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I. Bevezetés 

 
A tanulmány célja 

Medina Község Önkormányzata a jogszabályi előírásoknak megfelelően hosszútávra 

szóló településrendezési tervet készíttet. Ehhez a 2001. évi kulturális 

örökségvédelemről szóló LXIV. tv. 66. § (2) bekezdés alapján kulturális 

örökségvédelmi hatástanulmány szükséges, amely a 4/2003. (II. 20) NKÖM rendelet 

5. § (2) bekezdés értelmében az 1997. évi épített környezet alakításáról és védelméről 

szóló LXXVIII. tv. 9. § (3) bekezdése alapján véleményezésre megküldendő tervek 

kötelező alátámasztó munkarésze. Jelen tanulmány a rendelkezésünkre bocsátott 

térképen jelölt területeket foglalja magába. 

Jelen tanulmányt a szerzői jogokról szóló 1999. évi LXXXI. tv. alapján szerzői 

jogvédelem illeti meg. A közölt adatok szerződéstől eltérő célra való felhasználása, a 

műemléki, régészeti lelőhelyekre és a régészeti érdekű területekre vonatkozó adatok 

nyilvánosságra hozása vagy továbbadása harmadik fél számára csak a szerző 

engedélyével, a 17/2002. (VI. 21.) NKÖM rendelet 7. § valamint a 47/2001. (II. 27) 

Kormányrendelet szabályai szerint történhet.  

 

II. Földrajzi környezet 

Medina község Tolna megye székhelyétől északra, mintegy 20 km-re található a Sió 

jobb partján. A község a 63. és a 65. sz. utakról közelíthető meg. 

A Siótól keletre található terület a Mezőföld nyugati széle, a Siótól nyugatra 

található rész a Tolnai-hegyhát délkeleti csücske.  

A Tolnai-hegyhát kistáj a Dunántúli dombságon. Völgyekkel és lösszurdokokkal 

sűrűn felszabdalt, környezetéhez képest kiemelt része a Kapos és a Sió-Kapos-Sárvíz 

völgye között. 20-40 m vastag lösztakaróval fedett hegyhátai ÉNy-DK-i irányban 

lejtenek, felszínűket deráziós völgyek tagolják. Az aszimmetrikus völgyek É-i lejtője 

meredek, a déli lankás dombságot sűrű és mély völgyhálózat jellemzi.  

Fő talajtípusai a mészlepedékes csernozjom, a barnaföldek, a csernozjom barna és az 

agyagbemosódásos barna erdőtalajok. A völgytalpakon öntés réti talaj. A nyugati 

részeken megmaradtak az erdők, a keleti, számunkra fontos részeken szántók és szőlők 

vannak túlsúlyban. 
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A területen észak-déli irányban találjuk a Sió csatornát. A Sió és a Sárvíz azonban a 

XVIII. században még széles mocsársávval kísért, árvizekkel érintett terület volt. A 

terület XVIII-XIX. századi földrajzi viszonyait jól szemléltetik az I. és II. katonai 

felmérés mellékelt részletei. A XVIII. század második felében megindultak a 

gazdasági szükségszerűség által kikényszerített szabályozási munkák. (A régészeti 

lelőhelyeket ismertető részben is láthatjuk, hogy a szabályozáskor átvágott, a korábbi 

medret kísérő magaspartok emberi településeket, temetőket rejtettek.)  

 

 
1. ábra: Medina földrajzi környezete a II. katona felmérésen 1856-ban 

 

III. A község története 

Régészeti örökség 

Medina község közigazgatási területén nem végeztek szisztematikus régészeti 

topográfiai munkát. Ezért meglehetősen hiányosak ismereteink a terület egykori 

településeiről és temetőiről. Az első, a falu régészeti leleteit is számba vevő kutatás 

Egyed Antal paksi plébános nevéhez fűződik. 1829-ben egy 22 pontból álló kérdőívet 

küldött szét a vármegye községeibe, amelynek történeti és régészeti vonatkozású 

kérdései is voltak.  
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A XIX. század közepén országszerte széles körben jelentkezett érdeklődés múltunk 

iránt. Az így keletkezett közfigyelem kapcsán előkerült tárgyakra, adatokra, valamint 

az azóta inkább véletlenszerűen előkerült anyagokra támaszkodhatunk. 

A község területének tanulmányozásakor nem hagyhatjuk figyelmen kívül Wosinsky 

Mórnak, Tolnavármegye múzeuma létrehozójának a millenniumra készített, a megye 

honfoglalás előtti történetének monográfiáját.  

Az igen szórványos adatok alapján mondhatjuk, hogy a falu határa, különösen a 

keleti fele, a Sió megtelepülésre alkalmas magaslatai már igen korai időktől vonzották 

a megtelepülőket.  

Az 1934. évi Sió szabályozás során bronzkori hamvasztásos sírok kerültek elő. (2. 

lelőhely) Ugyanezen a lelőhelyen mentő ásatást is végzett dr. Kalicz Nándor és dr. 

Makkay János, melyek során neolit telepjelenségeket (gödröket) tártak fel. Jelentésük 

szerint igen nagy jelentőségű kora neolit település maradványait találták. 

Kápolna pusztán pedig őskori cserepek. (5. lelőhely) 

A falu határában, és magában a faluban is több helyen kerültek elő kelta leletek. 

Kápolna pusztán (5. lelőhely) sírokat találtak, Wosinsky pedig a Lóherés dűlőből kelta 

lándzsát említ. (7. lelőhely) A Rákóczi Ferenc utcában, építkezéskor kelta tárgyak 

kerültek elő. (10. lelőhely- pontosan behatárolni, melyik épület készültekor került elő a 

lelet, nem lehet- a dokumentációból hiányzik a házszám.)  

A népvándorlás korában is lehettek lakói a vidéknek. Erről a Magyar Nemzeti 

Múzeumban lévő préselt avar övveretek, és gyöngyök tanúskodnak, sajnos pontos 

lelőhely nélkül. (8. lelőhely) A leltárkönyv szerint Kápolna pusztáról került be avar 

kengyel a szekszárdi múzeumba. (5. lelőhely) 

A honfoglalás korából napjainkig nem került elő lelet. Szisztematikus kutatás 

hiányában azonban nem állíthatjuk, éppen a korábbi népek története, a kedvező 

települési helyek miatt, hogy nem települtek meg a honfoglaló magyarok a területen.  

Történeti-régészeti adatok a honfoglalás után 

Az államalapítás korából meglévő csekély írásos források között sajnos az 

Árpádkorra vonatkozó nem került elő.  

1394-ben, a szekszárdi apátsághoz tartozó egyházi birtokként említik először. A 

XIV. században Anyavár a györgyi Bodó család központja, és ide tartozik Mede is. 

1466-ban Mede néven említik.  
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Feltehetőleg az egykori Mede település területén Csalog József egy középkori (XV-

XVI. századra keltezhető) fabéléses kutat tárt fel. (3. lelőhely) A kút környékén 

minden bizonnyal további, az egykori középkori faluhoz tartozó objektum található. 

Medina területe is, több, közvetlenül a budai hadiút közelében lévő településsel 

együtt már a hódoltság korai időszakában, azaz 1526 után a török kezére kerül. Ez alatt 

az időszak alatt nagymértékben elnéptelenedik a terület. A hódoltság kora után, 1699-

től kezdve új birtokos kezére kerül a falu és környéke. Gindly Fülöp és Balázs 

Ferdinánd 1703-ban kaptak Lipót császártól birtokot ezen a területen. 

Dél felől szerbek telepednek be. Egy 1713-ban keletkezett írás szerint lakott, 15 rác 

család lakja Medét. 

Magyarok 1737 és 1740 között telepednek erre a vidékre. Az 1765. évi bonyhádi 

megyegyűléstől iskolamestert kért a falu. 

Az 1767-es urbárium szerint 78 család élt a faluban. 64 magyar, 1 német, 13 szerb 

család. 

1777-ben szerb iskola is működött a faluban.  

Medina református temploma sövényfalú, „sártemplom” volt. 1795-ben készült el a 

szerbek temploma. 

A községről Egyed Antal összeírásából (1829) tudunk. „Magyar és rátz” lakja a 

falut. 147 házat írtak össze, 897 személlyel. Többségük református. Néhány cigány és 

zsidó lakost említenek. 

A falunak a XIX. század elején két hosszú utcája van a leírás szerint.  

Ebben az időszakban semmiféle vásártartásról (sem országos, sem heti) nem tesznek 

említést, sőt piacra is a szomszédos nagyobb településekre járnak.  

6 nagyobb birtokost említenek: Bezerédj István, Gindly Antal, Csapó Dániel, báró 

Bézsánné, Jeszenszky János, és báró Rudnyánszky Mihály. 

Főként gabona és repcetermesztéssel foglalkoznak. A falunak ménese nincs, 

azonban Bezerédj István főjegyző ménese híres ebben az időszakban.  

A településen a jelentés szerint sem sóház, sem patika (orvos sincs), sem posta 

nincs, de semmiféle ipari termelést folytató üzeme sincs.  

1912-ben készült az első kövesút a szedresi vasútállomástó a szerb templomig. 

1925-ben közigazgatási tájékoztató lapban készült felmérés a község viszonyairól.  
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A község rendelkezik községházával, ahol irodák és jegyzői lakás található. Van 

községi iskola és tanítói és dajkai lakás. 

A község 28 kat. hold szántóval, 36 kat. hold legelővel és 5 kat. hold út és árok 

tulajdonnal rendelkezik.  

Gr. Apponyi Géza birtokol 1162 kat. holdat. 

Igen érdekes, hogy ekkor fontos megvalósítandó feladatnak tartják a villanyvilágítás 

és járda megvalósítását, valamint községház és jegyzői lakás építését is. 

A belterületen ekkor 255 ház van, 487 lakrésszel. Ezen kívül Szőlőhegyen 69 ház, 

Kápolna pusztán 8 ház (cselédlakás) 34 lakrésszel és még a határban 7 ház, 9 

lakrésszel található. Láthatjuk tehát, hogy csak a belterületen több mint 100-al 

emelkedett a lakóházak száma.  

Községháza és elemi iskola is van a településen. Óvoda viszont nincs. 

Református gyülekezetet és görög keleti egyházi gyülekezetet találunk ekkor a 

községben.  

A közművelődés területén „Polgári olvasókör” és „Ifjúsági egyesület” jött létre, 

amelyeknek van könyvtáruk.  

Saját hegyközségi szervezetük nincs, a szekszárdi borvidékhez tartoznak. 

A község határában folyó Sió és Sárvíz rendezése kapcsán kapcsolatban vannak a 

Nádor csatorna társulattal. 

Az községben a XX. század elején 3 vegyeskereskedés és Hangya szövetkezet 

található. Mesterembereket is összeírtak: 4 cipész, 3 kovács, 2 asztalos, 1 szabó, 1 

bognár, 1 pék, 2 borbély dolgozik. 

„Kisebb szabású gőzmalom gőzhajtásra 6 munkással” került megemlítésre az ipari 

tevékenységek körében. 

A Sió hidat 1934é-ben vitték régi helyéről az új meder fölé, a mai helyére. 

A II. világháború után továbbra is mezőgazdasági termelésből élt a lakosság. 

Növénytermesztés, kertészet és állattenyésztés játszotta a fő szerepet. Az 1960-as 

években sorkerült a termelőszövetkezet megalakítására is.  

Igen érdekes, hogy már a század elején tervezettel szemben csak 1950-ben került sor 

a település villamosítására. Az 1970-es években készült el az egészségház, az orvosi 

rendelő. Ekkortól van vezetékes víz a faluban.  

1974-ben körzetesítették az általános iskola felső tagozatát.   
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IV. A falu szerkezete a régi térképek alapján  

 

 

2. ábra: Medina és határa az I katonai felmérésen 1784-ben 

 
Az első katonai felmérésen megfigyelhető a falu utcaszerkezetének kialakulása a 

XVIII. század végén. Jól látható, hogy a dombok között szélesen szétterülő Sió és 

Sárvíz alkotta mocsarak keleti felén a szelíden lejtő dombok alján már kialakult a falu 

főutcája. A falu északi részén is megjelentek az első házak a K-Ny-i irányú út mentén. 

A falu déli végén lévő K-Ny-i út mentén akkor még csak két ház állt. A Sión és a 

mocsáron átvezető út ekkor még kissé délebbre volt, megközelítően a mai szerb 

templom vonalában.  

Megállapíthatjuk, tehát, hogy a falu utcarendszerének kialakulásában az adott 

földrajzi viszonyok és a környék útrendszere volt döntő hatással.  
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3. ábra: A falu utcahálózata az 1865. évi térképen 

 

Az 1860-ban készült kataszteri térképen már gyakorlatilag a mai utcarendszert 

láthatjuk. Természetesen akkor még a mai Szőlőhegyi és Rákóczi utca nem alakult ki, 

de ezeket még az 1916. évi térképen sem találjuk meg. A Sión átvezető hidat azonban 

már a mai helyén jelöli a térkép. 1916-ban még azonban létezett a Szerb templom köz, 

ami az egykori hídhoz vezető utca lehetett.  

Összességében megállapíthatjuk, hogy Medina kezdetben jellegzetes orsós falu volt, 

de a helyi természeti viszonyok hatására jellegzetes alakú, több utcás úti faluvá alakult 

át. A faluban egyaránt előfordul az előkertes és az utcavonalas beépítés. Az előkertes 

beépítés korábban gyakoribb volt. A laza sorházas beépítés azonban még napjainkra 

sem terjedt el.  

 

V. Medina lakóházainak műemléki vizsgálata 

A vizsgálat során a mai kataszteri térképet mindig összevetem az 1864. évivel, a 

köztük lévő eltérések segíthetnek az épületek korhatározásánál. Az épületek építési 

idejének korhatározásánál támaszkodom a házakon megmaradt évszámokra is, ez 

természetesen csak a mostani állapot kialakulásának dátumát jelenti. Az egyes 

épületekre vonatkozó külön kutatást nem végeztünk, csak helyszíni szemlét.  

A házak és a telkek akkori ház és helyrajzi számozása eltér a maitól, a vizsgálatot a 

mai házszámozás alapján végzem el, és csak azokat az épületeket értékelem, amelyek 

még legalább nyomokban őrzik eredeti formájukat. 
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Medinán a házszámozás már nem a XVIII-XIX. századi gyakorlatot követi, a 

számozás nem folyamatos az egész faluban, utcánként kezdik újra a házszámozást. A 

műemléki vizsgálatot utcánként végezetem, és nem a házszámok sorrendjében.  

 

 

 

4. ábra: Medina déli fele a mai kataszteri térképen 

 
5. ábra: A kastély Medina déli felén az 1860. évi térképen 
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6. ábra. Medina déli fele az 1860. évi térképen 

 

Rákóczi Ferenc u. 21.  Helyrajzi száma: 358  Házszáma 1860-ban: 1. 

  

A falu déli részén fekvő Kápolnáspusztát 1840-ben szerezte meg az Apponyi család, 

ekkor építette a kúriát. A nyeles telken egykor három épület állt. (5. ábra) A 2. és 3. 
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számú épületek közül a 2. számú már nem áll. A 3. számú épület még erősen átalakítva 

ma is megtalálható, kastély felőli homlokzata még eredeti állapotban maradt fenn.  

Az 1. számú épület volt a kastély, előtte angolkerttel, ami mára már nagyrészt 

elpusztult, de területe még érintetlen. A kastély kontyolt, nyeregtetős középső része 

előtt pilléres, timpanonos, nyeregtetős kocsifelhajtóval. A keleti, kerti homlokzaton 

középrizalittal. A déli végfalhoz egy keskenyebb nyaktaggal manzárdtetős toldalék 

kapcsolódik. A kastély országosan védett műemlék;  

 

Rákóczi Ferenc u.: R.k. kápolna      Helyrajzi száma: 362      Házszáma 1860-ban: . 

A kastély telkén álló kápolna. A török kiűzése után 

Medina a Paur család birtoka lett, itt építette a 

kápolnát Kápolnai Paur János, a XIX. század elején 

nagyobbíttatta Kápolnai Antal. 

Szabadon álló, egyhajós, déli homlokzati tornyos 

kápolna. A déli homlokzat középtengelyében 

Záróköves díszű, kőkeretes kapu. Felette törtvonalú 

szemöldökpárkánnyal. A hajóban csehsüveg boltozat, 

a szentélyben félkupola, a bejárati oldalon karzat.  

A kápolna országos védelem alatt áll; 

nyilvántartási száma: 4212. 

Rákóczi Ferenc u. 14.  Helyrajzi száma: 367. Házszáma 1860-ban: üres telek. 

Előkertes beépítésű telek. Téglalap 

alaprajzú, mellvédfalas, oszlopos tornácú 

ház. Oromzatos utcai homlokzattal, 

tornácnyílással. Az utcai homlokzatot 

lizénák fogják keretbe. Az oromfalon 

függönydíszes keret fogja össze. A telken 

a XX. század elején már ház állt, mai 

formája az 1930-1940-es évekre utal. A  

házat helyi védelem alá kell helyezni.  

 
Rákóczi Ferenc u. 15.  Helyrajzi száma: 366. Házszáma 1860-ban: üres telek. 
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A z L alaprajzú épület, utcai homlokzata öttengelyes. Mai ablakai az 1970-es években 

készültek. Eredeti formájára csak oromfalas nyeregteteje, a főpárkány és lábazata utal. 

Eredetileg álló téglány alakú, T osztású ablakai lehettek. Az iskola épülete az 1916. évi 

kataszteri térképen még nem szerepel, építési ideje az 1920-1930-as évekre tehető. 

Felújítása esetén eredeti nyílásrendszerét vissza kell állítani. Az épületet helyi 

védelem alá kell helyezni.  

 

 

Damjanich u. 15.   Helyrajzi száma: 405.           Házszáma 1860-ban: 146. 

Előkertes beépítésű telek. A téglalap 

alaprajzú, oromzatos, pilléres 

tornácnyílású utcai homlokzattal. A 

homlokzatot a nyílások közötti lizénák 

tagolják. Nyitott, faoszlopos tornáca van. 

A tornác után a ház gazdasági résszel 

folytatódik. A ház 1934-ben épült az 
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oromfalon lévő évszám szerint. A háznak utcakép jelentősége van.  

 

 

Damjanich u. 19.   Helyrajzi száma: 236.           Házszáma 1860-ban: 171. 

   

Előkertes beépítésű telek. A téglalap alaprajzú, oromzatos, pilléres tornácnyílású utcai 

homlokzattal. Nyitott, faoszlopos tornáca van. Az oromfalon két, kapcsolt keretű 

keskeny padlásablak között téglány alakú mezőben 1918-as évszám olvasható. Az 

épület XIX. századi eredetű, lehet, amit később átépítettek. A házat helyi védelem alá 

kell helyezni.  

 

Kossuth u. 34.   Helyrajzi száma: 227.           Házszáma 1860-ban: 170. 

   

A mai házat az oromfalon lévő évszám szerint 1927-ben építették a korábbi épület 

elbontása után. Előkertes beépítésű telek. A telket az utca felől pilléres mellvédfalas 

kerítés veszi körül. A téglalap alaprajzú, oromzatos, pilléres tornácnyílású utcai 

homlokzattal. A homlokzatot a lábazatról indított lizénák keretelik. Eredetileg 

mellvédfalas tornáca lehetett, amit a XX. század közepén ablakkal zártak be. A tornác 
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után a ház gazdasági résszel folytatódik. A háza utcai homlokzatát az utóbbi években 

bővítették. A bővítés tetőformája még viszonylag szerencsésnek mondható. Sajnálatos 

módon kicserélték az utcai ablakokban az eredeti kereteket, kisebb méretű, osztás 

nélküli keretre. Szerencsésebb megoldás lett volna a homlokzati tornácnyílást bejárati 

ajtóvá alakítani, és ennek megfelelően az új rész ablakit kissé arrébb kialakítani. A 

jelenlegi helyzetben egyetlen elfogadható megoldás az lenne, ha visszaállítanák az 

eredeti ablakokat, és az új épületrészt is lizénával zárnánk le. A házat helyi védelem 

alá kell helyezni.  

 
Kossuth u. 45.   Helyrajzi száma: 207.           Házszáma 1860-ban: 183. 

Az előkertes beépítésű telken a XIX. században egy téglalap 

alaprajzú ház állt. A régi házat a XIX. század végén XX. 

század elején építhették át, ekkor épülhetett a ház hátsó 

végéhez derékszögben kapcsolódó pajta és istálló. 

A ház homlokzati díszeit az 1970-es években verhették le, 

szerencsére megmaradtak eredeti ablakai és rátétdíszes, 

bevilágító ablakos tornácajtaja.  
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Oszlopos, mellvédfalas tornáca, és csonkakontyos nyeregteteje eredeti állapotban 

maradt meg. A házat helyi védelem alá kell helyezni.  

 

 

 

7. ábra: A falu középső része a mai kataszteri térképen 

 

 

Kossuth u.: Szerb templom. Helyrajzi száma: 438. Helyrajzi száma 1860-ban: 491. 
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Nyugati homlokzati tornyos templom. Poligonális szentélye kissé keskenyebb a 

hajónál. A szentély felől kontyolt nyeregtetővel. A timpanonnal lezárt nyugati 

homlokzat középtengelyében a toronyba nyíló kőkeretes bejárat. A karzat ablak 

mellett egy-egy félköríves fülke. A hajóban csehsüveg és fiókos dongaboltozat, a 

torony alatt a hajó nyugati végébe nyíló, famellvédes orgonakarzat. Ikonosztázon 

képfala a XIX. század közepén készült.  

A templom országosan védett műemlék, nyilvántartási száma 4209 

 

Köztársaság u. 1.   Helyrajzi száma: 444.           Házszáma 1860-ban: 112. 

   

A szerb parókia épülete már az 1860. évi térképen is szerepel, de a maitól kissé eltérő 

alaprajzi formában. A Szabadság utcai oldalszárny akkor még nem épült meg. A mai 

épületnek viszont nincs északi oldalszárnya. A Kossuth utcai homlokzata öttengelyes, 

a nyílások között a lábazatról induló lizénák tagolják a homlokzatot. Szabadság utcai 

kéttengelyes homlokzata ugyanilyen kialakítású. Udvari homlokzata előtt mellvédfalas 
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oszlopos tornác fut körbe. Az épület mai formáját az 1870-90-es években nyerte el. A 

parókiát helyi védelem alá kell helyezni.   

 

Kossuth u. 48.   Helyrajzi száma: 204.           Házszáma 1860-ban: 1-2. 

   

A ház az 1. és 2. számú házak lebontása és telekösszevonása után épült meg, az 1880-

1890-es években. Utcai homlokzata 4+2 tengelyes. A homlokzatot a lábazatról induló 

lizénák tagolják. A keresztosztós ablakok felett egyenes, lépcsősen tagolt egyenes 

párkány fut végig. Udvari homlokzatát jelentősen átalakították, csak az udvari 

szárnynak maradt meg két eredeti ablaka. Mellvédfal nélküli pilléres tornácának csak 

egy pillére maradt meg. Felújítása esetén az eredeti udvari homlokzatot helyre kell 

állítani. A házat helyi védelem alá kell helyezni.  

 

Kossuth u. 22.   Helyrajzi száma: 445.           Házszáma 1860-ban: 129. 

Fűrészfogas beépítésű telek. Téglalap 

alaprajzú ház Oromfalas utcai 

homlokzatán két T osztós ablakkal, és 

pilléres homlokzati tornácnyílással. 

Faoszlopos, könyökfás oldaltornáca van. 

Az udvari homlokzat hátsó részén egy 

régebbi kisebb méretű zsalugáteres ablak 

maradt meg. Elképzelhető, hogy a régi 

XIX. századi házat az 1920-1940-es években átépítik, de régi tornáca és ablaka 

megmaradt eredeti formájában. A házat helyi védelem alá kell helyezni.  
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Kossuth u. 20.   Helyrajzi száma: 447.           Házszáma 1860-ban: 127. 

 

Előkertes beépítésű telek. Téglalap 

alaprajzú, csonkolt nyeregtetős ház. 

Oromfalas utcai homlokzatán két T 

osztós ablakkal és rátétdíszes 

tornácajtóval. A homlokzatot a lábazatról 

induló lizénák keretezik. Az ablakoknak 

széles szalagkerete van. Mellvédfalas 

oszlopos oldaltornáca van. A házat helyi 

védelem alá kell helyezni.  

 

 

Kossuth u. 64.   Helyrajzi száma: 156.           Házszáma 1860-ban: 41. 

 

Az oromfalon lévő évszám szerint a ház 

1943-ban épült. A csonkakontyos, 

nyeregtetős háznak bizonyára volt 

oldaltornáca és a homlokzaton 

tornácnyílása, ablakai T osztósak 

lehettek. Sajnos a mai ablakok kisebbek 

lettek, osztójuk csak imitáció. 

Valamicskét javít a homlokzat képén az 

ablakok zsalugátere. Szerencsére megmaradt a homlokzat sarokarmírozása és az 

oromfal hullámos kerete, a padlásablakokkal együtt. A háznak utcaképi jelentősége 

van.  
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8. ábra: Medina északi részének mai kataszteri térképe 

 

 

Kossuth u. 70.   Helyrajzi száma: 143.           Házszáma 1860-ban: 46. 

 

Feltehetően azonos az 1860-as térképen 

ábrázol házzal. Mellvédfal nélküli 

pilléres tornáca még eredeti. A házat az 

1940-1950-es években azonban jelentős 

mértékben átépítették. Oromfalas utcai 

homlokzatán ma két félköríves záródású 

ablak van. Pilléres homlokzati 

tornácnyílása is megmaradt. Az udvari 

homlokzaton azonban már félköríves záródású ablakok vannak. A háznak utcaképi 

jelentősége van. 
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9. ábra. A falu északi része az 1860. évi térképen 

 

 

Kossuth u. 72.   Helyrajzi száma: 140.           Házszáma 1860-ban: 47. 
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Előkertes beépítésű telek. Téglalap alaprajzú, csonkakontyos nyeregtetejű ház. A két 

kapcsolt keretezésű padlásablak között lévő évszámos táblán 1924-es évszám 

olvasható, ez a ház építésének vagy átépítésének korát jelzi. Utcai homlokzatának 

ablakait kicserélték. Oldaltornácának pilléres homlokzati nyílásában szép rátétdíszes 

ajtó van. Pilléres, mellvédfalas oldaltornácát átalakították. Felújítása esetén eredeti 

homlokzatát kell helyreállítani. A házat helyi védelem alá kell helyezni.  

 

 

Kossuth u. 75.   Helyrajzi száma: 135.           Házszáma 1860-ban: 51. 

 

Előkertes beépítésű telek. Téglalap 

alaprajzú, csonkakontyos nyeregtetejű 

ház. A két kapcsolt keretezésű 

padlásablak között lévő évszámos táblán 

1927-es évszám vehető ki. Ez a ház 

építésének vagy átépítésének korát jelzi. 

Utcai homlokzatának ablakait 

kicserélték. Oldaltornácának pilléres 

homlokzati nyílását széles szalagkeret veszi körül. Pilléres, mellvédfal nélküli 

oldaltornáca eredeti állapotban maradt fenn. Felújítása esetén eredeti homlokzatát kell 

helyreállítani. A házat helyi védelem alá kell helyezni.  

 

Kossuth u. 4.   Helyrajzi száma:.104           Házszáma 1860-ban: 93. 
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A telken álló ház nagy valószínűséggel 

nem azonos XIX. századi elődjével, bár a 

telek beépítettsége nem változott. Ma is 

előkertes, téglalap alakú csonkakontyos 

nyeregtetejű ház áll a telken. A mai ház 

építési ideje az 1930-1940-es évekre 

tehető. Utcai homlokzatának hármas 

kapcsolt ablaka a városok felé tekintő 

polgáriasodó parasztság sajátságos produktuma. Ennek az ablakformának az 

alkalmazása azért is meglepő, mert a ház más részletei a korabeli falusi házakra 

jellemző. Esztergált faoszlopos nyitott tornáca, pilléres homlokzati nyílása, 

oromfalának középső részén lévő padlásablaka mind a falusi házakra jellemző. Sokat 

rontott a ház megjelenésén a tornác beépítése, különösen az 1970-es évekre jellemző 

hármas ablakok. A házzal egybeépült a gazdasági rész is. Felújítása esetén a beépített 

tornác ablakait a többi ablakkal összhangba kell hozni. A háznak utcaképi 

jelentősége van. 

 

Zrínyi u. 2.    Helyrajzi száma: 41.           Házszáma 1860-ban: 74. 

   

A polgáriasodó parasztság XX. század eleji építkezéseinek jellegzetes képviselője ez a 

ház. A telken egy L alaprajzú épület jelenik meg, főhomlokzata már párhuzamos az 

utcával, ugyanakkor előkertje ennek is van. A nyeregtetős épület 2+2+2 tengelyes. 

Középső két ablakát a könyöklőpárkányról induló lizénák középrizalitra emlékeztető 

módon emelik ki. Az ablakok felső harmadában záróköves szalagkeret van. Kicsivel a 

szalagkeretek alatt osztópárkány kapcsolja össze az ablakokat. A ház udvari 

homlokzatán azonban megtartották a mellvédfal nélküli oszlopos tornácot. Az udvari 
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szárny vakolatlan, téglából készült istállóban és pajtában folytatódik. A telek déli 

részén átépítés nélkül maradt fenn a magas tégla alépítményen (ólak) álló lécgóré. A 

ház kerítése műkő pillérek között álló vaskerítés, ami szintén a házzal egykorú. A 

telken álló épületeket mai formájában fenn kell tartani. Az épületegyüttest helyi 

védelem alá kell helyezni.  

 

Zrínyi u. 13.   Helyrajzi száma: 52.           Házszáma 1860-ban: 36. 

 

A telken 1860-banv álló ház jelentősen 

kisebb volt a mainál. A telek előkertes 

beépítésű, a lakóházzal szemben egy 

kisebb nyári konyha áll. A téglalap 

alaprajzú háznak csonkakontyos 

nyeregteteje van. Oromfalas utcai 

homlokzatán két álló téglány alakú 

ablakának széles lépcsős kerete van, 

felette egyenes szemöldökpárkánnyal. A homlokzatot a széleken széles lizénapárok 

fogják össze. Pilléres homlokzati tornácnyílását elfalazták. Az oszlopos oldaltornác 

jelentős részét beépítették, csak az épület hátsó részén maradt meg néhány pillér. A 

lakóház hátsó végéhez derékszögben csatlakozik az istálló és a csűr. A telek így 

jellegzetes kerített udvaros beépítést nyert. A telken álló lakóházat, gazdasági 

épületeket és nyári konyhát helyi védelem alá kell helyezni.  

 

Petőfi u.: Ref. templom   Helyrajzi száma: 167.  Házszáma 1860-ban: 26. 

Utcavonalon álló egyhajós templom. DK-i homlokzata elé kilépő toronnyal. 

Poligonális záródású szentéllyel, kontyolt nyeregtetővel. Kőkeretes bejárata a 

toronyaljba nyílik. Dongaboltozatos, belső a hajó mindkét végén újabb fakarzat. A  
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templom 1787-1789-ben épült. 1837-ben bővítették, ekkor épült a torony is. 

Berendezési tárgyai nagyrészt a XVIII. század végén készültek. A templom 

országosan védett műemlék. Nyilvántartási száma: 4211 

 

Petőfi u. 10.   Helyrajzi száma: 187.   Házszáma 1860-ban: 16. 

A mai óvoda korábban református iskola 

telkén 1860-ban még hagyományos 

előkertes, téglalap alaprajzú ház állt. Az 

1916. évi kataszteri térképen már L 

alaprajzú épületet jelöltek a telken. Az 

oromfalon lévő két kapcsolt keretű 

szoborfülke közötti táblán 1933-as 

évszám a korábbi épület átépítését 

jelölheti. A széles lizénákkal tagolt 

homlokzaton egy-egy kapcsolt hármas ablak van, jellegzetes T osztású kerettel. A 

telket magas pilléres téglakerítés veszi körül, vas bejárati kapuval. Az épületet helyi 

védelem alá kell helyezni.  

 

Petőfi u. 11.   Helyrajzi száma: 186   Házszáma 1860-ban: 17. 
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Az 1860-as években a telken kissé más 

arányú épület állt. A mai épület az 1930-

as években épülhetett. Az előkertes, 

téglalap alakú, csonkolt nyeregtetős 

háznak eredetileg két álló téglány ablaka 

lehetett az utcai homlokzaton. Utcai 

ablakait az 1970-es években kicserélték, 

oszlopos oldaltornácának utcai felét 

lefalazták. A háznak utcaképi jelentősége van.  

 
Petőfi u. 34.   Helyrajzi száma: 162         Házszáma 1860-ban: 108. 

Az telken 1860-ban a maival megegyező 

alaprajzú és arányú ház állt. Elképzelhető, 

hogy a mai ház a régi átalakításával 

készült az 1920-30-as években. Téglalap 

alaprajzú oldaltornácos ház homlokzati 

tornácajtaja már ablakká alakult át. 

Oromfalas homlokzata ma díszítés 

nélküli. A háznak utcaképi jelentősége 

van. 

 
Petőfi u. 30.   Helyrajzi száma: 154.  Házszáma 1860-ban: üres telek. 

Mai formájában a XX. század elejére 

keltezhető téglalap alaprajzú ház, hozzá 

derékszögben kapcsolódó pajtával és 

istállóval. Oldaltornácát már nagyobbrészt 

beépítették. Utcai homlokzata ma díszítés 

nélküli. Álló téglány alakú ablakai és 

tornácának homlokzati ajtaja még eredeti 

formájában maradt meg. A háznak 

utcaképi jelentősége van.  

Petőfi u. 16.  Helyrajzi száma: 180   
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Előkertes beépítésű telken álló téglalap 

alaprajzú, csonkakontyos nyeregtetejű 

ház. Eredeti oldaltornácának hátsó részét 

beépítették. Utcai homlokzatát 

átalakították, csak oszlopos homlokzati 

tornácnyílása maradt meg Felújítás 

esetén utcai ablakot álló téglány alakúra 

cserélni. Utcaképi jelentősége van.  

 

Petőfi u. 17.  Helyrajzi száma: 179.   

Előkertes beépítésű telken álló téglalap 

alaprajzú, nyeregtetős ház. Szélesen kiülő 

szaruvéges párkánya van. A háznak az 

utcai homlokzaton csak egy T osztású 

ablaka van.  

A ház építési ideje nem ismert, 

feltehetően egy korábbi épületet újítottak 

fel az 1920-1930-as években. Az épület 

egyszerű kivitele, alacsony magassága szerényebb jövedelmű tulajdonosra utal. A 

háznak utcaképi jelentősége van.  

 
Petőfi u. 18.  Helyrajzi száma: 178.   

Előkertes beépítésű telken álló téglalap 

alaprajzú csonkakontyos, nyeregtetős 

épület. Mellvédfal nélküli oszlopos 

tornáccal.  

Utcai homlokzatát átalakították, ablakait 

kicserélték. Felújítás esetén a mai keretet 

két álló téglány alakú osztott keretre kell 

cserélni. Utcaképi jelentősége van.  

Arany János u. 12.  Helyrajzi 

száma: 35.  
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Az utcában az 1860. évihez képest jelentősen 

módosultak a telekhatárok, a ház pontos 

azonosítása nem lehetséges, a 67-68-as 

számú ház helyén állhat a mai épület. Építési 

ideje a XX. század első harmadára tehető. 

Oromfalas utcai homlokzatát átalakították. 

Oldaltornácának nyílását elfalazták. Udvari 

homlokzatán megmaradt mellvédes, oszlopos tornáca. A ház hátsó része gazdasági 

célokat szolgált. (kamra, istálló) A házat helyi védelem alá kell helyezni..  

 
Arany János u. 14.  Helyrajzi száma: 37/1.  

Az 1860. évi kataszteri térképen feltehetően a 

71. számú házzal azonosítható. A mai L 

alakú lakóház udvari szárnya talán még XIX. 

századi építésű, amire merőlegesen az 

utcafrontra építették a 2+2 tengelyes 

bővítményt. Utcai homlokzatának csak 

ablakai és főpárkánya eredeti. A homlokzatot 

a végeken és a középtengelyben lizénák 

oszthatták meg. A ház lábazatára és kapujának téglapilléreire ma kőlapokat 

ragasztottak, ami jelentős mértékben elcsúfítja a jó arányú épületet.  

A házat helyi védelem alá kell helyezni., 
 
Arany János u. 2.  Helyrajzi száma: 119  

Az itt állt XIX. századi házakkal nem 

azonosítható. Építési ideje a XX. század elejére 

tehető. Utcai homlokzatán az ablakot kicserélték. 

Homlokzati oszlopos tornácnyílása fennmaradt, 

fa oszlopos oldaltornáccal együtt. A ház hátsó 

részéhez arra merőlegesen később fészereket 

építettek. A háznak utcaképi jelentősége van.  

 

Bajcsy Zs. utca az 1860-as években ugyan már létezett (kertalja), de akkor itt még 

csak két ház állt az utca északi végénél. Az 1916. évi térkép az utca déli felén is jelöl 
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újabb három házat. A ma itt álló épületek közül a 34. számú ház érdemel említést. Fa 

oszlopos oldaltornáca még eredeti állapotban maradt meg. A háznak utcaképi 

jelentősége van.  

 

Kossuth Lajos u. 10-11.   Helyrajzi száma 111       Kultúrház 

 
A falu egyik legérdekesebb épülete, 

félköríves, timpanonos lezárású 

középrizalítos homlokzata teljesen eltér a 

falu szokványos épületeitől. A z épületet 

az 1930-as években Soós Sándor tervei 

alapján építették. A házat az 1896-ban 

alakult Református Polgári Olvasókör 

építtette. A szép arányú épületet helyi 

védelem alá kell helyezni.  

 

Kossuth Lajos utca – közpark Helyrajzi száma 113.  I. világháborús emlékmű 

 
Lépcsős posztamensen álló pilléren egykor kiterjesztett 

szárnyú turul állt. Nem sokkal ott jártam előtt (2007. 11. 

30.) a turult fémgyűjtők ellopták. A turulnak csak 

néhány szétfűrészelt darabját találta meg a rendőrség.  

Mint egyedi műalkotás a turul nem pótolható, azonban 

tekintettel az I. és a II. világháború áldozataira, indokolt 

lenne egy új turult készíttetni. Az újjászületett emlékmű 

egyúttal hirdethetné, hogy a tisztelet és a kegyelet 

erősebb a XXI. századi barbarizmusnál. Az 

emlékművet helyi védelem alá kell helyezni.  

 

 

Ipari emlékek 

 
Malom a Sió keleti partján 
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A Sió keleti partján a mai hídfő közelében 

álló egykori gőzmalom épületét ma 

szépen felújították és hasznosítják. Az 

emeleti középső nyílás elé épített erkély 

némileg ugyan kifogásolható műemléki 

szempontból, de szerencsére csak fából 

készült. A kazettás földszinti ajtó viszont 

kifejezetten illik az épülethez.  

A malom épülete az 1916. évi kataszteri térképen még nem szerepel, építési korát az 

1920-1930-as évekre tehetjük. A malom épületét helyi védelem alá kell helyezni.  

 

Kossuth u. 13. – volt tejcsarnok épülete Helyrajzi száma: 454 

Téglalap alaprajzú épület, kontyolt nyeregtetővel. Utcai homlokzata 1+1+1 tengelyes. 

Középtengelyben lévő bejárata felett két 

pillérre támaszkodó, timpanonos lezárású 

portikusz van. Északi nyílásában 

megmaradt a 3x3-as osztású fémkeret. A 

déli nyílás keretét kicserélték. A 

timpanonon az 1948-as évszám 

feltehetően az építés évét jelöli. Az 

épületet helyi védelem alá kell helyezni.  
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VI. Az ismertetett épületek értékelése 

 
Medinán már korábban is négy országos jelentőségű műemlék volt. Ezek jelentősége 

vitán felüli. A két templom szemmel láthatólag jó állapotban van. Az Apponyi 

kúriának azonban most nincs funkciója. A gazdátlanságnak máris mutatkoznak jelei. A 

park felől a bejárati ajtó külső szárnya összetörten a földön hever. A parkba vezető 

lépcső korlátja ledőlt. A kúriának sürgősen funkciót és tulajdonost kell találni, mert a 

pusztulási folyamat fel fog gyorsulni.  

A faluban azonban van még négy olyan épület, amely még a szakembert is 

elgondolkoztatja, nem kellene ezeket mégis inkább országos védelem alá helyezni.  

Az egyik ilyen ház a mai könyvtár épülete, amelyben eredetileg az állami iskola 

volt. (Kossuth u. 48.) Az épületnek helyi kultúrtörténeti vonatkozása is indokolja a 

megkülönböztetett figyelmet. Másrészt, mint építészeti alkotás is jó színvonalú. A 

javasolt helyreállítások és történetének teljes felgyűjtése után talán már indokolható 

lenne országos védelme. 

A másik ház, ami talán szintén országos védelmet érdemelne a szerb parókia épülete. 

Építészeti szempontból ez is csak jó közepes minősítést érdemel, és mint láttuk, nem 

azonos a parókia legkorábbi épületével, ennek ellenére a templommal képez szerves 

egységet. Megítélésem szerint a templom védésével együtt kellett volna országos 

védelem alá helyezni.  

A harmadik épület a Zrínyi utca 2. számú ház. Ez az épület és gazdasági épületei az 

érintetlen parasztpolgári gazdaság a XX. század elejéről. Átalakításnak külső jegyei 

nincsenek, és a teljes gazdasági egység megmaradt. A népi építészeti kategóriában 

feltétlenül jelentős együttes.  

A negyedik ilyen épület a mai kultúrház. Mint már említettem, ez a ház jelentősen 

eltér a falusi építészeti hagyományoktól. Ión oszlopfős pillérei, finom ívelésű 

homlokzata és mindehhez jól illeszkedő keskeny ablaki jelentős építészeti alkotássá 

állnak össze. Az épületnek a XIX végi XX. század eleji falusi kultúrában betöltött 

szerepe folytán jelentős művelődéstörténeti rangra emelik.  

A lakóházakra általánosan jellemző a mellvédfal nélküli oldaltornác, gyakorta 

egyszerű fa oszlopokkal, de előfordul a négyzet átmetszetű téglapilléres változat is. A 

mellvédfalas téglapilléres megoldás már ritkának számít.  



 33

A házakra általában jellemző, hogy csak nagyon ritkán tételezhető fel, hogy azok 

már a XIX. század közepén is álltak. Természetesen az oromfalukon XX. század eleji 

dátumot viselő házak egy részéről feltételezhető, hogy a házat akkor csak átépítették, 

vagy bővítették, de ez részletesebb műemléki kutatás nélkül nem bizonyítható.  

Az oromfalán 1918-as évszámot viselő háznak fa oszlopos tornáca van. Pilléres 

homlokzati tornácnyílása egyenes záródású. Keresztosztós ablakaihoz jól illik a 

visszafogott, klasszicizáló homlokzatdíszítés.  

A Kossuth u. 72. számú háznak már falazott pillérei voltak, egyenes záródású 

homlokzati nyílásban már díszes ajtót találunk. Ezeknek az ajtóknak gyakorlati 

szerepe nem volt – magasan lévő lépcső nélküli küszöbük ezt kizárja – csak a 

tulajdonos anyagi helyzetét szemléltették. A ház oromfalán 1924-es évszám van.  

Az oromfalán 1927-es évszámot viselő Kossuth u. 34. ház párkánya és oromfala 

részletekbe menően hasonlít a Kossuth u. 72. számú épületre. A két ház már pontos 

képet ad az 1920-as évek háztípusáról. Ismereteink a szintén 1927-ben épült Kossuth 

u. 75. számú házzal válnak teljesé. Sajnos mindegyik házról hiányzik valami eredeti 

részlet, bár jelentős mértékben megőrizték eredeti formájukat.  

Az 1930-as évek nem sok változást hoztak, maradtak az eddig kialakult formák, 

inkább megjelenek a kissé túlzásba vitt díszítési formák, mint az oromfal hullámvonala 

– függönyszerű – kerete. Ilyen az 1934-ben épült Damjanich u. 15. szám és a Kossuth 

u. 64. számú ház oromfala és főpárkánya is.  

A városiasabb jellegű parasztpolgári házakról a Zrínyi u. 2. szám esetén már esett 

szó. Ebbe a sorba tartózik az Arany János u. 14. számú ház is.  

 

VII. A védett épületek jegyzéke  

 

Az alábbiakban táblázatba foglalva közöljük mindazokat a házakat, amelyekkel a 

tanulmányunkban foglalkoztunk. A házak, épületek értékelésénél nem tértünk ki 

esetleges helyreállításuk során kívánatos műemlékvédelmi szempontokra, itt röviden 

ismertetjük a helyreállításúk főbb irányvonalát.  

Mindamellett műemlékes kategóriába is soroljuk ezeket. A tanulmányban csak a 

helyi védelemre érdemes, és az utcaképi jelentőségű meghatározást használtuk. Most 

sem szándékozom bővíteni a helyileg védett épületek körét. A H3 kategóriába sorolt 
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épületek gyakorlatilag azonosak az utcakép jelentőségű házakkal. Ezek az épületek 

nem a képeznek ugyan olyan építészeti – néprajzi értéket, mint a védelemre javasoltak, 

tömeges eltűnésük azonban alapvetően változtatná mag a falu jellegét. A falu egységes 

jellegének érdekében törekedni kell az épületek, illetve építmények egy-egy részének 

védelmére. 

A műemléki védelemre javasolt épületeket két kategóriába soroltam be. A H1 

kategóriába soroltaknál a védelem kiterjed az ingatlanon álló valamennyi építmény 

teljes védelmére.  

A H2 kategóriába soroltaknál a védelem csak a telken álló egyes épületekre terjed ki. 

Itt a telken álló összes épületet nem kell védeni.  

A helyi védelem ezen két fokozata azonban nem azt jelenti, hogy az első csoportba 

csak olyan épületek kerültek, amelyek eredeti állapotban maradtak, és a második 

csoportba már olyan épületek kerültek, ahol az eredeti állapot visszaállítása nagyobb 

beavatkozást igényel. A H1 és a H2. csoportban is vannak olyan épületek, ahol az 

eredeti állapot csak kisebb–nagyobb beavatkozás után állítható helyre. A két kategória 

inkább az épületek között meglévő építészeti – néprajzi – művészettörténeti 

szempontból kvalitásbeli különbséget jelöli; ezeket tarthatjuk a falu legjelentősebb 

építészeti emlékeinek. A H3 csoportba sorolt házak természetesen rokoníthatók az első 

két csoporttal, csak ezek az egykori építtetők ízlése vagy anyagi ereje folytán inkább 

csak átlagosra sikeredtek.  

 
 
Utca és házszám Helyrajzi 

szám 
Védettség  

foka 
Helyreállítási észrevétel 

Rákóczi Ferenc u. 
21. Apponyi kúria 

358 Országosan védett 
Törzsszám: 4211 

Mai formát meg kell tartani 

Rákóczi Ferenc 
u.: R.k. kápolna      

362 Országosan védett 
Törzsszám: 4212 

Mai formát meg kell tartani 

Kossuth u.: Szerb 
templom. 

438 Országosan védett 
Törzsszám: 4210 

Mai formát meg kell tartani 

Petőfi u.: Ref. 
templom 

167 Országosan védett 
Törzsszám: 4209 

Mai formát meg kell tartani 

Kossuth u. 34. 227 H1 Mai formát meg kell tartani 
Kossuth u. 45. 207 H1 Mai formát meg kell tartani 
Köztársaság u. 1. 444 H1 Mai formát meg kell tartani 
Kossuth u. 75. 135 H1 Eredeti ablakokat vissza kell állítani 
Zrínyi u. 2.. 41 H1 Mai formát meg kell tartani 
Zrínyi u. 13. 52 H1 Mai formát meg kell tartani 
Kultúrház 111 H1 Mai formát meg kell tartani 
I. világháborús 
emlékmű 

113 H1 Helyre kell állítani. A régire stilárisan emlékeztető 
turult kell öntetni.  
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Malom a Sió 
keleti partján 

 H1 Mai formát meg kell tartani 

Arany J. u. 12. 35 H2 Eredeti állapotot meg kell tartani 
Arany J. u. 14. 37/1 H2 Kőlapokat el kell távolítani, eredeti állapotot 

visszaállítani. 
Damjanich u. 19. 236 H2 Sürgős helyreállításra van szükség 
Petőfi u. 10 187 H2 Mai formát meg kell tartani 
Rákóczi F. u. 14. 367 H2 Mai formát meg kell tartani 
Rákóczi F. u. 15 366 H2 Régi ablakokat vissza kell állítani 
Kossuth u. 13. 454 H2 Eredeti ablakokat vissza kell állítani 
Kossuth u. 20. 447 H2 Mai formát meg kell tartani 
Kossuth u. 22. 445 H2 Mai formát meg kell tartani 
Kossuth u. 48. 204 H2 Udvari homlokzatot vissza állítani 
Kossuth u. 72. 140 H2 Eredeti ablakokat vissza kell állítani 
Arany János u. 2. 119 H3 Eredeti ablakokat vissza kell állítani 
Damjanich u. 15. 405 H3 Mai formát meg kell tartani 
Kossuth u. 64 156 H3 Mai formát meg kell tartani 
Kossuth u. 70. 143 H3 Mai formát meg kell tartani 
Kossuth u. 4. 104 H3 Az új ablakokat régire cserélni. 
Petőfi u. 11. 186 H3 Eredeti ablakokat vissza kell állítani 
Petőfi u. 34. 162 H3 Mai formát meg kell tartani 
Petőfi u. 30. 154 H3 Mai formát meg kell tartani 
Petőfi u. 16. 180 H3 Eredeti ablakokat vissza kell állítani 
Petőfi u. 17. 179 H3 Eredeti ablakokat vissza kell állítani 
Petőfi u. 18. 178 H3 Eredeti ablakokat vissza kell állítani 
 
 

VIII. Az ismert régészeti lelőhelyek katasztere 

 
 
1. lelőhely: Lencsepuszta – homokbánya 
A lelőhely azonosító száma: 23688 
A lelőhely megjelölése kelta temető, neolit (lengyeli) telep 
A lelőhely besorolása: nyilvántartott  
A lelőhely veszélyeztetettsége: erózió 
Várható jelentősége: 2 – helyin túlmutató 
Hrsz: 021/7-10 
A lelőhely koordinátái: 618478  127085 (EOV, 24-222) 
 
2. lelőhely: Margitkert 
A lelőhely azonosító száma: 23181 
A lelőhely megjelölése: neolit település és sírok, bronzkori település  
A lelőhely besorolása: nyilvántartott  
A lelőhely veszélyeztetettsége: erózió, szántóföldi művelés 
Várható jelentősége: 2 – helyin túlmutató 
Hrsz: 022-023 
A lelőhely koordinátái: 618684  126582 (EOV, 24-222) 
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3a. lelőhely: A Sió és a Sárvíz között, Szedresre vezető úttól É-ra  
A lelőhely azonosító száma: 23728 
A lelőhely megjelölése: középkori település 
A lelőhely besorolása: nyilvántartott  
A lelőhely veszélyeztetettsége: erózió, talajművelés, kincskeresés 
Várható jelentősége: 2 – helyin túlmutató 
Hrsz: 013, 014/22-25 
A lelőhely koordinátái: 619082  126170 (EOV,  24-222) 
 
 
3b. lelőhely: A Sió és a Sárvíz között, Szedresre vezető úttól É-ra  
A lelőhely azonosító száma: 41942 
A lelőhely megjelölése: középkori templom és temető, középkori kút 
A lelőhely besorolása: nyilvántartott  
A lelőhely veszélyeztetettsége: erózió, talajművelés, kincskeresés 
Várható jelentősége: 2 – helyin túlmutató 
Hrsz: 014/22 
A lelőhely koordinátái: 619104  126170 (EOV,  24-222) 
 
4. lelőhely: Baromfitelep-homokbánya 
A lelőhely azonosító száma: 23179 
A lelőhely megjelölése: rézkori telep, rézkori és La-Tene sírok 
A lelőhely besorolása: nyilvántartott  
A lelőhely veszélyeztetettsége: erózió, földkitermelés 
Várható jelentősége: 2– helyin túlmutató 
Hrsz: 037/10 
A lelőhely koordinátái: 617073  125369 (EOV, 24-221) 
 
5. lelőhely: Rákóczi u. 
A lelőhely azonosító száma: 23180 
A lelőhely megjelölése: kelta temető 
A lelőhely besorolása: nyilvántartott  
A lelőhely veszélyeztetettsége: esetleges építkezés, földmunka 
Várható jelentősége: 1 - országos 
Hrsz: 354-357, 347-348, 050/16-17, 092, 093/9 
A lelőhely koordinátái:619175  124878 (EOV, 24-222) 
 
6. lelőhely: Kilátó hegy 
A lelőhely azonosító száma: 23677 
A lelőhely megjelölése: őskor 
A lelőhely besorolása: nyilvántartott  
A lelőhely veszélyeztetettsége: erózió 
Várható jelentősége: 3 – helyi 
Hrsz: 093/43 – 093/50 
A lelőhely koordinátái:619729  122724 (EOV, 24-224) 
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7. lelőhely: Lóherés dűlő – nem azonosított 
A lelőhely megjelölése: valószinűleg temető 
A lelőhely besorolása: nyilvántartott  
A lelőhely veszélyeztetettsége: — 
Hrsz: nem azonosítható 
Várható jelentősége: 3 – helyi 
 
8. lelőhely: ismeretlen 
A lelőhely megjelölése: avar temető 
A lelőhely besorolása: nyilvántartott  
A lelőhely veszélyeztetettsége: — 
Várható jelentősége: 3 – helyi 
Hrsz: — 
 
9. lelőhely: Siómeder 
A lelőhely megjelölése: bronzkor – temető 
A lelőhely besorolása: nyilvántartott  
A lelőhely veszélyeztetettsége: — 
Várható jelentősége: 3 – helyi 
Hrsz: — 
 
10. lelőhely: Kápolna puszta 
A lelőhely azonosító száma: Feltehetően részben azonos a 23180 számú lelőhellyel, 
vagy annak közelében lehet 
A lelőhely megjelölése: korai halomsíros, kelta temető (?), avar temető 
A lelőhely besorolása: nyilvántartott  
A lelőhely veszélyeztetettsége: további építkezések 
Várható jelentősége: 2- helyin túlmutató 
Hrsz: nem azonosítható 

 

IX. Régészeti lelőhelyek hatásvizsgálata 

 

Az ismertetett régészeti lelőhelyek jelentős része a Sió parton található.(1-3, 5. 

lelőhely) Ennek ellenére csak az 5. számú lelőhely található a faun belül. Figyelembe 

véve, hogy itt kelta temető került elő, ebből adódóan a talajfelszín közelében végzett 

földmunka (kertművelés, faültetés max. 40 cm mélységig, és hasonlók) valószínűleg 

nem veszélyeztetik a sírokat. Építkezés azonban csak előzetes régészeti feltárás után 

végezhető ezen a területen.  

Az 1-3. lelőhelyekre inkább a Sió jelenthet némi veszélyt. Különösen a töltés 

javítása vagy szélesítése. Ebben az esetben ezeken a lelőhelyeken előzetes régészeti 

feltárásra van szükség. A 6. számú lelőhely is a Siópart közelében van, de attól kissé 
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távolabb, egy kisebb magaslaton, így ez inkább a mezőgazdasági munkák hatásának 

van kitéve. 

Ismereteink szerint ebben a jövőben sem történik változás. A talajművelés, 

amennyiben a mélyszántás nem haladja meg a 30 cm mélységet, nem jelent 

jelentősebb veszélyezettséget a régészeti lelőhelyeknek. Jelentősebb gondot okoz 

azonban a talajlazító használata, ennek az eszköznek a karmai mélyen belehasítanak az 

addig bolygatatlan rétegekbe. A talajlazító használata ezért régészeti lelőhelyen tilos. 

A 4. számú lelőhely állami területen van. A lelőhely nagy régészeti jelentőségére 

való tekintettel itt bármilyen földmunka, építkezés csak a területileg illetékes 

múzeummal való egyeztetés, (feltárás, régészeti felügyelet stb.) után lehetséges.  

Figyelembe véve, hogy a faluban és annak határában van olyan XIX. század végén, 

a XX. század elején ismertté vált lelőhely, amelynek a pontos helyét ma már nem lehet 

meghatározni, ezért bárhol számítani kell régészeti jelenségre. Ebben az esetben 

természetesen az általános régészeti rendelkezések az irányadóak.  

A község és közigazgatási határának területén szisztematikus régészeti topográfia 

nem készült, egy tervezett beruházás esetén (például közműfejlesztés, telekparcellázás, 

iparterület kijelölés) az adott rész teljes körű vizsgálatára van szükség a mindenkori 

hatályos törvények előírásainak megfelelően. 

 

 

 

 


