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POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTÖ

Tisztelt Lakótársunk, Tisztelt Érdeklődők!

Érsekcsanád Község Önkormányzatának vezetőjeként nagy örömmel tölt el, hogy ezt a kiadványt, Érsekcsanád Településképi Arculati Kézikönyvét
lapozgatja, hisz ez nagy valószínűséggel azt jelenti, hogy érdeklődik községünk iránt, és házépítési, házfelújítási munkák előtt áll.
Érsekcsanád Község egy igazi „Sárközi” település, mely a jelenlegi helyére csak az 1800-as évek elején került. Az ekkor kialakított sakktáblaszerű széles
utcás településszerkezet alapjában véve meghatározta a település képét, s bőven kínált teret a közterületi zöldfelületek számára is.
Az egyes korszakok építési irányvonalai és a területi adottságok által biztosított lehetőségek eredményeként Érsekcsanádon nem beszélhetünk egy
bizonyos településképről, amit az elmúlt több, mint kétszáz évben mindenki követett volna. Mást látunk a Duna parti üdülőterületen, s mást a község
belterületén is. A lakóövezetben jelen vannak a régi típusú „sárközi” parasztházak, a múlt század derekán épített egyszintes családi házak, a később
megjelenő több szintes épületek, majd az ún. „amerikai típusú” egyszintes, szuterénos lakóházak is.
Az idelátogatók azonban mindig kiemelik, hogy miközben Érsekcsanád lakóingatlanai külön-külön mások és mások, s egymás mellett sokszor különböző
típusú épületek állnak, az egység –feltehetőleg a széles utcákon biztosított nagy zöldfelületnek köszönhetően- mégis megteremtődött. Nem lóg ki szinte
egy épület sem a sorból, a különbözőség végül egy szép, dinamikus, friss, de időtálló egységes képpé állt össze.
Örömmel tapasztaljuk, hogy Érsekcsanádon kimagasló mértékű az új házak építése, a régiek felújítása. A képviselő-testület a jelen kiadvánnyal kíván
segítségére lenni az építkezőknek, hogy ez az egység a jövőben is fenntartható legyen. Nagyon fontos kimondani ugyanis, hogy egy szép és rendezett
településre mindig szívesen költöznek vidékről is, és az ott lakók is jó érzéssel mutatják be környezetüket a hozzájuk látogatóknak.

Felső Róbert
polgármester
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BEVEZETÉS
Az épített környezet alakítása, természeti értékeink védelme nem csak a jelen, hanem a jövő
számára is meghatározó, településképet alakító tevékenység. Ennek tudatában, felelősséggel,
átgondoltan kell letenni névjegyünk, hisz munkánkkal maradandó élményt teremtünk.
A települések esetében értékként nem feltétlenül az egyes objektumok egyediségét,
nagyszerűségét kell érteni, az összkép, benyomás, érzés az, ami miatt egy település –
településünk – élhetőnek, kedvesnek, értékesnek ítélhető. Az ehhez vezető út lehet rögös,
lemondásokkal járó, talán nem minden egyén tetszését kivívó, de a közösség együttműködése
sokmindenért kárpótolhat. Az egyes épületek szépsége nem feltétlenül hozza magával az utca
harmóniáját, ezért szükséges a környezetünkre, szomszédunkra való odafigyeléssel alakítani
saját otthonunk.
Hogy miért kell környezetünk alakításának alapelveit, példáit külön dokumentumban
ismertetni? Talán mert fel kell elevenítenünk azt, ami nem is olyan messzi őseinkben még –
hallgatva ösztöneikre - meg volt. A régi faluképek emléke talán mindannyiunk számára pozitív
érzéseket ébresztenek, szépnek érezzük. Szépségüket elemezve azt tapasztalhatjuk, hogy a
közel egyforma tömegalakítás, tetőforma választás, nyílásosztás, kerítés kialakítás,
anyaghasználat az, ami a harmóniát megalkotta – különbözőségük a részletekben rejlik. Ma
egyedit kívánunk létrehozni, összetéveszthetetlent, megmutatva különbözőségünk,
egyediségünk, kifejezve önmagunk. Ez a szemlélet legtöbbször zavaros, rendezetlen utcaképet
hozhat létre. A hagyományokkal szakító szemlélettel a régi értékek elveszhetnek, és a helyébe
lépő alkotás, bár „szépsége” nem időt álló, sokáig része lesz életünknek. A bemutatni kívánt
példák nem azt kívánják elérni, hogy mindenki egyforma házat építsen, és uniformizált
házakban éljünk, hisz különbözőek vagyunk. A kialakult forma, anyag és színvilág
alkalmazásával, a hagyományalapú településfejlesztéssel nem merev, fejlődésképtelenségre
kárhoztatjuk a települést, hanem a helyhez és kultúrához kötődő, annak továbbélését
biztosító növekedést alapozhatjuk meg.

Mindennapjainkat meghatározza az utca, ahonnan eljutunk otthonunkba; a közterületek, ahol
naponta járunk; a közösségi területek, ahol az év egyes napjain együtt ünneplünk, emlékezünk,
megemlékezünk. Közös élmény az „én házam”, a „Te házad”, a „kertem”, a „kerted”, mert
tereinket határolják, és befolyásolják. Az egyes ember tulajdona közösségi értéket teremt, melyre
szükségünk van, és büszkék lehetünk.
Jelen dokumentum – a Településképi Arculati Kézikönyv – célja, hogy a település bemutatásával,
értékeinek megismertetésével nyújtson segítséget az Érsekcsanádon építkezők számára új
otthonuk megteremtéséhez, környezetük alakításához. Útmutatást kíván nyújtani egy olyan
megjelenés kialakításához, mely illeszkedik a környezethez, és pozitívan befolyásolja azt.
Legfontosabb feladata az iránymutatás. Iránymutatás közös otthonunk, közös jövőnk
kialakításához, melyet együtt építünk és folyamatosan alakítunk.
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A TELEPÜLÉS BEMUTATÁSA

II. József császár uralkodása alatt, az 1780-as években kezdték el a Magyar Királyság területén az ún. katonai felmérések munkáit. A
térképkészítés célja az volt, hogy a katonai csapatok mozgását és tájékozódását elősegítsék. Ezért a térképen a sereg számára fontos
tereppontokat ábrázolták. települések típusai, utak, hidak, folyók, tavak, patakok, mocsarak, kutak a földek művelési ág szerint stb.
Az Első Katonai Felmérés
során 1784-ben mérték fel
azt a két térképszelvényt,
amely Csanádot ábrázolja. A
falu ekkor még erdők között,
az Ófaluban volt, a mai Dunameder helyén. Ócsanádtól
nyugatra az ártéri erdő
egészen a Dunáig tartott.
Tőle
keletre
voltak
a
veteményes kertek, mivel a
többi kaszáló és legelő volt.
A falu mai területén a PestBajai
országút
mellett
szántóföldek voltak, két
gémeskút és attól keletre
homokbuckás
legelő.
A
„Römer
Hügel”
(Római
dombok) azt a magas dombot
jelzi, amely a mai katolikus
temetőben van.
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A Sárköz Magyarország egyik jellegzetes tájegysége. A Duna és a Sárvíz által határolt területen lévő Őcsényhez, Decshez, Sárpilishez és
Alsónyékhez, tehát néprajzi értelemben vett klasszikus sárközi falvakhoz számítjuk még Báta református lakosságát és távolabb, a
műveltség hasonlósága alapján Érsekcsanád, Szeremle, valamint Zengő környéki református magyar falvakat: Váralja, Zengővárkony,
Pécsvárad és Hidas népét is. E falvak műveltségbeli hasonlóságát a gyakori összeházasodás erősítette, tartotta fenn annyira, hogy felmerül
az a gondolat a kutatók körében, hogy a zengőalji magyar falvak népe a sárközi magyarság kirajzása lenne. Ezt azonban semmivel sem lehet
bizonyítani. Valószínűbb, hogy egy szélesebben elterjedt, de a török világban elpusztult nép és paraszti hagyományok emlékeit őrzik ezek a
szigetként fennmaradt falvak, melyek közti teret nagyrészt német telepesek töltöttek ki. Ez az idegen környezet egymáshoz kényszerítette
az azonos hagyományú, nyelvű és vallású magyar falvakat. A Sárköz és a vele rokon községek megyényi területek magyarságát, illetve
maradékát őrizték meg. E terület maga a vegyes nemzetiségűvé vált Tolna megye legnagyobb és tulajdonképpen egyetlen, több faluból álló
magyar népcsoportja.
Érsekcsanád középkori helye a mai településtől nyugati irányban 5 km-re, a mai
Duna-meder helyén volt. Ezt a területet Ófalunak nevezik ma is a Csanádiak. A
régészeti leletek alapján már a kora Árpád-korban lakott hely volt ez a terület. Az
1410-es években már ozorai Pipó a község földesura, kinek halála (1427) után
visszakerült a kalocsai érsekséghez. Az 1520-as és 1521-es egyházi dézsmajegyzék is
felsorolja a települést. A török hódoltságot is túlélte. Érsekcsanád egyike azoknak a
helyeknek, ahova a törökök kiűzése után magyarok költöztek. Ezt bizonyítja, hogy az
összes fennmaradt török kori adóösszeírásban (1548, 1553, 1560, 1570, 1580, 1590,
1620) lakott helyként szerepel. 1560-ban a csanádiak művelik az elpusztult
Szentgyörgy, Kákony, Izsér, Körtvélyes, Sükösd és Szentistván falvak határát, búzát,
rozst, kendert, lent, káposztát, hagymát, lencsét, babot termesztettek. A XVII. század
elején Csanád Pest - Pilis - Solt vármegyéhez tartozott, a decsi szőlőhegyen
szőlőskertjük is volt. Az idegen uralom alól lakottan, de nagyon kevés lakossal került
ki. 1696-ban mindössze 10 jobbágy és 8 zsellér családfőt írtak össze. A XVIII. század
folyamán a bevándorlás és a természetes szaporodás következtében emelkedik a
lakosság száma. 1728-ban 55, 1744-ben 81, 1760-ban már 172 családot írtak össze.
Az első magyarországi népszámlálás adatai szerint 1784-ben 1222 lakosa volt a
falunak. A középkorban és egészen a XVIII. század végéig ún. „ártéri gazdálkodást
folytattak. A sárközi hagyomány szerint „sült halat ették a főttel”. Az ártérből
kiemelkedő göröndökön gyümölcsöt termesztettek. A nedves legelőkön
ǀ9

szarvasmarhát és lovat tenyésztettek, a Duna-menti tölgyerdőkben pedig makkoltatással hízlalták a sertéseket. 1804-ben a kalocsai érsek
és Pest vármegye rendeletére a folytonos árvízi veszélyeztetettség miatt a község áttelepült jelenlegi helyére. Az átköltözés nem volt
problémamentes, a falu népe nagyon nehezen akarta elhagyni a régi települést, ezért az Ófalut csak 1815-ben szüntették meg végleg. Az új
települési helyen mérnök által tervezett úgynevezett sakktábla alaprajzú falu jött létre, 17 öl (32,23 m) széles utcákat és hatalmas 900
négyszögöles (3235 négyzetméteres) telkeket alakítottak ki. Új Csanádon már 260 lakóház állt.
A kalocsai érsek 1848-ig volt a település földesura és az 1900-as évek elején is az érsekségnek voltak itt a nagyobb birtokai. A XX. század
elején Pest – Pilis – Solt - Kiskun vármegye Kiskőrösi járásához tartozott. 1910-ben 1947 lakosából 1939 magyar volt
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A Második Katonai Felmérés térképe 1858-ban készült. Jól látszik a mérnök által tervezett, ún. sakktábla alakú faluszerkezet, amely az
országút mellett épült fel. A térképen világos sárga szín jelzi az akkori szántóföldeket: Görcse, Szentgyörgy, Várad és Felső-rét. A belső határ
többi része legelő és kaszáló volt. Az Ófalutól délre kisebb veteményes kertek voltak (Pötörke, Három mód – helyesen Három hold és
Pusztafalu) Nyugatra pedig ártéri erdők és mocsaras területek váltakoztak.
A külső határban, a falutól keletre volt az ebben az időben telepített „Új szőllők” területe. A szántóföldek pedig az Alsó-keselyő, Fölsőkeselyő, Guri-hegy, Cseres, Buszia dűlőkben voltak. Erdő csak a községtől délkeletre fekvő „Község erdeje” nevű területen volt.
ǀ 11

Csanád ekkor Pest-Solt vármegye Kalocsai területéhez tartozott. A faluban volt 336 lakóház és 100 istálló. Ez 250 ember és 80 ló
elszállásolásához volt elég.
A falu lakossága ebben az évben 1894 fő volt.

Harmadik katonai felmérés (1869-1887)
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Katonai felmérés 1941
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ÉRSEKCSANÁD NAPJAINKBAN

14 ǀ

ǀ 15

ÉRSEKCSANÁD CÍMERE

A címerben lévő terméses tölgylevél Érsekcsanád hajdani „őrjeges” (halban bő, vízállásos) területén
honos tölgyesekre utal, a sás-nád motívum magát a lápot, az őrjeget jelképezi. A tölgylevél 1788-ban
már Csanád falu pecsétnyomúján is szerepelt. A címerpajzsban ismétlődő sárközi rózsa a csanádi
embernek kedves motívum, a sárközi viseletről való: az asszonyok fejkendőjét díszítette, de más
festet és hímzett használati tárgy is hordozta e stilizált virágképet. A tölgylevél és sás rajzolata között
ismétlődő sárközi rózsa a megújuló emberi létet jelképezi. Az ezüstszínű rózsák kék háttere a
nyugalmat, a távlatosságot, a növényrajzolatok zöld színe a természethez való kötődést jelzik.
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ÖRÖKSÉGÜNK
Építészeti örökségünk mindaz, ami sajátos megjelenésénél, jellegzetességénél, településképi vagy településszerkezeti értékénél fogva a
térség, illetőleg a település szempontjából kiemelkedő, hagyományt őrző, az ott élt emberek és közösségek munkáját és kultúráját híven
tükröző elem, illetve a táj jellegzetes képéhez tartozik.
A településképi szempontból meghatározó építészeti értékek
Református templom:
Az itteni református egyház igen régi, papjainak névsorát egész 1650-ig tudja
visszakövetni. A református templom építését 1807 – 1812 között épült, a torony
pedig 1818-ban készült el.
Parókia
A ma álló református paplak 1863-ban épült Baksay Sándor lelkész idejében.
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Római katolikus (Keresztelő Szent János) templom
a templom 1835-36-ban épült.

Plébánia
a plébánia 1836-ban épült úgy, hogy a gazdatiszt lakását kibővítették északi
irányban, „L” alakban.
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Kálvária

Községháza
A
korábbi
községháza
valószínűleg
1810-ben
épült,
a
Fő
utcára
merőlegesen, a sarokra.
Ennek helyére épült 1891ben a mai községháza „L”alakban. Belső átalakításra
1970-ben került sor.
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Könyvtár

Művelődési ház
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Lakóépületek:
Petőfi Sándor u. 1.



Deák Ferenc u. 29.
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Deák Ferenc u. 64.

Széchenyi u. 4.
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Széchenyi u. 14.

Széchenyi u. 16.
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Petőfi Sándor u. 26.

Dózsa György u. 82.
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TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ, ELTÉRÖ KARAKTERÜ TERÜLETEKET LEHATÁROLÁSA, A TELEPÜLÉSKÉP,
ARCULATI JELLEMZŐK ÉS TELEPÜLÉSKARAKTER BEMUTATÁSÁVAL

Érsekcsanád
Belterületi karakter lehatárolása
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Érsekcsanád 1804 körüli átköltözése nyomán jelenlegi helyén nem olyan jelentős múltra tekint vissza. Az átgondoltság az utcaszerkezeten is
nyomát hagyta. Az utcahálózat derékszögű, mérnökien tervezett, igaz a természeti adottságok sem indokolják az egyéb vonalvezetést. Az
utcák szélesek, a telkek a gazdálkodásra alkalmas nagyobb területűek. A településen áthaladó Baja-Budapest viszonylatú 51. sz. út
némiképp kettészeli a községet, bár nagy elhatárolásról nem beszélhetünk. Az 51. sz. úttól nyugatra lévő településrész mélyebb fekvésű is,
így az ottani beépítés gyakorlatilag csak közvetlenül a főút vonalára, és egy kisebb tömbre korlátozódik. A főúton sűrűsödik be a települést
ellátó egyes funkciók épülete, itt található a Polgármesteri Hivatal, a Római Katolikus templom, Posta, Gyógyszertár, Könyvtár és egyéb
szolgáltatások. A forgalmas úttól távolabb található az óvoda, iskola, művelődési ház.



A település belterülete a viszonylagos nagy kiterjedését utca- és telekszerkezetének köszönheti, nem a nagy népességnek. A település
jellege homogénnek tekinthető, annak ellenére, hogy az egyes épületeket vizsgálva ugyanez nem állapítható meg. Jellegében falusias képet
mutat mind az épített környezet tekintetében, mind a lakosság összetartásában, igényességében. A lakóépületek nagysága, megjelenése
jellemzően megmarad a józan keretek között. A településen élők értékrendje nem követeli meg a szigorú jogi szabályozást, öntörvényű
építészeti megoldások nem jellemzők a településen.
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Az egyes telkek beépítésének vizsgálatakor nem tudunk olyan szabályokat megfogalmazni, ami akár egy utcán végighaladva is mindenütt
jellemző lenne, ám ennek ellenére a településkép egységes arculatot mutat. A szabályok keresését a „szép” utcakép alakítása miatt
érezhetjük fontosnak. A szép azonban szubjektív, nem lehet megfogalmazni kinek mi tetszik. A kanti fogalommagyarázat szerint szép az,
ami érdek nélkül tetszik, ám ezt az iránymutatást manapság nem lehet garanciának tekinteni környezetünk alakításakor (sem).
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A településkép egységességét a hasonló beépítés erősítheti, ezért az épület formálásakor az anyaghasználatban, a színezésben, az
épülettömeg arányainak megválasztásában az illeszkedés a kívánatos. A telkek beépítése, és az utcakép alakítása során a fő (lakó) funkciót
kiegészítő egyéb épületek, építmények elhelyezésére is figyelmet kell fordítani. A kerítések kialakítása során figyelemmel kell lenni a
lakóépülettel való összhang biztosítására és az igényes anyag és színhasználat alkalmazására. Az előkert nélküli, utcafrontos beépítésnél
általában tömör kerítést alkalmaztak, a szellősebbnek ható előkertes beépítés esetén az áttört kerítés jellemző, melyek legtöbbször falazott
pillérek közötti betételemekből áll.

ǀ 29

Érsekcsanádon több értékes épület van, több, mint amit a helyi védettséggel élni tud az önkormányzat, néhol még a jellegzetes sárközi
beépítés is fellelhető. A település képe nem az egyes épületek nagyszerűségén múlik, hanem az összhatáson. Ezt a pozitív érzést
Érsekcsanádon a rendezettség, tisztaság, igényesség garantálja.
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Az egyes beépítések vizsgálatakor találunk itt utca vonalára merőleges gerincű, kontyolt nyeregtetős, tetőtérbeépítéses lakóépületeket,
vagy kontyolás nélkülieket, sátortetős lakóépületet, vagy utca vonalával párhuzamos gerincű 40-45- os hajlásszögű nyeregtetős
beépítéseket. A telepítés általában előkert nélküli, inkább a később beépült telkeken jellemző a kis előkert. Az épületek tömeg, illetve utcai
homlokzatának formálása az egykori népi építészet formavilágából merít.
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Településünk összképét természetesen nem csak az építési tevékenységgel létrehozott objektumok határozzák meg. Sok esetben a
növényzet az, ami egésszé teszi az épített környezetet, megadja a szükséges természetes kiegészítést, mintegy díszítő elem jelenik meg az
épületek társaként. Egy-egy jól megválasztott bokor, fa, virág az év nagy részében jótékonyan eltakar, feledteti az utcákon közlekedőkkel az
esetleges „hibákat”. A jó növény-választás fontos, hisz amennyi haszna van a megfelelő fának, bokornak, annyi bosszúságot is okozhat egyegy invazív faj telepítése. Érsekcsanádon a széles utcák jellemzőek, ami lehetőséget nyújt a burkolt utak mellett vezető, megfelelő méretű
zöldsávok kialakítására, és karbantartására. A településen belüli zöldfelületek összefüggő folyosóként köthetik össze a településen belüli, és
kívüli nagy felületű természetes élőhelyeket.
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Minden település életében biológiai aktivitás szempontjából meghatározó a temetők, játszóterek, templomkertek, rendezvény terek,
nagyfelületű intézmények, sportpályák zöldje. Érsekcsanádon a jelentős természeti védelemmel is érintett külterületi zöldek mellett a
belterületen is meghatározó a növényzet jelenléte.
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Általános ajánlás a belterületi, településképi szempontból meghatározó területekre:
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a telepítés során a szomszédos épületek magasságának, tetőhajlásszögének, tetőidomának figyelembe vétele,
a beépítés módjában, a rendeltetés megválasztásában a környező épületekhez való illeszkedés,
a szomszédos ingatlanok zavartalan benapozásának figyelembe vétele,
az anyaghasználat és színválasztás során a környező épületekhez igazodás,
tetőfelépítmények (kémények, gépészeti elemek) napelemek, homlokzati gépészeti elemek (klíma, mérőórák, stb.) elrejtése, a
homlokzat zavartalansága érdekében,
a modern és hagyományos építészeti elemek és formák egyensúlyára való törekvés,
a főépület és a kerítés stílus, szín és anyaghasználatban való összhang megteremtése,
közművek, légvezetékek, földkábelek elhelyezése esetén az utca vonalvezetésének követése, lehetőleg a településkép és a fásszárú
növényállomány zavartalanságának biztosításával,
a közművek közterületi felszíni műtárgyai (betonházas transzformátorok, kapcsolószekrények, stb.) az utcán belül lehetőség szerint
azonos megjelenésűek legyenek, amelyik oldalról lehetséges (nem akadályozva a kezelhetőséget) növényzettel való takarása,
az épületek külső csapadékvíz lefolyói lehetőség szerint föld alatti vezetése.

ǀ 37

Külterületi karakter
A település helyét is meghatározó Duna ma is jelentős szerepet tölt be a község életében. Furcsa állapot, hogy a település egy részének a
megközelítését is nehezíti, de ezáltal a védelmét is biztosítja. A közvetlen közúttal megközelíthető, dunaparti üdülőterület, a településen
élők vízzel való szoros kapcsolatát biztosítja. A Duna-part a település központjától is alig 5 km-re van. Nagy hagyománya van a horgászatnak
és a halászatnak, ami a település életében halfőző verseny és halsütő fesztivál keretében is ünneplésre kerül. A természet szeretete, és
fontossága az itt élők számára megkérdőjelezhetetlen.
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Érsekcsanád külterülete jellemzően beépítésre nem szánt mezőgazdasági, erdő, vagy vízgazdálkodási terület. Néhány helyen beépített,
vagy beépítésre szánt területként üdülőterület, mezőgazdasági üzemi, vagy gazdasági területhasználat kap helyet.
Általános ajánlás a külterületi, településképi szempontból meghatározó területekre:
 különösen a vízparti területeken az ökológiai és esztétikai szempontok egyaránt fontosak, mindkettőre kiemelten szükséges
figyelmet fordítani,
 a növénytelepítések és kertészeti beavatkozások során cél a természetszerű növényzet megóvása, az ökológiai folyosók szerepének
megőrzése és védelme,
 új ipari/gazdasági területek beépítésénél javasolt a tájbaillesztést háromszintű növényzet kialakításával megoldani,
 az épületek színezésénél a természetes színeket javasolt használni, az élénk, figyelmet magára vonó színeket nem javasolt
alkalmazni,
 az épületek, építmények anyaghasználatánál a természetes anyagok elsődlegessége ajánlott,
 természetvédelmi területeken kívánatos a táj jellegének megtartása, ennek érdekében ezeken a területeken nem javasolt a 6
méternél magasabb építmények elhelyezése,
 csarnok jellegű épületeknél az alacsony hajlásszögű nyereg, illetve fél nyeregtetős kialakítás javasolt, 45°-nál meredekebb nem
ajánlott,
 a telkek elkerítése nem hat kedvezően a tájra, ezért ha lehet, kerülni kell. Amennyiben szükséges, úgy az egyszerű drótháló
alkalmazása javasolt.
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A településkép minőségi formálására vonatkozó ajánlások, példák:
építészeti útmutató
Telepítés, beépítés
Az új épület alkalmazkodjon beépítés
módjában, mértékében és rendeltetésében a
szomszédos
ingatlanokhoz,
azok
benapozásának,
kilátásának
és
megközelítésének zavartalan biztosításával.
Jellemzően előkert nélkül, illetve kis
előkerttel telepített a főépület.
A beépítési módban javasolt a szomszédos
épületek beépítéséhez igazodni. A jellemző
beépítés az oldalhatáron álló. Amennyiben
meglévő épület bontása után kerül új épület
a telekre, javasolt az eredeti beépítés
megtartása. Ha ettől eltérő beépítést
kívánnak megvalósítani, úgy a szomszédos
épületek beépítéséhez javasolt igazodni a
kedvezőbb utcakép alakítása érdekében.
A nagy mértékben hátrahúzott beépítés nem
javasolt.
Kerülendő az utcafrontra nyíló gazdasági,
tároló, vagy garázs épület.
A telepítéskor az épületek utcára néző
épületsíkját az utcavonalra, vagy azzal
párhuzamosan ajánlott elhelyezni.
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Homlokzatmagasság, építménymagasság
Új épületek építésénél, vagy a meglévők felújításánál
figyelembe kell venni a már meglévő, szomszédos épületek
magasságát. A közel azonos magasságú épületek
összhatásukban kedvezőbb utcaképet eredményezhetnek. Nem
javasolt a magas épületek, illetve többszintes épületek emelése.

Tető
Az épületek tömegét jelentősen befolyásolja a
tetőidom megválasztása. A túl tagolt tetőidom
zaklatottá teszi az összhatást, törekedni kell az
egyszerű formák alkalmazására. Tradicionálisan a
mozgalmas tetőfelületek általában a tágas,
szabadonálló beépítésű telkeken megjelenő, villa
típusú épületeken alakult ki, utcaszerű beépítésben
nem. Fő jellegként a nyereg-, vagy sátortetős tetők
hozhatnak kedvező utcaképet. Új épületek
építésénél, vagy meglévők felújításánál figyelembe
kell venni a környező épületek tetőzetének
tetőhajlásszögét.
A
magyar
településeken
hagyományosan a 40° körüli tetőhajlásszög jellemző,
amely az ország éghajlati adottságainak megfelel. A
túl magas, vagy túl alacsony tetőhajlásszög
kerülendő.
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Homlokzatképzés, anyaghasználat, szín
Az épületek tömegformálása során a hagyományos arányok megtartására javasolt, de legalább
az utcai homlokzaton törekedni kell a hagyományos formavilág követésére. A hagyományos
nyílászáró osztások, formájának figyelmen kívül hagyása kedvezőtlenül befolyásolhatja az
utcaképet.
A településen a téglaépítésű, vakolt felületek jellemzőek, pasztell színek alkalmazásával. A
tetőfedés anyagára a hagyományos kerámia cserépfedés javasolt natúr, téglavörös vagy
terrakotta színben. Nem hat kedvezően a településképre a feltűnő, kirívó színek használata,
ezért azokat sem homlokzaton, sem tetőn, sem egyéb burkolaton nem javasolt alkalmazni.
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Kerítések
Érsekcsanád központi részén hagyományosan a tömör falazott kerítés,
fém kapuzat jellemző. Ezek felújításánál, vagy bontás utáni
újjáépítésénél javasolt a kialakult állapot figyelembe vétele, és követése.
Az újonnan beépülő, lazább jellegű, előkertes beépítéseknél a szellősebb
utcaképet nyújtó áttört kerítések jellemzők. A kerítés kialakításának
utcakép alakító jellege elvitathatatlan. Fontos a kerítésnél a minőségi
anyagválasztás, és az igényes kivitelezés. Az összkép kedvező
kialakításához fontos, hogy stílusában illeszkednie kell a főépülethez. Az
utcafronton az előkertes beépítés esetén csak a kerítés látható, ezért
ilyen esetekben az áttört kerítés ajánlott. A magas, tömör kerítések az
elnéptelenedett, kiüresedett utcák hatását keltik, ezért az kerülendő.
Gépészeti elemek, egyéb utcaképet meghatározó elemek:
Az épületek használata, a klíma változása szinte megköveteli a kiegészítő gépészeti elemek megjelenését. A környezet védelme, a
fenntarthatóság, az energia- és környezettudatosság szintén új elemeket jelent az épületeken, vagy a kertekben. Ezeknek az elemeknek az
utcai homlokzaton való megjelenése esztétikai szempontból nem kedvező. A technológiai szükségesség és a településkép formálásra
irányuló elvek legtöbbször ellentétben állnak egymással. Napjainkban már egyre több lehetőség van a kevésbé zavaró elemek beépítésére,
javasolt ezek alkalmazása.
Az elektromos vezetékek korszerűsítése, bővítése esetén lehetőleg a földfelszín alatti kiépítést kell előnyben részesíteni. A vezetékek
vonalvezetését lehetőleg a zöldsávban, a növényzet védelmével egyidejűleg javasolt megvalósítani, az utca vonalvezetését követve.
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Jó példák bemutatása:
Épületek, anyaghasználat, színek, homlokzatképzés
Az új épületek megformálásánál figyelembe kell venni a kapott épített örökséget, azonban ezek pontos másolása nem várható el, és nem is
szerencsés. Úgy szükséges az új igényeknek megfelelő épületeket megfogalmazni, hogy beleilleszkedjenek a meglévő környezetbe, és ne
legyenek kirívóak. Az értékek felismerése, továbbvitele, a fejlődésbe való jó illeszkedés nehéz feladat, nagyfokú érzékenységet és
kompromisszum készséget is követel – mind az építtetőtől, mind az alkotó építésztől.
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Tető

Növényzet, utcafásítás
Az utcakép és a klíma szempontjából is fontos a település egybefüggő zöldfelületének kialakítása és megóvása. Az ökológiai szempontból
aktív folyosók növényeinek kiválasztása a területileg őshonos fajtákból javasolt. Országosan jellemző, hogy az utcák fásítására korábban
alkalmazott gyümölcsfákat egyéb fás szárú növények váltották fel. Sajnálatosan nagy népszerűségnek örvendenek a tuják, oszlopos tuják,
melyek telepítése településképi szempontból nem javasolt. A lombhullató fák éghajlatunkra nemcsak hogy jobban jellemző, de a lombok,
levelek évszakonkénti változása mindig új impulzust ad a szürke hétköznapokban.
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Nyílászárók
A nyílászárók nagysága, osztása a belső terek megvilágítása mellett a homlokzat
meghatározó eleme. Ennek megfelelően nem csak az alaprajzi
meghatározottságra, de az épület tömegére is figyelemmel lévő nyílászárók
kialakítása javasolt. A hagyományos anyaghasználat a fa, színezése barna,
okkersárga, vagy zöld. Új épületek építése, vagy a meglévők felújítása során
tetszőleges anyagú, de fa mintázatú keret, és víztiszta síküvegezés beépítése
javasolt. Utcai homlokzaton a redőnyszekrényt beépített, vagy rejtett kivitelben,
a nyílászáróval megegyező színben javasolt kialakítani. A nyílászárók javasolt
színe világos, természetes fa szín, barna, vagy olíva zöld, vagy ezek szürkével tört
árnyalatai.
Kerítések
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Sajátos építményfajták, reklámhordozók, egyéb műszaki berendezések
A közterületre kihelyezett utcabútorok, reklámok jelentős befolyással vannak az utcaképre. A reklám célja a figyelem felhívás, aminek
mégis környezetébe illőnek kell lenni. Az igényesen kialakított, színében jól megválasztott reklám és egyéb információs tábla akár díszítő
eleme is lehet az utcaképnek. Az épületekre kihelyezett reklám célú táblák, molinók elhelyezésénél ügyelni kell az épület építészeti
értékeinek láthatóságára.
Az épületgépészeti elemeket színben lehetőleg az épület homlokzatának színéhez igazodóan kell megválasztani, lehetőleg takartan kell
elhelyezni. Új felszíni infrastuktúra-hálózati elemek elhelyezése nem javasolt.
Közterületek:
A közterületeken elhelyezett utcabútorok lehetőleg azonos stílusban készüljenek. Az
utcák, terek esetén a műszaki, karbantartási szempontból előnyösebb kisméretű
burkolatok alkalmazása javasolt. Hibák esetén könnyebben felszedhetők, a hibás
elemek javíthatók. Esztétikai szempontból a természetes anyagú, színezetlen elemek
javasoltak. Mintázatként az elemek rakási módja értelmezhető.

Külterületi karakter javaslata:
A külterületi védett területek a nemzeti park ajánlása szerint külön településképi szempontból meghatározó karakterbe kerülhetnek. A
területen új épületek építése nem lehetséges, a meglévők felújítása is csak az árvízvédelmi szempontokat szem előtt tartva végezhető.
Építmények elhelyezése az ár- és természetvédelmi követelmények figyelembe vételével javasolt. A területen az építmények anyag és
színhasználatában a természeti környezetbe illeszkedés biztosítása javasolt.

48 ǀ

Impresszum:

Megrendelő:
Érsekcsanád Község Önkormányzata
6347 Érsekcsanád, Dózsa György utca 77.
tel.: +36 79/466-122
e-mail: titkarsag@ersekcsanad.hu
web: www.ersekcsanad.hu
Polgármester: Felső Róbert
Szöveg, szerkesztette:
Sándor Gabriella mb. főépítész
Fotók:
Sándor Gabriella, a *-gal jelölt 2016-os fotók: Szilberhorn Erzsébet, a légifelvételek, és a „Növényzet, utcafásítás” cím alatti fotók: google
Ábrák:
Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft.

ǀ 49

