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BEVEZETÉS
FŐÉPÍTÉSZI BEVEZETŐ

E

gy település megjelenése, kinézete, építészeti arculata mindenki számára fontos kérdés.
Fontos az ott lakóknak, fontos a
település vezetőinek, fontos a vendégeknek, de még az egyszerű átutazónak is. Fontos, mert mindenki
szereti a szépet, mindenki szereti a
rendezettséget. A település lakói és
vezetői szeretnének büszkék lenni
otthonukra, a vendégek szeretnék jól
érezni magukat, jó emlékekkel emlékezni a meglátogatott településre.
Sokféle tehát a szempont; sokféle annak a megítélése is, hogy ki mit tart
szépnek.
Egyszerre fontos, hogy a település arculata egységes legyen; de az is, hogy az
egységesség ne váljék monotonitássá.
Egységesség és egyediség - ez volna
talán a legpontosabb megfogalmazása, hogy mire is volna szükség az
Arculati Kézikönyv (és a hozzá tartozó
rendelet megalkotása során.

pülésképi rendelet fő célja nem a tiltá- folyamatos feladatunk lesz.
sok, korlátozások révén megvalósuló,
hagyományos szabályozás; hanem
égezetül: egy ilyen dokumensokkal inkább az iránymutatás, a tatum mindenképp egyfajta lenácsadás, a javasolt, tájba és az adott
nyomata is az adott település
helyre illő megoldások megmutatása. építészeti, esztétikai állapotának. Egy
olyan dokumentum, amit majd évekézikönyv: ez a hivatalos elneve- kel, évtizedekkel később olvasgatva
zése ennek a dokumentumnak. talán a majdani olvasó számára is
A készítése során az is volt a hasznos lesz látni, hogy a 3. évezred
célunk, hogy egy valóban használható 2. évtizedének végén hol tartott Algyő,
kézikönyvet alkossunk. Egy igazán jó hogy nézett ki a nagyközség? Sok ilyen
kézikönyvnek folyamatosan készülnek dokumentum szokott készülni: van
az újabb kiadásai. Így van ez a Tele- ami a fejlesztések eredményeit veszi
pülésképi Arculati Kézikönyvvel is. A számba, van ami a lakosság és a kuljogszabály eleve elő is írja, hogy a la- túra szemüvegén át vizsgálja a világot.
kossági és egyéb szakmai észrevételek folyamatosan gyűjtésre kerüljenek, Ez a dokumentum céljai szerint egy
majd rendszeres felülvizsgálatok so- építészeti szempontú megközelítés
rán beépüljenek a dokumentumba. Ez- kíván lenni, a lehető legközérthetőbb
úton is kérem a tisztelt olvasóközön- megfogalmazásban.
séget, hogy észrevételeit, javaslatait
juttassa el az Önkormányzathoz, vagy Deszk, 2017. december
személyesen a főépítészhez. Minden
észrevételt, kritikát örömmel veszünk.

K

Nehéz megmondani tehát, hogy mi a Ez a kézikönyv (és a hozzá tartozó renszép - főleg az építészetben.
delet) egy új eszköz az építés szabályozásában, az épített és természeti
A településkép védelméről szóló 2016. környezetünk alakításában. Bizonyos
évi LXXIV. törvény által előírt Telepü- hát, hogy az elején lesznek még benne
lésképi Arculati Kézikönyv és a Tele- csiszolatlan részek, melyek kiigazítása
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04 | 1. Bevezetés - Főépítészi bevezető

V

Talmácsi
István
főépítész

POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ:
Tisztelt Deszki Lakos,
Tisztelt Olvasó!

M

inden közösségnek jogos elvárása, hogy hagyományait,
értékeit tiszteljék, és a település fejlődéséért tett erőfeszítéseit,
annak arculatáról kialakított elképzeléseit elfogadtassa azokkal, akik e közösséghez szeretnének tartozni. Ezek
sosem kőtáblákba vésett szabályok,
nem nemzeti kincsek, és legtöbbször
még csak nem is műemléki-, vagy
olyan egyedi arculatú épületek, melyek
az egész országról, vagy tájegységről
adnak hiteles lenyomatot – de az ott
élőknek az identitásukat, a gyökereiket jelentik.

N

M

ég az sem
biztos,
hogy nagy
dolgokra kellene
gondoljunk – lehet ez egy mások
számára jellegtelen épület, melyhez a helyiek ezer
szállal kötődnek
érzelmileg. Lehet
egy motívum, ami
a hagyományokból építkezve teszi
egyedivé a helyiséget, ahol népszerűvé vált, de jelenthet szigorúan
megfogalmazott elvárásokat, mellyel
a „nyugatizálódásnak”, a modern térformálásnak és anyagoknak kíván szíve szerint hadat üzenni egy közösség,
hogy a gyökereit átmentse a korszerű
elképzelésekkel ötvözve.

incs olyan sablon, ami ezeket
egyszerűen definiálhatná, vagy
a kijelölésüket automatikussá
tenné, hiszen minden településen a
saját, másokéval össze nem keverhető
helyi értékek tárából kerülnek ki azok
kötet, amit a kezében tart a
az arculati elemek, melyekre gondoltelepüléskép védelméről szóló
va az ott élőknek megdobban szíve –
2016. évi LXXIV. törvény elvámert szülőföldjéről szólnak.
rásainak megfelelően született, célja
hogy a települési közösségek hatékonyan óvják meg környezeti kultúrájukat, és fejlesszék azt a saját lelkületük,

A

hagyományaik
szerint. Arra sarkal, a törvény
erejével arra ösztönöz, hogy dokumentáljuk együtt
községünk egykori
és mai kincseit és
rejtett szépségeit.
Szándékai
szerint a helyi építési
szabályzatokat
egészíti ki, vagy
inkább ad olyan
mankót
annak
használatához,
mellyel az építési
szabályzatokban
nem megfogalmazható elvárások,
ajánlások kapnak helyet. Feltárja és
bemutatja a településen belül jól elkülönülő egyes településrészek arculati
jellemzőit és értékeit, javaslatot tesz
a településképhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására. Tartalma
okán a szükségessége nem kérdéses,
de az önkormányzatiság elsorvasztásával talán még inkább felértékelődik
e könyv megszületésének fontossága.

S

okak együttgondolkodásának,
kutatásának és előkészítő munkájának eredményként született meg ez a könyv, mely a közösség
szándékai szerint a jövő fejlesztéseinek, a családi fészek alapításának
architekturális bibliája is kell legyen.

		Király
László
		polgármester

1. Bevezetés - Polgármesteri köszöntő |
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DESZK BEMUTATÁSA
RÖVID TÖRTÉNETI ÖS�SZEFOGLALÓ:

D

eszk község Csongrád megyében található, területileg besorolva a Szegedi járás és a Szegedi kistérség részeként. Idegenforgalmi
szempontból a Dél-Alföld turisztikai
régióhoz és az Alföld és Tisza-tó turisztikai és idegenforgalmi marketing
régióhoz kapcsolódik.

A

település története első okleveles említésétől indul ami (akkor
még Dezk) 1490-ből maradt
ránk. Neve személynévi eredetű, talán
a Desiderius régi magyar becéző alakja.

A

szőregi csata során, 1849. augusztus 5-én teljesen leégett,
de hamarosan újjáépült. 1928ban báró Gerliczy Félix birtokát fölparcellázta; a kastélyt szép parkjával
a kincstár vásárolta meg. A déli Tisza vidéken a deszki szerbek voltak a
búzáshajók, homokos dereglyék lovas
vontatói. Még 1940-42-ben is ők vontatták föl a Maroson a szegedi hajósgazdák homokoshajóit megrakodni. A
község lakosságának nyolc százaléka
ma is szerb nemzetiségű.
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A

Marostól délre eső falu jelentőségét mutatja, hogy Oláh
Miklós említi 1536-ban írt
országleírásában. Deesk 1552-ben
került török uralom alá. Lakói egyre
fogytak, s a település a 18. század eleji
török háborúkban teljesen elpusztult
és elnéptelenedett.

06 | 2. Deszk bemutatása - RÖVID TÖRTÉNETI ÖSSZEFOGLALÓ

1

718-tól a Temesi Bánság csanádi
kerületébe tartozott. A temesvári
igazgatóság 1746. március 29-én
szerb határőr katonákat telepített be.
1779-től a csaknem ezer lakosú község Torontál vármegye törökkanizsai
járásába tartozott. 1804-ben királyi
adománnyal hatalmas birtokot kapott
és vásárolt itt báró Gerliczy Ferenc
(1748–1833).

A

több mint 7000 holdas uradalom Szőregtől a szomszédos
Klárafalvára és a majdani Ferencszállásra is kiterjedt. A szerbek
mellé lassan a nagybirtokon dolgozó magyarság is települt. A lakosság
száma 1828-ban 1551, 1857-ben már
2240, 1910-ben 2944.

Ebből 1526 szerb, 1360 magyar. állam gyermekszanatóriumot léte1830-ban a dohánykertész telepből sített benne. A második világháború
fejlődött Ferencszállás.
után néhány évig zsidó gyermekek
menhelye volt az épület, majd 1950849. augusztus 5-én, a szőregi től ismét szanatórium, mely a hatvacsata napján, leégett a község, a nas években a tüdőbetegekre speciagörögkeleti templom és a kastély lizálódott. Ma a szegedi Szent-Györgyi
is. 1859-ben épült föl a mai görögke- Albert Orvostudományi Egyetem Szívleti szerb templom, majd 1904-re a és Tüdőklinikája van az épületben.
katolikus templom. Az első kastélytól
nem messze 1884-ben építettek újat.

1

A

község a tanácsrendszer kialakításakor, 1950-ben került
Csongrád megye szegedi járásába. Lakossága 1949-ben 2861. A
korábbi kisebb szövetkezeti csoportok
1970.-ben a Maros Termelőszövetkezetben egyesültek. 1975-től alakította
ki telepét a községben a Taurus Gumiipari Vállalat. 1990-ben 2755 lako-

sa volt, s közülük 138 vallotta magát
szerbnek. A községben szerb tannyelvű óvoda és általános iskola is működik.

A

z első világháború utáni szerb
megszállás 1921. augusztus
21-ig tartott. Észak—Torontál
kilenc itt maradt községe Kiszombor
központtal, mint csonka Torontál megye, 1923. december 31.-ig működött.
1924. január 1-jétől 1945-ig Deszk
Csanád—Arad—Torontál közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegye
torontáli járásába tartozott. 1928-ban
a Gerliczy uradalmat fölparcellázták és
eladták. Ekkor újabb magyar lakosok
érkeztek a községbe, főleg a Szeged
környéki homokvidékről. A lakosság
száma 1930-ban 2761 fő. Ebből már
csak 303 szerb, mivel a húszas években sok szerb optált, költözött át Jugoszláviába.

1

929-ben épült föl a nyolc tantermes új állami iskola. A kastélyt
1929-ben a család eladta, s az

A Szeged felől érkezőket ez a kép fogadja, a régi temető mellett.

2. Deszk bemutatása - RÖVID TÖRTÉNETI ÖSSZEFOGLALÓ |
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ÖRÖKSÉGÜNK
TERMÉSZETI ÖRÖKSÉGÜNK:

A

nulási útvonalak ezek. Illetve részei a
Natura 2000 hálózatnak is. Számos
védett növény és állat található itt.

z alföldi táj nem kápráztat el
szédítő látványosságokkal, de Mind a bel- mind a külterületen taaz értő szem itt is meg tudja ta- lálhatók igazán öreg értékes fák is,
lálni a csodákat.
melyek még helyi védelem alatt nem
állnak. A helyi védelem ilyen értelmű
Ilyen csodák a környékünkön elsősor- kiterjesztésére is volna lehetőség.
ban a szikes alföldi tavaink és az itt
semlyéknek nevezett szikes-lápos- A jövő öreg fái ma fiatalok, vagy ma
nádas élőhelyek. Fontos madárvo- kezdenek öregebb fává változni, ezért

F

iatal településként és fiatal vá- már évek óta védelem alatt állnak
rosként sajnos nem büszkélked- mind az épített, mind a természeti
hetünk évszázados épített örök- örökségünk kincsei.
séggel. Természeti örökségünk sem
egy látványos hegyvidéki táj.
De pont ezért kiemelt fontosságú
(mind a település vezetése, mind a
lakosság részéről), hogy a meglévő
örökségünkkel értő módon és megbecsüléssel bánjunk. Az önkormányzat
helyi védelemről szóló rendeletében
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A Maros menti szivattyútelep
felől az ártér felé nézve.

a mi felelősségünk, hogy a meglévő
állományt megőrizzük és újabbakat is
telepítsünk (lehetőség szerint ne tájidegen fajtákból).
A Településképvédelmi rendeletben
megtalálható lesz az ajánlott fajták
jegyzéke.

A közel 300 éves, majdnem 30 m magas kocsányos tölgy a Maros menti
szivattyútelep mellett
található.
600 cm-nél is nagyobb
törzskörfogatával a megye
legnagyobb tölgyfája.

A szanatórium kertjében lévő tavon
átívelő hidacska.

Egy hangulatos
kép, szintén a szanatórium parkjából

3. Örökségünk - Természeti örökségünk |

09

D E S Z K
településképi
ar c ul at i
kéziköny v
2 0 1 7

H

a Deszkről esik szó, akkor
nem mehetünk el szó nélkül a
messzeföldön híres deszki rózsakertészet mellett sem. Bár ez a
mezőgazdasági kultúra nem veendő
szigorúan a természeti örökség körébe, de az is hiba lenne, ha teljesen
megfeledkeznénk róla. Az alábbi képek
talán igazolják, hogy ez nem pusztán
mezőgazdaság, ez több annál: generációk tudásának átörökítése és a legmagasabb szintű esztétika is.

ÉPÍTETT ÖRÖKSÉGÜNK:

D

eszk rendelkezik önkormányzati
rendelettel az épített örökség
helyi védelméről. Ebben a rendeletben 13 épület és 3 köztéri alkotás
szerepel.
Ez a rendelet regisztrálja a faluban
található kiemelten értékes örökségeket.
HELYI VÉDETTSÉGŰ ÉPÜLETEK:

Az 1859-ben épült, klasszicista stílusú,
görögkeleti szerb templom.

Harangszentelés a szerb templomban 1922-ban.
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10 | 3. Örökségünk - Épített örökségünk

Az eklektikus stílusú kastélyt báró Gerliczy Ferenc építtette
a XIX. szd. végén, építésze Sztarill Ferenc nagyváradi építész
volt.
A 2. emeletét 1942-ben építették az épületre.
1948-óta működik szanatóriumként.
A főhomlokzata az emeletráépítés ellenére jelenleg is az eredeti hangulatot mutatja, a további bővítések az épület mellett
és mögött történtek.
A 1901-1909 közt épített, neogótikus stílusú Magyarok Nagyasszonya templom;
tervező: Sztarill Ferenc nagyváradi építész.

3. Örökségünk - Épített örökségünk |
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A XIX. szd. végén épített eklektikus községháza is helyi védettséget élvez.

A kastéllyal szemben álló, helyi védettségű, neobarokk gazdatiszti lakás.

A magyaros-szecessziós stílusú iskola a Klebelsberg-féle
iskolaépítési programban épült, 1929-ben. Ezen az épületen
is tábla jelzi a helyi védelmet.
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Az Alkotmány u. 69. alatti (egykori „Kovács-üzletház”), helyi
védettségű, szecessziós jellegű lakóház homlokzatáról sajnos ma
már elég sok építészeti részlet hiányzik és a sarki boltbejáratot
is befalazták. Jó lenne, ha egy értő építtető, egy értő építésszel
rekonstruálná az épületet az eredeti állapotába.

Hagyományos lakóház, szecessziós jellegű díszítésekkel - Tempfli tér 6.

A 90-es években épült ravatalozó és harangláb is fölkerült a helyi védelemről szóló
listára.

Népi Hagyományőrző Közösségi Ház - a Széchenyi
utcában

Egy klasszicizáló hatású, védett lakóház a Magyar (Zója)
utcában. Szép téglakerítéssel, melléképülettek.

3. Örökségünk - Épített örökségünk |
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HELYI VÉDETTSÉGŰ KÖZTÉRI ALKOTÁSOK:

Helyi védett kókereszt 1938-ból. A
Tempfli téren.

I. világháborús emlékmű, az 1936-os avatásakor és ma.

D E S Z K
településképi
ar c u l at i
kéziköny v
2 0 1 7

14 | 3. Örökségünk - Helyi védettségű köztéri alkotások

Május 1. utcai helyi védett fa feszület.

TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ TERÜLETEK
MEGHATÁROZÁS, ÉRTELMEZÉS - ÁTNÉZETI TÉRKÉP

A

Kézikönyv és a Településképvédelmi rendelet célja alapvetően sem korlátozó előírások
meghatározása. Így a térképi lehatárolások esetén sem ez az elsődleges
cél. A TVR rendeletben szabályozásra
kerülő településképi eljárások (konzultáció, bejelentés, véleményezés)
ugyan támaszkodnak az alábbi térképi lehatárolásra, de azoknak is sokkal
inkább az összehangolás, az egységes
településképpel kapcsolatos támogatás a céljuk. S az alábbi lehatárolások
összhangban vannak a Helyi Építési
Szabályzat (HÉSZ) szabályozási tervében lévő övezeti besorolásokkal, de
inkább több az eltérés, mint a hasonlóság.
térképi lehatárolások fő célja
önmagában az eltérő karakterű területek meghatározása,
megnevezése. Egy építési tevékenység esetén hasznos információ, ha az
építtetők számára tudható, hogy a
konkrét telek melyik területen, milyen
környezetben található.
településképi
szempontból
meghatározó területek meghatározása tehát sok szempontból
nem is több, mint amit az elnevezése
mond. A területek elnevezése és rövid
leírása szándékaink szerint olyan egy-

holtágak

43-as főút

ártéri erdő

Maros

öreg tölgy a vázműtelep mellett

43-as főút

A
A

É

erdősáv
a belterületi térkép területe
új temető

Deszk-Fehértói főcsatorna

szakkórház
vasút

régi temető

4. Településképi szempontból meghatározó területek - Meghatározás, értelmezés - átnézeti térkép |

15

D E S Z K
településképi
ar c ul at i
kéziköny v
2 0 1 7

TELJES KÖZIGAZGATÁSI
TERÜLET TÉRKÉPE
holtágak

Országos Ökológiai Hálózat- ökológiai folyosó

Maros folyó
és ártere

Országos Ökológiai Hálózat- ökológiai folyosó
& Természetmegőrzési Natura 2000 terület_Maros

A)

"Tengelyek", főbb útvonalak:
A1)
"Főtengely"
A2)
"kistengelyek", "altengelyek"
A3)
útvonalak a Maroshoz
B)
Történeti elepülésszerkezet
C)
a község központja
D)
Zöldfelületek, parkok:
E)
Vízfelület
F)
Hagyományos, lakóterületi beépítés
G)
"Új osztások"
H)
zártkertes jellegű terület
I)
Ipari övezetek
J)
Ált. külterület (ill. teljes közig. ter.)
Helyi védelem:

vízmű telep

43-as főút

épületek
szobrok

Kukutyin

vasút

É

temető

Országos Ökológiai Hálózat- ökológiai folyosó
& Természetmegőrzési Natura 2000 terület_Deszki gyepek
ex-lege kunhalom
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Országos Ökológiai Hálózat- ökológiai folyosó

tájképvédelmi terület

16 | 4. Településképi szempontból meghatározó területek - Teljes közigazgatási terület térképe

értelmű kell legyen, hogy ne is legyen
szükség hosszas magyarázatokra.
z egyes területekre egyelőre
nem is kívánunk részletes előírásokat, és kifejezetten specifikus iránymutatásokat megfogalmazni
(a kézikönyv későbbi kiadásában viszont tervezünk ilyeneket is).

A

BELTERÜLET TÉRKÉPE
A Maroshoz vezető út
Maros holtág

helyi védett lakóház
helyi védett lakóház

A)

"Tengelyek", főbb útvonalak:
A1)
"Főtengely"
A2)
"kistengelyek", "altengelyek"
A3)
útvonalak a Maroshoz
B)
Történeti elepülésszerkezet
C)
a község központja
D)
Zöldfelületek, parkok:
E)
Vízfelület
F)
Hagyományos, lakóterületi beépítés
G)
"Új osztások"
H)
zártkertes jellegű terület
I)
Ipari övezetek
J)
Ált. külterület (ill. teljes közig. ter.)
Helyi védelem:

kőkereszt
helyi védett lakóház
Általános iskola
Szerb templom
1. vh. emlékmű
ző Közösségi Ház
Hagyományőr
Népi
Polgármesteri hivatal

helyi védett lakóház

Élelmiszer áruház

Rk. templom

Szakkórház
helyi védett lakóház

épületek
szobrok

fakereszt

főtengely
43-as főút
régi temető

vasút

régi szerb temető
ma: emlékpark
Ravatalozó és harangláb

temető

É

4. Településképi szempontból meghatározó területek - Belterület térképe |
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TERÜLETEK LEÍRÁSA

A

A2) „KISTENGELYEK”, „ALTENGELYEK”:
z Alkotmány utca mellékutcái
A) TENGELYEK, FŐBB ÚTVONALAK:
nem egyforma jelentőségűek. Külön kiemelendő a korábEgy település fő jellemzője szokott bi fő átközlekedési útvonalat jelentő
lenni az, ahogyan a fő útvonalakhoz Tempfli tér. Ezen az útvonalon találkapcsolódik; illetve ahogyan a főbb hatóak a legfontosabb intézmények is:
közlekedési útvonalak kialakultak.
szerb templom, polgármesteri hivatal,
faluház, iskola stb.

A

A

A3) ÚTVONALAK A MAROSHOZ
falu számtalan szempontból a
Marosnak köszönheti a létét.
Mára a folyó gazdasági és napi
jelentősége nagyon lecsökkent; ráadásul a folyószabályozás magas töltések mögé szorította a Marost is.

B) TÖRTÉNETI TELEPÜLÉSSZERKEZET:
gy település utcahálózata, telekrendszere (a településszerkezete) évszázados emlékeket
őrizhet: sokszor nem is nyilvánvaló,
hogy egy utca nyomvonala, egy telek
formája milyen régi eredetű. Persze
A turizmus, a környezettudatos szem- nehezen megfogalmazható az ilyen
lélet elterjedésével viszont az ilyen településszerkezeti értékek jelentősétermészetközeli területek jelentősége ge. Mindenképp fontos tudni róla.
újra fölértékelődik. Minden bizonnyal
később sem fognak tömött buszokkal Deszk esetében a település térképen
zarándokolni turisták a Maroshoz, de jelzett történeti településszerkezete
mindenképp fontos lenne, hogy a falu a XIX. századtól bizonyosan a mainak
megtartsa élő kapcsolatát a folyóval. megfelelő volt.

A1) FŐTENGELY
Kiemelendők még a település többi
43-as út nagyjából kelet-nyu- fontos pontjához vezető útvonalak is:
gati irányban szeli keresztül • az új temetőhöz és a vasútállomása falut. Ez az a fő útvonal, ami
hoz vezető Május 1. utca: bár a vasút
alapvetően határozza meg a telepüjelentősége is csökken, de ez az út a
lésszerkezetet.
fő gyűjtő útvonala a település ezen
részének is;
A belterület keleti végén korábban • a Semmelweis utca és a folytatásá- Ezért tartottam fontosnak ezen útvonem teljesen a mai nyomvonalon haban lévő Széchenyi utca;
nalak megjelenítését ezen a térképen
ladt az út: még a 2. világháború ide- • és természetesen a Tempfli tér és is.
jén is a mai Széchenyi u. és a Tempfli
a meghosszabbításában lévő Móra
tér felé kanyarodott az út (a mostani,
Ferenc utca.
enyhe ívű kanyar nagyon közel volt a
Maros holtág kanyarulatához). A „főtengely”, a mai Alkotmány utca elsősorban az átutazók szempontjából
meghatározó: fontos, meghatározó
épületek sorakoznak ezen az úton, de
a település élete szempontjából jelentős intézmények nem mind ezen az
úton találhatóak.
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E

A

C) A KÖZSÉG KÖZPONTJA:
község
központi
területe,
beépítése intenzív, településképi szempontból meghatározó (helyi védettségű) épületek jelentős számban találhatóak
itt. A legfontosabb (köz)intézmények is ezen a területen vannak.
Az egységes településkép szempontjából a legmeghatározóbb terület.

E

D) ZÖLDFELÜLETEK, PARKOK:
gy településnek elsődleges meghatározója az utcahálózat; de
az igazi karaktert a terek adják.
A parkok mindenféle szempontból „élő
szervezetek”. Fenntartásuk, megtartásuk külön odafigyelést igényel.
Természetesen ezekben a zöldfelületű
övezetekben is lehetőség van az építésre. Deszken nagy területű urbánus
parkokból kevés van, s fontos parkok
találhatóak kerítéseken belül is (régi
temető, szakkórház).

F) HAGYOMÁNYOS, LAKÓTERÜLETI
BEÉPÍTÉS
község
belterületének
meghatározó
része.
Természetesen ezeken a részeken is épültek/épülnek új házak, de
Deszken ezen terület még elég jól meg
tudta őrizni a hagyományos jellegét:
sok nyeregtetős, régebbi épület található itt, s az új épületek is sok esetben
ilyen karakterűek.

A

Az épületállományban nem elhanyagolható az ún. „Kádárkockák” jelenA külterületi zöldfelületek ugyanilyen léte. Ezek a jellegzetesen jellegtelen
módon tagolják a tájat.
épületek sok szempontból föladják a
leckét: nehéz költséghatékony módon
alakítani a megjelenésükön; de nem
E) VÍZFELÜLETEK:
lehetetlen feladat. Mindenképp haszvízfelületek is olyan település- nos, ha tanácsokat kaphatnak az itteni
képi elemek, amik bár nincs iga- építtetők is.
zán függőleges kiterjedésük, de
mindenképp alapvetően meghatároz- G) ÚJ OSZTÁSOK
zák egy település arculatát. A Maros
zek azok a területek, ahol „Káholtágak változó állapotban vannak.
dár-kockák” már nem meghatározóak; az itteni épületállomány
javarészt az 1990-es évek után épült.
Ennek megfelelően egészen más településképi problémák jelentkeznek itt.
Elsősorban a még rendezetlen kerítések; ill. a foghíjbeépítések visszafogott
építészeti formálásának támogatása
a cél. Ebbe az övezetbe tartoznak a
kialakítás alatt álló új lakóterületek is.

A

E

B

H) ZÁRTKERTES JELLEGŰ TERÜLET:
ár nem valódi zártkertek, de
jellegükben (telek- és épületméretek, beépítés módja, épületállomány, használat tekintetében)
majdnem teljesen olyan terület, mint
a hivatalosan is zártkertnek nevezett
területek más településeken. A használatuk átalakulása is hasonló.

J

I) IPARI ÖVEZETEK:
ellemzően nem koncentráltan, nem
valódi ipari övezetként vagy településrészként jelentkeznek az ipari
funkciók Deszken; hanem korábbi téeszmajorokban illetve elszórt telephelyeken találhatóak ipari, gazdasági
funkciójú ingatlanok.

J) ÁLTALÁNOS KÜLTERÜLET:
A fentiekben nem említett területeken nagyjából egyöntetű, jellemzően
szántóföldi mezőgazdasági területek
találhatóak. A környezetvédelmi, tájvédelmi besorolásuktól függetlenül,
nagyjából egységes településképi
megfontolások alkalmazandóak itt.
A térképeken ábrázolásra kerültek a
környezetvédelmi, tájvédelmi övezetek is.

A méretükből és funkcióikból adódóan
jellemzően jól beleilleszkednek a település mindennapi életébe.

4. Településképi szempontból meghatározó területek - Területek leírása |
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KONCEPCIONÁLIS ÖSSZEFOGLALÓ:

Érdekes jellemzője még, hogy a dűlőutakat nem számítva, gyakorlatilag
a falu csak a 43-as út jelenti a közúti
gy falu általában egy fő útvonal kapcsolatait.
mentén alakul ki. Így történt ez
Deszk esetében is.
Hasonló jellemző még az is, hogy a
falu közepén nincs az alföldi falvakban
Desz az egymás mellett futó Maros és egyébként jellemző nagyobb tér. A via Szegedet Makóval összekötő 43-as szonylag szabályos, derékszögű utcafőút és a vasútvonal közt fekszik.
hálózatot sem sok helyen bontja meg
kiöblösödés, teresedés.
Az idők során a vízi útvonalak jelentősége csökkent, így történt ez Deszken
falu jelenlegi karaktere, mérete
is. A település fő közlekedési útvonalai
évszázadok óta alig változott.
alapvetően határozzák meg a telepüA 3500 lelket számláló falu Malés szerkezetét és ebből adódóan a gyarországon egyáltalán nem számít
településkép szempontjából megha- jelentéktelen méretűnek. Az elmúlt
tározó területeket és magát a telepü- évtizedekben újabb lakóterületek kilésképet is.
jelölése történt meg, a szegedi agglomeráció részeként folyamatosan nöeszk egyik jellemzője, hogy a fa- vekszik a lakosok száma.
lut nem övezi kiterjedt tanyahálózat. De ez nem az elmúlt évek A település várhatóan továbbra is egy
eredményeképp alakult így, hanem a egészséges méretű és lelkületű falu
település külterületén korábban sem marad.
volt jellemző a tanyahálózat.

E

A

D

A külterületeken korábban is csak majorságok voltak, a földművesek korábban is a faluban laktak. A gazdaságok
majorságai később a TSZ-központjaivá
váltak, majd mára különböző gazdasági, ipari funkcióknak adnak helyet.
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Kukutyin és Kukutyin major jelzése a település Klárafalva felé eső határában, egy
1923-as térképen. Az „elmehet Kukutyinba zabot hegyezni” szólás innen ered.
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HELYZETÉRTÉKELÉS
A KÖZELMÚLT ÉPÍTÉSZETE:

D

eszken szerencsére elég szép
példákat találni az elmúlt évek
építészeti terméséből. Mind
arányrendszerükben-léptékükben,
mind részletmegoldásaikban, mind
építészeti koncepcióikban jó izléssel
kialakított épületek ezek.

Szépen fölújított régi épület a szerb templom mellett.
A hőszigetelés miatt kicsit dísztelen, de visszafogottan
szép így is; jól érvényesülnek az arányai.

A szanatórium utcai épülete. Hagyományos
arányrendszerű, visszafogott épület.
A könyökfás eresz-alátámasztás nem a legszerencsésebb.

A szerb óvoda fölújított-bővített épülete: első látásra is egy új épület, karakteres, fölismerhetően
új részletekkel; de összességében nagyon szépen
illeszkedik a település falusias karakteréhez.

A faluház épülete.
Egy kicsit zaklatott a tetőkialakítása, de
összességében nem rossz.

5. Helyzetértékelés - A közelmúlt építészete |
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A sportcsarnok utólagos homlokzati hőszigetelése során egyedi
festést kapott. Az alapkoncepció
kifejezetten jó (illeszkedik a meglévő építészeti karakterhez - de a
lehetőségekhez mérten mégis új
arculatot teremt).
A színkombináció önmagában jó
karakterű, de épületen talán egy
kicsit túl harsány.
Ma már megszokottnak is lehetne nevezni a
világoskék homlokzati színezést - hibának nem is
mondanám, de talán a kép is magért beszél, hogy
nem egy támogatandó szín ez egy épület homlokzatán.

Egy életfa motívum egy lakóházon. A ‚90-es
évekre jellemző motívum nem igazán szervesül az
épülethez, de kedves színfolt.

Nagyon szép, modernista
bővítés egy Magyar (Zója)
utcai telek hátsó részén.
Az utcai épületrész
elegáns visszafogottsága
(mind formálásában, mind
színezésében) példaértékű
épület.
D E S Z K
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A

HAGYOMÁNYOS BEÉPÍTÉSEK, HAGYOMÁNYOS ÉPÜLETEK

faluban szerencsés módon elég
sok hagyományos épület maradt még meg, illetve került fölújításra.
Az alábbi képeken is látható, hogy
Deszkre jellemző mind az oromfalas,
mind a deszkaoromzatos kialakítás.
A nyerstégla is többféle módon megjelenő homlokzati anyag.
Az utcára merőleges nyeregtető jellemző utcaképi elem, ezért az új építéseknél is ez a tetőforma volna a kívánatos.

5. Helyzetértékelés - Hagyományos beépítések, hagyományos épületek |
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UTCAKÉPEK, HANGULATOK

A Polgármesteri Hivatal ajtójából gyönyörűen látszik a szerb templom.

A Tempfli tér valójában nem is igazi tér
(inkább sétány), de gyönyörű fasorával
karakteres pontja a falunak.
A posta épülete is megérdemelne egy
színvonalasabb megjelenést!

A drótkerítéseken keresztül az egész
tömb hátsókertje láthatóvá válik. Az
udvari melléképületek óhatatlanul
rendezetlen hatást mutatnak innen
nézve; pedig a valóságban korántsem
rendezetlenek

Falusias, kisvárosias környezetben
régen meghatározó volt a lecsapott
sarkokon kialakított bolt-bejárat.
Ma egy kicsit idegenkednek tőle az
építtetők és az építészek.
Pedig nem kellene - hangulatos pontja
lehet egy ilyen megoldás az utcaképnek
ma is.

A 3 fenyő jellegzetesen meghatározza
az egész utca hangulatát
Itt is 2-3 nagyobb fa ad karaktert az
utcaképnek.

A faluban többfelé találhatóak ilyen
szűkös utcák. De még ezeken a szűkös
helyeken is elfér egy fasor (célszerűen:
kevésbé terebélyes fajtákból).

Utcai fasor, közepes méretű
fákkal: árnyékol, de nem takar.

5. Helyzetértékelés - Utcaképek, hangulatok |
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A kialakuló Páva utca. A hullámpala
kerítés remélhetőleg csak ideiglenesen
határozza meg az utcaképet!

Kicsit túlzó kerítés.
De legalább minőségi módon megépítve.

Hangulatos részlet egy mellékutcából.
A keskeny utca ellenére itt is szép fák
vannak a házak előtt.

A temető parkolóját szegélyező fák
szépen keretezik az egyszerű látkép
szépségét.

A vasút lassan sajnos maga is az elmúlásé lesz...

Az új temető zöld szigete a mező közepén. Egyszerűségében is gyönyörű látvány,
ahogy a mezőgazdasági terület karéjának gyújtópontjában áll az emlékezés eme
kertje. Szépek a fák is.
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A térré alakuló Alkotmány
utcai sétány-rész.

KÖZTÉRI SZOBROK, ÚTMENTI KERESZTEK:

Szobor a szakkórház kertjében.

Az iskola névadójának, Zoltánfy István
festőművésznek a szobra.

Kissé eldugott műkő (római cement)
feszület.

Hangulatos emlékpark az Alkotmány utcában.

5. Helyzetértékelés - Köztéri szobrok, útmenti keresztek |
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RÉGI TEMETŐ

Kőkeresztek a 43-as út mentén.
A virágok jelzik, hogy még nem feledkeztek meg róluk teljesen, de lassan
komolyabb fölújításukra is szükség
lenne.
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A régi temető területe a szabályozási terv szerint „tervezett intézményterület”.
De addig is érdemes néha kilátogatni.
Mélabús, de megkapó az „elsüllyedő” fejfák meditatív
hangulata.

NEM VÉDETT, DE ÉRTÉKES ÉPÍTÉSZETI RÉSZLETEK:

A szakkórház kertjének barokkos kapuja. Mindenképp figyelmet érdemel. Megmaradása mind építészeti, mind utcaképi szempontból fontos volna.

Egy egyszerű régi lakóház.
Mind színei, mind részletképzése, még a jelenlegi állapotban is
mintaértékű. Talán csak a tornácajtó nem az „igazi”.
Hagyományos, meszelt homlokzat, finom vakolatarchitektúrákkal . Sajnos az esőcsatornát épp a falpillérnél kellett
lehoznia a mesternek. De az épület visszafogottságában is
példaértékű.

Jellegzetes falusi kisbolt, az
elmaradhatatlan redőnyökkel.
Az épületen még felfedezhetőek az eredeti vakolatdíszek, amik eredetileg
is ilyen finom vonalakkal
rajzoltak voltak. Ez a fajta
visszafogottság ma is támogatandó volna.

5. Helyzetértékelés - Nem védett, de értékes építészeti részletek |
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„KÁDÁRKOCKÁK”:

a homlokzati részletképzésekben is
többféle megoldással találkozni, a teljesen dísztelentől a legkülönbözőbb
díszítésűekig.

A

’60-as és a’80-as évek közt
épült, jellegzetes, általában
10×10 m-es, az utcafronton 2
ablakos, sátortetős épületek az egész
országban meghatározó elemei az utcaképeknek. Hol kisebb, hol nagyobb
arányban, de gyakorlatilag mindenütt
megtalálható.
A népnyelv ”Kádárkockának” nevezte
el ezt az épülettípust. Jellegzetesen
egyszerű és jellegtelen megjelenésük
nagyon sok utcakép meghatározó eleme és ezáltal a településkép alakítása
szempontjából országosan is megkerülhetetlen problémaforrás.

téglapárkány egy igazi kádárkockán
ki. Hol ez, hol az az apró jellemző teszi egyedivé a térség „kádárkockáit”.
Deszken ez a jellemző az ereszpárkány: téglából rakott, de vakolatból
húzott megoldásokkal is találkozni. Ez
a részlet korántsem egyedi, de másutt
egyáltalán nem jellemző.

A

Fontos kijelenteni, hogy ez a háztípus
igazából egy nagyon univerzális alapkoncepciójú típus: rettentő sokféle
igénynek jól megfelel, anyagtakerékos,
jól benapozható helyiségekkel rendelkezik,
tömbszerűsége
miatt
hőtechnikailag is kedvező, jól bővíthető
(főként a vidéken kiemelt fontosságú
melléképületekkel). A „Kádárkockák”
mindig legalább 3 lépcsőfoknyi (45-60
cm-es) lábazatra épültek, s ezáltal általában a legdurvább belvizektől sem
veszélyeztetettek.

Deszken szerencsére nem ebből az
lehetséges teendők megfogalépülettípusból van a legtöbb, de elég
mazása előtt
sokat találni. A „Kádárkockáknak” minmindenképp
den környéken egyedi, már-már nép- szükséges egy pár
művészeti jellegű változatai alakultak szót ejteni még erről
az épülettípusról: a
„Kádárkockák” csak
első látásra egyformák teljesen. Egyrészt a fő típusain
belül is további altípusokat találunk: 2
és 3 ablakos megolA jól ismert csempedíszek. Vakolt párkánytagozat.
vakolt párkány, vakolt tagozatok és az dásokat, s az ablakok
És egy nagyon színvonalasan megépített téglakerítés.
előszoba. konkrét kialakítása
sem egyforma. De
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Vakolt párkány és vakolattextúrából
kialakított minta a homlokzati mezőkben.

Bár a korszakban az építési kivitelezési színvonal nem volt kiemelkedően
magas, s a beépített anyagok esetében is az elérhetőség volt az elsődleges; de ezek a házak összességében mégis meglepően jó állapotúak.
Pontosabban: ahhoz általában túl jók,
hogy elbontásra kerüljenek, de egy komolyabb fölújítás értelme viszont már
merősen megfontolandó.
Emeletráépítést és utcafronti jelentős
bővítést általában nem nagyon bírnak
el; ezt jellemzően a szabályozási terv
sem teszi lehetővé, de az építtetői igények sem ebbe az irányba mutatnak:
jelentős bővítésre nincs szükség, inkább csak esztétikai beavatkozásokra
volna szükség.
A „Kádárkockáknak” 2 fő jellegzetessége van: a sátortető és a fekvő for-

mátumú ablak.
A sátortetővel nehéz mit kezdeni: bár
nem túl szép, de egy hatékony tetőtípus. A szokásosnál nagyobb ereszkinyúlás is furcsa aránytalanságot tud
eredményezni.
A legnagyobb lehetőséget az ablakok kicserélése jelenti: ma már
nem csak az ablakok alá helyezett
parapetkonvektorokkal és nagy méretű radiátorokkal oldható meg a fűtés,
így lehetőség van a kisebb parapetek
kialakítására. Ezáltal az új ablakok
lehetnek függőleges arányúak, s ez
mindenképp egy sokkal hagyományosabb, kellemesebb karaktert biztosít
az alapvetően változatlan házaknak.
Egy lakóépület fölújítása során elsődleges a hőszigetelés. Ezáltal a hom-

lokzati falak újraszínezésére nyílik
lehetőség. Javasolt az egyszerűbb,
geometrikusabb díszítések alkalmazása. A barkácsáruházakban kapható
polisztirol tagozatok sokszor egyrészt
beltéri, másrészt történeti tagozatok.
Alkalmazásukkal kapcsolatban a főépítészi konzultáción lehet szakmai
tanácsokat kérni.

Ilyen, manzárd tetős házakat már az
1930-as években is építettek, de ez
minden valószínűség szerint a háború
után épült.

3 ablakos, nagy ház - a jellegzetes deszki párkánnyal

A tetőszerkezet egyáltalán nem „kádárkocka”, de az épület minden egyéb
szerint beleillik a sorba.

A fák mögött egy klinkerburkolatos kádárkocka rejtőzik.

3 ablakos, sávos színezésű, dísztelen
változat.

5. Helyzetértékelés - „Kádárkockák” |
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„KÁDÁRKOCKA” FÖLÚJÍTÁSOK:
A fölújítások során érdemes egy pár
alapelvet szem előtt tartani:
• a jelentősebb, bővítésként megvalósítandó fölújítások alapos megfontolást igényelnek;
• a fő tömegek megtartása esetén
célszerű a sátortető megtartása;
• a korábbi, fekvő ablakok helyett az
álló arányú ablakok mindenképp
jobb összképet eredményeznek;
• a homlokzati színezéseknél, díszítéseknél célszerűbb a visszafogott,
egyszerű kialakítás.

Egy kifejezetten szép arányú épület. Az ablakok szerkezete, kialakítása és az épület
szokatlan magassága miatt nem is biztos, hogy ez egy „valódi kádárkocka” - elképzelhető, hogy a háború előtt épült.
De míves és minőségi kialakítását mutatja a jelenlegi állapota is. Sok, ennél lényegesen fiatalabb házat is lehetne mutatni, ami sokkal rosszabb állapotban van.
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Egy komolyabb átalakítás ez egyébként, egyszerű színezéssel. Az épület
fő karaktere megmaradt, de nem lett
egyáltalán ízléstelen.
(a példa nem algyői)

Egy folyamatban lévő átalakítás - a függőleges, hosszúkás ablakok miatt egészen
hagyományos összképe lesz az épületnek; egyszerű megoldás, és még a szobákba
is több fényt enged; s
az ablak alá nem kell
már gázkonvektort
gyömöszölni, tehát
lehet alacsonyabb
a parapet. A „Kádárkockák” egyik fő
baja a széles, lapos
ablakok által meghatározott összkép; ez
egy jó megoldás lesz
erre a gondra.

IPARI, GAZDASÁGI ÉPÜLETEK:

Egy rendezett ipari telep.

A falu központjában lévő ABC-vel több gond is volna
településképileg: a cég emblematikus zöld színe nem
igazán illik a környezetébe (szemben vele a szanatórium és a katolikus templom); de a kapumotívum se lett
az igazi (nem szervesül a többi épületrészhez), de a 2
épület eltérő tetőkialakítása sem szerencsés; s az elnagyolt részletkialakítások sem túl elegánsak. Jó lenne, ha
idővel új köntöst kaphatnának ezek a házak.

A TSZ-világ maradványa: ahhoz túl jó, hogy
eldózeroltassák, de rendezettnek, esztétikusnak
nehéz volna nevezni.

Ez az épület valószínűleg valami malom, vagy
magtár/raktár lehetett régen. Egy kicsit színvonalasabb, jelentősebb fölújítást is megérdemelne, de még így is jobb állapotban van, mint sok
hasonló társa az ország más részein.

Ez a szivattyúház valószínűleg az 1960-as 70-es
években épülhetett. Egyszerű, díszmentes kocka
tömege ellenére egy kifejezetten színvonalas épület.
Az csak közelről lehet látni,
hogy a klinkerburkolat
kétféle színű klinkerből
készült.
Nem a szó hagyományos
értelmében „szép” épület,
de tisztességes, jó arányú
ház, és a korának jó
emléke.

5. Helyzetértékelés - Ipari, gazdasági épületek |
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REKLÁMOK, CÉGFÖLIRATOK, INFORMÁCIÓS TÁBLÁK:
CÉGTÁBLÁK, CÉGFÖLIRATOK, REKLÁMOK:
reklám- és tájékoztató táblák és
föliratok alapvetően meg tudják
határozni egy település összképét. Bár nem épületek, de néhol majdnem olyan jelentőségű a szerepük,
mint a házaknak. De mivel sokkal olcsóbbak, mint egy épület, így talán az
esztétikai rendbetételükre is nagyobb
esély volna.

Egy ilyen, karbantartott tábla
önmagában nem
gond, a gondot az
jelenti, ha valahol
elburjánzik a
számuk.

A

Itt nincs nagy gond, de mégsem mutat igazán rendezett
képet. Talán a cégtáblák helyett kellene valami mívesebbet csinálni és a megállítótáblákon egységesíteni
(egységenként)

Deszken nem mondhatni kritikusnak a
helyzetet, de volna egy-két olyan pont,
amire érdemes a figyelmet fölhívni.

Ha rozsdás, akkor nem használják, ha
nem használják, akkor jó lenne, ha nem
is volna ott...

Egy újabb rozsdás reklámtábla...
Ez talán egy kicsit túlzás.
De nem is feltétlenül a reklámok
mennyisége, hanem az ad-hoc
jellegük és tobzódásukból lenne jó
egy kicsit visszavenni.
Érdekes megfigyelni, hogy még az
esőcsatornát is kitérítették a sarki
reklámfelület kedvéért.
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Az ABC cégtáblái
sem az igaziak
(zavaró az ismétlődésük), de a kisboltokén is lenne
mit igazítani.

Egy retró hangulatú útmenti reklámtábla.
Hasznos lenne, ha az ilyen táblák inkább csak ideiglenes
használatra volnának, az állandó táblák mívesebb, tartósabb
megoldásokkal készülnének.

Ez is elég elhanyagolt állapotú, düledező tábla.
A természetes anyagok szépek, de nem igazán tartósak.

Belterületen településképi szempontból nem
nagyon volna szükség
az ilyen nagy táblákra.
Láthatóan üzletileg
sem.

5. Helyzetértékelés - reklámok, cégföliratok, információs táblák |
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A kerítésre tett reklámfölirat
látható is, észrevehető is; de
alapvetően mégsem zavaró.
A 2 homlokzati cégtábla is jól
használható: láthatóan könnyű a
cégfölirat cseréje. Az élet sora az,
hogy egy üzlet cégfölirata néha
megváltozik, ilyenkor kellemetlen, ha az egész homlokzatot föl
kell újítani, vagy ha ottmarad,
akkor el kell valamivel takarni.

Amikor az egész homlokzat egy cégtáblaként funkcionál.
Láthatóan nem sajnálták a pénzt és az energiát; de a kevesebb talán több lett volna: ez így egy kicsit túl vibráló, a
reklámhatás szempontjából sem a legszerencsésebb módon.

Dülöngélő, barkács-minőségű reklámtáblák: lehet többet
ártanak a reklámozott cégnek, mint használnak.
Az aktualitásuk is kérdéses.

Valószínűleg ez sem
ma került ki.
Belterületen még ez
a méret is túl nagynak tűnik.
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EGYSÉGES TELEPÜLÉSI INFORMÁCIÓS RENDSZER:

A buszvárók
fontos utcabútorai
egy településnek:
elsődlegesen a
gyakorlati hasznuk
fontos, de az utcaképet is meghatározzák

A

meglévő táblarendszer beváltotta a hozzáfűzött reményeket. Évtizedek múltán sem tűnik
rossznak, elavultnak, sem formailag,
sem műszaki szempontból.
Az egységes reklámtáblarendszer kidolgozásakor mindenképp ennek kell a
kiindulási alapnak lennie!

Az egységes utcanévjelző, irányítótáblák hasznosak: segítenek a tájékozódásban és a település rendezettségét
is jelzik.

A buszvárókhoz hasonlóak voltak a mára majdnem teljesen
eltűnt telefonfülkék.
A falu utcaképétől elválaszthatatlan a hirdetőtábla - ez minden szempontból megfelelő (elhelyezés, kialakítás).

5. Helyzetértékelés - reklámok, cégföliratok, információs táblák |
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Egy régi, rozsdás utcanévjelző, irányítótábla. Az utcanevek is
megváltoztak, elbontandó volna.
Érdekes fintora a sorsnak, hogy a háttérben lévő trapézlemez
kerítés se túl szép, építkezési elkerítés jellegű.

Az egységes, turisztikai információs
táblák a falu 2 pontján. Masszív, tartósnak tűnő szerkezetek.

A települési köszönőtáblák szép szokás. De
jelen esetben autóból
nem lehet látni, hogy
mi is van a táblán.
Fölújításuk volna
szükséges.
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PÉLDÁK, AJÁNLÁSOK
ÁLTALÁNOS, ÉPÍTÉSZETI
KÉRDÉSEK:

Sem a házak, sem a kerítések, sem a
homlokzati síkok nem egyeznek meg
- az utcakép mégis rendezett, hangulatos, szép. Ezt a fajta apró csodát
keressük!

A fenti képen nem csak a szabadkézi
földolgozás miatt nincsenek nyílegyenesen egyvonalban a házak. S a tetőformák, a tömegek sem egyformák. Egy
ilyen beépítés mindazonáltal általában
hangulatos, szerethető településképet
szokott mutatni.

ÉPÍTÉSZETI RÉSZLETEK:

Ez a szabadkézi ábra is jól illusztrálja, hogy milyen zavaró egy település
összképében a légvezetékek dzsungele;
amit a hétköznapokban jobbára észre
se veszünk. A település vezetésének
régi célja, hogy a lehetőségek szerint
minél több légvezeték tűnjön el - az
új telepítéseknél, is fontos szempont
a földkábeles megoldások előnyben
részesítése.

Egy közintézményen elhelyezett zászló
mindenféle magyarázat nélkül jelzi,
hogy az épületben közintézmény van.
Fontos lenne, hogy a település 2 fő
tengelye mentén minden épületen (a
magánházakon is) egységes megjelenésű és méretű zászlók kerüljenek kihelyezésre a nemzeti ünnepek alkalmával.

Deszken nincsenek ilyen sikátorszerű
utcák; így a cégér-szerű cégföliratok
esetén kevésbé jelentkezhetnek olyan
problémák, mint ezen a képen. Mindenképp támogatandó, hogy készüljenek
cégérek. A kialakításukra vonatkozóan
kevés megkötést kívánunk tenni, de az
előzetes főépítészi konzultáció mindenképp fontos.

Az épület önmagában is zavaros
(komponálatlan főhomlokzatú); de a fő
problémát a homlokzaton megjelenő
berendezések okozzák. Az építésztől
elvárható, hogy úgy tervezze meg a
házat, hogy az ilyenekből a lehető
legkevesebbet lássa a nagyvilág. De
persze van, ahol elkerülhetetlen a megjelenésük. Nem tiltott, de kerülendő.

6. Példák, ajánlások - Általános, építészeti kérdések |

39

D E S Z K
településképi
ar c ul at i
kéziköny v
2 0 1 7

TELEPÍTÉS KÉRDÉSEI:

A direkt, kontrasztos, komplementer
(pl. narancs-zöld) színkombinációk
könnyen válnak hivalkodóvá, talmi
csillogásúvá. Sokkal szerencsésebb az
ún. földszínek, ásványi anyagú színezékek használata. Ezek ugyan nincsenek
minden színárnyalatban; de általában
olcsóbbak is és tartósabbak is. Az erős
színek alkalmazásánál érdemes alaposan megfontolni a választást, próbafestést, látványtervet készíteni.

Egy egységes tömegalakítású környezetben egy túltagolt tetőrendszer
zavaróan hat. Nem csak az ilyen majorságok esetén.

Hagyományos beépítés, nyugodt, formálású ház - a Algyőn is meghatározó
oldalhatáros beépítés esetén.

Egy időben divat volt az ilyesfajta terméskő-burkolatos, mű-várromok applikálása, jellemzően ilyesmi erős színű
homlokzati alapszínnel. Azon túl, hogy
a terméskő meglehetősen tájidegen az
Alföldön, de ez is egy talmi szépségű,
könnyen megunható építészeti eszköz.
Persze az építtetője, aki sok pénzért
csináltatta, az magának is nehezen
vallja be, hogy már ő is unja. Hála az
égnek: kezd kimenni a divatból.
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Az előkertes beépítéseknél nem szerencsés, ha a főhomlokzat beépítési síkja
eltérő.

Kiegyensúlyozott növénytelepítés lombos fákkal, arányosan telepítve.

Új épület esetén nem szerencsés az
ilyen elfordított telepítés.

Kiegyensúlyozott, előkertes beépítés;
hagyományos, hosszanti elrendezésű
nyeregtetős családi házakkal.

TETŐKIALAKÍTÁSOK:

A magyarországi klímaadottságok, szerkezeti konzekvenciák és a hagyomány miatt a 38-40°-os tetőlejtés
számít szokványosnak. Az esztétikán
túl egyéb előnyei is vannak.

Eltúlzott növénytelepítés az
utcai főhomlokzat előtt - az utcakép
szempontjából se szerencsés, de az
utcai szobák hangulata se túl jó.

Az utcai telekhatár nem merőleges az
oldalhatárra: ez esetben szerencsés, ha
az épületek egységesen merőlegesek
és egy enyhe fűrészfogassággal adják
ki az utcaképet.

Az egységes fűrészfogas beépítés esetén kifejezetten zavaró, ha egy közbenső épület az utcavonalra merőlegesen
kerül telepítésre. Ráadásul a telekből
is elvész egy használhatatlan rész.
Inkább csak adottságként fordul elő. Új
építésnél kerülendő.

A 25°-nál kisebb lejtés már
szembeötlően alacsony. A mediterrán
hatásra elterjedt tetőlejtés igazán nem
tudott jól meghonosodni. Technikai,
szerkezeti gondokat is rejt. Mindemellett nem számottevő a megtakarítás
a kisebb tetőfelülettel. Jó lenne, ha
kimenne a divatból!

Az alpesi, nagy meredekségű
tetők a ‚80-as években voltak „divatban”. Tájidegenségük a laikusok
számára is talán nyilvánvaló.

A manzárd tető a (fő)építészek réme.
Kevés helyen tud jó településképi hangulatot teremteni. A nyugodt tetősíkok
közt pedig végképp zavaróan hat. Nem
javasolandó az alkalmazása. Költséges
is, és szerkezetileg sem egyszerű - s az
előnyei elenyészőek.

Egy telepszerű beépítés esetén a
többféle kialakítású és méretű épülettömegek mégis harmonikusan, de
mozgalmasan illeszkednek. Az oka:
hasonló lejtések és hasonló tagoltságú
tömegek.
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KERÍTÉSEK

Egy fapalló kerítés majdnem mindenütt
jó néz ki. De elsődlegesen külterületen
alkalmazandó.

Egy hagyományos, nyugodt arányú
kerítés. Ilyen bárhol épülhet.

Egy trapézlemez kerítés sehol se néz ki
igazán jól. Kerülendő a használata.
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Egy egyszerű, áttört kerítés - majdnem
teljes diszkréciót nyújt, de mégsem egy
tömör, komor fal. Egészen kevés eszközzel, kevés részletképzéssel nyújt egy
időtálló, kedvelhető formát. A kevesebb
(néha) több.

RÉSZLETEK, JAVASLATOK:

A

z alábbi, jellemző történeti részletképzések alkalmazása nem
csak fölújítások, de akár újonnan tervezett épületeknél is javasolható.
Az új épületeknél természetesen nem
előírás a hagyományos formálás, de
amennyiben ilyen igény merül föl, akkor célszerű a hagyományos és a községre jellemző megoldások alkalmazása.

A helyi védelmet jelző táblácska és az
épület részletei.
Látható, hogy a homlokzati részletek elég
egyszerű megoldások: akár polisztirol
hőszigetelésből is megcsinálhatóak!

Amikor épültek, ezek a fajta emeletes házak jelentették a
státuszszimbólum csúcsát.
Itt érdemes megfigyelni a téglaburkolat finom mintázatait
(illetve a díszítés visszafogottságát)..

Egy téglaburkolati részlet a korábban
említett vízmű szivattyútelep épületéről.
Ez is jó példa arra, hogy egy téglaburkolatnál apró megoldások is nagyon
dekoratívak tudnak lenni.
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KERÍTÉSEK:

A kerítés mintaértékű. Bár a fűrészelt fa
burkolatú épület előtt
kicsit furcsán hat ez a
fajta rusztikusság.

A katolikus templom oldalkerítése.
Egy szép téglakerítésnél nincs szükség
díszítésre. Jó minőségű tömör téglából
még a fedése is kialakítható.
A saroknál a téglapillérek is szépek, de a
folytatásban sem bántó a teljesen üres
téglakerítés.

Téglapilléres kapu a temető
bejáratnál.
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Egy példaértékű sövénykerítés és fatelepítés (egy ipari-gazdasági funkciójú
ingatlannál).

Klasszikus téglakerítés, finom részletekkel. De még a kopott
fakapu is szép.
Egy téglakerítést le is lehet vakolni.

Egyszerű téglakerítés, deszkakapuval. Kell ennél több?

6. Példák, ajánlások - Kerítések |
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A deszkakerítés igényli a karbantartást.

Kombinált deszka és téglakerítés.

Deszkakerítés.
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Ez a betonpilléres blokktégla kerítés meglepően hangsúlyos
eleme az utcaképnek, pedig nem is utcai (hanem telkek közti)
kerítésről van szó.

Ez a fajta játékos kerítésmintázat mára már kiment a divatból. Nem
is biztos, hogy kár érte.
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