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T E N G E L I C  B E L T E R Ü L E T  
R Á K Ó C Z I  F E R E N C  U T C A  

 

Leírás 
1908-ban épült 10 hónap alatt. A tervezést 
és a kivitelezést 8 pályázó közül Kallos Adolf 
és Koch Richárd építőmesterek nyerték. 
A kétszintes polgári stílusban megépített 
hivatal épület szimmetrikus utcai 
homlokzatán vakolatkeretezéses ablakok 
láthatók, melyek felett mozgalmas 
vonalvezetésű egyenes szemöldök-
párkányok helyezkednek el. Az épületet 
kontyolt tetővel fedték, a széleken attika-
motívum jelenik meg. Színezésével, 
formájával jól illeszkedik a településképbe. 
 
Védett építészeti elemek 
az épület tömege, teljes külső megjelenése 
védendő 
 
Korrekciós javaslat 
nem szükséges 
 
 

TENGELIC, RÁKÓCZI F. U. 11. Helyrajzi szám 288 
- Polgármesteri hivatal - Védelem foka H 

 

            
 

 

Leírás 
A városi mintákat utánzó lakóház csapott 
nyeregtetővel néz az utca felé. Nyers-tégla 
felületű homlokzatát téglakváderek 
tagolják. A ház tornácát nagyon szépen 
esztergált, fejezetes faoszlopok gyámolítják. 
Egyedi anyaghasználatával a település 
értékes építészeti eleme. 
 
Védett építészeti elemek 
az épület tömege, teljes külső megjelenése, 
tornáckialakítása védendő. 
 
Korrekciós javaslat 
nem szükséges 
 
 

TENGELIC, RÁKÓCZI F. U. 24. Helyrajzi szám 180/1 
- lakóépület - Védelem foka H 
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Leírás 
A simított vakolattal ellátott istálló épület 
feltehetően eredetileg nyers-tégla 
felületképzésű lehetett. A vakolt felület 
alkalmazása elfogadható, hasonló 
felújításoknál javasolható megoldás. A 
szegmensíves nyílások körül téglakeretezés 
fut, amely jól kiemelkedik a fehér felületből. 
 
Védett építészeti elemek 
Az istálló tömege, külső megjelenése 
 
Korrekciós javaslat 
nem szükséges 
 
 

TENGELIC, RÁKÓCZI F. U. 19. Helyrajzi szám 281 
- istálló - Védelem foka H ?? 

 

 

Leírás 
A városi mintákkal felújított lakóház 
beépítési módja még az eredeti 
keresztcsűrös formációt mutatja. A 
lakóépület utcai homlokzatán három 
nagyméretű, vakolatkeretezéses ablak 
látható. A tető gerince az utcával 
párhuzamos, az oromfalat macskalépcsősre 
képezték ki. Az istálló tömegével és 
nyílásrendjével őrzi a hagyományos 
építéskultúrát. Szegmensíves nyílásait 
téglakeretezés kíséri. 
 
Védett építészeti elemek 
A lakóépület és az istálló tömege, 
nyílásrendszere védendő. 
 
Korrekciós javaslat 
vakolathibák javítása 
 
 

TENGELIC, RÁKÓCZI F. U. 30. Helyrajzi szám 183 
- lakóépület, istálló-pajta - Védelem foka H 
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Leírás 
A keresztcsűrős elrendezésű porta 
lakóépülete csonkakontyolt tetővel néz az 
utca felé. Főhomlokzatán két zsalugáteres 
ablak, osztópárkány és padláskiszellőzők 
láthatók.  Az öntöttvas oszlopos tornáca 
feltehetőleg az utca felől nyílásban 
végződött. Az istálló tömegével, 
nyílásrendjével jól illeszkedik a falusias 
épületszövetbe. Az utcai telek határon 
alacsony térdfalon álló díszes kovácsoltvas 
kerítés húzódik. 
 
Védett építészeti elemek 
a lakóépület tömege, utcai és udvari 
homlokzatának kialakítása, melléképület 
megjelenése, utcai kerítés kialakítása 
 
Korrekciós javaslat 
A lakóépület dörzsölt vakolatát simított 
vakolatra kell módosítani 
 
 

TENGELIC, RÁKÓCZI F. U. 32. Helyrajzi szám 184 
- lakóépület, istálló-pajta, nyári 

konyha, kerítés - Védelem foka H 

                
 

 

Leírás 
A szimmetrikus elrendezésű utcai 
homlokzattal megépített lakóház eredetileg 
a fésűs beépítésű épület utcafronti 
bővítéséből alakult ki. A városi formákat 
utánzó utcai homlokzaton csapott oromzat, 
valamint attikafallal magasított párkányzat 
látható. Az udvari épületszárnyat falazott 
oszlopos tornác kíséri. 
 
Védett építészeti elemek 
az épület tömege, utcai homlokzatának 
megjelenése védendő 
 
Korrekciós javaslat 
nem szükséges 
 
 

TENGELIC, RÁKÓCZI F. U. 66. Helyrajzi szám 214 
- lakóépület - Védelem foka H 
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Leírás 
A széles telkeknél megfigyelhető, hogy a 
lakóépülettel ellentétes oldalhatáron 
kisméretű melléképületet építettek. Ennek 
egyik nagyszerű példája ez a ház, melynek 
utca és udvari homlokzata eredeti 
formájában maradt fenn. Az ablakokat 
vakolatkeretezés kíséri, a falszéleken 
sávozott vakolatminta fut. A szépen 
kidolgozott oromzaton padlás-szellőzők 
láthatók. 
 
Védett építészeti elemek 
A melléképület tömege, teljes külső 
megjelenése védendő 
 
Korrekciós javaslat 
vakolathibák javítása 
 
 

TENGELIC, RÁKÓCZI F. U. 86. Helyrajzi szám 227 
- melléképület - Védelem foka H 

 

 

Leírás 
Az utcával párhuzamos gerincű 
nyeregtetővel fedett polgári épület 
főhomlokzatán hat darab párban 
elhelyezett ablak látható, melyek felett 
vakolatminták futnak. Az ablakok között az 
egykori pilaszterek fejezetei láthatók. A 
homlokzatsík kiugrását követő, erősen 
tagolt profilú, fémlemezzel fedett, 
hangsúlyos párkányzat felett attika-
motívum jelenik meg, mely az épület 
közepén ívessé válik. 
 
Védett építészeti elemek 
az épület tömege, az utcai homlokzatának 
megjelenése 
 
Korrekciós javaslat 
nem szükséges 
 
 

TENGELIC, RÁKÓCZI F. U. 8. Helyrajzi szám 171 
- egészségház - Védelem foka H 
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Leírás 
Az alagsorral ellátott saroképület magas 
tömegével a központi teresedés 
meghatározó épülete. Az ablakai körül 
vakolatkeretezés fut, a homlokzatot lizénák 
osztják fel. Az épület festése erőteljesen 
eltér a környezetében megszokott 
színektől.   
 
Védett építészeti elemek 
az épület tömege, utcai homlokzatainak 
tagolása, díszítése 
 
Korrekciós javaslat 
? 
 
 

TENGELIC, RÁKÓCZI F. U. 2. Helyrajzi szám 167/2 
- vendéglő - Védelem foka H 

            
 

 

Leírás 
A Sándy Gyula tervei alapján épített 
templomot 1937-ben szentelték fel. 
A kelet-nyugati tájolású templom 
főtömegéből előreugratott 
harangtoronnyal néz az utca felé. A torony 
tetején mozgalmas vonalvezetésű 
osztópárkány, valamint kettős ablakok 
láthatók. A félköríves bejárat felett kerek 
ablak helyezkedik el. 
 
Védett építészeti elemek 
a templom tömege, külső megjelenése 
védendő 
 
Korrekciós javaslat 
nem szükséges 
 

TENGELIC, RÁKÓCZI F. U. 20-22. Helyrajzi szám 179 
- evangélikus templom - Védelem foka H 
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P E T Ő F I  S Á N D O R  U T C A  

 

 
Leírás 
A 1912-ben épült templom a település 
központjában helyezkedik el.  
A Zicy-majorság egykori magtárát 
alakították át, tornyot, sekrestyét és a 
plébános számára lakást építettek benne. 
Hamarosan azonban a gyarapodó népesség 
befogadására szűknek bizonyult, ezért 
1928-ban új sekrestye és a templom mellett 
plébános lakás épült. 
Hossztengelye a Petőfi utcával párhuzamos. 
A fő tömegből előreugratott harangtorony 
kettős, magasított ablaknyílásokkal tagolt 
felületén síkot váltó vakolatdíszek láthatók. 
A főbejárat a templom déli oldalán van, 
előtte koros fákkal benőtt park terül el. 
 
Védett építészeti elemek 
a templom tömege, teljes külső 
megjelenése védendő. 
 
Korrekciós javaslat 
az épület külső díszeit, festését az eredeti 
megjelenéshez hasonlóan kell helyreállítani, 
esetleg fellelhető régi fotók, leírások 
alapján 
tetőhéjazat cseréje égetett cserépre 
 

TENGELIC, PETŐFI S. U. 7. Helyrajzi szám 489/1 
- katolikus templom - Védelem foka H 

 

           

 

Leírás 
Az 1928-ban épült, a templom mellett 
elhelyezkedő paplak földszintes tömegű 
épület, melyet manzárdtetővel fedtek. A 
homlokzaton díszes fejezettel ellátott 
pilaszterek, egyenes szemöldökpárkányok 
láthatók. Az utólagos hozzátoldásnak tűnő 
lapostetős épületrésznél szent szobor 
látható. 
 
Védett építészeti elemek 
Az épület tömege, megjelenése védendő 
 
Korrekciós javaslat 
nem szükséges 
 
 

TENGELIC, PETŐFI S. U. 5. Helyrajzi szám 489/1 
- lelkészlak- Védelem foka H 
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Leírás 
Templomkertben álló, posztamensre 
helyezett kereszt. 
 
Védett építészeti elemek 
Védendő a kereszt. 
 
Korrekciós javaslat 
nem szükséges 
 
 

TENGELIC, PETŐFI S. U. 5. Helyrajzi szám 489/1 
- feszület - Védelem foka H 

 
            

 

Leírás 
A templom a település központi részén 
helyezkedik el. 1937-ben épült. Az 
utcafronttól hátrébb húzott épülethez 
sövénnyel szegélyezett járda vezet. A 
főtömegből előreugrott harangtorony 
óraíves párkánnyal díszített. Az épületen 
félköríves záródású ablakok sorakoznak. 
 
Védett építészeti elemek 
A templom tömege, teljes külső 
megjelenése védendő 
 
Korrekciós javaslat 
nem szükséges 
 
 

TENGELIC, PETŐFI S. U. 6. Helyrajzi szám 293/1 
- református templom -  Védelem foka H 
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Leírás 
1911-ben épült földszintesen kialakításban, 
3 tanteremmel, majd 1928-ban emeletet 
kapott és 5 tantermes lett.  
Jó arányaival, assziemtrikus elrendezésű 
homlokzatával jól illeszkedik a központ 
településszövetébe. A szinteket elválasztó 
osztópárkány az épület szélén ívessé válik, 
ezzel jelezve az emlékmű és az épület 
szerves egységét. Az épület üresen áll. 
 
Védett építészeti elemek 
az épület tömege, teljes külső megjelenése 
és az emlékmű 
 
Korrekciós javaslat 
fontos az épület megfelelő funkciójának 
mielőbbi megtalálása 
 
 

TENGELIC, PETŐFI S. U. 3. Helyrajzi szám 492 
- általános iskola, emlékmű - Védelem foka H 

  
 

 

Leírás 
A templomok közelében elhelyezkedő 
hosszú, az utcafronton L-alakban 
befordított polgári lakóház őrzi eredeti 
nyílásrendjét és vakolatdíszeit. Az ablakok 
körül vakolatkeretezés látható, amit íves 
vagy timpanonos szemöldök párkány zár le. 
Az épület színezése megfelelő, az 
utcaképbe illeszkedő.  
 
Védett építészeti elemek 
az épület tömege, telje külső megjelenése, 
utcai kerítése védendő 
 
Korrekciós javaslat 
nem szükséges 
 
 

TENGELIC, PETŐFI S. U. 8. Helyrajzi szám 294/1 
- lakóépület - Védelem foka H 
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Leírás 
Az épület 1929-ben épült. 
Az összetett tömegű épület középső részén 
vaskos oszlopokkal alátámasztott előtér 
látható, amely felett kőbábos attika-
motívum helyezkedik el. A sarok rizalitokon 
fejezetes pilaszterek, illetve 
vakolatsávozások láthatók. 
Az épület és környezete egységesen 
felújításra került. 
 
Védett építészeti elemek 
az épület tömege, külső megjelenése 
védendő 
 
Korrekciós javaslat 
nem szükséges 

TENGELIC, PETŐFI S. U. 9. Helyrajzi szám 487 
- Faluház - Védelem foka H 

    
 

 

Leírás 
Az egytraktusos lakóház fésűs beépítési 
móddal létesült. A főhomlokzat nyers-tégla 
felületképzésű, melyen jelzésértékűen 
meghagyták a tornácot lezáró ajtó helyét. 
Az épület jelenleg átalakítás alatt áll, mely 
során bővítik oldalirányba, ezáltal 
megbontásra kerül az épület egykor 
védendő tömege. 
 
Védett építészeti elemek 
védendő az utcai homlokzat nyílásrendje, 
nyers-tégla felülete, tagolása  
 
Korrekciós javaslat 
az utcai homlokzaton a bővített rész 
lehetőség szerint nyers-tégla felületképzést 
kapjon 

TENGELIC, PETŐFI S. U. 38. Helyrajzi szám 354/1 
- lakóépület - Védelem foka H 

 

 

Leírás 
Az utcai házsoroktól hátrább épített 
gazdasági épület. Kétszintes tömegét 
utcával párhuzamos gerincű nyeregtető 
fedi.  
Az oromfalas oldalain kerek ablakok 
láthatók. Az armírozott falait keretezett 
ablakok tagolják. 
 
Védett építészeti elemek 
Az épület tömege, armírozott felülete 
védendő. 
 
Korrekciós javaslat 
Az épület vakolathibáit ki kell javítani. A 
homlokzati nyílászárók esetében törekedni 
kell az egységes kialakításra, mint 
méretben, mint anyaghasználatban.  

TENGELIC, PETŐFI S. U. 39. Helyrajzi szám 458 
- gazdasági épület - Védelem foka H 
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Leírás 
A Petőfi utca folytatásában, de már 
külterületen, a tengelici vasúti megálló előtt 
találjuk, utcával párhuzamos nyeregtetős 
lakóépület. 
Osztott ablakait vakolatkeretezés övezi, 
illetve a homlokzatot is vakolatsávok 
tagolnak. 
 
Védett építészeti elemek 
az épület tömege, utcai homlokzatának 
megjelenése 
 
Korrekciós javaslat 
nem szükséges 
 
 

TENGELIC, PETŐFI S. U. 110. Helyrajzi szám 0248/3 
- lakóépület - Védelem foka H 

 
K O S S U T H  L A J O S  U T C A  

 

Leírás 
Az L alakban befordított polgári lakóház 
szimmetrikus utcai homlokzatán függőleges 
vakolatsávok és mozgalmas párkánydíszek 
láthatók. A homlokzat színezése jól 
illeszkedik az utcaképbe.  
 
Védett építészeti elemek 
az épület tömege, utcai homlokzata 
védendő 
 
Korrekciós javaslat 
nem szükséges 

 

TENGELIC, KOSSUTH L. U. 1. Helyrajzi szám 77 
- lakóépület - Védelem foka H 

            

 

Leírás 
 
Védett építészeti elemek 
 
Korrekciós javaslat 

 

TENGELIC, KOSSUTH L. U. 11. Helyrajzi szám 72 
- kerítés - Védelem foka H 

 

 

 

Leírás 
 
Védett építészeti elemek 
 
Korrekciós javaslat 

 

TENGELIC, KOSSUTH L. U. 13-15. Helyrajzi szám 71/2 
- kerítés - Védelem foka H 
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Leírás 
A csonkakontyolt nyeregtetős lakóépület 
utcai homlokzatán vakolatkeretezéses, 
zsalugáteres ablakok láthatók, amelyeket 
egyenes szemöldökpárkányok zárnak. A 
falszéleken vakolat-kváderek láthatók. Az 
osztópárkány motívuma az oromzat 
mentén fut. Az épülethez mellvéd nélküli 
tornácot építettek, amelynek kör 
keresztmetszetű oszlopaihoz vaskos fejezet 
készült.  
Az épület üresen áll, használatlanságából 
fakadóan nagyon rossz műszaki állapotba 
került.  
 
Védett építészeti elemek 
az épület tömege, teljes külső megjelenése 
tornáckialakítása, kerítése védendő 
 
Korrekciós javaslat 
Teljes felújítása szükséges. 

TENGELIC, KOSSUTH L. U. 25. Helyrajzi szám 64/2 
- lakóépület - Védelem foka H 

        
 

 

Leírás 
A nagyon szép részletekkel felruházott 
polgári lakóházat az utcafronton L alakban 
befordították. A főhomlokzatán az ablakok 
körüli díszítések már nem, de a 
párkányzaton futó minták még fellelhetők. 
Az épület festése jól illeszkedik az 
utcaképbe. 
 
Védett építészeti elemek 
az épület tömege, teljes utcai homlokzata 
védendő 
 
Korrekciós javaslat 
az ablakok körüli vakolatdíszeket régi 
fényképek vagy analógiák alapján helyre kell 
állítani. 

 

TENGELIC, KOSSUTH L. U. 19. Helyrajzi szám 70 
- gyógyszertár - Védelem foka H 

 

 

Leírás 
A Millecentenáriumi Emlékpark 1996-ban 
készült el a temetőben, ahol Kiss István 
Kossuth-díjas szobrászművész Hét törzse 
elnevezésű tölgyfából faragott 
szoborkompozíciója található. 
A szobor csoport mögött kapott 
helyet a Csapó család tengeliczi 
kápolnájának 1926-ban öntetett 
harangja. 
 
Védett építészeti elemek 
az emlékmű 
 
Korrekciós javaslat 
nem szükséges 

TENGELIC, temető Helyrajzi szám 471 
- emlékmű - Védelem foka H 
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Leírás 
Posztamensre helyezett műkőből készített, 
festett feszület.  
 
Védett építészeti elemek 
a feszület 
 
Korrekciós javaslat 
nem szükséges 

 

TENGELIC, temető Helyrajzi szám 526 
- feszület - Védelem foka H 
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J Ú L I A  M A J O R  

 

Leírás 
A Júlia major közepén elhelyezkedő 
útikereszt posztamensre helyezett alkotás. 
Vaskos alépítményén tábla hirdeti az 
adakozók neveit, az állítás évszámát. 
 
Védett építészeti elemek 
a kereszt védendő 
 
Korrekciós javaslat 
nem szükséges 

 

TENGELIC, Júlia major Helyrajzi szám 01382 
- feszület - Védelem foka H 

 
T E N G E L I C - S Z Ő L Ő H E G Y  

 

Leírás 
Utcára merőleges, nyeregtetős, 
egytraktusos lakóépület, melynek hosszanti 
oldalát falazott pillérekkel gyámolított 
nyitott tornác határolja. Utcai homlokzatát 
a tető síkja fölé emelkedő, lépcsőzetesen 
záródó oromfal alkotja. Homlokzatát 
nyerstégla burkolat és vakolat díszek teszik 
értékessé.  
 
Védett építészeti elemek 
az épület tömege, teljes külső megjelenése 
védendő 
 
Korrekciós javaslat 
tetőhéjazatként hódfarkú cserép 
használata, homlokzaton vakolathibák 
javítása, a festett felületek fehérre festése 
javasolt 

 

TENGELIC, ARANY J. U. 2. Helyrajzi szám 747 
- lakóépület - Védelem foka H 

            

 

Leírás 
Utcára merőleges nyeregtetős lakóépület. 
Az utcai homlokzat asszimmetriáját az 
egyetlen ablak szokatlan elhelyezkedése 
adja. Falazott pillérekkel alátámasztott 
tornác húzódik a hosszanti oldalon. A 
homlokzat színezése kopott. 
 
 
Védett építészeti elemek 
az épület tömege, teljes külső megjelenése 
védendő 
 
Korrekciós javaslat 
A homlokzat újrafestése szükséges 
halványsárga és fehér használatával 

TENGELIC, DÓZSA GY. U. 5. Helyrajzi szám 750 
- lakóépület - Védelem foka H 
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Leírás 
Az egykori iskola épületében jelenleg orvosi 
rendelő van. Az utcával párhuzamos gerincű 
nyeregtetővel fedett, macskalépcsős 
oromzatú épület. A kelti szárny későbbi 
bővítés eredménye lehet.  
 
Védett építészeti elemek 
az épület tömege, teljes külső megjelenése 
védendő 
 
Korrekciós javaslat 
Hódfarkú cserépfedés használata javasolt. 

 

TENGELIC, ADY ENRE U. 2. Helyrajzi szám 845 
- orvosi rendelő - Védelem foka H 

 

 

Leírás 
Az utcára merőleges nyeregtetős lakóépület 
őrzi eredeti nyílásrendjét. Utcai 
homlokzatát zsalugáteres osztott ablakok és 
faragott kerettel ellátott tornácajtó díszíti. 
 
Védett építészeti elemek 
az épület tömege, teljes külső megjelenése 
védendő 
 
Korrekciós javaslat 
nem szükséges 

 

TENGELIC, SZÉCHENYI U. 17 Helyrajzi szám 715/2 
- lakóépület - Védelem foka H 
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Leírás 
Szűz Mária nevű, torony nélküli kápolnát 
1952-ben építették. Harangja a mellette 
álló vas haranglábakon ül.  
 
Védett építészeti elemek 
az épület tömege, teljes külső megjelenése 
védendő 
 
Korrekciós javaslat 
nem szükséges 

 
 

TENGELIC, ADY ENDRE U. 12. Helyrajzi szám 796/1 
- imaház - Védelem foka H 

 

            
 

 

Leírás 
A csapott tetőzettel megépített lakóépület 
utcai homlokzatát osztott ablakok, 
vakolatdíszek tagolják. A falazott pillérekkel 
határolt tornácot lezáró ajtó befalazásra 
került. Tömegével, beépítési módjával a 
hagyományos építészeti karakter 
hordozója. 
 
Védett építészeti elemek 
az épület tömege, teljes külső megjelenése 
védendő 
 
Korrekciós javaslat 
Az utcai homlokzatot javasolt simított 
felülettű vakolattal ellátni, és fehér -
halványsárga színűre festeni. 

 

TENGELIC, ADY ENDRE U. 4. Helyrajzi szám 844 
- lakóépület- Védelem foka H 
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Leírás 
A teresedés központ jellegének erősítésére 
is szolgáló emlékmű talapzatán emléktáblát 
helyeztek el. A körbekerített emlékmű a 
település egyik hangsúlyos színfoltja. 
 
Védett építészeti elemek 
az emlékmű védendő 
 
Korrekciós javaslat 
nem szükséges 

 

TENGELIC, JÓZSEF A.-ADY E. U. sarkán Helyrajzi szám 869 
- szobor-emlékmű- Védelem foka H 

 
T E N G E L I C - J Á N O S  M A J O R  

 

Leírás 
Utcára merőleges nyeregtetős lakóépület, 
hagyományos utcai nyílásrenddel, falazott 
pillérekkel gyámolított tornáccal. 
 
Védett építészeti elemek 
az épület tömege, teljes külső megjelenése 
védendő 
 
Korrekciós javaslat 
nem szükséges 

 

TENGELIC, MÁTYÁS KIRÁLY U. 31. Helyrajzi szám 1307 
- lakóépület - Védelem foka H 

            

 

Leírás 
Az eredeti nyílásrendszerét őrző lakóépület 
utcai homlokzatán kettő ablak és a tornác 
lezárását adó ajtó látható. A korábban 
nyerstégla felületű fal lefestésre került, de a 
kiemelkedő sávok és fogazott párkányok így 
is az épületet díszítik. 
A közelmúltban felújított épület a 
jellegéhez illő kerítést kapott. 
 
Védett építészeti elemek 
az épület tömege, teljes külső megjelenése 
védendő 
 
Korrekciós javaslat 
javasolt a nyerstégla felület visszaállítás a 
festék eltávolításával 

TENGELIC, MÁTYÁS KIRÁLY U. 26. Helyrajzi szám 1336 
- lakóépület - Védelem foka H 
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Leírás 
A hagyományos tömegarányokkal 
rendelkező lakóépületet keresztcsűrős 
beépítéssel csatlakozó gazdasági épület 
követi. A lakóház utcai homlokzatán 
vakolat-kváderek láthatók. A tornácot 
faoszlopok támasztják alá. A padlásszellőzők 
között vakolatba vésve olvashatjuk az építés 
évét: 1913. 
 
Védett építészeti elemek 
a lakóépület tömege, teljes külső 
megjelenés, nyílásrendje, az istálló tömege, 
külső megjelenése védendő 
 
Korrekciós javaslat 
az utcai homlokzaton a redőnyszekrényeket 
belső szereléssel megoldani, az ablakok 
külső színét az tornác-oszlopokkal 
megegyező barnára festeni, az utcai 
homlokzaton kétféle szín használata a 
díszek kiemelése céljából  

TENGELIC, MÁTYÁS KIRÁLY U. 28. Helyrajzi szám 1337 
- lakóépület, istálló-pajta - Védelem foka H 

 

 

Leírás 
A hagyományos tömegarányokkal 
rendelkező lakóépület utcai homlokzatán 
kettő zsalugáteres ablak látható, melyek 
felett egyenes szemöldökpárkányok 
helyezkedtek el. Ezek a homlokzat felújítása 
során eltűntetésre kerültek. A mellvédfalas 
tornác lezárását adó nyílást már korábban 
befalazták. 
 
Védett építészeti elemek 
az épület tömege, teljes külső megjelenése, 
tornáca, nyílásrendje védendő 
 
Korrekciós javaslat 
a szemöldök párkányok visszaállítása 
javasolt 

 

TENGELIC, MÁTYÁS KIRÁLY U. 19. Helyrajzi szám 1383 
- lakóépület - Védelem foka H 

            

 

Leírás 
A csonkakontyolt nyeregtetővel fedett 
lakóház utcai homlokzatán kettő 
zsalugáteres ablak látható. Az épület 
tornácát faoszlopok gyámolítják. Az épület 
középső részén fából készített kódisállás 
ugrik előre. Az utcafronton egykor tömör 
deszkakerítés futott, melyet lecseréltek. 
 
Védett építészeti elemek 
az épület tömege, teljes külső megjelenése, 
tornáca, nyílásrendje  
 
Korrekciós javaslat 
nem szükséges 

 

TENGELIC, MÁTYÁS KIRÁLY U. 21. Helyrajzi szám 1380 
- lakóépület - Védelem foka H 
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Leírás 
Az egytraktusos lakóépület őrzi eredeti 
nyílásrendszerét és tömegarányait. Az utcai 
homlokzat vakolatdíszeit elbontották, 
helyette festett sávok díszítik. A tornácot 
faoszlopok támasztják alá. 
 
Védett építészeti elemek 
az épület tömege, teljes külső megjelenése, 
nyílásrendje, tornáca védendő 
 
Korrekciós javaslat 
Dörzsölt vakolat helyett simított vakolat 
alkalmazása, vakolatdíszek visszaállítása, 
homlokzat színezésének újragondolása 

 

TENGELIC, MÁTYÁS KIRÁLY U. 27. Helyrajzi szám 1377 
- lakóépület - Védelem foka H 

 

 

Leírás 
Utcára merőleges, csonkakontyolt 
nyeregtetős lakóépület. Utcai homlokzata 
részben őrzi eredeti nyílásrendjét. 
Hosszanti oldalán mellvédfalas tornác 
húzódik. 
 
Védett építészeti elemek 
az épület tömege, teljes külső megjelenése 
védendő 
 
Korrekciós javaslat 
a homlokzat festése , vakolatdíszeinek 
helyreállítás, esetleg fellelhető korabeli fotó 
alapján visszaállítása 

 

TENGELIC, MÁTYÁS KIRÁLY U. 29. Helyrajzi szám 1375 
- lakóépület- Védelem foka H 

            

 

Leírás 
Az utcára merőleges gerincű nyeregtetővel 
fedett lakóépület utcai homlokzatán az 
esztergált faoszlopokkal gyámolított tornác 
lezárását adó nyílást befalazták.   
 
Védett építészeti elemek 
az épület tömege, tornáca, nyílásrendje 
védendő 
 
Korrekciós javaslat 
simított vakolat használata, 
redőnyszekrények cseréje belső vagy rejtett 
kialakításúra, homlokzat színezésének 
újragondolása 

 

TENGELIC, MÁTYÁS KIRÁLY U. 35. Helyrajzi szám 1372 
- lakóépület- Védelem foka H 
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Leírás 
A  
 
Védett építészeti elemek 
az épület tömege, teljes külső megjelenése 
védendő 
 
Korrekciós javaslat 
nem szükséges 

 

TENGELIC, MÁTYÁS KIRÁLY U. 37. Helyrajzi szám 1370/2 
- lakóépület- Védelem foka H 

nincs kép, mert a bozót eltakarja!!! 

 

            

 

Leírás 
Csonkakontyolt nyeregtetős lakóépület 
gazdasági épületeivel együtt keresztcsűrős 
beépítési móddal került elhelyezésre. Az 
épület tömege, nyílásrendje, tornácának 
kialakítása őrzi a XX. század eleji 
parasztházak jellegét. 
 
Védett építészeti elemek 
az épület tömege, teljes külső megjelenése 
védendő 
 
Korrekciós javaslat 
Dörzsölt vakolt helyett simított vakolat 
használata, redőny helyett zsalugáterek 
használata, homlokzat színezésének 
újragondolása 

 

TENGELIC, MÁTYÁS KIRÁLY U. 45 Helyrajzi szám 1367 
- lakóépület- Védelem foka H 

T E N G E L I C - K I S H I D J A  

 

Leírás 
Az utcafronton L-alakban befordított 
lakóépület utcai homlokzata szimmetrikus 
elrendezésű. Az ablakok körül 
vakolatkeretezés fut, melyek 
meghosszabbítása a mozgalmas 
vonalvezetésű párkányzatig nyúlik. Az 
oromfalakat macskalépcsősre képezték ki.  
 
Védett építészeti elemek 
az épület tömege, teljes külső megjelenése 
védendő 
 
Korrekciós javaslat 
nem szükséges 

 

TENGELIC, KISHIDJA 27. Helyrajzi szám 0251/13 

- lakóépület - Védelem foka H 

            
  



23 
 

 

 

Leírás 
A közelmúltban igényesen felújított 
parasztház építészeti megjelenésével 
Kishidja egyik meghatározó épülete. 
Csonkakontyolt nyeregtetős épület utca 
felől hagyományos nyílásrenddel kialakított 
utcai homlokzattal, udvar felől pedig 
falazott oszlopokkal gyámolított tornáccal 
került kialakításra. 
 
Védett építészeti elemek 
az épület tömege, teljes külső megjelenése 
védendő 
 
Korrekciós javaslat 
nem szükséges 

 

TENGELIC, KISHIDJA 25. Helyrajzi szám 0251/12 
- lakóépület - Védelem foka H 

                
 

 

Leírás 
Alacsony falazott lábazatra helyezett, 
gazdagon dísztett kovácsoltvas kerítés. 
 
Védett építészeti elemek 
az utcai kerítés megjelenése védendő 
 
Korrekciós javaslat 
nem szükséges 

 

TENGELIC, KISHIDJA 9. Helyrajzi szám 0251/5 
- kerítés - Védelem foka H 
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Leírás 
Kishidja egyetlen utcáján áll ez a 
faszerkezetre állított harang. 
 
Védett építészeti elemek 
a harangláb 
 
Korrekciós javaslat 
nem szükséges 

 

TENGELIC, KISHIDJA Helyrajzi szám 0252 
- harangláb - Védelem foka H 

 
T E N G E L I C - K Ö Z É P H Í D V É G  

 

Leírás 
Az  
 
Védett építészeti elemek 
védendő 
 
Korrekciós javaslat 
nem szükséges 

 

TENGELIC, Középhídvég Helyrajzi szám 0300/20 
- kápolna - Védelem foka H 

 
? 

nincs fénykép, mert nem találtam 
 
 

 

 

Leírás 
A T alaprajzú istálló épület földszintes 
tömegét nagy fesztávú nyeregtetővel 
fedték. A szegmensíves ablakokat nem 
kísérik vakolatdíszek. A falakat okker színűre 
festették.   
 
Védett építészeti elemek 
az épület tömege, külső megjelenése 
védendő 
 
Korrekciós javaslat 
nyílászárók felújítása, vakolati hibák 
javítása, festés 

 

TENGELIC, Középhídvég Helyrajzi szám 0300/16 

- istálló épület - Védelem foka H 
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T E N G E L I C -  K Ö Z É P  T E N G E L I C  

 

Leírás 
A Csapó-kastély és a kápolna közt áll. 
Talapzatra helyezett feszület.  
 
Védett építészeti elemek 
a feszület 
 
Korrekciós javaslat 
nem szükséges 
 

TENGELIC, Közép Tengelic Helyrajzi szám 021/6 
- kereszt- Védelem foka H 

 
 

 

Leírás 
A Csapó-kastélyhoz tartozó 20 hektáros 
birtokon álló épületek közül számos 
megőrizte eredeti külső megjelenését. A 
023/4. hrsz-on lévőépületek közül 3 darab 
istálló nem csak a külső megjelenését, 
hanem belső kialakítását is túlnyomórészt 
eredeti formájában találjuk. A T-alakú 
épület egyik oromzatán 1893. szám jelzi az 
építés dátumát.  
 
Védett építészeti elemek 
az istállók tömege, homlokzatainak 
nyílásrendje, díszei védendő 
 
Korrekciós javaslat 
az épületek mindegyike azonos hódfarkú 
cserépfedést kapjon 

TENGELIC, Közép Tengelic Helyrajzi szám 023/4 
- istállók- Védelem foka H 
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Leírás 
A Csapó-kastélyhoz tartozó 20 hektáros 
birtokon álló épületek közül számos 
megőrizte eredeti külső megjelenését. A 
021/11. hrsz-on álló istálló építésének éve a 
XIX. század végére datálható.  
 
Védett építészeti elemek 
az istálló tömege, homlokzatainak 
nyílásrendje, díszei védendő 
 
Korrekciós javaslat 
a birtok területén lévő épületek mindegyike 
azonos hódfarkú cserépfedést kapjon 
 

TENGELIC, Közép Tengelic Helyrajzi szám 021/11 
- istálló- Védelem foka H 

 

 

Leírás 
Csapó Dániel 1819-20-ban építtette fel 
kastélyát Középtengelicen, ahol ekkor már 
állt egy barokk kápolna és egy korábbi kúria 
is. A kastély terveit Pollack Mihály készítette 
el. Ez a szerény méretű épület volt Tolna első 
klasszicista világi épülete, és így mintát is 
szolgáltatott a később épülő kúriáknak. 
A kastélyt 1895-ben Fellner Sándor tervei 
szerint némileg átalakították. 
Országos védelemre érdemes épület. 
 
Védett építészeti elemek 
a kastély teljes külső és belső megjelenése 
 
Korrekciós javaslat 
az épület rangjához és megjelenéséhez illő 
funkció mielőbbi megtalálása és annak 
megfelelően teljes felújítása szükséges 

TENGELIC, Közép Tengelic Helyrajzi szám 021/2 

- Csapó-kastély- Védelem foka MJ 
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T E N G E L I C -  F E L S Ő  T E N G E L I C  P U S Z T A  

 

Leírás 
A kápolnát 1913-ban gróf Benyovszky 
Rudolf, okleveles mezőgazdász, dzsidás 
főhadnagy, politikus építette Benyovszky 
Emánuel nevű fia emlékére, aki 13 évesen 
egy pisztollyal magába lőtt és életét 
vesztette. 
A kápolna a Gindly-Benyovszky kastély 
kertjében áll. 
Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt 2014-ben 
felújította. 
 
Védett építészeti elemek 
a kápolna külső megjelenése védendő 
 
Korrekciós javaslat 
nem szükséges 
 

TENGELIC, Felső Tengelic puszta Helyrajzi szám 054/3 
- Benyovszky kápolna - Védelem foka H 

 

 

Leírás 
Kiss István szobrászművész alkotása 
található a kastély kerítése mentén. A 
szobor Báró Eötvös Józsefet ábrázolja, 
illetve a tőle származó idézet 
olvasható kőbe vésve. 
 
Védett építészeti elemek 
a szobor  
 
Korrekciós javaslat 
nem szükséges 
 

TENGELIC, Felső Tengelic puszta Helyrajzi szám 054/2. 
- szobor - Védelem foka H 

 
 

 

 

 


