
Marcali Többcélú Kistérségi Társulás Környezetvédelmi Programja 9.sz. melléklet

Település megnevezése cím/Hrsz rövid leírás állapot megjegyzés

Balatonberény Római katolikus templom Kossuth u. 58./ hrsz.:116
R.k. templom, középkori, 13-15. sz. Átépítve 
barokk stílusban. Tornya 1800-ban épült. 
Belsejében gótikus szentségtartó fülke kőből.

Kisebb hibák vannak, de az összhatás 
nagyon jó (2013.04.)

92 db műemlékből: 89 présház, 

Balatonberény Szent Vendel-szobor Kossuth u. 58./ hrsz.:117 Szt. Vendel-szobor, barokk, 18. sz. vége
Rendben tartott, mint a templom és 
környéke.(2013.04.)

Balatonberény Lakóház Kossuth u. 137./ hrsz.:436
Lakóház, népi, 1895. Szoba-konyha-szoba-
istálló alaprajzú, nádtetős.

Balatonkeresztúr Festetics-kastély Ady E.u. 26./ hrsz.:292
Turistaszálló, volt Festetics-kastély, barokk, 
18. sz. közepe. "Bél-Mátyás"

Jó állapotú a kastély.
Össz.:24 műemlék, ebből 21 db 
présház

Balatonkeresztúr Magtár Új Élet u../ hrsz.:291 Magtár, barokk, 18. sz. használaton kívüli, de jó állapotú épület agrár műemlék

Balatonkeresztúr Római katolikus templom Ady E.u. 19./n hrsz.:295

R.k. templom, középkori alapokon barokk, 
1753-1758. Tervezte: Hofstädter Kristóf. 
Belsőben falképek, barokk, 1760 körül. 
Berendezés: fő- és mellékoltár, szószék, 
rokokó 1757 körül. A templom előtt 
Nepomuki Szt. János-szobor.

Jó állapotú

Balatonmáriafürdő
nincs műemléki védelem alatt álló 
építménye - - - nincs helyi védelem alatt álló 

építmény, terület

Balatonszentgyörgy Csillagvár
Külterület/ Irtási dűlő/ 
hrsz.:043

Csillagvár, múzeum, kora romantikus, 1820-
1823.

csillagvár szépen gondozott, jó 
karbantartott. Télen is látogatható

Balatonszentgyörgy Magtár hrsz.:768 Magtár, barokk, 1780.

2010.02.:nagy mértékű pusztulás látható 
a magtáron. A tetőzet nagyobb része 
hiányzik, beomlott, vagy elkezdték 
bontani.Bontási munkálatoknak nyoma 
sincsen !!

Balatonszentgyörgy Népművészeti tájház
Csillagvár u. 68./ hrsz.:35, 
36

Népművészeti tájház, népi, 1836
Szép, rendezett állapotban a nyáron 
nyitva tartó tájház.

Balatonszentgyörgy Szent György-szobor Csillagvár u. 52./ hrsz.:26
Szt. György-szobor, a szoboralak késő 
barokk, 1800 körül, a posztamens a 20. sz.-
ban készült.

kicsit mállik a szobor, nem tesz jót a 
viszonylag erős autóforgalom

Balatonszentgyörgy Szent Vendel-szobor Csillagvár u. 57./ hrsz.:92
Szt. Vendel-szobor, talapzata 1801-ben, a 
szobor 1900 körül készült.

Korához képest igen jó állapotú a 
szobor.

Balatonszentgyörgy Szentháromság-szobor Csillagvár u. 40./ hrsz.:19
Szentháromság-szobor, barokk eredetű, 
átalakítva. Posztamensén felirat: 1616 + 
1931.

aránylag jó állapotban van.

Balatonújlak
nincs műemléki védelem alatt álló 
építménye - - - nincs helyi védelem alatt álló 

építmény, terület

Böhönye Festetics-kastély
Illés major, Vásártér u. 8./ 
279/2

Volt Festetics-kastély, romantikus, 1886.
elhanyagolt, folyamatosan pusztuló 
épület. A kerítés néhol már hiányos

Böhönye Nepomuki Szent János-szobor
Illés major,Rinyapart/ 
hrsz.:0326/2

Nepomuki Szt. János-szobor, barokk, 18. sz. 
vége.

Korának megfelelő állapotú a szobor.

Böhönye Református templom Kossuth u. 3/113 A templom kis hibával rendben van ideiglenes műemléki védelem

Marcali kistérség műemléki védelem alatt álló építményei
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Böhönye Római katolikus harangtorony Fő u. 1 /hrsz.:604
R.k. harangtorony, barokk, 18. sz. Előtte 
kőkereszt

A műemlék felújítása folyamatban van!!! 
(2013.03.)

Böhönye Római katolikus templom hrsz.:234
R.k. templom, barokk, 1760-1765. 
Berendezés: orgona karzat, fő és mellékoltár, 
szószék, rokokó, 1760 körül.

Eléggé elhanyagolt a templom, és a 
környezete, de ennek ellenére viszonylag 
jó az állapota.

Csákány Római katolikus templom Fő u. 63./hrsz.:61
R.k. templom, középkori falak 
felhasználásával barokk, 1760. Részben 
átalakítva romantikus stílusban 1860 körül.

Helyenként nagyon kopott a festés, a 
lábazat vizesedés miatt szorul javításra, 
elhanyagolt, gondozatlan.(2010.07.)

Csömend
nincs műemléki védelem alatt álló 
építménye - - - nincs helyi védelem alatt álló 

építmény, terület

Főnyed
nincs műemléki védelem alatt álló 
építménye - - - nincs helyi védelem alatt álló 

építmény, terület

Gadány Római katolikus templom Fő u. /hrsz.:26
R.k. templom, gótikus, 14. sz.-i eredetű. 
Teljesen átalakítva barokk stílusban 1766-
ban.

Jó állapot. Körülötte egy vas-, egy fa- és 
egy kőkereszt is áll, és még a bejárat 
mellett a falon is van egy fakereszt

Hollád Présház
Barihegy 55./ 
Hrsz.:1155/3

présház. Népi talpas pince, jó állapotban agrár műemlék

Hollád Présház Barihegy 103/ Hrsz.:1373 présház. Népi
Kisebb javításokat igényelne, de jó 
állapotban van

agrár műemlék

Hollád Római katolikus harangtorony
Petőfi u.-Rákóczi u. 
kereszteződése

R.k. harangtorony, barokk, 18. sz. vége
A tíz-tizenkét méter magas harangtorony 
a falu közepén a Kurucdombon áll, 
nevezetes hely, a község jelképe

Hollád
Római katolikus Szent Donát-
kápolna

Barihegy/ Hrsz.:1256 R.k. Szt. Donát-kápolna, barokk, 1785
Kívülről jó állapotúnak látszik, de 
bemenni életveszélyes, repedések a falon 
(2008.07.)

Hollád lakóház hrsz.:1562/1, 1562/2
nem művelt szőlőhegyi részben található kis 
nádtetős ház

Jó állapotban van. A nádtető nemrégen 
felújítva, környezete is ápolt

Védetté nyilvánítási eljárás alatt

Hosszúvíz
nincs műemléki védelem alatt álló 
építménye - - - nincs helyi védelem alatt álló 

építmény, terület

Kelevíz
nincs műemléki védelem alatt álló 
építménye - - - nincs helyi védelem alatt álló 

építmény, terület

Kéthely Hunyadi-kastély
Hrsz.:0247/2, 0248, 0243, 
0247/1

Szociális otthon, volt Hunyadi-kastély, 
barokk, 18. sz.-i eredetű. Átépítve neobarokk 
stílusban 1912-1920 között. Kertje védett - 
természetvédelmi terület.

kastély elhagyatva, szinte gazdátlanul 
pusztul. A szociális otthonként működő 
intézmény egy részének tetőzete leégett, 
kiürítették, azóta ideiglenes fedést kapott

Kéthely Római katolikus plébániaház Hunyadi u.1.

R.k. plébániaház, empire. 1830-1831 között 
épült az 1770 táján emelt és 1828-ban leégett 
plébániaház felhasználásával. Előtte a 19. sz. 
elején készült országúti kőkereszt, empire

Kielégítő állapotban van a plébániaház, 
a lábazatra férne javítás.
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Kéthely Római katolikus templom Hősök tere 1./ hrsz..126
R.k. templom, barokk, 1740. Berendezés: 
barokk, 18. sz.

Szép, jól karbantartott állapotban van a 
templom, minimális festési 
hibákkal.Környezete ápolt, rendezett

Kéthely Szentháromság-szobor Hősök tere/ hrsz..647 Szentháromság-szobor, copf. 1790.
Nagyon jó állapotban van a szobor , 
gondozott környezetben.

Libickozma
nincs műemléki védelem alatt álló 
építménye - - -

helyi védelem:18 db, ebből:6 
kőkereszt, 8 lakóház, 1 szobor, 1 
r.k. kápolna, 1 imaház, 1képesfa

Marcali Lakóépület Petőfi S. u. 11-13 -

Az épületegyüttes 13. sz. része 
kifogástalan jó állapotú, de a 11. sz. 
része romló állapotú, felújítandó.! 
(2012.06.)

Védetté nyilvánítási eljárás alatt

Marcali Mária-oszlop
Szőlőhegy Öreghegyi út 
elágazásánál, Szőlőhegy 
_3. kerület

Mária-oszlop, 1870 körüli neogótizáló 
homokkő szobor 1936-ban készült talapzaton.

Elfogadható állapot.

Marcali Présház hrsz.:4697/3 Présház, 19. sz.

Jó állapotú, szép présház. Az előző 
felmérés óta javítottak rajta, átfestették a 
falát és az ajtaját, ablákát is (ezek 
zöldek).(2011.02.)

Marcali Présház
Szőlőhegy 1._3. kerület, 
Hrsz.:4041

Présház, népi. 19. sz.
Az igazi műemlék az Ezerjó utcában 
van. Elég jó állapotban,  kezdik benőni a 
futónövények, ami az állagát rontja

Marcali Római katolikus plébániaház
Simon J.tér 1. /hrsz.: 
557/1 

R.k. plébániaház, barokk, 18. sz.
A felújított épület lábazata néhol 
sérült,de az épület állapota nagyon szép, 
és jó (2012.06.)

Marcali
Római katolikus Szent Orbán 
szőlőhegyi kápolna

hrsz.:4111/1
R.k. Szent Orbán szőlőhegyi kápolna, 
romantikus, 1866.

Jó állapot

Marcali Római katolikus templom Rákóczi u. 36 hrsz.:557/3
R.k. templom, gótikus, 15. sz.-i eredetű. 
Teljesen átalakítva barokk stílusban 1738-
ban. Bővítve 1910-ben.

Kifogástalan, jó állapotú a templom, 
megfelelően gondozott

Marcali Római katolikus templom
Nagygomba, Táncsics u./ 
hrsz.:2287

R.k. templom, barokk, 1775.
Nem minden része van a legjobb 
állapotban.

Marcali Széchenyi-kastély
Széchenyi u. 17./ 
hrsz.:1603/1

Kórház, volt Széchenyi-kastély, 18. sz.-i 
barokk kastély helyén épült 1912-ben 
eklektikus stílusban. Parkban.

Viszonylag jó állapotban.

Mesztegnyő Ferences kolostor; általános iskola
Kossuth u. 34./ hrsz.:332, 
333

Általános iskola, volt ferences kolostor, 
barokk, 1757.

Jó állapot

Mesztegnyő
Római katolikus templom, volt 
ferences templom

Kossuth u. 33./ hrsz.:335

R.k. volt ferences templom, barokk, 1757. 
Szentély falfestése rokokó, 1760 körül. 
Mellékoltárok freskóit Dorfmeister alkotta 
1772-ben. Berendezés: szószék, barokk, 18. 
sz. második fele.

környezete ápolt, templom egyes részei 
rossz állapotban
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Nagyszakácsi Római katolikus templom Templom tér/ hrsz.:497
R.k. templom, klasszicista, 1808. Bővítve 
1882-ben. Berendezés: főoltár, klasszicista, 
19. sz. eleje.

A 204 éves templomot elég szépen 
felújították, de sajnos a felújítás nem 
érintette az üvegablakokat, azok most is 
töröttek.(2012.03.)

Nemesdéd
nincs műemléki védelem alatt álló 
építménye - - -

Helyi védelem:13 db, ebből:3 
iskola épületei; 1db r.k. 
templom, 1 db óvoda épülete, 1 
db református templo, 6 db 
lakóház, 1 db körjegyzőség 
épülete

Nemeskisfalud Református templom Templom u./ hrsz.:52.
Ref. templom, klasszicista, 19. sz. első fele. 
Átépítve romantikus stílusban a 19. sz. 
második felében.

lassú romlás észlelhető (2010.02.)

Nemesvid Megyeháza Rákóczi u. 2./  hrsz.:250/2 községháza jó állapotban van

Nemesvid Római katolikus templom Templom u.2./ hrsz.:90
R.k. templom, késő barokk, 1797-1798. A 
templom előtt Szentháromság-szobor 1818-
ból

kissé elhanyagolt, állapota romlik 
(2010.07.)

Nikla Berzsenyi Dániel Múzeum Berzsenyi u. 96./hrsz.:99
Berzsenyi Dániel emlékmúzeum, volt 
Berzsenyi-kúria, klasszicista, 1811. 
Természetvédelmi terület.

Nagyon szép, gondozott, jól ápolt 
állapotban van a múzeum ház. 
Környezete is mintaszerűen 
karbantartott.

Nikla Berzsenyi Dániel síremléke temető: hrsz.:8 Berzsenyi Dánel síremléke, eklektikus, 1859. Jó állapot, rendezett környezet.

Nikla Római katolikus templom Berzsenyi u. 76./hrsz.:187 R.k. templom, barokk, 18. sz.
Kisebb vakolathibáktól eltekintve, az 
állapota megfelelő.

Pusztakovácsi
Pusztatemplom és harangláb

Kürtöspuszta 13.a./ 
hrsz.:562.

Ún. Pusztatemplom-kápolna, román, 13. sz. 
átépítve. Előtte csúzlifán harang.

25 éve volt felújítva, azóta lényegesen 
romlott az állapota (2012.03.)

Pusztakovácsi
Római katolikus templom

Fő u. 58./ hrsz.:3
R.k. templom, barokk, 18. sz. átalakítva. 
Berendezés: szószék, copf, 18. sz. vége .

romlás jelei már látszanak (2012.03.)

Sávoly
nincs műemléki védelem alatt álló 
építménye - - - nincs helyi védelem alatt álló 

építmény, terület

Somogyfajsz Iskola; lakóház Kossuth u. 61./ hrsz.:146Volt iskola, majd lakóház, népi. romlás jelei már látszanak (2012.03.)

Somogyfajsz Kund-féle hitbizomány kastélya Kossuth u. 64./ hrsz.:275
Harisnyagyár üzemegysége, volt Kund-féle 
hitbizomány kastélya és mauzóleum, 
eklektikus, 1872.

Somogysámson
nincs műemléki védelem alatt álló 
építménye - - -

helyi védelem: 3 db:1db parókia, 
1 db templom, 1 db napközi 
konyha épülete

Somogysimonyi
nincs műemléki védelem alatt álló 
építménye - - - nincs helyi védelem alatt álló 

építmény, terület

Somogyszentpál Lakóház Ady E.u. 108/ Hrsz.: 309 lakóház.népi
Jó állapotu ház, nem lakott, de gondosan 
ápolt
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Somogyszentpál Római katolikus templom Kossuth tér. 3/ hrsz.:210 R.k. templom, barokk, 18. sz. vége.
Nagyon szép kis templom, különösen a 
belső tere. Gondozott környezetben

Somogyszentpál Templomrom Hrsz.:032/2 Templomrom, román stílusú, 13. sz. vége
Falutól dK-re kb.2km-re, látható 
rommaradvány egy falszakasz átjáróval.

Somogyzsitfa Római katolikus kápolna
Felsőzsitfa, 
Szőcsénypuszta/ hrsz.:459

R.k. kápolna, középkori eredetű, barokk, 18. 
sz.

A kápolna az erdészeti iskola (volt 
kastély) parkjában található, felújítva

Somogyzsitfa Véssey-kastély
Felsőzsitfa, 
Szőcsénypuszta, Ady 
En.u.8./ hrsz.:072

Erdőgazdasági Szakmunkásképző Intézet, 
volt Véssey-kastély, eklektikus, 1891.

kastély épülete kifogástalan állapotban 
van, megfelelően, gondosan karban 
tartják

Szegerdő
nincs műemléki védelem alatt álló 
építménye - - - nincs helyi védelem alatt álló 

építmény, terület

Szenyér Római katolikus templom Hrsz.:238
R.k. templom, középkori, román-gótikus, 13-
14. sz. Átépítve barokk stílusban 1754-ben

gondosan ápolt, kifogástalan állapotú a 
kis templom

Szenyér
Simon József római katolikus pap 
szülőháza

Simon J u. 51./ hrsz.:273
Simon József r.k. pap szülőháza, 19. sz. 
Munkásmozgalmi emlék.

Tovább romlik a gazdátlannak tűnő ház 
(2010.07.)

Szőkedencs
nincs műemléki védelem alatt álló 
építménye - - - nincs helyi védelem alatt álló 

építmény, terület

Tapsony Pestisoszlop és harangláb Petőfi u. 50./ hrsz.:393
Pestisoszlop a temetőben, barokk, 1788. 
Mellette a kismerkepusztai r.k. fa harangláb, 
1895. (Áthelyezve 1951-ben.)

jó állapotú a szoborcsoport

Tapsony Római katolikus templom Széchenyi tér 18./ hrsz.:71 R.k. templom, barokk, 1750-1753.
A templomot nagyon szépen felújították! 
És új fapadokat is elhelyeztek körülötte 
(2012.03.)

Táska Pince Hrsz.:1914 pince.népi Nagyon jó állapotban.

Táska Présház
Hosszúdűlő/ Hrsz.:1783, 
1793, 1794, 1785,1784, 
1756,1939, 1929,197,

présház, népi.  

Táska Présház-pince
Hrsz.:1962, 1766, 1707, 
1782, 1981,1990

présház, népi.  

Tikos
nincs műemléki védelem alatt álló 
építménye - - - helyi védelem alatt: 3 db kereszt

Varászló Vízimalom és molnárlakás Kossuth u.54./ hrsz.:50
Vízimalom és molnárlakás, népi, - 
klasszicizáló, 19. sz.

terület gondosan zárva van! A műemlék 
malmot lebontották engedély nélkül, sőt 
a molnárlakást

Vése
nincs műemléki védelem alatt álló 
építménye - - -

helyi védelem alatt: 9 db; ebből: 
3 db lakóház, a régi temető, az új 

temető kapuja,iskola, 
községháza, szobor, evangélikus 

templom

Vörs Festetich-kúria
Alkotmány u. 10./ 
hrsz.:23

Panzió, volt Festetics-kúria. Barokk, 18. sz. Viszonylag jó állapotban.

agrár-műemlék16 db , ebből: 
9db présház, 1 db pince, 6 

db:présház-pince
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Vörs Római katolikus templom Ady E. tér/ hrsz.:261
R.k. templom, késő barokk, 1820 körül. 
Átalakítva a 19. sz. második felében

jó állapotban

Vörs Tájház Dózsa Gy.u. 17/ hrsz.:208 Tájház, volt lakóház, népi, 19. sz.
Népi talpasház a 19. századból, 
belépődíj fizetése után látogatható.
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