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Sorszám 02 
Megnevezés Általános iskola 
Hrsz 23 
Utca, házszám Hősök tere 7. 
Tulajdonviszony Önkormányzat 
Jelenlegi funk-
ció 

Iskola 

Leírás Az ún. templomi iskola épülete a műemléki templom szomszédságá-
ban áll. A harang-toronnyal rendelkező, egyébként földszintes épüle-
tet számos dísz ékesíti. A szimmetrikus épület utcafronti homlokzatá-
nak közepén lévő nyílászárók boltívesek, több-osztatúak (2x4+1), a 
szélső ablakok szintén több-osztatúak (2x4); az ablakok feletti szem-
öldököket festéssel alakították ki. 

Védelem típusa védett épület 
Adatfelvétel 
ideje 

2009. május 26. 

Alaptérkép ki-
vonata 

 
Fotó  
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Sorszám 03 
Megnevezés Tájház 
Hrsz 2701 
Utca, házszám Hősök tere 11. 
Tulajdonviszony Önkormányzat 
Jelenlegi funkció Tájház 
Leírás A Tájház a műemléki védettségű templommal szemben, oldal-

határon álló régi parasztházban kapott helyet. Az épület tégla-
lap alaprajzú, 3-as szimmetrikus utcafronti nyílászáróval. A lá-
bazat kisméretű téglából rakott. Fehérre festett homlokzata 
rossz állapotban van. 
A nyeregtető fedése már nem az eredeti, jelenleg jellegtelen 
szürke pala. Az épület homlokzatának rendbetétele, a nyílászá-
rók korszerű, de fa alapanyagúra történő cseréje és a palatető 
cserépre történő cseréje településképi szempontból indokolt. 

Védelem típusa védett épület 
Adatfelvétel ideje 2009. május 26. 
Alaptérkép kivonata 

 

Fotó 
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Sorszám 04 
Megnevezés Lakóház 
Hrsz 1510 
Utca, házszám Alkotmány u. 2. 
Tulajdonviszony Magántulajdon 
Jelenlegi funkció Lakóház 
Leírás A 7-oszlopos tornácos ház oldalhatáron álló beépítésű az Al-

kotmány és Csárda utcák sarkán. Az oszlopok között téglá-
ból falazott mellvéd került kiépítésre két zöldre mázolt kis-
kapuval az udvar felé. A homlokzati nyílászárókra a 3-as 
szám a jellemző, 2 x 3-as osztásúak az ablakok. Az épület-
hez tartozó portán kút és kiskert kapott helyet. 
A településképi jelentőségű épület kiterjedt felújítást igé-
nyel, az épület homlokzata és az oszlopsor is helyrehozandó. 
Az épület ablakai és ajtajai felújítandók vagy cserélendők az 
épülethez illő anyagban és formában (fa). Az épület tetőfe-
dése is átvizsgálandó, mivel a tetőszerkezet megroggyaná-
sának látható jelei vannak. 

Védelem típusa védett épület 
Adatfelvétel ideje 2009. május 26. 
Alaptérkép kivonata 

 
Fotó 
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Sorszám 05 
Megnevezés Mária Gyógyszertár 
Hrsz 1510 
Utca, házszám Kossuth u. 87. 
Tulajdonviszony Magántulajdon 
Jelenlegi funkció Gyógyszertár 
Leírás A településközpontban épült a nagy tömegű gyógyszertár. 

Az utcafronti homlokzat arányait tekintve szimmetrikus, de 
a funkció miatti átalakítás során torzult az utcakép. Az épü-
let homlokzatán lévő díszítések értéket képviselnek, ugyan-
akkor az időközben felkerült műanyag redőnyök, a gyógy-
szertár átalakított bejárata, illetve az utólagosan készített a 
korábbitól eltérő részleges kő lábazati megoldás rontja az 
összhatást. 
A légkondicionáló berendezés kültéri egysége az épület ol-
dalfalára került, de így is látható az utcáról. A tetőfedés ál-
lapota, anyaga elfogadható. Az épület arányainak megtartá-
sa, az utcafronti homlokzat „eredetihez” hasonló visszaállí-
tása javasolt településképi szempontból; azaz a redőnyök 
cseréje, a lábazat „összehangolása”; nyílászárók cseréje 
esetén a fa anyag előnyben részesítése, a légkondicionáló 
kültéri egységének „elrejtése”, a világos homlokzati szín 
megtartása. 

Védelem típusa védett épület 
Adatfelvétel ideje 2009. május 26. 
Alaptérkép kivonata 

 

Fotó 
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Sorszám 06 
Megnevezés Lakóház 
Hrsz 1366-1367 
Utca, házszám Kossuth u. 127-129 
Tulajdonviszony Magántulajdon 
Jelenlegi funk-
ció 

Lakóház 

Leírás Utcavonallal párhuzamos fekvésű, előkert nélküli ikerépület. Az utca-
fronti homlokzatot a szimmetria jellemzi, 3-as osztású ablakokból 8 
db kapott helyett díszes szemöldök-kialakítással. A műanyag redő-
nyök rontják az épület képét, de a tetőfedés anyaga is megérett a 
cserére. Az épület tömegét, beépítését és nyílásosztásait tekintve te-
lepülésképi jelentőségű. A műanyag redőnyök is eltávolítandók és he-
lyette fa anyagból készült árnyékoló elhelyezése javasolt. A tetőfedés 
cseréje esetén cserépfedés megválasztása lenne célszerű. 

Védelem típusa védett épület 
Adatfelvétel 
ideje 

2009. május 26. 

Alaptérkép ki-
vonata 

 

Fotó  
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Sorszám 07 
Megnevezés Lakóház 
Hrsz 508 
Utca, házszám Kossuth u. 144. 
Tulajdonviszony Magántulajdon 
Jelenlegi funkció Lakóház 
Leírás A Kossuth utcai ház oldalhatáron álló, tornácos ház. Az utcafron-

ti homlokzaton a 3-as szám a jellemző, a 3 ablak 2 x 3 osztású. 
Az épület a szomszédos ingatlanokhoz képest kicsit nagyobb te-
rületen kapott helyet. A településképi jelentőséggel bíró ház szé-
leskörű felújítást igényel. A homlokzat az épület egészén pereg, 
sérültek a nyílászárókat kísérő díszek és szemöldökök, illetve 
maguk a nyílászárók is erősen vetemednek. A gázvezeték bekö-
tése tovább csúfítja az összképet. Felújítás esetén a hagyomá-
nyos építőanyagokhoz és a földszínekhez javasolt ragaszkodni 
(fa nyílászáró, fehér homlokzati szín, cserépfedés, barnára má-
zolt kerítés). A telket határoló kerítés is fontos megőrzendő elem 
lett volna. 

Védelem típusa védett épület 
Adatfelvétel ideje 2009. május 26. 
Alaptérkép kivonata 

 

Fotó  

 
 

 
 

 



 -18- 

 
Sorszám 08 
Megnevezés Lakóház 
Hrsz 2489 
Utca, házszám Kossuth u. 42. 
Tulajdonviszony Magántulajdon 
Jelenlegi funk-
ció 

Lakóház 

Leírás Az épület oldalhatáron álló beépítésű, oszlopos tornácos ház. Az utca-
fronti homlokzatát 3 db 4-es osztású, díszített, Geréb-tokos ablak ta-
golja. Az épület nyeregtetős, palával fedve. A telket határoló kerítés 
beton alapzatra készült, barnára mázolt léckerítés. A nyílásosztások 
és a tornácok védelme javasolt. Az épület felújítása során a tetőfedés 
anyagaként cserép javasolt, a homlokzat felújítása során világos, föld 
színű festéket javasolt alkalmazni. Esetleges nyílászáró cserénél a fa 
anyagot kell előnyben részesíteni, kerülendő a műanyag bárminemű 
megjelenése a homlokzaton. 

Védelem típusa védett épület 
Adatfelvétel 
ideje 

2009. május 26. 

Alaptérkép ki-
vonata 

 

Fotó  
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Sorszám 09 
Megnevezés Lakóház 
Hrsz 2383/1 
Utca, házszám Nagydabi u. 20. 
Tulajdonviszony Magántulajdon 
Jelenlegi funk-
ció 

Lakóház 

Leírás Saroktelken lévő oldalhatáron álló beépítésű ház. Az utcafronti hom-
lokzat 3-as osztású, amelyből a tornáchoz tartozó rész falazott, tég-
laburkolattal díszítve; illetve 2 db 3-as osztású, díszített, zöldre má-
zolt ablak kapott helyet. A lábazat téglaburkolattal lett kialakítva. A 
tető nyeregtető palával fedve. A kerítés fa-keretes drótháló, megle-
hetősen rossz állapotban. Javasolt a homlokzat felújítása, világos fes-
tékszín megválasztásával. A palafedés cseréje cserépre is javítaná az 
összképet. Az épülethez jobban illene egy szépen kivitelezett léckerí-
tés a jelenlegi drótháló helyett. Az utcafronti nyílászárók megóvása 
javasolt. 

Védelem típusa védett épület 
Adatfelvétel 
ideje 

2009. május 26. 

Alaptérkép ki-
vonata 

 

 
Fotó 
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Sorszám 10 
Megnevezés Lakóházak 
Hrsz 2900, 2901, 2902 
Utca, házszám Jókai utca 22-24-26 
Leírás Mivel ezen falusi házak már jelentősen átépültek javasolt felmérést 

készíteni az épületekről, az arányokról, a nyílásosztásokról, a felület-
képzésről, jellegről és amennyiben gazdaságosan nem „menthetők” 
meg elbontásuk javasolt azzal a feltétellel, hogy csak olyan házakat 
lehet felépíteni ezeken a telkeken, amelyek a felmérés során megha-
tározott feltételeknek (arányrendszer, jelleg stb.) eleget tesz. 

Védelem típusa A Jókai utcában megmaradt három egymás melletti parasztház tele-
pülésképi szempontból megőrzésre érdemes, annak ellenére, hogy 
jelentősen átépültek már. A védelem az utcaképre, az épület arányai-
ra, a nyílásosztásokra, a homlokzati díszekre vonatkozik. 

Adatfelvétel 
ideje 

2009. május 26. 

Alaptérkép ki-
vonata 

 

 

 
 

 

 
 

Fotó 
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Sorszám 11 
Megnevezés Lakóház 
Hrsz 503 
Utca, házszám Kossuth Lajos utca 134. 
Leírás A keretes díszes ablakok és a fa tornác még megmaradtak, 

ezek esetleges felújítása eredetileg alkalmazott anyagokkal ja-
vasolt. 

Védelem típusa védett épületrész 
Adatfelvétel ideje 2009. május 26. 
Alaptérkép kivonata 

 
Fotó 
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Sorszám 12 
Megnevezés Malom épület 
Hrsz 748/3 
Utca, házszám Bem József utca 1. 
Leírás 1933-ban épült, a település legrégebbi ipari épülete. A szerkezet 

érdekessége, hogy a két emeletet régi fa oszlop és fa gerendás 
födém tartja. Technológiai berendezéseket, az idők folyamán már 
felújították, kicserélték. Különlegességnek számít, hogy a malmot 
még az I – II. világháború között a régi Ganz gyárban készült 
eredeti elektromotor hajtja a mai napig. 

Védelem típusa védett épület 
Adatfelvétel ideje 2009. május 26. 
Alaptérkép kivona-
ta 

 
 

 
 

 

 
 

Fotó 
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Szent Flórián szobor 

helye: Nagydabi utca 45. 2823 hrsz 

 

 
Szent Vendel szobor 

helye: Jókai utca 136 hrsz 
 

 
Szent István szobor 

helye: Kossuth Lajos utca 1764 hrsz 

 

 
Jászok köve 

helye: Hősök tere 7.23 hrsz 
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Feszület a Jászladány – Jászkisér  

közigazgatási határnál 
3227. sz. ök. út 

 

 
Feszület a Jászladány – Szászberek 

közigazgatási határnál 
3227. sz. ök. út 

 

 
Feszület a Jászladány – Tiszasüly úton 

a belterületi határ közelében 
3226. sz. ök. út 

 

 
Feszület a Jászladány – Tiszasüly 

közigazgatási határnál 
3226. sz. ök. út 
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Feszület a Jókai utca végén 

Jászladány, Jókai utca 0138 hrsz 

 

 
Feszület  

Dózsa Gy. – Nagytemető utca kereszteződés 
helye: 559/1 és 293 hrsz 

 

 
Feszület Jászkiséri utca végén 

helye: Petőfi Sándor utca 1800 hrsz 

 

 
Feszület  

Besenyszögi – Nagytemető utca sarok 
helye: Nagytemető utca 23. 245 hrsz 
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Feszület Kossuth Lajos – Jászkiséri sarok 

helye: Jászkiséri utca 1692 hrsz 

 

 
Feszület Kossuth Lajos – Lehel utca sarok 

helye: Kossuth L. u. 750/1 hrsz 
 

 
Feszület Kossuth Lajos utca - Vasútállomás 

helye: Kossuth Lajos utca 1765 hrsz 

 

 
Feszület Újszászi – Vendel utca sarok 

helye: Vendel utca 2705 hrsz 
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Feszület a „Dabi” temetőben 

helye: Nagytemető utca 143 hrsz 

 

 
Feszület a „Dabi” temetőben 

helye: Nagytemető utca 143 hrsz 
 

 
Kálvária a „Dabi” temetőben 

helye: Nagytemető utca 143 hrsz 
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Feszület a „Dabi” temetőben 

helye: Nagytemető utca 143 hrsz 

 

 
Feszület a „Városi” temetőben 

helye: Kiss József utca 691 hrsz 
 


