
Leírás
Oldalhatáron álló, utcára merőleges
nyeregtetős
lakóépület.
Utcai
nyílásrendje
a
hagyományos
elrendezést mutatja az osztott
ablakokkal,
kisméretű
padlástéri
szellőzőnyílásokkal és a tornácot lezáró
íves falnyílás. Oromzatáról eltüntették
az egykori íves vonalvezetésű vakolati
díszeket.

MAGYARKESZI, Zrínyi M. u. 15.
- épület -

Helyrajzi szám
Védelem foka

382.
H

Helyrajzi szám
Védelem foka

0359/2
H

Védett építészeti elemek
az épület tömege, utcai nyílásrendje.
Korrekciós javaslat

KÜLTERÜLET
Leírás
Védett építészeti elemek
Korrekciós javaslat

MAGYARKESZI, külterület
- feszület -

?

