Nozdroviczky kastély
Újfehértó város életében a 19. század második fele meghatározó volt. A meginduló kuriális
építkezések bizonyították, hogy Újfehértó gazdag kereskedő várossá vált, ahol több nemesi
rangú földbirtokos építtetett maga számára kastélyokat. Ekkor indulnak meg a nagy építkezések
és a város központi része is átalakul. Az egykori sóstói oldal központi szerepe mellett a mai Fő
tér és környéke kap hangsúlyt. Az 1900-as évek elején a régi tornácos épületek helyett
klasszicista, illetve eklektikus stílusú modern bérházak, középületek és kastélyok jelennek meg.
Ebben az időszakban települ vissza Lengyelországból Nozdroviczky Jenő. (Nozdroviczkyak
már a középkorban is birtokolnak területeket ezen a vidéken, valószínűleg ezért települ vissza
Újfehértóra Nozdroviczky Jenő). A nagy területeket birtokló nemesi rangú férfi 1903-1905
között építteti fel a jelenleg helyi védettség alatt álló kastélyát. Az egykor főbejáratául szolgáló
nyolcszögletű, bástyaszerű kaputornyot az 1950-es évek elején elbontották, helyére 1962-ben
négyszög alakú toldalékot építettek a két oldalszárny mintájára, azokkal megegyező tetőzettel.
A kastély szabadon álló, földszintes, manzárdtetős épület. A főhomlokzat 2+3+1+3+2 tengelyű,
a sarkokon armírozással. Az ablakok félköríves záródásúak, vakolatkeretezésűek. Az ablakok
fölött barokkos vakolatdíszek. Az épület kastélyhoz méltó építészeti elemei jól
megfigyelhetőek. A nyílászárók körül, valamint az épület sarkain megjelenő világos
homlokzati díszítőelemek játékossá teszik az épület karakterét. A fenséges hangulathoz
hozzájárul a nyílászárókkal azonos színű, sötétzöld zsalugáter jelenléte. Az ebből a korszakból
származó eklektikus stílusú kastélyok közül talán ez lehetett a legszebb. Egykor az épületet
szép park vette körül. A későbbi évtizedekben a családba beházasodott Nánássy Sándor lesz az
utolsó tulajdonosa. Újfehértón nagyon sokan Nánássy kastélyként ismerték, ismerik. A II.
világháború után államosították. Először a gépállomás telephelye volt, majd 1960-tól
lánykollégiumként, majd gimnáziumi kollégiumként is üzemelt. Az épületet többször átépítik
és elbontják a hatszög alakú főbejárati részt is. Valamikori szépségét a 2014-es felújításkor
kapta vissza. Az épület a település egyik legmeghatározóbb emléke. A város 20. századi
fejlődésének kimagasló bizonyítéka. 2014-es rekonstrukciót követően, Nonprofit Közösségi
Szolgáltató Ház kialakítására került sor az épületben. Nívójához illeszkedve díszterem,
rendezvény- és tárgyalótermek, infokommunikációs terem, kiállítótér, civil terem létesült, s
nyújt változatos eseményeknek színvonalas helyszínt. Évszázados gesztenyefák tarkította
parkja folyamatosan szépül és megújul a helyi lakosok és a látogatók örömére.

