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1. Örökségvédelmi vizsgálat

Újfehértó örökségvédelmi hatástanulmánya a kulturális örökség védelmével kapcsolatos
szabályokról szóló 496/2016. (XII. 28.) Korm.rendelet 12. mellékletében meghatározott
tartalommal készült.

A tanulmányhoz felhasználásra kerültek korábbi vizsgálati anyagok, Újfehértó közigazgatási
területére vonatkozó rendezési tervek, régészeti, történeti, művészettörténeti szakirodalom
és különféle adatbázisok anyaga.

A meglévő adatokat helyszíni bejárás (2017. február, és 2018. január) során ellenőriztük és
azokat a jogszabályi előírásoknak megfelelően a feladathoz igazított formában rögzítettük.

1.1 A település történeti leírása

Ebben a fejezetben vázlatosan, időbeli lineáris folyamatként tekintjük át azokat a tényezőket,
történeti és gazdasági folyamatokat, táji változásokat és következményeket, amelyek
közvetve vagy közvetlenül befolyásolták a mai Újfehértó képét, jellegét, településtörténetét.
Mivel a modern kori település élete viszonylag későn indult, a megelőző időszakot csak abban
az összefüggésben tárgyaljuk, amelyben hatott a mai állapot kialakulására. Minden ettől
független történést, közvetett előzménynek sem tekinthető települést a régészeti fejezet
elemez.

Újfehértó a nyírségi homokhátság déli peremén helyezkedik el, gyakorlatilag fogalmazhatunk
úgy is, hogy a Nyírség és a Hajdúság – két egymástól eltérő adottságú kistáj – találkozása
mentén húzódik. Az Alföld egykori képéből a Nyírség őrizte meg a legtöbbet.  Az erősen
mozaikos felépítésű tájat buckaközi mocsarak, fűz- és nyírlápok, ligetes erdők, füves
vegetációval borított homokhátak tagolják. A Nyírség területén a vízrajzi viszonyok, a
buckaközi mocsarak, szikes tavak medencéi alapvetően meghatározták a települések
létrejöttének helyeit. Újfehértó természeti képét elsősorban a nyírségi homokformák, és a
homokhátak között kialakult tavak láncolata határozza meg. A település déli határában
azonban kiváló termőképességű, magas humusztartalmú szántók terülnek el, ahol első
osztályú búza terem.

Újfehértó esetén a természeti viszonyok mellett a település fejlődését, történetét az útmenti
fekvés határozta meg. A település terjeszkedését jelentősen behatárolják a lakott területet
szinte teljesen körülvevő tavak elhelyezkedése, ezek közül a legnagyobbak a keletre lévő Sós-
tó és a nyugatra lévő Szilas.
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Rácz-Fehértó fekvése Lipszky János Mappa generális-án Blatt N. VIII.

Már az első kéziratos térképeken jól látszik, hogy Újfehértó helyének kiválasztásában a
kereskedelmi utak futása nagy szerepet játszik. Újfehértó egyrészt az észak-déli irányú út
mentén húzódik két nagy város, Debrecen és Nyíregyháza között; másrészt a kelet-nyugati
irányú, Nagykállón keresztül Erdélybe vezető sóút mentén. Ez utóbbi éppen itt, Újfehértónál
ágazik el Tokaj felé.

Újfehértó a közelében lévő szikes tóról kapta elnevezését. Fehértó a fehér melléknév és a tó
„állóvíz” főnévnek az összetétele. Az Alföldön számos szikes tóra alkalmazott név arra utal,
hogy száraz időben a víz a széleken leapad, a szik a tó partján fehéren kivirágzik, s erősen elüt
a környezetétől. Olykor a tó egész medre kiszárad és fehér  sziksóréteg borítja be. Az új- előtag
az Ófehértótól történő megkülönböztetésre utal.

A XVII. század elejétől a XIX. század első harmadáig

Újfehértó jelenlegi belterületének közvetlen középkori előzménye nincs. Újfehértó határában
azonban több Árpád-kori falu létezett: Bolt, Szegegyháza, Micske, Szilas; amelyek nevét és
elhelyezkedését a helynevek mind a mai napig megőrízték. A fenti három település a
tizenötéves háború idején pusztult el véglegesen.

A török elleni harcok, a „15 éves háború” harcaitól, török-tatár hadjárataitól sokat szenvedett
Bolt, Micske, Szegegyháza települések lakossága többször elmenekült, településeiket többször
is felgyújtották a tatár hordák.

Bolt, Szegegyháza lakosai a váratlan tatár portyák elől nem tudtak mindig a Kállói várba
bemenekülni, így a határban fekvő tavak által védett, nádastól takart földeken húzták meg
magukat, majd a törökök elvonulása után, a 15 éves háború végén azonban már nem a régi
lakóhelyüket építették újjá, hanem a Sós-tó, Szilas és a Vadas által határolt, a tavak által védett
területen építették fel új településüket. Ez lett Fehértó, amit kezdetben Rácz-Fehértónak
hívtak, majd Ófehértótól történő megkülönböztetés miatt Új-Fehértónak. Újfehértót tehát
három elpusztult középkori falu: Bolt, Micske, Szegegyháza lakossága alapította.
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Az új település Feier Tho megnevezéssel az 1608-as dézsmaösszeírásban szerepel, amikor is
összesen 12 személyt írtak össze Újfehértón. Az 1610-es dézsmaösszeírásban már úgy
találkozunk Újfehértóval, amit felmentettek a dézsmafizetés alól, hogy így próbáljanak
embereket betelepíteni. 1611-ben mint Szegegyházával azonos településként említik.

Az új település gyorsan gyarapodik, az 1620-as évek adóösszeírásai alapján, amikor is 40 forint
adót fizetett, már népesebb hely lehetett, mint Ófehértó. 1630. fontos dátum Újfehértó
történetében. Rákóczi Pál ekkor Böszörményből szerb származású hajdúkat telepített ide.
Rácz Korláth Boldizsár főkapitány parancsnoksága alatt 100 rác vitéz települ le az újfehértói
telkekre. Mivel azok puszta telkekre költöztek, így három évig semmi szolgálattal nem
tartoztak. Az újfehértói puszta telek, ahova letelepedtek, a szegegyházi részen feküdt,
jobbágytelek volt, zálogjogon birtokolta a Rákóczi család. E telket a hajdúk, akik lovas katonák
voltak, körülárkolták, jól védhetővé tették.

1660-ban újabb török támadás éri el Újfehértót. II. Rákóczi György erdélyi fejedelem ugyanis
a török jóváhagyása nélkül indít hadjáratot Lengyelországba. A török csapatok ezért többször
is megjelennek Erdélyben, a budai pasa pedig feldúlta a hajdúvárosokat és Újfehértót is. 1663-
ban Rákóczi László új alapokra helyezi a hajdúk jogállását Újfehértón. Innentől kezdve nem
katonai szolgálatot kér tőlük, hanem 100 tallér bérleti díjat, amit Szent Mihály napkor kell
megfizetniük, hadba vonulniuk csak országos felkeléskor kötelesek.

A Buda visszafoglalásával megindult török elleni hadjáratok sok pusztítást eredményeztek a
Tiszántúlon. Az újfehértói hajdúk létszáma is jelentősen lecsökkent. 1695-ben Rákóczi
Erzsébet már nem is kér tőlük katonai szolgálatot, helyette 180 magyar forintot kell fizetniük
évente, valamint bizonyos ajándékokat is adniuk kell.

A XVII. század végére az ide telepített hajdúk végleg elvesztik nemesi kiváltságaikat.  A Rákóczi-
szabadságharc leverése is jelentős változást hozott Újfehértó életében. Újfehértó egyrésze a
Rákóczi uradalomhoz tartozott, így a szabadságharc bukása után kamarai birtok lett. Lakóinak
nagy része elhagyta, más megyékbe, településekre költözött, új és régi birtokosai pedig
egymást perelték a szinte néptelen, adófizető népességben hiányos jussért. Egy 1712-es
összeírás szerint a faluból 33-an a hét hajdúvárosba, 3-an Debrecenbe, 6-an Biharba, egy-egy
lakos pedig Zemplén és Heves vármegyékbe költözött át.

A XVIII. század első harmadában kelt Bél Mátyás féle országleírás azt említi Újfehértóról, hogy
mocsarak között fekszik, amelyek közül az egyik sziksós, és ennek vizét a szappanosok lúg
készítésére nagy haszonnal használják. Az újfehértóiak a széksót rendszeresen a debreceni
vásáron értékesítik.

A település XVIII. század közepi-végi képére, lakóinak életére, termelt javaira viszonylag hiteles
képet nyerhetünk a Mária Terézia-féle úrbérrendezés és a II. József által elrendelt
népszámlálás dokumentumaiból. Az úrbérrendezéshez készített országos összeírás volt az
utolsó pillanat, amikor még a felvett adatokban tetten érhető az ősi, évszázados hagyományok
által formált életmód.

Hegyalja, Bereg, Ung lakossága ezen a vidéken vásárolta meg alapvető, hiányzó élelmiszereit,
a debreceni vásáron az állatokat és a sziksót lehetett haszonnal értékesíteni. Itt viszont be
lehetett szerezni a vidéken nagyban hiányzó épület-, szerszám- és tüzifát. A háziipar,
gyűjtögetés, és a halászat egészen a jobbágyfelszabadításig uralkodó gazdálkodási mód.
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Az úrbérrendezésről szóló királyi rendelet értelmében összeíró biztosok járták be a
településeket, felmérve a lakosok hasznait, kárait, termelvényeit, majd egységes,
településenként érvényes Urbáriumokban határozták meg a jobbágytelek nagyságát, a
jobbágyok szolgáltatásait. Az úrbérrendezés egészen az 1848-as jobbágyfelszabadításig
szabályozta az adózási viszonyokat.

Az 1772. évi községi urbárium feljegyzései alapján a határban a háromnyomásos gazdálkodás
(őszi, tavaszi, ugar) dívik, vetnek őszi tiszta búzát, rozsot, árpát, zabot, tengerit (kukoricát),
kölest, tavaszi búzát, kendert és lent. „… többnyire az egész határ megtermi a búzát, egyszóval
mindenféle veteményeket, mellyeket a föld teremni szokott.”

A faluhoz közel országos vásárok vannak: Bátorban, Debrecenben, Kállóban, Kisvárdán,
Mátészalkán, s oda mindenféle hídvám nélkül, jó úton lehet menni. Járnak innen a hegyaljai
városokba is vásározni: Tokajba, Tarcalra, Bodrogkeresztúrra, oda viszont kell hídvámot
fizetni. Ezeken a helyeken a lakosok minden terményüket el tudják adni.

A határban mind a vonó, tehát az igás, mind pedig a heverő marháknak, melyeket nem fognak
be igába és tejelésre, hanem külön csordában, tavasztól őszig a legelőn tartanak, elegendő és
jó legelő van, sőt még mintegy 400 idegen marhát is legeltetnek a határban bérben. A
helységnek igen jó kaszálói vannak, árvíz nem tesz kárt bennük, ha jól viselnék gondját évente
kétszer is lehetne szénát kaszálni. „Ezen helység határjában igen jó, és alkalmatos itató vizek
vagynak. Sőt sós tók és székes vizek oly hasznosak vagynak, hogy a marhák, juhok sózására
nincsen szükség.” Kevés viszont a határban az erdő és a nád. A határban a len- és kenderáztató
vizek jók és alkalmasak. A káposzta, a dohány és minden kerti vetemény megterem.
Kucsmagombát és másfajta gombákat is lehet szedni, sőt teknősbékát is foghatnak.

A helységben csak szárazmalmok vannak, vízimalmok Tiszabercelen, Ibrányban, Kenézlőn,
Oroson és Kállóban, valamint a Berettyón, amely helyeken egész évben lehet őröltetni és oda
jó úton, vám nélkül el lehet jutni.

Az összeírás lezárása és hitelesítése után elkészült úrbáriumban rögzítették a jobbágytelek
nagyságát, amelyet 28 hold szántóban és 10 kaszás rétben állapítottak meg. A jobbágyoknak
engedélyezték, hogy a falu kocsmájában a saját borukat árulhassák.

A II. József uralkodása alatt végzett népszámlálási adatok szerint Újfehértón akkor 329
lakásban 529 család élt. A lakosság száma 2578 fő, amelyből 1330 férfi, 1248 nő. A férfiak közül
4 pap, 373 nemes, 2 tisztviselő, 5 paraszt, 457 zsellér. A településen összeírtak még 32 egyéb
személyt, amelyek között a zsidó bérlőket, iparosokat, kereskedőket találhatjuk.

II. József uralkodása alatt készült el az ország első katonai felmérése, valamint a
hozzákapcsolódó országleírás. Az adatfelvevők a kálvinista templomot és néhány nemesi
kúriát említenek meg, mint téglából épített szilárd épületek.

A település vizeivel kapcsolatosan feljegyzik: „A Sóstó és Farkasnyár tavaknak homokos talaja
és jó vize van. A Sóstó a száraz időben a révnél 3, 3 és fél láb mély könnyű szekérrel át lehet
menni rajta. Néha hosszabb esőzésekkor 5 és több lábnyira is felduzzad. A Farkasnyár csaknem
egyforma mély. A micskei Tiszta víz és Gábori réti tavaknak jó vizük van.”
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Újfehértó vizei az első katonai felmérés térképlapján

A település erdeivel kapcsolatosan mindösszesen annyit említenek, hogy szétszórt cserjések
nőnek a réteken és a mocsarakban.
A település útviszonyairól feljegyzik, hogy a postaút és a Veres rét valamint a Fövényes csárda
és a Császárszállás közti és a postaúttól jobbra lévő rétek nagyrészt kiszáradnak. Esős időben
az országút a réteken át mocsaras lesz. A kállói útnak a réteken átvezető szakasza hosszú
esőzéskor csaknem teljesen járhatatlan.
A települést körülvevő tájról, magaslatokról megemlítik, hogy a környező dombok minden
oldalról uralják az egész helységet. A Nagy Vadas hegy a vidék legnagyobb magaslata.
A II. József korában végrehajtott első katonai térképfelvételezés idején készült el Újfehértó
első alaprajzi ábrázolása. A XVIII. század utolsó harmadában készült térképmű az új település
valamivel több mint 100 éves állapotát mutatja be. A település új helyének kiválasztásában
alapvetően a természetföldrajzi adottságok játszottak vezető szerepet, hiszen a tavak által
védett területet kerestek, ahol a nádas takarásában át tudják vészelni az ellenséges csapatok
elvonulását. Ez a természeti adottság a település későbbi életében a település növekedési
irányait alapvetően fogja befolyásolni, meghatározni. A védettségre való törekvés mellett
azonban nem kerülhették el a fontos kereskedelmi utak vonzását.

Újfehértó és környezete az első katonai felmérés térképlapján
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Az új telepítés ellenére nem alakul ki szabályos utcahálózat, többutcás, apró tömbtelkes
településszerkezete az alföldi falvakra jellemző. A település északi végében jól megfigyelhető,
hogy az utcák futása igazodik a természeti adottságokhoz, azaz szinte pontosan követik a Sós-
tó partját.

A mai Újfehértó számos településformáló eleme, így különösen a település határai, főutcája
már az új hely megülésekor, a XVII. században kialakultak, telek és közlekedési rendszere,
beépítése azonban a későbbiekben még sokat változott.

Az első katonai felmérés tanulmányozása alapján megállapítható, hogy Újfehértó
utcahálózatának meghatározó elemei már a XVII-XVIII. században kialakultak. Már ekkor
megfigyelhető a legfontosabb utcák: a mai Kossuth Lajos, Rákóczi, Böszörményi, Debreceni,
Petőfi utcák vonala. Sőt a település későbbi növekedési irányát meghatározóan elkezdődik a
Széchenyi és a Farkasnyári utcák beépítése is.

Újfehértó belterülete az első katonai felmérésen

Újfehértó kevert településszerkezete a XVIII. században
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Már ekkor megfigyelhető, hogy a település központja excentrikus helyzetben alakul ki, a
belterület északi végében, ott, ahol az észak-déli Nyíregyháza-Debrecen út, és a kelet-nyugati
Tokaj-Nagykálló út keresztezi egymást. A későbbiekben ide futnak majd be sugárszerűen a
Bököny, Geszteréd, Böszörmény irányából érkező utak. A település központja, a ma is meglévő
Hétkereszt út (hét irányból érkező utak metszéspontja), amelynek környezetében a
hajdúvárosokéra emlékeztető halmazszerkezet figyelhető meg. A telkek ezen a részen
szabálytalan formájúak, a házak is rendszertelenül állnak, az utcák szabálytalan vonalúak.

A település központjától távolodva a szalagtelkek soros elrendezése válik általánossá.

Ennek a történeti korszaknak a településképet meghatározó épületei közül kiemelkedik a
jelenlegi református templom valamint a görög katolikus templom tömege.

Az 1736-os összeírás alapján a község régi katolikus templomát a reformátusok bírják, ennek
az épületnek a sorsa bizonytalan, vagy teljesen átalakították, vagy elbontották, mert 1744-ben
már egy református kézen lévő fatemplomot írnak össze, amelyet nemsokára 1750-ben már
romos állapotban írnak le. Ekkor kapott a falu engedélyt új templom építésére, amely az
anyakönyvi feljegyzések szerint 1754-re el is készült. A vályogból készült épület azonban már
1774-re rossz statikai állapotba került. A ma is álló épület megépítésére az 1780-as években
került sor. A Tiszántúli Református Egyházkerület által előírt kötelező egyházi javak összeírása
során 1809-ben feljegyzik a templomról, hogy alapja terméskő, többi része tégla, kerítése
nincs, jó állapotban van, fala 3 és ½ öl magas. A templom nyugati falához kapcsolódó torony
építése ekkor kezdődik, ami 1805-ben is csak a templom falmagasságáig ér, ekkor ideiglenesen
befedik. A torony építésének tovább folytatásáról 1812-ben születik meg a határozat, amely
végül 1818-ra készül el, ekkor kap a torony végleges bádogfedést.

Nem tudhatjuk pontosan, hogy az első katonai felmérés térképlapja melyik görög templomot
ábrázolja. Az újfehértói görög katolikus egyházközség történetéről tudni kell, hogy az 1806-
ban jött létre a rácok által hozott ószláv és a betelepült román ajkú lakosság által hozott román
liturgikus nyelvű egyház egyesüléséből jött létre. Ezelőtt mind a rácoknak, mind a románoknak
volt saját, valószínűleg fatemploma. Egy 1786-os összeírás alapján a görög templom 1746-ban
épült, míg a román templom 1764-ben. A ma is álló görög katolikus templomot 1806-1832
között építették, és azt az Angyali üdvözlet tiszteletére szentelték fel. A templom homlokzati
tornya csak 1858-ra készült el. A templom az Oláhvég központjában áll, ahol a több irányból
összefutó utcák találkozásánál kisebb teresedés alakul ki.

A görög katolikus templom a XIX-XX. század fordulóján
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A XVIII. század közepétől a település lakosságának folyamatos növekedése figyelhető meg. A
falu növekedését nagyrészt a betelepülők eredményezték. A betelepülők között azonban nem
csak magyar, hanem más etnikumokat is találunk. Elsősorban románokat, Galíciából indult
zsidókat, cigányokat. 1760-ban még csak 8 zsidó családfőt írnak össze. 1770-ben már 16 zsidó
család települt be. A korcsmák és a mészárszékek bérlete a zsidó családok kezébe kerül.

1760-ban görög katolikus románok érkeznek a településre, akik a település északi részén külön
területen – az Oláhvégen – telepednek le. A falu déli végén, ahol a magyar etnikum van
többségben, húzódik a Magyarvég.

Az 1828-as országleírás alapján Újfehértón ekkor már 801 ház volt, összesen 6000-en lakták,
ebből 2018 lélek katolikus, 3386 református, 596 zsidó. A településnek római katolikus
temploma, plébániája, görög katolikus temploma és paplakja, református imaháza és
prédikátora, zsinagógája volt.

XIX. század első harmadától a második világháború végéig

Újfehértó a XIX. század első harmadától indult jelentős fejlődésnek. A település 1836-ban
szerzi meg a mezővárosi privilégiumot, amely országos vásártartási joggal járt együtt. A
privilégium négy országos vásár tartását engedélyezte: januárban Nagy Károly napjának
hetében, júniusban Szent Medárd napjának hetében, augusztusban Sámuel napjának
hetében, novemberben a 20. nap hetében csütörtökön. Az országos vásárok mellett minden
héten hétfőn heti piac tartására lett jogosult. A heti piac megtartására alkalmas helyet ekkor
még a város a református egyház telkéből bérelt.

Az 1830-as években kezdi meg a működését a város első patikája.

A reformkor Újfehértó történetében is változatos történéseket hoz. A hazai és tágabb
regionális, európai hatások hullámai Újfehértót is elérték. A napóleoni háborúkat követő
konjuktúra többek között a lakosságszám növekedésében, és a település bővülésében
figyelhető meg. A kiegyezés utáni gazdasági fellendülés Újfehértó életében is számos pozitív
hatással jár.
A szabadságharc leverése után néhány évvel készül el Fényes Elek országleírása, amelyben az
alábbiakat olvashatjuk Újfehértóról: „Új-vagy Rácz-Fejértó magyar mezőváros Szabolcs
vármegyében Debreczenhez északra 3 mérföldnyire: 7226 lakossal. Római, s görög katolikus
és református anyatemplomok. Zsinagóga. Szép úri lakházak. Határa felette gazdag és
termékeny, s emellett nagy kiterjedésű, s többnyire urasági majorság, mert egész úrbéri telek
csak 7 3/8 találtatik, s ez első osztálybéli. Több földesurak nemesített birkákat tenyésztenek.”

Az 1850-es közigazgatási rendezés során Újfehértó az addigi nádudvari járásból a nagykállói
járásba került át. Tíz évvel később egy újabb átszervezés a nádudvari középjárásba sorolta a
települést, majd a törvényhatóságok területének rendezéséről szóló törvény ismét a
nagykállói járásba helyezte a települést.

A XIX. század közepén készült második katonai felmérés térképlapján már egy letisztultabb
utcahálózat és településközpont képe jelenik meg. A kisméretű tömbtelkek rendszere
megszilárdult. A telkek mögött nagy kertek húzódnak. A településközpontban kialakul a
piactér, vagy főtér szabályos, téglalapalakú formája.
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Újfehértó központja a XIX. század közepén

Új utcák vonala kezd megszilárdulni mint például a Kossuth utcával csaknem párhuzamos
Bajcsy Zs. utca. Kialakul a Kossuth utcából nyíló Deák Ferenc, és Egészségház utcák futása.
Megkezdődik a Dózsa György, Vasvári Pál, Budai Nagy Antal utcák beépítése.

A második katonai felmérés tanúsága szerint a XIX. század közepére rögzül a belső terület
utcahálózata, telekrendszere, telekosztása, beépítése.

A térképeknek köszönhetően a település határáról és annak használatáról is rendelkezünk
adatokkal. A második katonai felméréssel szinte egy időben készült Pesty Frigyes-féle
helynévgyűjtésben az alábbiakat olvashatjuk erről a területről: „Álló tavak és erek – minthogy
e határon folyó vizek nincsenek – következők találtatnak: A Micske pusztai Nagy és Kis
Pázmány, Veres rét, Tiszta víz, a Sós tó Micske, Bót és Szegegyházán, Szilas a Bóton, a Nagy és
Kis Vadas, Farkas nyara és Pongosér a Szegegyházán, bent a község belsejében az úgynevezett
Kis rét s Mester tavak vannak.” Az 1852-1854. években a tavak kiáradtak, benépesültek
halakkal, milliónyi kácsák, szárcsák vadludak nyaraltak rajta. A vasút és a város között elnyúló
tóból egy vonásra 60 mázsa halat fogtak ki.

Szembetűnő a határ fátlansága, amelyet a különböző országleírások is mindig kiemelnek. „Bár
e község határa erdőszegény, de mégis megemlítendők nevüknél fogva az Ereszvény és
Körtvélyes nevű erdők.”

A településtömböt északról, nyugatról, délről, északkeletről szőlőskertek veszik körbe. „Az e
község határain elterülő kevés szőlők leginkább vagy a helytől, hol feküsznek, vagy a
földtulajdonosoktól veszik nevüket, így az úgynevezett Új és Ó vagy Régi Erdődi kert a
földtulajdonos, az Erdődi családtól, Hadházi kert Hadház városról, Szunyogh kert, Mólnár kert,
Janthó kert, Komjáti kert, Németi kert hasonnevű birtokosaiktól. Farkas kert a mellette fekvő
Farkas nyárától, Ménes kút hegyi kert a Ménes kút hegytől. A Bogyó- és Pitvar-kertek honnan
veszik elnevezésüket, bizonytalan, ellenben az úgynevezett Szigeti kert a körülötte elnyúló
Szilastól – minthogy ennek szigetén épült – vette nevezetét.”



Újfehértó Város Településrendezési Tervéhez
ÖRÖKSÉGVÉDELMI VIZSGÁLAT

13

Újfehértó a második katonai felmérés XLIII. col. 47.sect térképlapján

1858. jelentős változást hozott Újfehértó életében. Elkészült a Tiszavidéki vasútvonal, amely
Pestet kötötte össze Nyíregyházával. Újfehértó kapott vasútállomást, létesült posta és távírda
is. A természeti viszonyoknak köszönhetően a vasútvonalat a belterülettől távol, a Sós-tó keleti
partján tudták csak vezetni. Ezért a vasút környékének beépítése, integrálása a település
szerkezetébe csak későn indul meg, azután, hogy a XIX. század legvégén megépül a
vasútállomást a belterülettel összekötő kőút.

Az anyagilag és népességében is gyarapodó településről 1866 nyarán a budapesti Vasárnapi
Újságban ismeretlen szerző tollából egy ismertetés jelent meg, amelyhez még illusztráció is
kapcsolódott, a város templomait, vasútállomását, és egy szélmalmot bemutató városkép
formájában. Az írás meglehetősen elmaradott képet fest a 30 éves mezővárosról, ahol „…
minden a régi jó rendben és rendetlenségben” található. A cikk kiemeli a város életében
jelentős szerepet betöltő zsidók gazdasági szerepét: „Az izraeliták itt számos korcsmát
bérelnek, övék a mészárszék és van több mint 20 boltjuk, de egyszersmind a gazdálkodáshoz
is hozzá látnak…”

Újfehértó ábrázolása a Vasárnapi Újság 1866. július 15-i számában
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Az 1886. évi XXII. törvénycikk alapján összeírták a nagyközség választókerületeiben a
választásra jogosult személyeket. Mivel gyakorlatilag a felnőtt férfi lakosság jelent meg az
összeírásban, az jól tükrözi a település XIX. század végi gazdálkodási viszonyait. Az összeírás
alapján a lakosság nagy része, 43 %-a földművelésből él. 116 fő a kereskedők, iparosok száma,
akik között a hagyományos foglalkozások: kovács, ács, suszter, asztalos, csizmadia, pék,
mellett jó néhány zsidó szatócs, korcsmáros, sertés-, termény-, fakereskedő, szikvíz gyáros,
ecetfőző, kávés, gépész, molnár, kéményseprő is megtalálható. Az értelmiség aránya azonban
csak 2 %.

A helységek jogállásáról szóló 1886. évi XXII. törvénycikk végleg megszüntette Újfehértó
mezővárosi státusát, és a települést a nagyközségek közé sorolta.

1895-ben mezőgazdasági statisztikai összeírásra kerül sor. A felmérés szerint 900 gazdaság
üzemelt ekkor Újfehértón. A mezőgazdasági termelés volt tehát a döntő a településen, a határ
jelentős része volt szántó, 20832 katasztrális hold, a kert aránya elenyésző, mindösszesen 52
hold. 2145 hold rét, 1401 hold legelő, nádas 93 hold, nem termő terület pedig 2506 hold. A
szőlő 258 hold, az erdő is igen kevés 273 hold.

A gyümölcsfák összeírásánál egy érdekes adattal találkozhatunk. Újfehértó határában legtöbb
az utak menti eperfa, de jellemző még az itteni talajt jól tűrő meggyfa és szilva- és almafa.

Az 1890-es években az államépítészeti hivatal kőúttal köti össze a Debrecen-Nyíregyháza-
Ungvár törvényhatósági közutat és a településtől távolabb eső vasúti indóházat, s a
településen átvezető utat is teljesen kiépítette. Ettől az időponttól indul meg a mai Szent
István utca beépülése.

A XIX. század végén egyre több szó esett a Nyírség vadvizeinek egy mederbe való
összegyűjtéséről és a Tiszába való vezetéséről. Ebből a célból alakult meg a Nyírvíz-Szabályozó
Társulat és kezdte meg a vízlevezető árkok ásását.

1900-ban jelent meg az első nagy monográfia Szabolcs vármegyéről dr. Borovszky Samu
szerkesztésében. Újfehértóról az alábbi szócikk jelenik meg a kötetben: „Ujfehértó,
nagyközség, 1104 házzal és 7898 lakossal, kik közt a legtöbben ev. ref. vallásúak. Van postája,
távirója és vasúti állomása. E helység 1326-ban már Fehértó néven szerepel. Ugyanígy találjuk
megnevezve a leleszi orsz. levéltárnak egy 1464-ből származó oklevelében, míg e század elején
Rácz-Fehértó elnevezés alatt is ismeretes volt. A község a tatárjárás alatt teljesen elpusztult,
de azután újra felépült. A Báthoryak, mint földesurai, már 1349-ben Nagy Lajos királytól
hetivásárjogot nyertek a község számára. Már a XIX. sz. elején 7226 lakosa volt és pedig 1013
róm. kath., 1324 gör. katholikus, 54 ág. evangelikus, 4005 ev. református és 830 izraelita. Ez
utóbbiaknak már akkor imaházuk is volt itt. A XVIII. sz. második és a XIX. század első felében a
következő birtokosai voltak: Dobrossy, Kálmánczhelyi, Mohácsy, Szathmáry, Tárkányi,
Magyar, Csikós, Kállay, László, Majthényi, Pozsgay, Szúnyogh, Vedres, Cseke, Fráter, Kubinyi,
Margitay, Pap, Siposs, Uray, Szegedy, Németh, Lipcsey, Komjáthy, Erdődy, Nánássy, Szakolyi,
Beck, Leszkay stb.; most pedig a Szúnyogh család László Imre, Gencsy Samu, Csanak József, gr.
Degenfeld örökösei, Jasztrabszky Kálmán, Liptay Béla és Szepessy Gyuláné. A községben több
csinos urilak van; ezek közt egy régi kúria, melyet Jánossy Károly építtetett; ez jelenleg a László
családé, a többieket Gencsy Samu, Nozdroviczky Jenő, Mezőssy Béla, Szúnyogh Bertalan és
Szúnyogh István építtették. Ujfehértón három templom van: a református 1765-ben, a róm.
katholikus 1804-ben és a gör. katholikus 1831-ben épült. Az ev. ref. egyház számos darabból
álló úrasztali készletéből felemlítjük a következőket: egy tojásdad alakú ezüst tányér, melyet
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Szunyoghy Ábrahám és neje Uray Mária 1791-ben ajándékozott. Egy aranyozott, sugár alakú,
díszes pohár a XVIII. század közepéről. Egy másik, szintén aranyozott pohár, melyet Doktor
Jánosy György özvegye: Konkoly Zsófia és fia Károly ajándékoztak 1793-ban az egyháznak. Van
itt három gőzmalom, takarékpénztár, temetkezési-egylet és kaszinó. E helységhez tartozik:
Micske, Bogárhát, Nagy- és Kis-Szegegyház puszta, továbbá Pukkantó telep, Vadas,
Kapitánytanya, Ótelek, Boót és Szárhegy. Boót pusztáról már egy XIV. századbeli oklevélben
találunk említést; Micske puszta is régi telep és hajdan Ujfehértóval együtt az ecsedi
uradalomhoz tartozott. Most Morvay Ignácznak van itt nagyobb birtoka.”

A második és a harmadik katonai felmérés készítése között jelentős településszerkezeti
változás nem következett be Újfehértó esetén. A település terjeszkedésének iránya azonban
kezd körvonalazódni. Elkezdődik a település szélén húzódó szőlőskertek beépítése. A település
terjeszkedése elsősorban az Újfehértóról kivezető utak mentén történik. Ekkor kezd kialakulni
a debreceni út mentén, a település déli végén az új beépítés, amely hosszan húzódik a
debreceni út mentén. Ugyanez figyelhető meg a település északi végén is, a Nyíregyházára
vezető út mentén is.

A második és a harmadik katonai felmérés között eltelt idő alatt jól megfigyelhető a város
növekedése. Újabb utcák nyomvonala alakul ki. Elkezdődik a belterület nyugati szélén a Bem
József, Táncsics Mihály, Ady Endre utcák beépítése.

Újfehértó a XIX. század végén készült harmadik katonai felmérés térképlapján

Újfehértó 1886-ban bár elveszíti mezővárosi címét, ám gazdasági-kereskedelmi központi
szerepkörét még meg tudta tartani, ami leginkább kedvező földrajzi fekvésének volt
köszönhető. Ebben az időben még jelentős volt a helyben termelt és a környező települések
gabonájának, állatainak piaca, amelyet elsősorban a település zsidó polgárai szerveztek,
bonyolítottak. A XIX. század végén felváltották a régi szélmalmokat a korszerűbb
hengerműmalmok, amelyek feldolgozták az itt felvásárolt gabonaféléket, hogy azt a vasút
jóvoltából, az ekkor már nagy ütemben fejlődő Nyíregyházára juttassák, amely valóságos
gabonakereskedelmi központtá vált.
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Katz Ignác 1880-as években épült hengerműmalma

Ez a kereskedelmi súlyponteltolódás nyomot hagyott a településképen is. A Sóút Tokaj felé
kanyarodó szárnya a XIX. századra nagyot veszített jelentőségéből, és gyakorlatilag csak a
Bogárháza, a későbbi Kálmánháza, felé irányuló forgalmat bonyolította. Nyíregyháza irányába
viszont megerősödött a kereskedelmi forgalom, amely az új Piactér kialakulásához vezetett,
ahol felépült a Cifra Vendégfogadó, a váltólovaknak helyet adó istállókkal.

Újfehértó egykori piactere 1894-ben, a tér északi oldalán a Posgay család üzemeltette üzletsor, középen a régi
kaszinó épülete
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A „Sorbót” a piactér északi oldalán

Kialakul a piactér végleges formája is. itt épült fel az élénk gazdasági élet bizonyítékaként a
Sorbótnak nevezett üzletsor, a ma is álló Kaszinó. Ide épült a római katolikus templom is.

A piactér déli oldala a római katolikus templommal és a Kaszinó épületével

Igazi építészeti konjuktúra a XIX. század utolsó harmadában indul Újfehértón és a
századforduló után ér csúcspontjára.

A XIX. század végi és XX. század eleji építkezésekkel nyeri el a település főtere kisvárosias
formáját. A gazdasági-kereskedelmi fellendülés a mezőváros küllemében is megmutatkozott.
A helyi zsidó polgárság ízlését és életmódját tükrözve a múlt század derekára megépült a
városias hangulatot kölcsönző, zártsorú beépítésű üzlet- és épületsor, de ebben az időszakban
épültek a tehetős földbirtokosok kúriái, kastélyai is. Bár a település a XIX. század végére
elveszítette mezővárosi címét, a polgári stílusú építkezés, valamint a kulturális intézmények
szervezése tovább folytatódott.

1905-re felépült az új községháza, ez volt a település első emeletes középülete. A 20-as évek
elejére pedig a helyi kulturális élet színvonalát jelképező Kaszinó, melyben létrehozták az első
közkönyvtárat és az ugyancsak a kulturálódás színhelyéül szolgáló kávéházat, de fenntartottak
egy hatalmas színháztermet is, ahova előszeretettel jártak a nagyvárosok színtársulatai.

A XX. század eleji polgári építkezések ellenére falusias jellegét sokáig őrzi a település. Sajnos a
népi építészet századfordulós jellegzetes épületei ma már nem maradtak fenn Újfehértón.
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A régi posta épülete A Takarék

A századforduló utáni képeslapok számos, mára eltűnt részletet örökítettek meg, elpusztult
épületeket, eltűnt díszeket. Újfehértó XIX. század végi XX. század eleji jellegzetes
településképét legjobban ezen képeslapok segítségével tudjuk bemutatni. Az Újfehértót
bemutató képeslapok Posgay Vince helyi kereskedő jóvoltából jelentek meg.

A Posgay-ház, zártsorú beépítés alkotta térfal az új Községháza szomszédságában

Újfehértó az 1920-as években
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A klasszicista stílusban épült zsinagóga

A XIX. század első harmadának a hazai építészetben jellegzetes világi épülettípusát a nemesi
kúria képviseli. Újfehértón a sajátos birtokszerkezetnek köszönhetően számos nemesi család
élt. A nemesi lakóházakat megörökítő képeslapokon szinte kivétel nélkül a kastély
megnevezés olvasható. Ez talán a Gencsy és a Nozdrovitczky család esetében helytállónak is
tekinthető, hiszen a középrizalitban elhelyezett timpanonos főbejárat a magyarországi
klasszicista kastélyépítészet egyik jellegzetessége. A többi kúria azonban valójában csak
méretesebb, sok helyiséggel rendelkező lakóház, nemesi lakhely, amely az Újfehértón
jellemző egyszerű, általában csak két helyiséges, azaz „egyvígű” gazzal, csutkával, vagy náddal
fedett paraszti lakóházakhoz képest tényleg kastélyoknak tűntek.

A Szentimrey család kúriája

A képen látható, árkádos, tornácos megjelenésű épület több is volt Újfehértón, többek között
például a mai víztorony helyén álló Cifra Vendégfogadó is.

Dr. Mezőssy Béla kúriája
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Gencsy Sándor kastélya

Dr. Komáromi Adolfné kúriája

Szunyoghy Miklósné kúriája
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A Nozdrovitzky kastély

Magyar Királyi csendőrlaktanya, 1905

A Pénzügyőr laktanya

Újfehértó, református paplak 1915.

A századforduló további meghatározó épületei voltak a csendőrlaktanya, a
pénzügyőrlaktanya, valamint a református paplak.
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A „Százházak” mérnökök által tervezett településtömbje

1911-ben újabb vállalkozásba fogott a település. Mezőssy Béla, földművelésügyi miniszter
javaslatára a mezőgazdasági munkásság egészségesebb életkörülményeinek kialakítására
egészséges munkásházak építéséről döntöttek. A minisztériumból leküldött típustervek
alapján 100 munkáslakás felépítéséről határoztak, amelynek helyszínéül a város és a vasút
között választottak ki 40 hold területet.

A XX. század közepétől

A második világháború jelentős károkat okoz Újfehértón. Az Újfehértóról visszavonuló német
erők felrobbantották a vasútállomást, az Aranovics malmot, megrongálták a vasúti váltókat,
és megsemmisítettek jónéhány átereszt, hidat a település határában. A harcok 1944. október
végén csendesedtek el Újfehértón. A front átvonulását a bevonuló szovjet katonák
fosztogatása követte. A front elvonulása után csak lassan tért vissza az élet a megszokott
kerékvágásba.

Újfehértó népessége a II. világháború előtti utolsó népszámláláskor, 1941-ben 15 154 fő volt.
Közülük közel 1500 zsidót deportáltak 1944. áprilisától júniusáig. A világháború végére
Újfehértónak 750 halottja volt, 780 férfi pedig hadifogságba esett. A demográfiai csúcsot
1960-ban érte el a település, ekkor 15 650 fő élt itt.

A második világháború után a lakosság növekedésével párhuzamosan egyre nagyobb az igény
a kertségek területének beépítésére. Kialakulnak a városból kivezető utak mentén felépülő új
városrészek, mint a debreceni út mentén a Mályváskert.
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Újfehértó, az 1941-ben készült negyedik katonai felmérés térképlapján

Korábban lakatlan határrészek, különösen az egykori Szőlőskertek váltak belterületté. Az
1940-es évektől kezdődik meg a Mályváskert területén a Toldi Miklós, Zrínyi Miklós, Görgey
Artúr, József Attila utcák beépítése.

Újfehértó, 1943

A település arculatát meghatározó, a XIX.-XX. század fordulóján épült épületek egészen az
1950-es évekig háborítatlanul, épen álltak. A szocialista korszak kezdetétől azonban
általánosan megfigyelhető, hogy sok régi épületnek megváltozik a funkciója, ami gyakran
átépítést is von maga után. Az új politikai és társadalmi berendezkedés értékrendje,
szemlélete következtében erkölcsileg, szellemileg leértékelődtek a régi épületek. A település
központját uraló, markáns Községháza szerencsére hasonló funkciót tudott betölteni, mint
korábban, csak a neve változott Tanácsházára. A nemesi kastélyok, kúriák már nem voltak
ilyen szerencsések. Többségük tanácsi szociális bérlakás lett, vagy ipari szövetkezet,
termelőszövetkezet, gépállomás telephelyévé alakult.
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A szocialista rendszer tudatos pusztításának eredményét Újfehértó esetén legjobban a
Gencsy/Irinyi kastély példáján tudjuk bemutatni. A kastély egykori telekrendszerét teljesen
felszabdalták, az 5 holdas kastélypark is teljesen megsemmisült, az iskolaudvaron árválkodik
még néhány, az egykori a parkhoz tartozó öreg hársfa. A kastélyhoz tartozó nagy területű
ingatlant elkezdik beépíteni: a szomszédos telekre modern iskola épült. Az iskolaudvaron
azonban felfedezhető még néhány, a kastélyhoz tartozó gazdasági épület. A kastély
épületében pedig az Építő- és Faipari Szövetkezet telephelyét rendezik be.

Az egykori kastély látképe az 1980-as években

Google felvétel az egykori kastély jelenlegi elhelyezkedéséről

Napjainkra a kastély teljesen elveszti kapcsolatát a város szövetével, az ipari telephely hátsó
részén gyakorlatilag teljesen észrevétlenül húzódik meg, elé újabb ipari épületeket emeltek,
így az utcafrontról gyakorlatilag láthatatlan. A magára hagyott épület műszaki állapota
folyamatosan romlik. A helytörténeti szempontból jelentős, kvalitásos építészeti
megoldásokkal bíró épületek megmentése fontos feladata lehet a város lakosságának.
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A Kollégium 1945. után

A település központjában álló kaszinó sem kerülhette el sorsát. 1962-ben a Földműves
Szövetkezet költözött az épületbe. Az itt működő kultúrházat az Irinyi-kastélyba költöztették,
a könyvtárat az egykori gyógyszertár épületébe. Az épület eredeti berendezése sajnos még a
második világháborúban, a front átvonulásakor elpusztult. Az épület új funkciójának történő
megfelelés számos belső átalakítást hozott maga után. Az emeleti dísztermet felosztották, a
belmagasságot új betonfödém beépítésével csökkentették, majd áruházat rendeznek be az
épületben.

Újfehértó főtere az 1970-es években
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Az áruházzá átalakított kaszinó

A falusias beépítést tudatosan városias formára váltó beépítések váltak jellemzővé. Az
elmaradott „feudális” viszonyokra emlékeztető, korszerűtlen falusi épületeket modern
technológiákkal épült összkomfortos lakó és középületekre cserélték szerte az országban. Ez a
hullám Újfehértót sem kerülte el, azonban a századfordulós hangulatot nem érintette
jelentősen. A szocreál beépítések kevésbé sikerült példányai: a rendőrség épülete, azzal
szemben az élelmiszerbolt az új szocialista városközpont erőltetett, sablonos emlékei. Az
1945. előtti időszakot annyira jellemző népi építészetnek nyoma sem maradt Újfehértón,
mindösszesen néhány nyári konyhára bukkanhatunk még.

Nyári konyha a Böszörményi úton, az épületből kiugró kemencével

A rendszerváltás után a tudatos értékőrzésre helyeződött a hangsúly, amelynek kiteljesedése
a helyi értékvédelmi rendelet, később a településképi rendelete. Újfehértó Város
Önkormányzat Képviselőtestülete 2/2018. (I. 31.) a településkép védelméről szóló
önkormányzati rendelete számba vette, és helyi védelem alá helyezte a település
legértékesebb épületeit.
Az értékőrző szemlélet néhány példaértékű, követendő megnyilvánulása Újfehértó
településközpontjában az egykori Posgay-ház északi felében található Fehér Kígyó patika
épületének felújítása, a városi múzeumnak helyet adó egykori Grünberger-ház rendbetétele,
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de az egykori Nozdrovitczky-kastély, valamint a volt Kaszinó épületének felújítását sem
hagyhatjuk ki a felsorolásból.
A település mai szerkezete megtartotta XVII. századi, alapítása idejére tehető alapvető
vonásait . A XVII. századi határokat jelentősen túlnőtte, elsősorban északi, déli és nyugati
területek irányában.

Modern beépítés a településközpontban

Új beépítések Újfehértó területén a XX. század második felében

Az uszoda XXI. századi épülete
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1.2. A település régészeti örökségének felmérése

Újfehértó régészeti örökségének összefoglalása elsősorban adattári kutatásokra épül.
Napjainkig a várost és annak környékét elkerülték a nagy infrastrukturális beruházások, így a
település teljes területét érintő szisztematikus és szakszerű régészeti topográfiai kutatás még
nem történt. A fellelhető adatok a korábbi lelőhely bejelentések és leletmentések
eredményei. A lelőhelyekre vonatkozó adatokat a Jósa András Múzeum adattárából, a Forster
Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyonvédelmi Központ közhiteles nyilvántartásából1,
valamint a vonatkozó régészeti és helytörténeti irodalom áttekintése alapján állítottuk össze.
A nyilvántartott régészeti lelőhelyek mellett régészeti érdekű területeket is megjelöltünk, ahol
nagy valószínűséggel található lelőhely, de ezek pontosítására terepbejárás szükséges.

Régészeti lelőhelynek tekinthető az a földrajzilag körülhatárolható terület, amelyen a
régészeti örökség elemei történeti összefüggéseikben találhatók. Régészeti örökség az emberi
létnek a föld felszínén, a föld vagy a vizek felszíne alatt és a természetes vagy mesterséges
üregekben 1711 előtt keletkezett érzékelhető nyoma, mely segít rekonstruálni az emberiség
történetét és kapcsolatát környezetével. Régészeti örökségünk hazánk múltjának és jelenének
pótolhatatlan, egyedi és meg nem újítható forrása, amelynek védelméről a 2001. évi LXIV.
törvény rendelkezik.

A Kárpát-medence régészeti szempontból nagyon szerencsés természetföldrajzi tényezőkkel
rendelkezik. A délről, keletről, vagy akár a nyugatról érkező régészeti kultúrák, népcsoportok
megtalálták letelepedésükhöz, gazdálkodásukhoz szükséges feltételeket.

A Kárpátok koszorújából lefutó, az Alföldre érkező, esésüket vesztő folyók gyakran
kényszerülnek helyzetük változtatására. A meanderező folyók sűrű vízhálózatot alakítottak ki
a síkvidéki területeken, számos ér, patak, folyás, folyócska kanyargott itt. A folyókat,
patakokat, ereket kísérő magaspartok, árvízmentes hátak kiváló lehetőségeket kínáltak
települések kialakításához a régészeti korokban.
A XIX. századi lecsapolási munkák megkezdése előtt az ország vízben gazdag táj volt. Nem volt
ez másképp a Nyírség területén sem.  A homokhátak között kialakult szikes tavak, buckaközi
mocsarak sűrű hálózata alakult ki. A tavak vízmentes magaspartjai pedig jó körülményeket
kínáltak a régészeti korokban a megtelepüléshez.
A régészeti lelőhelyek jelentős része észrevétlenül beolvad a tájba és csak a felszínen, a
szántásban gyűjthető kerámiatöredékek alapján, csak a régész szakemberek számára
felismerhetőek.

1 A Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyonvédelmi Központ jogutódja 2017. január 1-től a Budavári
Ingatlanfejlesztési KHT. A régészeti lelőhelyek közhiteles nyilvántartását azonban a Miniszterelnökség vette át.
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Újfehértó határában a régészeti lelőhelyek elsősorban a szikes tavak partjai mentén húzódnak

A neolitikum során a Balkán felől érkező innovációk hatására általánossá válik a domesztikált
állatok tenyésztése és a növénytermesztés kezdetleges formája. Az Újfehértó közigazgatási
határában térképezett régészeti lelőhelyek értékelése alapján megállapíthatjuk, hogy a
Nyírség középső részén húzódó települést a Kárpát-medencébe érkező korai földművelő
közösségek igen ritkán telepítették be. Ez egyrészt a természetföldrajzi adottságokkal, de
részben akár kutatási hiányossággal is magyarázható. Az Újlaky József telkén talált kinyomott
bütyökkel díszített, gömbtestű edényke az újkőkori népesség díszkerámiájának tipikus
darabja.

Az ország területén található régészeti lelőhelyek speciális csoportját alkotják a földből épített
védművek, sáncok, földvárak, erődítések, halmok. Itt az Alföldön legnagyobb számban ezek
közül a halmok, kurgánok fordulnak elő, ami igaz Újfehértó határára is. Talán a
leglátványosabb, legérdekesebb régészeti lelőhelyek tartoznak ebbe a csoportba, azonban
ezen lelőhelytípusok a régészeti lelőhelyek csak apró kis töredékét reprezentálják. Szerencsés
esetekben a terepen, a felszínen is jól azonosíthatóak, emiatt nemcsak a régész szakemberek
figyelmére tarthatnak számot. A mesterséges építmények már a történeti korokban is
felkeltették az emberek érdeklődését. Az egyes objektumokhoz számos legenda, monda,
történet kapcsolódik, amelyek esetenként a földrajzi elnevezésekben is fennmaradnak.

A Kelet-Európai steppéről, a rézkor végén érkező úgynevezett gödör síros kurgánok népe
emelte a sírhalmokat, a közösségből kiemelkedő, magas rangúakat megillető tisztelet jeleként.
Funkciójuk gyakorlatilag azonos az egyiptomi piramisokéval, csak a kőben szegény Alföldön
nem volt lehetőség kőből megépíteni a halmokat.

A kurgánok a régészeti és történeti korokban, minden alkalommal betöltöttek valamilyen
funkciót. A rézkor után megtelepedő népek is előszeretettel használták temetkező helyül a
halmokat. A régészeti feltárások során több alkalommal kerültek feltárásra a kurgánokba
később beásott szarmata, valamint népvándorláskori sírok. A Kárpát-medencébe érkező
honfoglaló magyarok is szívesen használták őket temetkező helyül. Az Árpád-korban pedig,
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mint a vidék legmagasabb pontjai, kiváló lehetőséget kínáltak az első templomok helyének
kiválasztásához. A középkorban is számon tartották a síkvidék jellegzetes tereptárgyait, mint
határjeleket. A középkori oklevelekben fennmaradt határjárások gyakran említik a halmokat,
amelyekhez jól lehetett tájékozódni az egyes birtokok határainak leírása alkalmával. A XVI.
században az első kéziratos térképeken is feltüntetik a legjelentősebb halmokat, és földmérési
jeleket helyeznek el rajtuk.

Az első katonai felmérés térképlapja Újfehértó-Micske határrészről

Gyula-halom az első katonai felmérés térképlapján

A földvárak, tellek, kurgánok, halmok, sáncok nagy része egyedileg védett régészeti lelőhely,
azaz miniszteri határozatban, illetve miniszteri rendeletben kimondott védelem a kulturális
örökségvédelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény legmagasabb szintű védelmét jelenti. A
védelem célja elsősorban a további beépítések, bolygatások megakadályozása, hogy a lelőhely
minél nagyobb része eredeti összefüggéseiben maradjon fenn az utókornak. Újfehértó
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esetében egyelőre még egyetlen halom esetében sem született ilyen típusú régészeti
védelem.

A kurgánok esetében a 2001. évi LXIV. törvény kimondja, hogy a tájképi jelentőséggel bíró
kurgánokat a beruházások során el kell kerülni.

A halmok egyik legnagyobb ellensége a folyamatos mezőgazdasági művelés, a szántás által
felgyorsított erózió következtében a halmok gyorsan elvesztik eredeti formájukat, alakjukat,
és egyre inkább belesimulnak az alföldi tájba. Pusztulásukat viszont lelassítja az a körülmény,
hogy tetejükön nagyon gyakran háromszögelési alappont található.

Jól látható a szántóföldi művelés miatt bekövetkezett erózió a Gyula-halom oldalában

A kunhalmok felmérését a Hortobágyi Nemzeti Park végezte el, ennek a listának a
felülvizsgálatára a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal bevonásával került sor. A 2007-2008.
folyamán végzett munka során, a rendszeres terepi munkának köszönhetően számos a
listában korábban nem szereplő halom azonosítására nyílt lehetőség, majd a KÖH
adatszolgáltatása alapján megszületett 32/2010. (III. 30.) FVM rendelettel módosított
50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet, amelynek 1. melléklet 9. pontja alapján: „A Mezőgazdasági
Parcella Azonosító Rendszerben rögzített tájképi elemek megőrzése kötelező. A kunhalom
területén a gyeptelepítés előkészítéséhez szükséges talajmunkák kivételével bárminemű
talajmunka végzése és a fahasználat tilos.”

Régészeti terepi munkák során azonban tapasztaltuk, hogy újabb halmok azonosítása történt
amelyek bekerültek a közhiteles régészeti nyilvántartásba, de nem feltétlenül kerültek át a
Nemzeti Park által vezetett listába, így feltétlenül indokolt és szükséges a listák egyeztetetése,
frissítése.
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Kurgán napjainkban Micskepusztán

Újfehértó és Téglás határán álló Gyula-halom

Újfehértó határában néhány olyan régészeti lelőhely is található, amelyek jelentős tájképi
jelentőséggel bírnak, ilyen például 39351 és 76123 azonosítószámú halmok. Ezeket a
lelőhelyeket minden típusú beruházás során el kell kerülni.

Újfehértó határában a bronzkor idején a neolitikumhoz képest megnő az ismert régészeti
lelőhelyek száma. A Tálashegyről és a Szilashát-dűlőről is előkerültek a jellegzetes tűzdelt, és
seprűmintás bronzkori edénytöredékek. A bolti határrészen egy bronzkori urnatemető
maradványait figyelték meg.
A késő bronzkor idején újabb etnikai változások történnek a Kárpát-medencében, az új
népcsoport megjelenésével kialakul a Gáva-kultúra az Alföldön, amely nagy terület népesít be
a Tiszántúlon. A Gáva-kultúrához sok Újfehértó határából származó lelet kapcsolható, amely
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utal a települések számának növekedésére, a bronzkori gazdaság fejlődésére. A kultúra
jellegzetes fekete színű, fényezett felületű edénytöredékei kerültek felszínre többek között
Újlaky József telkén.
A késő bronzkorban óriási fejlődést ér el a fémművesség, az ékszereken és a használati
tárgyakon kívül nagyszámú fegyvert is készítenek ebben a korszakban bronzból. A bronzkori
fémművesség jellegzetes darabja az a tokosbalta, amely Újfehértó Érpatak felé eső
határrészében került elő.

A vaskorban újabb népesség érkezik a Kárpát-medencébe. A steppéről érkező nomád szkíták
jellegzetes emlékanyaga került elő 1926-ban a micskepusztai iskola építésekor.

A római császárkor idején sűrűn telepítették be Újfehértó határát a szarmaták. 17 régészeti
lelőhelyről ismerjük ezidáig leleteiket.

A római császárkorban épül meg az a hatalmas védműrendszer, amelynek elsődleges feladata
lett volna a Római Birodalomtól keletre megjelenő barbár népek Róma ellen irányuló
támadásainak megállítása. Római mérnökök irányításával készülhetett el a Duna-kanyartól
induló, az Északi-középhegység előtt elhaladó, a Tiszán átkelő, majd délre forduló, és egészen
az Al-Dunáig húzódó többszörös sáncrendszer. Nyugatról egy alighanem sövénnyel magasított
és védett sánc emelkedett, amelyet keletről mély árok védett.  A sok helyen ma is látható sánc-
árok védművet Újfehértó nyugati határában is ki lehetett mutatni, amely hosszan halad a régi
tokaji út mentén, azzal párhuzamosan. Sajnos a rendszeres mezőgazdasági művelésből fakadó
eróziónak köszönhetően Újfehértó határában a sáncrendszer felszínen is jól látható szakasza
nem maradt meg, azonban a felszín alatt feltárható nyomai megmaradtak.

A sáncrendszer a néphagyományban Csörsz-árok, Ördög-árok elnevezéssel maradt fenn.

Cseszárka – alter Graben az első katonai felmérés térképlapján
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Az Ördög-árok Újfehértó nyugati határában a tokaji úttal párhuzamosan húzódik

A Csörsz-árok vonala Újfehértó északnyugati határában

A népvándorláskorából nem sok régészeti leletet ismerünk Újfehértó határából. A hunok és a
gepidák után 567-ben újabb nép érkezik a Kárpát-medencébe, az avarok, akiknek először
sikerült egységes birodalmat szervezniük a Kárpátok koszorúján belül.
Az avarok temetőire bukkantak a dorogi út építése során, valamint az Állami Gazdaság
központja mellett is.

Igen érdekes honfoglalás kori temető sírjait tárta fel Jósa András Micskepusztán. Az egyik sír
mellékletei alapján sikerült a honfoglalók veretes tarsolyát rekonstruálni.

A település középkori történetéről nem sokat tudunk, azt is elsősorban a fennmaradt
oklevelek alapján rajzolhatjuk meg. A középkori oklevelek elsősorban a birtokviszonyokról
tájékoztatnak minket, azokban nagyobbrészt a határvitákat, az örökösödési vitákat
rögzítették. Az oklevelek alapján így a települések birtoklástörténetét ismerhetjük meg
legjobban.



Újfehértó Város Településrendezési Tervéhez
ÖRÖKSÉGVÉDELMI VIZSGÁLAT

35

Az Árpád-korban Újfehértó határában több kisebb-nagyobb falu - Bolt, Micske, Szegegyháza,
Szilas, Ágostontelke – létezett.  Bolt és Micske templomának pontos helyét is ismerjük a
régészeti feltárásoknak köszönhetően.

Bolt, Árpád-kori település neve egy 1214-ben kiadott oklevélben tűnik fel először, amikor is a
Boltra való Máté poroszló balkányi emberek ügyében jár el. 1221-ben az idevaló Dorkut és
Omodét lopással és latorsággal vádolják. Egy évvel később a bolti poroszló böszörményi és
salamoni emberek ügyében járt el. 1229-ben a polgári Vsian vádolja Bolti Antalt Mihály nevű
szolgájának és két lovának elvitele miatt. Megegyezésük szerint Antal egy fertóval kisebbített
2 márkát fizet, s a bírót és a poroszlót is kielégíti. Ha a szolga visszatérne, a pénzt Vsian
visszafizeti. 1321-ben Bolt felét a Gutkeled nembeli Veres Benedek rokonának, Báthori
Berecknek engedi át, aki ugyanezen évben két hozzátartozó földdel, Szilassal és
Ágostontelekével a szintén Gutkeled nembeli Pál bán fiainak Encsencs birtokával elcseréli. Bolt
másik fele Azariás fia Andrásé, akinek a birtokára települőket Debreceni Dózsa vajda
pártfogolja. Ezt erősíti meg 1324-ben Fülöp nádor is. 1323-ban a Gutkeled nembeli Hodos fia
és unokái az őket itt megillető ¼ részért átengedik Büdmonostora felének 1/3-át Bátori Bereck
fiainak. Bolt egyházát Szent Mihály tiszteletére szentelték. A templom Mihály nevű papja
1332-ben 7 ½, 1333-ban 8, az 1334. évi I. és II. részlet fejében 4-4 garast, az 1335. évi I. részlet
fejében pápai tizedet nem fizetett. 1346-ban I. Lajos király adományából Nagymartoni Pál
bírta. A bolti plébános 1415-ben társaival, a zeleméri, hatházi, bökönyi, böszörményi, és kállói
papokkal jár el a macsi tizedperben. 1554-ben a bolti templomban őrzik az itteni birtokosok
értékeit. Templomának romjai a XVIII. században még láthatóak voltak.

Alte Kirche - Bolt középkori templomának ábrázolása az első katonai felmérés térképlapján

A középkori település elnevezését, és elhelyezkedését a földrajzi nevek: Boóth puszta, Boóti
Puszta, Boót dűlő, Bóti-tag, napjainkig megőrizték.

Az Árpád-kori, középkori kerámiatöredékek felszíni szóródása és térképezése alapján
meghatározhatjuk a település egykori kiterjedését. Mintegy 1,5 km hosszan gyűjthetjük a
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régészeti leleteket az egykori vízborította terület nyugati partján. A régészeti terepbejárások
alapján a 36575 számú nyilvántartott régészeti lelőhellyel azonosíthatjuk Bolt, középkori
település területét. A felszínen a szántásban a szürke színű, hamus foltok jelzik az elpusztult
házak helyét. A település templomát a terület erdősítése előtt, 1992-ben Németh Péter, a
nyíregyházi Jósa András Múzeum régésze tárta fel. A támpillérekkel megerősített templom
szentélye félköríves záródású, amelyhez északról sekrestye kapcsolódott. Az alapozás
szélessége 80-100 cm, a templom épület teljes hossza 19,6 m, szélessége 8 m, a hajó
belmérete 9,6 x 6,2 m. A méreteit tekintve a bolti templom a térség legnagyobb méretű
temploma, amelyet a XII-XIII. század folyamán építhettek.

A 36575 azonosítójú régészeti lelőhely, Bolt

Micske falu megnevezése 1291-ben tűnik fel először, amikor a Gutkeled nembeli Pál bán itteni
birtokrészét átadja a rokon Hodos ispánnak, bár azt Pál is atyafiától, Sándor bán fiától
Györgytől örökölte. Hodos leszármazottai, a Szakolyi család tagjai 1329-ben más rokon ágak
itteni részeit szerzik meg, a falu 1332-ben is az övék. 1423-ban hosszas pereskedés után
Rakamazi Pál és Szakolyi György fia János megegyeznek a micskei részek határain. A XV.
században a korszakra jellemző hatalmaskodások egész sorát követik el Micskén, gyakori a
birtokostársak, rokonok egymás közti villongása.  1459-ben például a Rakamaziak Szakolyi
Miklós és János Micske határain belül fekvő összes szántóföldjét és rétjét elfoglalták. 1483-
ban Szakolyi Miklós micskei Veresrét nevű rétjét kaszálták le Parlagi Albert és Csúri Gergely
bolti emberei.
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1514-ben a parasztháború idején a Máté pap vezette keresztesek Micskén feltörték Simon
plébános házát, a templomot és egy nemesi kúriát. A plébános elrabolt javai között prémes
sapkáját, ingét, bárdját említik.
Az 1554-es adóösszeírás alkalmával Micskéről 22 portát, és 50 családfőt írnak össze, amely
alapján mintegy 250-en lakhatták a falut. 1574-ben viszont már csak alig 20-an lakhatták. A
falu templomának romjai a XVIII. században még látszanak. A hagyomány szerint a templom
fennálló falait 1839-ben bontották el és a bökönyi görög katolikus templom építéséhez
használták fel.

A középkori település elnevezését, és elhelyezkedését a földrajzi nevek: Micskepuszta,
Kismicske, Nagymicske, napjainkig megőrizték.

Az Árpád-kori, középkori kerámiatöredékek felszíni szóródása és térképezése alapján
meghatározhatjuk a település egykori kiterjedését. A régészeti terepbejárások alapján a 82015
számú nyilvántartott régészeti lelőhellyel azonosíthatjuk Micske, középkori település
területét. A település templomát a 1923-ban Kiss Lajos, a nyíregyházi Jósa András Múzeum
igazgatója tárta fel. A kicsike templom szentélye egyenes záródású, amelyhez északról
sekrestye kapcsolódik. A templom hajója 10,9 m hosszú, belmérete 6,5 m széles, a szentély
belmérete 5 x 5,3 m, a templom falai 1 m vastagok. A falakban két különböző méretű téglákat
találtak, amely két építési periódusra, esetleg a tatárjárás utáni újjáépítésre utalhat. A feltárt
vakolatdarabokon vörös és fekete festés nyomai, amely arra utal, hogy a templom belsőt
freskók díszítették. A templom kapubélletét faragott dísztéglákkal rakták ki.

verfallene Kirche - Micske elpusztult templomának romja az első katonai felmérés térképlapján
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A 82015 azonosítójú nyilvántartott régészeti lelőhely, Micske

Szegegyháza elnevezése 1332-ben tűnik fel először, amikor is Szent György tiszteletére emelt
egyházának Lőrinc nevű papja 8 garas pápai tizedet fizetett. Szeg „sarok, szöglet, zug”
jelentése arra utal, hogy a falu temploma egy szögletben épült fel. 1364-ben a kállói nemesek
birtoka, akik szomszédjaikat tiltják használatától. 1430-ban puszta, a Kállóiak birtoka. 1492-
ben azonban újra birtokként említik. 1520-ban, amikor ismételten feltűnik a forrásokban a
tokaji uradalom része. 1572-ben a rovásadó-összeírások a falut mint a töröknek is adózót
említik. Szegegyháza lélekszáma 1549-ben volt a legmagasabb, 400 fő körüli. Egy 1611-es
említés szerint a falut később Újfehértóval vették egynek (Szegegyház alias Fejértho). A
középkori falu pontos helyét nem ismerjük, Nagyszegegyháza területén a Csontoshalom, vagy
az Ótelek utalhat fekvésére.

A középkori település elnevezését, és elhelyezkedését a földrajzi nevek: Szegegyházipuszta,
Kisszegegyháza, Nagy-Szegegyháza, napjainkig megőrizték.

Szilasteleke Márton poroszló nevében tűnik fel 1221-ben, aki a Szentemágócs nembeli
Domonkos és egy Latabár nevű vitéz perében kiküldött. Az 1310-es nagy osztozás alkalmával
a Gutkeled nembeli Bátori Bereck és a rokon Lőrinc kapta felét. 1321-ben részben Azariás fia
Andrásnak a birtoka, melyre megtelepülő népeket Debreceni Dózsa erdélyi vajda és szolnoki
ispán pártfogása alá veszi. A Bátoriak birtokában lévő részt Bereck Bolt felével és
Ágostontelekével még ugyanebben az évben a Gutkeled nembeli Pál bán fiának Encsencs
birtokával elcseréli. Vele azonos az a Nagykállóhoz számított Szilastelke, amelynek birtokában
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Zsigmond király Kállói Lökös fia Miklós fia Jánost és rokonait 1427-ben megerősítette. A
település pontos helyét nem ismerjük.

A középkori település elnevezését, és elhelyezkedését a földrajzi nevek: Szilas dűlő, napjainkig
megőrizték.

1321-ből ismerjük Ágostontelek első említését. A Bolthoz tartozó középkori települést a
Gutkeled nembeli Veres Benedek rokonának, Báthori Berecknek engedi át, aki Bolt felével és
Szilassal a szintén Gutkeled nembeli Pál bán fiainak Encsencs birtokáért elcseréli. 1344-ben
azzal gyanúsítják a Balogsemjén nembeli Lengyel Jánost, hogy Bolt, Szentlélek és Ágoston
birtokok elzálogosításával a rokon Biri Tamásnak 60 márka kárt okozott. A középkori település
pontos helyét nem ismerjük.

Újfehértó határában kialakult Bolt, Micske, Szegegyháza falvak a török hódoltság első
időszakában még fennálló települések, amelyek a tizenötéves háború idején néptelenednek
el teljesen.

Újfehértó régészeti lelőhelyeinek fenti, vázlatos áttekintése alapján, a számos ismertté vált
régészeti lelet ellenére azt a következtetést vonhatjuk le, hogy Újfehértó nem tartozik a
régészeti szempontból jól kutatott települések közé. A régészeti lelőhelyek térképre vetítése
során nagy területek mutatkoznak fehér foltként, kutatatlan területként. A település területén
folytatott régészeti ásatások elsősorban különböző építkezésekhez kapcsolódtak. Az utóbbi
években a Kossuth utca végén felépült fedeles lovardához kapcsolódóan került sor egy
szarmata településrészlet feltárására, majd 2017. végén a 4. számú főút – Jókai köz – Balkányi
utca által határolt terület beépítése során egy bronzkori település maradványait tárták fel a
régészek. A feltárás során világossá vált, hogy a régészek által az Ereszkedő-hegyen gyűjtött
kerámiatöredékek alapján lehatárolt nyilvántartott régészeti lelőhely kiterjedése a valóságban
nagyobb. Az újabb kutatások alapján nyilvánvalóvá vált, hogy a régészeti jelenségek
áthúzódnak a főút nyugati oldalára is. A 4. számú főút – Jókai köz – Balkányi utca által határolt
terület további beépítése során újabb régészeti leletek előkerülésére és feltárására kell
számítani.

A 36555 azonosítójú régészeti lelőhely kiterjedésének változása a legújabb régészeti kutatások eredménye
alapján



Újfehértó Város Településrendezési Tervéhez
ÖRÖKSÉGVÉDELMI VIZSGÁLAT

40

A két ásatás példájának említése jól megvilágítja, hogy tulajdonképpen Újfehértó határában
bárhol lehet régészeti lelőhelyre, régészeti leletekre rábukkanni.  A település közigazgatási
határában több nyilvántartott régészeti lelőhelyet ismerünk, de ez nem jelenti azt, hogy
ismerjük valamennyit. A település határában szisztematikus régészeti topográfiai kutatások
még nem történtek, így nem került feltérképezésre a település teljes határa. A mellékelt lista
csak egy reprezentatív mintavételnek tekinthető, és nem szabad azt a következtetést levonni
belőle, hogy ismerjük Újfehértó közigazgatási határában található valamennyi régészeti
lelőhelyet. A földmunkával járó beruházások tervezése során mindenképpen figyelembe kell
venni, hogy a jelenleg lehatárolt területeken kívül is kell régészeti leletek előkerülésére
számítani. A fenti körülményt ma már a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV.
törvény is tükrözi, hiszen a jogszabály legutóbbi módosítása megkülönbözteti a régészeti
lelőhely és a nyilvántartott régészeti lelőhely fogalmát.
A településen komoly örökségvédelmi kockázatot jelenthetnek a zöld mezős beruházások. A
település teljes határát lefedő régészeti topográfia hiányában újabb régészeti lelőhelyre
gyakorlatilag a település határában bárhol rá lehet bukkanni különböző földmunkák során. A
nagy felületű zöldmezős beruházásoknál mindenképpen számolni kell régészeti lelőhelyek
előkerülésével, így különösen fontosnak tartjuk, hogy a zöldmezős beruházások
előkészítésénél nagy hangsúlyt kapjon a régészeti örökség felmérése. Javasoljuk, hogy az ilyen
típusú beruházások esetén a tervezés legkorábbi fázisában készüljön el a próbafeltárást is
magába foglaló előzetes régészeti dokumentáció, vagy örökségvédelmi hatástanulmány,
ugyanis csak ennek a dokumentációnak a segítségével lehet csökkenteni a régészeti örökség
által jelentett kockázatot. Javasoljuk, hogy a vállalkozások telephelyeinek kiválasztása során a
régészeti örökségvédelmi szempontokat is vegyék figyelembe.
A régészeti örökségvédelmi kockázat tovább csökkenthető már korábban kialakított
telephelyek korszerűsítésével, azaz a barna mezős beruházások ösztönzésével.

A nyilvántartott régészeti lelőhelyek egy része beruházásokhoz, mint például a 100. vasúti fővonal korszerűsítése,
kapcsolódó előkészítő munka során kerülnek felszínre
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Nyilvántartási azonosítóval nem rendelkező régészeti lelőhelyek Újfehértó közigazgatási
határában

A nyíregyházi Jósa András Múzeum Régészeti Adattárának feljegyzései alapján további
régészeti lelőhelyek valószínűsíthetők még Újfehértó határában, azonban a kevés és pontatlan
helymegjelölések miatt ezek pontos beazonosítása nem lehetséges.

Érpataki határ
Újfehértó Érpatak felé eső határrészéből előkerült bronz tokosbaltát Szabó József ajándékozta
a Jósa András Múzeumnak.

Szegegyházi puszta
A Szegegyházi pusztáról közelebbi helymegjelölés nélkül több alkalommal kerültek be a
múzeumba régészeti leletek. 1913-ban egy középkori gyűrű, 1926-ban pedig Nánássy András
ajándékozott a múzeumnak itt előkerült római érméket.

Újlaky József telke
1964-ben a belterületen, Újlaky József telkén újkőkori-neolit településre utaló leletek kerültek
felszínre.

Butyka
1889-ben Újfehértó és Nyíregyháza között útépítés alkalmával egy szarmata bögrét találtak a
munkások.

Micskepuszta
1926-ban közelebbről meg nem határozott helyen egy neolit edényt találtak.

Micskepuszta
Közelebbről meg nem határozott helyről, Nánássy Sándor ajándékaként neolit és szkíta
edények kerültek a Jósa András Múzeumba

Micskepuszta
1926-ban közelebbről meg nem határozott helyről egy késő bronzkori urna került felszínre.

Micskepuszta
1896-ban közelebbről meg nem határozott helyről egy középkori vaskard került be a
múzeumba.

Micskepuszta
Közelebbről meg nem határozható helyszínről egy bronz raktárlelet került a múzeumba.

Micskepuszta, Tálas-dűlő
1913-ban Nánássy Sándor neolit, kora és késő bronzkori, valamint népvándorláskori és Árpád-
kori edénytöredékeket szolgáltatott be a múzeumba.

Némethy szőlőskert
1941-ben faültetés alkalmával egy kőbalta került felszínre.
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Vadasi hosszú dűlő, Egyházföld
Árpád-kori kerámiatöredékek kerültek innen a Jósa András Múzeumba.

Újfehértó közigazgatási határában húzódó régészeti érdekű területek

Újfehértó egykori határában kialakult középkori településekre utaló dűlők

Újfehértó határában az Árpád-korban több falutelepülés is létezett, ezek közül Bolt,
Szegegyháza, Micske, Szilas nevét az okleveles forrásoknak köszönhetően ismerjük is. A fenti
elpusztult faluhelyek egykori elhelyezkedésére utalnak a Nagy-Szegegyháza, Kis-Szegegyháza,
Micskepuszta, Szilas, Szilas-hát földrajzi nevek, ahol az egykori középkori falvak
maradványainak előkerülésére kell számítani.

Újfehértó határában további régészeti érdekű területeket találunk az az egykori szikes tavak,
mocsarak, lápok magas partjain.

Pázmány, Vörös-rét, annak vízmentes magaspartja régészeti érdekű területnek minősül, ahol
a kulturális örökség védelméről szóló törvény értelmében régészeti leletek előkerülésére kell
számítani.

Újfehértó keleti határában húzódik közel észak-déli irányban az Érpataki (VIII.)főfolyás, amely
egy egykori nyírvízfolyás, ami több egykoron vízjárta medencét kapcsol össze. Újfehértó
közigazgatási határába eső vízmentes magaspartja régészeti érdekű területnek minősül, ahol
a kulturális örökség védelméről szóló törvény értelmében régészeti leletek előkerülésére kell
számítani.
Újfehértó nyugati határában húzódik közel észak-déli irányban a Hadházi-(VIII/7-2.) csatorna,
amely egy egykori nyírvízfolyás, ami több egykoron vízjárta medencét kapcsol össze. Újfehértó
közigazgatási határába eső vízmentes magaspartja régészeti érdekű területnek minősül, ahol
a kulturális örökség védelméről szóló törvény értelmében régészeti leletek előkerülésére kell
számítani. Különösen a Pozsgai-tag, Molnár-tag, Szilas határrész területe.
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1.3. A védett műemléki értékek települési értékleltára

1.3.1. A világörökségi és a világörökségi várományos helyszínek és területek

Újfehértó közigazgatási területén nincsen az UNESCO kulturális vagy természeti világörökségi
helyszínek közé felvett objektum, terület, és ilyen nem szerepel a magyarországi várományos
helyszíneket felsoroló jogszabályban sem.2

1.3.2.Az országos építészeti örökség elemei

Megnevezés Cím, hrsz A védés ideje, módja Sorszám

Református templom Petőfi u. 25. b.

273 hrsz

műemléki törzsszám: 6188

22509/1958. ÉM 120344/1958.
MM

1.

Leírás Megjegyzés, javaslat

Utcasorban szabadon álló, egyhajós, késő barokk falusi templom,
kerttel körülvéve, hátsó homlokzata előtti háromszintes toronnyal.
Külső megjelenésében meghatározó a főhomlokzaton elhelyezett
edikulás bejárati kapu. A hajón keretezés nélküli, a tornyon vakolt
keretes, félköríves ablakok nyílnak. A toronysisak törtvonalú,
órapárkánnyal és lanternával. Az előcsarnok csehboltozatos. A hajót
fa tükörboltozat fedi, két keskenyebb oldalán oszlopokon álló,
falazott karzat van, csehsüveg boltozatos kórusaljjal.

Berendezési tárgyai közül a padok késő barokk jellegűek. A szószék
kihasasodó kosárral, és gazdag barokkos hangvetővel készült a XIX.
század első felében.

Úrasztali felszerelési tárgyai között több igen értékes, XVII-XVIII.
századi darab is található.

Harangját Szunyoghy Demeter hagyatékából öntötték 1845-ben.

A ma álló templom a XVIII. század 80-as éveiben épült.

A településkarakter megőrzése szempontjából
jellegzetes épület, kvalitásos építészeti
értékekkel nem rendelkező, azonban
helytörténeti szempontból pótolhatatlan
emlék.

Kép

2 A Világörökségi Várományos Helyszínek Jegyzékéről szóló 27/2015. (VI. 2.) MvM rendelet
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1.3.3. A védetté nyilvánított és nyilvántartott régészeti lelőhelyek

Újfehértó közigazgatási határában található nyilvántartott régészeti lelőhelyek3

azonosító név helyrajziszám

75511 Csörsz-árok/Ördög-árok

0206/31, 0206/32, 0208/52, 0208/53, 0208/54,
0209/3, 0208/55, 0208/56, 0206/30, 0200/12,
0211/12, 0211/13, 0470/15, 0470/14, 0470/16,
0470/17, 0470/18, 0480/19, 0480/20, 0480/24,
0196/44, 0196/43, 0196/42, 0196/41, 0196/40,
0196/39, 0196/38, 0196/37, 0196/36, 0196/35,
0196/34, 0196/2, 0196/3, 0196/4, 0196/5, 0196/6,
0196/7, 0196/8, 0196/9, 0480/21, 0480/23, 0480/22,
0200/13, 0200/14, 0200/15, 0200/16, 0200/17,
0200/18, 0200/19, 0206/33, 0200/20, 0200/21,
0200/22, 0197, 0200/23, 0200/24, 0200/25, 0200/26,
0206/4, 0200/27, 0200/28, 0475, 0211/14, 0211/15,
0208/57, 0208/58

76695 Úfehértói út
1527, 1528, 1530, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537,
1538, 1531, 055/26, 0558/3, 0558/6

36885 Amerikás-dűlő 03, 0156/11, 0156/10

36888 Ereszkedő-hegy 0173/1, 0174/3, 0174/25, 0174/26

45670 Bügler sarok
0158, 0260/11, 0241, 0157/37, 0157/35, 0157/36,
0157/12, 0157/11, 0157/10, 0157/9, 0157/8

45671 Gulya kút 0242/2, 0242/1, 0241, 0157/45

75735 Csörsz-árok, Balsa-lapos-dűlő - Petőfi-tag

0136, 0135, 0140, 0101/28, 0117, 0110, 0106, 0104,
0109/2, 0103/6, 0103/5, 0102, 0101/36, 0101/29,
0101/30, 039/15, 039/14, 0103/9, 0103/11, 0103/7,
0103/3, 0103/8, 099/14, 0100, 0101/35, 0101/24,
099/9, 099/11, 099/12, 099/13, 099/6, 099/15,
099/16, 099/5, 0109/15, 0109/13, 0109/14, 0109/12,
0109/29, 0112/13, 099/4, 099/3, 0112/12, 0112/3,
099/2, 096/15, 096/16, 096/17, 096/18, 096/12, 097,
098, 0132/6, 0103/2, 0105/2, 0103/10, 0105/6,
0103/4, 0109/10, 0109/9, 0109/7, 0109/8, 0109/19,
0109/4, 0109/5, 0109/28, 0109/27, 0109/26, 0109/21,
0109/20, 0109/22, 0112/7, 0112/6, 0112/5, 0112/4,
0165, 0166/5, 0162/4, 0162/11, 0162/8, 0162/7,
0162/6, 0162/5, 0162/3, 0166/4, 0166/2

36554 Arany J. u. 3.

621/3, 625/2, 612, 623/3, 577, 628/1, 611, 578/1,
578/2, 578/3, 579, 580, 581, 582/1, 582/2, 583/1,
583/2, 584, 585, 586/1, 586/2, 614, 615/1, 615/2,
616/2, 617, 619/2, 618/2, 620/2, 621/2, 622/2, 623/2,
624/2, 626

36555 Homokbánya 0726, 0723/2, 0724, 0725, 0727/1, 0707, 0723/4

36559 Izsótag 0616/5

36563 Izsótag II. 0616/5, 0622/1, 0622/8, 0619

3 A Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyonvédelmi Központ 2017. 06. 29-i adatszolgáltatása alapján
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36561 Kovács-tanya 0256/1

36564 Tóhát
0715/52, 0715/53, 0715/54, 0715/55, 0715/56,
0715/57

36567 Szilashát-dűlő

0442/1, 0443/6, 0443/7, 0443/8, 0443/9, 0443/10,
0443/11, 0443/12, 0443/13, 0443/14, 0444/9,
0444/10, 0444/11, 0444/12, 0444/13

36569 Szabó-tanya 0255, 0254/1

36570 Szent István út

654/1, 654/2, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663,
664, 665, 666/1, 666/2, 635/1, 637, 592, 593, 594,
595/1, 596, 597, 610/2, 611, 638/1, 638/2, 638/3, 653,
590/1, 591/1

36571 Bodótag
0661/17, 0661/16, 0661/15, 0661/14, 0661/13,
0661/12

36575 Bolt

0510/30, 0510/20, 0510/19, 0510/21, 0510/22,
0525/1, 0510/18, 0519, 0518/9, 0518/10, 0510/16,
0510/27, 0510/29, 0510/28, 0510/26, 0510/25,
0510/24, 0510/23, 0518/13, 0524, 0518/12, 0518/11,
0510/33, 0510/34, 0510/32

36580 Bolt II. 0510/30

36583 Csörsz-árok

0174/150, 0174/151, 0174/152, 0174/153, 0174/154,
0174/155, 0174/156, 0174/97, 0174/98, 0174/99,
0174/100, 0174/69, 0174/70, 0174/71, 0174/72,
0174/73, 0174/74, 0174/25, 0174/26, 0174/68

36591 Csörsz-árok II.

0446/5, 0444/18, 0444/19, 0444/20, 0444/21,
0444/22, 0444/23, 0444/30, 0444/31, 0444/32, 0445,
0443/20, 0443/19, 0443/18, 0443/17, 0443/16,
0443/15, 0443/4, 0442/1, 0441/8

36592 Csörsz-árok III.
0446/67, 0446/68, 0446/69, 0446/70, 0446/71,
0446/72, 0446/73, 0446/74, 0446/75, 0446/66

36594 Csörsz-árok IV. 0470/4, 0470/5, 0470/6, 0470/20, 0472/3, 0471

36595 Gyümölcskísérleti telep

0131, 0116, 0132/1, 0132/2, 0115/3, 0115/2, 0115/1,
0114, 0136, 0143/1, 0133, 0135, 0140, 0134, 0118/1,
0117

36597 Hajdúdorogi út, Állami Gazdaság központja
0394/9, 0394/10, 0397/2, 0398/8, 0398/9, 0399,
0400/1, 0287

36599 Hajdúdorogi út, temetőn innen 0400/7, 2838, 2837, 2856

36603 Hajdúdorogi út, temetőn túl
0287, 0400/1, 0191/9, 0191/15, 0191/14, 0191/5,
0399

36604 Kovács-tanya, szegegyházi oldal 0256/1

36605 Micskepuszta
0651/17, 0632, 0631/69, 0631/62, 0631/81, 0631/63,
0631/82

36607 Micskepuszta, Tálas-dűlő 0631/82, 0631/81, 0631/63, 0631/64

36608 Micskepuszta, halomsír 0663/34, 0663/33, 0663/32, 0663/31
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36616 Micskepusztai iskola - Ereszvény-tag 0600/1, 0601, 0600/2

36617 Szegegyházi templomdomb 0315/39, 0316, 0317/40

36618 Micskepuszta, Tálas-hegy

0729/7, 0729/8, 0729/9, 0688/1, 0659/5, 0659/6,
0659/19, 0659/18, 0659/17, 0659/16, 0659/15,
0659/14, 0659/13, 0659/12, 0659/11, 0659/10,
0659/7, 0659/8, 0659/9

36619 Micskepuszta, Tálas-hegy II. 0688/2, 0583/2, 0583/1, 0584, 0585

36620 Micske-puszta

0742/4, 0743, 0744/2, 0744/1, 0680/9, 0687, 0685/36,
0685/37, 0685/38, 0685/39, 0685/40, 0685/41,
0685/42, 0685/43, 0742/3, 0688/1, 0740/4, 0740/6,
0740/5, 0740/7, 0740/8, 0742/2, 0680/54, 0680/52,
0740/14, 0740/11, 0740/10, 0740/9, 0680/7

38124 Micske-puszta, Erdődy-tanya

0744/2, 0744/3, 0745, 0220/7, 0220/8, 0220/9,
0220/10, 0220/11, 0220/12, 0220/13, 0220/14,
0220/15, 0220/16, 0220/17, 0220/18, 0220/19,
0220/20, 0220/21, 0220/22, 0220/23, 0220/5, 0220/6,
0220/4, 0220/3

38123 Petőfi u. 81.

216, 214, 215, 275, 280/2, 280/1, 287/1, 286, 285, 284,
283, 282, 281, 276, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209,
210, 211/1

39351 Halom a Nagy-tanya mellett 0663/30, 0663/29, 0663/28, 0663/27, 0665/3, 0664

39777 Nagy-tanya környéke

0738/6, 0664, 0738/2, 0688/1, 0665/3, 0663/32,
0663/31, 0663/30, 0663/29, 0663/28, 0663/27,
0663/26, 0663/25, 0663/24, 0663/23, 0663/22,
0663/21, 0663/20, 0663/19, 0663/18, 0663/17

50522 Hajdúdorogi út, Szennyvíztelep mellett 0174/25

54144 Ipari park II. 4798, 4797

54146 Ipari park III. 4807, 4808, 4803, 4802, 4805, 4824, 4823

54147 Ipari park I. 4819, 4818, 4820, 4813, 4805

57544 Lapos-Régi Telek
0500, 0503/12, 0503/13, 0503/14, 0503/18, 0503/19,
0503/20, 0503/9, 0503/16, 0503/17, 0502, 0501, 0504

59921 Erzsébet- kert, Kövér-tanya 1. lh. 09, 08/4, 010/9, 03, 0156/11, 0156/12

59922 Erzsébet-kert, Kövér-tanya 2. lh. 08/4

59923 Erzsébet- kert, Kövér-tanya 3. lh. 08/33, 08/34, 03, 0156/11

59924 Akácos-domb 08/36

59925 Amerikás-dűlő, Falu-alja 1. lh. 08/45, 08/19, 08/35

59926 Amerikás-dűlő, Falu-alja 2. lh. 08/45, 08/19, 07/15, 07/14, 07/13, 08/1

59927 Amerikás-dűlő, Falu-alja 3. lh. 06/15, 06/14, 06/10, 08/38, 06/13, 06/19, 03
59937 Vasút-dűlő, Észak 0757/3, 0757/2

59939 Vasút-dűlő, Közép

0757/11, 0757/19, 0757/18, 0757/17, 0757/16,
0757/15, 0757/14, 0757/13, 0757/12, 0757/20,
0757/10, 0757/9, 0757/8, 0757/6, 0757/7

59940 Vasút-dűlő, Dél 0757/25, 0757/26
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59941 Vörös-réti csatorna partja 0719

59942 Vörös-rét 1. lh. 0731, 0729/1, 0730, 0728

59943 Vörös-rét 2. lh.
0715/45, 0715/42, 0715/44, 0715/43, 0715/40,
0715/41, 0715/39, 0715/38

59944 Vörös-rét 3. lh. 0729/7

59945 Vörös rét 4. lh. 0729/7

59946 Saláta-tanya 0569/35, 0569/36

59947 Izsó-tag, Dél 0616/9, 0616/7, 0616/8, 0616/10

59948 Kádár-tanya 0597, 0565/7, 0565/8, 0565/15

59950 Ereszvény-tanya, Észak 0565/13, 0565/14

59951 Ereszvény-tanya, Dél 0565/13, 0565/14

76123 Gyula-halom 0221, 0332/20

75877 Szilas 0351/27, 0351/7, 0351/3

75733 Csörsz-árok, Kálmánházi határ, Tokaji-út
0172/5, 0172/4, 0172/6, 0172/7, 0172/1, 0172/2,
0172/3

75731 Csörsz-árok, Tokaji-út - Maszling É
0172/19, 0172/20, 0172/12, 0202/3, 0172/16,
0172/15, 0172/14, 0172/13, 0202/25, 0202/24

75729 Csörsz-árok, Maszling

0174/144, 0174/145, 0174/146, 0197, 0174/143,
0174/135, 0174/136, 0174/137, 0174/138, 0174/139,
0174/140, 0174/141, 0174/142, 0202/8, 0202/9

77863 Tangazdaság, Kisszegegyházi-földek I. 0306/1, 0306/30, 0306/31

77865 Tangazdaság, Kisszegegyházi-földek II. 0306/28, 0306/29, 0306/30, 0306/31

77867 Tangazdaság, Kisszegegyházi-földek III. 0308/1, 0308/2, 0308/3, 0306/13, 0307

79025 Saláta-tanya
0551/71, 0551/72, 0551/70, 0551/73, 0551/74,
0551/75, 0551/76

79027 Hadházi (VIII/7-2) csatorna K-i partja 0551/71, 0551/72, 0551/73, 0551/74, 0551/75

78991 Kisszegegyházi- földek IV.
0293, 0292/11, 0299/12, 0299/34, 0299/10, 0299/11,
0299/33

78993 Vágóhídtól délre 0401/43, 0402, 0401/38, 0401/42, 0401/41

78987 Bolttól északra 0518/20, 0518/15

82021 Szilas 0401/30

82013 Szilas II.

0405, 0401/25, 0404/7, 0404/8, 0404/9, 0401/13,
0401/14, 0401/26, 0401/24, 0401/51, 0401/50,
0401/49, 0401/22, 0401/21, 0401/20, 0401/17, 0407,
0401/28, 0401/27, 0401/30, 0401/29, 0401/33,
0401/32, 0401/31, 0406/21, 0406/22, 0406/16,
0406/9, 0406/13, 0406/14, 0406/15
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82015 Micske-puszta, Erdődy-tag

0744/2, 0685/42, 0685/41, 0685/40, 0685/43,
0685/39, 0685/38, 0685/37, 0220/1, 0220/5, 0220/6,
0220/4, 0220/3, 0220/2, 0220/18, 0220/23, 0220/22,
0220/21, 0220/16, 0220/17, 0220/15, 0220/19,
0220/20, 0220/7, 0220/8, 0220/9, 0220/10, 0220/12,
0220/13, 0220/14, 0220/11, 0220/24, 0744/1, 0745,
0684, 0685/44, 0193/14, 0217, 0688/1, 0685/36,
0685/35, 0685/34, 0744/3, 0220/27, 0220/26,
0220/25, 0193/34, 0193/31, 0193/28, 0193/29,
0193/30, 0193/32, 0193/33, 0193/15, 0193/16,
0193/17, 0193/18, 0193/19, 0193/20, 0193/21,
0193/22, 0193/23, 0193/24, 0193/25, 0193/26,
0193/27, 0193/35, 0193/36, 0193/37, 0193/38,
0193/39, 0193/40, 0193/41, 0193/42, 0193/43,
0193/44

82017 Vörös-rét, Micske-puszta 0740/14, 0740/11
82019 Molnár-tag dél, Szeméttelep 0551/11, 0551/50, 0551/91, 0551/30, 0551/5, 0551/6

79717 Kossuth utca
2856, 2838, 2837, 2831, 2830, 2836, 2814/5, 2814/7,
2814/8, 2814/9, 2814/10, 2799, 2814/6

Újfehértó közigazgatási határában miniszteri rendelettel védetté nyilvánított régészeti
lelőhely nem található.

1.3.4. A helyi építészeti örökség települési értékleltára

Újfehértó város rendelkezik helyi értékvédelmi rendelettel. A település 20018-ban készítette
el azóta is hatályban lévő Újfehértó Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2/2018. (I. 31.)  a
településkép védelméről szóló önkormányzati rendeletét.

Újfehértó közigazgatási határában lévő helyi védelem alatt álló épületek



Újfehértó Város Településrendezési Tervéhez
ÖRÖKSÉGVÉDELMI VIZSGÁLAT

50

Megnevezés és rendeltetés Cím, hrsz A védés ideje, módja Sorszám

Római katolikus templom Debreceni u. 1.

125 hrsz

Újfehértó Város
Önkormányzat Képviselő-
testülete 6/2008. (I. 29.)  az
épített örökség helyi
védelmének szabályozásáról
szóló önkormányzati rendelet

1.

Védelem fokozata

teljes

Leírás Megjegyzés, javaslat

A jelenleg álló téglatemplomot 1804-1812. között Auer Pál
debreceni kőműves mester és Hoffer János tokaji ács építette. Az
utcasorban szabadon álló, egyhajós késő barokk, boltozott
teremtemplom, a hajóba beugró homlokzati toronnyal, azonos
szélességű, trapéz záródású szentéllyel az egykori Piactér déli
oldalán áll.

A templom berendezése szintén késő barokk, tabernákuluma két
oldalán egy-egy volután térdeplő, adoráló angyal.

A településkarakter megőrzése szempontjából
jellegzetes épület, kvalitásos építészeti
értékekkel nem rendelkező, azonban
helytörténeti szempontból pótolhatatlan
emlék.

Kép
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Megnevezés és rendeltetés Cím, hrsz A védés ideje, módja Sorszám

Görög katolikus templom Vasvári Pál u.  18.

36/2. hrsz

Újfehértó Város
Önkormányzat Képviselő-
testülete 6/2008. (I. 29.)  az
épített örökség helyi
védelmének
szabályozásáról szóló
önkormányzati rendelet

2.

Védelem fokozata

teljes

Leírás Megjegyzés, javaslat

Kis dombon, szabadon álló, az utcával párhuzamosan elhelyezkedő,
egyhajós késő barokk templom. A település északi felén álló
templomot az Oláh-végen megtelepedett szerb, román, ruszin
etnikumú görögkeleti és görög katolikus lakosság adományaiból 1806-
1832 között építették.

A templom főbejárati, kőkeretes kapuja lapos szegmentíves,
provinciális rózsákkal díszített, zárókövén az építés befejezésének
1832-es évszáma látható. A hajó fölött a kétszintes tornyot két egyenes
féloromzat fogja közre, a torony homlokzatát körablak és félköríves
harangablakok tagolják. A torony órapárkánya fölött törtvonalú,
lanternás sisak. A hajó végében háromlevelű lóhere alakban kialakított
apszisrész.

A hajót két csehboltszakasz fedi, az oldalkápolnák félkupolás
záródásúak. A hagyományos formájú, bizánci stílusú ikonosztáziont
1913-ban Pródán Papp Miklósné Venter Mária állítatta

A templom délnyugati oldalához kapcsolódó sekrestyét 1906-ban
építették.

A településkarakter megőrzése
szempontjából jellegzetes épület, kvalitásos
építészeti értékekkel nem rendelkező,
azonban helytörténeti szempontból
pótolhatatlan emlék.

Kép
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Megnevezés és rendeltetés Cím, hrsz A védés ideje, módja Sorszám

Polgármesteri Hivatal Szent István u. 10.

87/1.  hrsz

Újfehértó Város
Önkormányzat Képviselő-
testülete 6/2008. (I. 29.)  az
épített örökség helyi
védelmének
szabályozásáról szóló
önkormányzati rendelet

3.

Védelem fokozata

homlokzati

Leírás Megjegyzés, javaslat

Az eklektikus stílusban épült községháza a település első emeletes
középülete. 1905-ben építették Erdődy Lajos debreceni építő mester
tervei alapján. A kivitelezést Erdődy Lajos és társa, Bloskovits Mihály
debreceni vállalkozó nyerte el.

A középrizalitos, szabadonálló épület főhomlokzata 2+5+2 tengelyű. Az
emeleti homlokzatot két ablakonként lizénák tagolják. Az emeleten, a
főbejárat fölött kiugró erkély, ballusztrádos korláttal. Az emeleti
ablakok vakolatkeretezésűek, timpanonos lezárással. A középrizalit
tetőpárkánya fölött ballusztrádos korlát.

A településkarakter megőrzése
szempontjából jellegzetes épület, klasszicista
elemeket őrző, elegáns, tekintélyt parancsoló
épület, a polgári városkép meghatározó
eleme, helytörténeti szempontból
pótolhatatlan emlék.

Kép
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Megnevezés és rendeltetés Cím, hrsz A védés ideje, módja Sorszám

Református parókia Petőfi u. 28.

301/2. hrsz

Újfehértó Város
Önkormányzat Képviselő-
testülete 6/2008. (I. 29.)  az
épített örökség helyi
védelmének
szabályozásáról szóló
önkormányzati rendelet

4.

Védelem fokozata

homlokzati

Leírás Megjegyzés, javaslat

Az egykori kisnemesi kúriát Jánossy Károly építette az 1760-as
években.  Az épület tömegarányai nem változtak azóta, azonban
külsejét többször átalakították. A református egyházközség csak 1908-
ban vásárolta meg református lelkészlak céljára. A késő barokk-kori
klasszicista épületet először 1845-ben Hornig József pesti építőmester
tervei alapján klasszicista, majd a XIX. század végén eklektikus stílusban
átépítették. A XX. század elején elbontották a bejárat előtti ámbitust,
helyére nyitott ereszt építettek, amelynek neoklasszicista timpanonját
két öntöttvas oszlop tartja. Az épület 1995-ös átépítése során az
öntöttvas oszlopokat befalazták.

Téglalap alaprajzú, földszintes, utcasorban szabadonálló kúria,
helyiségei boltozatosak voltak egykoron.

A településkarakter megőrzése
szempontjából jellegzetes épület,
épülettömege, tetőformája eredeti, azonban
homlokzati megjelenése többszörösen
átalakított, egyszerűsített, azonban
helytörténeti szempontból pótolhatatlan
emlék.

Kép
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Megnevezés és rendeltetés Cím, hrsz A védés ideje, módja Sorszám

Kossuth utca – Egészségház
utca sarok, közterület

1999  hrsz Újfehértó Város
Önkormányzat Képviselő-
testülete 6/2008. (I. 29.)  az
épített örökség helyi
védelmének szabályozásáról
szóló önkormányzati rendelet

5.

Védelem fokozata

egyéb okból történő
védelem

Leírás Megjegyzés, javaslat

A Kossuth Lajos és az Egészségház utcák kereszteződésében kialakult
kis teresedés, a főtér északi oldala mentén. A szépen gondozott
zöldfelület központjában Bíró Lajos szobrászművész Árpád
fejedelem díszkútja áll, amelyet 2009-ben a városnapján avattak fel.
A kút medencéjéből kiemelkedő oszlopon Árpád-fejedelem bronz
szobra jelenik meg. Díszítőmotívumként feltűnnek a
nagyszentmiklósi kincs ivócsanakjai is. A kút emléket állít az
Újfehértó határában egykoron létezett három Árpád-kori
településnek: Bolt, Micske, Szegegyháza.

A településkarakter megőrzése szempontjából
meghatározó közterület, zöldfelület.

Kép
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Megnevezés és rendeltetés Cím, hrsz A védés ideje, módja Sorszám

Múzeum Egészségház u. 2.

2001/1 hrsz

Újfehértó Város
Önkormányzat Képviselő-
testülete 6/2008. (I. 29.)  az
épített örökség helyi
védelmének szabályozásáról
szóló önkormányzati rendelet

6.

Védelem fokozata

homlokzati

Leírás Megjegyzés, javaslat

XIX. század közepi kúriális építészet nyomait őrzi. A tornácos,
félkontyos tetőszerkezetű, 1860-ban épült kúria eredetileg a
Grünberger családé volt. A szabadonálló, földszintes, téglalap
alaprajzú épület belső kialakítása az egykorú háromosztatú
parasztházak alaprajzi elrendezését követi.  Az épület tengelye
merőleges a Kossuth Lajos utca vonalára.

A településkarakter megőrzése szempontjából
jellegzetes épület, jellegzetes stílusával
egyedülálló emlékként idézi meg a
nagygazdavilág egykori korszakát, kvalitásos
építészeti értékekkel nem rendelkező, azonban
helytörténeti szempontból pótolhatatlan
emlék.

Kép
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Megnevezés és rendeltetés Cím, hrsz A védés ideje, módja Sorszám

Római katolikus plébánia Debreceni u. 1.

hrsz: 125.

Újfehértó Város
Önkormányzat Képviselő-
testülete 6/2008. (I. 29.)  az
épített örökség helyi
védelmének szabályozásáról
szóló önkormányzati rendelet

7.

Védelem fokozata

homlokzati

Leírás Megjegyzés, javaslat

A római katolikus plébániát 1767-ben alapították Újfehértón. A
plébánia jelenleg is álló épületét 1846-1848 között építették.

Szabadonálló, téglalap alaprajzú, kontyolt nyeregtetős, földszintes
épület. Az épület hosszabbik tengelye párhuzamos az utca
vonalával. Az utcai homlokzaton az ablakok vakolat keretezésűek.

Az épületet 2010-ben felújították.

A településkarakter megőrzése szempontjából
jellegzetes épület, kvalitásos építészeti
értékekkel nem rendelkező, azonban
helytörténeti szempontból pótolhatatlan
emlék.

Kép
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Megnevezés és rendeltetés Cím, hrsz A védés ideje, módja Sorszám

Görög katolikus parókia Vasvári Pál u. 20.

hrsz 35/1.

Újfehértó Város
Önkormányzat Képviselő-
testülete 6/2008. (I. 29.)  az
épített örökség helyi
védelmének szabályozásáról
szóló önkormányzati rendelet

8.

Védelem fokozata

homlokzati

Leírás Megjegyzés, javaslat

Szabadonálló, téglalap alaprajzú, földszintes, kontyolt nyeregtetős
épület, hosszabbik tengelye párhuzamos az utca vonalával. Az
udvari homlokzaton oszlopos tornác kapcsolódik az épülethez.

Az épülettömege, tetőformája eredeti, a nyílászárók modernizáltak.

A településkarakter megőrzése szempontjából
jellegzetes épület, kvalitásos építészeti
értékekkel nem rendelkező, azonban
helytörténeti szempontból pótolhatatlan
emlék.

Kép
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Megnevezés és rendeltetés Cím, hrsz A védés ideje, módja Sorszám

I. és II. világháborús
emlékművek

Fő tér

1. hrsz

Újfehértó Város
Önkormányzat Képviselő-
testülete 6/2008. (I. 29.)  az
épített örökség helyi
védelmének szabályozásáról
szóló önkormányzati rendelet

9.

Védelem fokozata

egyéb okból történő
védelem

Leírás Megjegyzés, javaslat

A település első köztéri műalkotását típusterv alapján készítették.
Avatása 1923. október 16-án volt. A műkőből készült szobor zászlót
tartó, büszke tartású gyalogos honvédet ábrázol. Talapzatán Az
újfehértói hős katonák emlékére 1914-1918 vésett szöveg, a
hátlapján a 281 újfehértói hősi halott neve olvasható.

A második világháborús emlékmű lépcsős talapzaton álló magas,
mészkő hasáb, amelynek tetején repedt, törött harang. Az emlékmű
felirata: A második világháború áldozatainak emlékére. Állítatta
Újfehértó nagyközség lakossága. A hasáb oldalain az újfehértói
háborús hősök nevei, valamint az elhurcolt zsidók névsora
olvasható.

A településkarakter megőrzése szempontjából
jellegzetes szobrászati alkotások, helytörténeti
szempontból pótolhatatlan emlék.

Kép
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Megnevezés és rendeltetés Cím, hrsz A védés ideje, módja Sorszám

1848-1849-es emlékmű és
emlékpark

Debreceni u.

4648/1 hrsz

Újfehértó Város
Önkormányzat Képviselő-
testülete 6/2008. (I. 29.)  az
épített örökség helyi
védelmének szabályozásáról
szóló önkormányzati rendelet

10.

Védelem fokozata

egyéb okból történő
védelem

Leírás Megjegyzés, javaslat

A városközpontból kieső, a Debreceni utcán kialakított kis park
központjában Orr Lajos 1998-ban készült alkotása, amelyet az 1848-
49-es forradalom 150. éves évfordulója alkalmából avattak fel.

A műkőből készült háttér előtt kovácsoltvas technikával
megformázott lovas huszár alakja.

A településkarakter megőrzése szempontjából
jellegzetes közterület, zöldfelület, helytörténeti
szempontból pótolhatatlan emlék.

Kép
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Megnevezés és rendeltetés Cím, hrsz A védés ideje, módja Sorszám

volt kisegítő iskola épülete,

oktatási intézmény

Böszörményi u. 42.

3881 hrsz

Újfehértó Város
Önkormányzat
Képviselőtestülete 6/2008. (I.
29.)  az épített örökség helyi
védelmének szabályozásáról
szóló önkormányzati rendelet

11.

Védelem fokozata

homlokzati

Leírás Megjegyzés, javaslat

Szabadonálló, az ingatlan közepén elhelyezett épület. Az összetett
alaprajzú, földszintes, bádogfedésű, manzárd tetős épülethez
nagyméretű kert tartozik. Az épület széles előkerttel kapcsolódik az
utcavonalához.

XX. századi polgári építkezés hagyományait tükrözi. Az épület
tömege, tetőformája eredeti, nyílászárók részben felújítottak.

A kert idős fái jelentős természeti értéket képviselnek.

A településkarakter megőrzése szempontjából
jellegzetes épület, kvalitásos építészeti
értékekkel nem rendelkező, azonban
helytörténeti szempontból pótolhatatlan
emlék.

Kép
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2. A rendezés során tervezett változások hatáselemzése

A települési értékleltárban szereplő elemek vonatkozásában releváns rövid és középtávon
tervezett változások ismertetése, változások hatásai a régészeti örökségre, a történeti
településre, település- és tájszerkezetre, a települési értékleltárban szereplő műemléki
értékekre.

A tervezett módosítások és hatásuk:
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Változás
sorszáma

Érintett terület, fő változástartalom A rövid és középtávon tervezett változtatások
ismertetése

1. Nyíregyházi út (4. sz. főút) – Lehel utca – 100.
vasútvonal által határolt területen gazdasági
terület kijelölése

településszerkezeti, területhasználati és
beépítettségi változás - általános mezőgazdasági és
kertvárosi lakóterületből gazdasági terület

Hatáselemzés

A beépítési változással érintett területen zöldmezős beruházásként gazdasági terület kialakítása valósulna meg.
A zöldmezős beruházás jelentős örökségvédelmi kockázatot rejt magában. A rendelkezésünkre álló adatok
alapján megállapíthatjuk, hogy a területhasználati változással érintett területen több nyilvántartott régészeti
lelőhely található, azonban a teljes változással érintett terület régészeti érintettségének vizsgálata nem történt
meg. Javasoljuk, hogy még tervezési fázisban készüljön el a teljes terület régészeti érintettségét feltérképező
előzetes régészeti dokumentáció, amely alapján a beépítéshez kapcsolódó régészeti feltárások pontos idő- és
költségvonzata megállapítható.  A tervezett beépítés során a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV.
törvény rendelkezéseit be kell tartani. A tervezésnél és a kivitelezésnél a régészeti feltárás idő- és
költségigényével számolni kell. Nem
érint országos, vagy helyi védelem alatt álló, illetve helyi védelemre javasolt települési építészeti értéket. A
módosítás a történeti településre, település- és tájszerkezetre, a települési értékleltárban szereplő építészeti
értékekre hatást nem gyakorol.
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Változás
sorszáma

Érintett terület, fő változástartalom A rövid és középtávon tervezett változtatások
ismertetése

2. tervezett terület-felhasználás változás, új
rendeltetés kialakítására

településszerkezeti, területhasználati és
beépítettségi változás – falusias lakóterületből
gazdasági kereskedelmi szolgáltató terület

Hatáselemzés

A beépítési változással érintett területen zöldmezős beruházásként gazdasági kereskedelmi szolgáltató terület
kialakítása valósulna meg. A zöldmezős beruházás jelentős örökségvédelmi kockázatot rejt magában. A
rendelkezésünkre álló adatok alapján megállapíthatjuk, hogy a területhasználati változással érintett terület
régészeti érdekű terület, ahol régészeti leletek előkerülésére kell számítani. A változással érintett terület
régészeti érdekű területnek minősül egyrészt azért, mert a Szilas, egykoron vízborította terület magaspartján
húzódik. Az egykori szikes tó nyugati, északnyugti partján számos nyilvántartott régészeti lelőhelyet sikerült
térképezni, így a tó keleti partján is nagy valószínűséggel húzódik régészeti lelőhely. A változással érintett terület
régészeti érdekű területnek minősül másrészt azért is, mert a Szilas határrészen húzódik. Szilas az okleveles
adatok tanúsága alapján Újfehértó határában lévő Árpád-kori település. A települést sajnos a korábbi régészeti
kutatások alkalmával még nem sikerült azonosítani, de a földrajzi nevek elemzése alapján nagy valószínűséggel
Szilas, egykori szikes tó partján kell keresni.
A zöldmezős beruházás örökségvédelmi kockázatát a teljes változással érintett terület régészeti érintettségének
vizsgálatával jelentősen csökkenthetjük. Javasoljuk, hogy még tervezési fázisban készüljön el a teljes terület
régészeti érintettségét feltérképező előzetes régészeti dokumentáció, amely alapján a beépítéshez kapcsolódó
régészeti feltárások pontos idő- és költségvonzata megállapítható.
A tervezett beépítés során a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény rendelkezéseit be kell
tartani. A tervezésnél és a kivitelezésnél a régészeti feltárás idő- és költségigényével számolni kell.
Nem érint országos, vagy helyi védelem alatt álló, illetve helyi védelemre javasolt települési építészeti értéket.
A módosítás a történeti településre, település- és tájszerkezetre, a települési értékleltárban szereplő építészeti
értékekre hatást nem gyakorol.
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Változás
sorszáma

Érintett terület, fő változástartalom A rövid és középtávon tervezett változtatások
ismertetése

3. a kialakult állapot átvezetése a hatályos
jogszabályoknak megfelelően

településszerkezeti, területhasználati és
beépítettségi változás – általános mezőgazdasági
területből különleges terület (mezőgazdasági üzemi
terület)

Hatáselemzés

A rendelkezésünkre álló adatok alapján megállapíthatjuk, hogy a területhasználati változással érintett területen
nyilvántartott régészeti lelőhely található. Az örökségvédelmi szempontból bolygatott területen felmerülő
esetleges új beépítés során a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény rendelkezéseit be kell
tartani. A tervezésnél és a kivitelezésnél a régészeti feltárás idő- és költségigényével számolni kell.
Nem érint országos, vagy helyi védelem alatt álló, illetve helyi védelemre javasolt települési építészeti értéket.
A módosítás a történeti településre, település- és tájszerkezetre, a települési értékleltárban szereplő építészeti
értékekre hatást nem gyakorol.
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Változás
sorszáma

Érintett terület, fő változástartalom A rövid és középtávon tervezett változtatások
ismertetése

4. a kialakult állapot átvezetése a hatályos
jogszabályoknak megfelelően

településszerkezeti, területhasználati és
beépítettségi változás – gazdasági területből
különleges terület (mezőgazdasági üzemi terület)

Hatáselemzés

A tervezett területhasználati változás örökségvédelmi szempontból bolygatott területet érint. A terület
átminősítése a régészeti örökségre hatást nem gyakorol.
Nem érint országos, vagy helyi védelem alatt álló, illetve helyi védelemre javasolt települési építészeti értéket.
A módosítás a történeti településre, település- és tájszerkezetre, a települési értékleltárban szereplő építészeti
értékekre hatást nem gyakorol.

Változás
sorszáma

Érintett terület, fő változástartalom A rövid és középtávon tervezett változtatások
ismertetése

5. a kialakult állapot átvezetése a hatályos
jogszabályoknak megfelelően

településszerkezeti, területhasználati és
beépítettségi változás – általános mezőgazdasági
területből különleges terület (mezőgazdasági üzemi
terület)

Hatáselemzés

A tervezett területhasználati változás örökségvédelmi szempontból bolygatott területet érint. A terület
átminősítése a régészeti örökségre hatást nem gyakorol.
Nem érint országos, vagy helyi védelem alatt álló, illetve helyi védelemre javasolt települési építészeti értéket.
A módosítás a történeti településre, település- és tájszerkezetre, a települési értékleltárban szereplő építészeti
értékekre hatást nem gyakorol.

Változás
sorszáma

Érintett terület, fő változástartalom A rövid és középtávon tervezett változtatások
ismertetése

6. a kialakult állapot átvezetése a hatályos
jogszabályoknak megfelelően

településszerkezeti, területhasználati és
beépítettségi változás – gazdasági területből
különleges terület (mezőgazdasági üzemi terület)

Hatáselemzés

A tervezett területhasználati változás örökségvédelmi szempontból bolygatott területet érint. A terület
átminősítése a régészeti örökségre hatást nem gyakorol.
Nem érint országos, vagy helyi védelem alatt álló, illetve helyi védelemre javasolt települési építészeti értéket.
A módosítás a történeti településre, település- és tájszerkezetre, a települési értékleltárban szereplő építészeti
értékekre hatást nem gyakorol.
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Változás
sorszáma

Érintett terület, fő változástartalom A rövid és középtávon tervezett változtatások
ismertetése

7. a kialakult állapot átvezetése a hatályos
jogszabályoknak megfelelően

településszerkezeti, területhasználati és
beépítettségi változás – gazdasági területből
különleges terület (mezőgazdasági üzemi terület)

Hatáselemzés

A tervezett területhasználati változás örökségvédelmi szempontból bolygatott területet érint. A terület
átminősítése a régészeti örökségre hatást nem gyakorol.
Nem érint országos, vagy helyi védelem alatt álló, illetve helyi védelemre javasolt települési építészeti értéket.
A módosítás a történeti településre, település- és tájszerkezetre, a települési értékleltárban szereplő építészeti
értékekre hatást nem gyakorol.

Változás
sorszáma

Érintett terület, fő változástartalom A rövid és középtávon tervezett változtatások
ismertetése

8. a kialakult állapot átvezetése a hatályos
jogszabályoknak megfelelően

településszerkezeti, területhasználati és
beépítettségi változás – gazdasági területből
különleges terület (mezőgazdasági üzemi terület)

Hatáselemzés

A tervezett területhasználati változás örökségvédelmi szempontból bolygatott területet érint. A terület
átminősítése a régészeti örökségre hatást nem gyakorol.
Nem érint országos, vagy helyi védelem alatt álló, illetve helyi védelemre javasolt települési építészeti értéket.
A módosítás a történeti településre, település- és tájszerkezetre, a települési értékleltárban szereplő építészeti
értékekre hatást nem gyakorol.

Változás
sorszáma

Érintett terület, fő változástartalom A rövid és középtávon tervezett változtatások
ismertetése

9. a kialakult állapot átvezetése a hatályos
jogszabályoknak megfelelően

településszerkezeti, területhasználati és
beépítettségi változás – gazdasági területből
különleges terület (mezőgazdasági üzemi terület)

Hatáselemzés

A tervezett területhasználati változás örökségvédelmi szempontból bolygatott területet érint. A terület
átminősítése a régészeti örökségre hatást nem gyakorol.
Nem érint országos, vagy helyi védelem alatt álló, illetve helyi védelemre javasolt települési építészeti értéket.
A módosítás a történeti településre, település- és tájszerkezetre, a települési értékleltárban szereplő építészeti
értékekre hatást nem gyakorol.
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Változás
sorszáma

Érintett terület, fő változástartalom A rövid és középtávon tervezett változtatások
ismertetése

10. a kialakult állapot átvezetése a hatályos
jogszabályoknak megfelelően

településszerkezeti, területhasználati és
beépítettségi változás – általános mezőgazdasági
területből különleges terület (mezőgazdasági üzemi
terület)

Hatáselemzés

A tervezett területhasználati változás örökségvédelmi szempontból bolygatott területet érint. A terület
átminősítése a régészeti örökségre hatást nem gyakorol.
Nem érint országos, vagy helyi védelem alatt álló, illetve helyi védelemre javasolt települési építészeti értéket.
A módosítás a történeti településre, település- és tájszerkezetre, a települési értékleltárban szereplő építészeti
értékekre hatást nem gyakorol.

Változás
sorszáma

Érintett terület, fő változástartalom A rövid és középtávon tervezett változtatások
ismertetése

11. a kialakult állapot átvezetése a hatályos
jogszabályoknak megfelelően

településszerkezeti, területhasználati és
beépítettségi változás – mezőgazdasági területből
különleges terület (mezőgazdasági üzemi terület)

Hatáselemzés

A tervezett területhasználati változás örökségvédelmi szempontból bolygatott területet érint. A terület
átminősítése a régészeti örökségre hatást nem gyakorol.
Nem érint országos, vagy helyi védelem alatt álló, illetve helyi védelemre javasolt települési építészeti értéket.
A módosítás a történeti településre, település- és tájszerkezetre, a települési értékleltárban szereplő építészeti
értékekre hatást nem gyakorol.

Változás
sorszáma

Érintett terület, fő változástartalom A rövid és középtávon tervezett változtatások
ismertetése

12. a kialakult állapot átvezetése a hatályos
jogszabályoknak megfelelően

településszerkezeti, területhasználati és
beépítettségi változás – mezőgazdasági területből
különleges terület (mezőgazdasági üzemi terület)

Hatáselemzés

A tervezett területhasználati változás örökségvédelmi szempontból bolygatott területet érint. A terület
átminősítése a régészeti örökségre hatást nem gyakorol.
Nem érint országos, vagy helyi védelem alatt álló, illetve helyi védelemre javasolt települési építészeti értéket.
A módosítás a történeti településre, település- és tájszerkezetre, a települési értékleltárban szereplő építészeti
értékekre hatást nem gyakorol.
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Változás
sorszáma

Érintett terület, fő változástartalom A rövid és középtávon tervezett változtatások
ismertetése

13. a kialakult állapot átvezetése a hatályos
jogszabályoknak megfelelően

településszerkezeti, területhasználati és
beépítettségi változás – gazdasági területből
különleges terület (mezőgazdasági üzemi terület)

Hatáselemzés

rendelkezésünkre álló adatok alapján megállapíthatjuk, hogy a területhasználati változással érintett terület
régészeti érdekű területnek minősül, ahol régészeti leletek előkerülésére kell számítani. Az örökségvédelmi
szempontból bolygatott területen felmerülő esetleges új beépítés során a kulturális örökség védelméről szóló
2001. évi LXIV. törvény rendelkezéseit be kell tartani. A tervezésnél és a kivitelezésnél a régészeti feltárás idő-
és költségigényével számolni kell. A
tervezett területhasználati változás örökségvédelmi szempontból bolygatott területet érint. A terület
átminősítése a régészeti örökségre hatást nem gyakorol.
Nem érint országos, vagy helyi védelem alatt álló, illetve helyi védelemre javasolt települési építészeti értéket.
A módosítás a történeti településre, település- és tájszerkezetre, a települési értékleltárban szereplő építészeti
értékekre hatást nem gyakorol.
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Változás
sorszáma

Érintett terület, fő változástartalom A rövid és középtávon tervezett változtatások
ismertetése

14. Újfehértó-Geszteréd új nyomvonalon
megvalósuló közút

infrastrukturális változás

Hatáselemzés

A beépítési változással érintett területen zöldmezős beruházásként új nyomvonalon megvalósuló közút
kialakítása valósulna meg. A zöldmezős beruházás jelentős örökségvédelmi kockázatot rejt magában. A
tervezett területhasználati változással érintett területen több nyilvántartott régészeti lelőhely található,
azonban a teljes változással érintett terület régészeti érintettségének vizsgálata nem történt meg. Javasoljuk,
hogy még tervezési fázisban készüljön el a teljes terület régészeti érintettségét feltérképező előzetes régészeti
dokumentáció, amely alapján a beépítéshez kapcsolódó régészeti feltárások pontos idő- és költségvonzata
megállapítható.  A tervezett beépítés során a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény
rendelkezéseit be kell tartani. A tervezésnél és a kivitelezésnél a régészeti feltárás idő- és költségigényével
számolni kell. A tervezett nyomvonal mentén több jelentős tájképi értékkel rendelkező kurgán található. A
kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény rendelkezései szerint a tájképi értékkel bíró régészeti
lelőhelyeket a beruházások során el kell kerülni. A végleges nyomvonalat úgy kell meghatározni, hogy az út
nyomvonala a halmok palástjának teljes területét kerülje el.
Nem érint országos, vagy helyi védelem alatt álló, illetve helyi védelemre javasolt települési építészeti értéket.
A módosítás a történeti településre, település- és tájszerkezetre, a települési értékleltárban szereplő építészeti
értékekre hatást nem gyakorol.

14
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3. Értékvédelmi terv

Újfehértó belterülete jelenlegi helyén kései, XVII. század elején történő betelepülés
eredménye. A jelenlegi belterület közvetlen Árpád-kori, középkori előzményekkel nem
rendelkezik. A település utcaszerkezete, telekrendszere XVII. századi előzményeken nyugszik.
A XIX. század közepén készült második katonai felmérés térképlapjainak tanulmányozása
alapján megállapíthatjuk, hogy erre az időre, a településszerkezetet meghatározó terek, utcák,
főutak vonala kialakult, a későbbiek folyamán elsősorban a település terjeszkedése, területi
növekedése volt nyomon követhető.

Újfehértó fiatal város. A XIX. század első harmadában válik mezővárossá. Jelentős fejlődés
ekkor indul meg a településen. Az ipari és kereskedelmi felfutás lenyomataként polgári
építkezések valósulnak meg, nemesi úrilakok épülnek. Az új építkezések ellenére falusias
jellegét sokáig megőrizte. A település meghatározó épületei a XVIII. században, barokk
stílusban épült egyházi épületek. A település képének feltárulásában ma is elsődleges szerepet
a templomtornyok játszanak. Az egyházi épületek közül egyedül a református templom áll
országos műemléki védelem alatt.

A XIX. század második feléből és XX. század elejéről ma már csak néhány épület maradt meg,
amelyek azonban meghatározó elemei Újfehértó arculatának. A századfordulón alakul ki a
főtér jelenlegi arculata, megépül a főtér északi térfalát alkotó üzletsor. A zártsorú beépítésű
üzletsor kisvárosi hangulatot kölcsönöz a település központjába. Az eklektikus stílusban épült
kaszinó és városháza, a település első emeletes középületei, jelentős szerepet játszanak a
városkép formálásában.

Műemléki védettség

A református templom országos műemléki védelme továbbra is szükséges. A műemlékek
védelmére vonatkozóan a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény
rendelkezéseinek betartása, betartatása elsődleges fontosságú.

Helyi védettség

Újfehértó arculatát alapvetően befolyásoló, helytörténeti jelentőségű épületek nagy része
helyi védelem alatt áll. Újfehértó Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2/2018. (I. 31.)  a
településkép védelméről szóló önkormányzati rendeletében 11 épületet, építményt helyezett
helyi védelem alá.

A helyi védelem célja elsősorban a századfordulón létrejövő polgári építkezések karakterének,
épülettömegnek, az eklektikus, neoklasszicista homlokzatokkal jellemezhető utcakép
megőrzése. A jellegzetes, értékes, helyi hagyományt őrző építészeti arculat megőrzése, a
településkép kedvező alakítása.

Javasolt helyi védettség

A település számos építészeti, örökségi értékkel rendelkezik, amelyek jelenleg nem állnak
védelem alatt. A településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet elkészült. A
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települési értékleltár felhasználásával a településképi rendeletben kerülhetnek
meghatározásra a helyi védett terület, az egyedi helyi védett értékek, valamint a
településképhez való illeszkedést biztosító anyaghasználatra, tömegformálásra, homlokzati
kialakításra és zöldfelületek kialakításának módjára vonatkozó településképi követelmények.

Az igen kevés országos műemléki érték mellett a településen nagy számban találhatóak
megőrzésre méltó helyi építészeti emlékek. Elsődleges feladat a településképi rendelet
megalkotásakor a helyi védett értékek számbavétele. Az értékek kibontakozásának feltétele a
műemléki igényességgel végzett szakszerű helyreállítás. Építészeti és helytörténeti értékei
miatt helyi védelemre javasolt:

A helyi értékek védelmét a megfelelő helyi jogszabályi környezet biztosíthatja. A helyi építési
szabályzat és a helyi értékvédelmi rendelet felülvizsgálatához kapcsolódóan szükséges volt a
településképi rendelet megalkotása, amely tartalmazza a településképi véleményezésre, a
településképi bejelentésre és kötelezésre, a helyi építészeti értékek védelmére és a
településképi követelményekre vonatkozó előírásokat, a helyi értékvédelem alá helyezett
értékekre vonatkozó településképi követelményeket, az új beépítések meglévő építészeti
értékekhez történő illeszkedését biztosító előírásokat.

A településképi rendelet a helyi védett épületek, építmények esetén meg határozza a
következőket:
-településképhez való illeszkedést biztosító anyaghasználatra, tömegformálásra, homlokzati
kialakításra, zöldfelület kialakításának módjára vonatkozó előírásokat.
- reklámok, reklámberendezések, cégérek, és egyéb műszaki berendezések elhelyezésére és
alkalmazására, illetve tilalmára vonatkozó rendelkezéseket.

A helyi lakosság bevonása és a cél érdekében történő összefogása komoly jelentőségggel
bírhat az értékek megőrzése terén. Az országosan védett értékek szinte teljes hiánya mellett
jobban kellene tudatosítani a település arculata szempontjából fontos, a környezet
minőségére kisugárzó hatással bíró építészeti értékeket. Ebből a szempontból indokolt lehet
a helyi védett értékek listájának meghatározott időnkénti felülvizsgálata.
A település régészeti örökségének védelmével kapcsolatosan hangsúlyozzuk, hogy a
településen komoly örökségvédelmi kockázatot jelenthetnek a zöld mezős beruházások.
Ahogyan fentebb említettük, Újfehértó nem tartozik a régészeti szempontból jól kutatott
települések közé, így újabb régészeti lelőhelyre gyakorlatilag a település határában bárhol rá
lehet bukkanni különböző földmunkák során. A nagyfelületű zöldmezős beruházásoknál
mindenképpen számolni kell régészeti lelőhelyek előkerülésével, így különösen fontosnak
tartjuk, hogy a zöldmezős beruházások előkészítésénél nagy hangsúlyt kapjon a régészeti
örökség felmérése. Javasoljuk, hogy az ilyen típusú beruházások esetén a tervezés legkorábbi
fázisában készüljön el a próbafeltárást is magába foglaló előzetes régészeti dokumentáció,
ugyanis csak ennek a dokumentációnak a segítségével lehet csökkenteni a régészeti örökség
által jelentett kockázatot. Javasoljuk, hogy a vállalkozások telephelyeinek kiválasztása során a
régészeti örökségvédelmi szempontokat is vegyék figyelembe.

A régészeti örökségvédelmi kockázat tovább csökkenthető már korábban kialakított
telephelyek korszerűsítésével, azaz a barna mezős beruházások ösztönzésével.
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