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1. Bevezetés, köszöntő
Kedves Olvasó!

A 2016. évi LXXIV. törvény a településkép védelméről markáns változást hozott mindennapi
életünkben, hiszen egy rendezettebb jogszabályi környezetet teremt az épített- és táji
környezet számára a településeken. Ez azt is jelenti, hogy a településkép védelméről minden
településen, immár külön, helyi rendeletet kell alkotni, ami a helyi építési szabályzat mellett
fontos szabályozó elem lesz főként az építkezések, átalakítások, felújítások során. A helyi
településképi rendelet megalkotásához, jelen Településkép Arculati Kézikönyv nyújtja a
szakmai alapot.
A Kézikönyv, amit most kezében tart, egy olyan útmutatót jelent, ami közérthető formában
hivatott elmondani és elmagyarázni, azokat az építészeti irányokat és javaslatokat, amit a
település épülő, fejlődő jövőjében majd az itt élők és a beruházók számára alapul kell venni.
Többnyire a „Hogyan?” kérdésre ad egzakt választ, a településen már fellelhető jó példákkal
és egyéb magyarázó ábrákkal. Célja, a közérthetőség, a mindennapi felhasználást szolgálja és
segíti.
A Kézikönyv egyik legfőbb célja tehát az értékmegőrzés, az épített örökségünk, múltunk
megőrzése és annak, jövőbeliségének szilárdabb alapokra helyezése. Bízunk benne, hogy a
Kézikönyv valóban használható lesz Ön számára és megfelelő alapot biztosít arra, hogy
sikeresen megvalósítsa céljait, ezzel is gazdagítva a települést!
Reméljük, a Kézikönyvet tovább bővíti majd jó példával, ezzel is segítve a Kézikönyv és
egyben a település folyamatos fejlődését!

Virág Attila
geográfus

Szegvár bemutatása
Szegvár Csongrád megye északi részén
található nagyközség, a maga 4224 fős
lakónépességével a Szentesi járás
második
legnépesebb
települése
(2018.01.01.). A járásközponttól közúton
11 km-re található, kapcsolatai ez
irányba a legerősebbek. A hasonló
távolságban található (8 km) városi
jogállású Mindszent Szegvártól kevés
funkcionális
eltérést
mutat,
Hódmezővásárhely megyei jogú város
közúti
megközelíthetőség
szempontjából pedig a napi ingázási
hajlandóság határán helyezkedik el.
Az időben legközelebbi releváns Budapesttel kapcsolatot jelentő autópálya csomópont
Kiskunfélegyházánál, a településtől 52 km-re található. Az időszakosan működő mindszenti
komp igénybevételével Kistelek irányába ugyan már csak 35 km lenne a távolság - ami
kifejezetten jónak mondható - de a jelentős időveszteség miatt ez az útvonal jelenleg nem
tekinthető általánosan használtnak, a térségi kapcsolatok tehát némileg hiányosak.

Szegvár ingázási kapcsolatai a (KSH, 2011)
(forrás: Lechner Tudásközpont)

A Tisza bal partján található község életében a vizeknek egész története során kiemelt
szerepe volt, nevezik ezért úgy is mint a "Vizek falva". Nem csak maga a Tisza sokáig
kiterjedt mocsaras vízvilága, de az egykori Körös ősmedréhez igazodó Kurca főcsatorna és a
belé torkolló – egykoron még szintén folyóként említett – Kórógy-ér csatorna léte is több
szempontból meghatározó. Egyfelől a térség morfológiája, a folyóhátak kiemelt térszínei
kedveztek kisebb, organikusan fejlődő falvak kialakulásának, mint a korai "Zeegh" (Szeg) falu,
mely a mai Szegvár ősi településmagját adja. A név is a környezetéből szigetszerűen
kiemelkedő, védett helyzetre ("szeg", "szeglet") utal ugyanúgy, mint Szeged esetében.
Másfelől az álló- és folyóvizekben bővelkedő terület komoly halászati hagyományokkal is
rendelkezik. Ma is jelentős horgászélet zajlik a településen, melynek színterei a már említett
vizeken kívül főként a belterületi Kórógy-tó, a mocsári élővilágáról is ismeretes majd 50
hektáros Lándor-tó és a Tisza holtág.
Szegvár tanyás térség, külterületi lakossága még ma is a teljes lakónépesség 5%-a. Igaz, a
lakófunkció mára minden körzetben alulreprezentált, jelentős az elöregedés, ami az épületek
sorsára is kihatással van. Sűrűbben a külsőség keleti oldalán létesültek tanyahelyek, hiszen a
Tisza és mellékfolyói szabályozása előtti időkben a Kontra-tó és maga az árterület gátat
szabtak a többirányú terjeszkedésnek, de a lecsapolások területnyerései után is
népszerűbbek maradtak a tanyásodás – és így a tanyasi iskolák létesítése – számára ezek a
korábban elfoglalt területek. Vonalas struktúrákba rendeződtek a térség tanyái (sortanyák),
melyek eleinte a természeti formák adta íveket követték (például György-halom, Kórógy
oldal), de később kedvelt területté vált a Derekegyház irányába futó gazdasági kisvasút,
valamint az általánosan fejlődő út- és vasúthálózat szomszédsága is. A mezőgazdasági jelleg,
az ehhez kapcsolódó életforma és életvitel a településkaraktert is nagyban meghatározza.
Szegvár települési szövete uralkodóan falusias jellegű, házai népiesen egyszerűek,
zömükben díszítetlenek, ám utcaképe a központi területeken helyenként kisvárosias képet
mutat, melynek okai a régmúltból eredeztethetőek.
Szegvár a Dóczi család jóvoltából már a török dúlás előtt is rendelkezett erődített
udvarházzal, de a tágabb térségben jelentős fellendülést előidéző egyfajta újjáépítő
Harruckern család után birtokossá vált Károlyiak is fontosnak tartották egy kastély
felhúzását, a falu élettel való megtöltését. A "vár" szótag valószínűleg ezen épületek
meglétére utal. Az 1700-as években tapasztalt fellendülés úgymond az 1773-as évre ért be,
amikor is – az akkori közigazgatási rendszer sajátosságaiból eredően – Szegvár válhatott
Csongrád vármegye székhelyévé. Ekkor a népessége már közel kétezer főt számlált. 1863ban a lélektani ötezer fős határt is átlépte, e korszak emblematikus épülete a mai
belterületen található szélmalom. A második katonai térkép tanúsága szerint az addig
pusztán organikusan fejlődő település utcahálózatában már megjelenik a Szentes Hódmezővásárhely tengelyre való illeszkedés igénye, ami Szegvár térségi szerepének
növekedésére is utal. Az elérhetőség javulásával a főbb utak mentén történő terjeszkedés a
jellemző, a korábbi homogén, halmazos településkép némileg megváltozik, az újonnan
beépített területek már szabályos rendezettséget mutatnak.

A XIX. század utolsó harmadára kialakult Új-Szegvár városrész már sakktáblás elrendezésben
létesült. E mellett az "Öregfalu" nyitott szélein zártkertek, úgynevezett ólaskertek is
kialakultak. Ez a héj lezárást is jelentett, azóta is itt húzódik Szegvár északi határa.
1893-ra kiépült a Szentest Hódmezővásárhellyel összekötő vasúti szakasz is, ami a település
szövetének keleti irányú terjeszkedését korlátozza s láthatjuk a nyugati alacsonyabb,
belvízveszélyes újosztás felé is korlátozottak a lehetőségek. A település tehát folyamatosan
helyhiánnyal küszködött, ez a telekméreteken is megmutatkozik. Habár több mint száz éves
székhelyi központi szerepét (mely csak kis időre, a szabadságharc leverése után szünetelt)
1883-ban, a megyegyűlés Szentesre költözésekor végleg elvesztette Szegvár, fénykora
nagyjából erre az időszakra tehető. A település 1872-ben megkapta a nagyközségi címet is.

Belvízzel veszélyeztetett területek a települési szövet határán
(forrás: Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer alapján, saját szerk.)
Újabb fellendülést a XX. század elején báró csepeli Weiss Manfréd gyáriparos beruházásai
hoztak, ekkor épült a kezdetben a derekegyházi uradalommal is kapcsolatot létesítő kisvasút
(1916-os engedélyeztetéssel). Az község így egészen a második világháborúig gyarapodni
tudott, ami a településképen is meglátszik. Ekkor épült ki a Kurca jobb partján a központhoz
közeli kisparaszti épületekből álló szellősebb, szalagtelkes új városrész, a Réti-telep, mely
már az 1960-as évektől, a sátortetős típusházak megjelenésével párhuzamosan jelentős
átalakuláson megy keresztül, ám a terület napjainkban zajló megújulása a
településkarakterhez
való
illeszkedés,
hagyományos
formák
megőrzésének,
továbbörökítésének igényével történik.
Az 1930-as népszámláláskor Szegváron 7979 főt írtak össze, ez időszakban ért népessége a
csúcsára. A településfejlődés utolsó nagy szakaszára az Új-Szegvárként is emlegetett Újfalu
és Kórógyszentgyörgy (Szentgyörgy egykori falu a török időkig) településrészeken található
utcákra is már a lazább szalagtelkes elrendezés a jellemző, így a község alapterülete bő két

évszázad alatt majd a négyszeresére nőtt. A Szentesi úton és a Mindszenti úton jellemzőek
az oldalukkal az utcára néző, helyenként zártsorú beépítést eredményező, olykor erőteljes
tömeghatású épületek is, melyek a XIX. században épült gazdaházak és a még korábbi
tisztségviselői lakok stílusához illeszkedve boltíves berakásokat is tartalmaznak.
Kertvárosi jellegről egyelőre csak a Kórógy utca esetében beszélhetünk, ám 2015 óta
Szegvár népessége hosszú idő óta újra növekedést mutat. Új, ilyen jellegű kiépülésre a
továbbiakban itt, a Kurca és a Kórógy találkozása által közrezárt területen és az újfalu keleti
határán lehet számítani. Előbbi esetében a vízpartok (Kurca és Kórógy-tó) mikroklímára
gyakorolt hatása és esztétikai táji potenciálja is indokolhatja ezt.

Szegvár területi gyarapodása az újjáépítéstől napjainkig
Balról jobbra haladva: első katonai felmérés, második katonai felmérés, harmadik katonai
felmérés, 1941-es katonai felmérés, kataszteri térkép 2016, műholdkép 2016
(forrás: mapire.eu; mepar.hu alapján, saját szerk.)

3. Örökségünk, büszkeségeink
Épített-, kulturális örökség
Szegvár, mint ahogy arról már korábban írtunk
védett helyzetéből adódóan kiváló telepítő
tényezőkkel rendelkezett, ezt már időszámításunk
előtt körülbelül 4000 évvel is kihasználta az akkori
Tisza-kultúra lakossága, akik valószínűsíthetően a
fejlődésből eredő koncentráció következtében
alakíthattak ki nagyobb, hosszabb ideig állandóan
lakott közösséget a mai Szegvár területén. Ebből a
korból származik a térség európai jelentőségű
régészeti lelete, a Szegvár-Tűzköves tell (tell:
eltemetett egykori település) kiemelten védett
lelőhelyről származó Sarlós-isten is, ami a település
címerében is helyet kapott. Ennek köszönhetően
Szegvár az Országos Területrendezési Terv alapján is
„Világörökségi és világörökségi várományos terület
övezetébe” tartozik. Ettől a kortól kezdve a
feltárások időben genetikus folytonosságot
mutatnak. Jelenleg is több mint száz nyilvántartott
régészeti lelőhely létezik a településen. Országos
védettségű műemlékeket is találunk, ezek az
egykori vármegyeháza, valamint a katolikus
templom.

Szegvár-tűzkövesi idol
„Sarlós-isten”

Vármegyeháza, Kossuth tér 1.
A központi elhelyezkedésű épület helyén először a XVI. században emeltetett erődített
udvarházat Dóczy János földbirtokos, ám a komplexum és az akkori falu a török idők alatt
teljesen elpusztult, a terület elnéptelenedett. Az új birtokos Károlyi Sándor bízott előde
meglátásaiban, így kastélyát a régi épület erős alapjaira építtette. Ennek köszönhetően az
újjászületett "vár" méreteiben tovább vitte a Dóczy-féle örökséget. Részben erre építkeztek
a környék erős érdekérvényesítő képességével rendelkező urai, amikor Szegvár
megyeszékhellyé tételén munkálkodtak. Az épület sajnos pár évtized alatt jelentős

állagromláson esett át, ám a megye késő barokk stílusban felújította és némileg ki is
bővítette, hogy elláthassa új szerepét. Az új börtönépületet azonban – melyben állítólag egy
ideig Rózsa Sándor is raboskodott – sajnos 1910-ben el kellett bontani, ám Kurca felőli
téglafala részben megmaradt. Az 1883-as változás után új funkciókkal töltötték fel az
épületet, volt többek között árvaház, apácazárda, polgári leányiskola, nevelési intézmény és
nevelőotthon is. Ma az ország 17 felzárkóztató Innovációs, Oktatási- és Közösségi
Központjainak egyike működik az épületben, így külső- és belső megújuláson esett át az
épület.
A helyi építési szabályzat alapján az épület "településközponti jellegű különleges övezetben"
helyezkedik el. E helyi értékvédelmi területen erősek az eredeti utcahálózat és utcakép
megőrzésére való törekvések, szabályozások.

A börtön megmaradt falrészlete és
a „Vármegyeháza” főépülete:

Katolikus templom, Hunyadi János utca 36.
Szintén
az
Öregfaluban
található,
környezetével együtt értelmezendő, védendő
érték. A kápolnát a Károlyi család ideje alatt,
1737-ben
bővítették
templommá.
Érdekességét toronysisakjának formavilága és
a hozzáépített "fiatornya" adja. A templom a
település legmagasabb területére épült, így
környezetéből még inkább kiemelkedik.
Messziről látható és jól felismerhető
emblematikus műemléki épület, melyet 1989ben – mint sok más településen is ez
időszakban – a hívek adományaiból
felújítottak.
Mögötte található a Forray Máté Általános
Iskola, ami nevét Szegvár első tanítójáról
kapta. Az iskola legrégebbi elemei 1776-ban
épültek.

A kiemelt térszínen álló templom a Kurca
partjáról és a Sáp-halomról:

Falumúzeum, Hunyadi János utca 31-33.
A templom közelében elhelyezkedő egykori uradalmi tiszti lak, mely egy időben sóház is
volt, a XVIII. század végén épült. Hét oszloppal tagolt kifejezetten hosszúra nyúló tornáca az
utcafrontra néz, ami igazán meglepő megoldásnak számít. A nádfedeles műemléki
épületben 1954-ben Jaksa János tanító, Móra Ferenc egykori kollégája hozta létre az ország
második falumúzeumát.

Részlet egy 1945 utáni képeslapról a
templommal és a mellette álló
faluházzal:
(forrás: hungaricana.hu)

Szélmalom, Sport tér 2.
Szegvár egyetlen ilyen jellegű ipari
műemléke. Korábban a településen
több kettős szárazmalom is működött,
ám ezek nem maradtak fenn. A
szélmalom építését az után határozták
el, hogy a gazdák úgy ítélték, az 1865-ös
évben
kiemelkedő
terméshozam
várható. Elsődleges szempont volt, hogy
a faluhoz közel essék, így a mai Sport
téren álló építmény belterületen
helyezkedik
el,
így
könnyen
megközelíthető.
Talán
központi
elhelyezkedése, magányos mivolta okán
is aktuális gazdái mindig törekedtek
állapotának megőrzésére, javítására. A
négyszintes
malomépület
ma
látogatható múzeum.

Nepomuki Szent János szobor, Hunyadi János utca felőli Kurca hídfő
Nepomuki Szent János a folyók, hidak,
halászok védőszentje, ezért Forray Máté
1795-ös nyugdíjazásakor a szobor állítását a
település első Kurca hídjának hídfőjéhez
rendelte el. A késő barokk műemléki szobor
ma eredeti helyén áll. Érdekesség, hogy a
szomszédos Szentes is legfontosabb Kurca
hídjánál helyezte el a szent tiszteletére állított
restaurált szobrát, ez is mutatja, milyen
kultusz övezte, övezi őt Csongrád megyében.

Helyi védelem
Szegváron ezen kívül 87 darab helyi védelem
alá vont épületet, építményt, területet
találunk.
Ezek
többnyire
kisparaszti
lakóházak, melyek jó példái az újjáépítés utáni
egyszerű, naiv Csongrád megyei népi
építészetnek. Az utcafrontra néző homlokzatú
házakat fésűs elrendezéssel a telekhatárra
húzták, előrebukó tetőnyergük fedett
tornácot eredményezett. A korszak egyik
érdekes reliktuma a Hunyadi János utca 45.
szám alatt található ház, mely esetében
Szegváron
egyedülálló
módon
az
utcarendezést követve a fedett tornácot
egészen az új rendezési vonalig megtoldották.

Hunyadi J. utca 45.

Kiemelendő még a Rozmaring utcában található gazdaház
is, mely a XIX. század végén épült, de a száz évvel építése
előtti uradalmi tisztségviselők rangját, stílusát hivatott
reprezentálni. Vastag, masszív falazata és széles talapzati
festése első ránézésre is tekintélyt parancsoló, tornáca is
a mai Falumúzeuméval rokonítható.

Rozmaring utcai gazdaház tornáca:
(forrás: sulinet.hu)

Helyi védelem alatt áll a Szentesi úton
található református templom is, melynek
felújításakor figyelembe vették a volt
megyeháza színvilágával való egyezést és az
egykori uradalmi központ hangulatának
archaizáló megidézését.

Hitélet
A kőkeresztek, feszületek a tanyasi emberek
hitélet gyakorlási szempontjából is fontos
kultúrtörténeti emlékek, egyedi tájértékek. A
keresztállítások az 1800-as évek végére váltak
jellemzővé. Sokszor egyszerű útjelzőkként,
határjelölőkként szolgáltak, de többnyire
valamiféle
többlettartalommal
bírtak.
Legtöbbször emberi- vagy vélt isteni segítség
hálájából emeltek keresztet az emberek, így
sok esetben ezekhez jártak ki imádkozni is.
Ilyen a Szentessel közös határon található
útszéli Szabó- kereszt is, melyet Szabó Mátyás
emelt 1894-ben.

A település első Szentháromság szobra is ezen
időszakra, egészen pontosan 1901-re készült
el. A szobor ma a Kossuth téren áll. Egy másik
ilyen mű pedig 2014-ben került Szegvárra. A
katolikus templom kertjében áll Kulbert
György japánakácból faragott adománya,
mely a klasszikus elemek mellett a település
életét meghatározó motívumokat, mint
például a vízi világot is feltünteti.

A magyar tanya, mint kulturális örökség
A Csongrád Megyei Értéktár Bizottság munkájának eredményeképp ma "A magyar tanya"
a Magyar Értéktár részét képezi, mely érték összetettsége, sokfélesége okán a "Kulturális
örökség" szakterületi kategóriába illeszkedik. Törekedni kell tehát a tanyasi épületállomány
megóvására, az életformából adódó hagyományok megőrzésére, a szellemi örökség
bemutatására, hasznosítására. A tanyákat főként mivel a kiemelt térszínekre építették,
helyük sok esetben egybeesik meglévő és lehetséges régészeti ásatásai helyszínekkel is.

Tanya a belterülethez közel. Jó példa tájjellegű kistéglás berakásai-, alacsony áttört
léckerítése-, színei és természetes anyaghasználata miatt is.

A település legidősebb, egymásra épülő utcái helyi értékvédelmi területként kezelendőek,
azaz fokozottan ügyelni kell a kialakult utcahálózat és utcarend megtartására. Műemléki
környezet a szélmalom és környezete, valamint a az ófalu egyes területei kiegészülve
polgáriasodott utcarészletekkel.

Természeti értékek
Szegvár a Körös-Maros közén, a Dél-Tisza völgy kistájon helyezkedik el. A terület élénk
relieffel rendelkezik, amit leginkább a folyóhátak, egykori medrek létének köszönhet.
"Ex lege" védelem alatt állnak a Környezet- és Természetvédelmi Helyettes
Államtitkárságának nyilvántartásában szereplő kunhalmok. Ezen kultúrtörténeti emlékek
egyik kiemelkedő sűrűsödési területe a mai Kurca mente, tehát a Tisza és mellékvizeinek
folyóhátai által kiemelt térszínek. A kunhalom gyűjtőnévként értelmezendő fogalom,
eredetük és építési funkciójuk szerint több csoportba is sorolhatóak, ma leginkább tájképiés természetvédelmi funkciójuk, potenciáljuk okán törvényileg védett természeti
emlékekként tartják őket számon. A térségre jellemző a magasabb, testesebb és érdekesebb
formájú kunhalmok építésére való törekvés. A Szegvár és Szentes határán található Sáphalom kilenc méteres relatív magasságával emelkedik ki társai sorából (tszf.: 94 méter), a
Ludas-halom pedig alakjában érdekesebb (érinti az Alföldi Kéktúra 4. szakasza is).
A Sáp-halom:

Az Országos Területrendezési terv alapján Szegváron "Tájképvédelmi szempontból
kiemelten kezelendő övezet" területnek minősül a Tisza hullámtere, valamint a mellette
párhuzamosan elterülő és a délkeleti határrészen húzódó Ludas-ér melletti belvízveszélyes
érzékeny gyepek, valamint az északi határon található egykori Kontra-tó erózióveszélyeztetett gyepterületei. A lehatárolt terület vonalai szépen mutatják az egykori
folyóvölgyek mederviszonyait.

Az említett NATURA 2000-es területek, valamint a Kurca és a Kórógy vonala (egyes
belterületi szakaszokat leszámítva) a Nemzeti Ökológiai Hálózat ökológiai folyosóinak
egyaránt fő elemei. Habár sok helyen nagymértékben fragmentálódott a határ, a Kurca és a
Tisza közötti, valamint Derekegyház és Hódmezővásárhely irányában, a Téglás-ér és Kék-tó
területekkel való kapcsolat is megfigyelhető.
Az Alsó-Tisza hullámtér kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület (HUKN20031)
NATURA 2000 terület jelölő fajai és élőhelyei:

Jelölő fajok
emlős
vidra (Lutra lutra)
tavi denevér (Myotis dasycneme)
kétéltű vöröshasú unka (Bombina bombina)
dunai tarajosgőte (Triturus dobrogicus)
hüllő
mocsári teknős (Emys orbicularis)
hal
szivárványos ökle (Rhodeus sericeus amarus)
réti csík (Misgurnus fossilis)
selymes durbincs (Gymnocephalus schraetzer)
balin (Aspius aspius)
vágó csík (Cobitis taenia)
garda (Pelecus cultratus)
magyar bucó (Zingel zingel)
széles durbincs (Gymnocephalus baloni)
gerinctelen
skarlátbogár (Cucujus cinnaberinus)
erdei szitakötő (Ophiogomphus cecilia)
nagy tűzlepke (Lycaena dispar)

Jelölő élőhelyek
Oligo-mezotróf
állóvizek
Littorelletea
uniflorae és/vagy Isoeto-Nanojuncetea
vegetációval /3130/
Természetes eutróf tavak Magnopotamion
vagy Hydrocharition növényzettel /3150/
Iszapos partú folyók részben Chenopodion
rubri és részben Bidention növényzettel
/3270/
Folyóvölgyek Cnidion
mocsárrétjei /6440/

dubiihoz

tartozó

Enyves éger (Alnus glutinosa) és magas kőris
(Fraxinus excelsior) alkotta ligeterdők
(AlnoPadion, Alnion incanae, Salicion albae)
/91E0*/
*kiemelt jelentőségű prioritás élőhely

A közigazgatási területnek ma csupán alig több mint 7 százaléka erdősített, ám a jövőben e
téren fejlődés, javulás várható. A Tisza fűz-nyár ligeterdői mellett fontos megőrizni a Kurca
és a Kórógy-ér bokorfüzeseit. Telente még a Kórógy belterületi szakaszának telepített fás
részein is megjelennek a nagy kárókatonák, a települési zöldfelületek gondozása, növelése
tehát madárvédelmi megfontolásokból is fontos. Nem szabad elfelejteni a magányosan álló
fákat, hagyásfákat sem, hiszen ezek szintén fontos madárvédelmi és esztétikai szereppel
bírnak.

A Nemzeti ökológia Hálózat elemei és a Natura 2000-es területek közötti kapcsolatok, átfedések:

Helyi védelem alatt álló természetvédelmi területtel, emlékkel Szegvár egyelőre nem
rendelkezik.
A település bővelkedik belterületi zöldfelületekben, a zöldterületek pedig a központban
találjuk. Koncentráltan helyezkednek el tehát a közparkok, ám a Szabadság- és a Kossuth tér
szomszédsági helyzetükből adódóan egymást erősítik. A központi helyzetű Kórógy-tó
(felhagyott agyagbánya gödör) rekreációs- sport célokat is szolgáló víztér, helyes kezelése a
település egyik legfontosabb feladata.

A Kórógy-tó panorámája.
(fotó: Viola István)

A biztonságosan befagyó víztükör 1,2 hektár természetes korcsolyapályaként is „üzemel.”
(fotó: Viola István)

4. Településképi szempontból meghatározó,
eltérő karakterű területek

1. Ófalu („Öregfalu”)
2. Egyéb falusias lakóterületek
3. Kertvárosi lakóterület
4. Ipari-, gazdasági-, szolgáltató területek
5. Természeti területek, egyéb külterület

Ófalu
A Szentesi úttól északra fekvő organikusan fejlődő terület gerincét a Hunyadi János utca
adja, de ide tartoznak a helyi védett épületekkel leginkább ellátott utcák is, a Rozmaring,
Régiposta, Templom és a Kántor valamint a határoló Kontra utca is. A településkaraktert
leginkább meghatározó épületek itt az egykori Vármegyeháza mellett a templom és a
falumúzeum.

A templom és „fiatornya”:

Egyéb falusias lakóterületek
A településfejlődés kapcsán már kitértünk rá,
mennyire változatos és összetett település
Szegvár. Míg például a Kórógy utca védett
épületekkel teli északi része, vagy az Újfalu
határterületei szépen idomulnak a természeti
formákhoz, más területei az uradalmi
igényeknek
megfelelő,
mondhatni
funkcionalista sakktáblás elrendezésűek.
A településen jól lehatárolható ugyan a
kertvárosiodott településrész, ám jelentős ilyen
irányú átalakulás zajlik az Újfalu keleti
peremének utcáiban is.
A terület bővelkedik jó példákban, melyek
szerencsére nem csak a múltból származnak. A
településrész arculatát meghatározzák továbbá
a főutcák mentén és a Kossuth tér
környezetében
kialakult
részlegesen
zártsorúsodott utcarészletek, módos paraszti-,
polgári házak és egykori kereskedelmi célú
épületek. A falukép szempontjából üdvösnek
tartjuk,
hogy
kisvárosias
többszintes
épületeket a fejlődés korszakában nem
emeltek, így a település egészére harmonikus
egység jellemző.

Kertvárosi lakóterület
A Kórógy utca déli részét, jelenleg kis területet
foglal magába e településképi szempontból
meghatározó településrész, ám a mai
társadalmi folyamatokat vizsgálva bővülés
várható, ezért is fontos a karakterjegyek,
követendő példák pontos megismertetése.

Ipari-, gazdasági-, szolgáltató területek
Az ipari- gazdasági célú épületek, üzemek
érthető módon elsősorban a sűrű tanyás
területekkel rokon védett helyekre települtek.
Az érintett részleteket többnyire nagyfokú
rendezettség jellemzi. Meghatározó elemek
az egykori TSZ telepeket borító modern
üvegházak és fóliasátrak. Összefüggő nagyobb
ipari terület a vasúti fővonal és a bezárt
gazdasági kisvasút találkozásánál, a mai
lakóterületek határában alakult ki, ám a
megfelelő védelmi célú takarófásítás és a
környezeti elemek megléte miatt megfelelő
pufferzóna védi a lakókat a káros hatásoktól.
A lakosság és a természet megóvásának okán a meglévők mellett továbbra is cél kisebb,
pontszerű üzemek létrehozása, ehhez kapcsolódóan a helyi gazdaság, kis méretű
vállalkozások betelpülésének, létrejöttének ösztönzése.

Az egykori kendergyár megfelelően fásított
környezete:

Többszintes gazdasági épület a Puskin TSZ
területén:

Természeti területek, egyéb külterület
Ide tartoznak a Nemzeti Ökológiai
Hálózat védett elemei, a Natura
2000-es területek és a szigetszerű
kunhalmok.
A külterület fennmaradó része
egyfelől erdőgazdálkodási terület,
legnagyobb arányban azonban
szántó- és legelőterület, de
jelentős a gyümölcsösök léte is.
Kisebb tájsebek csak a vonalas
infrastruktúra
vezetékei
és
állványai mellett a felhagyott
tanyák.
A Kórógy partja:

Szénagyűjtés.
(fotó: Berezvai László)

Tanyahelyek, tanyasorok és tanyasi iskolák.
(forrás. mapire.hu)

5. A településkép minőségi
formálására vonatkozó
ajánlások
Átfogó településképi javaslatok
Telepítés
Szegváron hagyományos oldalhatárra, utcára párhuzamosan épült egytraktusos lakóházak a
jellemzőek.
Részleges zártsorúsodás a településközponti helyen alakulhatott ki, ezen kívül az utca
szabályozási vonalára merőleges lakóépületeket találhatunk a Szentesi út és a Mindszenti út
mentén is.
Előkertképzés hagyományosan nem jellemző a településen, a házak homlokzata az utca
szabályozási vonalára épült.

Javaslatok: átépítés, új ház építése esetén igazodjunk az adott településrészen kialakult
telepítési struktúrákhoz!
Kerülendő az utca szabályozási vonalától előrébb, vagy hátrébb elhelyezkedő építkezés,
mivel az rendezetlenséget sugall, kis eltérés is megtörheti a telekrendszer képét.

Magasság
Egy utcakép, települési arculat esztétikailag egyik legmeghatározóbb élménye az harmonikus
rendet, egységességet sugalló hasonló épületmagasságok. A községben hagyományosan
földszintes, lakóépületek a jellemzőek, többszintes épületetekkel csak az új, átalakuló
utcákban, csoportokban találkozhatunk.
Javaslatok: kerüljük a településrészi karaktertől kiugróan eltérő megoldásokat!
A községben számos jó példa található a települési térbe szépen illeszkedő tetőtér
beépítési módra mind magán- mind szolgáltató intézmények tekintetében is:

Tetőforma, tetőhajlásszög
A községben legelterjedtebbek a lapos szöget bezáró 30-45o közötti összefüggő területeket
alkotó hagyományos nyeregtetős megoldások. A nyeregtető és a csonka-kontyolt tető
sajátossága, hogy e forma lehetőséget biztosít jellemző részletek, homlokzati padlás
szellőzőablakok kialakítására is. Az oldalukkal az utcára néző házakat jellemzően
kontytetővel látták el.

Javaslatok: törekedjünk a szomszédságban, utcában alkalmazott, valamint a hagyományos
formák, hajlásszögek kialakítására, megtartására.
Szerencsére ma már szép számmal találunk jó példákat felújított és újépítésű házak
körében az illeszkedés igényével megvalósított tetőszerkezet kivitelezésére is. Figyeljünk a
jellemző részletek megóvására, beemelésére!

Felújítás alatt álló parasztház, eredeti tetőforma és részletek megtartásával:

A település teljes területén kerülendő a
lapostető, túlzottan alacsony szögnyílású,
mediterrán típusú tető kialakítása!
Ugyancsak kerülendő a manzárdtető. Ez a
megoldás közintézmények sajátja lehet,
kiemelve így azokat a települési térből, ezt
Szegváron is megfigyelhetjük, például a
„Vármegyeháza” vonatkozásában.

Kertek, zöldfelületek
A település zöldterületei, zöldfelületei gondozásával példát szolgáltat az itt élők számára. A
kertek, előkertek, utcafrontok megfelelő fásításával, évelők telepítésével a közösséget
alkotók is hozzájárulnak az egészséges, inspiráló, idelátogatók, átutazók számára is vonzó
környezet kialakításához. Szegváron is – mint számos környékbeli településen – elterjedt és
ajánlott kisméretű gyümölcsfák mellett örökzöld növényzet telepítése, hiszen a terület talaja
is kedvező számukra.
Speciális zöldfelülete a településnek a temetőterület. Mivel a település szövetétől nem
különül el, így védelmi szempontból is fontos a megfelelő fásítása, parkosítása. A gondozott
temető területén az árnyékolás megoldott, ez a szertartásokra érkezők, megemlékezni
vágyók egészséges és nyugodt látogatását is segíti.
Javaslatok: Szegváron a kertművelésnek is komoly hagyományai vannak, ehhez is
illeszkedve törekedni kell a lehető legnagyobb mértékű zöldfelület létesítésére.
Esztétikai és egészségügyi okokból is kerülendő nagyobb, összefüggő felületek zárt
burkolattal történő lefedése. Járműbejárók esetén is fontoljuk meg csupán a nyomvonal
gyeprácsos lefedését.
A kezelésünkbe tartozó területen a közparkokhoz illeszkedően fokozottan figyeljünk a
tájidegen, agresszívan gyomosító, invazív fajok telepítésének elkerülésére!
Néhány példa a legelterjedtebb invazív fafajokra: fehér akác, zöld juhar, amerikai kőris,
kanadai nyár, kanadai aranyvessző, kései meggy.

Egyes fajok, mint például a zöld
juhar szerepel ugyan a Közterületi
Sorfák Jegyzékében (Orlóczi L.,
2005),
azonban
telepítésük
továbbra sem ajánlott. Javasoljuk
az
ökológiai
viszonyok
figyelembevételét is.

Kossuth tér:

Az élő Szabadság tér:
Az egymással kapcsolatban lévő, folyosóként
működő parkosított területek nem csak a beépített
területek átlégzését segítik, hanem a települési
állatvilág számára is hasznosak. A biodiverzitás
megőrzése településképi szempontból is fontos.

Fasor a Kurca jobb partján:

Fasor a Szentesi úton:

Utcabútorok,
közjóléti
berendezések
elhelyezésekor jó példaként szolgálnak a
Kurca
partjának
rendezett
szakaszai.
Természetközeli, nyugodt falusias hatást
érhetünk el, ha egyszerű, gondozott padokat,
korlátokat, átjárókat alakítunk ki épületünk
előtt, valamint annak udvarában.

Fényszennyezés
A település jellegéből adódóan a közcélú világítások, közterületek megvilágításának ereje
22 óra után csökkenthető. Ennek figyelembevételével a magánjellegű megvilágításokat is
érdemes így tervezni, amennyiben létük nem indokolt, esti órákra akár teljesen
megszűntetni. Figyeljünk továbbá arra is, hogy ne használjunk 3000K feletti hideg színű
fénykibocsájtó forrásokat, továbbá szórásirányuk fentről-lefelé történjen, ha szükséges
terelőernyőket is használjunk, hogy ne zavarjuk a közlekedőket.

Légvezetékek
Sajnos Szegváron is problémát jelent a légvezetékek esztétikai képet is jelentős mértékben
romboló hatása, érdemes lehet megvizsgálni, idővel ezeket hogyan lehetne Szegváron is
földkábelekkel kiváltani, mivel sok esetben új telepítés esetén már csak kifejezetten ezek
létesítését engedélyezik.

Példás zöld utcaképrészlet
a Mindszenti úton, sajnos
a légvezetékek károsítják
az esztétikai élményt.

Ófalu
Telepítés
A településrész karakterének meghatározó
elemei a homlokzatukkal az utcára néző,
telekhatárra épített egyszintes, tornácos
parasztházak. Jellemzőek a többgenerációs
együttélés igényével épült nagy alapterületű,
hosszú egytraktusos megoldások.
Kevés a sátortetős típusház, ahol van, ott
többnyire
igyekeztek
a
településrész
karakterébe
illeszkedő
motívumokat,
megoldásokat használni. Ez jellemzi a
kétszintes házakat is, melyek jellemzően az
Ófalu szélén helyezkednek el.

Típusház nyeregtetővel, napsugaras
oromzattal és süllyesztett redőnnyel:

fa

A Kántor utca azonos telepítésű, oldalukkal az utcára néző lakóházai:

Homlokzat, oromzat

Színezés szempontjából szintén pontos előírások vonatkoznak helyi védett épületekre,
ezért így járjunk el egyéb esetekben is az egységes összkép elérésének érdekében.
Nem megengedettek a RAL 2012 – RAL 5026,
a RAL 6026-6028, a RAL 6033-6034, a RAL
7000-7005
színtartományba
tartozó
színárnyalatok, azaz a túlzottan élénk, rikító
színek (pl.: gyöngyház kék, lazacszín, olajzöld,
türkiz, acélszürke).
Jellemzőek a fehérre meszelt, de kedvelt szín
a pasztelles napsárga is, ami a vármegyeháza
színe is egyben.

Anyaghasználat vonatkozásában is érdekes a település, kedvelt a vakolatlan kistéglás
homlokzat és oromzat felépítés.
Az oromzat így lehet az előbb említett kistéglás-, vagy fadeszkás burkolatú, továbbá egyszerű
festett.
Hagyományosan a mész alapú festékkel fedett homlokzat tekinthető elfogadottnak és
példaértékűnek. Az évek alatt beérő mészfesték nyugodt, élő hatást kelt.
Javaslatok: kerüljük a hideg színek használatát, a telített meleg színek növelik a térhatást!

Kistéglás épület. Jellegzetessége a
németes, parasztbarokkra1 emlékeztető,
módos helyzetre jellemző vonalvezetés
és a kerek padlásszellőző ablak:

1

A parasztbarokk, a provinciális művészet
(provinciális
jelentése
itt
„vidékies”)
leképeződése. A provinciális stílus művészei a
nagyközönség számára hozták létre a népi
életbe, környezetbe épülő barokkos alkotásokat
mint például falusi templomokat, útszéli
kereszteket.
Ennek
laikus
elterjedését
jellemezték parasztbarokk névvel, mely azon túl,
hogy sem pejoratív többlettartalommal nem
rendelkezik, nem is feltétlenül jelent pusztán
paraszti alkalmazást. (Magyar Néprajzi Lexikon
alapján)

Jellemző részletek, faragott homlokzati padlásszellőző és kereszt:
Az ófaluban, annak is a templomhoz közeli, legidősebb területein találjuk a legtöbb, szív- és
kereszt motívummal faragott padlásszellőzőt, ami a terület karakterének, arculatának talán
legmeghatározóbb eleme. A motívumok sűrűsödése szépen kirajzolja a településrész
fejlődésének útját.

Jellemző részlet, napsugaras motívum:

Másik, sűrűn előforduló díszítési forma a napsugaras motívum, melynek eredetéről korábban
bővebben szót ejtettünk.
A motívumhoz illő egyszerű ólomüveg padlásszellőző megtartása, az egyszerű formához
igazodó kereszt motívummal. Jó példa a megfelelő magasságú, részleteket láttató zöldfelület
is:

Javaslat: a településre a letisztult formavilág a jellemző, ezért kerüljük a túlzott
díszítettséget, tájidegen műkő használatát!

Tetőforma, tetőhajlásszög
A településrészre leginkább a nyeregtetős és a kontyolt tetős formák a jellemzőek.
Oldalukkal az utcára néző markáns térformáló hatással bíró épületeknél a kontyolt tető
enyhíti a túlzott, nem kívánt tömeghatást.
Jó példa a Hunyadi János utcában
található épület tetőformája mellett
hagyományos ablakkiosztása, vastag
szürke lábazata és zöldfelület képzése
is:

Héjazat:
A tetőhéjazatokon a falusias területen
leginkább
használatos
úgynevezett
„hódfarkú” cserepek ívelt és egyenes vágású
típusai a legelterjedtebbek. Színvilágban
leginkább a natúrtól a középvörösig terjedő
árnyalatok a jellemzőek.
Helyi védett épületek esetében előírás
kerámiacserép, indokolt esetben nádfedél
használata, ezt az iránymutatást igyekezzünk
máshol is alkalmazni.
Javaslatok: Kerüljük a hullámos felületű
kerámiacserepek és a pala, vagy lemez
használatát!

Hagyományos szín, anyag és forma:

Jellemző részlet, padlásajtó:
Fő- és melléképületeken egyaránt
elterjedt a homlokzati részletekkel
rokon padlásajtó:

Nyílászárók
A településrészre az álló formátumú ablakok
a jellemzőek, az előkertek nélküli házakhoz
bejárati
kapu
is
tartozik.
A
homlokzatképzéshez hasonlóan itt is a
visszafogott díszítés megszokott, de az enyhe
klasszicizáló íves formák, sőt esetenként
szecesszióba hajló megoldások is elterjedtek.
Az
ablakkeretek
és
ajtók
anyaga
hagyományosan sötétebb fa.
Tetőablakok esetében a tető síkjába
illeszkedő megoldások segítenek leginkább a
nyugodt utcakép fenntartásában.

Hagyományosan nem jellemző, ám kedvelt megoldás a
zsalugáter használata, ami remekül kiváltja a
redőnyözést. Elfogadható még fa anyagú redőny
használata is.

Javaslatok: kerüljük a homlokzati színezésnél felhozott
kellemetlen, erős színeket!
Redőnyök tekintetében fontos a redőnytok süllyesztése,
vagy beltéri elhelyezése!
Kedvelt szín a zöld is, mely szintén hagyományosan
elterjedtnek tekinthető. Az ilyen nyílászárók mellé
sokszor hasonló árnyalatú homlokzat, oromzati lécezés,
lábazat és kerítés párosul, ami kedves, játékos hangulatot
kölcsönöz az utcaképrészletnek. Az ilyen megoldással
rendelkező házak jellemzően kiterjedtebb zöldfelülettel is
rendelkeznek.
A vörös árnyalatok is megszokottak, ezek inkább a
napsárga falakkal alkotnak kívánt kontrasztos képet.

A játékos vonalvezetéshez passzoló zöld színválasztás.
ami az organikus, szecessziós jegyekhez is illik:

Ahogy a bemutatott példán is látszik, a
kistéglával való körberakás, díszítés
egyszerű vakolt falazatú épületeknél is
alkalmazható. Ajtók, bejárati kapuk
egyaránt rendelkezhetnek ilyennel:

Jellemző részlet, tornác:
Sok háznál még mindig megtalálható a hasznos, nyitott oldaltornác, mely megfelelő árnyékolással a ház átszellőzését, hűtését segíti. A Szegvári
ház tornácának oszlopai vastagok, szögletesek, vagy akár klasszicista dór formájúak is lehetnek.

Az épület, melynek oromzati
részlete
már
korábban
bemutatásra került a jó
példák tárháza.
Fehérre meszelt falával
kellemes
kontraszthatást
kelt a világos fa használata.
Ehhez illeszkedik kistéglás
lábazata is. Dór oszlopaihoz
boltíves
kapu
és
a
zsalugáteres ablakok körüli
finom
klasszicizáló
díszítettség párosul. Az
áttört kerítés szintén látni
engedi a ház részleteit. A
héjazat semleges árnyalatú,
így nem vonja el a
figyelmünket.

Lábazat:
A lábazat jellemzően vastag, sötétebb szürke, ahogy korábban már előrebocsájtottuk, akár
vakolt, meszelt kivitelezés helyett lehet kistéglás is, vagy hasonló színű festett.
Jellegzetes Szegvári „modor” a fekete lábazatfestés, ami a napsárga épületek sajátja.
Javaslat: kerüljük a mű-antikolt, ragasztott csempés megoldásokat!

Jó példa a helyes színösszeállításra. Meszelt napsárga fal, vöröses nyílászárók és fekete
lábazat:

Kerítések, kapuk
A kerítések hagyományosan tömörek és viszonylag magasnak tekinthetőek. Az épületekhez
illeszkedő módon anyaguk ahol a kistégla dominál, ott szintén abból felépített lehet, de
általánosabban elterjedt a fadeszka használata. Szintén az épület vonalvezetésétől,
telepítésétől, tömeghatásától függően lehet egyenes síkú, vagy ívelt. Színük általában
sötét, akár vöröses.
Félig áttört példákat is láthatunk, nem ritka a kőtalapzathoz, vagy kistéglás talapzathoz
párosuló oszlopok közötti falécezés sem.
Az általános magasság 1,8 méter,
aminél
viszont
nem
ajánljuk
magasabb kerítés építését, új
építésnél pedig kifejezetten a
maximális 1,5 méteres magasságot
javasoljuk.
Portán belül csak áttört kerítés
kialakítása megengedett.
A tömör kerítéshez olykor áttört
kapu párosul:

Javaslat: kerüljük a természetes
anyagoktól való eltérést, továbbá a
csillogó
anyagok,
lemezek,
drótfonatok használatát!

Kertek, zöldfelületek
A településen általános a falusias lakóterületekre jellemző 40%-os zöldfelületi borítás
előírása, ez csak helyenként, speciális helyzetekben, intézményi-, különleges területeken
lehet eltérő.
Portánkon és az utcafronti területeken a
település és településrész karakteréhez
illeszkedő módon igyekezzünk kialakítani
zöldfelületeinket. Általános irányelv, hogy
homlokzatunkat ne takarjuk, engedjük láttatni
épületünk részleteit, ezért az ide telepített
növények magassága ajánlásunk szerint ne
haladja meg a körülbelül háromméteres
magasságot,
harmonizáljon
épületünk
méreteivel.

A sövény kivágása a ház teljes metszetét látni engedi:

A széles szelvény miatt több vonalba rendezett utcafronti zöldfelület kialakítás a Hunyadi
János utcában. Légvezetékeket nem zavaró, a közút űrszelvényébe sem belógó kisméretű
fák, mögöttük megfelelő távolságra kisméretű tuják és gondozott gyep:

Egyéb falusias lakóterületek
Telepítés
E lehatárolt településrész sajátosssága a zártsorúsodás megjelenése. Ennek megbontása
helyi értékvédelmi érdekeket sért, ezért e beépítési forma megőrzése rendkívül fontos.
A kertművelés hagyományairól is szó esett már korábban. Itt azért fontos újra elővenni,
mivel nem ritka látvány a szalagtelkes kertekben a kisebb fóliasátor használata és a
kertműveléshez tartozó melléképületek sora. Jellemző a tulajdonosok körében az
egytraktusos hosszú házakhoz történő hozzáépítés. Ezt a példát követve a szabadon álló
melléképületek is többnyire csak az udvar adott felét használva a lakóépületek mögött
sorban helyezkednek el.

Magasság
Számos településen láthatunk példákat a
nagy belmagasságú és így magas
homlokzati fallal rendelkező épületek
esetében szintráépítésre, ami az eredeti
utcarendet megbonthatja. Ezek célja
többnyire funkcióbővítő megújítás, lakásés irodacélú hasznosítás, ám Szegváron ez
a városias megoldás kerülendő.

Részleges zártsorúsodás a
Mindszenti út két oldalán.
Figyeljük meg a képet uraló
épületen a település ritka
jellemző részleteit is:

Tetőforma, tetőhajlásszög
Zártsorúsodás esetén különösen ügyelni kell az épületeket összekötő illeszkedő
gerincállásra:

Egyforma hajlásszögek
a Réti-telepen:

Héjazat
Jellemző részlet, padlásajtók, padlásszellőzők:
Mivel az egész településre az egységes
megjelenés igénye a jellemző, így az ófaluban
tapasztalt
építészeti
részletek
helyes
használatára a Szegvár legnagyobb részét
magába foglaló meghatározó karakterű
területen is számos példát láthatunk.

Homlokzat, oromzat
Jellemző részletek, padlásszellőző ablakok:
Apró, ám szembetűnő és fontos különbség, hogy a szív- és kereszt alakban kivágott
oromzaton elhelyezett padlásszellőző, mely az ófalu sajátja itt kevésbé elterjedt. A
településrész ilyen részletei általánosságban rombusz-, vagy egyszerű téglalap alakúak.
Ezekhez az egyszerűbb formákhoz viszont illik és előszeretettel használják is nyeregtető
csúcsán a kereszt elhelyezést. Sok helyen ezek beüvegezése, ám megtartása jellemző.

Egy eredeti és egy felújításon átesett példa a helyes megőrzésre:

A másik jellemző részlet, a napsugaras
motívum is több helyen megjelenik:

Nyílászárók
Általánosságban elmondható, hogy itt még inkább
elterjedt a redőnyhasználat, figyelni érdemes ezért,
hogy a redőnytok ne bontsa meg a homlokzat
egységét. Ezért süllyesztett, vagy beltéri
elhelyezést ajánlunk.
Jellemző továbbá, hogy a kistéglás berakás itt is
nagy számban elterjedt, hiszen ez a módos
építkezést hivatott reprezentálni.

Vörös
lábazattal
tényleges
kapcsolatot teremtő kistéglás
körbeépítés. Ilyen egybeépítésre,
kapcsolatra is számos jó példát
láthatunk:

Jellemző részlet, szárazkapu:
A településrész kapuit a tekintélyt
parancsoló erős megjelenés jellemzi,
amely így az épületek markáns
tömegformálást erősíti. Kevés ilyen,
a portára átvezető kapu található a
településen, helyes megőrzésük
kiemelt feladat, hiszen a település
virágkorának reliktumai. A kapu
anyaga fa, színe leginkább olajzöld.

Kerítések, kapuk
Mivel itt már egyes utcák arculatának meghatározó eleme az előkert, általános az ehhez
illeszkedő áttört kerítés. A hagyományosan használt fa mellett széles körben elterjedt a saját
készítésű, egyedileg díszített, de gyári elemekből álló betontalapzatra emelt fémkerítés.
Láthatunk példákat sövénykerítésre is, ami tömör kőkerítés helyett remek alternatíva. Ez
egyfelől újabb zöldfelületet eredményez, másfelől zajvédő tulajdonsága is kiváló. Meg kell
jegyeznünk azonban, hogy falusias környezetben, ahol nem általánosságban elterjedt szokás,
némileg zavaró lehet. Az efféle telekhatár leginkább kertvárosi részekre jellemző. Éppen
ezért mi inkább a hagyományos, utcában kialakult és a településkarakterhez illeszkedő
kerítést és mögé telepített növényzetet javaslunk.

Településkarakterhez illeszkedő ívelt kapu, megszokott mintázatú kistéglás kerítéssel:

Kertvárosi lakóterület
Telepítés
Az egységes, a település többi részétől jól lehatárolható lakóterületen megengedett a
szabadon álló építkezés.
Kertvárosi területeken általánosan, így Szegváron is előkerttel kapcsolódnak a házak az
utcához.
Javaslat: az utcaképrészlet rendjének megőrzése érdekében új építés esetén igazodjunk a
kialakult rendhez! Az utcafronttól egyenlő távolságra épülő lakóházak kellemes, jó ritmusú
utcaképet alkotnak.

Kerítések, kapuk
Talán a legszembetűnőbb
különbség a falusias településrészekkel szemben, hogy
többségében kifejezetten alacsony, 1,5 méter alatti, akár talapzat nélküli áttört kerítéseket
láthatunk. Hasonló lakóövezetekben nem ritka a kerítés teljes elhagyása sem, ez azonban
Szegváron nem jellemző. A családias, nyugodt környezet, átmenő forgalom hiánya sem
indokolja markáns térelválasztók létét.

Tetőforma, tetőhajlásszög
Fiatal, formálódó kertvárosi területeken
fokozottan ügyeljünk a szomszédság
épületeihez való illeszkedéshez.
Javaslat: kerülendőek a túlzottan
összetett, mediterrán tetők, melyek nem
illeszkednek a nyugodt utca- és
településképhez.

Kertek, előkertek
A településrészen a legmagasabb, 50% a zöldfelületi fedettséggel kapcsolatos előírás. A
telepítési rend az általánosan javasoltaknak megfelelő, tehát előkertbe a ház részleteit
láttató, épület magasságával harmonizáló évelők, cserjék, fák, oldal- és hátsókertbe
magasabb növésű örökzöldek, egyéb fás szárú növények ültetendőek.
Mint arra a fejezet elején az átfogó előírásokban is kitértünk esztétikai és egészségügyi
okokból is kerülendő nagyobb, összefüggő felületek zárt burkolattal történő lefedése. Az
áttört kerítések miatt fokozottan figyeljünk udvarunk rendbetételére is, a z ott található
közlekedési útvonalak esetében is fontoljuk meg a gyeprácsos lefedést.

Jó példa a kocsi beálló. Kertvárosi részeken
kerülendő a sokszor tömör kerítéssel
párosuló, a teret markánsan lezáró garázs. A
képen látható zöldfelülettel történő megoldás
egyszerre esztétikus és praktikus:

Ipari-, gazdasági-, szolgáltató területek
Amennyiben lehet, főként új építkezések, átalakítások esetében igyekezni kell a
kézikönyvben korábban leírt településkaraktert meghatározó tömegalakítási módok,
térformáló megoldások, színek, zöldfelületi ajánlások, zaj- és fényszennyezési korlátozások
megvalósítására.
Kerüljük a kirívó színeket, a falu arculatához nem
illeszkedő táblák, cégérek használatát!

Zöldfelületek
A település ipari- és mezőgazdasági üzemei,
telepei védelmi szempontból megfelelő
keretező és takarófásítással rendelkeznek.

Gondozott, parkosított terület a
„Puskin TSZ” és a Fácános vendégház
között.

Anyaghasználat
Fém felépítést csarnoképületek esetében
is csak abban az esetben használjunk, ha
az valóban indokolt!

Tetőforma, tetőhajlásszög:
Lapos, illetve fűrészfog tetőt csak abban
az esetben használjunk, ha az az áthidalni
kívánt távolságok méretéből adódóan
statikailag indokolt!

Megfelelő héjazatú szolgáltató épület
egy mezőgazdasági telep területén:

Természeti területek, egyéb külterület
A Nemzeti Ökológiai Hálózat elemeire vonatkozó általános előírásoknak megfelelően ilyen
területen tájidegen műtárgyak, tájképet zavaró, táji potenciált degradáló létesítmények nem
helyezhetők el. Természetesen nem végezhető a természetvédelem céljaival ellentétes
fásítás sem.
Javaslatok: minden esetben törekedjünk a tájba illeszkedő, megfelelő megjelenésű, az
élővilágot és a tájképet sem zavaróan elhelyezett természetes anyagokból épülő
tereptárgyak létesítésére.
Szegvár külsőségein és főként annak keleti oldalán a kultúrtájat meghatározó létesítmények
a tanyahelyek. Védelmi és klimatikus célból is fontos a külterületi ingatlanok takarófásítása.
Javaslat: a tanyák minden esetben, így Szegváron is őrzik a tájjelleg jegyeit. Új építés,
felújítás esetén igyekezzünk a településen hagyományos motívumok, jellemző részletek
beemelésére, megőrzésére, továbbörökítésére, a megszokott és javasolt forma- szín- és
anyaghasználat alkalmazására.

Szegvár külterületén sok földútszakasz mellett maga a Tisza töltése is kerékpározható,
járható. Ennek következtében közjóléti berendezések, mint például paddal ellátott, esetleg
fedett pihenőhelyek kialakítása az aktív kikapcsolódást keresőket kiszolgáló ökológiai
szemléletű fejlesztésének szempontjából is fontos lehet. Érdemes lehet továbbá a környezeti
viselkedéskultúráról és a kerékpáros közlekedés szabályairól is információs táblákat
kihelyezni, ezzel is szolgálva a védett területek állapotának megőrzését.

6. Jó példák: épületek,
építészeti részletek
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat épülete az ófaluban. Egységes, kívánt színhasználat,
kellemes kontraszthatások. Hagyományos anyaghasználat héjazat, oromzat, lábazat, kerítés,
nyílászárók esetében:

A Római Katolikus Plébánia épülete az ófaluban. Vastag szürke lábazat, klasszicizáló
díszítések, helyes pasztelles árnyalatok, apró tetőszellőző ablakok:

Ház az ófaluban. Kiemelkedő a bejárati kapun és az oromzaton a jellemző részleteinek
felvonultatása. A lábazat színezése a szomszédos épület kerítéséhez illeszkedik. A kék szín
beemelésére a kézikönyvben nem tértünk ki, de esetenként előfordul, a víz jelenlétét
szimbolizálja. A településen kevés helyen látható oromzati szegélye alatti hattyúnyakas
konzolai is jelzik az épület fontosságát:

A kék nyílászárókhoz és a fehér falhoz illeszkedő házszám:

Tornácos ház az ófaluban. A
házhoz illeszkedő magas, ívelt
kerítés, megfelelő zöldfelület
kialakítás.
Figyeljük
meg
egyéb értékes részleteit is:

Érdekes kistéglás szegéllyel
ellátott oromzati forma az
ófaluban. Magas lábazatú
áttört
kerítés,
belső
redőnytok. Míg az utca felől a
vörös színek dominálnak, bent
már a zöld válik jellemzővé:

A vastag lábazattal fizikailag
is összekapcsolt bejárati ajtó.
Szintén tettenérhető a vörös
és a zöld szín kettősségének
játéka. A helyes kiosztású és
szépen beépített ablakokat és
a nyugodt homlokzatot sem
zavarja kiugró redőnytok:

Szintén jó példa a lábazat, a
kerítés és a nyílászárók
közötti kapcsolatra.
Szép
példa a redőny megfelelő
színezése is. Sajnos a bejárati
kapu beépítésre került:

Az előző példával rokon
lakóház, még szintén az
ófaluban maradva. Részletei
szépen
kihangsúlyozottak,
feltűnő továbbá az ablak, az
ajtó és a kerítés színének
egysége.
Itt
is
látszik,
mennyire hasznos tud lenni a
zsalugáter használata:

Az enyhe vörös téglához jól
viszonyul
a
gondozott
zöldfelülettel
harmonizáló
zöld oromzat. Ablakának
alakja és osztása is példás:

Ablaka miatt már korábban is
kiemelt lakóház. Jó példa a
nyílászárók és szegőlécek
illeszkedése.

Jellemző részletek, színek és
anyagok, illeszkedő kerítés. A
ház előtti fák mérete és
elhelyezése is helyes, a korlát
is egyszerű. Jó döntés a
redőny elhagyása is:

A kevés rombusz alakú
szellőzőnyílás
egyike
az
ófaluban:

Egyedülállóan
érdekes
meszelt falú ház az ófaluban:

A faragott padlásszellőző
nem csak utcafronton került
kialakításta. Szép példa az
ófaluban jellemző méretű
tömör léckerítés
és az
épülethez illeszkedő bejárati
kapu is:

Mész alapú festékkel fedett
napsárga falferület:

Felújítás az ófaluban. A
nyílászárók már megfelelően
cserélve, a lábazat is az
eredeti
marad,
szépen
illeszkednek hozzá oromzati
konzolai is:

Sötétszürke
lábazat
és
talapzat, faragott konzolok és
belső redőnytok, egy jó új
példa az ófalu határán:

Példák a kereszt motívum egyszerű használatára:

Az óvoda:

Egyedi névtábla:

Napsugaras motívum
dátummegjelöléssel a
Réti-telepen (2015). A
tulajdonosok ügyeltek
arra
is,
hogy
az
örökzöldek ne zavarják a
látványt:

Ugyanitt szintén napsugaras
motívum, mellette kistéglás
lábazat és redőny mellőzése:

Megfelelő méretű és kívánt
sűrűségben
telepített
örökzöldek:

Úgynevezett „vakablak.”
Sok helyen az utcafronti
bejárati ajtókat befalazták,
ám emléküket ízlésesen
megőrizhetjük:

Letisztul formák. A ház
tudatosan nem él az ófalura
jellemző részletekkel, de a
színés
anyaghasználat
illeszkedik. A ház előtti fák
magassága is példaértékű.

Új építés „Újfalu” keleti
részén. A kerítés és a
zöldsfelület
kialakítása
a
kézikönyvben
leírtaknak
megfelelő, a
főépület
színhasználata is példás. A
riasztóberendezés elhelyezése
sem zavaró:

Ház az ófaluhoz közel. Ennek
megfelelően fehér festés és
egyenesvágású kerámiacserepek
a nyugodt nyeregtetőn:

Ház a Petőfi utcában:

A megszokottnál bátrabban
faragott
oromzat
egy
Mindszenti úton található
védett épületen:

Hattyúnyakú konzolok
(fotó: Kovács Lajos)

A kevés nádfedeles
egyike a Szentesi úton:

ház

Ház a Szentesi úton. Feketére
festett
lábazat,
szépen
megőrzött
héjazat,
közterülethez illeszkedő zöld
nyílászárók.

Íves tömör kapu és kerítés, a
kocsibejáró nem burkolt:

Alacsony áttört kerítés vágott
téglaborítású kőoszlopokkal a
gyorsan megújuló, szukcesszió
által erősen érintett keleti
településhatárban.
Zöldfelületek kialakításában és
a hátsó garázs természetes
anyagú kialakításában is jó
példát mutat:

Áttört, egyenes vágású kerítés,
egyedi házszám:

Alacsony áttört kerítés egy
keleti utcában. Habár a
terület ma még egyértelműen
falusias arculatot mutat, a
jelenkor
folyamataira
reflektálva
az
itt
élők
helyenként már a változást
hordozó arculati jegyeket
alkalmazzák:

Példás
kerítés,
egyszerű
ablakdíszítés,
nyugodt
nyeregtető. A hátsókertben
fóliasátor került telepítésre.
Parkosított utcafronti területe
is illeszkedik az átalakuló
képhez:

Zsalugáterek váltották ki a
redőnyök szerepét:

Lábazattal egybeépülő ablakkeretezés:

Egyedi tábla, ami illeszkedik a
kerítés színéhez:

Napsugaras motívumok
területen is előfordulnak:

Kertvárosias
kertalakítás.
Mellette alacsony áttört
kerítés, zsalugáterek és tégla
lábazat:

a

kertvárosi

A felújított vasútállomás a településkarakter-jegyek egyik legszebb leképeződése.
Napsárga és zöld színek, rombusz alakú szellőzőablak, egyszerű díszítettség:

7. Jó példák: sajátos
építményfajták, egyéb
műszaki berendezések
Sajátos építményfajták
A kihelyezett utcabútorok, közjóléti berendezések, tereptárgyak elhelyezésének,
kialakításának illeszkednie kell a község és közterületei karakteréhez, arculatához. Figyelni
kell a helyes méretarányok megtartására, a szín- és anyaghasználatra. Amennyiben
lehetséges, igyekezzünk helyi, természetes anyagokat használni.
Ilyen sajátos építményfajták lehetnek: a hirdetőtáblák, cégérek, információs- és jelzőtáblák,
padok és ülőhelyek, pavilonok, kerékpártárolók, hulladékgyűjtők, utca- és közterületnév
táblák.
Reklámtáblák megvilágításakor vegyük figyelembe a fényszennyezés csökkentésére
vonatkozó
általános
javaslatokat.
Ne
használjunk
villogócsöves,
zavaró
frekvenciatartományú fényeket!

Fedett piactér a település
központjában:

A településútjain egységes fa buszvárókat találunk:

Utcabútorok a Kossuth téren
egy vendéglátóhely előtt:

Szegváron általános forma a
közutak irányjelzésére:

Üdvözlőtáblák a lakott terület határában:

Egyedi fából készített cégérek:

A település közterületeit, zöldterületeit, zöldfelületeit meghatározzák az útszéli, belterületi
keresztek, emléktáblák, emlékművek és szobrok is. A múltban készített, felállított darabok
esetében is ügyeltek a környezethez való illeszkedésre, szerencsére az új példák is ennek
igényével készültek.

Egyéb műszaki berendezések
Napelemek, napkollektorok
Magyarországon is egyre elterjedtebb a
napenergia felhasználása. Szegváron a
napkollektorokkal ellentétben a napelemek
terjedtek el. Ezek településképi szempontból
kevésbé zavaró kialakításúak, ám ennek
ellenére is igyekezzünk az utcafronttól távol,
ha lehet akár hátsó melléképületeken
elhelyezni ezeket a paneleket. Ma még
kevésbé elterjedt és drága megoldás a
településkép védelmi elvárásokra reflektáló,
héjazatba simuló, cserépként beépíthető
napelem rendszer, így azt javasoljuk, a tető
síkjától maximum tíz fokos szöget bezárólag,
egységes
tömbben
szereljük
fel
energiatermelő egységeinket.

Tetősíkba
héjazatán:

illeszkedő

panelek

az

Napelem egy melléképületen elhelyezve:

iskola

Parabola, légkondicionáló, parapet szellőző, riasztó
Az utcai homlokzatra ne helyezzünk parabolaantennát, légkondicionáló berendezés külső
egységét, illetve ha lehet parapet szellőzőt se, valamint közművezetéket közterületről
látható módon se helyezzünk el. Ezek mind megbontják a homlokzat, tornác egységét, még
akkor is, ha egy minden egyéb szempontból szépen felújított, megőrzött, vagy akár új
építésű épületről beszélünk. Ezeket a tárgyakat, ha csak nem különösen indokolt más
megoldás, a ház hátsókert felé néző falfelületére szereljük fel.

A zöldre festett, belső
területen elhelyezett antenna
nem kelt zavaró hatást az
ófaluban:

A riasztóberendezések külső egysége a
legszebb homlokzat látványát is meg tudja
bontani. Nem javasolt a berendezést a
főhomlokzat közepére helyezni, hanem
esztétikusabb
és
településképileg
is
szerencsésebb hely az oldalhomlokzat, esetleg
egy takart hely, hiszen a legtöbb esetben nem
a fény, hanem a hangjelzés és a biztonsági
szolgálathoz való közvetlen kapcsolat a
lényeges a riasztás folyamatában. A riasztó
rendszer szirénáját úgy javasolt elhelyezni,
hogy a fényjelzés utcáról/közútról látható
legyen.
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