
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzatának 
20/2004.(V.28.) rendelete 

A HELYI ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG VÉDELMÉRŐL 
módosítással egységes szerkezetben 

 
Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata az Épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57.§. (3) bek, valamint az építészeti örökség helyi 
védelmének szabályairól szóló 66/1999. (VIII.13.) FVM sz. rendeletének 1 §. (1) bekezdése 
alapján a településnek és környezetének, valamint az ott található értékes építészeti, táji, az 
épített környezettel összefüggő természeti elemek jellegzetességének, hagyományos 
megjelenésének megőrzése és védelme érdekében az alábbi rendeletet alkotja:  
 

I. Fejezet 
 

A helyi értékek fogalma, a helyi védelem célja 
 

1. §. 
 
(1) E rendelet alkalmazása szempontjából:  

 
a) Építészeti örökségnek minősülnek az épített környezettel összefüggő táji, természeti 

elemek és az országos védelem alatt nem álló művi értékek. 
 

b) Az épített környezettel összefüggő táji-, természeti elemek: a településen található, 
jellegzetesen e vidékre jellemző természetes képződmények és jellemző megjelenési 
formája okán annak tekinthető objektumok, az élővilág, a lokális ökoszisztéma, az 
egyedi tájértékek. 

 
c) Művi értékek: a Nagyközség közigazgatási területén található azon  mesterséges 

létesítmények, amelyek építészeti, települési, néprajzi, történeti, képző és 
iparművészeti, régészeti értékként a nagyközség történeti folytonosságát bizonyítják és 
az itt élők önbecsülését, település szeretetét segítik elő. 

 
(2) A helyi védelem célja: az e rendelet 3. §-ában megjelölt helyi építészeti örökség 

értékeinek feltárása, védetté nyilvánítása, fejlesztése, őrzése és védelmének biztosítása. 
 

A rendelet hatálya 
 

2. §. 
 
A rendelet hatálya Fegyvernek Nagyközség közigazgatási területén lévő építészeti 
örökségekre terjed ki.  
 

II. fejezet 
 

A helyi építészeti örökség fajtái 
 

3. §. 
 
(1)  Táji- természeti értékek 
(2)  Művi értékek 
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(3) A 3. §. (1) és (2) bek. szerinti objektumokat a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.  
 

4.  §. 
 

A) A táji-természeti értékek helyi védelemének fajtái 
 
(1) A védelem a település területének egyes összefüggő részére, valamint egyes objektumokra 

terjedhet ki. 
 
(2)  A területi jellegű védelem típusai: 
 

- T1 típus: helyi természetvédelmi terület:  
 Kenderes és Fegyvernek közös határán fellelhető tintagyep 

- T2 típus: helyi tájvédelmi terület  
- T3 Típus: műemléki környezetet közvetlenül határoló terület: 

 Nepomuki Szent János szobor és védőépítménye körüli terület 
 
(3)  Az egyedi jellegű védelem típusai: 
 

T4 típus: helyi természeti érték:  
 Tiszafa 
 Fehér eperfa a Felszabadulás úton 
 Fehér eperfa a Damjanich J. úton 
 Fekete nyárfák az Ifjúsági parkban (5 db) 
 Fekete fenyő 
 Fekete fenyő (Táncsics M. út 115.) *5 

T5 típus: helyi tájérték  
 Kálvária domb és kereszt 
 Izraelita temető 
 Annaházi temető 4-es parcella 834-920-as sírhelyei és környéke 
 Holt-Tiszaparti töltés és rakpart 

 
B) Művi értékvédelem fajtái 

 
(1) A védelem a Nagyközség közigazgatási területének egészére, vagy összefüggő részére, 

valamint egyes építményekre ill. azok részleteire terjedhet ki. 
 
(2)  A területi jellegű védelem típusai:  

- É1 típus: utcaképi védelem 
- É2 típus: településszerkezeti védelem 

 Árpád út, Petőfi S. út és a Vörösmarty útnak az  Árpád út és Dózsa Gy. út 
közötti szakasza 

 
- É3 típus: településképi védelem 
- É4 típus: településkarakter védelem 

 
(3)  Az egyedi jellegű védelem típusai: 
 

- É5 típus: építmény, építmény részlet védelme:  
 Polgármesteri Hivatal (Községháza) 
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 Ipartestület épülete 
 Orczy Anna Általános Iskola és Szakiskola 
 Orvos lakás 
 Bíró kastély és gazdasági épülete 
 Csecsemőotthon és Idősek Otthona 
 Református templom 
 Római katolikus plébánia 
 Gőz- és hengermalom 
 Hatályon kívül helyezve   *3 
 Felszabadulás út 210. sz. alatti lakóépület utcai homlokzata 
 Napsugaras oromfal – Petőfi S. út 14. 
 

- É6 típus: műalkotás (szobor, utcabútor) védelme 
 Vaskereszt 
 Kudelka kereszt (Vörösmarty út) 
 Kereszt korpusszal (Felszabadulás út) 
 I. világháborús emlékmű 
 II. világháborós emlékmű 
 1848-49-es emlékmű 
 1919-es Tanácsköztársasági emlékmű 
 Vaskút Felszabadulás út 
 Vaskút Damjanich J. út 
 Kerekes kút (Felszabadulás út 171.) 
 Krisztus a kereszten (Római Katolikus templomkert) *5 
 Szentháromság szobor (Római Katolikus templomkert) *5 

 
III. Fejezet 

A védelem alkalmazásával kapcsolatos előírások 
 

5. §. 
 

Táji - természeti értékek védelme 
 
(1)  A T1 típusú védelem alá eső (helyi természetvédelmi) területen fenn kell tartani az arra 

jellemző növény- és állatvilágot, ökoszisztémát, jellegzetes domborzati elemeket.  
(2)  Az (1) bekezdésbe ütköző 

- létesítmények megvalósítása nem engedélyezhető 
- művelési mód nem folytatható 

 
(3)  Az (1) bekezdésbe ütköző, már meglévő, szabálytalanul létrehozott létesítményeket e 

rendelet hatályba lépését követő 1 éven belül fel kell számolni. 
 
(4) A T(2) típusú védelem alá eső (helyi tájvédelmi) területen fenn kell tartani a domborzati 

jellegzetességeket. 
 
(5)  A helyi tájvédelmi terület tájidegen használata tilos. 
 
(6) A tulajdonosnak vagy kezelőjének a T3 típusú védelem alá eső objektum (tájérték) 

fennmaradását elősegíteni, zavartalanságát biztosítani kell. 
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(7) A tulajdonosnak vagy kezelőjének a T4 típusú védelem alá eső helyi objektum (tájérték) 
fennmaradását, épségét biztosítani kell. 

 
(8) A helyi táj-természeti védelem hatósági feladatait a jegyző látja el. 
 

6. §. 
 

Művi értékvédelem 
 
(1) Az É1 típusú védelem (utcaképi védelem) az érintett területen lévő építmények 

közterületről látható homlokzataira terjed ki. Az ezen épületrészeket érintő építési 
munkálatok során hagyományos formákat, anyagokat és színeket kell alkalmazni. 

 
(2) Az É2 típusú védelem (településszerkezeti védelem) kiterjed az utcahálózatra, a 

telekszerkezetre, a beépítési módra, a kialakult építési vonalra és a jelentősebb 
zöldterületekre. 
A területen a hagyományos telekméretet, az általa meghatározott beépítési módot, az 
épület tömegét, arányait meg kell tartani. Az új beépítésnek alkalmazkodnia kell a 
meglévő utcaképhez. A telkek osztása, illetve összevonása nem engedélyezhető. Meglévő 
épületek átalakítása, bővítése, korszerűsítése kizárólag a hagyományos beépítési mód 
megtartása mellett engedélyezhető. 

 
(3) Az É2 típusú (településszerkezetre vonatkozó) védelem fajtái: 

 
- É2/1: közterületre vonatkozó és 
- É2/2  típusú védelem egyéb területre 
 
3.1. Az É2/1 típusú védelemmel (közterület) érintett területen  
- pavilon nem helyezhető el 
- hatályon kívül helyezve *4 
 
3.2. Az É2/2 típusú védelemmel (egyéb terület) érintett területen létesítendő épületek 

rendeltetése a jelen szabályzat által megengedettek közül kizárólag: 
 
- lakóépület, 
- szállásépület, 
- az alapfokú ellátást szolgáló intézmény, kereskedelmi ill. szolgáltató létesítmény, 
- jármű- vagy egyéb tároló, az elhelyezhető épületek használatához, üzemeltetéséhez 

szükséges mértékig 
- nyári konyha, mosókonyha, kazánház, 
- kisállattartásra szolgáló épület „ az állattartásáról és állati hulladékok elhelyezéséről ” 

szóló 21/2004.(V.28.) önkormányzati rendelet előírásainak megfelelően 
- növényház, fóliasátor vagy 
- barkácsműhely lehet. 

 
3.3. Az É2/2 típusú védelemmel érintett területeken létesítendő építmények rendeltetése a 

jelen szabályzat által megengedettek közül kizárólag: 
 
- kerti építmény (lugas, homokozó, hinta, csúszda, medence, szökőkút, tűzrakó hely), 
- hulladék tároló 
- közműlétesítmény, 
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- kemence, húsfüstölő vagy jégverem lehet. 
 
(4) Az É3 típusú védelem (településlépi védelem) kiterjed a külső és belső településképre, 

utcaképre. 
 
(5) Az É4 típusú védelem (településkarakter védelem) kiterjed a védett városrész, 

településszerkezeti és településképi elemeire, formáira, anyagaira, színvilágára. 
 
(6) Az É5 vagy É6 típusú (egyedi művi) védelem a megjelölt létesítményre ill. részletre 

terjed ki. 
 

6.1. Az É5 vagy É6 típusú (egyedi művi) védelem tárgyát elbontani, eltakarni nem 
szabad.  

6.2. Az É5 vagy É6 típusú védelem tárgyát érintő építési munkák csak a védett érték 
sérelme nélkül engedélyezhetők és végezhetők. 

 
(7) Hatályon kívül helyezve  *4 
 
*1 

(8) A helyi művi értékvédelem szakigazgatási és hatósági feladatait a jegyző látja el. 
  
 

IV. fejezet 
Védelem alá helyezés, a védelem megszüntetése 

 
7.  §. 

 
(1) Védelem alá helyezést vagy védelem megszüntetését bárki kezdeményezhet.  
 
(2) A védelem alá helyezésre akkor kerülhet sor, ha az építészeti örökség bármely olyan 

eleme illetve része, amely nem áll más, országos vagy nemzetközi védelem alatt, de 
értéke, sajátos megjelenése, jellegzetessége, településképi vagy településszerkezeti értéke 
a helyi közösség számára fontos, megőrzendő értéket jelent, hagyományt őriz, az ott élők 
munkáját és kultúráját híven tükrözi, identitásukat erősíti.  

 
(3)  A védelem megszüntetésére akkor kerülhet sor, ha: 
 

- a védelem alatt álló objektum műszakilag teljesen elavul vagy megsemmisül, 
- a védelem alatt álló objektum felújítása, karbantartása, megóvása aránytalanul nagy 

költséget jelent  
 
(4) A védelem alá helyezésre vagy megszüntetésre vonatkozó javaslatokat a Polgármesteri 

Hivatalhoz kell benyújtani. A javaslatok alapján az önkormányzati főépítész 
értékvizsgálatot készít a javasolt objektumokról, mely évente egyszer a képviselő testület 
elé kerül.  

 
(5) A rendelet 4. §. A./ és B./ pontja alá tartozó konkrét objektumokról, annak megfelelő 

védelembe helyezéséről, és védelem megszüntetéséről a Képviselőtestület rendelettel 
dönt, melynek tartalmaznia kell a rendelet 9. §. (1) bekezdésében szabályozott, 
nyilvántartásba kerülő adatokat, megszüntetés esetén a megszüntetés indokát is. 
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(6) A védelem alá helyezésről vagy megszüntetéséről szóló rendeletet a helyben  
     szokásos közzététel mellet meg kell küldeni:  
 

- az érintett terület ill. objektum tulajdonosa 
- a kezdeményezőt (aki a védelem alá helyezést indítványozta) 
- szükség esetén – az érintett utak, ill. közműlétesítmények tulajdonosát, kezelőjét 
- területileg illetékes Földhivatalt. 
 

V. fejezet 
 

Értékek fenntartása 
 

8. §. 
 
(1) Az építészeti örökség értékeinek szokásos fenntartásáról, állagmegóvásáról, védelméről 

(jó karbantartási kötelezettségéről) a tulajdonos vagy kezelője saját költségén, az ehhez 
szükséges műszaki berendezések (pl: figyelmeztető tábla) létesítéséről az Önkormányzat 
köteles gondoskodni. 

 
*1 
(2) A Képviselőtestület az építészeti örökség értékeinek rendeltetésszerű használatához a 

szükséges mértéket meghaladó fenntartáshoz és felújításhoz, a szükséges költségekhez 
kérelemre hozzájárulhat. A hozzájárulás mértékéről a képviselőtestület dönt a kérelem 
benyújtását követő ülésen. A támogatás maximális mértéke a védelem alatt álló érték 
rendeltetésszerű használatához szükséges mértéket meghaladó fenntartási és felújítási 
költség összege, ami nem haladhatja meg a felújítás összes költségének 70 %-át, és 
amelyet kerekítve, a matematika szabályainak megfelelően kell megállapítani. 

 
 (3) A rendelet 4. §. A./ és B./ pont alá tartozó, a konkrét objektumokra vonatkozó 

állagmegóvási, felújítási munkák szükségességének megítélése miatt, a tulajdonosnak a 
munkák megkezdése előtt 30 nappal, bejelentést kell tennie  a Polgármesteri Hivatalhoz. 

 
A bejelentésnek tartalmazni kell: 
 
- az elvégezni kívánt munkák megnevezését 
- azt, hogy a munkákat végző, a megvalósításához igényt tart-e a rendeletben 

meghatározott támogatásra. 
*1 
(4) A bejelentést követően, a munka szükségességéről és az értékvédelmi követelmények 

teljesüléséről a rendelet 6. §. (7) bekezdése alapján az építésügyi hatóság dönt. 
  
(5)  Ha az építészeti örökség szükséges mértéket meghaladó fenntartási és felújítási   
      munkái indokoltak és a munkák elvégzéséhez a tulajdonos vagy kezelő      
      támogatást igényel az önkormányzattól, kérelmének a következőket kell  
      tartalmaznia:    

- Nem építési engedélyköteles munkák esetén: 
 

 Műszaki leírás 
 Árazott költségvetés 
 Fotót, az objektum kérelem benyújtása kori állapotáról 
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- Építési engedélyhez kötött munkák esetén: 
 

 Jogerős és végrehajtható építési engedélyt és záradékolt műszaki 
tervdokumentációt 

 Árazott költségvetést 
  Fotót, az objektum kérelem benyújtása kori állapotáról 

 
(6) Hatályon kívül helyezve *4 
 
(7)  

a) Az önkormányzat által megítélt támogatásról szerződést köt a polgármester a 
kérelmezővel.  

b) Az érték tulajdonosa vagy kezelője köteles a pénz felvételét követő 180 napon 
belül végrehajtani azon a felújítási munkákat, amelyre a támogatást kapta, illetve a 
munkálatok elvégzése után tételesen elszámolni a Polgármesteri Hivatal felé.  

c) Amennyiben a felújítást a meghatározott idő alatt nem tudja elvégezni a tulajdonos 
vagy kezelő, úgy kérheti a határidő 180 nappal történő meghosszabbítását, melyről 
a polgármester dönt. 

d) Amennyiben az érték kezelője, vagy tulajdonosa nem a megítélt munkára fordítja a 
támogatást, úgy az önkormányzat a támogatás összegét visszaköveteli. 

e) Az a) pont szerinti szerződésnek tartalmaznia kell:  
- a kezelő, vagy tulajdonos személyes adatait, 
- az elvégzendő munkák megnevezését, 
- a munkák elvégzésének határidejét, 
- az elszámolás módját, határidejét, a rendelet 8. §. (7) bekezdés d) pont 

szerinti szankció ismertetését. 
 
(8) Az építészeti örökség fenntartását, e rendelet előírásainak érvényre jutását szükség 

szerint ellenőrizni kell. Az ellenőrzést a Polgármesteri Hivatal hajtja végre, arról 
jegyzőkönyvet készít és erről intézkedést igénylő esetben az érintett tulajdonost 8 
napon belül, írásban tájékoztatja. 

*2 
(9) Az e rendelet eltérő rendelkezése hiányában, az e rendelet szerinti eljárásra a 

közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 
CXL. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni.  

*2 
(10) Az e rendeletben szabályozott ügyek elektronikus úton nem intézhetőek. 
 
 

VI. fejezet 
 

Védett értékek nyilvántartása 
 

9. § 
 

Hatályon kívül helyezve *4 
 

VII. fejezet 
 

      *1 
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10. §. 
Értelmező rendelkezések 

 
E rendelet alkalmazása szempontjából: 
  
(1) Jó karbantartási kötelezettségnek minősül: az a fenntartási, állagmegóvási és felújítási 

munka, amit a védelem alatt álló érték eredeti használhatóságának, 
üzembiztonságának biztosítása érdekében végeznek. 

(2) Szükséges mértéket meghaladó fenntartási és felújítási munkának minősül: minden 
olyan – a jó karbantartási kötelezettséget meghaladó - helyreállítási munka, amit a 
védelem alatt álló, sérült érték eredetihez hasonló állapotának visszaállítás érdekében 
végeznek. 

(3) Felújítás összes költségének minősül: az a költség, ami védelem alatt álló építmény jó 
karbantartásából, valamint a szükséges mértéket meghaladó fenntartási és felújítási 
munkák költségének összegéből adódik. 

 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 
11. §. 

 
(1)  A rendelet 2004. július 1-én lép hatályba.  
(2) E rendelet előírásait az érdemi intézkedéssel még nem érintett ügyekben kell alkalmazni. 
 

Előírásait - a hatályba lépését követően – az érdemi intézkedéssel még nem érintett 
ügyekben kell alkalmazni. 

 
(: Huber Ferenc :)    (: Buzás Istvánné :)            
    polgármester     jegyző 
 

*1 A 14/2005.(IV.29.)önk.rendelettel mód.szöveg (hatálybalépés: kihirdetésekor, 
2005.ápr.29.) 

*2    A 37/2005.(IX.30.)önk.rendelettel mód.szöveg (hatálybalép.:2005.nov.1.) 
*3   A 20/2005.(VI.2.) önk.rendelettel mód. 
*4 A 12/2008.(IV.3.) rendelettel mód. (hatályos 2008.ápr.1.) 
*5 A 29/2011.(V.30.) sz. rendelettel mód. (hatályos 2011. június 1-től) 



1. sz. melléklet 
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A Helyi építészeti örökség védelméről szóló 
20/2004.(V.28.) sz. önkormányzati rendelet 

1. sz. melléklete 
 
 
Sorszám: 1. 
 
A védendő objektum megnevezése: Tintagyep (tintalapos) 
 
Vizsgálat ideje: 2002. augusztus 
Címe: külterület  
Helyrajzi száma: 0283. (gyep) 
Javasolt védelem: Területi védelem   

         T-1: Helyi természetvédelmi terület 
 

A védendő objektum leírása: A Fegyvernek külterületén, valamint a vele határos 
kenderesi és tiszabői területen is fellelhető szikes ősgyep, melyet birkalegelőnek 
használnak.  
 
Vonuló vízimadarak tradicionális pihenő és gyülekező helye. A költő fajok 
közül jellemző a vörös vércse, a sárga billegető, az egerész ölyv és a búbos 
banka. Az egész községhatárban itt fordul elő a barna ásóbéka.  
A gyep jellegzetes növénye a sziki lelleg, vagy sóvirág (Limonium gmelinii), 
melynek virágzásakor kékes lila színben pompázik a határ.  
A sóvirág kb. 1,5 ha-t borít. 
 
A terület nevét szikes, ragacsos, tintaszerűen fekete sarától vette, ami 
megkeményedve ragyogott, s vízzel keverve tinta helyett használható volt. 
 
Az itt lévő földek termőértéke nagyon alacsony, megművelésük gazdaságtalan. 
 
Megjegyzés: Tájvédelem. 
 
 
 
 
 



 
 
Sorszám: 2. 
 

 
A védendő objektum megnevezése: Nepomuki Szent János szobor és  

       védőépítménye körüli terület  
Vizsgálat ideje: 2002. augusztus 
Címe: külterület 
Helyrajzi száma: 090/3. (szántó)  
Javasolt védelem: Területi védelem 
   T-3 : Műemléki környezetet közvetlenül határoló terület 
 
A védendő objektum leírása: A barokk stílusú műemléket 1775-ben Berényi 
Teréz állíttatta, mely kemény mészkőből faragott szoborcsoportból és a 
védelmére állított három lábon álló, gúla alakú tetőszerkezetű, fazsindellyel 
fedett védőépítményből áll. A műemléket jelenleg szántó veszi körül. Szükséges  
a létesítmény védelmét biztosítani - 424 m2-es a szántóból kivett területtel -,  
mely biztosítja a nevezetesség megközelítését, az állagmegóvását és a terület  
parkosítását, ill. a megfelelő műemléki környezet kialakítását. 

 
Megjegyzés: Kiemelkedő tájképi megjelenés épített művi értékkel. Figyelmet 
kell fordítani a műemlék mellett lévő 4. számú főközlekedési útról a látvány 
zavartalan biztosítására, ezért jelenleg a Debrecen felé vezető oldalon lévő 
hirdetőtáblát át kell helyezni. A későbbiek során hirdető, útjelző és egyéb, a 
látványt zavaró tárgy, a műemlék környezetében nem helyezhető el.  



 
 
Sorszám: 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A védendő objektum megnevezése: Tiszafa (Taxus baccata)  
 
A vizsgálat ideje: 2002. augusztus 
Címe: Fegyvernek, Felszabadulás u. 188.  
Helyrajzi száma: 36/1. 
Javasolt védelem: Egyedi védelem 
   T-4: Helyi természeti érték 
 
A védendő objektum leírása: A Bükkben és a Bakonyban vadon élő örökzöld  
fenyő, melyet az Alföldön díszfának ültettek. A nagy meleg és a hosszan tartó 
szárazságok miatt ma már egyre kevesebb helyen megmaradó növényfaj. A 
védendő egyed törzse és a lombkorona méretéből ítélve kora 80-90 év lehet. 
Egészséges, védelemre javasolt növény, mely magassága kb. 9,00 m és a 
lombozatának kerülete kb. 15 m. 
 
Megjegyzés: A növény különleges megjelenésével szép látványt nyújt.  
 



 
 
Sorszám: 4. 
 

 
Védendő objektum megnevezése: Fehér eperfa(Morus alba„fegyvernekiana”)  
 
Vizsgálat ideje: 2002. augusztus 
Címe: Fegyvernek, Felszabadulás u. 167/a. 
Helyrajzi száma: 177/3. 
Javasolt védelem: Egyedi védelem 
   T-4 : Helyi természeti érték 
 
A védendő objektum leírása: Orczy Antal botanikus  által nemesített  és Morus  
alba „fegyvernekiana” néven bejegyeztetett nemesítés, Fegyverneken fellelhető 
egyik példánya.  
 
Megjegyzés: A fa különleges koronája szép látványt nyújt. Mivel a fa 
fegyverneki tudós nemesítése, különös megbecsülés övezi a községben. 
 
 
 



 
 
Sorszám: 5. 
 

 
Védendő objektum megnevezése: Fehéreper fa (Morus alba 
„fegyvernekiana”) 
 
Vizsgálat ideje: 2002. augusztus 
Címe: Fegyvernek, Damjanich J. u. 96. 
Helyrajzi száma: 201. 
Javasolt védelem: Egyedi védelem 
   T-4: Helyi természeti érték 
 
A védendő objektum leírása: Orczy Antal  botanikus  által  nemesített  és  Morus  
alba „fegyvernekiana” néven bejegyeztetett nemesítés Fegyverneken fellelhető 
egyik példánya.  

 
Megjegyzés: A fa különleges koronája szép látványt nyújt. Mivel a fa 
fegyverneki tudós nemesítése, különös megbecsülés övezi a községben. 
 
 
 
 



 
Sorszám: 6. 

 
 
Védendő objektum(ok) megnevezése: Fekete nyárfák (Populus nigra) - 4 db 
 
Vizsgálat ideje: 2002. szeptember 
Címe: Fegyvernek Ifjúsági park. 
Helyrajzi száma: 2610. 
Javasolt védelem: Egyedi védelem 
   T-4: Helyi természeti érték 
 
A védendő objektum leírása: Az Alföld fűz-nyár ligeteiben gyakori fa a Fekete  
nyár, mely magas terebélyes fa. A védelemre javasolt 4 db fa kb. 60-70 éves, 
egészséges szabályos koronájú, magasságuk eléri a 25-30 métert. 

 
Megjegyzés: Hatalmas méretük ritka természeti látványt nyújt.  



 
Sorszám: 7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Védendő objektum megnevezése: Fekete fenyő (Pinus nigra)  
 
Vizsgálat ideje: 2002. szeptember 
Címe: Fegyvernek, Szent I. tér. 
Helyrajzi száma: 178. 
Javasolt védelem: Egyedi védelem 
   T-4: Helyi természeti érték 
 
A védendő objektum leírása: A Szent Imre téri parkban különleges látványt  
nyújt, a legalább 120 éves, 60 cm törzsátmérőjű kb. 14,00 m magas fa. 

 
Megjegyzés: Az utóbbi évek időjárása a fa állapotát jelentősen rontotta,  
megóvása különös figyelmet kíván.  



 
Sorszám: 8. 
 

 
Védendő objektum megnevezése: Kálvária domb kereszttel 
 
A vizsgálat ideje: 2002. augusztus 
Címe: Fegyvernek, külterület 
Helyrajzi szám: 4091 és 4092. 
Javasolt védelem: Egyedi védelem 
   T-5 Helyi tájérték 
 
A védendő objektum leírása: Az 1998. évi LIII. tv. ex lege védetté nyilvánította  
Fegyvernek határában lévő kunhalmokat, így a Kettős halmot is, melynek egyik 
eleme a Kálvária domb.  
A dombon kereszt és magassági pont található. A kereszt mészkőből készült, 
talapzatán felirattal: „IA Zimmer 1847 IN ANNAHAS”. 
 
A monda szerint ezen a dombon akasztották fel a hírhedt betyárt, Zöld Marcit és 
más, a környéken élő társait, mely tényről azonban írásos emlék nem lelhető fel. 

 
Megjegyzés: Kiemelkedő tájképi megjelenés, melyhez a környéken élő monda  
kötődik. 

 
 
 
 
 



 
Sorszám: 9. 
 

 
Védendő objektum megnevezése: Annaházi temető 4-es parcellájának 843-

899-as sírhelyei és környékük 
 
Vizsgálat ideje: 2002. augusztus hó 
Címe: Fegyvernek, külterület 
Helyrajzi száma: 4125. 
Javasolt védelem: Egyedi védelem 
           T-5 : Helyi tájérték 
 
A védendő objektum leírása: Az Annaházi temető fent megjelölt sírhelyei a  
Fegyvernek határában fellelhető, a 9. sorszámú védendő objektumnál leírt 
kunhalmok egyik jellegzetes elemére, a Kettős halom másik halmára települtek, 
melynek kiemelkedő építménye a fegyverneki Áy Mihály tervei alapján készült 
Rebmann család kriptája.  
A sírhelyeket körülvevő kovácsoltvas kerítéseket Áy József készítette. 

 
Megjegyzés: Kiemelkedő tájképi megjelenés, épített művi értékekkel. 
 
 
 



 
Sorszám: 10. 

 
A védendő objektum megnevezése: Izraelita temető 
 
Vizsgálat ideje: 2002. augusztus 
Cím: Fegyvernek, Damjanich J. u. 
Helyrajzi szám: 986. 
Javasolt védelem: Egyedi védelem 
    T-5: Helyi tájérték 
 
A védendő objektum leírása: A házak közé ékelve található a zsidó temető,  
mintegy 0,2 hektár területen. Tulajdonosa az Izraeliták Országos Képviseleti 
Irodája, mely gondozását fegyvernek Nagyközség Polgármesteri Hivatala végzi. 
Az itt nyugvó halottaknak egyetlen hozzátartozója sem él Fegyverneken. 
A síremlékeken általában héber felirat olvasható, melyek közül 50 db még áll, 
illetve 20 db ledőlt. 

 
Megjegyzés: A temető a Fegyverneken élt, a település fejlődését is elősegítő 
zsidó családok emléke, melynek megőrzése a község hagyományőrzésének 
része. 
 
 
 
 
 
 



 
Sorszám: 11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A védendő objektum megnevezése: Árpád út, Vörösmarty út, Petőfi S. út.  
Vizsgálat ideje: 2002. augusztus hó 
Címe: Árpád út és Petőfi S. út teljes hosszában ill. a Vörösmarty út az Árpád és 
Dózsa Gy. utak közötti szakaszon. 
Helyrajzi szám:- 
Javasolt védelem: Művi értékvédelem 
   É-2 Településszerkezeti védelem 
 
A védendő objektum leírása: Fegyvernek többszöri teljes megsemmisülés után  
az 1800-as évek elején kezdett újra fejlődni. A községben 1846-ban gróf 
Szapáry Józsefné báró Orczy Anna német ajkú lakosságot telepített, akiknek 
lakótelkeket osztott. Az általa alapított Annaházán (Sváb falu) szabályozott, 
mérnöki tervek alapján készült, párhuzamos utcákra felfűzött, azonos méretű 
telkek voltak, melyeken meghatározásra került a beépítési mód és mérték is. Ez 
határozta meg a mai Fegyvernek településszerkezetét, az épületek telkeken 
történő elhelyezését is. 
Hasonló telekszerkezettel hozta létre gróf Szapáry József Szapárfalut.  
A két település között helyezkedett el Közép Fegyvernek (Puszta Fegyvernek), 
mely a jellegzetes alföldi településszerkezet szerint, az utcák kialakulása, a 
telkek alakja és mérete, az épületek telkeken történő elhelyezkedése ötletszerű, 
melyben semmi szabályozás nem volt. Ezzel a településrész sajátos hangulatúvá 
vált a bensőséges zugokkal, váratlanul kanyargó utcákkal, a telkeken 
telekhatárok közelében, de azokkal szöget bezáróan elhelyezkedő, alacsony 
házakkal. Ez a szerkezet ma még fellelhető az Árpád, Petőfi és a Vörösmarty 
utca környékein.  



 
Sorszám: 12. 
 

 
A védendő objektum megnevezése: Polgármesteri Hivatal (Községháza) 
 
Vizsgálat ideje: 2002. augusztus hó 
Címe: Felszabadulás u. 171. 
Helyrajzi szám: 173. 
Javasolt védelem: Művi értékvédelem 
   É-5 Építmény védelme 
 
A védendő objektum leírása: Az épület 1896-ban épült községháza céljára. 
A Fegyverneken gyártott nagyméretű téglából készült, lábazata vörös, 
homlokzata sárga keramit téglaburkolattal, kőporos vakolattagozatokkal 
díszítve. Az utcai homlokzaton az előreugró részen az ablakok fölött kőből 
készült oroszlánfejek láthatók. 
A homlokzaton az 1848-as forradalom 100 éves évfordulója alkalmából 
emléktábla került elhelyezésre 1948-ban. 
Az épület külső és belső kialakítása nem került átalakításra, őrzi ma is eredeti 
formáját. 

 
Megjegyzés: Fegyvernek jellegzetes épülete, a település XIX. század végén  
elindult fejlődésének jelképe. 



 
Sorszám: 13. 
 

 
A védendő objektum megnevezése: Ipartestület épülete 
 
Vizsgálat ideje: 2002. augusztus hó 
Címe: Felszabadulás u. 172. 
Helyrajzi szám: 4. 
Javasolt védelem: Művi értékvédelem 
   É-5 Építmény védelme 
 
A védendő objektum leírása: Az épület 1927-ben épült a helyi iparosok által 
összegyűjtött pénzből, a község anyagi támogatásával. A település jelentős 
kulturális szórakozó helye volt. Itt működött a mozi, az ipartestület hétvégeken 
bálokat rendezett. 
 
Megjegyzés: Bár az épület építészettörténeti szempontból nem jelentős, azonban 
a település közösségi életében fontos szerepet játszott.  
 
 
 
 
 



 
Sorszám: 14. 

 
A védendő objektum megnevezése: Orczy Anna Általános Iskola és 

       Szakiskola 
 
Vizsgálat ideje: 2002. augusztus hó 
Címe: Dózsa György u. 2. 
Helyrajzi szám: 496. 
Javasolt védelem: Művi értékvédelem 
   É-5 Építmény védelme 
 
A védendő objektum leírása: Az épület 1928-ban épült 5 tantermes elemi 
iskolaként. Fegyvernek első emeletes épülete, mely a két világháború közötti 
jelentős fejlődés egyik építménye. 
 
Az épületben belső átalakításokra az évek során sor került, funkciója azonban 
nem változott, külső megjelenése az építéskori képet mutatja.  
 
Megjegyzés: A település központjának egyik jellegzetes épülete. 
 
 
 
 



 
Sorszám: 15. 

 
A védendő objektum megnevezése: Orvos lakás 
 
Vizsgálat ideje: 2002. augusztus hó 
Címe: Dózsa György u. 6. 
Helyrajzi szám: 491. 
Javasolt védelem: Művi értékvédelem 
   É-5 Építmény védelme 
 
A védendő objektum leírása: A két világháború között a község jelentős pénzt 
fordított az oktatás, az egészségügy, a kultúra fejlesztésére. Ennek egyik épülete 
a községben dolgozó orvos részére lakás építése, bár eredetileg főjegyzői 
lakásnak épült.  
Az épület 1928-ban készült, azóta átalakítás a külső homlokzaton nem történt.  
 
Megjegyzés: A település központjának egyik jellegzetes épülete.  
 
 
 
 
 
 



 
Sorszám: 16. 

 Bíró kastély 

 Bíró kastély gazdasági épülete 
 
A védendő objektum megnevezése: Bíró kastély és gazdasági épülete 
Vizsgálat ideje: 2002. augusztus hó 
Címe: Damjanich J. u. 109. 
Helyrajzi szám: 256/1. 
Javasolt védelem: Művi értékvédelem 
   É-5 Építmény védelme 
A védendő objektum leírása: A Bíró család jómódú értelmiség családként élt 
Fegyverneken. A kastély a XX. Század elején épült. 
Jelenleg bérlakásoknak ad helyet, ennek megfelelően jelentős belső átalakítások 
történtek, homlokzati megjelenése azonban az eredeti állapotát megtartotta. 
A gazdasági épület változatlan funkcióval és homlokzati megjelenéssel őrzi 
építésének eredeti célját, mely a XIX. század végén, XX. század elején épített 
gazdasági épületek építészeti örökségeként maradt fenn. 
 
Megjegyzés: Az épületegyüttes hűen tükrözi a korabeli jómódú családok, lakó 
és gazdasági épületeinek kapcsolatát. 



 
Sorszám: 17. 
 

 
 
 Csecsemőotthon és Idősek Otthona – északi homlokzat 
 
 

 
 
 Csecsemőotthon és Idősek Otthona – nyugati homlokzat 



 

 
 
Csecsemőotthon és Idősek Otthona Csecsemőotthon és Idősek Otthona - díszkút 
mészkőből készült mellvéd 
 
 
A védendő objektum megnevezése: Csecsemőotthon és Idősek Otthona 
 
Vizsgálat ideje: 2002. augusztus hó  
Címe: Angolkert u. 1. 
Helyrajzi szám: 1908. 
Javasolt védelem: Művi értékvédelem 
   É-5 Építményrész védelme 
 
A védendő objektum leírása: A kastélyt Szapáry gróf építette, majd a Schwarcz 
család tulajdonába, a II. világháború után pedig állami tulajdonba került. 
 
Jelenleg Csecsemőotthon és Idősek Otthona funkciót lát el, a megyei 
önkormányzat fennhatósága alatt. 
 
Az épület északi és nyugati homlokzata eredeti állapotában megmaradt, a déli 
homlokzatán az új rendeltetése érdekében jelentős átalakításokat végeztek, 
terasz kőkorlátját kivéve minden átalakításra került. 
 
Eredeti állapotában maradt meg az épület déli homlokzata előtt egy mészkőből 
készült díszkút. 
 
Megjegyzés: Célszerű lenne az épület korabeli jellegét újra kialakítani, déli 
homlokzatának helyreállításával.  
 
 
 
 
 
 



 
Sorszám: 18. 

 
 
A védendő objektum megnevezése: 
Református templom 
 
Vizsgálat ideje: 2002. augusztus hó 
Címe: Felszabadulás u. 150/b. 
Helyrajzi szám: 2578. 
Javasolt védelem: Művi értékvédelem 

   É-5: Építmény védelme 
 
A védendő objektum leírása: A templom 
1928-ban épült, Hoffer József és Frecska 
János budapesti műegyetemi tanárok 
tervei alapján. Az építést: Nagy Sándor 
és Áy Mihály fegyverneki mesterek 
végezték. 
 
Az épület Magyarországon a két 
világháború közötti időre jellemző 
stílusban: a hagyományokhoz még 
ragaszkodó, a klasszicista 
megkötöttségeket már elhagyó modern 
stílusban épült. Egyhajós, a torony 
aszimmetrikus elhelyezkedéssel a 
templomhajó északi oldalához épült. 
 

 
A templomhajó méretei: szélessége 10,00 méter, hosszúsága 20,00 méter.  
A templom magassága 13,00 méter, a férőhelyek száma 250 fő. 
 
A torony alapja 4,00 x 4,00 méteres, magassága 23,00 méter, melyben 1 db 80 
kg-os és 1 db 70 kg-os harang kapott helyet. A harangokat Mocsári Lajos és 
Szőke Sándor öntette. 
 
Az épület a fegyverneki, un, „Wagner” féle nagyméretű téglából készült, 
homlokzatát burkoló tégla és kőporos vakolat díszíti.  
 
 
 
 



 
Sorszám: 19. 
 

 
A védendő objektum megnevezése: Római katolikus plébánia 
 
Vizsgálat ideje: 2002. szeptember 
Címe: Felszabadulás u. 176. 
Helyrajzi szám: 2. 
Javasolt védelem: Művi értékvédelem 
   É-5 Építmény védelme 
 
A védendő objektum leírása: 1861-ben a vallásalap költségére megvásárlásra 
került Tóth Mátyás 9 holdas házas telke ill. földje paplak és templom céljára. A 
házból csekély helyreállítás és bővítés utána paplak lett, majd Hermann Ágoston 
tiszabői káplán fegyverneki plébánossá való kinevezése után, 1862-ben itt 
állította fel a plébániát.  
 
Az épület jelenlegi formája 1934-ben alakult ki.  
 
Megjegyzés: A plébánia mellet lévő Római katolikus templom 1957. óta 
országos védelem alatt áll. 



 
Sorszám: 20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A védendő objektum megnevezése: Gőz- és Hengermalom 
 
Vizsgálat ideje: 2002. augusztus hó 
Címe: Kossuth L. utca 
Helyrajzi szám: 2542/1. 
Javasolt védelem: Művi értékvédelem 
   É-5 Építmény védelme 
 
A védendő objektum leírása: 1860-ban épült ipari épület, az akkori élő Tisza 
partjára. A gőzfűrész üzem a Tiszán jött rönkfát dolgozta fel, míg a malomban 
őrölt liszt országos hírű volt. 
1938-ban kiégett, majd helyreállítás után a II. világháború alatt ismét kiégett. 
1956-ban átkötő vasakkal erősítették meg a falakat és az épületet termény 
tárolására használták. A többszöri kiégés és a terménytárolás a falakat erősen 
megviselte, ezért állószékeket építettek a falak teherviselésének kiváltására, a 
födémterhek felvételére. 1963-ban leállították, azóta nem üzemel. Állaga 
elhanyagolt, a berendezést kiszerelték. 
 
Megjegyzés: Fegyvernek egyetlen megmaradt ipari emléke. 



 
Sorszám: 21. 
 

 
 
A védendő objektum megnevezése: Holt-Tiszaparton téglával kirakott 

rakpart 
 
Vizsgálat ideje: 2002. augusztus hó 
Címe: Fegyvernek, külterület 
Helyrajzi száma: 010. 
Javasolt védelem: Művi értékvédelem 

         É-5: Építmény részlet védelem 
 
A védendő objektum leírása: a Tisza szabályozása előtt az élő Tisza legjobban  
kinyúló kanyarulata volt a Nagykörű és Tiszabő közötti szakasz, melynek 
partjára települt Fegyvernek. Az erős sodrás által okozott partrombolás ellen 
1888-ban állandó tiszai védgátat építettek nagyméretű téglából. A téglát a 
korabeli Wagner féle téglagyárban gyártották.  
 
A Tisza medrét azóta szabályozták, az ide nyúló ága holtággá alakult, a védett 
partszakaszon azóta sok helyen felszedték a téglát.  

 
Megjegyzés: múlt századi partvédelem jelentős emléke. 
 
 
 



 
Sorszám: 22. 
 

 
A védendő objektum megnevezése: Lakóépület utcai homlokzata 
   
Vizsgálat ideje: 2002. augusztus hó 
Címe: Felszabadulás u. 208. 
Helyrajzi szám: 94.  
Javasolt védelem: Művi értékvédelem 
   É-5: Építményrész védelme 
 
A védendő objektum leírása: Báró Orczy Anna 1846-ban az ország több 
vidékéről németajkú lakosságot telepített a községbe. Az a módosabbak által 
épített lakóépületek homlokzati díszítőelemei és nyílászárói változatlan 
formában maradtak meg. 
 
Homlokzati díszítőelem az ablakok fölötti, homlokzati síkból kiugró, 
konzolosan alátámasztott párkányelem, és az ablakok körüli, falsíkból kiugró 
keret. Mindkét elem fekete vagy sötétbarna színezésű. 
Az ablak 1: 2 osztású, külön nyitható felső és alsó résszel. Az ajtó kazettás 
kialakítású. Nyílászárók színezése sötétbarna.  
 
Az utcai lábazat sötétbarna falfestéssel, a homlokzat vakolattagozattal díszített, 
fehér színű kőporos dörzsöléssel készült. 
 
Megjegyzés: Utcai homlokzatvédelem. 
 
 



 
Sorszám: 23. 

 

 
 

A védendő objektum megnevezése: Lakóépület utcai homlokzata 
 
Vizsgálat ideje: 2002. augusztus hó  
Címe: Felszabadulás u. 210. 
Helyrajzi szám: 95.  
Javasolt védelem: Művi értékvédelem 
   É-5 Építményrész védelme 
 
A védendő objektum leírása: Báró Orczy Anna 1846-ban az ország több 
vidékéről németajkú lakosságot telepített a községbe. A módosabbak által épített 
lakóépületek homlokzati díszítőelemei és a nyílászárók változatlan formában 
maradtak meg. 
 
Homlokzati díszítőelem az ablakok fölötti, homlokzati síkból kiugró, 
konzolosan alátámasztott párkányelem, és az ablakok körüli, falsíkból kiugró 
keret, mely fölül, az ablak tengelyében díszítőelemmel van ellátva. Mindkét 
elem sötétbarna színezésű. 
 
Az ablakokat már kicserélték, azonban az új ablakok megtartották a 2:1 
osztásarányt. 
 
Megjegyzés: Utcai homlokzatvédelem. 
 
 
 



 
Sorszám: 24. 
 

 
 
A védendő objektum megnevezése: 1919-es Tanácsköztársasági emlékmű 
 
Vizsgálat ideje: 2003. augusztus hó 
Címe: Szapáry park 
Helyrajzi szám: 1909. 
Javasolt védelem: Művi értékvédelem 
   É-6: Műalkotás védelem 
 
A védendő objektum leírása: Az emlékművet a község állítatta az 1919-es 
Magyar Tanácsköztársaság 50 éves évfordulójára.  
Oszlopszerűen magasodik ki a 4. sz. sz. főút mellett lévő Szapáry parkból, 
melyet virágágyásokkal és sövénnyel megtört park vesz körül.   
Felavatására 1969. március 21-én, a Magyar Tanácsköztársaság kikiáltásának 
50. évfordulóján került sor. Az alkotás - akkor még eredeti, – mára azonban 
teljesen hiányzó márvány borításán az alábbi volt olvasható: „Elvtársak! Az első 
Tanács Magyarország halottjai nyugalmat nektek, s nekünk élőknek harcot!” 
 
Megjegyzés: A település Szapárfalui részének jellegzetes alkotása, mely 
jelenlegi állapotában felújításra szorul. 



 
Sorszám: 25. 
 

 
A védendő objektum megnevezése: Napsugaras oromfal 
 
Vizsgálat ideje: 2002. augusztus hó 
Címe: Petőfi S. u. 14.  
Helyrajzi szám: 1041.  
Javasolt védelem: Művi értékvédelem 
   É-5 Építményrész védelme 
 
A védendő objektum leírása:  Az utcai homlokzaton az oromfal fa deszkázattal, 
napsugaras díszítéssel készült. Az alföldi népi építészet jellegzetes oromfal 
díszítésének egyetlen emléke Fegyverneken. 
 
Megjegyzés: Jellegzetes homlokzati díszítőelem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Sorszám: 26. 
 

 
 
A védendő objektum megnevezése: Vaskereszt 
 
Vizsgálat ideje: 2002. augusztus hó 
Címe: Damjanich J. u. 123. alatti épület előtti közterület 
Helyrajzi szám: 246. 
Javasolt védelem: Művi értékvédelem 
   É-6 Műalkotás védelem 
 
A védendő objektum leírása: Mészkő talpazaton öntöttvas kereszt, öntöttvas 
korpusszal, melyet 1846-ban állíttatott gróf Szapáry Józsefné báró Orczy Anna a 
Fegyvernekre telepített német ajkú lakosság által lakott Annaházának, az 1844-
ben alapított iskola emlékére.  
 
A talapzaton elhelyezett öntöttvas táblán a következő olvasható: „ANNAHÁZ’ 
KÖZSÉGÉNEK EMLÉKÜL GRÓF SZAPÁRY JÓZSEFNÉ BÁRÓ ORCZY 
ANNA 1849-ik ÉVI NYÁR HÓ  26-KÁN” 
 
 
 



 
Sorszám: 27. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A védendő objektum megnevezése: Kudelka kereszt  
 
Vizsgálat ideje: 2002. augusztus hó 
Címe: Dózsa Gy. u. 60. szám alatti épület melletti közterület (Vörösmarty u.) 
Helyrajzi szám: 970.  
Javasolt védelem: Művi értékvédelem 
   É-6: Műalkotás védelem 
 
A védendő objektum leírása: Téglaalapra állított beton talpazaton betonból 
öntött kereszt korpusszal. A megfeszített Krisztus alakja hiányos, lábai 
combtőtől lefelé letörtek. Az alkotás fehérre van lemeszelve. 
A talpazaton márványtábla található, melyen a következő felírat olvasható: 
„Oszlányi Kudelka Bertalan és neje Dunsits Magdolna 1923-ban” 
 
Megjegyzés: A keresztnél emlékeznek azokra, akiknek nincs síremlékük a 
községben. 



 
Sorszám: 28. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A védendő objektum megnevezése: Kereszt korpusszal 
 
Vizsgálat ideje: 2002. augusztus hó 
Címe: Felszabadulás u. 
Helyrajzi szám: 1544.  
Javasolt védelem: Művi értékvédelem 
   É-6: Műalkotás védelem 
 
A védendő objektum leírása: Mészkőből készült kereszt, korpusszal.  
 
Megjegyzés: A településközpont jellegzetes alkotása. 



 
Sorszám: 29. 
 

 
A védendő objektum megnevezése: I. világháborús emlékmű 
 
Vizsgálat ideje: 2002. augusztus hó 
Címe: Felszabadulás u. 
Helyrajzi szám: 1544.  
Javasolt védelem: Művi értékvédelem 
   É-6: Műalkotás védelem 
 
A védendő objektum leírása: Az emlékművet a község állítatta az I. 
világháborúban elesett fegyverneki lakosok emlékére, melynek négy oldalán a 
háborús hősök neve olvasható.  
 
A talapzaton, mészkőből faragott huszár alak látható. Az emlékmű környezetét 
Áy József kovácsmester által készített kovácsoltvas kerítés veszi körül.  
Az emlékművet 1927-ben állították.  
 
Megjegyzés: A településközpont jellegzetes alkotása, mely jelenlegi állapotában 
felújításra szorul. 
 
 
 



 
Sorszám: 30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A védendő objektum megnevezése: II. világháborús emlékmű 
 
Vizsgálat ideje: 2002. augusztus hó 
Címe Felszabadulás u. 
Helyrajzi szám: 1544.  
Javasolt védelem: Művi értékvédelem 
   É-6: Műalkotás védelem 
 
A védendő objektum leírása: Az emlékművet 1992-ben állítatta a település, a II. 
világháborúban elesettek emlékére. Az alkotást Lajki László szentendrei művész 
tervezett és késztette, felavatására 1992. november 1-én került sor. 
 
Megjegyzés: A településközpont jellegzetes alkotása, melynél Mindenszentek 
napján égő mécsessel emlékezik a település halottaira. 
 



 
Sorszám: 31. 
 

 
A védendő objektum 
megnevezése: 1848-49-es 
emlékmű 
 
Vizsgálat ideje: 2002. augusztus 
hó 
Címe: Szent Imre tér 
Helyrajzi szám: 178.  
Javasolt védelem: Művi 
értékvédelem 
É-6: Műalkotás védelem 
 
A védendő objektum leírása: Az 
1848-49-es 
szabadságharc emlékének 100. 
évfordulójára a Nemzeti 
Parasztpárt fiataljai állítatták.  
 
Fegyvernek lakossága minden 
évben itt tart megemlékezést az 
1848-49-es forradalom és 
szabadságharc emlékére. 
 
Megjegyzés: A településközpont 
jellegzetes alkotása. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Sorszám: 32. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A védendő objektum megnevezése: Vaskút 
 
Vizsgálat ideje: 2002. augusztus hó 
Címe: Felszabadulás út és Hunyadi út sarok, közterület (Felszabadulás út) 
Helyrajzi szám: 1544. 
Javasolt védelem: Művi értékvédelem 
   É-6: Műalkotás védelem 
 
A védendő objektum leírása: Fegyvernek ivóvíz ellátásában nagy jelentősége 
volt, a községben fúrt artézi és norton kútaknak. Közülük két artézi kút maradt 
meg, melyek közül a fentiekben védelemre javasolt még ma is üzemel. 



 
Sorszám: 33. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A védendő objektum megnevezése: Vaskút 
 
Vizsgálat ideje: 2002. augusztus hó 
Címe: Damjanich J. u. 107. (71.) szám előtti közterület  
Helyrajzi szám: 246.  
Javasolt védelem: Művi értékvédelem 
   É-6 Műalkotás védelem 
 
Védendő objektum leírása: Fegyvernek ivóvíz ellátásában nagy jelentősége volt, 
a községben fúrt artézi és norton kutaknak. Közülük két artézi kút maradt meg, 
melyek közül a fentiekben védelemre javasolt, ma már üzemképtelen. 
 



 
Sorszám: 34. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A védendő objektum megnevezése: Kerekes-kút 
 
Vizsgálat ideje: 2002. augusztus hó 
Címe: Felszabadulás u. 171. 
Helyrajzi szám: 173.  
Javasolt védelem: Művi értékvédelem 
   É-6 Műalkotás védelem 
 
Védendő objektum leírása: A településen a kutak fúrása előtt és azzal 
párhuzamosan, ásott kutakat is használtak víznyerésre. Ennek egyik fedett 
változata maradt meg, - melynek kialakítása igen egyedi - a Polgármesteri 
Hivatal udvarán. A kút ma már használaton kívül van.  
 




