S ZA K M Á R
Településképi arculati kézikönyve
2017.

Köszöntő

A község megválasztott polgármestereként nagy hangsúlyt szeretnék fektetni
értékeink megóvására, hagyományaink őrzésére, felelevenítésére, a közös
együttműködésre, hiszen csak összefogással érhetünk el és hozhatunk létre olyan
maradandó értékeket , melyekre az utánunk következő nemzedék is büszke lehet
majd.

András Gábor polgármester
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Bevezetés

1. Bevezetés, köszöntő

A magyar Országgyűlés a hazai települések jellegzetes és értékes arculatának
megóvása, kialakítása, az épített és a természeti környezet egységes védelme,
egyben az építési beruházások gyors és sikeres megvalósíthatósága érdekében
megalkotta a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényt

2. A település bemutatása, általános településkép, településkarakter
3. Örökségünk, a településképi szempontból meghatározó építészeti, műemléki,
táji és természeti értékek, településképi jellemzők
4. Településképi szempontból meghatározó, eltérő karakterű területek lehatárolása,
a településkép, arculati jellemzők és településkarakter bemutatásával
5. A településkép minőségi formálására vonatkozó ajánlások
6. Jó példák bemutatása: épületek, építészeti részletek, kerítések, zöldfelületek
7. Jó példák bemutatása

A településkép védelme a település vagy településrész jellegzetes, értékes, illetve
hagyományt őrző építészeti arculatának és szerkezetének - az építészeti, táji érték
és az örökségvédelem figyelembevételével történő - megőrzését vagy kialakítását
jelenti.
A kézikönyv a települések természeti és épített környezete által meghatározott
településképi jellemzők bemutatásának és minőségi formálásának eszköze.
Feltárja és ismerteti a településen belül jól elkülönülő egyes településrészek
arculati jellemzőit és értékeit és ennek figyelembevételével szöveges és képi
megjelenítés formájában javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti
elemek alkalmazására.
A településképi arculati kézikönyv egyrészt a helyiek számára készül, hogy
közzétehető formában dokumentálásra kerüljön minden olyan épített környezeti
érték amely a sajátjuk, amelyre büszkék lehetnek és amelyet a jelenlegi és korábbi
generációk együttesen hoztak létre, amelyekkel táji-természeti értékeikhez
harmonikusan igazodnak.
Másrészt azok számára, akik ebbe a kialakult épített világba új épületekkel, régi
épületek átalakításának szándékával kívánnak új elemeket létrehozni, azért, hogy
az új, amit létrehoznak, a meglévő értékeket megőrizve építse tovább a település
már meglévő értékeit.
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2. A település bemutatása, általános településkép, településkarakter
Szakmár község neve először 1299-ben szerepel, amikor a szekszárdi apátság a
szakmári Szűz Mária – egyház melletti telkét bátyai egyházi jobbágyainak adta.
Midőn 1360-ban Karácsondy Vyda és Csornai Imre elfoglalt az apáttól szakmári
részeket, az apátság I. Béla 1061-i szekszárdi alapító és birtokösszeíró levelével
bizonyította, hogy Szakmár egészében az apátságot illeti. Az oklevél ugyan nem
említette Szakmár nevét, de a falu területe benne foglaltatott a számos falut
felölelő halomi uradalomban.

Álló, csücskös talpú pajzs a címer, mely három mezőre tagolódik. A jobb szélső
felső mező a település Árpád-kori jellegére utal a vörössel és ezüsttel hétszer
vágott mezővel. Az alsó zöld mezőn az 1896-ban önállóvá vált település nyolc
területi egységét - a szállásokat - szimbolizáló nyolc lebegő aranycsillag látható. A
bal szélső kék mezőn az Alföld jellegzetes ősi madaraként, ezüst jobbra fordult,
lebegő gólya látható.

Neve Szatmár személynévből keletkezett, melynek valószínűleg alapja lehet az
elad, kereskedik jelentésű török sat ige. A XV. Században a szekszárdi apátság
nemes jobbágyai lakták. Kiterjedt közigazgatási terültén belül a középkorban több
ma is meglévő falu volt, így Erek (1483), Gombolyag (1422) és Tény (1487). Mai
területéhez tartozott még a XV. században Karácson, Malomér és Szentkirály.
1618-ban Forgách Zsigmond nádor Béki Mátyásnak adományozta Szakmárt,
Ereket, Csőszt, Tényt, amely jelzi a magyar közigazgatás jelenlétét a török
megszállás alatti területeken is. Az 1548 évi összeírás Szakmárt és Csőszt a
templomos helyek között említette.
A török elleni felszabadító háborúk alatt elnéptelenedett a vidék. 1725-ben bérelt
pusztaként került Kisüllés a kalocsaiak birtokába, majd 1761-re megszerezték
Szakmárt is. A XIX.század közepétől, különösen a jobbágyfelszabadítás után
egyre lazább lett a kalocsai puszták városhoz kötődése. Hosszas előkészítés után
1898. január 1-én elszakadtak Kalocsától a szállások. Az északi szállások
csoportjának Szakmár lett a központja.
A községgé alakulás jogi, gazdasági és társadalmi folyamatát a képviselőtestületi
jegyzőkönyvek alapján 1897. szeptember 2-tól követhetjük nyomon, ugyanis
ekkor ültek össze az alakuló község képviselői.
A községgé alakulás után hivatalos formában is létre kellett hozni a ciklusban
végleges képviselőtestületet, mely a választások után 1897. december 16-án
alakult meg. Fele részben virilistákból (a legtöbb adófizetőkből), és fele részben
választottakból.
1986-ban Keserűtelek és Résztelek kivált Szakmártól, és Újtelek néven önálló
településként működik.
Községünkben 1968-ban földszintes, majd 1978-ban emeletes iskolát
építettek, melyet 1982-ben tornateremmel bővítettek. Az óvodát 1984-ben tették
tágasabbá. 1976-ban épült fel az új művelődési ház.
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A könyvtár alapítási éve 1965, ás 1991-2010-ig a Szakmári Általános Iskola
épületében működött, mely 2010-ben a Művelődési Házba költözött.

Szakmár a jelenben
Szakmár község Bács-Kiskun Megyében, Kalocsától keletre, vízerekkel szabdalt
magas ártéren, a Sárköz északi peremén fekszik. Kalocsától 11,5 km, a Szeliditótól 9 km-re található. Megközelíthető közúton: az 51-es úton Kalocsáig, onnan
tovább északkeleti irányban, vagy az 53-ason Kiskőrőös felől, illetve az 54-esen
Soltvadkert, Kecel érintésével, onnan tovább nyugatra. Naponta számos buszjárat
köti össze Kalocsával, valamint időszakiban a Szelidi-tóval.
Területe:8419 ha, ebből belterület 272 ha, külterület 8147 ha. Lakosság száma:
1229 fő. Lakások száma a belterületen 384, a külterületen lakott helyeken
(Gombolyag, Öregtény, Felsőrerek, Alsóerek, Kistény szállások) 73. A községben
vezetékes ivóvíz, szennyvízcsatorna-hálózat, vezetékes gáz, telefonhálózat, kábel
tévé került kiépítésre. Az utak 90%-a portalanított.
A lakosság ellátását 7 kereskedelmi egység végzi, ebből 3 élelmiszerüzlet, 1
iparcikk jellegű üzlet, 2 vendéglátóhely, 1 nemzeti dohánybolt. A községben
benzinkút is működik.
Pénzügyeket a Fókusz Takarékszövetkezet 1967-ben nyitott szakmári
kirendeltsége, valamint a helyi Posta végzi.
Jelentős a település hímző háziipara. Községünk a kalocsai népművészet egyik
alapító központja, híres hímző- és pingáló asszonyok szülőhelye.
Forrás honlap

Népművészet
„Homokmégy, Öregcsertő, Szakmár és Drágszél-ebben a négy községben él ma
Kalocsa egykori paraszt lakosságának nagy része, mely pusztai elzártságában
napjainkig viszonylag megőrizte a városban már elhagyott kalocsai népi kultúrát,
sőt, alkotó módon tovább is fejlesztette és kivirágoztatta azt. A város és a
szállásokat összefogó négy község parasztlakossága a környékbeliek által potának
nevezett népesség önálló néprajzi csoportot alkot, mely történeti múltban
gyökerező összetartozás tudatával, azonos nyelvi sajátosságaival, színes
díszítőművészetével és viseletével különbözik környezetétől.” (Dr. Bárth János)
A XIX. sz. közepéig nem volt számottevő különbség a kalocsai parasztság és más
környékbeli tájak népének tárgyi világa között. Ennek a korszaknak fontos
dokumentáló tárgyai a korai fehér, fekete-piros és a kék-piros hímzések, melyek a
század második felében, utolsó harmadában készültek a kalocsai és szállási
parasztok ágyi ruháira, terítőire, viseletdarabjaira. A kalocsai népművészet, ezen
belül a népi hímzés, a viselet és a pingálás Kalocsa város és a hozzátartozó
szállások világának hagyományos paraszti művészeti kultúrája. Egy jól
körülhatárolható terület népének, a potáknak sajátja. A kalocsai népművészet
korai, ún. parasztstílusa jelent meg a népi falfestésben.
Kialakulását pontosan nem ismerjük. Már a XVIII. sz. végén készültek vésett,
festett virágokkal díszített ládák. Valószínűleg a bútorfestésből alakulhatott ki a
pingálás, a falfestés művészete. A pingálás ma egyedül Kalocsán és a környező
szállásokon található meg az országban. A bútorfestéshez olaj, a húsvéti tojás
díszítéséhez viaszt, a pingáláshoz tejjel kevert egyszerű porfestéket használtak. A
pingálással egyidőben alakult ki a mintaírás és a hímzés művészete. A hímzés
divatja mindjobban elterjedt. A töltött varrás hamarosan általánossá vált. A XIX.
szd. második felében megindult a színesedés. Ahogy a motívumok és a színek
gazdagodtak, úgy vált pompásabbá a népviselet, egyre több használati és
dísztárgyon jelent meg a hímzés. A színesedéssel párhuzamosan nőtt a hímzett
felületek nagysága. A nagyobb méretű, színes, lapos hímzéses virágok
zsúfoltabbak, sűrűbbek lettek. a viseletdarabok színvilágát meghatározta viselőjük
életkora. A legszínesebb az újmenyecske ruhája volt. Az idősebb asszonyok
öltözete kevésbé színes, díszes volt, a sötétebb színek, mint a lila, kék, zöld volt,
ami a szomorúság hangulatát kelti, innen ered a szomorú pamukos elnevezés.
Forrás. Wikipedia
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3. Örökségünk, a településképi szempontból meghatározó építészeti,
műemléki, táji és természeti értékek, településképi jellemzők
Település történeti fejlődése a történeti térképeken szemléltetve
(forrás: Arcanum)
1700-as évek végén a kalocsai Sárköz magasabb hátain megjelennek a szállások

1800-es évek közepén
A kalocsai határ újabb szállásokkal népesedik be. Az önálló községgé alakult
Szakmár mellett a mára elnéptelenedett szállások is megfigyelhetők, pl. Bolvári
szállás, Pécsi szállás
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1800-as évek vége a Kalocsától való elszakadás , az önálló községgé alakulás
ideje, a szállások száma már nem változik, méretük nő.

Az 1879. évi kataszteri térképen a mai belterületnek kb harmada már megvan.
Az északról határos terület ekkor még Uszód községhez tartozik.
Az Árpád u., Erzsébet u., Mátyás Király u., Puskin u., Táncsics u., Tomori u.,
Hunyadi u., Kossuth u. Bajcsy Zsilinszky u., Rákóczi u. vonalvezetése semmit
sem változott.
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A belterület elmúlt 100 évben megvalósult kiterjedése nem mondható el a
szállásokra, azok a XX. század fordulót követően telekalakulataikban,
beépítésükben nem változtak.

Nagytény mai nevén: Öregtény
8

1900-as évek közepére a korábban is nagyobb kiterjedésű Szakmár központi
szerepe egyértelműen kirajzolódik, amit tovább erősít Kisülléssel való
összekapcsolása.
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A történeti értékű településszerkezet helyi történeti, építészeti értékeket hordozó
épületek állnak a központban ugyanúgy, mint a szállásokon.
Katolikus vallásosság ékes példái a messziről feltűnő templom, de nem kisebb
értékűek a szállások kápolnái, máriafülkéi sem.
Valamennyi helyi művi értékvédelemre érdemes

Kápolnák
(A kápolna (lat. capella, cappa szóból, ami a fejet is betakaró köpenyt jelent),
istentiszteletre szolgáló templomszer a vértanuk sírja fölé emeltek, később a
plébániatemplomoktól messzebb fekvő községekben vagy tanyákon, főképp a
temetőkben, utak mellett, bérceken vagy az előkelők palotáiban létesítettek.

Öregtényi kápolna

Ludasszálláson lakóházak már
nincsenek, a felújított kápolna
azonban áll.
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Máriafülkék

Népi épületek
A kalocsai szállások első épületei gazdasági épületek voltak. A lakóházakat a
XIX. század közepétől építettek. A XX. század elejétől már megjelentek a módos
lakóházak, barokkos oromzattal. Ezek egy része ma is áll. Történeti, népi
építészeti, identitásbeli értékük okán helyi védelemre érdemesek. A hatályos
településrendezési terv is védelemre javasolja azokat.
A központ helyi védettségre javasolt épületeinek példái. Értelemszerűen ezek a
történeti településmagon belül találhatók.

Felsőerek

Erzsébet utca 7. szám alatti lakóház és homlokzati fülkéje

Kisüllés

Alsóerek

Erzsébet utca 13.
11

Puskin utca 7.szám alatti lakóház
2009-ben

2017-ben

Oromfal változatok
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A szállások XX. század eleji lakóházai semmivel sem maradnak alul a
központban lévőkétől.
Öregtényi épület (5016 hrsz)

Felsőerek 70.
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Alsóerek

Gombolyag

Az épület átépült, a lakás helyébe láthatóan gazdasági rendeltetésűvé lett, a díszes
oromzatot és a fülkét megtartották.
Alsóerek 28. (0200/7 hrsz)
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Temető
A Mátyás király utca és a Bajcsy Zsilinszky utca által körülhatárolt 28 hrsz-ú
közel háromszög alakú terület a település temetkezési helye már több évszázad
óta. A két utcáról nyíló sírkert nagyrésze fátlan, de rendezettsége a sok virág ,
cserje a sírokon egyedivé teszi a temetőt, melynek külön hangsúlyt ad a Mátyás
király úti kaputól induló enyhén emelkedő széles gyepes főút, amely a másik
utcánál kegyeleti kereszttel és egy meredek partfallal zárul.
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Természeti örökség
Szakmár közigazgatási területének puszta észak-keleti részén lévő szikes
puszta természetvédelmi oltalom alatt áll: a Kiskunsági Nemzeti Park
Miklapuszta mozaikjához tartozik.
Miklapuszta Felsőerek határán

Miklapuszta a Solti-síkság és a Kalocsai-Sárköz határán fekvő nagy kiterjedésű
szikes puszta. 1996-tól a Kiskunsági Nemzeti Park része. Kiterjedése: 6241
hektár.
A védelmet élvező szikes a Duna szabályozása után alakult ki, mivel a talajvíz
mozgása megváltozott. Az erősen szikes – nyáron a sókiválástól vakítóan fehér,
alacsony fekvésű térszintek között magasabb felszíneket, úgynevezett padkákat
találunk. A szikes talajok és e jól fejlett szikpadkák jelentik a védett terület
talajtani és geomorfológiai értékét.
A változatos mikrodomborzat hatására a erősen mozaikos élőhelyek alakultak ki.
A valamikori állandó vizű mocsarak helyén magas sótartalmú, erősen lúgos vízzel
borított szikes mocsarak jellemzők, amik igen fajszegények. A legmélyebb
részeken a nád alkot zárt állományokat. A sekélyebb vizekben a zsióka jellemző,
amit szikes rétek határolnak. Az ecsetpázsitos, fehér tippanosrétek jellemzők. A
vakszikes felszíneken főleg a pozsgás zsázsa, a sziki sóballa, a bajuszpászit, a
bárányparéj és a sziki őszirózsa él meg.
Mivel a védett területen nincsenek erdők, csak olyan ragadozó madarak tudnak itt
költeni, amik megelégszenek a szarkák és varjak elhagyott fészkével.
Forrás: KNP Ig.

16

4. Településképi szempontból meghatározó, eltérő karakterű területek lehatárolása, a településkép, arculati jellemzők és
településkarakter bemutatásával
Igazgatási terület beépítési karakterei

1A Központi karakter
1B Szállási karakter
2 Ipari karakter
3 Természeti karakter
4

Mezőgazdasági területi (szántó) karakter
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Központ beépítési karakterei
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Központ
Központi belterület két szállás: a legnagyobb: Szakmár és Kisüllés
összeépüléséből és kiterjedéséből alakult.
Az utcaszerkezet jól mutatja a történeti előzményeket.
Az egykori szállásokat halmazos településszerkezet. kanyargós utcák és változó
méretű telkek jellemzik. A későbbi beépítések egyenes utcákban szabályos
rendben sorakozó szabályos téglalap alakú telkekre kerültek.
Az ősi településmag folyamatosan átépült, egységes építési vonal nem igen
állapítható meg, az előkertes és utcafrontos házak egyaránt megvannak. Az
oldalhatárra helyezett lakóházak, tompaszöget záró telekhatárok estén fogazott
beépítést eredményez
Kisüllés 2009. évi felvételen

Táncsics utca a központ egyik legrégebbi utcája.
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A községközpontot a templom és tekintélyes középületek jelölik ki.

20

Az újabb beépítések jellemzően előkertesek. Az egyidőben épült lakóházak azonos
jellegűek, egységes utcaképet eredményezve.

A lakások folyamatosan épültek és átépültek. Típusaik az adott kor elvárásainak
igényeinek megfelelően változtak.
Lakóházak a XX. század elejétől a XXI. század elejéig
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Szállások
Felsőerek, Alsóerek, Gombolyag, Öregtény közös jellemzője a nőtt
településszerkezet, a szabálytalan vonalvezetésű utcákra szervezett laza beépítés.
Új épületek ezeken a helyeken nem épültek a XX. század közepe óta.
Alsóerek
Felsőerek

22

Öregtény

Gombolyag

1944-ben kivégzett honvédek emlékműve
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Kistény

Ipari karakter, gazdasági beépítések

A többi szállástól eltérően, amely a XX. század végi karakterét megtartotta,
Kistény mezőgazdasági üzemi központtá vált a XX. század közepére.
Mai karakterét is a gazdasági épületek és a szolgálai lakás jellegű épületek adják.

A belterület észak-keleti részén álló gazdasági épületek léptékváltást jelentenek a
földszintes lakóterületi beépítéshez képest.
A technológiai sajátosságok szerinti kialakításúak, egységesítésükre nincs mód és
szükség sincs.
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Természeti karakter

Szakmári halastavak és természetes gyepek a belterülettől keletre.

A természeti karakter lehatárolása a természetvédelem adatszolgáltatása szerint
történt. A természetvédelmi oltalom alatti álló területeket, a természetvédelmi
törvény erejénél fogva védett földvárat valamint a védett területeket összekötő
ökológiai folyosókat is tartalmazza.
Szakmár nem csak régészeti-, építészeti értékekben, hanem természeti értékekben
is igen gazdag.Természeti értékekei közül a Kiskunsági Nemzeti Park részét
képező Miklapuszta a legértékesebb.

Földvár Kisülléstől dél-keletre a Negyvenszállási útról

Forrás: Google
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A vízjárta mélyedések, az egykori szabályozatlan folyó mellékágai: ökológia
folyosók, ahol a természetszerű állapotok a jellemzőek.

Belterületen a vályogvetéshez kikubikolt területek ma vízgyűjtők, kellemes
vízfelülettel, rendezett zöldkörnyezettel.

26

Zöldterületek
A nőtt településekhez hasonlóan egy központi park a telepítés részeként nincs. A
reprezentatív: emlékműnek helyet adó közpark és szabadidős, játszóhely különkülön súlyponti helyen intézmények környezetében van.
Zöldterületi szereppel bír a templom környezetének parkosított része is.

Művelődési ház környezetében alakított díszkert

Játszótér az Árpád utca és Mátyás király utca találkozásában
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Templomdomb rézsüje
A mesterséges dombra telepített rk. templom rendezett viszonyai a rendszeres
gondozást mutatják.
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Mezőgazdasági karakter

Szakmár mezőgazdasági település, a természeti karakterűnek tartott szikes
pusztáját, természetes gyepeit legeltetik, azok is mezőgazdasági hasznosításúak.
Jövedelmezőséget illetően a jó minőségű szántóterületek az elsődlegesek a keleti
és déli határrészen. A természetes vízgyűjtőket és a bekötőutakat kísérő növényzet
jól tagolják a szántóföldeket és biztosítják a tájképi változatosságot.

Alsóereki bekötőút

Öregtényi bekötőút
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5. A településkép minőségi formálására vonatkozó ajánlások
Az ajánlások megfogalmazása előtt hangsúlyozni kell, hogy a település helyi
építési szabályzata minden egyes telket a beépítési sajátosságok alapján vagy a
tervezett állapot elérését megcélozva övezetekbe sorol.
Egyes övezetek lehatárolása és az arra érvényes szabályok megfogalmazása
karakterbeli sajátosságokon alapul és rögzíti, hogy mit lehet építeni. A hogyan
nézzen ki kérdésre azonban csak részben ad eligazítást.
A következő ajánlások a helyi építési szabályzat kiegészítéseinek,
magyarázatainak tekinthetők.

Minták lakóterületre

Közterület
A történetileg kialakult közterületi szélességek az általános előírások szerinti
közművezetésre nem mindig alkalmasak, de szélesítésükre nincs lehetőség
és örökségvédelmi szempontból sem kívánatos. Ezért meg kell találni azokat
a speciális megoldásokat, amelyek mellett a történeti településszerkezetben
a közművek biztonságosan elhelyezhetők.
- Ajánlott a telkek közterületi határain, azaz előkertekben őshonos lombhullató
fák, ezen belül is a hagyományos, tájra jellemző gyümölcsfák vagy utcában
egységes karakterű, telkeken átívelő, azokat összekötő fatelepítések

Az utcaszakaszon kialakult nagyságú és tetőidomú épületekhez kell igazodni,
ez biztosítja az egységes utcaképet.

Telekhasználat
- a lakó, a gazdasági és pihenő funkció egyaránt jelen van és fenn is marad
kialakított telkeken.
- a különböző funkciók gyakorlását a jó szomszédság elvével célszerű
összehangolni.
- a kertek lombhullató faállományának megőrzése lényeges feladat, és
kerülendő a homogén, nagy tömegben történő örökzöld telepítéseket.

Épület
- nyugodt építészeti részletképző elemekkel megvalósított épületek kialakítása
javasolt
- az épületek megjelenésének tükröznie kell azok funkcionális mivoltát,
felesleges díszítőelemek használata nem ajánlott
- a kialakult beépítési magasságokhoz igazított új beépítés javasolt
- az utcaszakaszon kialakult helyzethez igazítva kell előkertet tartani vagy
utcafrontra helyezni az új épületet.
- a településképi értéket képviselő védett épületekhez igazítva kell az új
épületek homlokzati magasságát, tetőformáját igazítani

Tetőidom, épülettömeg

Épület telepítése

Az egységes építési vonaltól eltérő épület-elhelyezés a beépítés ritmusát
zavarja.
Színezés

A harsány színek épületre nem valók, a növényzettel előidézett változatos
színhatások támogatandók.
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Épület és közterület kapcsolata

Utcametszet

Az épület előtti közterület a kert meghosszabbításának tekinthető.
A gondozott, növényekkel beültetett kerthez ugyanolyan rendezett,
növényzettel borított közterületi szakasz illik. Az épület előtti terület teljes
leburkolása sivár környezetet eredményez.

Kerítés

A halmazos szerkezetű településrészekben helyszűke miatt nem igen
valósítható meg, de a szabályos osztású, kellő szélességű utcákban egységes
fasorok kívánkoznak.

Előkertes beépítéshez az áttört kerítés illik. Növényzettel és nem erődszerű,
tömör kerítéssel célszerű biztosítani a lakóudvar zárását.
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6. Jó példák bemutatása: épületek, építészeti részletek (ajtók,
ablakok, tornácok, anyaghasználat, színek, homlokzatképzés),
kerítések, kertek, zöldfelületek kialakítása

Korhű visszaállítás példája a plébánia homlokzati felújítása is.

Épületek
Az elmúlt évtized építkezéseit közintézmény-felújításokhoz, és lakóépület felújításokhoz köthetők. A példák is ebből a körből vehetők.
A községháza, egészségház épületegyüttese eredeti stílusjegyeket megtartó módon
került felújításra. A két épület egyidejű rekonstrukciója településképi jelentőségű.
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A kerítésből ítélve feltételezhető, hogy a XIX. század fordulóján épített lakóház
környezte már nem az eredeti. Vélhetően oromfalas tornácos épület lekontyolása
is átépítés eredménye. A közelmúltbeli korszerűsítés során elhelyezett hosszanti
ablakok, a tornác részbeni befalazása nyilvánvalóan a lakás minőségét javította
úgy, hogy az utcaképi megjelenés, a beépítés hagyományos karaktere nem
változott.

Az 1960-70-es évek kockaházai mára megérettek a felújításra. Példa arra, hogy
kellő szélességű telek az udvar felé a szomszédos környezetbe illeszthető módon
jól bővíthető.
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Értékmentő felújítások példái az Erzsébet utcából

Az udvari keresztszárnnyal való bővítéssel az utcaképi jelentőségű barokkos
oromzatú épület megmaradt. Érdemes megfigyelni, hogy a keresztszárny a
főépülethez igazodik, gerincük egy magasságban van. A toldott rész előrenyúló
tetőszerkezete dícséretes módon különbözik a régi épületen lévő oromzatos
megoldástól. Álságos megoldás volna megismételni az utcai homlokzatot.
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Építészeti részletek
Tornácok
A helyi védelemre javasolt lakóházak jellemzően tornácosak, de azon kívülieken
is figyelmet érdemlő: megőrzésre érdemes oszlopfők találhatók.
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Ablakok
A népi díszítőművészet régebbi és újabb példái Öregtényről példái
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Kerítések

Zöldfelületek

A kerítés a köz és magánterület elválasztását szolgálja. Az előkertes beépítéshez
jellemzően áttört kerítések, kapuk tartoznak. Kialakításuk igen változatos, amit a
velük szoros kapcsolatban lévő növényzet még tovább fokoz.
Általános elvként csak az mondható ki, hogy szerencsés az épülethez igazított
kerítés.

Bármilyen kerítés „felöltöztethető” sövénnyel, ami esztétikus és az udvar
zártságát, intimitását is biztosítja.

37

Zöldterületek
Járda melletti zöldsávok, tulajdonképpen utcai virágoskertek, amelyre számos szép
példát találni, Van amikor a telekhatár és a járda közé, máskor a járda és az
gépkocsiút elválasztásaként jelenik meg.
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Fasorok
Utcai fasor lombozatának színével is díszíthet.
Vezetékekhez igazított kiskoronájú fasor.
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7. Jó példák bemutatása: sajátos építményfajták, reklámhordozók, egyéb műszaki berendezések

Szakmárra érkezőt a KRESZ szerinti helységjelző táblát megelőzően dekoratív tájékoztató tábla fogadja. Majd igényes kivitelű, egységes
rendszerű utcajelző táblák igazítanak el.
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Egyedi utca és házszám jelzéseken és a gombolyagi buszmegálló feliratán egyaránt érezni a Kalocsa-környéki díszítőművesség hatását.

Közintézmények feliratai és a községháza bejárati kapujának cégérszerű betéte a feliratok, cégérek jó példáinak tekinthetők.
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A buszvárók a kor igényének megfelelő, sallangmentes épületek.

Piaci elárusítóhelyek egyszerű és praktikus építményei burkolt közterületen kaptak helyet.
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A vezetékes ivóvízhálózat kiépítésével használaton kívülre került közkutaknak utcaképi értékük megmaradt.
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