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Véleményezési anyag
2017.

Milyen célt szolgál a kézikönyv?

Ajánlás
● Alaposan nézze át és
olvassa el a

Az arculati kézikönyv alapvetően azt a célt szolgálja,
hogy a dokumentumot fellapozó megismerje a település
múltját, örökségét, illetve könnyítse az építkezők számára a
döntéshozatalt. Iránymutatást ad, hogy a különböző
karakterű településrészeken milyen adottságokat és
sajátságokat érdemes figyelembe venni a tervezés folyamán.
Mankó az építtetőknek és a tervezőknek, de olyan útmutató
is, amely a hatályos jogszabályokat, helyi rendeleteket
keretezi.

kézikönyv tartalmát.
● Jegyzetelje ki ami
Ön számára fontos
vagy kérdésként
merül fel.

érzi további
segítségre van
keresse meg a

A kézikönyv nem helyettesíti a betartandó
jogszabályokat és rendeleteket. Az ajánlások során negatív
és pozitív példákat bemutató ábrák, vázlatok és fotók is
megtalálhatóak.
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Bevezető
Tisztelt Tiszakürti Polgárok!
Tiszakürt jelentős történelmi múlttal rendelkezik, hiszen mintegy 1000
éve fennálló településről beszélünk. A Mi otthonunk, amit az őseink ránk
hagytak. Óriási a felelősségünk, hogy a településünkre jellemző építészeti,
természeti adottságokat hogyan kezeljük a jövőben. Ügyelnünk kell arra, hogy
ami Tiszakürtre jellemző egyedi sajátosságok, azokat megőrizzük, megóvjuk.
Figyelnünk kell arra is, hogy a jövőben formálódó településkép továbbra is
értéket képviseljen. Ajánlom mindenkinek a figyelmébe ezt a Kézikönyvet,
amely útmutatást ad a meglévő értékek megmentésére, valamint segédanyag új
épületek építése esetén. Nem csupán építészeti, hanem növénytelepítésre és
közművesítésre vonatkozóan is találkozhatnak ajánlásokkal. A kezünkben van a
településünk arculati sorsa. Ügyeljünk arra, hogy minőségi építészeti és
természeti környezetet alakítsunk ki. Ebben kérem, hogy legyen partnere az
Önkormányzatnak.

Építsük, szépítsük közös erővel Tiszakürtöt!

Dr. Kiss Györgyné
Polgármester
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Település bemutatása

Tiszakürt páratlanul szép természeti tájban fekszik, amelyet meghatározza a

Az Alföldön, a Tiszazugban, a Tisza bal partján fekszik, Tisza, illetve az Arborétum. A jelentős történelemmel rendelkező mintegy 1000
Jász-Nagykun-Szolnok

megye

délnyugati

sarkában,

a éves múlttal rendelkező, 1400 lakóval bíró település sajátos, egyedi épített

megyeszékhelytől, Szolnoktól kb. 45 km-re. Szomszédos örökséggel is rendelkezik, amelyben meghatározóak a népi építészeti értékek. A
települések:

Cserkeszőlő, Tiszainoka, Tiszaug, Csépa,

település megőrizte eredeti utcarendszerét, valamint számtalan régi polgári,

Szelevény. A legközelebbi város(ok): Kunszentmárton, illetve nagygazda és parasztháza a mai napig a szemünket gyönyörködteti. Részlet gazdag
Tiszakécske (már Bács-Kiskun megyében).

formálásuk, eredeti elemeik, tartozékaik időkapszulaként állják ki az idő vasfogát.
A portákon a mai napig meghatározó a haszonkert és állattartás. A gyümölcsfák és
díszfák övezte kanyargós utcák sajátos természeti és építészeti hangulatot
jelentenek. A település központjában található a Községháza, Könyvtár, Iskola,
Konyha, valamint Óvoda is. Mindezek a funkciók a Hősök tere köré
csoportosulnak, ahol háborús emlékművek emlékeztetnek minket a múlt
eseményeire. Néhány perc sétára megtekinthetjük a Református templomot,
illetve a mellette álló Bolza grófok egykori kastélyét és annak parkját, amely
Arborétumként a település és a megye egyik legjelentősebb értéke. A főtér
szomszédságában berendezett Tájház kellő részletezettséggel mutatja be annak a
múltnak a gazdagságát, amelyet ma mozaikokban ismerhetünk meg.
A településhez tartozó külsőségben, azaz Bogaras pusztában is jelentős
számban élnek, ahol a szőlő termesztés a meghatározó. A településen Egészségház,

Fontosabb címek és elérhetőségek
Tiszakürt Község Önkormányzata
Hősök tere 1.
Helytörténeti Múzeum
Fő utca 10.

Posta, szálláshely, kiskereskedelmi egységek és boltok is megtalálhatóak.
Buszközlekedése jó, hiszen mintegy egy óra alatt elérhetünk Kecskemétre. Néhány
km-re található Cserkeszőlő, ahol gyógyvíz és strandolási lehetőség is kínálkozik.

4

Örökségünk
Birtokosai a török idők után: 1705-1741

Településtörténet
Tiszakürt mintegy 1000 éves történelme mindig is jelenlévő lakott helyről tanúskodik. Első említése a felvidéken található garamszentbenedeki apátság alapító levelében tűnik
fel 1075-ben II. András király adományaként villa Kurth néven. A település nevének eredete,
vagyis a Tisza előtag a folyóra, míg a Kürt elnevezés feltehetőleg a honfoglaló törzs, vagyis a
Kürt nemzetségre utal, akik ezen a területen telepedtek le.

Garamszentbenedek – apátság

Kinizsi Pál

Későbbi időkben királyi birtok volt, majd Vezsenyi család, illetve Kinizsi Pál birtoka
lesz. 1552-ben a település török kézre jut, majd a 15 éves háború alatt elnéptelenedik. A
XVII. század folyamán következik be az újranépesülés, amikor végvári katonák birtoka lesz,
majd később 1674-ben a kincstár tulajdonába kerül. 1700 után Kürt és Sas falvakat mihályi
Deák Pál ezredes kapta meg királyi adományként a Tokaji felkelés leverésének sikeréért. Később Deákot hazaárulással vádolták meg, amiért I. Lipót király elkobozta birtokainak nagy
részét.
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Steössel Kristóf; 1741-1777 Steössel László; 1777
-1815 Steössel II. Kristőf; 1815-1825 Steössel
Mária és Steössel Terézia; 1825-1852 gr. Tige
Lajos; 1852-1879 gr. Bolza Péter (felesége gr.
Tige Mária); 1879- 1943 gr. Bolza József.

A Tige család klasszicista stílusban emeltetett a településen egy vadászkastélyt, majd itt is
telepedtek le. Gróf Tige Lajosnak egyetlen lánya született, akit a szarvasi birtokkal rendelkező
hadmérnök gróf Bolza József fia Bolza Péter kért feleségül. Az ifjú pár Pozsonyban élt, de nagyszabású
terveket szőttek a tiszakürti birtokon, udvarházat kezdtek el építeni a régi vadászlak helyén a
református templom melletti nagy, falusi telken.

A református templom a Tisza magas partjának szélén épült,
valószínűsíthetően valamikor még a török idők előtti időben. A
templom alatti erdős, mocsaras kb. 27 ha területű (17 ha), birtok
megszerzése után, a világot járt Bolzák ebbe főúri kertet álmodtak, s
megvetették a mai Arborétum alapjait, amely azóta a Tiszazug egyik
legnevezetesebb idegenforgalmi látványossága. A XIX. században és a
XX. század elején lakosságát a gazda-réteg mellett nagyszámú
vándormunkás (summás arató) és uradalmi cselédség alkotta. Az itt
élő emberek az önellátó paraszti gazdálkodás mellett halászattal, vessző
- és gyékényfonással foglalkoztak.
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A középkorban a paraszti gazdálkodás mellett a
közös legelőkön jelentős volt a szarvasmarha juh és a
lótenyésztés. 1862-ben a legelők tagosítása után az
állattenyésztés

jelentősen

visszaesik,

a

homokos

területeken szőlő és gyümölcstermesztésre nagyszámú
külterületi

lakosság

települ.

A

szőlő-

és

gyümölcstermesztés a XX. század elején jelentősen
fejlődik. Erre alapozva gyümölcsfeldolgozó üzem és
állami borpince épül Tiszakürtön. Közigazgatásilag is
jelentős hely. 1872-ben nagyközségi rangot kap, és JászKorabeli népviselet

Nagykun-Szolnok vármegye Tiszai alsó járásába osztják
be.

Népessége a XIX. század második felében jelentősen növekszik, a lakosság
jelentős része külterületen él. 1949-ben legsűrűbben lakott külterületi részét a
Kisasszonyszőlőt tanyaközponttá nyilvánítják, majd ebből 1951. január 1.-én
Cserkeszőlő néven önálló település alakul ki.
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Településkarakter kialakulása

I. Katonai felmérés (1763-1787)

II. Katonai felmérés (1806-1869)

III. Katonai felmérés (1869-1887)

Az első katonai felmérési térképen is határozott utcavezetés látható, amely jól szemlélteti a település mai utcarendszerének gyökereit. Itt a
településen még csak egy temető van. A második katonai felmérési térképen a település terebélyesedése vehető szemügyre, amely a korábbi utcák
kiegészítésével, újabb beépítésekkel valósult meg. Itt már két temető jelenléte is látható. A település érdekessége a halmazszerű elrendezésen kívül
a merőleges és párhuzamos épületek szabadon álló elhelyezése. A legrégebbi utcák által határolt területeken belül további földkiosztással épületek
újabb épületek, amelyek a rendszertelen telek és házelrendezéseket eredményezte. A település mai arculatát meghatározó utcarendszer az 1881-es
kataszteri térképszelvényen megtekinthető. Ebben az időszakban kialakult a mai településmag is. A településen református és evangélikus templom
is épült. A település egykori éke a Bolza kastély és a hozzá tartozó park, amely ma jelenleg Arborétumként funkcionál. A település külsősége
Bogaras puszta, amelynek jelentős múltja van. Már a 18. században is szőlő termelő terület volt. A területen kialakultak a tiszakürti-tanyák,
amelyek ma is jelen vannak, bár kevesebb számmal. Az időszakban a település legnagyobb birtokosai Bolza, Keszlerffy és Bézi családok voltak.
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1880-ban készült kataszteri
térkép részletek.
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Helyi építészet sajátosságai
Tiszakürtön az Alföldre és a magyar vidékre jellemző építészeti hagyományok a
meghatározóak. Magyarország települései, ahogyan Tiszakürt is döntő többségben 1867 és
1920 között épültek ki. Az ország ezt megelőző zűrzavaros évszázadai nem kedveztek az
állandó településképek kialakulásának, hiszen számtalan település elnéptelenedett, majd újra
települt a török időket követően is.
Tiszakürt a Tisza bal partján szép
természeti környezetben helyezkedik el. A
község halmazszerű utcarendszere és a porták
vegyes elhelyezkedése érdekes településképet
eredményez. Szép és tipikus példája a vidéki
település központja is, ahol a községháza, iskola,
boltok és egy világháborús emlékmű is helyet
kapott. Nem messze találjuk a református
templomot is, amely a tornyával a falu fölé
emelkedik. A település magja, ahogyan a
múltban jelenleg is betölti központi szerepét.
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A XIX. közepétől a XX. század első feléig soha nem látott
iramban épületek fel a nagyvárosok, főúri kastélyok, kúriák és
parasztházak. Az időszakban a romantika, eklektika és szecesszió
volt a fő irányvonal az építészetben. Természetesen ezt nem
lehet teljes kizárólagossággal kijelenteni, hiszen számtalan
egyéni sajátos építészeti világot is teremtettek a városok és falvak
házainak felépítésekor. Népek, stílusok és hagyományok
keveredése, majd folyamatos fejlődése az, amely Tiszakürt népi
és polgári építészetét is meghatározza. A településen fennmaradt
egyházi, nemesi, polgári, ipari és népi építészeti érték egyaránt
ezt bizonyítja.

Településközpont 1880-ban.
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Értékeink
Örökség a Tisza partján
A településen jelen vannak az egyházi, nemesi, polgári és népi és
ipari építészet emlékei. A neobarokk református, illetve a puritán
eklektikus vonásokat képviselő katolikus templomon kívül említést
érdemel az egykor romantikus stílusban átépített Bolza kastély. Polgári és
nagygazda épületei eklektikus stílusban épültek, míg a népi építészeti
értékeken a klasszicista és a helyi jellegzetes építészeti arculat figyelhető
meg. A település rendkívül gazdag épített örökség tekintetében.
Parasztházak a 19. és 20. századra jellemző Tisza menti háztípusként
épültek a kor jellegzetes anyag és szerkezeti megoldásaival. A tiszakürti
épületek esetében jellemző díszítőelem a vörös tégla, amely nem csak
lábazati

elemként,

megjelenik.

hanem

ablak

keretezésként,

pillasztereken

is

A nádtetős házak még mai napig magas számban

megtalálhatóak.

Helytörténeti Múzeum udvara

Református templom a Rózsa Ferenc utcában.
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Régészet
Régészeti lelőhelyek az Önkormányzat nyilvántartásában, valamint a Szabályozási Terven megtekinthető.
Műemlék
A településen műemléki védelem alatt álló ingatlan nem található.
Helyi védelem
A településen több helyi védelem alá helyezendő épület van nyilvántartva. Listában megtalálható.
Együttműködés a helyi épített örökség megmentéséért - BOLZA PROGRAM
A Fiatal Műemlékvédők Egyesülete (FME) 17 hallgató bevonásával 2012. július 30-31. és augusztus 1-3. között 24 népi és polgári épület
felmérését végezte el. 2015-ben további 8 épület felmérése lett elkészítve 8 hallgató bevonásával. A településen összesen 32 épület részletesen lett
dokumentálva. A hallgatók a Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar építészmérnök tanulói voltak. Az épületekről helyszíni
szabadkézi skiccek, rajzok készültek, amelyhez műszaki tervdokumentáció is társult. Az érintett épületekről részletes fotó dokumentálás is
rendelkezésre áll. A teljes dokumentáció a Tiszakürti Önkormányzat részére átadásra került nyomtatott és digitális formában.
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Védendő építészeti értékek
Megnevezés

Cím

Hrsz

Védendő

1.

Községháza

Hősök tere 1.

290

Tetőforma, homlokzatok, eredeti nyílászárók, pince.

2.

Művelődési Ház

Táncsics Mihály utca 2-4.

333

Homlokzatok, eredeti nyílászárók, pince.

3.

Könyvtár

Táncsics Mihály utca 8.

336

Tetőforma, homlokzatok, eredeti nyílászárók, színes üvegek, pince.

4.

Helytörténeti Múzeum

Fő út 10.

51

Homlokzatok, kiállítási installáció, gyűjtemény.

5.

Konyha

Fő út 6.

55

Homlokzatok, eredeti nyílászárók.

6.

Óvoda

Fő út 9.

338

Homlokzatok, eredeti nyílászárók.

7.

Bolza kastély

Rózsa Ferenc utca

27/1

Homlokzatok, eredeti nyílászárók.

8.

Református templom és parókia

Rózsa Ferenc utca

1/1, 2

Teljes védelem.

9.

Katolikus templom

Fő út

488

Teljes védelem.

10.

Malom

Táncsics Mihály utca

11..

Temető

Fő út

713/1, 713/2, 713/3

Sírszobrászati értékek, kovácsoltvas korlátok, kopjafák.

12.

Népi jellegű lakóház

Bolza gróf utca 5.

4

Tetőforma, homlokzatok, tornác, nyílászárók.

13.

Népi jellegű lakóház

Rózsa Ferenc utca 20.

32

Homlokzatok, nyitott tornác, nyílászárók, fehér homlokzatszín, kemence.

14.

Népi jellegű lakóház

Álmos utca 3.

401

Nádtető, homlokzatok, nyitott tornác, nyílászárók, fehér homlokzatszín, nyári
konyha.

15.

Népi jellegű lakóház

Álmos utca 14.

424/1

Nádtető, homlokzatok, nyitott tornác, nyílászárók, fehér homlokzatszín, kemence.

16.

Népi jellegű lakóház

Árpád utca 10.

17.

Népi jellegű lakóház

Asztalos köz 2.

215

Nádtető, homlokzatok, nyílászárók, fehér homlokzatszín, kemence, melléképület.

18.

Népi jellegű lakóház

Petőfi Sándor utca 20.

153

Homlokzatok, nyílászárók, fehér homlokzatszín, kerítés.

19.

Népi jellegű lakóház

Petőfi Sándor utca 24.

150

Homlokzatok, tetőforma, nyitott tornác, tégla díszítések, nyílászárók, fehér homlokzatszín, kemence.

20.

Népi jellegű lakóház

Táncsics Mihály utca 27.

209

Tetőforma, homlokzatok, nyitott tornác, nyílászárók.

21.

Népi jellegű lakóház

Posta köz 2.

315

Tetőforma, homlokzatok, nyitott tornác, nyílászárók.

22.

Nagygazda ház:

Táncsics Mihály utca 25.

210

Tetőforma, homlokzatok, nyílászárók, nyitott tornác és tégla burkolata, pince, kemence.

23.

Nagygazda ház:

Fő út 4.

53

Tetőforma, homlokzatok, nyílászárók, nyitott tornác, pince.

24.

Nagygazda ház:

Tiszavirág utca 1.

286

Tetőforma, homlokzatok, vakolatdíszítés, nyílászárók.

Homlokzatok, nyílászárók, fafödémek, tégla burkolatok.

Homlokzatok, nyitott tornác, nyílászárók, fehér homlokzatszín, kemence.
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Védendő építészeti értékek
Megnevezés

Cím

Hrsz

Védendő

25.

Polgári ház

Petőfi Sándor utca 2.

295

Tetőforma, homlokzatok, eredeti nyílászárók, pince.

26.

Polgári ház

Petőfi Sándor utca 14.

159

Tetőforma, homlokzatok, eredeti nyílászárók, pince.

29.

Polgári ház

Fő út 30.

467/2

Tetőforma, homlokzatok, eredeti nyílászárók, pince.

30.

Polgári ház

Fő út 31.

490

Tetőforma, homlokzatok, eredeti nyílászárók, pince.

31.

Polgári ház

Vörösmarty utca 1.

344

Tetőforma, homlokzatok, eredeti nyílászárók, pince.

32.

Polgári ház

Vörösmarty utca 5.

357

Tetőforma, homlokzatok, eredeti nyílászárók, pince, kerítés.

33.

Polgári ház

Táncsics Mihály utca 10.

337

Tetőforma, homlokzatok, eredeti nyílászárók, pince.

Megjegyzés
A listában szereplő építészeti értékek mellett vannak olyan épületek is, amelyek részben vagy teljesen átalakításra kerültek. Ennek ellenére
célszerű szem előtt tartani a régi épületek eredeti részleteit. Amennyiben van rá nyitottság, akkor célkitűzésként hasznos lehet, ha az utcai
homlokzatok eredeti állapotának visszaállítása a tulajdonosokkal együttműködve megvalósulhat. Ez egyéni, de közérdek is egyben, hiszen
meghatározza a településképet.
A listában védelemre érdemesnek tartott épületek esetében minden eredeti részlet megőrzendő, felújítandó.
Helyi védelem
A település épített és természeti értékei – tulajdonformára tekintet nélkül – a nemzet kulturális kincsének részei, ezért a megóvásuk, a
fenntartásuk, a jelentőségükhöz méltó használatuk és a megfelelő bemutatásuk – közérdek. A helyi értékvédelem feladata különösen:
a különleges oltalmat igénylő településszerkezeti, településképi, táji, építészeti, néprajzi, településtörténeti, régészeti, művészeti, műszaki-ipariagrár, illetve természetvédelmi szempontból védelemre érdemes: -településszerkezetek -épületegyüttesek -épületek és épületrészek, építmények utcaképek és látványok -műtárgyak, szobrok, emlékművek, síremlékek -fák és növényegyüttesek -a továbbiakban együtt: védett értékek – körének
számbavétele és meghatározása, nyilvántartása, dokumentálása, megőrzése, megőriztetése és a lakossággal történő megismertetése; b) a védett értékek
károsodásának megelőzése, fenntartásuk, illetve megújulásuk elősegítése.
15

Népi jellegű parasztház - Rózsa Ferenc utca 20.
16

Változatos parasztház típusok - 1. kép: Álmos utca 3., 2.kép: Álmos utca 14., 3. kép: Petőfi utca 4., kép: Béke utca.

17

Jellegzetes tiszakürti vörös tégla homlokzat díszítés - Petőfi utca 24.
18

Rákóczi utca.

Posta köz.

Tabáni utca.

Tisza menti háztípus a Bolza gróf utcában.
A népi jellegű háztípusok látható módon rendkívül változatos forma világgal és sajátos
homlokzat díszítéssel rendelkeznek. Jellemző a téglalap épületforma, nyereg és kontytető, illetve
nyeregtető. Nyeregtetős épületeknél fa oromdeszkázat a meghatározó, ahol a szarufákat faragott
díszített faelemek kötik össze. A háztípusok között megtalálható az épület folytatásaként megjelenő
tornác, illetve helyiségek kialakítása. Láthatunk példát tornác végben található ajtóra is, amely utcára
nyílik. Homlokzatok között helyi sajátosság vöröses téglák díszítőelemként való megjelenése.
Találunk példát puritán festett homlokzatokra, de vakolatdíszítés is előfordul.
19

Árpád utca 20. Tornácos korabeli háztípus.
20

Egyedi oromfalas lombfűrészes díszítés a Rákóczi utcában.
21

Polgári világ építészeti emlékei
A településen található néhány karakteres eklektikus polgári ház, amely a korábbi idők gazdagságát hivatott reprezentálni. Az épületek a 19.
század vége és 20. század elején épültek fel, amelynek többsége a Fő út, Táncsics Mihály utca és Kossuth tér által határolt területen található.
Hajlított háztípusok, amelyeken a helyi vöröses tégla díszborítás nyomon követhető. Belső udvarokban széles és kényelmes méretű tornácot
alakítottak ki. A legszebb polgári épület Bézi István egykori lakóháza, amelyben ma Posta funkcionál.

Hatalmas eklektikus polgári ház a Petőfi Sándor utcában.

Eklektikus polgári ház a Táncsics Mihály utcában.

Községháza mellett található nagygazda és polgári ház a Petőfi Sándor utcában.
22

Bézi István egykori eklektikus lakóháza.
23

Igényesen formált nagygazda ház a Petőfi Sándor utcában.
24

Tiszavirág utca 1. Egyedi díszítésű késő szecessziós homlokzat.

25

Vörösmarty utca 3. és Fő út - egykori Kaszinó épülete.

26

Szép példa a nagygazda építészetre a Táncsics Mihály utca 25. szám alatt.

27

Igényes és eredeti építészeti részletek.

Táncsics Mihály utca 25. - Felmérési rajzok.

28

Természetes környezet - természeti értékek
Tiszakürt Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területei, természeti értékei, illetve a természet közeli jelleg
által meghatározott tájkarakter miatt településképet meghatározó településkarakternek tekinthetők. Fontos szempont a
természetvédelmi szempontú kijelölések által határolt területek természeti állapotának megtartását, kilátás és rálátásvédelem
megvalósulása.
A területek besorolás szerint:
1.

Országos jelentőségű védett természeti területek.

2.

Natura 2000 területek.

3.

Tájképvédelmi övezetek.

4.

Madárlelőhelyek.

5.

Országos ökológiai hálózat.

Védett és fokozattan védett fajok
Ártéri erdő:
•
hód (Castor fiber)
•
fekete gólya (Ciconia nigra)
•
fekete harkály (Dryocopus martius)
Töltéslábnál:
•
nyári tőzike (Leucojum aestivum)
Gyepterületen:
•
hamvas rétihéja (Cyrcus pygargus)
•
sisakos sáska (Acrida hungarica)
•
pusztai tyúktaréj (Gagea szovitsii)
Szántón, tanyavilágban:
•
tövisszúró gébics (Lanius collurio)
Lápterületeken:
A fent említett védett természeti területeken, a Natura 2000 területeken, az ökológiai hálózat magterületén és ökológiai folyosó területén,
egyedi tájérték, valamint a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területeken reklámhordozó és reklám-jogszabályban való kivétellelnem helyezhető el.
29

Eltérő karakterű településrészek

30

Településközpont karakter - vegyes terület
Tiszakürt központja az általános funkciókkal rendelkezik. Itt található a Községháza, Könyvtár, Művelődési ház, Általános Iskola, Konyha,
illetve néhány kereskedelmi egység. Itt található a buszközlekedés meghatározó megállója is, amely a Hősök terének peremén van. Itt a település
főtere, ahol Patrona Hungaria szobra áll, illetve az 56-os és más emlékművek, oszlopok is. Az épületek az utcákkal párhuzamosan vannak elhelyezve. Környezetük ligetes, fákkal. dísznövényekkel tarkítottak. Az iskola kivételében a többi épület a 19. és 20. század első felében épült fel, tehát
egyben a történeti településmagnak is tekinthetjük.
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32

A település könyvtára.
33

Történeti és falusias karakter - falusias lakóterület
Tiszakürt alapvető település és építészeti karaktere falusi jellegűnek tekinthető. Szabadon álló épületek döntő többségben a 19. és 20. század
első felében épültek fel. Leginkább téglalap épületforma, cserép, illetve nádtető, fa oromfal. Jellegzetes tornácos épületek a módosabb embereké
volt. Oszloptalpak és fejezetek egyediek, helyi jellegzetességek. Az épületek formálása rendkívül változatos. Jellemző volt, hogy különálló épületben helyet kapott nyári konyha, ólak és egyéb gazdasági épületek. Az épületek előtt és az udvarban is gyümölcsfák, szőlő és haszonkert ültetvények
megtalálhatóak. A házakat többségében aszfaltozott, növényekkel szabadon telepített utcákban találjuk. Jellemző még a tégla, fém és fa kerítés is.

34
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Tanyasias karakter
A település külsősége jelentős múltra tekint vissza, hiszen már a 18. században is szőlő termelő vidék. A terület több dűlőből áll, amelynek
építészeti hagyatéka a község építészeti világával megegyező. Jellegzetes tégla lábazatok, oszlopok, fa oromfalak, nád és cseréptetők figyelhetők
meg. A palló és gerébtokos ablaktípusok a meghatározók.
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Ipari karakter - kereskedelmi, szolgáltató terület
Tiszakürtön az ipari jellegű létesítményeknek, épületeknek az kereskedelmi, szolgáltatási övezetbe sorolt beépítésre szánt területek adnak
helyet. Legjelentősebb, amely a település bevezető útja mentén található, amely Kecskemét felöl közelíthető meg. Ez a település legfiatalabb ipari
területe és egyben a legnagyobb kiterjedésű is. Leginkább a funkcionalitás jellemző az itt felépült épületekre. Gazdasági, kereskedelmi,
szállítmányozási funkcióval rendelkező csarnokok, szerelő üzemek, raktárak, lerakatok és kiszolgáló épületek alkotják az érintett területet. A
terület további beépülése a jövőben várható.

Az érintett területen különböző korban épült épületek találhatóak a funkcionális igényeknek megfelelően. Leginkább
tégla, fém és vakolt felületek határozzák meg a terület épületeit, építményeit.

42

Zöldterület karakter - Arborétum: rövid kerttörténet
A Tige család volt az, aki először Tiszakürtön egy kisebb
vadászkastélyt épített, majd otthonául is e községet választotta. Gróf
Tige Lajosnak egyetlen lánya született, akit a szarvasi birtokkal
rendelkező hadmérnök gr. Bolza József fia kért feleségül. Az ifjú pár
Pozsonyban élt, de nagyszabású terveket szőttek a tiszakürti birtokon,
udvarházat kezdtek el építeni a régi vadászlak helyén a református
templom melletti nagy, falusi telken. A templom alatti erdős mocsaras
kb. 27 kh területű (17 ha), a Tisza rendszertelen kiöntései miatt szinte
hasznosíthatatlan birtok megszerzése után, a világot járt Bolzák ebbe
főúri kertet álmodtak bele. A grófi kert alapjául a református egyháztól
megvásárolt erdős-mocsaras birtokrész szolgált, melyen a
megközelíthetetlen mocsárnak köszönhetően szinte érintetlen
formában megmaradt a Tisza magasabb térszintjének tölgy-szilmagaskőris alapú erdőrészlete. A tulajdonba adást követően erdőt látott
és erdőben gondolkodni tudó embert bíztak meg az alapok
megvetésével. Csak annyit tudni róla, hogy Erdélyből jött és Tompa
Mihálynak hívták.
Elképzelése nagyon egyszerű volt. Meghagyni az értékeset és eltávolítani az építendő kert számára értéktelent. Igazi erdőt értőként szabta a
gróf úr igényeinek megfelelően a rábízott értéket. Milyenek is voltak a
kívánalmak? Elsősorban legyenek a főúri létet kiszolgáló kerti létesítmények, és másodsorban legyen lehetőség, az eredeti honos növényanyag
kísérete mellett, külhoni növények telepítésére is. Az alapjaiban kialakított kert lehetőséget adott a külhoni fajok telepítésére is. A kb. 130 éve
elindult exóta telepítéskor platánok, hársak, amerikai tölgyek, fenyőfajok
kerültek elültetésre, de helyet kaptak az ország és Európa más vidékeiről
származó növények is (nehézszagú boróka, luc-, fekete-, erdei és jegenyefenyők). Ilyen alapokon jöhetett létre egy főúri kert, melyet később arborétummá lehetett fejleszteni.
43

Az első világháború harci cselekményei nem érintették a falut. A kert fejlődése
szempontjából a két világháború közötti időszak nem volt jelentős, mert a társadalmi
átalakulások a család szegényedéséhez vezettek. Fejlesztésre nem, csak fenntartásra jutott a
grófi költségvetésből. 1944 októberében a szovjet csapatok főhadiszállásként jelölték meg a
kastély épületét és telepítették ki a bennlakó tulajdonosokat. Szinte kivédhetetlenek voltak
az orosz katonák okozta károk. Leginkább tüzelőnek használták fel az általuk jobban ismert
és könnyebben kivágható fenyőfajokat. A front tovább haladtával a birtok a néphatalom
kezébe került, így a kert is. A helyi hatalom gyorsan rájött, hogy nem engedheti szétlopni
ezt az értéket és már 1946-ban kerülőket alkalmazott a falopások megelőzésére. A kastély
épülete az oroszok kivonulása után kis időre visszakerült a faluban lakó kisasszonyok
tulajdonába, amíg 1946 tavaszán a parkkal együtt állami tulajdonba került.

1961-ben elkezdődött a terület teljes bekerítése. 1971-ben Megyei Tanácsi határozattal
az arborétumot megyei védett területté nyilvánították és ezt követően a megyei vezetők már
a bővítésen gondolkodtak. Így valósulhatott meg 1975-ben az eredeti arborétum 17 ha-os
területének, 10 ha-ral való kibővíése. 1985 évvégén megszületett a Tiszakürti Arborétum, a
Szolnok Megyei Tanács szakmailag önálló, pénzügyileg sajátköltségvetéssel rendelkező félig
önálló intézménye lett. A Természettudományi Múzeum munkatársai Dr. Debreczy Zsolt és
Dr. Rácz István, miután megismerték az arborétum fejlesztésével való problémáimat szinte
azonnal szárnyaló és nagyszabású tervekkel állottak elő. Integrálták egy sokkal nagyobb területbe az 1975-ös terveket és megnövelték a meglévő 27 ha területet 60 ha-ra.
44

2001 szeptemberében az 1996-ban Országos
Védelemre beadott beadványt elfogadták és azóta a
park területe (60 ha) Országos Természetvédelmi
Terület.

Tiszapart.

Kilátó az Arborétumban.
45
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Kegyeleti karakter
A településen egy temető található, ahol értékes sírszobrászati alkotások, kopjafák és kovácsoltvas korlátok is találhatóak. A temetőben a
település történetében szerepet játszó személyek is nyugszanak. Ilyen például Bézi István is, aki a skarlát, tífusz és influenza gyógymódjának
felfedezője. A temető egy nyugati és keleti részre tagolódik. A keleti részben található a Kisléghy Nagy család sírboltja is. A sírkert a település
egyetlen működő temetője, ahol ravatalozó épület is megtalálható.
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1. Építészeti ajánlások
•

Alaposan gondoljuk végig, hogy melyik településrészen szeretnénk házat építeni. Eltérő karakterű településrészekre más-más szabályozás vonatkozik.

•

Ha eldöntöttük, hogy melyik településrézen építkezünk, akkor vegyük figyelembe a helyszín és a terep adottságait. Kerüljük a felesleges nagyobb föld és talaj munkákat. Alkalmazkodjunk a meglévő telepítésekhez és beépítésekhez. Lehetőség szerint törekedjünk a telken lévő növényzet megtartására.

•

Ügyeljünk az épület megfelelő helyen történő telepítésére, elhelyezésére. A beépítések folyamán figyelembe kell venni a későbbi fejlesztések,
bővítések lehetőségét.

•

Ügyelni kell a megfelelő tájolásra szélirány és benapozás figyelembe vételére. Tekintettel kell lenni a szomszédos ingatlanokra is.

•

Fontos szempont a jó átláthatóság, kiláthatóság.

•

Funkcionális alaprajzokhoz igazodó tömeg és homlokzat kialakítása minőségi anyag és színhasználattal. Kerülni kell a tájidegen díszítéseket,
anyagokat és színeket.

•

A homlokzat és az épülettömeg kialakítása során kiemelten fontos a funkció, az építészeti megoldások összhatása, vagyis a homlokzat tagolása,
színezése és a nyílászárók kiosztása.

•

A nappalit-étkezőt déli (D-K, D-NY), a szobákat (É-K, D-K), a konyhát és kamrát, fürdőszobát észak-nyugati, észak-keleti irányba érdemes
tájolni.

•

Lehetőség szerint észak-nyugati homlokzatra kevesebb nyílás kerüljön.

•

Árnyékolás, klíma tekintetében érdemes lombhullató fát ültetni. Nyáron hűsít, télen átengedi a napfényt.

•

A tetőzet kialakításának, hajlásszögének és esetleges tetőfelépítményeinek, anyaghasználatának környezetbe illeszkedése szem előtt tartandó.

•

Garázst az épülettel egybefüggően kell építeni.

•

A védett épületek, építmények korszerűsíthetők, bővíthetők, funkciójuk megváltozhat, azonban a védettségre okot adó értékeik nem csökkenhetnek.
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2. Táji és zöldfelületek jellemzői és ajánlásai
Egy település arculatában két meghatározó elem van, mégpedig a természetes és az
épített környezet. Kiemelten fontos, hogy egy település közterületeit, azaz utcáit, tereit és
parkjait milyen módon kezelik. A közterületeket alkotó növényzet meghatározza az
utcaképet és hatással van az ott álló épületekre, sőt a funkciókat is befolyásoló tényezőről van
szó.
Három féle természeti környezetről beszélhetünk:
1. Tájkép - települést körbe ölelő természetes környezet.
2. Közterület - utcák, terek, pihenő parkok, illetve intézményi területek.
3. Kert - dísz és haszonnövény.
A település mellett található pihenő és természetes erdők, valamint pusztasági területek.
Közterületeink esetében a zöld mindig szép és jó, természetesen akkor, ha a telepítési,
szakmai és településképi irányelveket megfelelően alkalmazzuk. A történeti és falusias
részeken a közterületen is jellemző volt a haszonnövények telepítése, mint pl. a dió, alma,
barack, körte, szilva, cseresznye és meggyfa. Jellemző volt az utcai homlokzatot árnyékoló
gyümölcsfák. Télen átengedte a napfényt, nyáron védett a hőségtől.
Ezt a helyi sajátosságot érdemes megőrizni és ennek hagyományát ápolni. A város bevezető
útjaira, utcáira, tereire és pihenő parkjaira, valamint műemlékek esetében célszerű átfogó
közterület rendezési és növény telepítési tervet készíteni, amely ütemezett módon
megvalósítható. Eredménye a rendezett településkép lehet, hiszen a fák és a virágba borult
növények által övezett utak megfelelő esztétikai harmóniát teremtenek.
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A közterületek fa telepítései során ügyelni kell arra, hogy olyan fafajt ne telepítsünk, amely az elektromos légvezetékek működését zavarja,
valamint esztétikai kárt okoz. A túl sok zöld legalább annyira zavaró mint a sivár üres terület. Közterületen és privát kertben is törekedni kell az
öreg egészséges fák megtartására, megmentésére. Ha új házat építünk próbáljuk megmenteni, hiszen ne felejtsük el, hogy egy idős fa jelenlegi
állapotát több évtized vagy akár 100 év alatt érheti el. A kert az ember privát szférája, amely a vidéki létforma elválaszthatatlan pillérét képezi.
Ahogyan régen és ma is jellemző az épület körüli dísznövény kert telepítése, míg a hátsó telekrészen haszonnövény kertet hoznak létre. Régebben
jellemző volt a tornácok előtti szőlő, valamint az elő és oldalkertben helyet kapó gyümölcsfák. A hátsó kertekben különböző zöldségeket
termesztettek (krumpli, kukorica, répa, borsó, paprika, paradicsom stb.). Ez leginkább a falusias területek jellemző még. Az újonnan épülő házak
esetében díszkert kialakítása jellemző, amely a vidéki életforma átalakulását reprezentálja. Ahogyan a közterületeket így a saját tulajdonunkban
álló kertet is célszerű szakemberrel megterveztetni.
Ajánlott továbbá szabályozni:
•

Tereprendezés, csapadékvíz kezelés, növény kivágás és telepítés.

•

A hosszútávon fenntartandó minimális zöldfelületi mutatókat és az övezetek előírásait.

•

Városi bevezető utak, bel és külterületi utak fásítását.

•

A műemlékek és helyi védettségű ingatlanok, egyedi tájértékek zöldfelületi előírásait.

•

A helyi jelentőségű településképek zöldfelületi előírásait.

•

Nem közterületi, de közösségi használatú területek előírásait.

•

Temetőkertek, helyi jelentőségű történeti temetők és kegyeleti parkok speciális zöldfelületi előírásait.

•

Országos és megyei tájképvédelmi területek speciális zöldfelületi ajánlásait.

•

Az erdőről és az erdő védelméről szóló törvény hatálya alá tartozó erdőterületek speciális zöldfelületi előírásait.

•

Az utak, kerékpárutak, parkolók, járdák, zöldsávok és egyéb növényzettel betelepített felületek, vízelvezető vagy –szikkasztó árkok, közüzemi vezetékek és műszaki műtárgyak, hirdető berendezések, fasorok, fásítások, fatelepítések, véderdő/védőzöld sávok és egyéb növénytelepítések, burkolt és fásított közterek, közparkok, közkertek és lakókertek, szobrok, műalkotások, virágtartók, vízarchitektúrák, játszóterek, sportpályák, kijelölt kutyafuttató helyek zöldfelületi szabályait.

•

A város teljes közigazgatási területén történő fakivágási, nyesési és metszési munkálatok, valamint a fakivágásokhoz kötődő fapótlási kötelezettségek részletes helyi feltételrendszerét, a telekhatároktól és növények egymástól való telepítési távolságainak előírásait.
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Irányelvek — fás szárú növények
A közterületen lévő fás szárú növény kivágását követő 1 éven belül gondoskodni kell a
pótlásáról. Utcai fasor és fák, cserjék környezetében építési tevékenység csak úgy folytatható, hogy
az a fás szárú növényzetet ne károsítsa. Fás szárú növények törzsétől mért 1 méteren belül
földmunkagéppel munkát végezni tilos, csak kézi földmunkát szabad végezni.
Helyi védelem alatt álló fát vagy helyi védelem alatt álló területen fás szárú növény kivágását
engedélyezni csak akkor lehet, ha az adott fa állapota miatt fennálló veszélyhelyzet elhárítása más
módon nem biztosítható, valamint, ha a fa viharkár miatt vagy biológiai okból életképtelenné vált,
és további fenntartása már nem indokolt.
A kivágott fa pótlása nem történhet inváziós fajú fás szárú növénnyel. Fás szárú növények
telepítése csak bejelentést követően lehetséges. Közterületi fás szárú növények pótlása esetében
alkalmazkodni kell a már meglévő fajokhoz és a környezeti adottságokhoz az egységes, rendezett
utcakép kialakításának érdekében.

Figyelembe kell venni a faj, fajta tulajdonságát, növekedési

jellemzőjét, kártevőit, az emberi életet és egészséget. A telepített növény a biztonságos
közlekedést nem veszélyeztetheti, nem okozhat kárt a meglévő építményekben, létesítményekben.
Közterületre elsősorban őshonos, magyar fajtájú fás szárú növényeket lehet ültetni.
Inváziós fajú fás szárú növények ültetése tilos.
Fás szárú növények legkisebb ültetési (telepítési) távolsága közterületen:
•

közmű vezetéktől 2 méterre

•

közúttól, vasúttól legalább 2 méterre

•

kiskoronás fa telekhatártól, épülettől minimum 2 méterre

•

középkoronájú fa telekhatártól, épülettől minimum 2,5 méterre

•

nagykoronájú fa telekhatártól és épülettől minimum 3 méterre

Telkek közötti sétáló ösvények.
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A fák törzsmagassága vagy lombkorona alja minimum 2,2 méteres kell legyen, hogy könnyedén elférjenek alatta a járókelők. A fák közötti ültetési
távolság alacsony növekedésű fa esetén 5 – 6 méter, magas növekedésű fa esetén 6 – 10 méter.
Légvezeték alá, valamint a légvezetéktől számított 3 méter távolságban 3 méternél magasabbra növő fa nem ültethető. A már kiültetett fák esetében
a tulajdonos köteles úgy gondozni, hogy a fa lombja a légvezetékbe ne érjen. Fás szárú növények telepítésekor be kell tartani a közutakra érvényes
előírásokat, közlekedésbiztonsági okok miatt a beláthatóságot biztosítani kell, a növényültetés a közterület-használatot nem zavarhatja.
A fás szárú növények legkisebb ültetési (telepítési) távolsága az épület, illetve a telek határától magánterületen:
•

1 méternél magasabbra nem növő cserje, bokor esetén 0,5 méter,

•

3 méternél magasabbra nem növő bogyós gyümölcs és egyéb bokor, valamint szőlő esetében 1,5 méter,

•

5 méternél magasabbra nem növő kis koronájú gyümölcs- és egyéb fa esetében 2 méter,

•

5 méternél magasabbra növő gyümölcs- és egyéb fa, valamint egyéb bokor esetében 3 méter,

•

8 méternél magasabbra növő, terebélyes lombkoronájú fa esetében 6 méter.

Az ingatlan tulajdonosa folyamatosan köteles gondoskodni arról, hogy az ingatlanán élő növényzet ne lógjon át a szomszédos ingatlanra.
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3. Közlekedési területek jellemzői és ajánlásai
Utcák és terek, burkolatok, vízelvezető rendszerek
Az utak, utcák és terek alapvető funkciója a közlekedés kiszolgálása, valamint találkozási, szórakozási és pihenő területeknek is minősülnek.
Fontos, hogy a közterületeink megfelelő szakmaiságon alapuló műszaki és esztétikai megoldásokkal készüljenek, hiszen ez által tudja színvonalasan
ellátni a funkcióit. Egy település közterületei akkor megfelelőek, ha egységes kivitelben készülnek. Törekedni kell arra, hogy azonos anyagból
készüljön az adott út vagy járdafelület. Egy utcában ne legyenek anyagváltások a burkolt felületekben, mert akkor az esztétikai zűrzavart okoz.
Kerékpár utak esetében anyaghasználat tekintetében célszerű elválasztani a gyalogos járda burkolatától, amely ebben az esetben szétválasztja a két
különböző funkciójú nyomvonalat.

A magyar és tiszakürti utcaképekre is sok esetben jellemző még, hogy a kapubeállót mindenki saját ízlése szerint készítette, olyan anyagból,
amit saját maga választott ki. Ezzel az a baj, hogy ahány ház annyiféle burkolatot és minőséget figyelhetünk meg a járdafelületeken. Ez nagy
esztétikai hibája a településeknek, ezért rendkívül fontos, hogy egy egységes építészeti és közterület rendezési terv alapján valósuljanak meg a
beruházások, felújítások. Ugyanez vonatkozik a nyílt vagy zárt terű csapadékvíz elvezető rendszerekre is. Tiszakürtön hagyománya van a nyílt
szikkasztóárok alkalmazására, ezért ezek megtartása javasolt. Ugyanakkor fontos, hogy a szikkasztó árkok is, egy adott utcában egységes koncepció
alapján készüljenek, hiszen csak így lehet megfelelő harmóniát teremteni.
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4. Közművek jellemzői és ajánlásai
Vízelvezetési elemek:
•

Az épületek külső csapadékvíz lefolyói lehetőség szerint föld alatt legyenek elvezetve, ahol rendelkezésre áll közterületi csapadékvíz elvezető
csatorna, illetve szikkasztó árok befogadó.

•

Műemlék és helyi védett épületek esetében az épület tető csapadékvizek térszín alatti elvezetése mindenképpen kívánatos.

Burkolati közmű fedlapok:
•

A történeti településrészeken, a főtéren, valamint a város alközpontjaiban a fedlapok legyenek egyediek (pl. Tiszakürt község címerével
ellátottak), de egységes megjelenésűek. A térszín alatti műtárgyak födémei, fedlapjai lehetőség szerint a környező burkolattal, illetve
terepszinttel azonos szintben helyezendők el.

Közművezetékek:
•

A légvezeték hálózatokkal érintett utcákban, közterületeken törekedni kell a különböző (elektromos, elektronikus hírközlési) légvezetékek
azonos oszlopsoron vezetésére.

•

A műemlék épületek, turista látványosságok előtt a látványt (a készülő fényképeket) rontó közvilágítási oszlopok és egyéb felszín feletti
közmű létesítmények kiváltásáról, áthelyezéséről, illetve ha ez nem lehetséges, akkor a környezetbe illesztéséről (egyedi közvilágítási
oszlopok, stb.), vagy esztétikus takarásáról gondoskodni kell.

Közterületi felszíni műtárgyak, közmű elemek:
•

A közművek közterületi felszíni műtárgyai (betonházas transzformátorok, kapcsolószekrények, stb.) az utcán belül lehetőség szerint azonos
megjelenésűek legyenek. A közterületi nyomós és ívós kutak és azok közvetlen környezete, valamint vízelvezetése utcán belül azonos
megjelenésű legyen.

Az ingatlanok mérőóráinak elhelyezése:
•

A közterületi telekhatárra helyezendő villany- és gázmérőket, illetve a szerelvényeiket tartalmazó szekrények utcán belül lehetőség szerint
azonos megjelenésűek legyenek. A szekrények közterület felőli oldala egy síkban kerüljön elhelyezésre a kerítésekkel, épület
homlokzatokkal, tömör kerítésben, illetve épületben megengedhető a süllyesztett megoldás is.
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5. Reklámozási tevékenység
Tiszakürtön a reklámozásnak többféle hagyománya van. Megjelennek a homlokzatokon a cégérek,
cégtáblák, amelyek festett, illetve világított kivitelben készültek. Az anyag, méret és színhasználat
rendkívül változatos. Kerülendő a vizuális környezet szennyezés, ezért a település arculatának megőrzése
érdekében reklámozási tevékenységet szabályozni kell.
Két féle reklámozásról beszélhetünk:
1.
2.
3.

Kereskedelmi egységek cégére, cégtáblái.
Hirdető táblák
Plakátok.

A funkcióval összefüggő hirdető táblák és berendezéseket településképi szempontból megfelelően
kell elhelyezni. Üzletportálok, cégérek, valamint gépészeti és egyéb berendezések elhelyezése során is
figyelembe kell venni az építészeti és városképi megjelenést. A cégérek, cégtáblák esetében fontos, hogy
olyan kivitelben készüljenek, amelyek beilleszkednek a környezetbe. Tehát az adott elhelyezési helytől
megjelenésben ne túlságosan legyen hivalkodó. Ha egy homlokzaton több cégér jelenik meg, akkor
elhelyezési hely, anyag és méretazonosságra törekedjünk.
A cégtáblák tervezése során a következőket kell figyelembe venni:
•
•
•
•

Meglévő homlokzati adottságok.
Megfelelő elhelyezési hely kiválasztása.
Épülethez illő anyag és szín használat.
Arányos méretrendszer.

A hirdető plakátok számára csak a kijelölt helyek állhatnak rendelkezésre. Minden más helyen történő
hirdetés tilos.
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6. Tájékoztató táblák
A településen a tájékozódást segítő többféle táblával találkozhatunk. Ilyenek a
következők:
•
•
•
•
•
•

Utca név tábla.
Házszámtábla.
Funkciót jelző tábla.
Védettséget jelző tábla.
Emléktáblák.
Térképek.

A Kresz táblák kivételével, célszerű törekedni az azonos anyag, szín és egységes
arculati elemek alkalmazására, hiszen a közterületek esetében fontos a tájékozódást
segítő elemek esetén az egység megteremtése.
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Építészeti útmutató - településközpont karakter (településközpont vegyes terület)
Tiszakürt központi részén kiemelten fontos ügyelni a meglévő és a jövőben esetlegesen felmerülő új funkciók telepítésére. Tekintettel kell
lenni arra, hogy a település történelmi magjáról van szó. A Községháza, Művelődési ház, Könyvtár, illetve a Konyha épületeinek felújítása,
korszerűsítése, bővítése során az eredeti állapot megtartását szem előtt kell tartani. Ezzel őrizhető meg a központ falusias karaktere és értékes
építészeti öröksége. A Hősök terét övező épületek építészeti formálása, homlokzatok színezése, illetve cégtáblák elhelyezése, fák és növények
telepítése, illetve utcabútorok, burkolatok összhangjának megteremtése elődeleges célkitűzésként szem előtt tartandó.
Közterület
•

Közterület rendezése (közművek, út és járda burkolatok, növény telepítés stb.), csak egységes szabályozási terv alapján készülhet.

•

A közterület járda és tér burkolatait érdemes egységes burkolat típussal ellátni. Célszerű a településközpont, vagyis Hősök terének burkolat
típusát (tégla hatású) vagy színét (vöröses) elkülöníteni az onnan kiágazó járdák megjelenésétől. Ezzel a főtér további kihangsúlyozást
kaphatna.

•

Növények, virágok, illetve fák ültetése,telepítése során az átláthatóságra és esztétikai megjelenésre ügyelni kell.

•

Az általános iskola nem túl esztétikus homlokzatai előtt célszerű olyan fákat telepíteni, amelyek

tompítják az előnytelen építészeti

megjelenést.
•

A Hősök tere mellett futó Fő úton található 3 villanyoszlop földkábellel való kiváltását is célszerű szem előtt tartani.

Telek
•

Telekosztás csak egységes szabályozási terv alapján készülhet.

Épület
•

Új épület építése egységes szabályozási és beépítési terv alapján készülhet tervezők előzetes egyeztetésével és főépítészi véleményezés alapján.

•

Az érintett területen ügyelni kell az építési hely, méret, szintszám, magasság, tetőforma, valamint az anyag és színhasználatok, illetve
funkciók milyenségére.

•

Meglévő régi épületek autentikus módon történő felújítása, rekonstrukciója. Felújítás, bővítés, valamint korszerűsítés az eredeti jelleg
megváltoztatása nélkül az építészeti értékek figyelembe vétele mellett történhet.
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Építészeti útmutató - történeti településrész ( falusias lakóterület -

helyi értékvédelmi terület)

Tiszakürt történeti településrésze az egykori település területe. Ezt a szabályozási terv értékvédelmi területként jelöli. Jól behatárolható a
település korabeli utcarendszere, építészeti karaktere. A községben a legtöbb régi épület a mai napig áll. Egy részük őrzi még eredeti építészeti
részleteit. Szerencsés módon láthatunk eredeti cserépfedéseket, kerítéseket, nyílászárókat, burkolatokat is, valamint homlokzati díszítéseket. A
történeti településrészen törekedni kell az épületek eredeti állapotának megőrzésére. Fontos része a településképnek, ezért a homlokzatok
felújítását kellő szakmai alaposság alapján szabad elvégezni.
Közterület
•

Közterületi burkolatok, utcabútorok, lámpatestek cseréje, felújítása csak egységes koncepció alapján történhet.

•

A közterületi, utcai növénytelepítés egységes koncepció alapján történhet. Törekedni kell arra, hogy műemlékek és helyi védettségű, illetve
eredeti, megtekintésre érdemes épületek esetében az utcai homlokzatok jól láthatóak maradjanak. Olyan növények telepítése célszerű, amely
nem takarja ki az épületet.

•

Műemlékek és helyi védettségű épületek előtt javasolt ismertető turisztikai tábla elhelyezése, amelyen az adott építészeti érték kerül
bemutatása szöveges és fotóanyaggal egyaránt.

•

A területen reklámtábla főépítész által véleményezett terv alapján helyezhető el.

•

Közterületen tájidegen növények ültetése nem javasolt. Őshonos növények telepítése célszerű.

Telek
•

Műemlékek telkei nem csökkenthetők csak bővíthetők. Helyi védettségű értékek esetében a telkek csak indokolt esetben csökkenthetők,
illetve csak akkor, ha az károsan nem befolyásolja az adott épület megjelenését.

•

Áttört kerítés építhető. Anyaghasználatában tégla, fa, vakolt, illetve kovácsoltvas kivitelben készülhet az adott épület építészeti jellegéhez
igazodva. Tömör kerítés nem létesíthető. Kerítés csak főépítészi véleményezés alapján építhető.

•

Telken belül törekedni kell az őshonos és nem tájidegen növények telepítésére.

•

Fontos, hogy régi épületek esetében ügyeljünk arra, hogy az épülettől a terep lejtsen. Ennek indoka a csapadékvíz elvezetése., amely az épület
élettartamát hosszabbíthatja meg.

•

Törekedjünk a minél nagyobb zöldfelület megtartására.
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Épület
•

Műemlékek, helyi védettségű épületek esetében az eredeti állapot megtartása, illetve visszaállítása, valamint karbantartása kötelező.
Mindennemű építészeti beavatkozás főépítészi véleményezés alapján történhet.

•

Meglévő még nem védett, de építészeti értékek képviselő épületek esetében az eredeti állapot megtartására, felújítására kell törekedni.

•

Homlokzatok felújítása főépítészi véleményezés alapján történhet.

•

Szabadon álló beépítés engedélyezhető a meglévő szabályozási terv szerint.

•

Utcára merőleges beépítési mód javasolt. A meglévő adottságokat, környezetet figyelembe kell venni.

•

Előkert, oldalkert és hátsókert a szabályozásnak megfelelően alkalmazandó.

•

Az épület pince földszint, esetleg tetőtér beépítéssel építhető.

•

Az épület nyílászárói állított formátumú, függőleges kivitelben fából készülhet. Zsalugáter igény esetén engedélyezhető.

•

Homlokzat lábazata vakolt vagy téglaburkolattal készülhet.

•

A homlokzatok vakolt kivitelben készülhetnek, fehér, tört fehér színben.

•

Az oromfal lehet vakolt vagy fafelületű a helyi sajátosságoknak megfelelően.

•

A tető hajlásszöge 30-45 fok lehet, oromfalas és kontyolt kivitelben. A formátum megválasztásánál a szomszédos épületek adottságait
figyelembe kell venni.

•

A héjazat kerámia cserépfedés lehet, sima felületű szegmens, félköríves és egyenes vágású kivitelben, natúr színben.

•

Az épületen megjelenő fafelületek (nyílászárók, gerendavégek, oromfal stb.) egységes színképzéssel jelenhetnek meg.

•

Épületgépészeti berendezés vagy annak tartozékai az utcáról nem látható helyen létesíthetők.

•

Az épület elhelyezését, építészeti formálását és annak részleteit a környezetével együtt kell megvizsgálni. A tervezett épületek esetében
előzetes tervezői egyeztetés szükséges az Építéshatósággal.
Szakmai konzultációt kell tartani az Önkormányzat Műszaki Irodájával, főépítésszel az egyszerű bejelentés és építési engedély megszerzését
megelőzően!
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Ismertető ábrák településközpont és történeti településrészekre vonatkozóan
Telepítés
A településközpont és történeti településrészeken új épület oldalhatáron álló, telken belül az utcaára merőleges elhelyezésben építhető. A
telepítést mindig a meglévő adottságokhoz kell igazítani. Figyelembe kell venni a környezetet. A meglévő beépítéstől eltérő elhelyezés nem
engedhető meg. Újonnan beépülő történeti településrészen a szabályozásnak megfelelő beépítés alkalmazható.

Magasság
A

településközpont

és

történeti

településrészein

az

épületek

magassága

szinte

megegyező. Új épületek építése
esetén ezt figyelembe kell venni
és azokkal hasonló magasságban
lehet építeni.
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Tetőforma
Az érintett településrészen a kontyolt, illetve nyeregetető a meghatározó. Új építés esetén a szomszédos ingatlanokhoz illeszkedően lehet építeni. Ez alól kivételt képez a tájidegen épületek összetett tetőformái. Tervezés során a hagyományos, egyszerű tetőformát kell alkalmazni.

Összetett tetőforma és lapostető nem alkalmazható. Tetőtér beépítés esetén olyan bevilágító
ablakok elhelyezése javasolt, amely tetősíkon belül marad.
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Tető hajlásszöge

Anyaghasználat (színek)

Törekedni kell a történeti településrész

A történeti településrészen a homlokzatok

régi épületein lévő tetők hajlásszögének

esetében a hagyományos fehér színre kell

alkalmazására. Leginkább a 30-45 fokos tető

törekedni. Esetleg annak finom árnyalataira. A

alkalmazása javasolt.

színeknek nem csupán az épületen hanem a
környezetében is beilleszkedőnek kell lennie. A
területen már meglévő tájidegen anyagok és
színek nem alkalmazhatók.

Kerítés
Tömör kerítések nem fogadhatók el. Az
áttört

kivitelű

település

kerítések

részeken.

anyaghasználat

és

A
szín

kívánatosak
kerítésnek

az

tekintetében

összhangban kell állnia az épülettel.
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Közterület
Közterületen olyan fa ültetése nem javasolt, amely a légvezetékekbe belenő. Továbbá olyan növények ültetése ajánlott, amelyek őshonosak és
lehetőséget biztosítanak arra, hogy a homlokzatokat ne takarják ki. Járdát a kerítés mellet célszerű létesíteni.

Közterületet érintő tervek készítése és kivitelezése folyamán legyünk tekintettel a szakszerű vízelvezetési rendszer kiépítésére. Kellőképpen
tájékozódjunk a betartandó rendeletek és szabályok tartalmáról.

Az épület benapozása, árnyékolása, valamint esztétikai, településképi szempontból történő elemzése során figyelembe kell vennünk, hogy
milyen növényeket telepítünk a homlokzataink elé. Nem javasolt homlokzatot kitakaró dús lombú, magas növényzet telepítése. Kilátást nem
zavaró módon célszerű növényt ültetni. Gondolkodhatunk alacsony növésű növényeken is. Tehát lépcsőzetes, több szintes növényzettel is
izgalmassá tehetjük a házunk előtti területeket.
65

Javaslatok régi épületek felújítására, rekonstrukciójára vonatkozóan
Történeti kutatás

Építész koncepció

Javasolt régi épületek múltját felkutatni levéltárban, helyi értéktárban,
illetve a Földhivatalnál. A földhivatalnál található 1880-as kataszteri
térképszelvények és birtoklapok segítséget nyújthatnak az épület építési
korának meghatározásához. Az I. II. és III. katonai felmérési térképek még
korábbi időszakokra adhat rálátást térképszelvényeken keresztül.

(helyszínrajz, alaprajz, homlokzatok, nyílászárók és egyéb részletek)
készíteni. Célszerű értékleltárt készíteni, tehát egy olyan fotó dokumentumot,
amelyben az értékes megtartandó részletek kerülnek rögzítésre. Fontos, hogy
az épület tartószerkezeteit (alap, fal, födém, tető) vizsgáljuk meg, hogy milyen
állapotban vannak, hogy a későbbiekben ne érjen minket váratlan meglepetés.
Szakvélemények készíttetése
Érdemes áldozni arra, hogy szakembereket (statikus, faanyagvédő,
faldiagnosztika) megbízzunk az állapotvizsgálatokkal, akik fel tudják állítani a
diagnózist. Javaslatot tesznek a megoldásokra. Ezzel kiküszöbölhetjük a rossz
megvalósulását

referenciával már rendelkezik. Így jó kezekbe kerül az épület.
Egyéni és közérdek is, hogy egy régi épület méltó módon és

Általános alapelvek

Érdemes az adott régi épületről részletes felmérési rajzdokumentációt

megoldások

esetében fontos, hogy olyan építészt bízzunk meg, aki ilyen

megfelelő szakmaisággal legyen kezelve.

Állapotfelmérés, dokumentálás, feltárás

műszaki

Egy régi épület felújítása, bővítése, rekonstrukciója

és

felesleges

pénzkidobástól

megkímélhetjük magunkat.

66

is

Törekedjünk a következő eredeti elemek megtartására:
1.

Telekméret.

2.

Épület tömeg.

3.

Tetőforma és hajlásszög.

4.

Homlokzati osztásrendszer és díszítések.

5.

Nyílászárók és tartozékaik (pántok, kilincsek, spaletta).

6.

Burkolatok.

7.

Kerítés.

8.

Melléképületek, építmények.

9.

Öreg fák, értékes növény állomány.

Az Önkormányzatnak célszerű

a helyi értékvédelem finanszírozásához létrehoznia az

Értékvédelmi Alapot.

A települési

hírforrásokat (HONLAP, ÚJSÁG) érdemes figyelemmel kísérni, hogy pályázatot nyújthassunk be a tulajdonunkban álló helyi védett épületek
állagmegóvási, felújítási és rekonstrukciós munkáihoz. A lent látható ábrákon szeretnénk szemléltetni, hogy átalakított, jellegtelen épület esetében
is célszerű a rekonstrukcióban gondolkodni, hiszen így minőséget képviselő épületet kaphatunk eredményül. Egy adott korban épült épület csak saját
eredeti stílusvilágába képvisel építészeti értéket. Tartsuk szem előtt a z eredeti állapot visszaállítását.
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Régi épület alatt nem csupán a műemlékeket, helyi védett épületeket érthetjük, hanem a korábbi évtizedekben épült kockaházakat, tetőtér
beépítéssel rendelkező épületeket is. Ezek az épületek ma már korszerűtlennek, esztétikában elavultnak tekinthetők. Alapos tervezéssel viszont
korszerűsíthetjük és a mai kornak megfelelő építészeti köntösbe öltöztethetjük. Érdemes átgondolni, újratervezni az alaprajzi struktúrát, illetve
figyelembe venni a bővítés lehetőségét. Az átgondolás folyamán fontos, hogy minőséget képviselő anyagokat és építészeti megoldásokat
alkalmazzunk. Különös tekintettel legyünk a homlokzat formálására, különböző építőanyagok és színek felhasználására.

Kockaház homlokzat - felújítási javaslatok.
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Beépítési vázlatok - az Arborétum területére 1992-ben tervezett épületek és gyümölcsösök.
Axis Kft Építészeti Vállalkozási Kft - Szolnok, Ady Endre utca 23.
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Beépítési vázlatok
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Példa új ház tervezésére.
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Minta - tervek.
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Építészeti útmutató - falusias településrészekre

(falusias lakóterület)

Közterület
•

Közterületi burkolatok, utcabútorok, lámpatestek telepítése, felújítása, cseréje csak egységes koncepció alapján történhet.

•

A közterületi növénytelepítés csak egységes koncepció alapján történhet.

•

Olyan növények telepítése célszerű, amelyek őshonosak és nem takarja ki az épületet.

•

Közterületen árkok, vízelvezetési rendszerek, valamint parkolók kialakítása csak engedélyezést kővetően alakítható ki.

•

A területen reklámtábla főépítész által véleményezett terv alapján helyezhető el.

Telek
•

Minimum telekméret a szabályozási tervnek megfelelően.

•

Áttört kerítés építhető. Tömör kerítés nem létesíthető. Kerítés csak főépítészi véleményezés alapján építhető.

•

Telken belül törekedni kell az őshonos és nem tájidegen növények telepítésére.

•

Telek beépíthetőségét szabályozni kell. Törekedni kell a minél nagyobb zöldterület megtartására.

Épület
•

Szabadon álló beépítés engedélyezhető.

•

Utcára merőleges beépítési mód.

•

Előkert, oldalkert és hátsókert a szabályozásnak megfelelően alkalmazandó.

•

Előkert 5-10 m lehet. 5 m-nél nagyobb előkert csak indokolt esetben alkalmazható abban az esetben, ha az, az adott utcaképet károsan nem
befolyásolja.

•

Az épülettel a garázs egybeépítendő. Különálló épületként nem létesíthető.
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•

Az épület pince földszint, esetleg tetőtér beépítéssel építhető.

•

Emeletes és lapostetős épület nem építhető.

•

Az épület nyílászárói állított formátumú, függőleges kivitelben készülhet.

•

A homlokzat képzése során a mai divatos minőségi anyagok, illetve visszafogott színek alkalmazhatók. Tájidegen anyagok és színek nem alkalmazhatók. Ipari jellegű homlokzat burkolat nem alkalmazható.

•

A tető hajlásszöge 30-45 fok lehet.
Az épület elhelyezését, építészeti formálását és annak részleteit a környezetével együtt kell megvizsgálni. A tervezett épületek esetében elő-

zetes tervezői egyeztetés szükséges az Építéshatósággal. Településképi véleményt az egyszerű bejelentés és építési engedély megszerzését megelőzően be kell szerezni!

Ismertető ábrák falusias településrészre vonatkozóan
Telepítés
A házunk, épületünk tervezése
során ügyelnünk kell a megfelelő
telepítésre

és

tájolásra.

Ez

közérdeket érintő döntés is, hiszen
a település és adott utcaképeket
fogja több évtizedig meghatározni.
A telepítés során gondolkodjunk
előre.

Gondoljunk

bővíthetőségre,

a

garázs,

későbbi
illetve

esetleges mellépület helyére is.
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Magasság
Tiszakürt bizonyos településrészein az
épületek magassága szinte megegyező. Új
épületek építése esetén ezt figyelembe kell
venni és azokkal hasonló magasságban lehet
építeni.

Tetőforma
Az érintett településrészen a kontyolt,
illetve nyeregetető a meghatározó. Új építés
esetén a szomszédos ingatlanokhoz illeszkedően
lehet építeni. Ez alól kivételt képez a tájidegen
épületek összetett tetőformái. Tervezés során
lehetőség szerint a hagyományos, egyszerű
tetőformát kell alkalmazni.
Garázs
A garázst az épülettel egybeépítve kell
tervezni. Különálló épületként nem létesíthető.
Garázs úgy tervezendő, hogy lehetőség szerint
ne a főhomlokzaton jelenjen meg. Mivel alsóbb
rendű funkcióval rendelkező épületrész, ezért
fontos, hogy a közterületről látható homlokzat
kellő érzékenységgel legyen tervezve és
kivitelezve.
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Tető formája és hajlásszöge
Törekedni kell a kertvárosi és falusias településrész épületein lévő
tetők hajlásszögének alkalmazására. Leginkább a 30-45 fokos tető
alkalmazása javasolt.

Anyaghasználat (színek)
A településrészen a homlokzatok esetében a gyenge pasztell színre
kell törekedni. Esetleg annak finom árnyalataira. A színeknek nem csupán
az épületen a környezetében is beilleszkedőnek kell lennie. A területen
már meglévő tájidegen anyagok és színek nem alkalmazhatók.

77

Kerítés
Tömör kerítések nem fogadhatók el. Az
áttört kivitelű kerítések alkalmazhatók a településrészen.
Közterület
Közterületen olyan fa ültetése nem javasolt, amely a légvezetékekbe belenő. Továbbá
olyan növények ültetése ajánlott, amelyek őshonosak és lehetőséget biztosítanak arra, hogy a
homlokzatokat ne takarják ki. Járdát a kerítés
mellet célszerű létesíteni. Megfelelő vízelvezetésről gondoskodni kell.

A tervezési fázisban célszerű azt illetékes Építéshatósággal vagy a település Főépítészével felvenni a kapcsolatot annak érdekében, hogy
településképi szempontból magas minőséget képviselő épületek épülhessenek.
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A túlzott növény telepítése legalább annyira káros megjelenést biztosít mint annak hiánya. Ügyeljünk a megfelelő egyensúly létrehozására.

Növénytelepítés
Az épület benapozása, árnyékolása, valamint esztétikai, városképi szempontból történő elemzése során figyelembe kell vennünk, hogy
milyen növényeket telepítünk a homlokzataink elé. Nem javasolt homlokzatot kitakaró dús lombú, magas növényzet telepítése. Kilátást nem
zavaró módon célszerű növényt ültetni. Gondolkodhatunk alacsony növésű növényeken is. Tehát lépcsőzetes, több szintes növényzettel is
izgalmassá tehetjük a házunk előtti területeket.
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Építészeti útmutató - tanyás településkarakter (kertes mezőgazdasági terület)
Tiszakürtön jelentős számban található tanya, leginkább Bogaras pusztában. A pozitív táji adottságokat és építészeti jellemzőket figyelembe
kell venni. Régi épületek esetében az eredeti állapot megőrzésére törekedni kell. Meglévő és újonnan épülő tanya esetében törekedni kell az
egészséges építészeti elhelyezésekre, arculatra. A rendezett tanya jó tud funkcionálni és harmóniában áll a környezetével. A lakó és gazdasági
funkciójú épületeket érdemes elkülönítve létrehozni. Elkülönítendő a lakóház, a haszonnövény, díszkert, valamint az állattartásra kijelölt udvar is.
Kerülni kell az ízléstelen lerakatok kialakulását. Kerítések építése során tömör kerítést nem lehet létesíteni. Az alkalmazandó anyagok és színek
tekintetében a tájidegen elemeket kerülni kell.
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Tanyák telepítése során érdemes törekedni a korabeli elrendezési szokásokra. Itt is kerüljük a tájidegen anyagok és színek alkalmazását.
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Jó példák - Ablakok
Tiszakürtön szerencsés módon számtalan régi típusú fa geréb és pallótokos ablak fennmaradt,
amelyek jó előképet biztosíthatnak rekonstrukcióhoz vagy akár új épület tervezése, építése folyamán.
A korabeli fa ablaktípusok megfelelő és esztétikus arány és osztásrendszerrel rendelkeznek, amelyeken
sajátos és egyedi díszítő faragások is megfigyelhetőek.
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