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FELSŐNYÉK BELTERÜLET
HŐSÖK TERE
Felsőnyék, Hősök tere
emlékmű
Leírás
A település központi részén, a
polgármesteri hivatal közvetlen
környezetében lévő parkban található
a II. világháború helyi áldozatai
emlékére 1993-ban állított szobor.
1.

Helyrajzi szám:
Védelem foka:

1
H

Felsőnyék, Hősök tere
feszület

Helyrajzi szám:
Védelem foka:

2
H

Felsőnyék, Hősök tere
emlékmű

Helyrajzi szám:
Védelem foka

3
H

Védett építészeti elemek
Az emlékmű megjelenése.
Korrekciós javaslat
Az emlékmű előtt található koszorúk
elhelyezésére szolgáló állványzat
elbontása, az áldozatok neveinek más
módon történő megjelenítése.

Leírás
A központi Hősök terén a
zöldövezetben található a feszület.
Talapzata és a kereszt műkőből
készült.
2.

Védett építészeti elemek
A feszület.
Korrekciós javaslat
Közvetlen környezetének rendezése,
kerítés eltávolítása.

Leírás
A település központjában helyezkedik
el az I. világháború helyi áldozatai
emlékére 1941-ben emelt szobor.

3.

Védett építészeti elemek
Az emlékmű megjelenése.
Korrekciós javaslat
Az emlékmű előtt található koszorúk
elhelyezésére szolgáló állványzat
elbontása, kerítés elbontása,
környezetének rendezése.

Felsőnyék, katolikus temető
kereszt

Helyrajzi szám
Védelem foka

9
H

Helyrajzi szám

214

Védelem foka

H

Helyrajzi szám:
Védelem foka:

357
H

Leírás
A katolikus templom mellett a
temetőben található a műkő
talapzaton álló feszület.

4.

Védett építészeti elemek
a kereszt
Korrekciós javaslat
a talapzat eredeti feliratának
visszaállítása

Felsőnyék, Bacsó – Kossuth u.
találkozása
kereszt

5.

Leírás
A Bacsó B. utca és a Kossuth L. u.
kereszteződésénél található a
település egyik legnagyobb
zöldfelülete. Itt található az 1930-ban
állított feszület és talapzatára
helyezett Mária-szobor.
Védett építészeti elemek
A feszület.
Korrekciós javaslat
A kereszt fehér színre történő festése.

KOSSUTH LAJOS UTCA
Felsőnyék, Kossuth L. u. 18.
gazdasági épület
Leírás
Utcai telekhatárra épített, arra
merőleges nyeregtetős, nyerstégla
felületképzésű, tetőzet fölé emelt
oromfalas gazdasági épület.
6.

Védett építészeti elemek
A gazdasági épület megjelenése,
homlokzati tagolása, nyerstégla
felületképzése.
Korrekciós javaslat
Oromfal csúcsának javítása, eresz
kezelése.

Leírás
Utcára merőeleges nyeregtetős
lakóépület, kisméretű, osztott
ablakokkal, falsíkból kiugró sávokkal
tagolt oromfallal, valamint tornácos
udvari homlokzattal.

7.

Felsőnyék, Kossuth L. u. 25.
lakóépület és kerítés

Helyrajzi szám
Védelem foka

729
H

Felsőnyék, Kossuth L. u. 61.
lakóépület

Helyrajzi szám
Védelem foka

69/2
H

Felsőnyék, Kossuth L. u. 62.
kerítés

Helyrajzi szám
Védelem foka

268
H

Védett építészeti elemek
A lakóépület tömege, homlokzatainak
megjelenése, tagolása és
díszítettsége, valamint az áttört,
falazott kerítés.
Korrekciós javaslat
A szerkezeti repedések
megszüntetése, a homlokzat vakolása,
teljes épület színezése, befalazott
ajtónyílás kibontása, eredeti állapot
visszaállítása (a 2006-ban készült
Örökségvédelmi hatástanulmányban
szereplő képnek megfelelően).

Leírás
Utcára merőleges, keleti oldalhatáron
álló hosszházas nyeregtetős
lakóépület hagyományos
nyílásrenddel, mellvédes tornáccal,
osztott ablakokkal. A lakóépület
közterülettel határos utcafronti
homlokzatát átalakították, azonban az
ajtó eredeti állapotában megmaradt.
8.

Védett építészeti elemek
A lakóépület tömege, utcai
homlokzatának megjelenése,
nyílásrendje.
Korrekciós javaslat
Utcafronti homlokzat festése fehér
vagy pasztell sárga színűre.

9.

Leírás
Az utcafronti telekhatárra kisméretű
téglából épített kerítés, valamint a
kapu pillérei változatos kialakításúak.
A gyalogos bejáró szerkezete a
jelenleg parókiaként üzemelő
épülethez kapcsolódik, boltíves
kialakítású.
Védett építészeti elemek
A kerítés.
Korrekciós javaslat
Nem szükséges.

Felsőnyék, Kossuth L. u. 66.
kapu és kapu oszlop

Helyrajzi szám
Védelem foka

266
H

Felsőnyék, Kossuth L. u. 72.
lakóépület

Helyrajzi szám
Védelem foka

263
H

Leírás
Lakóépülethez kapcsolt, azzal
egybeépített gyalogos bejáróként
használt kapu. A falazott zömök
pillérét gúlában rakott fejezet zárja.
10.

Védett építészeti elemek
A kapu és a pillér.
Korrekciós javaslat
A kerítés cseréje, pl. kovácsoltvas
elemekre.

11.

Leírás
Oldalhatáron álló, utcára merőleges
nyeregtetős lakóépület. Falazott,
oszlopokon támaszkodó mellvédes
terasz húzódik az épület udvar felőli
oldalán. Utcafronti ablakformája
feltételezhetően átalakítások
eredménye. Az oromfalat vakolati
díszek tagolják, amelyek népi
motívumokat ábrázolnak.
Védett építészeti elemek
lakóépület
Korrekciós javaslat
Homlokzatának javítása, festése
(fehérre), bádoglemezek kezelése,
nyílászáró átépítése (kisméretű,
keskeny ablakok).

Felsőnyék, Kossuth u. 76.
lakóépület utcai homlokzata

Helyrajzi szám
Védelem foka

259
H

12.

Leírás
A feltételezhetően a XX. század elején
épült oldalhatáron álló, utcára
merőleges nyeregtetős lakóépület
oromfalának díszítettsége,
szellőzőablakainak kialakítása, díszített
bádog-lemezes széldeszkája utal az
eredeti megjelenésre. Utcafronti
ablakformája feltételezhetően
átalakítások eredménye.
Védett építészeti elemek
Oromfal vakolati díszei.
Korrekciós javaslat
Homlokzatának javítása, festése
(halvány sárgára), bádoglemezek
kezelése, nyílászáró átépítése, redőny
cseréje fa zsalugáterre, vezetékek
eltávolítása.

Felsőnyék, Kossuth L. u. 77.
lakóépület

Helyrajzi szám
Védelem foka

78/2
H1

13.

Leírás
Utcára merőleges, keleti oldalhatáron
álló hosszházas lakóépület.
Tetőszerkezete csonkakontyolt. Az
épület tömege, utcai homlokzatának
nyílásrendje, ablakainak tagolása,
díszítettsége az eredeti vonásokat
mutatja.
Védett építészeti elemek
A lakóépület tömege, teljes külső
megjelenése, utcai homlokzatának
nyílásrendje, vakolati dísze, ablakainak
részosztása.
Korrekciós javaslat
Az utcai homlokzat vakolatának,
díszeinek javítása, helyreállítása,
bádoglemezek és nyílászárók
kezelése, festése. Javasolt a falfelület
fehérre történő festése, a díszeket
pedig ettől eltérő színűre (pl.:
mogyoróbarna, sárga).
Leírás
Az 1920-as évek körül épült az
oldalhatáron álló, nyeregtetős, utcára
merőleges lakóépület. Ablakait emelt
szemöldökpárkány díszíti. A vakolati
díszek mellett (koronázó párkány,
pilaszter) jelentősek a széldeszka
bádogos munkái is.

Felsőnyék, Kossuth L. u. 85.
lakóépület

Helyrajzi szám
Védelem foka

82
H1

14.

Védett építészeti elemek
A lakóépület tömege, utcai
homlokzatának megjelenése, tagolása,
díszítettsége.
Korrekciós javaslat
Osztott, fa vagy azt utánzó műanyag
ablakok beépítése, a homlokzat fehér
színűre festése, az eredeti vízgyűjtő
üst visszaállítása, parabola antenna
eltávolítása, simított vakolás és festés.

Leírás
Oldalhatáron álló, utcára merőleges
nyeregtetős lakóépület hagyományos
nyílásrenddel, mellvédes tornáccal,
osztott ablakokkal, bádoglemezes
széldeszkával.

15.

Felsőnyék, Kossuth L. u. 91.
lakóépület

Helyrajzi szám
Védelem foka

86/2
H1

Felsőnyék, Kossuth L. u. 95.
kerítés

Helyrajzi szám
Védelem foka

88
H1

Védett építészeti elemek
A lakóépület tömege, homlokzatainak
megjelenése, nyílásrendje,
tornáckialakítása.
Korrekciós javaslat
Bádogelemek kezelése (széldeszka,
vízgyűjtő üst, csatorna).

Leírás
Utcai telekhatárra épített téglakerítés
megmaradt részén jól látható az
építés gondossága. Az áttört falat
gúlában záródó pillérek erősítik,
tetején ferdén rakott téglasor
biztosítja a vízelvezetést.
16.

Védett építészeti elemek
A kerítés.
Korrekciós javaslat
A lábazat felületének nyerstégla
kialakítása, a kerítés felületének
tisztítása.

Leírás
Fésűs beépítésű utca hosszházas
lakóépülete, (1898-ból) osztott
ablakokkal tagolt oromfalát vakolati
díszek, míves bádogelemek teszik
értékessé. Tetőszerkezetének
héjazata bádogfedés.

17.

Felsőnyék, Kossuth L. u. 145.
lakóépület

Helyrajzi szám
Védelem foka

172/2
H1

Helyrajzi szám
Védelem foka

612
H1

Védett építészeti elemek
A lakóépület tömege, homlokzatainak
megjelenése, tagolása, díszítettsége,
az ablakok részosztása, faragott díszei.
Korrekciós javaslat
Az épület statikailag rossz állapotban
van. Erre utalnak a homlokzaton is jól
látható repedések, pillér süllyedések.
A lehulló csapadékvíz megfelelő
elvezetése, a szerkezet megerősítése
és az épület felújítása szükséges.

EGYÉB BELTERÜLETI UTCÁK
Felsőnyék, Táncsics u. 4.
Leírás
lakóépület
Oldalhatáron álló, csonka kontyolt
nyeregtetős lakóépület, oromfalán
három darab osztott ablakkal. A két
szellőzőnyílás párkánnyal
összekapcsolt.

18.

Védett építészeti elemek
A lakóépület tömege, utcai
homlokzatának megjelenése,
nyílásrendje, ablakok részosztása.
Korrekciós javaslat
Előkertben található fák kivágása,
utcai homlokzat szerkezetének
javítása, festése (sárgára) vízelvezetés
megoldása.

Felsőnyék, Bacsó B. u. 27.
lakóépület

Helyrajzi szám
Védelem foka

200
H1

Helyrajzi szám:
Védelem foka:

0118
H1

Leírás
Utcára merőleges, nád fedésű
nyeregtetős lakóépület. Homlokzatain
osztott ablakok, keskeny tornác, látszó
gerendafödém.
19.

Védett építészeti elemek
A lakóépület tömege, homlokzatának
megjelenése, nyílásrendje, nád fedésű
tetőszerkezete.
Korrekciós javaslat
Nincs.

FELSŐNYÉK KÜLTERÜLET
Felsőnyék, külterület
feszület
Leírás
A település észak-nyugati külterületi
részén egy részben burkolt út mentén
található az 1881-ben állított feszület.
Talapzatát és a keresztet műkőből,
Krisztus alakját pedig fémből
készítették.
20.

Védett építészeti elemek
A feszület.
Korrekciós javaslat
A kereszt tisztítása, kezelése, fém
felületről a rozsda eltávolítása,
környezetének rendezése, növényzet
irtása.

21.

Leírás
A település dél-keleti részén, a
belterület határán található mélyút
két oldalán helyezkedik el egy
pincesor. A pincék a kb. 6 méter
magas löszfalba vannak vájva,
korábban bortárolásra használták. Az
íves nyílásokat fa ajtóval zárták le,
többségük használaton kívüli.
Védett építészeti elemek
A területen található pincék
megjelenése.
Korrekciós javaslat
Környezetük rendezése,
megközelíthetőségük biztosítása.

Felsőnyék, külterület
pincesor

Helyrajzi szám

2501/1,
0269/1,
0348/8,
0348/10

Védelem foka

Ht

