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Kedves Olvasó!

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

Virág Attila
geográfus

Medgyesegyháza hazánk egyik legfiatalabb
települése, 2009 óta városi jogállású község.
Népességszáma 3637 fő (KSH, 2017), így a
Dél-Békés kiegyenlített településhálózatú
Mezőkovácsházai
járásának
egyik
meghatározó térségi szerepű helysége.

Habár a belső periférikus elhelyezkedés és a határmentiség is jár bizonyos nehézségekkel,
elsődlegesen Békéscsaba (29 km) és Mezőkovácsháza (16 km) közelsége jó lehetőségeket
biztosít magasabb szintű szolgáltatások, munkahelyek eléréséhez. A megye egészére még
mindig a nehézkes elérhetőség a jellemző, ám az elkészült M43-as autópálya délről jelent új
becsatlakozási lehetőséget az ország vérkeringésébe, a Közép-Békési régió felől pedig a 44-es
főút jelenleg zajló fejlesztéseinek köszönhetően közelíthetjük meg rövidesen gyorsabban és
biztonságosabban a települést és a térség rejtett kincseit.

(forrás: lechnerkozpont.hu)

Vasúti összeköttetései kifejezetten jónak mondhatóak, hiszen Kétegyháza irányába a
Budapestet Temesvárral összekötő villamosított vonalra való csatlakozás is lehetséges,
Mezőkovácsháza felé pedig tovább akár Újszeged végállomással a régióközpont is
megközelíthető. Kiemelendő, hogy a településhez tartozó Bánkút is rendelkezik saját
megállóhellyel.

A bánkúti római katolikus kápolna természetvédelmi oltalom alatt álló környezete és a
falu északi határát kijelölő vasútvonal:

Településfejlődés, morfológiai változások
Mint említettük, Medgyesegyháza legfiatalabb településeink egyike. Ez tágabb környezetére
is vonatkozik, ugyanis az Elekhez tartozó pusztaság sokáig lakatlan volt, külterjes
marhatartásra használták a földeket. A medgyesi és bánkúti területekhez legközelebb eső
jelentősebb mezővárosok Tótkomlós, Battonya, Kétegyháza, vagy éppen Békéscsaba
nagyjából egyaránt 30 km-es távolságban voltak. 1844-ben először Bánkút telepesfalu került
kialakításra, ahol kedvező talajadottságai miatt Baross László nyomán egyfajta mintafalu,
mintagazdaság jöhetett létre, innen származik a híres „bánkúti búza”. A vasút előtti időkre az

agrárszocialista mozgalmak nyomták rá a bélyegüket. A Viharsarok embereinek küzdése,
életigenlése szinte egyedülálló, ugyanakkor ez jelentős károkkal is járt, a falu házainak egy
jelentős része korán megtorlás áldozata lett. 1883-ban érte el a vasút a területet, a
korábban tanyákba, szállásokba (puszták) való szerveződést egy központ fejlesztésének
igénye váltotta fel. Medgyesegyházára főként Békéscsabáról jöttek házakat építeni, ennek
következtében 1893-ban, tehát igen gyorsan önállósodni is tudott Medgyesbodzástól.
Utcahálózata a korábbi központ és köré és a vasút vonalához igazodva szerveződött, korábbi
hagyomány hiánya miatt a kor uradalmi igényeit tükröző „funkcionalista” sakktáblás módon.
Egy 1896-os kataszteri térkép tanúsága szerint a község kizárólag a vasúttól északra
terjeszkedett, a hagyományos népi építészet reliktumait is főként itt érdemes keresnünk.
A mai szűk Luther- és Jókai utcák mellett ekkor alakult ki a Dózsa György utca – Fásy
András utca – Arany János utca – Árpád utca által határolt tömb, valamint a Petőfi Sándorés Hősök utca központhoz közel eső területei:

„Rózsa major”. Bánkút szintén 1896-os állapotok szerint:

A hagyományos népi építészet kapcsán a szlovák és alföldi naiv kisparaszti jegyek
ötvöződése, egymás mellett élése figyelhető meg. Medgyest hívták „kis Csabának” is, mivel
az evangélikus szlovákok észak-déli irányú önkéntes vándorlása következtében többek között
sok második generációs család érkezett a szomszédos településekről, így Békéscsabáról is.
1900-ban a népesség 61%-a szlovák nemzetiségű.
Az új, főként a vasúttól délre eső utcákat a szellősebb helykihasználás jellemzi. Érdekes
terület a Virág utca, mely a Damjanich- és Zsilinszky utcák egyes hosszú szalagtelkeinek
kettéosztásával keletkezett. Ma ez az egybefüggő „kertvárosias” arculatú tömb, de a szélső,
már sátortetős típusházak uralta héj is családias hangulatot tükröz.
A XIX. század végi és az átmeneti időszakot (búzatermesztés válsága, világégés) követő újabb
virágkor alatt a településközpont igazi, nagyobb hagyományokkal rendelkező
mezővárosokéhoz hasonló polgári, kisvárosias arculatot tudott felvenni, melynek arculati
elemei a részben zártsorúsodott módos kereskedőporták és patinás közintézmények mellett
az esztétikus parkok is. A falusias öv, mely közrefogja a magterületet komoly kertművelési
hagyományokkal rendelkezik, melyet az államszocialista időkben is erősen őriztek az itt élők.
Ma szinte minden udvar szerves részét képezik a fóliasátrak.
Tisztán tervezett településről csak nagyon ritka esetekben beszélhetünk, Medgyesegyházán
is találunk a természet adta vonalakhoz idomuló organikusan fejlődő utcákat, ezek még
érdekesebbé teszik a települési tér karakterét, ezért olykor kisebb mértékű tereprendezésre
is szükség lehet:

A magasabb térszínekre „felfutó” ék alakú utcák a település délnyugati részén.
(forrás: mapire.hu)

Medgyesegyháza népessége a második világháború utáni lakosságcserét követően még 6000
fő felett maradhatott egy darabig, ám ezt követően jelentős visszaesés következett, mely
csak az elmúlt években fordult át újra lassú növekvésbe. Ma a legtöbb lakott ház, csaknem az
összes ház egyharmada 1946 előtt épült, anyaguk jellemzően vert vályog, megőrzésük,
megújításuk, hagyományaik továbbörökítése fontos feladat. Jelen kézikönyv tehát az új
folyamatokra való reflektálás hatékony eszköze kíván lenni.

Medgyesegyháza egyik legidősebb háza a Fásy András utcában, az építés éve 1888, melyet
tábla is őriz. Megőrzött motívumai, részletei jó példái a szlovák és magyar népi építészet
összefonódásának.

Épített örökség, települési táj

Medgyesegyháza vázlatos fejlődési útját az
előző fejezetben bejártuk, abból számos
következtetést le is vonhatunk az épített
örökség összetételére vonatkozóan. Egyrészt a
fiatal településen nem található országos
védettségű műemlék, így természetesen
műemléki terület sem került lehatárolásra,
azonban helyi védelem alatt állnak a népi,
egyházi és polgári építészet meghatározó
elemei.
helyi művi védelem által érintett ingatlanok

Baross-ház és síremlék
Bánkút komplex építészeti és természeti emléke. A neves kutató lakóháza kastélyszerű
kialakításából fakadó települési térből való kiemelkedése, egyedi tömegformálása, jellemző
részletei (például toronyszerű kiképzés a tetőn, faragott oromzati díszítés). Jó példa
egyszintes, tetőtér beépítéses megoldása is, amivel illeszkedik mind Bánkút, mind
Medgyesegyháza általános épületmagasságaihoz. Az épület parkja helyi védettséget élvező
természeti terület, a templom melletti síremlék és a hozzá kapcsolódó négy idős piramistölgy
azonban országos jelentőségű védett természeti értékek.

Schéner Mihály emlékház, kiállítótér
A Damjanich János utcai épület a település egyik legjobb állapotban megőrzött hagyományos
népi építészeti arculatú lakóháza. Vert falazata és faragott oromzata mellett már a
legkorábban használt zsindely- és nádfedés helyett az 1910-es évektől általánossá vált,
anyagi gyarapodást, modernizálódást is jelző kerámia cserép héjazatot láthatunk.

Népi építészet
Az oromtornác, úgynevezett „podsztenya” a
korábbi előreugró (simléderes) nádfedeles
megoldással áll genetikus kapcsolatban.
Védelmi funkciója mellett, könyöklője révén
kisebb közösségi térként is funkcionál. A
csapott, csonka-kontyolt tetőkre emlékeztető
forma, a „kiskanfaros” megoldás is a
leereszkedő tetőszerkezetek emlékét őrzi.
Barokkos,
dór
oszlopos,
erőteljes
tömegformálású, általánosan fehérre meszelt
nagy térhatású lakóházakat, melyek az igazán
tehetős réteg építészeti modorára voltak
jellemzőek Medgyesegyházán nem találunk. A
lakóházakhoz oldaltornác is tartozott, ahol az
eresz alatt az oromzati díszítés motívumai is
visszaköszönhettek.

Simléderes és podsztenyás ház Haan
Lajos 1858-an rajzán.
(forrás: csabaihazak.blog.hu)

Evangélikus templom
Az 1899-ben elkészült templomot eddig kétszer újították fel, legutóbb mintegy 20 éve, 1997 és 1999
között, a településközpont és a Kossuth tér meghatározó karakterű épülete, almazöld színe a sugaras
szerkezetből adódó forgalmasabb utak menti részben zártsorúsodott gazdaházak esetében is
visszaköszön.

Medgyesegyházi római katolikus templom
A mai templom helyén egy kisebb plébániaépület állt, melyet 1880-ban emeltek és 1938-ban
bontottak le.
Bánkúti római katolikus kápolna
1924-ben épült Baross László és felesége síremléke mellett.

A medgyesegyházi római katolikus templom
A mai templom helyén egy kisebb plébániaépület állt, melyet 1880-ban emeltek és 1938-ban
bontottak le. Az épület eredetileg zsinagógaként működött, azonban a második világháború
katasztrófái után a közösségnek csupán kevés tagja maradt, így először a református
hitközség vette át az építményt.

A bánkúti római katolikus kápolna 1924-ben épült Baross László és felesége síremléke
mellett:

A régi katolikus kápolna és utcakép:
(forras: hungaricana.hu)

A települési táj zöldfelületei, zöldterületei
megjelenésének jellege, megfelelő minősége
mindenhol rendkívüli figyelmet kell kapjon,
különösen így van ez az Alföldön, ahol a
tájépítészeti szófordulattal élve monokultúrás
„agrársivatagok” zöld oázisai a tanyák, falvak,
városok. Az itt lakók és ide érkezők számára
egyaránt fontos, hogy a lakókörnyezet,
aktívan használt terület inspiráló hatású
legyen, így a település átfogó zöldterületfejlesztési koncepciójában a funkcióbővítés is
nagy hangsúlyt kapott.
A település tüdeje az országos védettséget
élvező természetvédelmi területként kezelt
Kossuth tér, ligetszerű, átlátható sétányai,
pihenőhelyei a fényben gazdag környezethez
való
illeszkedés
igényével
kerültek
kialakításra, a bele foglalt játszótere,
utcabútorai, közjóléti berendezései mellett
kiemelkedő eleme a díszkút:

A második világháború hősi halottainak állított emlékmű a ligetes Kossuth téren:

Az egykori Telbisz kastély, ma szociális otthon
a Kossuth tér szomszédságában áll, parkját
kocsánytalan tölgyek mellett japánakác, hárs
elegy jellemzi. Ma a kastély jellege miatt a
nagyközönség számára nem látogatható,
láthatósága is korlátozott a zöldfelületi fedés
miatt, ám így is a megye egyik legszebb,
legtöbbet fényképezett kastélya. A jövőben
érdekes térségi együttműködés alapja lehet a
kastélyok létére felfűzött tematikus utak
gondolatának kibontása, főként mivel igen
közel található a kiemelkedő Szabadkígyósi
Wenckheim kastély is. A térségben fejlődést
mutató kerékpárúthálózat is kedvez az
ökológiai
szemléletű
turizmus
iránt
érdeklődőknek.

A vasút mellett futó közpark esetében a
zajvédő, puffer funkció mellett szintén
fontosnak
tartják
a
helyiek
az
elhelyezkedésből
adódó
reprezentatív
megjelenést és használhatóságot:

Rózsakert fut a vasúti park sétánya mellett:

A Kossuth tér természetvédelmi területe:

Ugyancsak fiatal parkosított terület a Csanád
vezér emlékpark, ami a millecentenárium
jegyében került kialakításra. A területen
kopjafák emlékeztetnek jeles történelmi
eseményekre, utcabútorok helyett itt e
forgalmasabb
utak
kereszteződésében
található kisebb kiteresedésben a növényzet
kapta a nagyobb szerepet. A vasút melletti
park, Kossuth tér, Csanád vezér park korábban
piacterekként funkcionáltak.
Bánkúton a vasutat használók kényelmét
szem előtt tartva került kialakításra gyalogos
átjárásra alkalmas esztétikus park:
A parkok, közterületek meghatározó elemei
azok szobrai, emlékművei, installáció.
Medgyesegyházán Schéner Mihály hagyatékát
is megőrizve az egységes magas minőség
jellemzi ezeket.

Csete György, milleneumi
ökomenikus kápolna

Olvasó fiú, a Művelődési ház előtt

Schéner Mihály szobrának átadása:
(forrás: medgyesegyhaza.hu)

Gútai emlékmű

A sakktáblás utcahálózat, ahogyan korábban már említettük sugaras elrendeződésre épül,
főbb, forgalmasabb útjait kétoldali fásítás jellemzi, ami így megfelelő árnyékolás mellett a
település átlégzéséért, a települési mikroklíma kedvező alakításáért is felelős városökológiai
tényezők.
Kedvelt évelők a rózsafélék, melyek a talaj fizikai féleségének okán, kavicsos jellege és a
csapadékosabb klíma miatt is településkaraktert meghatározó szereppel is bírnak.
Medgyesbodzás felől:

Természeti környezet

Helyi védettség alatt áll 18,6 hektár zöldfelület, ami természetesen nem csak városi és falusi
parkok alkotnak, kisebb foltokban természetközeli, kiváló termőhelyi adottságú
erdőterületeket is találunk Medgyesegyházán (Országos Területrendezési Terv - OTrT),
továbbá gyurgyalag fészkelőhely a bánkúti felhagyott homokbánya.
A település érdekessége, hogy a Nemzeti Ökológiai Hálózat ökológiai folyosó elemei
belterületet is érintenek, vagy azzal kapcsolatot teremtenek. Ilyen területek a
Magyarbánhegyes felől érkező vasutat és a Tótkomlós-éri-csatornát, a Medgyesbodzás felől
érkező utat és a Bánkúton át Kétegyháza felé tartó vasúti szelvény egyes szakaszait kísérő
védelmi fasorok.
A közigazgatási határ északkeleti csücskében Natura 2000 területek is találhatóak, melyek
szintén ökológiai folyosó elemek. A Gyula-Szabadkígyósi gyepek (HUKM20010) madártani
jelentőséggel is bíró Kígyósi-puszta területi egysége a dél felé lealacsonyodó egykori
folyókanyarulatokkal együtt „tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület
övezete” (OTrT), hiszen a domborzati viszonyait tekintve az Alföld egyik legváltozatosabb
tájáról van szó. Mint ahogy erre már kitértünk, ez a település szövetében is megjelenik.

Balról jobbra: a Kígyósi-puszta; Medgyesegyháza Natura 2000-es területei;
sárgával jelölve az érzékeny gyepterületek
(forrás: Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatósága adatszolgáltatása és
natura2000.eea.europa.eu alapján, saját szerk.)
A Gyula-szabadkígyósi gyepek jelölő élőhelyei:



pannon löszsztyeppek
pannon szikesek

A Kígyósi-puszta területéhez kötődő legfontosabb, európai közösségi jelentőségű, kijelölés
alapjául is szolgáló madárfajok: bölömbika, bakcsó, böjti réce, kígyászölyv, kék vércse, daru,
gólyatöcs, nagy goda, kis póling, piroslábú cankó, réti fülesbagoly, szalakóta, kis őrgébics.
Kunhalmok besűrűsödése is a Kétegyháza és Újkígyós közötti pusztai területeken igazán
látványos, azonban Medgyesegyházán, annak keleti felén, ráadásul belterülethez közel is öt
darab „ex-lege védett” ilyen komplex egyedi kultúrtörténeti tájértékek fedezhetünk fel.
A város egyik legfontosabb értéke a termőföld, a közigazgatási terület jelentős hányada
„kiváló termőhelyi adottságú szántóterület övezetébe” tartozó kiemelten magas
talajértékszámú réti csernozjom (OTrT). Ehhez egyedi klimatikus viszonyok is párosulnak,
kedvezően magasabb a csapadékmennyiség az Alföld környező tájaihoz képest, mivel a
Zarándi-hegység és kapcsolódó hegylábi területei, melyek légvonalban csupán körülbelül 60
km-re innen húzódnak „felzárkóztatják” az erre vándorló légtömegeket. Ma dél-békésről
származik a hazai dinnyetermés közel fele, exportból való részesedése pedig még ennél is
nagyobb.

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

Medgyesegyháza lakókörnyezeteinek eltérő karakterű területei:
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Természet területek, egyéb külterület

Alföldi kisvárosi központ
A hirtelen lezajló, már jócskán a dualizmus éveiben kezdődő, a mezővárosok számára is
utolsó nagy felívelő korszakban történő fejlődés a kulturális javakban is gazdag települések
arculatához igazodó igényekkel járt, így igazi mezővárosias, alföldi kisvárosias központ
alakulhatott ki. Főbb jellemzői az intézményi, szolgáltató egységek tömörülése, a részleges
zártsorúsodás, a korábbi piacterek parkosítása és a templomok reprezentatív
méretalakítása. A térségben a tornyos városházákkal ellentétben az egyszerűbb megoldások
terjedtek el, ez természetesen a településen általános egyszintes magasságokhoz is jobban
illeszkedik.
Az államszocialista időkben új, modern városközpontok
létrehozását szorgalmazták. A központban két négyszintes
lakótelepi arculatú tömbházat is találunk, ám szerencsére
ezek nem főutak mentén, hanem új szabályozás
következtében addig tágas hátsó portákon, kellemes,
zöldfelületekkel jól ellátott környezetben létesülhettek,
ami így az itt lakók nyugalmát is biztosítja:

Az eredetileg községháza az első világháború idején (forrás: sulinet.hu) és napjainkban:

Zártsorúsodott terület és kedvelt bordó levelű díszfák a Rákóczi és a Dózsa György utca
találkozásánál:

Középpontban a ligetes Kossuth tér, körülötte az intézményi központ. A kép jobb felső sarkában a vasútállomás, bal felső részletében a
malomépület:

Falusias lakókörnyezet:
A központ fejlődésének eredménye, hogy igazi
kiterjedt falusias héj, települési öv tudott
kialakulni Medgyesegyházán. Növekedésének
korai szakaszában a vasút is térbeli
fejlődésének határa volt, ám valószínűleg nem
is mutatkozott komolyabb igény a főbb utak
mentén történő terjeszkedéstől eltérő irányok
megvalósítására.
A még ma is nagyjából a népesség 10%-át adó
Bánkút lakóterületei egészében véve e
falusias karakterű területhez tartoznak, habár
jelentős átalakuláson ment át a falu.
Ugyancsak kisebb, a központhoz közelebb
fekvő falusias környezetű egykori majorsági
központ a 62 fős (KSH, 2017) Lászlótelep.

Lászlótelep szerkezete (forrás: mepar.hu) és
egy felújított lakóház környezete:

Medgyesegyháza délnyugati
részének hosszú szalagtelkei

Bánkút szerkezete:

Bánkút a templom felől. Jobb alsó harmadban a Baross-ház és parkosított környezete:

Kertvárosias arculatú terület
A Virág utca, mint korábban erre kitértünk korábbi hosszú szalagtelkek kettéosztásával
létrejövő, a központhoz közel eső, így annak utcahálózati sűrűségéhez igazodó új, formálódó
településrésze. Alföldi viszonylatban nem ritka az ilyen terület központi elhelyezkedésére
való törekvés.
Mivel tömbszerű, utcaszintű megjelenésről van szó, a szomszédsági kapcsolatok révén erős
az egymásra hatás, a csoportdinamika, a fiatal lét ellenére is már „szokások” alakulhattak
ki. Ezek a fajta interakciók a pontszerűen megjelenő új házak esetében még nem elég
fejlettek, így eklektikusabb a megjelenésük is.

A kép középpontjában a Virág utca, a formálódó kertváros:

Családi házas övezet:
Az idősebb falusias karakterű részek mellett a
vasúttól
délkeletre
szintén
nagyobb,
többnyire lakófunkciójú településrész jött
létre.
Ennek
külön,
településkarakter
szempontjából meghatározó területként való
kezelését, a központ körüli területek képének
árnyalását több tényező is indokolja. Talán
legfontosabb ezek közül az idő. A falusias rész
is jelentős átalakuláson ment keresztül, ám az
államszocialista idők sátortetős típusházai itt
még inkább meghatározzák az utcaképeket,
egységesebb tömböket alkotnak. Ugyancsak
több a korra jellemző többgenerációs
együttélésre tervezett nagyobb tömeghatású
lakóház. Később a konkrét építészeti
ajánlások esetében részletesen kitérünk az
előkertek, utcafrontok, telepítési sajátosságok
bemutatására, itt említés szintjén az
általánosabban
elterjedt
előkertképzést
emeljük ki. Morfológiailag is változatosabb ez
az övezet, ami szélesebb útszelvényeket, a
nyitottabb, levegősebb tér családiasabb
légkört teremt. Ehhez párosul a kisebb
átmenő forgalom is.

Ipari-gazdasági területek
Javarészt az egykori majorsági és részben azokon kialakult TSZ területek tartoznak ide,
melyek így sok esetben a települési szövethez kapcsolódva, vagy annak szoros közelségében
helyezkednek el. Az ipari létesítményekre ez fokozottan igaz, hiszen a vasút központi
elhelyezkedése a gazdasági szereplők telephelyválasztását is meghatározta, meghatározza.
Ennek okán építészeti világuk és környezetalakításuk településhez illeszkedő megvalósítása
fokozott figyelmet igényel.
A telephelyeket jórészt nagyfokú rendezettség jellemzi, meghatározó elemeik a modern
fóliasátrak, melyek a kisváros telkein találhatókkal egységben meghatározói e vidéki térnek.

Összefüggő iparterület csarnokai.
Az egységes pasztelles almazöld
szín
egyfelől
a
települési
karakterhez, másfelől a keretezőés takarófásítás és a családi házas
öv zöldfelületeihez is illeszkedik:

Bánkúttól északra található gazdaság kiváló termőhelyi adottságú erdőterület
szomszédságában:

Természeti területek, egyéb külterület.
Ide tartoznak a Nemzeti Ökológiai Hálózat védett elemei, a Natura 2000-es területek és a
szigetszerű kunhalmok.
A külterület fennmaradó része egyfelől erdőgazdálkodási terület, legnagyobb arányban
azonban szántókat találunk. Kisebb tájsebek csak a vonalas infrastruktúra vezetékei és
állványai mellett a felhagyott tanyák.
A tanyásodás kapcsán fontos megemlíteni,
hogy ezen a területen jellemzőek a főbb utak
mentén húzódó sortanyák, amik szinte a
települési szövet nyúlványai. Egyéb elszórt
tanyák főként a városhoz közel, többnyire
attól 500-1000 méterre létesültek. E két
tényező miatt azt láthatjuk, sok tanya
felújítása megtörtént, jó karban tartásuk
könyebb és kedveltebb mint a tágas határban
található magányos társaiké.
Sortanyás térség a kétegyházi út mentén:

Darvak
(forrás:
Balázs)

a Kígyósi-pusztán:
kmnp.hu; Forgách

Átfogó településképi javaslatok
Telepítés
Medgyesegyházán hagyományosan oldalhatárra, utcára párhuzamosan épült egytraktusos,
a telekrendszerhez illeszkedő hosszú lakóházak a jellemzőek.
Részleges zártsorúsodás a településközponti helyen alakulhatott ki, ezen kívül az utca
szabályozási vonalára merőleges lakóépületeket találhatunk még kintebb a Kétegyháza és
Medgyesbodzás felé vezető legfőbb átmenő forgalmat bonyolító utak mentén is.
Előkertképzés hagyományosan nem jellemző a településen, a házak homlokzata az utca
szabályozási vonalára épült. Ennek egyik fő oka a podsztenyás forma, ami előkert nélkül,
tornáccal létesít kapcsolatot a ház és a külvilág között.

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

Magasság
Egy utcakép, települési arculat esztétikailag
egyik
legmeghatározóbb
élménye
a
harmonikus rendet, egységességet sugalló
hasonló épületmagasságok. A községben
hagyományosan földszintes, lakó- és
középületek a jellemzőek, többszintes,
nagyobb szintterület-sűrűségű lakóházakkal
azonban nem csak a kertvárosias részben,
hanem az átalakuló falusias területeken és a
családi házas övben is találkozhatunk.
Javaslatok:
kerüljük
a
településrészi
karaktertől kiugróan eltérő megoldásokat!
A községben számos jó példa található a
települési térbe szépen illeszkedő tetőtér
beépítési módra.

Tetőforma, tetőhajlásszög
A településen legelterjedtebbek a lapos szöget bezáró 35-45o közötti összefüggő területeket
alkotó csonka-kontyolt tetős és hagyományos nyeregtetős megoldások. Előbbi a szlovák
hatás és a magyar kisparasztság ahhoz való illeszkedési igényének eredménye, utóbbi a
kedvelt alföldi falusias forma. A nyeregtető és a csonka-kontyolt tető sajátossága, hogy
lehetőséget biztosít jellemző részletek, homlokzati padlás szellőzőablakok kialakítására is.
Javaslatok: törekedjünk a szomszédságban, utcában alkalmazott, valamint a hagyományos
formák, hajlásszögek kialakítására, megtartására.
Szerencsére ma már szép számmal találunk jó példákat felújított és újépítésű házak
körében az illeszkedés igényével megvalósított tetőszerkezet kivitelezésére is. Figyeljünk a
jellemző részletek megóvására, beemelésére!

A település teljes területén kerülendő a
lapostető, féltető, túlzottan alacsony
szögnyílású,
mediterrán
típusú
tető
kialakítása!

Ugyancsak kerülendő a manzárdtető. Ez a
megoldás itt e területen jellemzően
közintézmények sajátja lehet, kiemelve így
azokat a települési térből. Az ország egyes
részein, például északi hegységi vidékeken
általánosabban elterjedt forma ez, mely így
inkább tájidegennek tekinthető.

Kertek, zöldfelületek
A település zöldterületei, zöldfelületei
gondozásával példát szolgáltat az itt élők
számára. A kertek, előkertek, utcafrontok
megfelelő fásításával, évelők telepítésével –
mint arra már korábban is kitértünk – a
közösséget alkotók is hozzájárulnak az
egészséges, inspiráló, idelátogatók, átutazók
számára is vonzó környezet kialakításához.
Medgyesegyházán is kedveltek és elterjedtek
a kisméretű gyümölcsfák, például maga a
meggy.

Általános
javaslat,
hogy
előkertbe
telepített
harmonizáljanak
épületünk
láttassák annak részleteit. Ezért
4
méteres
szárnövésű
dolgozzunk:

utcafrontra,
növényeink
méreteivel,
maximum 3növényekkel

Speciális zöldfelületei a településnek a
temetőterületek. Mivel a település szövetétől
csak részben különülnek el, így védelmi
szempontból is fontos a megfelelő fásítás,
parkosítás. A gondozott temetők területén az
árnyékolás megoldott, ez a szertartásokra
érkezők, megemlékezni vágyók egészséges és
nyugodt látogatását is segíti.
Az első világháború hősi halottainak
emlékműve az evangélikus temetőben:

Esztétikai és egészségügyi okokból is
kerülendő nagyobb, összefüggő felületek zárt
burkolattal történő lefedése. Járműbejárók
esetén is fontoljuk meg csupán a nyomvonal
gyeprácsos lefedését:
A kezelésünkbe tartozó területen a
közparkokhoz
illeszkedően
fokozottan
figyeljünk
a
tájidegen,
agresszívan
gyomosító, invazív fajok telepítésének
elkerülésére!
Egyes fajok, mint például a zöld juhar szerepel
ugyan a Közterületi Sorfák Jegyzékében
(Orlóczi L., 2005), azonban telepítésük

továbbra sem ajánlott. Javasoljuk az ökológiai
viszonyok figyelembevételét is.
Anyag- színhasználat
Medgyesegyháza
egyfajta
építészeti
„tájhatáron”
helyezkedik el. Míg tőle nyugatra még a szomszédos
településeken is szélesebb körben elterjedt a fedetlen
kistégla akár homlokzati, oromzati berakása, addig itt
főként csak lábazatoknál, vagy ritka esetben nyílászárók
keretezéseképp találkozhatunk vele. Maga a bontott tégla
kerítéseknél, kéményeknél is többször megjelenik, ezt
üdvösnek tartjuk. Kerüljük a ragasztott csempés, mű-antik
hatást keltő megoldásokat.

A fa és egyéb természetből nyerhető anyagok,
mint például a nád használatának gyökerei a
korábbi nagyobb, őshonos erdőségek és
vízjárta területek létében keresendőek. Az
északi, szlovák hatás és a hagyományos
délalföldi népi építészet is kedvelte a
fahasználatot (például oromzat faragott
díszítésekkel), ennek találkozása egységes
utcaképekhez vezetett. A nád használatát
azonban főként tűzvédelmi okokból ma már
nem ajánljuk.
Hattyúnyakas konzolok megőrzése felújítás
után:
Hagyományosan a mész alapú festékkel fedett
homlokzat tekinthető elfogadottnak és
példaértékűnek. Az évek alatt beérő
mészfesték nyugodt, élő hatást kelt.
Javaslatok: kerüljük a hideg színek
használatát, a telített meleg színek növelik a
térhatást!

Kerüljük a RAL 2012 – RAL 5026, a RAL 6026-6028, a RAL 6033-6034, a RAL 7000-7005
színtartományba tartozó színárnyalatok, azaz a túlzottan élénk, rikító színek (pl.:
gyöngyház kék, lazacszín, olajzöld, türkiz, acélszürke).

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

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

Alföldi kisvárosias központ
Telepítés
E terület sajátja a részleges zártsorúsodás, a házak oldalukkal az utca szabályozási vonalára
párhuzamosan állnak, vagy szabadon álló formában helyezkednek el. A kialakult rendszer
megbontása helyi értékvédelmi érdekeket sért, ezért e beépítési forma megőrzése rendkívül
fontos feladat.

Magasság, tetőforma, tetőhajlásszög
A zártsorú területek érzékeny pontja a teljes összhang, harmónia megteremtése, megőrzése,
hiszen szoros fizikai kapcsolatban álló épületekről van szó. Az erre való figyelemfelhívás
miatt is kezeljük egy alcím alatt a magasság és tetőszerkezet kialakítás kérdését.
Számos településen láthatunk példákat a nagy belmagasságú és így magas homlokzati fallal
rendelkező épületek esetében szintráépítésre, ami az eredeti utcarendet megbonthatja.
Ezek célja többnyire funkcióbővítő megújítás, lakás- és irodacélú hasznosítás, ám
Medgyesegyházán ez a megoldás nem indokolt, kerülendő. Gyakran egyszerűen csak
kettéosztják a belteret, ami így igaz nem jár magasságnövekedéssel, ám a homlokzati
egységet és a nyílászárók ritmusát is megbontja.
Ilyen típusú szomszédsági területeken fontos a tetők gerincállásának folytonosságot
sugalló egymáshoz illesztése is.

Egyforma magasságú, gerincállású tetők a Kossuth Lajos tér oldalában:

Héjazat
A héjazat kapcsán szintén az egységesség
jegyében kerülendőek a kiugró, tető síkjával
nagy szöget bezáró ablakok, az ízléses, nem
zavaró tetőablak azonban megengedett,
azonban törekedjünk arra, hogy nagyobb
összefüggő
felületek
helyett
kisebb
nyílásokat alakítsunk ki.
A
héjazat
anyaga
hagyományosan
kerámiacserép, színe natúr barnától a
középvörösig terjed. Kerüljük az ezektől
markánsan eltérő színárnyalatokat, továbbá a
pala, zsindely és egyéb lemezes (csillogó, vagy
kerámia hatású műanyag) tetőfedésre
szolgáló anyagokat.
Polgárias területen az úgynevezett „hódfarkú”
cserepek ívelt formáival szemben az egyenes
vágású típusok jellemzőbbek. Természetesen
itt is kerülendőek a rendkívül hullámos,
mediterrán hatású cserepek.

Homlokzat
Az épüetek homlokzatát az egyhe
klasszicizáló díszítettség mellett olykor a
historizáló kváderkövezés jellemzi, ami ma
reneszánszát éli. Az új példák is lehetnek
esztétikusak, ám csak itt, középületeknél,
polgári megjelenésű mai lakóházaknál,
kereskedelmi egységeknél javasoljuk, hogy a
központ karakterében elkülönülhessen a
település többi részétől:
Színhasználat vonatkozásában a napsárga
mellett az almazöld és pasztelles kékes
árnyalatok is megjelentek, de megemlíterndő,
hogy korábban a mára kikopó fehér is
elterjedt volt:

Nyílászárók:
A hagyományos kiosztásra és elhelyezésre
legjobb példa talán egy iskola homlokzati
rajzának bemutatása (forrás: sulinet.hu):
A megfigyelhető motívumok, díszítések ma
többek között a korábban már bemutatott
városháza épületén is fellelhetőek. Az álló
formátumú ablakokhoz fa keretezés párosul,
kerülendő a redőnyhasználat, legfőképpen a
fehér, külső redőnytokkal ellátott típusok
felhelyezése.

Jellemző részlet, szárazkapu:
A településrész kapuit a tekintélyt
parancsoló erős megjelenés jellemzi,
amely így az épületek markáns
tömegformálást erősíti. Szerencsére
sok, a portára átvezető kapu
fennmaradt a településen, helyes
megőrzésük kiemelt feladat, hiszen a
település virágkorának reliktumai. A
kapu anyaga fa, színe leginkább a
homlokzattól elütő sötétebb, így
erősebb kontraszthatást kelt.

Lábazat
Az épületekre a vastag festett lábazat jellemző, az egyéb részletek, esetleges kváderezés
miatt a téglás, kövekkel való kirakás itt túlzó lenne, nem jellemző. A középületek enyhe
pasztelles homlokzataihoz a kissé sötétebb bordó árnyalatok illenek, egyéb esetben is
törekedni kell a homlokzathoz illeszkedő, annál valamivel sötétebb festésre.

Kerítések, kapuk
Más településeken megfigyelhető, hogy a zártsorúsodás
felbomlásával „foghíjtelkeken” kifejezetten magas tömör
kőkerítéseket emelnek, ám Medgyesegyházán ez nem
jellemző. A központ kisvárosias, nyugodt hangulatához
tartozik, hogy kerítései áttörtek, magasságuk sem haladja
meg a körülbelül 1,8 métert. Javaslatunk is az, hogy 1,61,8 méternél magasabb határolót ne építsünk és a
kőkerítések talapzata is csak maximum 50 cm legyen.
Jellemző, hogy a vaskerítések oszlopait kődíszekkel fedik,
amik a környék kastélyainak hangulatát idézi.

Falusias lakókörnyezet
Telepítés
A településrész karakterének meghatározó elemei a homlokzatukkal az utcára néző,
telekhatárra épített egyszintes, tornácos, vagy tornác nélküli parasztházak. Relatíve kevés a
sátortetős típusház, ahol van, ott többnyire igyekeztek a településrész karakterébe illeszkedő
motívumokat, megoldásokat használni.
A kertműveléssel foglalkozó tulajdonosok
körében elterjedt a házakhoz történő
hozzáépítés. Ezek a toldások javarészt eszközés terménytárolásra szolgálnak. Ezt a példát
követve a szabadon álló melléképületek is
többnyire csak az udvar adott felét használva
a lakóépületek mögött sorban helyezkednek
el.
Kerüljük
el
a
bódésodást!
Melléképületeink
főépületeinkhez
is
illeszkedjenek,
külső
burkolásra
ne
használjunk OSB lapokat, csillogó felületű
lemezeket.
Jellemző részlet, góré:
A terménytárolásra használt legelterjedtebb
udvari melléképületek az úgynevezett górék a
településrész
arculatának
meghatározó
elemei. A góréépület minden esetben fából
készült, felépítése félig áttört, hájazata pedig
a
településkarakterhez
illeszkedő
kerámiacserép.

A podsztenyás házakról korábban bővebben értekeztünk, azonban itt fontos őket újra
megemlítenünk. Ma Medgyesegyházán és a környék településein általánosságban
elmondható, hogy csak kevés ilyen néprajzi jelentőségű emlék áll megfelelő védelem alatt,
ennek ellenére nagy számban a település szinte egész területén elszórtan helyezkednek el.
Ugyancsak ez a helyzet a naiv kisparaszti lakóházakkal, ezért bárhol kezdünk új építkezésbe,
felújításba, keressük környezetünkben a jó példákat.

Homlokzat, oromzat:
Jellemző részlet, padlásszellőző:
A fadeszkás oromzatok esetében szinte állandó tartozékok mind szlovák, mind magyar házak
esetében a többnyire páros kisméretű padlásszellőzők. Érdekesség, hogy ezen kívül
héjazatokon nem jellemzőek.
A település rejtett kincsei közé tartoznak a Jókai Mór utcában található, ráadásul oldalával az
utcára néző nyeregtetős ház szív alakú szellőzőnyílásai. Más településeknél, például a Tiszamenti Szegvár esetében találkozhatunk tömegesen az ófaluban a templom közelében ezzel a
motívummal, amivel így a legkorábban kiépült területek lehatárolását is elvégezhetjük:

Az oromzat díszítettsége társadalmi státuszt hivatott reprezentálni, így a szegényebb
családok nem, vagy csak alig éltek ezzel a lehetőséggel. Sok esetben a csonka-kontyolt tetős
házak még a deszka használatát is elhagyták.
A homlokzat, falazat színe hagyományosan
fehér, fehérhez közeli, ritkább esetben
pasztelles
földszín,
vagy
napsárga.
Anyaghasználat vonatkozásában igyekezzünk
az általánosan ajánlott mész alapú
festékeket használni, kerüljük a kőporozást.
Oromzat fedésekor kerüljük a korábban is
említett OSB lapokat.

Lábazat:
Viszonylag nagyobb eltérés a podsztenyás és
alföldi típusú házak lábazati festésében már
megfigyelhető, ám nincs túlzottan nagy
elütés. Előbbiek hagyományosan fekete
festést kaptak, vagy esetenként akár kéket,
amire ma már rendkívül kevés példát találunk
csak még a térségben is. Utóbbi házak
esetében a sötétszürke mellett a diószín,
esetleg mélyebb vöröses árnyalatok az
uralkodóak. A kistégla használata is főként az
alföldi emberekre volt jellemző.

Héjazat
Falusias településrészeken a kerámiacserepek ívelt formáival is nagy arányban
találkozhatunk.

Nyílászárók:
A településen az északi jegyeket
továbbörökítő szlovák házak révén
a
spalettás
ablakok
is
hagyományosnak számítanak, de
a zsalugáter is elfogadott, hiszen
jól kiváltható vele a nemkívánatos
redőny. Redőnytok elhelyezésekor
igyekezzünk azt beltérben, vagy
süllyesztett módon megoldani,
hogy az ne törje meg a homlokzat
egységét.

Jellemző részlet, tornác, oldaltornác:
A podsztenyás házak utcafronti tornácának jellemzően hármas oszlopai díszes oromzati
szegélyt „tartanak”. Az oszlopok anyaga természetesen eredetileg fa, mely a könyöklő és
oromzat közötti kapcsolatot teremti meg. Később sok helyen a fa eltűnik, kővel burkolják, de
a minden esetben négyszögletes forma megmarad. Az oldaltornác ereszvonalig felérő
oszlopai és a díszítőelemek is így lettek kialakítva, kifaragva:

Kerítések, kapuk
Újabb eltérés az alföldi és szlovák házak terén,
hogy az alföldi népi építkezés jellemzően
magas, tömör fa kerítéseket, kapukat
alkotott, melyeket enyhe ívelt formák is
kísérhetnek, a szlovák társak viszont alacsony,
félig vagy teljesen áttört, nyitottabb
fakerítésekben gondolkodtak.
Általános jó példa teljes körű felújításra a
képen látható alföldi típusú kisparaszti ház.
Kifejezetten magas tömör kerítés, megfelelő
szín- és anyaghasználat, eredeti héjazat:
Elterjedt megoldás a tömör betonkerítés is,
mely egyedi mintákat is tartalmazhat.
Azonban főként ahol ilyen kerítések uralják az
utcaképet, hajlamosak az emberek a színben
hozzá hasonlóan világosszürkés, semleges, ám
mindenképpen
kerülendő
fémlemezes
kivitelezést választani.
Sövénykerítésre is láthatunk példát, ami
egyfelől újabb zöldfelület, ám zajvédő funkciói
itt a település jellegéből adódóan nem
indokoltak. Kerítésünk mögé helyezve
azonban szép összképet teremthetünk.

Kertek, zöldfelületek
Általánosságban
nem
elterjedt
az
előkertképzés, utcafronton, ha lehet, viszont a
légvezetékekre is vigyázva akár több mélységi
szintben
is
telepíthetünk
zöldfelületi
elemeket.
Általános
szabályként
megfogalmazható, hogy a házhoz közel
ültessük fáinkat, kintebb cserjéinket,
évelőinket, kapcsolatot teremtve, nem pedig
térrészt lezárva így. Az oldal és hátsókertekbe
magasabb növésű fás szárúakat is javaslunk.

Kertvárosias arculatú terület
Telepítés
Az egységes, a település többi részétől jól lehatárolható lakóterületen a kertvárosokban
megengedett szabadon álló építkezés itt nem alakult ki, mivel a város szövetébe ágyazódva
létesült az új utca. Egy másik kertvárosi sajátosság, a mély előkert azonban megfigyelhető.
Javaslat: az utcaképrészlet rendjének
megőrzése érdekében új építés esetén
igazodjunk a kialakult rendhez! Az
utcafronttól egyenlő távolságra épülő
lakóházak kellemes, jó ritmusú utcaképet
alkotnak.

Kerítések, kapuk
Talán a legszembetűnőbb
különbség a
falusias településrészekkel szemben, hogy
többségében kifejezetten alacsony, 1,5 méter
alatti, akár talapzat nélküli áttört kerítéseket
is láthatunk. Települési szövet határán, attól
elkülönülő lakóövezetekben, lakóparkokban
nem ritka a kerítés teljes elhagyása sem, ez
belső területeken igen ritka, ám itt is
láthatunk rá példát. A családias, nyugodt
környezet, átmenő forgalom hiánya sem
indokolja markáns térelválasztók létét.

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

Homlokzat
Ugyan a településközponthoz közel eső
területről
van
szó,
azonban
a
kváderkövezéshez
hasonlító
divatos
megoldások továbbra is csak az említett
helyen és esetekben javasoljuk. Igyekezzünk a
települési karakterbe bele illő módozatokban
gondolkodni.

Kertek, előkertek
A településrészen a falusias lakóterületekre is vonatkozó kifejezetten magas minimum 60%os zöldfelületi fedettséggel kapcsolatos előírás van érvényben. A telepítési rend az
általánosan javasoltaknak megfelelő, tehát előkertbe a ház részleteit láttató, épület
magasságával harmonizáló évelők, cserjék, fák, oldal- és hátsókertbe magasabb növésű
örökzöldek, egyéb fás szárú növények ültetendőek. Kedvelt dísznövények a tujafélék,
ezeket igyekezzünk ökológiai szempontoknak is megfelelő módon kiváltani.
Mint arra a fejezet elején az átfogó
előírásokban is kitértünk esztétikai és
egészségügyi okokból is kerülendő
nagyobb, összefüggő felületek zárt
burkolattal történő lefedése. Az áttört
kerítések miatt fokozottan figyeljünk
udvarunk rendbetételére is, az ott
található
közlekedési
útvonalak
esetében is fontoljuk meg a gyeprácsos
lefedést.

Családi házas övezet
Telepítés
A klasszikus hosszúházakkal szemben itt a
kompakt, nem ritkán négyzetes alaprajzú
típusházak az uralkodóak, persze utcánként
nagy eltéréseket tapasztalhatunk. A területen
általánosabban elterjedt az előkertképzés is.

Az
itt
tapasztalható
enyhe
utcai
szintkülönbségek esetenként megkövetelik a
terepalakítást is. Ilyen esetben, ha csak nem
kifejezetten indokolt, ne kiemeljük, hanem
süllyesszük épületünket.

Jó példa a tető síkjával
megegyező kialakítású tetőablak
mellett a fa hatású redőny és a
melléképületek illeszkedése is.

Rendezett
utcaképrészlet
Gárdonyi utcából:

a

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

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

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

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

Természeti területek, egyéb külterület
A Nemzeti Ökológiai Hálózat elemeire vonatkozó általános előírásoknak megfelelően ilyen
területen tájidegen műtárgyak, tájképet zavaró, táji potenciált degradáló létesítmények nem
helyezhetők el. Természetesen nem végezhető a természetvédelem céljaival ellentétes
fásítás sem.
Javaslatok: minden esetben törekedjünk a tájba illeszkedő, megfelelő megjelenésű, az
élővilágot és a tájképet sem zavaróan elhelyezett természetes anyagokból épülő
tereptárgyak létesítésére.
Külterületen egyes földútszakaszok, útszakaszok kerékpározhatóak, járható. Ennek
következtében közjóléti berendezések, mint például paddal ellátott, esetleg fedett
pihenőhelyek kialakítása az aktív kikapcsolódást keresőket kiszolgáló ökológiai szemléletű
fejlesztésének szempontjából is fontos lehet. Érdemes lehet továbbá a környezeti
viselkedéskultúráról és a kerékpáros közlekedés szabályairól is információs táblákat
kihelyezni, ezzel is szolgálva a védett területek állapotának megőrzését.
Medgyesegyháza külsőségein a kultúrtájat meghatározó létesítmények a tanyahelyek.
Védelmi és klimatikus célból is fontos a külterületi ingatlanok takarófásítása.
Javaslat: a tanyák minden esetben, így itt is őrzik a tájjelleg jegyeit. Új építés, felújítás
esetén igyekezzünk a településen hagyományos motívumok, jellemző részletek
beemelésére, megőrzésére, továbbörökítésére, a megszokott és javasolt forma- szín- és
anyaghasználat alkalmazására.

Sortanya és magányos tanya fásítása:

A baptista imaház. Településképi szempontból meghatározó karakterű épület, eredeti
héjazat és anyaghasználat, megfelelő magasságú és sűrűségű zöldfelületi elemek:

Alföldi ház. Finoman faragott oromzati
szegőlécek, fehér meszelt falazathoz jól
illeszkedő szürke lábazat, gyümölcsfák az
utcafronton, magas léckerítés:

A vert vályog falazatra a mestergerenda is emlékeztet. Itt is láthatjuk a visszafogott
faragásokat:

Nyílászárók helyes kiosztása
és anyaghasználata, redőny
elhagyása,
hattyúnyakas
konzolok:

Az alacsony alapozású ház méreteihez illeszkedő, településen elterjedt rózsabokrok („a
kevesebb néha több”), egységes színhasználat:

Redőny elhagyása, letisztult
megjelenés:

Több szintben elkülönülő
növényzet helyes mélységi
kialakítása:

Felújított ház könyöklővel. A motívumok
egységesen leegyszerűsödtek, a podsztenyás
házak tornácát idézi, de oromzati alföldi
igényű. Szép példa a megfelelő tornác és fák
biztosította árnyék következtében a redőny
teljes elhagyására is:

Újabb példa a stílusok találkozására. A szűk
utcában élő egyszerűbb körülmények között
élő emberek az alföldi falu nyugodt
hangulatát meghatározó könyöklő nélküli
házakat is építettek:

Podsztenyás süllyesztett homlokzat:

A posta épülete. Almazöld szín, eredeti héjazat, ablakokat kísérő, helyi közintézményekhez
illő hagyományos díszítés:

A rendelő szintén zöld színével
illeszkedik a ligetes környezethez és
a településrész karakterét egyik
leginkább meghatározó evangélikus
templomhoz. Helyesen megújított
héjazat, redőnyök helyett megfelelő
árnyékolás:

A művelődési ház megújítása a
városházához és annak szomszédos
épületeihez hasonló módon történt:

Jó példa a napsárga festés és szürke
lábazat együttesére az általános
iskola:

Az oldalukkal az utcára néző
házakat gyakrabban nyeregtetővel
látták el, azonban szép példákat
láthatunk
kontyolt
tetős
megoldásokra is, ami az alföldi
építészet egyéb karakterjegyeivel is
párosul, mint a kistéglás lábazat,
fedett fa bejárati kapu:

Bánkúti utcakép alacsony áttört kerítésekkel, változatos zöldfelületi elemekkel:

A ház lábazatát követő
kerítés talapzat, harmonikus
színek. Az egyenes vágású
kerítés a homlokzatokon
látott faragás díszíti:

Enyhén ívelt kapuk:

Kertvárosias
igényű
vízszintes
lécezésű kerítés és zöldfelületi
borítás, bontott tégla használata:

Szintén jó példa vegyes kerítésre a
szépen kezelt fa kapuk léte.
Figyelemreméltó
az
általános
egységes megjelenés, a helyes
kontrasztok használata:

Magasabb falusias és alacsonyabb kertvárosias talapzat nélküli léckerítések kapui:

A kerítést három barna színárnyalat alkotja, mellette jó példa az arányos magasságú, a
héjazatot láttató növényzet is:

Kifejezetten alacsony kerítés a Virág utcában:

Ritkább kistéglás párkány, helyesen lefestett, nem
csillogó ereszcsatorna, fa ablakkeretek:

A malomépület boltíves ablakai:

Egyedi, esetleg akár saját készítésű épületünkhöz illeszkedő házszámok, névtáblák
használatával egyedivé, barátságosabbá varázsolhatjuk otthonunkat és az utcát:

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

Medgyesegyházán egységes formája a közintézmények irányjelzését szolgáló tábláknak:

Sétány jellegű kialakítás utcabútorai a ma
átalakuló,
vendéglátó
szerepű
„új
központban” a Kossuth tár Árpád utca
metszetében:

Buszmegálló a szakiskolánál. Részleteiben a
népi építészet motívumait őrzik a fedett fa
megállóhelyek. Külön kiemelendő, hogy az
általánosabb ragasztott zsindelyfedés helyett
kerámia cserepeket használnak:

A központi buszváró északi típusú
házakat idéző sötétebb fás építménye.

Információs tábla a Kossuth téren:

Igényes kerámia felirat és arculati elem:

Egyszerű, falazathoz illeszkedő kerámia
cégtábla:

Fém intézményfelirat:

A gyógyszertár gipsz cégére:

Új, városias cégér minimalista szerkesztéssel:

A központban a kovácsoltvas padokhoz egységes kandeláberek, fali lámpák tartoznak:

Pad egy lakóház előtt:

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

A kép alján napelem sorok, mint parkoló. Ez a megoldás praktikus, hiszen árnyékot is biztosít, továbbá esztétikailag is jónak számít, mivel az
utca szintjéről nem szembetűnő a felület. Mellette egybefüggő rendszer az uszoda épületén. Fentebb a napközis konyha esetében is azt
láthatjuk, hogy helyesen nem az utcafronti oldalon kerültek elhelyezésre a panelek:

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

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