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Bevezetés |3

BEVEZETÉS
Csabacsűd a Békési-síkságon található nagyközség. Természeti adottságai
valamint történelmi, kulturális értékei révén formálódott mára egy rá jellemző
arculat, amelynek megőrzése elsődleges. Az alföldi település értékeinek
bemutatása jelen településképi arculati kézikönyv egyik feladata, továbbá hogy
iránymutatást adjon, hogyan érdemes építkezni illetve felújítani Csabacsűdön a
nagyközség arculatának figyelembevételével.
Hangsúlyozni szeretnénk, hogy a településkép megőrzése elsődleges feladat.
Hogy ezt elősegítsük, szemléletformálásra van szükség a jövő építői-felújítói
körében. Javasolt szembesülniük azzal a ténnyel, hogy ingatlanjaik külső
megjelenésének alakításával egyidőben utcájuk, de egész Csabacsűd arculatán
változtatnak.
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4 | Bevezetés

A kézikönyv semmiképp sem tekintendő lezártnak, annál inkább
szánjuk egy folyamatosan bővülő dokumentumnak.
A helyi építészeti hagyományokat figyelembe véve javaslatokat
kívánunk tenni lehetséges kialakításbeli megoldásokra, ezeket
kiegészítjük Csabacsűdön készült fényképekkel valamint kisegítő
ábrákkal.
Más településeken készült, kerülendő példákat is bemutatunk.
Őszintén reméljük, hogy Csabacsűd településképi arculati
kézikönyve segítségére lesz az építkezni-felújítani vágyók számára!
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CSABACSŰD BEMUTATÁSA
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Békés megye egyik legszebben gondozott települése Szarvastól dél-keletre a 44-es főút mentén található. Nevének eredetére vonatkozóan, mint azt a
település címere is igyekszik bizonyítani, erősen tartja magát az avar ”kaba” elnevezés, ami halra, sólyomra utal. Más vélemények szerint a
nagyközség neve csuklót, kockát, vagy csalétket jelentett.
A mai település helye a XIX. századi ásatások és az ezekből fennmaradt leírások szerint már az őskorban lakott terület volt. Írásban először 1456-ban
kelt oklevél említi Chabachyde néven. Elnevezésének magyarázatára több változat létezik. Egyik szerint Csaba nevű vadász helyezett el csalétket
azon a helyen, ahol később a falu települt. Más leírás szerint a "csűd" az ősi "cső" szó származéka, amely előőrs helyet jelöl, tehát hajdan a csabai
várnak lehetett előőrse ez a terület.
Az bizonyos, hogy az 1456-os oklevél Hunyadi János birtokaként említi az akkori falut, mely egészen a török pusztításig népesnek volt mondható,
hiszen 1557-ben 35 házat jegyzett fel az összeírás, 1563-ban pedig már 55 család, hozzávetőleg 275 ember lakhatott a faluban. A török hódoltság
idején 1596-ban teljesen elpusztult, a történetírók tudni vélik, hogy a Csabacsűdön lerombolt házak tégláit a török Szarvasra hordatta, s azokból
építették az ottani fürdőt.
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Az újratelepítés után Csabacsűd puszta a szentandrási
uradalom része lett, együtt alakult történelmük is. A
csabacsűdiek részt vettek az 1735-ös Szentandráson
szervezett parasztfelkelésben. Az 1848/49-es szabadságharc
bukása után itt élt és dolgozott Trefort Ágoston, és gyakran
tartózkodott itt Eötvös József, akik mindketten betöltötték a
vallás- és kultuszminiszteri tárcát. Az akkor még elszórtan
tanyákon élő gazdák kezdeményezésére 1924-ben szakadt el
Békésszentandrásról, s ekkortól kezdődött Csabacsűd önálló
történelme.
A nagyközség mai belterületén kimért telkeken Szrnka Pál
épített először házat 1926-ban. A községi képviselő-testületet
is 1926-ban választották, de az 1932-ig - a csabacsűdi
községháza megépüléséig - Szarvason székelt. A település
első bírája Janurik Pál, első jegyzője Demcsák János volt. Ő
kezdeményezte, hogy Csabacsűd „Magyar mintafaluként”
épüljön fel, és az elképzelést a FALU Országos Földműves
Szövetség is támogatta.
A mintaszerűség a széles, szabályosan tervezett utcákat
jelentette, közmunkában sövényt telepítettek a járda és az út
közé, s ugyancsak közmunkában ásták ki a vízelvezető
árkokat. A pontosan megtervezett, s általában adakozásból
felépített közintézmények mellett a lakossági házépítésekhez
a Falusi Kislakásépítő Szövetkezet nyújtott kölcsönöket. Az
első ártézi kutat 1931-ben fúrták, ez a kút - a Czarán kút - ma
is látható a település főterén, az evangélikus templom előtt.
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Az infrastruktúra a rendszerváltás óta a gázhálózat kiépítésével, a
telefonhálózat fejlesztésével és kerékpárút építésével gyarapodott. Az
önkormányzat finanszírozza a művelődési ház és a könyvtár működését,
napközi otthonos konyhát tart fenn. A településen Örménykút községgel
közös önkormányzati fenntartásban működteti a Hársliget Óvodát.
A nagyközségben Szlovák Önkormányzat működik, a szlovák anyanyelv,
kultúra ápolása, a hagyományőrzés mellett különös hangsúlyt fektetnek a
szlovák nyelv oktatásának támogatására az általános iskolában. A Trefort
Ágoston Általános Iskola állami fenntartású intézmény, melyben a szlovák
nemzetiségi nyelv oktatása kiemelt fontosságú. Az idősekről bentlakásos
szociális otthonban gondoskodnak. Akik ezt nem igénylik, azok a házi
szociális gondozást választhatják, vagy a nappali ellátást nyújtó idősek
klubját látogathatják.
Az Eötvös Józsefről elnevezett, közelmúltban felújított művelődési házban
több civil szervezet működik a kulturált időtöltés és hagyományőrzős
igényével. A sportpálya és tornaterem szolgálnak a szabadidő sportok télinyári helyszínéül, és itt tartja edzéseit a Csabacsűdön nagy
népszerűségnek örvendő futballcsapat is.
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ÖRÖKSÉGÜNK, ÉRTÉKEINK
FAKSZ házak, zabsilós magtár és az Alkotmány-tér
A pontosan megtervezett, s általában adakozásból felépített közintézmények mellett a
lakossági házépítésekhez a Falusi Kislakásépítő Szövetkezet nyújtott kölcsönöket a
1930-as ’40-es években. Ezek a jellegzetes, úgynevezett FAKSZ házak - keskeny utcai
homlokzattal, az ablak fölött párkánnyal, a ház hosszában tornáccal, csonkakontyolt
tetőszerkezettel - ma a nagyközség belső magját alkotják.
A Nagyrátán található zabsilós magtár, romantikus, 1867-ben épült, tervezte: Ybl
Miklós. A négy zabsiló a magtár négy sarkában kapott helyett. A középrizalit oromzatát
elbontották. Az épület párja Nagymágocson van. A szarvasi Állami Tangazdaság kezeli.
Műemléki védelem alatt áll, a 2435-ös azonosító, és 3873-as KÖH törzsszámon.
A község szívében található Alkotmány-tér tájvédelmi körzet. A tér fáinak jelentős része
védettséget élvez. Különös értékű - és helyi védettségű - a belterületen található
mintegy száz, 60-70 éves fából álló japánakác és szomorú japánakác fasor, utóbbi e
téren található.
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Csabacsűdi Evangélikus Tempom

Iskolaharang felirata egyik oldalon:
A CSABACSÜDI KERÜLET ADAKOZÁSÁBÓL
A CSABACSÜDI KITA ISKOLÁNAK 1922.
ÖNTÖTTE SZLEZÁK LÁSZLÓ HARANGÖNTŐ BUDAPESTEN

A templomról szinte semmilyen adat nem lelhető fel az
interneten.
Nagyharang
121 kg-os, 59 cm alsó átmérőjű, Seltenhofer Frigyes öntötte
Sopronban 1930-ban. Ez volt a templom egyetlen harangja
egészen a helyi iskola államosításáig. Eredeti, félholdas
végződésű nyelve megvan, viszont új, helyben készült,
megtört jármot kapott, így már nem repülőnyelvvel szól.
Iskolaharang
60 kg-os, 45 cm alsó átmérőjű, Szlezák László öntötte
Budapesten 1922-ben és 1923-ban szentelték fel a helyi
evangélikus iskola számára. Elődjét, amelyet a világháború
idején elvittek, özv. Kita Jánosné ajándékozta*. Az
államosítás után a harang az egyházé maradt, így a
templomtoronyban helyezték el. Megmaradt eredeti,
öntöttvas Pozdech-járma, viszont utólagosan "eszkábált"
nyelvvel látták el.
*Chován József: A csabacsüdi ág. h. ev. egyházközség
megalakulásának története 1927-1934. Szarvas 1935.
Annál több elődjéről, az Evangélikus Imaházról. 1930-ban
építették, majd 1932-ben bővítették. Berendezére a hívek
adományaiból valósult meg: az oltárképtől kezdve az
úrvacsorai asztalkendőn át a feszületig, mindenről a hívek
gondoskodtak. 1933-ban, Luther Márton születésének 450.
évfordulója alkalmából nagyszabású ünnepséget tartottak.

Másik oldalán szimbólumcsokor díszítménye alatt felirat:
VIGYÁZZATOK ÉS IMÁDKOZZATOK,
HOGY KISÉRTÉSBE NE ESSETEK

Nagyharang felirata egyik oldalon:
A LELKET ISTENHEZ VISZEM
BOLDOG, KI BENNE ÉL ÉS HISZEN
CH. S.
ERŐS VÁRUN AZ ÚRISTEN
Másik oldalán:
A
HÍVŐ EMBEREK
KÖZADAKOZÁSÁBÓL
A
MINDENHATÓ
ISTENNEK
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Természeti értékek
Folyamatos a település körül az erdőtelepítés, jelentős vadállománnyal büszkélkedhet a térség.
A település külterületi részei a Körös-Maros Nemzeti Parkhoz tartoznak, egy része Natura 2000 és egyben országos jelentőségű természetvédelmi
terület. Tájvédelmi szempontból különleges antropogén eredetű értéket képviselnek a kunhalmok. A kutatók egybehangzó véleménye szerint
emberkéz alkotta építmények, melyek az alföldi táj jellegzetes tereptárgyai voltak.

Kunhalmok
Az egykoron vízjárta alföldi táj gyakori velejárója a környezetéből 5-10
méterrel kiemelkedő többnyire kerek alaprajzú magaslat, amely mind
keletkezési korát, mind eredeti funkcióját tekintve rendkívül változatos
lehet, viszont évszázadok (évezredek) óta szerves alkotórésze az
adott tájnak.
Telepítésének helyét alapvetően meghatározták a terület hajdani
vízrajzi viszonyai. Sok halom épült vízfolyások magaspartján, továbbá
a folyók kanyarulatainak külső ívén, melyek a gyakori elöntések elől
menedéket kínált az ott lakóknak.
Legfontosabb típusaik az ún. tell-ek (neolit, illetve bronzkori
lakóhalmok), a kurgánok (réz-, kora bronz- és honfoglalás-kori
sírdombok), az őrhalmok (jelző funkcióval), illetve a határhalmok
(határmegjelölés céljából emelték). A régi halmokat gyakran a későbbi
korok emberei újra és újra használatba vették, hol az eredetihez
hasonló, hol más funkcióval. A legősibb halmok akár 4-5000 évesek
(késő neolitikum) is lehetnek.
A kistérségben megmaradt kunhalmokat Tóth Albert gyűjtötte
kataszterbe, bár ezeknek csak egy töredéke jelent meg írott
forrásokban. A múlt század közepén még több mint száz kunhalmot
számolhattak meg a környéken, a század elejétől azonban a
nagyüzemi gazdálkodás a kunhalmokat sem kímélte. Jelentős részüket
mára „leművelték”, azaz teljesen eltűntek. A halmok legfontosabb
típusai: lakódombok: szabálytalan alakú, nagy kiterjedésű, viszonylag
magas halmok. sírdombok (kurgánok): kúp alakú dombok, és az
őrhalmok, másként vigyázó halmok. Viszonylag alacsonyak, láncszerű
összeköttetés van köztük. Lehetővé tették a hang és a fény
továbbítását. Határhalmok: megyék, települések határait jelölték. A
halmok mellett utak vezettek, lábukhoz sok helyen csárda települt.
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A kunhalmok jelentős tájképi,
tájtörténeti,
geomorfológiai,
régészeti
és
biogeográfiai
értéket képviselnek, emiatt a
természetvédelemben különös
figyelmet kell fordítani a
megóvásukra.
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Csabacsűdi régészeti ásatások
Papja 1552-ben 3 forinttal hátralékban volt. 1733-ban azt jegyezték föl,
hogy a templom építőanyagából a törökök fürdőt építettek Szarvason.
Az 1970-es évek elején a templom alapozásából téglákat termeltek ki.
A leletmentésen Juhász Irén kétperiódusú templomot tárt fel. Az első
templom a XI—XII. század fordulóján épülhetett, szentélye félköríves
volt. Az alapfalakat az ún. úsztatott eljárással készítették. A falak
vastagsága 95-110 cm között mozgott, anyaguk pedig homokos
mészbe rakott téglákból állt. A templom belső hosszát 11,5 méternek,
szélességét pedig 6,5 méternek mérték. A XIV. században a szentélyt
lebontották, s a templomot keleti irányban meghosszabbították. Az új
félköríves szentély keskenyebb falú lett, s külső oldalán hat támpillért is
emeltek. Az átépítéssel csak a templom hossza változott, s belül elérte
a 15 métert. A románkori alapfalakra épített gótikus templomhajó falai a
korai alapozás teteje fölött 50 cm magasságig megmaradtak. A korai
templomnak letaposott sárga agyagpadlója volt, a gótikusnak pedig
téglapadlója lehetett. Az ásató szerint a téglapadló fölé később ismét
döngölt agyagpadló került, s ebben maradt meg a templom tetőzetének
leégett és bezuhant maradványa. Inkább lehetett azonban az
elszenesedett fagerendák alatt a templom mennyezetének sározása. A
tetőzet
gerendáit
kovácsolt
vasszegekkel
fogatták
össze.
Szerencsésnek mondható, hogy a megmaradt falak belső oldalán
vörös, piros, barna, sárga és zöld színnel festett vakolatdarabokat
sikerült megfigyelni. A templom körül mindössze öt csontvázat
bontottak ki, az egyikben gyöngyös párta maradt meg. A templom és a
település pusztulását a XVI. század második felé re helyezik. Az
egykori falu a Csabacsüd 1. sz. lelőhelyen feküdt. A felszíni leletek
között Árpád-koriak és késő középkoriak egyaránt előfordulnak.

Építészeti karakterek bemutatása |13

ELTÉRŐ
ÉPÍTÉSZETI
KARAKTEREK BEMUTATÁSA
CSABACSŰD
A településen - az arculati jellemzők tekintetében - három eltérő
karakter különböztethető meg.
A belterületi beépített és a még beépíthető területek nagyobb része
lakóterület. Az első karaktert a II. világháború után létesített utcák,
illetve az itt lévő lakóépületek jelentik, melyek az utóbbi 50-70 év
építészetének stílusait hordozzák. Ezzel a karakterrel fogunk
bővebben foglalkozni.
A fenti belterületi településrészektől eltérnek megjelenésükben,
léptékükben, telepítésükben a bel-, és külterületen, több helyen, de
nem összefüggően található ipari-mezőgazdasági telepek, ez a
második karakter.
A harmadik csoportot a kertes mezőgazdasági és a jellegében
hasonló általános tanyás külterületek jelentik.

4
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Csabacsűd falusias településrész
A településkép meghatározó eleme a község temploma, az
Evangélikus templom és az Alkotmány-tér, amely a település
központjában, zöldterületek gyűrűjében helyezkedik el.
A lakóházakat, belterületen jellemzően előkert választja el az
utcafronttól, általában az utcára merőleges telepítéssel, melyek
oldalhatáron állnak.
A telkek osztása hasonlít a magyar városok peremein lévő
területekéhez.
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Ipari-mezőgazdasági üzemi területek

A magyar vidék fejlődéséhez szükséges a gazdasági aktívitás. Csabacsűd életében
mindig is meghatározó volt a gazdasági tevékenység.
Ezek a telepek különböznek az általános településképtől, más a telekméret,
magasság, telepítés, ezért önálló építészeti karakterként határoltuk le.
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A külterület általános
mezőgazdasági részei

tanyás

és

kertes

Csabacsűd külterületének jelentős része mezőgazdasági terület.
Az Alföld jellegzetes letelepedési formája volt a tanya, amely ma
tulajdonképpen olyan gazdasági épületekkel ellátott földbirtokot
jelent, amit valamely község határában a községhez tartozó
földekből alakítottak ki.
Csabacsűd külterületén, a különböző méretű általános tanyás
mezőgazdasági területek megközelítése utcákon (dűlőkön)
keresztül lehetséges, a dűlőutakra felfűzve helyezkednek el a
telekhez kapcsolódó épületek. A telkek mérete alapján a területet
több részre lehetne osztani, de építészeti karaktere hasonló, ezért
a kézikönyvben is egy karakterként kezeljük.
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Beépítésre nem szánt külterületek
Csabacsűd külterületének egy része a Körös-Maros
Nemzeti Parkhoz tartozó természetvédelmi terület,
vagy a Nemzeti ökológiai hálózat része. A külterület
déli részén található, nagyobb kiterjedésű erdőterület
is. Ezek a területek beépítési tilalom alatt állnak.
A település közigazgatási területének legnagyobb
részén mezőgazdasági termelés zajlik.
Az olyan mezőgazdasági terület, amik nem tartozik a
fentiekben
bemutatott,
valamilyen
építményt
tartalmazó karakterhez, és nagyüzemi jellege miatt,
épület elhelyezése hosszabb távon sem valószínű,
szintén a beépítésre nem szánt területek közé
sorolandók.
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ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ
Csabacsűd falusias településrész

5

ÁLTALÁNOS BEÉPÍTÉSI AJÁNLÁSOK
Az
építészeti
útmutatóban
szereplő
ajánlásainkkal szeretnénk segítséget nyújtani
építész és építtető számára, hogy a településen
olyan épületeket, épületfelújításokat valósítsunk
meg a jövőben, amelyek megőrzik a település
egyedi hangulatát.
Ismerjük meg a környezetünk értékeit, mielőtt
hozzányúlunk!
TELEPÍTÉS
Csabacsűd község egész területén az előkertes
telepítés a jellemző, a házak áttört kerítésekkel
alkotott vonala ad egységes utcaképet.
A településen kezdetben, az oldalhatáron álló,
utcára merőleges rendszerű kialakítás a leginkább
jellemző (jobb oldali ábra), a II. világháború után
épületek esetében ez már gyakorta megváltozott.
Új ház építésekor, javasolt az adott utcában
meglévő épületek telepítéséhez illeszkedni.
Indokolatlanul elforgatni a jellemző tengelytől,
vagy visszahúzni az épületet nem javasolt.

Példa helyes telepítésre. Az
egyvonalban
elhelyezkedő
épületek adják az egységes
utcaképet.
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MAGASSÁG
Településképi szempontból indokolt,
hogy a jelenlegi szövetbe újonnan
beilleszteni kívánt házak hasonló
építménymagassággal
épüljenek,
mint a már meglévő épületek.
Késopronyban
általában
az
egyszintes házak a jellemzők, de
néhány helyen találunk emeletes,
többszintes épületeket.
Példa tetőhajlásszög és magasság
illeszkedésre.

TETŐHAJLÁSSZÖG
Csabacsűd falusias lakóterületén a
meglévő
lakóépületek
tetőhajlásszöge általában 35-45 fok
között van.
Új házak építésekor, felújításkor
ügyeljünk arra, hogy hasonló
tetőhajlásszöggel készüljenek, mint
környezetükben lévők.
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TETŐFORMA
A falusias lakóterületen lévő
tetőformák
általában
egyszerű
nyereg- vagy sátortetők, néhol
kontyolt nyeregtetők.
A nyeregtetős, vagy sátortetős
házakból álló utcaképbe nem
javasolt
tördelt,
összetett
tetőformájú épület. Támpontként
törekedni kell a szomszédoshoz
hasonló kialakításra.
A manapság divatos, „mediterrán”
tetőhajlásszögű, tetőformájú ház
nem illeszkedik a történeti település
karakterébe, ezért ilyen tetőformájú
épület építése itt nem javasolt.

Példa a településen megfelelő
tetőformára.
A
szomszédosos
épületek tetőformája, magassága
hasonló, ami egységes, szép
utcaképet eredményez.
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SZÍNEK
Csabacsűd falusias településrészein a
homlokzatok színvilága változatos, de
jellemzően világos színű.
Új épület kialakításánál, vagy meglévő
épület felújításánál is ajánlott a fehér,
vagy a pasztellszínek különböző
árnyalatainak használata. Kerülni kell a
harsány, élénk színeket.

Javasolt

fehér,

vagy

világos

tónusú, pasztellszínű vakolat, sötét
színű nyílászáró.
KERÍTÉS
A
település
lakóövezeteiben
mindenhol előkertes telepítést találunk,
inkább áttört kerítésekkel. Új építésnél
alkalmazkodjunk az adott utcában
jellemző kialakításhoz.
A tömör kerítéseket célszerű a ház
színével egyező színű vakolt felülettel
ellátni, felújítani.
Kerüljük
az
előregyártott
betonelemekből épített, illetve a
teljesen áttört nád-, vagy drótfonatos
kerítést az utcafronton.
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KERÍTÉSEK
Csabacsűd település
Egykoron a fakerítés volt jellemző,
függőleges, vagy vízszintesen fekvő
deszkákkal, ma már sok helyen
fémkerítés van. Lent egy-egy példa
ezekre a településről. Jobbra olyan
példák fa, illetve fékerítésre, amelyek
Csabacsűd
modernizálódó
településképébe illeszkednének.

A falusias településrészen általában áttört
kerítéseket találunk, a mezőgazdasági kertes
külterületi részeken pedig, az telkek között vagy
nincsenek kerítések, vagy egészen alacsony
jelképes elválasztás van. (Lent)
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KERTEK

Előkertek, utcák
Ápoljuk a ház előtti virág-és növény sort, mert a miénk!
Településkép szempontjából is meghatározó az utcák, utcai
előkertek szép, esztétikus megformálása. A szépen gondozott
gyep, virágok az egész utcaképet javíthatják. Csabacsűdön
találunk szép példákat a ház előtti közterület gondozására.
Előkertes telepítésű utcánál, a jellemzően áttört kerítések
vizuálisan csak kismértékben határolják le a telek határát, a ház
és a kerítés közötti előkert együtt él az utcával.
Jobbra, fent példa szép előkert kialakításra a tellepülésről. A
további képek nem a községből származik.
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Udvar, pihenőkert, konyhakert
A falu életében fontos szerepet töltött be a mezőgazdaság. Ma is
nagyon jól mutat egy szépen rendben tartott, megformált
konyhakert.
Napjainkban már a kert a pihenés színtere egyben, így a
haszonkert mellett a pihenőkert is helyet kap. A település szélén
található kertben látjuk, ahogy a kétféle funkció szépen megfér
egymás mellett.
A kikapcsolódást a kert épület mögötti, nyugodt részében kerti
sütővel, árnyékot adó építménnyel támogathatjuk.
A kertben javasolt az éghajlatnak, a táj jellegének megfelelő
növények, virágok ültetése. Nagyon szép példa látható az alábbi,
a településen készült képen.
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ANYAGHASZNÁLAT
Településképi szempontból javasolt a kerámia- vagy
betoncserép, a nád héjazati anyagok.
A felső kép nem a településen készült!

Kerülendő a településképi szempontból káros hullámpala, vagy
kék színű fém hullámlemez. Egy tetőn ne alkalmazzunk többféle
héjazati anyagot!
Nem a településen készült képek!
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AJTÓK, ABLAKOK, KAPUK
Ha van rá mód és lehetőség, fa ablakokat tervezzünk és
építsünk be. Az épületek utcai homlokzatán árnyékolásra
külső tokos műanyag redőny helyett alkalmazzunk
szintén fa zsalugátert.
A kert felé bátran nyissunk nagyobb ablakokkal, ajtókkal.
Ha közvetlenebb a lakás-kert kapcsolat, a gondozásra is
jobban odafigyelünk.
Különösen
szép
a
Szent
Benedek
nyílászáróinak keretezése, példás kialakítása.

templom

Nyílászárók javasolt színvilága a barna, sötétbarna,
sötétzöld.

Ablak, ajtó jó példák. A felső két kép nem a településen készült:
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A településen sok hagyományos fakerítést találunk…
Modern, modernzálódó házakhoz válasszunk ennek
megfelelő nyílászárót. Példák modern bejárati ajtóra, a
képek nem a településen készültek.

„Cseréljük ki a vaslemez kaput hagyományos
fakapura!” (A felújítók tízparancsolatából – építész
ajánlás)
Néhány jó példa fakapura, amelyek az utcaképet,
településképet is javítják. A képek nem a településen
készültek.
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HOMLOKZATKÉPZÉS
Csabacsűd falusias lakóterület –
hagyományos lakóépületek
Csabacsűdön sok hagyományos lakóház maradt fenn.
A hagyományos épületek homlokzatain, alföldi falvakra
jellemzően három ablak, vagy két ablak és egy ajtó található, a
timpanonban füstlyukak és sok esetben falfülke van. Sajnos ma
már sok esetben azt láthatjuk, hogy a ház különböző átalakítása
során az eredeti homlokzat karaktere megváltozott, befalaztak,
átalakítottak nyílászárókat, vagy legalábbis műanyag redőny fedi
az ablakokat.
Településképi értékkel rendelkeznek, az eredeti állapotnak
megfelelő karakterű felújításuk, javasolt.
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Homlokzatok - középületek
Ezen az oldalon a település középületeinek szépen formált
homlokzatai láthatók, a községháza, a könyvtár, az iskola és a
ravatalozó.
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RÉSZLETEK, ANYAGHASZNÁLAT
A település épületein megtaláljuk az adott kor
építészetének részlet megoldásait.
Településképi szempontból lényeges a közterületeken
lévő tárgyak, burkolatok igényes kialakítása, amelyből
szintén találunk a településen szép példákat.
Anyaghasználatra példák jobbra.
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MAI PÉLDÁK
Falusias településrész: meglévő épületek felújítása, átalakítása
Napjainkban az energiaárak emelkedése következtében, a családi
házak hőszigetelése egyre nagyobb teret kap, amely lehetőséget
adhat a kockaházak újragondolására, nagyobb átalakítások nélkül is.
Az átalakítás, felújítás során törekedjünk arra, hogy az épület a falu,
a fürdő környékének modern építészeti karakterével, színvilágával
harmonizáljon. Javasolt a házak világos tónusú vakolattal, fa
zsalutáblás nyílászáróval, vörös, vagy barna színű cserépfedéssel
történő átalakítása. Nagyobb nyílászárót a belső udvar felé nyissunk,
ahol bővítésként fedett, vagy nyitott teraszt is kialakíthatunk. A képek
nem a településen készültek.

6
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Tanya épületeinek feújítása, átalakítása
Az Alföld jellegzetes letelepedési formája, a tanya, a szocialista
mezőgazdasági átalakítás során sokat veszített jelentőségéből. A
magánbirtokok újbóli megjelenésével, a fenntartható fejlődés
igényének megfogalmazásával az országban több helyen
tanyafejlesztéseket hajtottak végre.
Az építészeti karakter megőrzésével, de az épületek formai és
műszaki modernizálásával élhető, szép birtokközpontok jöttek létre.
A jobb szélső képeken látható épület esetében nem lebontották,
hanem felújították a rossz állapotú vályogházat és átrium jellegű
védett udvart hoztak létre, két oldalszárny hozzáépítésével. Az
épület megjelenését barátságossá teszi a természetes anyagok
használata, fehérre meszelt falakkal és a barna fa szerkezetekkel.
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UTCÁK, TEREK
Csabacsűd középületei az Alkotmáány-tér köré szerveződtek. Ez
tekinthető a település főterének. Itt rendezheti meg a község a
közösségi, ünnepi eseményeket, mely méltó keretet biztosít
ezeknek.
A település utcáin minden esetben zöldfelületi sáv választja el a
közlekedésre szolgáló felületet az épületektől, ezeknek a
zöldfelületeknek az utcánként egységes gondozása javít a
településképen. Az utcaszerkezetben ritkán jellemzőek a kis
teresedések. Ezek emlékművek, feszületek felállítására adnak
lehetőséget.

7
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Utcák, parkok, zöldfelületek
Csabacsűd nagyközség területén nagyon sok a szépen gondozott közterület,
amelyeken virágokat ültettek.
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HIRDETÉSEK, REKLÁMTÁBLÁK
Az
épületek
homlokzatára
a
színes
fényreklám helyett a hagyományos cégérek
elhelyezése javasolt, a házak falaira,
illetve a kerítésre kerülő reklámok mérete,
2
legfeljebb 0,5 m lehet.
Jó példa balra, lent az óvoda faragott
névtáblája látható.
A további képek nem a településen készültek.
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A Települési Arculati Kézikönyben felhasználtuk Csabacsűd Nagyközség honlapján lévő fotókat.
A kézikönyvben szereplő fotók nem kizárólag a településen készültek!
Az építészeti útmutató, a mai példák és a reklámhordózókkal kapcsolatos témakörökben szereplő
javaslatok között, máshol készült fényképeket is beillesztettünk saját adatbázisunkból, hogy olyan
mintákat tudjunk bemutatni, amely a település arculatát, karakterét kedvező irányba módosíthatja.

