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1 
BEVEZETÉS 

Ahogy a civilizáció, a technika fejlődése 
eltávolítja az embert a természettől, úgy 
kezdenek az épületeink egyre kevésbé 
tájba illők lenni. Dédapáink még félték a 
természetet. Megfigyelték, megismerték és 
mindennapjaikat, épületeiket is hozzá 
alakították. Együtt éltek vele. Épületeiket 
úgy építették, helyezték el, hogy a lehető 
legkevésbé legyenek kiszolgáltatva az 
természet szeszélyeinek, az általa okozott 
veszélyeknek.  

 

Házaikat magasan fekvő, vizektől lehetőleg védett területekre építették, tájolásukkal, az 
ereszek kinyújtásával védekeztek a nyári meleg ellen, védték a falakat a lehulló esőtől. A tájat 
úgy használták, hogy ne tegyék tönkre, a lehető legkevésbé szennyezzék. A megtermelt 
gabonát, termést a padláson tárolták, ami télen hőszigetelt, nyárra elfogyott. A természethez 
való alkalmazkodás, a helyben található építőanyagok használatának  következtében épületeik 
beleilleszkedtek a tájba. Méreteiket, kialakításukat is a természet, a közelben található 
építőanyagok kínálta lehetőségek határozták meg. A lakóépületek tömegformálása, 
megjelenése szinte azonos volt, az épületek csupán díszítéseikben különböztek, de a díszítés 
sem volt öncélú. Gyakran megmutatta a házban lakók vallását, az épület építésének évét.  

   

Az épületek egymáshoz való viszonya, a kerítések kialakítása, az utcák vezetése mutatja az 
ott élők egymásra utaltságát, a közösség szükségességét, az összetartást. Az épületek, a 
környék karbantartása, gondozása a mindennapok természetes része volt, hiszen a 
tönkrement dolgok pótlása nagy terhet jelentett. Az így kialakult, ember léptékű terekben 
észrevétlenül kezdi jól érezni magát az ember.  
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A technika fejlődésével azonban az 
emberiség nagy része elvesztette a 
természettel való kapcsolatát, óvatosságát.  

 

Bízva a technikában, a fejlesztésekben, új anyagokban, víz elleni szigetelésekben, az 
energiában, ami nyáron hűt, télen fűt, már nem tartja szempontnak a természet adta 
lehetőségek kihasználását, sőt! Bátran építünk mélyfekvésű területekre, a jellemző éghajlati 
elemeket figyelmen kívül hagyva alakítunk ki lapostetős épületeket. Házaink kirívó 
egyediségével próbálunk kitűnni. Messzi tájakról hozott élmények alapján építjük meg 
házunkat. Ma már gyakran kerül a forma a funkció elé.  

  
Fotó: http://www.kotelek.hu 

Rácsodálkozunk a külföld csodálatos városaira, melyek megőrizték a múlt építészetét, 
elvarázsol bennünket egységessége, lenyűgöz a harmónia varázsa. Pedig saját 
településeinket is csodálatossá varázsolhatnánk, ha megpróbálnánk összekötni azt az 
elszakadt szálat, melyen településeink szerves fejlődésének fonala volt. Ha visszatérnénk 
kicsit a múltba, megismernénk és képesekké válnánk visszacsempészni átörökíteni annak 
értékeit napjaink építészetébe. 

Ehhez a hatalmas feladathoz próbál segítséget nyújtani e könyv. 
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2  

KŐTELEK 

BEMUTATÁSA 

Forrás: Adatok Szolnok megye történetéből I. 
(Szolnok, 1980) 

Kőtelek nevét Keutelek alakban egy XIV. 
század második feléből származó 
Zsigmond kori oklevél említi először. A név 
eredete tisztázatlan. Az 1831. évi canonica 
visitatio – „hagyományok, hiedelmek” című 
fejezete – szerint nevét a kő apátságról 
nyerte. Ezt az állítást azonban cáfolja 
minden rendelkezésre álló adat. A település 
a nevét egy 1864-ben közölt bírói jelentés 
szerint onnan kapta: „G hogy építések 
alkalmával igen sok égetett kövek, s 
terméskövek is találtattak, mellyek előbbeni 
épületekben voltak, gyaníttatták, 
minekutánna a telek illy köves volt, 
nevezték el a helyet is Kőteleknek.” 

A XVIII. század második felétől a község 
neve már a jelenlegi formájában 
használatos.  

A település jelenlegi közigazgatási területén már az őskorban megtelepedett az ember. Ezt az 
emberi lét természeti feltételeinek szerencsés együttléte biztosította: jó termőföld, sík terep, 
élő folyó. A település határában 1974-ben végzett régészeti ásatás során közel 7000 éves 
település hulladékgödreiből került elő a településre vonatkozó legkorábbi neolitikus 
emlékanyag.  
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Halmaz- majd utcás település, tornác 
nélküli házakkal, kerek alaprajzú ólakkal. A 
paraszti gazdaságot legeltető állattartás, 
önellátó szemtermesztés jellemezte. A XIX. 
század végéig jelentős volt a halászat, a 
vessző- és gyékényfonás.  

Az 1400-as években a falu egyik fele a 
Kapy családé, a másik a Kompolti családé 
volt. Az 1522. évi kölcsönös örökösödési 
szerződés értelmében a fi-ágon kihalt 
Kompolti család birtokrésze az Országh 
családé lett. Országh Kristóf kiskorúsága 
alatt 1541 körül gyámja, Losonczy István 
kezelte a birtokot.  

A község lakói 1544-től a töröknek is 
adóztak. Kőtelek a hatvani szandzsákhoz 
tartozott. 

A XVI. században Kőtelek jelentős 
település. Van plébánosa, jegyzője. A 
lakosság a  
XVII. század viszontagságait számban 
megfogyatkozva, de helyben vészelte át. 
Telkes gazdái megfogyatkoztak, 
zsellérsorba süllyedtek. 1635-ben állami 
kapuadó alá 4 portát írtak össze - ez kb. 16 
háztartást jelentett. 1647-ben már csak 
egyetlen adóporta akadt. Kőtelek a XVII. 
század végén kuriális település lett. 
A török kiűzése után tovább fejlődött, 
lakóinak száma állandóan gyarapodott. 

 A Rákóczi szabadságharc 
idején hadi esemény nem 
játszódott le a község területén, 
de a nép egyértelműen 
támogatta Rákóczit.  

1720 körül megszűnt a kuriális 
állapottal járó adómentesség. A 
kúriákon lakó zselléreket, meg 
az újonnan beköltöző gazdákat 
jobbágyföldekkel látták el, így 
Kőtelek újból adózó 
jobbágyfaluvá lett. A 29 
telkesgazda a földeket 
kétnyomásra elosztva a 
jobbágytelkekhez tartósan 
kihasítva használta. 

Az 1730-as években újraosztásos 
földközösség alakult ki Kőtelken, 
ami már 1750-ben meg is szűnt és 
helyette  ekéstelek jött létre. A 
fennmaradó terület a földesuraké 
maradt, akik azt terményért vagy 
pénzért bérbe adták.  

Az 1848-as szabadságharcban a 
lakosság közül igen sokan vettek 
részt, majd a szabadságharc 
leverése után a község 
nádasaiban sok üldözött talált 
menedéket.  
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Majorüzem 1781-ig nem volt, a nemesi 
szántóföld Halassy Márton birtokában 
mindössze 47 holdat tett ki. 

1851-ben már 400 holdra nőtt a majorsági 
szántóföldek területe, míg a volt jobbágyok 
mintegy 2000 kat. hold szántóval 
rendelkeztek. 

1865-ben a községben 2 nagybirtokot 
(Baldácsy, Halassy) és 195 kisbirtokot 
tartottak számon. A századforduló után egy 
nagybirtok maradt 1453 hold földterülettel. 

A lakosság fő megélhetési forrása továbbra 
is a mezőgazdaság. 1949. március 25-én 
alakult meg a Petőfi rizstermelő csoport 25 
taggal 47 kh földterülettel. 1950-ben pedig 
19 család 186 hold földön megalakította a 
Petőfi mezőgazdasági termelőszövetkezeti 
csoportot. Az Ezüstkalász 
termelőszövetkezeti csoport 1952-ben 

alakult, amelybe középparasztok és néhány kisparaszt lépett be.  

Az 1956-os történelmi események után a Petőfi mg. Termelőszövetkezet és tagjai 
megmaradtak. Az Ezüstkalászból többen kiléptek, de földjüket nem vitték magukkal, hanem 
más területen, főleg az iparban helyezkedtek el. A mezőgazdaság szocialista átszervezése 
után komoly gondot jelentett, hogy a fiatalok legnagyobb része nem a termelőszövetkezetben 
vállalt munkát. 1960-ban a gépesítettség igen alacsony a termelőszövetkezetben, a tagok 
85%-a végzett kétkezi munkát. 10 év elteltével ez 50%-ra csökkent. 

A gazdálkodás jellegéről és szerkezetéről az összeírások tájékoztatnak. Az 1550-es török 
defter szerint búzát, kétszerest termeltek Kőtelken, ugyanakkor jelentős volt a méhészet és a 
juhtenyésztés is. A XVI. századi dézsmajegyzékek is kétszerest és tavaszi gabonát tüntettek 
fel. Külön szerepelt a juh-dézsma. A jobb módú gazdák nem kis hányada rendelkezett 150-
200 db juhot magába foglaló nyájjal. 

A török kiűzése után, az 1730-as évekig rablógazdálkodáson alapuló földművelési formák 
alakultak ki. Minden évben a határ más-más pontján szűzföldet tört fel a gazda. Évente 
háromszor szántottak.  

Az állattartás is fontos megélhetési lehetőséget biztosított a kőtelkieknek.  

A termeléseredmények 1932-től fokozatosan növekedtek, amely a jobb talajművelésnek és a 
rendszeres műtrágya használatának volt köszönhető. Új növénykultúrát – rizs kivételével – 
nem honosítottak meg. A zöldségtermesztés a 60-as évekig alig haladta meg a helyi 
szükséglet kielégítését. 

Jelentős ipari létesítmény a községben nem volt és jelenleg sincs. 1770-ben egy szárazmalmot 
tartottak számon. Az 1879-es összeírás már 6 molnárt tüntetett fel. Ugyanekkor egy olajütő is 
működött. Céhek nem alakultak csak kisiparosok tevékenykedtek.  

A malom 1926-ban leégett, majd a tulajdonos Barta Ferenc 1927-ben újjáépítette, s nyers-
olajmotorral szereltette fel. 

Egy cementárugyárat is létesítettek az 1920-as években, két munkás dolgozott benne, 
nagyobbrészt tetőcserepet készítettek. A háziipar elterjedt volt főleg a fonás és a szövés. 
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Az 1950-es évek elején megszűnt a kisipar, 
a volt kisiparosok részben a Kisipari 
Termelőszövetkezet tagjai lettek, részben 
abbahagyták az ipart. 1958-ban felújították 
a cementgyárat, és cement tetőcserepet, 
továbbá mozaiklapot gyártottak benne. Az 
üzem azonban néhány év múlva a 
veszteséges termelés miatt megszűnt. A 
község lakóinak megélhetését elsősorban 
a mezőgazdaság jelentette továbbra is. 

Jelenlegi temploma 1782-ben épült. 

Fotó: (. 

  

Az Első katonai felmérés történelmi térképén a XVIII. században már látszik, hogy Kőtelek 
struktúráját, útvonalvezetéseit meghatározó tényező a Tisza volt.  

 

Első Katonai Felmérés (1763-1787) 

A legrégebbi időkben tulajdonképpen a település belsősége alakult ki. A belsőség közvetlenül 
a folyó árvízmentes magasabb térszínére települt, kanyargós utcáit a természeti környezet 
alakította. Ekkor még nem voltak kerítések, egymás mellett elszórva, utcát alkotva álltak a 
házak. A legrégebben kialakult részek, a templom melletti területek a Tisza partig, a Tiszasűly 
felé vezető út melletti utcák. 

A település szerkezete az alföldi településekre jellemző halmazos formát mutatja. A később 
elkerített telkek szabálytalan alakúak, így a közterületek, utcák is szabálytalan 
vonalvezetésűek és keresztmetszetükben is változóak.  A halmazjellegű falumagot 
párhuzamos, mérnökileg tervezett utcák egészítik ki.
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Második Katonai Felmérés (1806-1869) 
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3  

ÖRÖKSÉGÜNK 

Forrás: Örökségvédelmi ha- 
tástanulmány 2008 július 
Dr. Csányi Marietta 
Kiszelovics Ildikó 
Pálinkás István 
László József 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Római katolikus templom  

 

 

Az egyhajós római katolikus 
templom1782-ben épült, majd az 
1920-as és 1980-as években 
renoválták. Harangját 1928 
virágvasárnapján szentelték fel. 
Legutóbbi felújítása a millennium 
évében volt, a templom újabb 
felszentelése 2001. augusztus 20-án 
történt. 

 

Tájház 

 

Kőtelekre jellemző lakóház típus. Az utcára 
merőleges gerincű, deszkaoromzatán faragott 
díszítésű lakóház korhűen lett felújítva. A 
lakóháztípusra jellemző volt a fehérre meszelt külső 
falazat, a sötétbarna nyílászárók, az udvari tornác 
pedig faragott oszlopos alátámasztású volt. A kőtelki 
házak jellegzetessége az oromzat csipkeszerű 
faragása, a deszkázat alatt pedig faragott 
alátámasztásokon 2-3 sor cserép. A felújított tájház 
és melléképületei telken belüli elrendezésével is a 
hagyományos beépítést mutatja be.  
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Csipkés oromdíszek 

 

 

Kőtelek területén még több olyan 
lakóépület található, melynek oromfala 
csipkeszerűen áttört, faragott díszítést 
kapott. Ezek megőrzése, lehetőség 
szerinti visszaállítása, újjáépítése 
településképi és értékvédelmi 
szempontból is fontos feladat. 
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Kőkeresztek: 
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Emlékművek: 

 

- Kopjafák, Kőtelek, Szent István tér 
- I. világháborús emlékmű, Kőtelek, Szent 
István tér 
- Nepomuki Szent János szobor, Kőtelek, 
Szent István tér 
- Elhurcolt kőtelkiek síremléke, Kőtelek, 
Temető 
- Székelykapu, Kőtelek, Szent István tér 
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4. 
TELEPÜLÉSKÉPI 

SZEMPONTBÓL 

MEGHATÁROZÓ 

TERÜLETEK 

KŐTELKEN  

eltérő karakterű területek lehatárolása, 

a településkép, arculati jellemzők és 

településkarakter bemutatásával 

 

 

Történelmi településrész 

  Általános lakóterület 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
A térkép OSM alaptérképre EX!GIS-i programmal készült 
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TÖRTÉNELMI 
TELEPÜLÉSRÉSZ 

Kőtelek történelmi területének 
településszerkezete ma is őrzi a 
katonai felméréseken ábrázolt 
formáját. A történelmi településrész 
területe magába foglalja a második 
katonai térképen ábrázolt 
településmagot és kertséget is. 

Harmadik Katonai Felmérés (1869-1887) 

A Harmadik katonai térképen ábrázolt 
település már egységes képet mutat, a 
kétbeltelkes településszerkezetre 
jellemző magterület és kertség közötti 
különbség eltűnt. A településrészre 
szabálytalan utcavezetés a jellemző. A 
lakóépületek oldalhatáron állóan 
helyezkednek el, általában 

földszintesek, magastetősek, de található e területen emeletes épület is. Az utcaképek 
már elvesztették régi, hagyományos formájukat. Az utcákban egymás mellett 
találhatók a régi parasztházak, a Kádár korszak kockaházai és az utcára merőleges 
gerincű, tetőtér-beépítéses, oromfalas épületek. Egységes utcaképről nem 
beszélhetünk.  

A központi parkban és annak környékén találhatóak a település közintézményei.   
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ÁLTALÁNOS 
LAKÓTERÜLET 

A központi településrészt körülölelő 
lakóterület. Utcahálózata szabályos 
vonalvezetésű. A terület a történelmi 
településrésztől településkarakter 
szempontjából csupán utcahálózatának 
szabályosságával tér el. Egységes 
utcaképről – a település szélén található 
új beépítést kivéve - e területen sem 
beszélhetünk. Az épületek itt is 
jellemzően földszintesek, 
magastetősek. Tetőformájuk nem 
egységes. 
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5.ÁLTALÁNOS AJÁNLÁSOK 
a településkép minőségi formálására vonatkozó ajánlások, 
építészeti útmutató 
Szöveg: Farkas Renáta, Ábrák: Lechner Tudásközpont, Ábragyűjtemény 

Bár Kőtelek települési területét településkarakter 
szempontjából két részterületre osztottuk, a különböző 
területekre vonatkozó építészeti ajánlások javarészt 
megegyeznek. A belterületi kétféle karakter között a 
legszembetűnőbb különbség a múltbeli területhasználathoz 
igazodó településszerkezetből kialakult, és az új beépítésekkor 
létrehozott utcahálózat vonalvezetése. Míg az első 
szabálytalan, kanyargós, addig az utóbbi szabályos, egyenes 
vonalvezetésű. 

Mitől szép egy település? Nehéz erre válaszolni, hiszen ami az 
egyik embernek tetszik, a másiknak nem feltétlenül. 
Településeink arculatának kialakításakor talán nem is a 
szépség a cél, hanem a harmónia megteremtése. Hiszen 
megfigyelhetjük, hogy a környezetéből kiemelt, csak 
önmagában vizsgált és szépnek tartott épületeket mindenféle 
kontroll nélkül egymás mellé helyezve bizony könnyen zaklatott 
utcaképet kaphatunk.  E fejezetben olyan ajánlásokat 
próbálunk megfogalmazni, melyek a célul kitűzött harmónia 
megteremtését szolgálják. 

 

MAGASSÁG 
 
Kőtelek területén, a lakótelkeken az épületek jellemzően 
földszintesek, többször tetőtér beépítésesek. A település 
területén csak elvétve találhatóak a környezetből kirívó, 
emeletes épületek. A településközpontban található 
intézmények is csak kis mértékben haladják meg a 
lakóépületek méretét. Egyedül, mint az a régi falvak 
jellegzetessége volt, a templom tornya emelkedik az épületek 
fölé. A harmonikus utcakép megőrzése, illetve kialakítása 
érdekében az újonnan épülő épületek magasságát a környező 
beépítéshez igazodva kell meghatározni. A túlságosan eltérő 
magasságú épületek megbontják a házak harmonikus ritmusát. 
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TETŐHAJLÁSSZÖG 
 
Kőtelek két belterületi településrésze vegyes képet mutat az 
épületek tetőformáját illetően. A hajdan talán egyforma 
tetőidomú épületekkel kialakított utcák az idők folyamán 
elvesztették egységes képüket. Az utcára merőleges gerincű 
tetők mellett megjelentek az utcával párhuzamos kialakításúak, 
a sátortetős és az összetett formák is.   Emiatt nem lehet 
határozott az egyik, vagy másik formát megjelölni követendő 
példának. Az új épületek tervezésénél a szomszédos épületek 
elemzése után, azokhoz igazodó tetőforma kialakítása a 
követendő. 
Oromfalas, utcára merőleges gerincű épületek közé sem a 
sátortetős, sem a tördelt, „mediterrán” tetőforma beékelése 
nem kívánatos. 

 
 
 
 

 
Az oromfalasan kialakított, egyszerű nyeregtetős épületek 
mellett idegenül hat a kontyolt kialakítású, tördelt tetőforma. 

 
A fent bemutatott példa jól ábrázolja, hogy megfelelő 
épületarányok esetén harmonikus utcakép alakítható ki abban 
az esetben is, ha a szomszédos épületek tetőgerincének iránya 
eltérő. 
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ANYAGHASZNÁLAT (SZÍNEK) 
 
A településen még mindig a hagyományos építőanyagok, a 
visszafogott színek használata a legelterjedtebb. Az utcákon 
sétálva azonban találkozhatunk fémlemez kerítéssel és egyéb, 
a környezetétől idegen megjelenésű építészeti megoldással is.  
Kőtelek területén a visszafogott színvilág, a hagyományos 
építőanyagok (tégla, cserép, fa, stb.) használata ajánlott. Nem 
javasolt a kirívó színű, feltűnő homlokzatszínezés, a rikító színű 
fémlemez alkalmazása sem az épületeken, sem kerítésként.  
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TELEPÍTÉS 
 
Kőtelek területén az épületek a telekhatárokhoz igazodnak, 
azokkal párhuzamosan helyezkednek el, jellemzően azonos 
előkertek megtartásával. Az utcák harmóniáját meghatározza 
az épületek elhelyezkedésének ritmusa.  Ezt a ritmust megtöri 
az általánostól eltérő előkert kialakítása, vagy a telken belüli 
szabálytalan elhelyezés. 

  

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 



21 

 

KERÍTÉSEK 
 
Kőtelek területén az áttört kerítések hagyományosak. Bár 
napjainkban megjelennek a tömör kerítések, ajánlott az 
átlátható formáit alkalmazni. 
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A kerítések átgondolt kialakítása, 
gondos megtervezése nélkülözhetetlen 
feladat. Kialakításában, színvilágában 
illeszkednie kell a mögötte álló 
épülethez és az őt befogadó 
utcaképhez. 

 
A hagyományos anyagok mellett ne 
feledkezzünk el a növényzet 
alkalmazhatóságáról sem.  
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KÖZTEREK, 
KÖZPARKOK 
közterületek településképi útmutatója 
 
A települések közterületeinek 
kialakításának, gondozottságának nagy 
szerepe van az ott élők, oda látogatók 
életére, hangulatára. Emellett valódi 
képet ad a településen élőkről, 
lakóhelyükhöz való viszonyukról, 
lokálpatriotizmusukról.  

 
 

A zöldfelületek Kőtelek esetében is meghatározó elemei az élhető településnek. A 
település központjában elhelyezkedő emlékpark mellett jelentős zöldfelületi, rekreációs 
terület a tó körüli zöld és természetesen a Tisza-part. A forró napokon árnyékot adó 
fáknak nagy szerepe van a megfelelő mikroklíma kialakításában is. 
 

     
   
A település nagy kiterjedésű zöldfelülettel rendelkezik. A parkok kialakításánál 
figyelemmel kell lenni azok használatára. Fontos szempont, hogy az itt időző lakosok, 
látogatók le tudjanak ülni, a terület beszélgetések, rendezvények helyszínéül is 
szolgálni tudjon. Az erre sétálókat végigvezesse a területen, lépésről lépésre 
látnivalóval, érdekességgel szolgáljon, kiemelt helyeken biztosítson pihenésre, 
nézelődésre lehetőséget. 
   
Az utcabútorok esetében törekedni kell az egységes megjelenésre és a gondos 
karbantartásra. 
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Kőtelek központjában, a templom előtti 
téren kerültek elhelyezésre a különböző 
emlékművek, emlékek.  
 

 
 
Nagyon fontos szerepe van a 
közterületek burkolatainak is. 
 

   
 
Esztétikai megjelenésük mellett funkcionálisan is meg kell felelniük. Fontos, hogy 
szerkezetük, kialakításuk könnyű mozgási lehetőséget biztosítson az idős, vagy 
mozgásukban korlátozott embereknek is. Megfelelő műszaki kialakításuk, rendszeres 
karbantartásuk nem csak a használatukat segíti, de élettartamukat is megnöveli. 
Tervezésüknél fontos szempont az egységes rendszerek és összehangolt színek 
kiválasztása. 
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UTCÁK 
 

 
 
A település harmonikus 
megjelenésének fontos eszköze a 
növényzet. A fák, virágok kiültetése 
előtt gondosan mérlegelni kell 
településképi szerepüket is. Az okosan 
elhelyezett színes virágok, növények 
elterelhetik a figyelmet az építészetileg 
megkérdőjelezhető, nem megfelelő 
pontokról, vagy éppen ellenkezőleg, 
ráirányíthatják a figyelmet a szépre. 
 
Akárcsak a település központi területén 
található parkban, tóparton, a 
lakóterületek esetében fontos a 
növényzet kialakítása. Az egységes 
fasorok végigvezetik a szemet az utcán, 

a telkenként különböző fajtájú és méretű fák megakasztják a tekintetet. Javasolt az 
utcákban egyforma fajtájú fák egy időben való telepítése. 
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RÉSZLETEK 
 
A több száz éves múltra visszatekintő 
Kőtelek hagyományos építészeti elemei 
a mai napig fellelhetőek a településen. 
Csipkézett oromdíszei mindenképp 
említésre méltóak.  
 

 

 
 
 
A múlt hagyományos építészeti elemeinek megőrzése, illetve átörökítése napjaink 
épületeibe mindenképpen szükséges lenne.  
Az oromfalak mellett a hagyományos arányú nyílászárók, a vakolatdíszek, 
színhasználat is kutatandó. 
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NYÍLÁSZÁRÓK 
 

 
 

   

 
 

 
 

 
 

OROMFALAK, TETŐK 
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AJÁNLÁSOK / 
BEÉPÍTÉSRE NEM 
SZÁNT TERÜLET 
a településkép minőségi formálására 
vonatkozó ajánlások: építészeti 
útmutató 
 
Kőtelek belterületén található tó 
értékes, beépítésre nem szánt területe 
a településnek. A horgász és pihenőtó 
fejlesztésekor figyelemmel kell lenni 
arra, hogy hasznosításuk mellett 
természetközeli állapotuk is 
megmaradjon. 
A tavak melletti stégek kialakításakor a 
horgászok mellett a csupán pihenni, 
vízparton tartózkodni vágyóknak is 
helyet kell adni. 

 

 
   
 
A tavak körüli növénytelepítésnél javasolt az Alföldre jellemző fajok kiválasztása. A 
sétányok kialakításánál a virágok és árnyat adó fák elhelyezésének megtervezése 
mellett fontos az arra járók kényelmét szolgáló pavilonok kialakítása, egységes 
megjelenésű padok, hulladékgyűjtők elhelyezése is. Emellett gyermek- és felnőtt 
játszótér kialakításával tehető népszerűbbé a tó körüli park. 
Kőtelek mezőgazdasága meghatározó a település életében. A külterületi 
építkezésekkor a hagyományos anyaghasználatot és a tájba illesztést feltétlenül szem 
előtt kell tartani. 
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6.  

JÓ PÉLDÁK / ÉPÜLE- 
TEK, ÉPÍTÉSZETI 
RÉSZLETEK 

épületek, építészeti részletek (ajtók, 
ablakok, tornácok, anyaghasználat, 
színek, homlokzatképzés) kerítések, 
kertek, zöldfelületek kialakítása 
Szöveg: Farkas Renáta 
Fotó: Lovász Tibor,  Gutman József,  
Farkas Renáta 

A régmúltban épült, hagyományos 
épületeink az idő múlásával erkölcsileg 
és műszakilag is elavulnak. Különösen 
igaz ez a lakóépületekre, melyek az 
Alföldön hagyományosan, gyakran 
alapozás nélkül vályogból épültek. 
Födémüket fából készítették, 
tetőhéjazatuk eleinte nád, majd cserép 
volt. Hiába a törekvés, hogy eredeti 
állapotukban megőrizzük őket, ha 
felújított állapotukban nem tudunk 

funkciót adni nekik. Éppen ezért néhány épület tájházként, múzeumként való 
megőrzése mellett a legfontosabb feladat a hagyományos épületek legalább részben 
történő megőrzése, az értékes építészeti részletek átörökítése, a településre jellemző 
utcakép megmaradásának biztosítása. 

Forrás: http://info.szolnok.hu             Forrás: http://szolnok-taban.blogspot.hu 

   

Szolnok Tabán 

A régi hagyományos épületek esetében – főleg azokon a helyeken, ahol még több ilyen 
ház is található az utcában - törekedni kellene a még meglévő épületek, épületrészek 
megőrzésére. Esetükben a tulajdonosok megváltozott igényei gyakran felvetik a 
bővítés szándékát. A hagyományos, utcára merőleges gerincű lakóépületek bővítésére 
többféle, a település karakterét megőrző lehetőség van. Ilyenek pl.: 

- keresztszárny hozzáépítése az utcafronti homlokzattól visszahúzva úgy, 
hogy a bővítés az utcaképet, az épületek ritmusát lehetőleg ne változtassa 
meg jelentősen,  

- hozzáépítés a régi épület részleges bontásával, úgy, hogy az utcafronti 
épületrész megmaradjon, a bővítés az udvari részen épüljön meg,   
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- amennyiben az épület 
szerkezete lehetővé teszi, 
tetőtér-beépítéssel is 
bővíthetők az épületek. 
Ebben az esetben a tetőtéri 
ablakokat úgy kell kialakítani, 
hogy a tetőforma jellegében 
ne változzon. 

Új épületek építése, illetve a meglévő 
épületek átalakítása, bővítése esetén 
az építészeti karaktert meghatározó 
elemek átörökítésére kell törekedni. 
Ezek a következők: 

- a hagyományos épület 
tömegének arányai, 

- a hagyományos épület 
tömegalakítása, 

- a hagyományos utcai 
homlokzatképzés részletei, 

- a hagyományos méretű és 
osztású ablakok, 

- a hagyományos anyag és 
szín használat. 

A hagyományos tömegképzés, 
formakincs átörökítésére több jó példát 
is találunk.  

Forrás: http://epiteszforum.hu 

  

A szolnoki Tabán régi halászházai az idők folyamán műszakilag elavultak, 
tönkrementek. A terület újjáépítése során a tervezők mind településszerkezeti, mind 
építészeti szempontból nagy figyelmet fordítottak arra, hogy átörökítsék a Tabán 
eredeti hangulatát. Ennek érdekében megtartották az utcahálózat szabálytalan, girbe-
gurba vonalvezetését. Az épületek bár méreteikben, léptékükben nagyobbak az 
eredetileg itt állóknál, arányaikban megfelelnek azoknak. 

Lakóépület a szolnoki Tabán területén /  Álmosdi Árpád, Csendes Monika, Pölös István 

  
Régen         Most  
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Lakóépület homlokzata a Zagyva felől. 
Bár az épület teljes mértékben a XXI. 
század építészeti megjelenését 
hordozza, múlthoz való kötődése 
vitathatatlan. Az épület arányai, 
nyílászáróinak mérete, színhasználata 
és homlokzati felülete mind a régebben 
itt lévő halászházak építészeti 
karakterének átörökítései.   

 

Forrás: http://epiteszforum.hu 

A Makovecz Imre által tervezett Mogyoró-hegyi Mócsai-tanya sokkal egyértelműbben 
idézi a múltat, építi egymás mellé a jelennel, illetve jövővel. 

 

Makovecz Imre / Lendva színház          Forrás: http://www.mma.hu 
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Egy régi csűr hangulatát idéző XXI. 
századi épület. 

 

Hernád közösségi ház / Balázs Mihály 
Forrás: http://epiteszforum.hu 

Sajnos az elmúlt évtizedekben több 
természeti és egyéb katasztrófa is 
rákényszerített településeket teljes 
városrészek újjáépítésére. Két olyan 

példa is van, ahol a tervezők a hagyományos építészeti elemekhez visszanyúlva, a 
múlt értéket átörökítő beépítést hoztak létre. 

Az egyik példa Tákos tiszai árvízben (2001) elpusztult településrészének újjáépítése. 
Forrás: http://tudasbazis.sulinet.hu 

  

 A másik példa Kolontár vörösiszap-katasztrófa utáni újjáépítése. Turi Attila, Zsigmond 
László, Jánosi János           Forrás: http://ordoguzo.blogspot.hu 
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Fotók: Lovász Tibor         
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Fotók: Lovász Tibor      
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JÓ PÉLDÁK / 
SAJÁTOS 
ÉPÍTMÉNYFAJTÁK 

sajátos építményfajták, 
reklámhordozók, egyéb műszaki 
berendezések 
Szöveg: Farkas Renáta 

Az épületek és a növényzet mellett a 
reklámhordozók, hirdetőtáblák, cégérek 
is meghatározó elemei az utca- és 
településképnek.  
 

 
Forrás: https://www.orszagalbum.hu 

 
Ezek az elemek lehetnek díszei a 
településnek, de a meggondolatlanul, 

igénytelen anyaghasználattal és színvilággal kialakított, rendszertelenül, odafigyelés 
nélkül elhelyezett berendezések bizony elronthatják a település hangulatát.  
 
Ugyanilyen fontos szerepet játszanak az utcabútorok, az utca- és eligazító táblák, 
kandeláberek. 

  
Forrás: http://old.minap.hu 

Ezeknél a településképet meghatározó elemeknél törekedni kell az egységes 
kialakításra, akár egyedi tervezésű, akár kereskedelemben kapható berendezések 
telepítése tervezett. 

http://varosszepito.hu 

          
 
A közterületen elhelyezett hirdetőtáblákat egységesen kell kialakítani, elhelyezésüket 
tervezetten végezni. A településkép érdekében a magánhirdetéseket is ezeken az 
egységesen kialakított és tervezetten elhelyezett felületeken célszerű elhelyezni, így 
elkerülhető a zaklatott, rossz hatású megjelenés.  
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A közművek esetében törekedni kell 
azok rejtett, terepszint alatti 
elhelyezésére. A föld felett 
elhelyezendő műszaki berendezések 
eltakarását tervezetten kell megoldani. 
 

 
 
Forrás: http://www.oballaert.hu 
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