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1. Bevezetés, köszöntő
Mindszent. Az otthonunk, amelynek története hosszú évszázadokra nyúlik vissza az időben.
Nem véletlen, hiszen minden megtalálható a környéken, ami az emberi élethez, az emberi
közösség életteréhez szükséges. Bőven van víz, itt a nagy folyó, a Tisza, a hallal teli Kurca, a
jó termőtalaj, a gazdag növényvilág a vizek mentén, benne a rengeteg állat. Törvényszerű,
hogy a legrégebbi korokban is megtelepedett az ember ezen a vidéken. Ennek bizonyítékát
megtalálták a szántó-vető emberek a Tisza-partján a Ludas-ér magas partján, a Miási út
környékén, a Koszorús dűlő mentén a Tisza-Kurca torkolatának magasabb helyein.
S mit hozhat számunkra a jövő? Folyamatos megújulást, amely csak az értékek, az épített, a
szellemi és a kulturális örökségek tiszteletben tartásával jelenthet fejlődést is egyúttal.
A Kézikönyv, amelyet a kezében tart, feltárja az épített környezet szépségeit, apró részleteit,
megőrizve az évszázadok során kialakult települési karaktert, amelynek védelme elsőrendű
feladat. A kiadvány mindenki számára érthető módon mutatja be a közösség
környezetalakítással kapcsolatos elvárásait. A kézikönyv összegyűjti a település helyi
építészeti stílusjegyeit és azokat a minőségi elvárásokat, amelyeket egy építkezésnél vagy
felújításnál figyelembe kell venni. Jó példák bemutatásával az építtetők és építészek számára
is segítséget nyújt a helyi karakterisztikus jegyek alkalmazásához.
A Településképi Arculati Kézikönyv nemcsak bemutatja ezeket a településképi jellemzőket,
hanem külön kitér a településképi szempontból egymástól jól elkülönülő településrészek
arculati jellemzőire és értékeire.
A kiadvány útmutatóként szolgál minden lakosunk számára, hogy a településkép minőségi
formálása, a településképhez illeszkedő építészeti elemek kialakítása, változtatása terén a
bemutatott hagyományokra alapulva fejlesszük, szépítsük Mindszentet.
Zsótér Károly
polgármester
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2. Mindszent bemutatása
Mindszent Csongrád megyében, Szentes és Hódmezővásárhely között, a Tisza bal partján, a
Kurca-torok közelében terül el. A Tisza völgyében legkedvezőbb területek az árvízmentes
szigetek és a folyóhoz közel fekvő magasabb, egykori ártéri felszínek voltak. Mint az más
Tisza-menti településnél is tapasztalható, Mindszent is közvetlen a folyó partján lévő
magasabb felszíneken, valamint a Tisza és az Ős-Maros által szétszabdalt, pleisztocén-kori
hátság szigetein fejlődött ki.
A település mindig is ezer szállal kötődött a folyókhoz. A ma napig feltárt régészeti
lelőhelyek egyértelműen bizonyítják, hogy már az őskori ember is a vízfolyások közelében,
különösen a Ludas-ér és a Kurca térségében telepedett le. Mindez arra enged következtetni,
hogy az ősvízrajzi adottságok kihasználásánál elsősorban a Kurca vízrendszere — és nem
annyira a Tisza — töltött be jelentős szerepet.
Az 1332-ből származó pápai tizedjegyzékben említett Apor település és temploma 1560-ra
elnéptelenedett. Később Mindszent határába olvadt, helye a mai Kápolna utca környékén
található. A két település egyesülésével jött létre a mai Mindszent.
A település első okleveles említésére 1561-ben került sor ”Myndzenth” alakban, de tiszai
átkelőhelyét már 1515-ben feljegyezték A település a templom védőszentjének
„Mindenszentek" nevét vette fel. A középkori templom építésének ideje nem ismert, de
feltételezhető, hogy 1515 előtt épült.
A középkori falu a török időkben szinte teljesen elnéptelenedett; újratelepülése csak 1700-tól
vette kezdetét, Hódossy Imre plébános és erdélyi telepesei segítségével. Mindszentet a
Rákóczi-szabadságharc után a Kamara birtokolta, majd 1733-tól gróf Erdődy György kezébe
került, később pedig 1804-től a Pallavicini-család lett a település tulajdonosa. A török
háborúk elmúltával a monda szerint, hét halászcsalád telepedett le a Tisza és a Kurca
torkolatánál. A népességszám folyamatos emelkedésében a tiszai áruszállítás és a révátkelő is
jelentős szerepet játszott. Akkoriban még csak a mai Csúcs nevű településrész volt lakott. A
község birtokolta Tömörkény pusztát egészen 1880-ig. Időközben a lakossága is
gyarapodásnak indult, az ősi halász és pásztortársadalom mellett a gabonatermesztő gazdák és
a kisiparosok (takácsok, csizmadiák, szíjgyártók, bognárok) alkották Mindszent társadalmát.
A község jelenlegi temploma is ekkor épült fel (a régi helyén).
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1. Mindszent környezetének régi ősvízrajza
Forrás: Mindszent környezetének régi ősvizrajza. (Bodnár B. térképe nyomán). Rajz: (Molnárné Kasza Katalin).
[Sulinet]

A XIX. század jelentős fordulatot hozott Mindszent életébe. A század derekán elkezdődött a
Tisza szabályozása, az állattenyésztést egyre inkább háttérbe szorította a gabonatermesztés,
majd 1893-ban a vasútvonal is megépült. Az ármentesítéssel megnövekedett a művelésbe
vonható földterület nagysága, a vasút pedig a szállításban jelentett előrelépést. A lakosság
gyors gyarapodása, a jelentős földmunkát igénylő beruházások előrevetítették az országos
viszonylatban is jelentős kubikos réteg megjelenését.
A vízszabályozás egyúttal lehetővé tette a település növekedését is. Az 1860-as években már
megjelent az első telektömb az ősi településrész, (amely a Csúcs, a Hatkapu és a középkori
Apor területét foglalja magába) területén kívül, amelyet további beépítések követtek a mai
Szabadság utca- Csokonai utca – Nyomás sor által határolt területen. Ekkor alakult ki a
Köztársaság tér és a Szabadság tér jellegzetes alakja is. A tanyahálózat a Miási út mentén
kezdett kifejlődni, amelyek láncolatát csak a Pallavicini-major körüli nagyobb birtoktest
szakította meg.
Mindszent 1883-ban járási központ lett. A XX. század elején a polgárosodást jelzik a
szárazkapu-bejárós házak, a mai Művelődési Ház előtt létrejött piactér, az 1902 -1905-ig a
három épületet magába foglaló Iskola sor, és az 1911-ben épült Bankpalota, majd 1938-ban a
Községháza.
A Csokonai úttól északra eső terület beépülése a két világháború között, az ONCSA-telep
megépülésével valósult meg. A vasúton túli területek felparcellázása 1920-ban kezdődött. 354
kérelmezőnek, vitézeknek, és kubikosoknak osztottak telket. Az új településrészen 1929-ben 4
tantermes iskola épült. 1930-tól a korábbi Zsótér telep helyett a Szent Imre telep elnevezést
kapta, ma már Dózsa telepként ismerjük.
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1970-es tiszai árvíz következtében számos lakóház romba dőlt az ősi településrészen, az ott
lakó emberek a Parti szőlők területén építettek új házakat, az új településrész elnevezése
Szőlő part. Így kialakult a jelenleg is ismert település.
Mindszent központi szerepköre egészen 1948-ig megmaradt, amikor a települést átsorolták a
Szentes székhellyel újonnan szervezett központi járásba. A városi rangot 1993-ban nyerte el.
Mindszent arculatát a Tisza, az ősi településrész zegzugos utcái, valamint a kiterjedt
tanyavilág határozza meg. Az egykori mezővárosi jellegű településképet az 1960-as-1980-as
évtizedek erőltetett városiasodási törekvései, illetve a XX. század végére – XXI. század
elejére jellemző terjengős házak elterjedése alakította ki.
Településszerkezetileg ma is élesen elkülöníthető a kettősség az utcahálózat
elrendeződésében, továbbá Mindszent területi növekedésében. A régi település a Tisza
folyóhoz kinyúló, többnyire északnyugati tengelyű magasparti részen volt, ahol a térszíni
beépítést a tengerszint feletti magasság jelentősen meghatározta. Ezt az adottságot az
utcarészletek nyomvonalai hűen követik. A felszíni egyenetlenségeket, a mélyebb térszíneket
kikerülve, szabálytalan utcahálózat jött létre. A folyószabályozással és a belvízrendezéssel
kialakított újabb településforma viszont szabályos sakktáblaszerű elrendezést követ.
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3. Örökségünk
Mindszenten számos műemlék, helyi építészeti és kulturális érték, valamint természetvédelmi
szempontból értékes terület található, amelyek többsége területileg is koncentráltan
helyezkedik el.

A Szabadság tér és a Köztársaság tér épített emlékei
A Polgármesteri Hivatal (Köztársaság tér 31.) 1938-ban épült, Rimár József tervei alapján,
neobarokk stílusban. A kastélyszerű épületet gyönyörű park veszi körül.

2. Polgármesteri Hivatal (egyedileg védett épület)
A Bankpalota (Köztársaság tér 11.) Mindszent legszebb épülete, amely szinte önmagában
teremt városias környezetet a Köztársaság téren. A szecessziós stílusú egykori Takarékpénztár
1911-ben épült Dobovszky József tervei alapján.
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3. Bankpalota (egyedileg védett épület)
Az Iskolasorként (Szabadság tér 2-4.) ismert három épületből álló épületegyüttes 1902-1905
között jött létre Pallavicini Sándor anyagi támogatásával. Az első épület a Károly Óvoda,
mellette a lányiskola, majd a fiúiskola található. A homlokzat markáns téglaarchitektúrája
nagy hatást gyakorolt Mindszent paraszti-polgári építészetére is. Az épületek ma is eredeti
funkciójukat töltik be.

4. Iskolasor (egyedileg védett épületegyüttes)
Forrás: Mindszenti Települési Értéktár

A Helytörténeti Gyűjtemény épülete (Köztársaság tér 25.) az iskolák épületeihez hasonló
téglaszerkezetű épület, zártsorú lakóház, amely a XIX- XX. század fordulója táján épült. Ez a
sarki épület harmonikus együttest alkot az Árpád utca sarkán lévő Birkacsárdával.
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5. Helytörténeti Gyűjtemény épülete
Forrás: Múzeumok Őszi Fesztiválja 2013

A Köztársaság és Szabadság tér lakóépületei is a XIX-XX. századi polgári építészeti
hagyományoknak állítanak emléket. A Köztársaság tér 14. szám alatt álló eklektikus lakóház
igen gazdagon tagolt homlokzatával a XIX. század végén épült. A szárazkapus - a
kocsibejárónak teteje van, hogy ne ázzon meg a szekér – polgári ház felújítása, az üzlet
portájnak az épület stílusával harmonizáló kialakítása példaértékű. Hasonlóan jó állapotban
sikerült megőrizni a Köztársaság tér 19. szám alatti paraszt-polgári lakóházat, amelynek
homlokzati
nyílászárói,
a
főpárkányt

alátámasztó faszerkezetű falazott konzoljai is eredetiek.
6. Köztársaság tér 14. (balra) és 19. szám alatt álló épületek (egyedileg védett épületek)
Forrás: Mindszent Kulturális Örökségvédelmi Hatástanulmány
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Az Ámor presszó (Szabadság tér 28.) impozáns sarokháza Mindszent központjában található.
A teljes egészében téglával burkolt ház homlokzatát más színű téglával kombinált motívumok
élénkítik. A ma is jó állapotban lévő épület harmonikusan illeszkedik a környezetbe. Az
épületet Baksay Lajos fűszerkereskedő építtette, aki itt élt a családjával és itt üzemeltette
fűszerboltját is. A ház mellett lévő utcát az idősebb helyi lakosok ma is Baksay köznek
nevezik.

7. Ámor presszó (egyedileg védett épület)
Forrás: Mindszenti Települési Értéktár

A Szabadság tér eklektikus épületei jellemzően a XIX. század végén épültek. A téren számos
emlékmű is helyet kapott. 1935. szeptember 1-én József főherceg avatta fel Nemes György
szobrász alkotását, az első világháborús emlékművet. Központi figurája egy katona
sarkantyús csizmában, fegyverrel felszerelkezve.

8. Hősök szobra (első világháborús emlékmű)
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Forrás: Mindszenti Települési Értéktár

A II. világháborús emlékművet 1988‒ban állították, néhány méterre az első világháborús
szobortól. Anyaga műkő. A marosvásárhelyi születésű Fritz Mihály szobrászművész alkotása
a mécsest kezében tartó, kőbe faragott nőalak. A szobor egy többlépcsős hullámvonalas
emelvényen áll.
A Keller Lajos Városi Könyvtár és Kulturális Központ előtt áll az Olvasó lány szobra, amely
a kultúra, a művelődés, az olvasás fontosságát hirdeti. A hódmezővásárhelyi születésű Samu
Katalin szobrászművész alkotását 1966-ban állították fel.
Szabadság téri kőkereszt és Keresztelő Szent János kőszobra a Kulturális központ mögött
található. A kereszt és a szobor önállóan, egymás mellé van elhelyezve, széles talpazaton. A
keresztre öntöttvas feszületet helyeztek INRI felirattal. A szobor Keresztelő Szent Jánost
ábrázolja feszülettel a kezében, Jézus megkeresztelésének emlékére. A kereszt talpazatán
olvasható: "Isten dicsőségére, tiszteletére emeltette Nagy Antal és felesége Szöri Klára 1889ben"

9. II. világháborús emlékmű, Olvasó lány szobra, Kőkereszt és Keresztelő Szent János
Forrás: Mindszenti Települési Értéktár
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Ősi településrész
Mindszent ősi településmagja a Csúcs, a Hatkapu, a Kápolna utca környéke (Apor), amely a
Kossuth Lajos utca – Szabadság utca nyugati térségét öleli fel. A városrész szerkezete,
utcáinak vonalvezetése, épületállománya miatt helyi védelem alatt áll.
Itt található a műemlék védelem alatt álló Római katolikus templom (Kossuth utca 67/2.),
amely az Alföld egyik legszebb, 1798 és 1800 között neobarokk stílusban átépített temploma.
A 38 méter hosszú és 17 méter széles műemlék jellegű késő barokk stílusú épületet nagy
valószínűséggel olasz mester tervezte. Főbejárata fölé a templom és a település egységét
jelképező címert helyezték el. A templom 40 méter
magas tornyában három harang található.

10. A templom épülete (balra), valamint Mindszent címere és emléktábla a római katolikus
templom főbejárata fölött (jobbra)
Forrás: mindszent.hu és Mindszenti Települési Értéktár

A Római Katolikus Plébánia (Kossuth utca 48.) épülete a templommal szemben található.
Az épület eredetileg uradalmi épület volt, amelyet őrgróf Pallavicini Sándor adományozott az
egyházközségnek. Az L alakú épületben működik a plébániai iroda, és ebben az épületben
kapott szállást a mindenkori mindszenti plébános is. A főbejárat mellett található Kossuth
Lajos emléktáblája.

11. Római Katolikus Plébánia (egyedileg védett épület)
Forrás: google.hu
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Az Ipartestület székháza (Vörösmarty u. 3.) 1910-ben épült, mint a kor jellegzetes
intézménytípusa. Az egyszerű saroképület a falusi utcakép egyik legmeghatározóbb eleme.

12. Az Ipartestület székháza (egyedileg védett épület)
Forrás: Mindszent Kulturális Örökségvédelmi Hatástanulmány

Az egykori falu építészeti karakterének emlékét kisebb nagyobb mértékben számos lakóház
őrzi. Az egyszerű fésűs beépítésű épületek oromzatán fellelhető a polgári villaépítészetből jól
ismert lombfűrészelt, ún. „svájci stílusú” faszerkezet, amely a közismert mindszenti
motívum egyik legjellegzetesebb emléke.

13. Az ún. „svájci stílusú” oromzat (Batthyány u. 14. Bene u. 15. Szabadság u. 69.)
Forrás: Mindszent Kulturális Örökségvédelmi Hatástanulmány

A Deák Ferenc utca 29. szám alatt található oromfal nélküli kontyolt tetős ház utcaképi
pozíciója nagyon izgalmas, mert az utca egyik bővületében áll.

15

14. Deák Ferenc utca 29.(egyedileg védett épület)
Forrás: Mindszent Kulturális Örökségvédelmi Hatástanulmány

Néhány parasztház homlokzatának architektúrája jól mutatja a HódmezővásárhelySzentes-Orosháza környéki téglagyártás fejlettségét és a XIX-XX. század fordulóján élő
mesteremberek szaktudását.

15. Téglaarchitektúrák (Horváthy Gy. u. 16. Horváth Gy. u. 31. Horváth Gy. u. 110.,
Hunyadi u. 14.)
Forrás: Mindszent Kulturális Örökségvédelmi Hatástanulmány

Az ősi településrész épített örökségét képezik a deszka oromfalú lakóházak, amelyek hol
díszítéssel, hol díszítés nélkül állnak.
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16. Deszka oromfalú épületek (Horváth Gy. u. 39. Horváth Gy.u. 47.,
Forrás: Mindszent Kulturális Örökségvédelmi Hatástanulmány

A város egyik legszebb épülete a Bajcsy-Zsilinszky utca 2. szám alatt található lakóház
gazdagon díszített faszerkezetű főpárkányával. A párkány konzoljai és homlokzati mezői
rendkívül nagy szaktudásról tesznek tanúbizonyságot.
A településrész értékeit gazdagítják az utcák mellett található kutak. A Bethlen G. utca Horváth Gy. utca sarkán álló Borda-kutat 1903-ban a (lakosság kérésére fúrták, hogy a
közeli házak udvarára, akár saját költségen is bevezethessenek egy csappal ellátott kifolyót.
Nevét a mai Bethlen Gábor utcában található Borda kocsmáról kapta. A kutat 2008-ban
újították fel. A Kossuth utcai kutat 1898-ban Koczka István hódmezővásárhelyi mester fúrta
az akkori községháza előtti téren.
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A tanyavilág öröksége
Az országos műemlékek sorát gazdagítja a népi építészetnek emléket állító mindszenti tanya,
amely az ott található a lakóházra, istállóra, góréra, tyúkólra, valamint nyári konyhára terjed
ki.
A mindszenti tanyavilágban élő vallásos családok számos kőkeresztet állítottak, amelyek
közül mára már csak hét útszéli feszület maradt meg.
1842-ben a ludasoldali határrészen felállított kereszt eredetileg fából készült, rajta lemezre
festett feszülettel.

17. Ludasoldali kereszt
Forrás: Mindszenti Települési Értéktár

Az elegei határszélen lakó tanyai vallásos emberek közadakozásból emeltették a keresztet az
elemi iskola udvarán 1942-ben. A Miási út szélén, Mindszenttől 6 km-re áll az a kőkereszt,
amelyet Apró Balázs állíttatott a háborúból való szerencsés hazatérésének emlékére.
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18. Elegei kereszt (balra) és Apró Balázs kereszt (jobbra)
Forrás: Mindszenti Települési Értéktár

A Szentes-Hódmezővásárhely műút mellett Szécsényi Pál, Mindszent község képviselője,
1841-ben állíttatott egy fakeresztet. Ezután Szegvár, Derekegyház és Mindszent
Hármashatár-keresztje lett, amelyet most is így neveznek.

19. Hármashatár kereszt
Forrás: Mindszenti Települési Értéktár

Mindszentről Kelet felé haladva a Miás út baloldalán, a várostól kb.1,5 km-re található a
Tábit-kereszt. A Bozó-kereszt a Mindszentről Szegvárra vezető út mellett található. A
feszületet Bozó János és felesége állíttatta 1860-ban,
Mindszent külterületén élő tanyai lakosok már az 1920-as évektől kezdődően szerettek volna
egy kőkeresztet állítani a működő elemi iskola mellé a szegvári útra nézve. A Högyöshalmi
keresztet végül 1933 augusztusában áldották meg. A kereszt mellett a tanyasi lakosok
közadakozásból építettek egy kápolnát a Magyarok Nagyasszonya tiszteletére 1938-ban,
amely 1987-ig működött. Elbontott anyagainak egy részét a Szent Imre kápolna építésekor
használták fel, amely a Dózsa-telepen áll.
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20. Bozó kereszt (balra) és Högyöshalmi kereszt
Forrás: Mindszenti Települési Értéktár
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További épített örökségek
A Kurcatoroki zsilip a Tisza bal parti töltésén, a várostól északra található. Az 1879. évi
nagy tiszai árvíz után – amelynek következtében Szeged városa is elpusztult – a Tisza folyó
alsó szakaszának rendezésére, valamint a gyakori árvizek elleni védekezésre megalakult a
Körös–Tisza–Marosi Ármentesítő és Belvíz–szabályozó Társulat. E Társulat a megalakulása
után évtizedeken keresztül jelentős vízépítési munkát végzett a Tisza folyó Csongrád és
Szeged városok közötti szakaszának szabályozásával, az árvízvédelmi töltések kiépítésével és
a Körös–Tisza–Maros folyók közötti térség belvizeinek elvezetésével. Ezekhez a munkákhoz
kapcsolódva létesült 1885–ben a Tisza balparti árvízvédelmi töltését keresztező, tégla anyagú
Kurcatoroki zsilip, amely megépítésekor a legnagyobb ilyen jellegű magyarországi építmény
volt.

21. Kurcatoroki zsilip
A megépült zsilip kettős feladatot látott el. Egyrészt a Tisza közepes és kis vízállásainál
biztosította a Kurca–ér és a belvizek bevezetését a folyóba, másrészt a Tisza magas
vízállásánál és árvizek esetén a megakadályozta az árvizek befolyását a Kurca–vízfolyáson
keresztül, biztosítva a mezőgazdasági területek és települések árvíz elleni védelmét.
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Kulturális örökség
Mindszent életében, identitásában meghatározóak a kulturális örökségek is, amelyek közül a
halászháló-kötés évszázados múltra tekint vissza. Még az ötvenes években is a háló
befűzésével – ún. neztzeléssel – foglalkoztak szinte minden második háznál, amely akkoriban
a háztartással foglalkozók számára pénzkereseti lehetőséget jelentett.
Egy korszak divatirányzatának jellegzetessége volt ezen a vidéken a necc vagy rececsipke,
amelynek készítése igen munkaigényes feladatot jelentett. Alapja valószínűleg a halászháló
készítése volt. Az erősen kikeményített, csomózott hálót egy keretre feszítették, majd a mintát
a recetűvel beöltötték, befűzték vagy behímezték a háló kockáiba. A két háború közötti
időben az úri osztály és a polgárság egyik kedvelt kézimunkájának számított és Mindszenten a
szegényebb sorsú fiatal nők foglalkoztak a rececsipke készítésével. Volt, aki csak a keretre
feszített hálót készítette, más pedig csak a mintát fűzte be. Saját stafírungjuk elkészítése
mellett értékesítették is a sokszor népi ihletésű munkáikat.

22. Varrott, csomózott és horgolt rececsipke,
Forrás: www.kincsekanapalatt.hu

A település népéletének tárgyi és szellemi értékeit, emlékeit Kasznár Tóth Emma pedagógus,
valamint Marton Istvánné kezdte gyűjteni. A tevékenységüket Demeter Lajosné folytatta, aki
elkészítette az első kiállítást, létrehozva a mindszenti közgyűjteményt. Az összegyűlt nagy
mennyiségű néprajzi tárgy és helytörténeti dokumentum tárolásához és bemutatásához az
önkormányzat 1978-ban vásárolta meg a mai Múzeum épületét. A jellegzetes, téglával
díszített polgárház kedvelt helye a városi civil közösségeknek is.
Az itt élő emberek, a mára már kivesző félben lévő ő-ző nyelvjárást ápolják.
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Természeti, táji értékek
Mindszent közigazgatási területén az alább országos és helyi természeti értékvédelmi
területek és emlékek találhatók:






Országos ökológiai hálózat ökológiai folyosója
Európai közösségi jelentőségű természetvédelmi területek (Natura 2000 területek)
Országos jelentőségű természetvédelmi területek (ex lege védett kunhalmok)
Helyi jelentőségű természetvédelmi területek
Helyi jelentőségű természetvédelmi emlékek

Mindszent tájképi értékei közé tartozik a Tisza és hullámtere, a Kurca bokorfüzesekkel kísért
szalagja, a horgásztavak térsége, a természeti területek, a fásított tanyák, valamint a
kunhalmok és a kurgánok.
A Natura 2000, illetve országos ökológiai hálózat részét képezi Mindszenten a Tisza és
hullámtere, a Kurca folyó, a Kurca rét, a Ludas-éri főcsatorna mente, valamint a közigazgatási
terület nyugati oldala. A természeti értékek között kiemelten kell kezelni a Tisza folyót és
hullámterét, annak értékes fűz-nyár ligeterdeit, a természeti értékben gazdag gyepes, nádasos,
vízjárta területrészeket.
Mindszent sajátos értékeit képezik a kunhalmok, amelyek régészeti és természetvédelmi
értékükön túl tájképi jelentőséggel is bírnak, hiszen a külterületi tájképben ezek a formák
jelentik a domborzati változatosságot. A város valamennyi kunhalma a törvény erejénél fogva
– ex lege – védett.
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23. Kunhalmok
1.Nagy halom vagy Jozsepi halom, 2. Ludas oldali halom, rajta feszület, 3. Sebek halom, 4.
Morián halom vagy Kettős halom, 5. Nagy Ludas halom, vagy Hármashatár halom, 6.
Koszorúhalom, 7. Högyös halom,
Az értékes növényállományú Köztársaság és Szabadság téri közpark helyi természeti
védelem alatt áll. Mindszent szívében, a mai Szabadság téri játszótéren, a valamikori
piactéren 1896-ban a millennium emlékére Lovas Jenő tanító a Mindszenti Elemi Népiskola
tanulóival 10 darab tölgyfát ültetett. A huszadik század második felében még három darab
tölgyfa állt, ma már csak két fa él.
Helyi jelentőségű védett természeti emlékek a következők:






a Kossuth utca, Szabadság és Köztársaság tér jelölt részein található platán (Platanus
hybrida) fasorok,
a Mindszenti Általános Iskola Dózsa-telepi Tagintézményének udvarán található két
idős kocsányos tölgy (Quercus robur),
a Károly Óvoda és Bölcsöde udvarán található idős kocsányos tölgy,
a Dózsa György utca - Iskola utca sarkán található idős kocsányos tölgy, valamint
az Észak u. 99. sz. alatti ingatlan udvarán található idő mocsári ciprus (Taxodium
distichum)

A természeti és táji értékek esetében a cél az élőhelyek védelme, a biológiai sokféleség, a
tájkép és a kultúrtörténeti értékek megőrzése.
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24. Platán fasor
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4. Településképi szempontból meghatározó, eltérő karakterű területek
Mindszent kialakulása, fejlődése során fokozatosan épült be, így a város közigazgatási
területén belül a funkciók, építészeti sajátosságok alapján több eltérő karakterű településrész
is elkülöníthető.
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Ősi településrész
Az ősi településrész a
Horváth Gyula utca –
Kossuth Lajos utca – Tóalja
sor – Vörösmarty utca és
Szabadság utca közötti
sávot foglalja magában. Ez
Mindszent
történelmi
magja, amelynek teljes
területe helyi védelem alatt
áll.
Kialakulását,
szerkezetét
a
Tiszán
működő révátkelő és a
Kurca erősen befolyásolta.
A településrész azon a
partosabb részen alakult ki,
ahol az évenkénti árvizek a
lakosságot
nem
veszélyeztették. Az ősi
településrész
utcahálózatának elsődleges
elemei
a
révátkelőhöz
vezető utak, amelyek a
topográfiai
és
gazdaságföldrajzi adottságokkal kiegészülve északnyugat-délkelet irányban húzódtak. Ez mai
Szabadság utca – Kossuth utca vonalát követve is megfigyelhető. A településrész főutcája a
Kossuth Lajos utca, a Kis utcaként is nevezett Horváth Gyula utca, amely enyhe ívvel követi a
Tisza feletti hátság természetes domborzati vonalát. Mindez nagyon szépen kirajzolódik az
első katonai felmérésen is. Ebben az időben Az ősi településrész épületei erre a két utcára
fűződtek fel, de erős sűrűsödés figyelhető meg a két utca által közrezárt öblözetben is. A
második katonai felmérésen itt már megjelennek az utcahálózat másodlagos elemei, amelyek
jellegzetes hegyesszöget alkotva futnak össze. A városrész kialakulásának időszakában a
telkek feltételezhetően nem voltak elkerítve és a szabálytalanul elhelyezkedő házak közötti
„ösvények” mentén jöttek létre a későbbi utcák.
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Egyedi jelleget kölcsönöz a városrésznek a teresedések hiánya, a kisebb utcabővületek, a
kanyargós, zegzugos utcák. A harmadik katonai felmérésen a házak már jóval sűrűbben
helyezkednek el. Az is látható, hogy az épületek oldalhatáron állnak, a szerkezetileg jelentős
utcák sűrűbb, míg az újabban kialakultak némileg ritkább beépítésűek. Ez a halmazos
településszerkezet, a néhol igen kicsire zsugorodott telekméretek adják az ősi településrész
egyediségét.

25. Az ősi településrész az I., a II. és a III. katonai felmérés idejében,
Forrás: mapire.eu

!
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Az ősi településrész településszerkezetét számos további szerkezeti jegy is meghatározza.
Ilyenek a kapuk, amelyek folyóvízi átjáróknál, kikötőknél alakultak ki. Jellemzőik a hegyes
összemetsződésű utcasarkok és telekhatárok, a háromszögű térforma.
A szerkezetileg frekventált utcák közötti lakóterületek belsejében több helyen is „rejtett”
teresedések alakultak ki, amelyek váratlanul tűnnek elő. Kialakulásukat valamely egykori,
nagy fontosságú, ma már nem álló építmény – pl. szárazmalom, közkút vagy kovácsműhely –
magyarázza, amely egykoron e teresedésen állt.

26. Rejtett kis tér a Kápolna utcában,
Forrás: Mindszent Kulturális Örökségvédelmi Hatástanulmány

Hasonlóan alakultak ki az utcabővületek is, de létrejöttüket gyakran egy-egy telek jobb
megközelítése is indokolta.

33

27. Utcabővület,
Forrás: Mindszent Kulturális Örökségvédelmi Hatástanulmány

A derékszögben megtörő utcaforma szintén az ősi településrész jellegzetessége. Kialakulása
úgy történt, hogy az utca kezdte áttörni a telektömböt, de egy épület útját állta, ezért a
vonalvezetés 90 fokos fordulatot véve folytatódott.
Az ősi településrész eredeti lakóterületét, a beépíthetőség nagyságát a Tisza árvízszintje
határozta meg. A népesség gyarapodása tehát nem járhatott a lakott terület növekedésével,
ezért a telkek kellett felosztani. Az osztódás során belső telektömbök alakultak ki, amelyek
feltárására előbb-utóbb utcákat is létrehoztak. Ezeknek vagy sikerült áttörniük a lakótömböt,
vagy zsákutcaként rekedtek meg. A zugok kialakulása is a telkek elaprózódására vezethető
vissza.

Az ősi településrész mai arculatát a XX. századi földszintes, nyeregtetős lakóépületek
határozzák meg, amelyek közé az 1950-es-1960-as évek kádárkockái, vagy a ’90-es évek
lakóépületei ékelődnek be.
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Az utcaképet az oldalhatáron álló, zártsorú beépítés határozza meg, ahol a földszintes, sátorvagy nyeregtetős épületek sorakoznak. Az épületállomány vegyes képet fest: az avult
lakóházaktól a nagyon szépen felújított portákig sokféle épülettel találkozhatunk.
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Településközpont

A településközpont a Szabadság teret és a Köztársaság teret, a Csokonai utca két oldalát,
valamint a vasútállomás térségét öleli fel.

Meghatározó szerkezeti eleme a két háromszög alakú tér, amelyek jellegzetes alakja az ősi
településrész déli kiterjedésével, illetve a Szabadság és Bajcsy-Zsilinszky utcák közötti tömb
beépülésével, majd a déli lakóterületek terjeszkedésével már a II. és III. katonai felmérés
térképein is kirajzolódik. Ebben az időszakban a városrész többi része még nem épült be.
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28. A településközpont a II. (fent) és a III. (lent) katonai felmérés idejében
Forrás: mapire.eu

A településközpont mai arculatát a vasútvonal átadásával, majd a szocializmus időszakára
jellemző 3-4 emeletes blokkházak megjelenésével nyerte el a XX. század második felében.
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Mindebből következik, hogy a településközpont építészeti arculata nem egységes, magán
viseli az egyes korszakok nyomait. A Szabadság és Köztársaság tér közpark és zöldterületi
funkciója mellett közintézményeknek is helyet ad. A Szabadság tér északi oldalán zártsorú
beépítésű, a XX. század elején épült földszintes házak képeznek egységes térfalat, amelyet az
iskolasor előkertes épületegyüttesének játékossága tör meg. A Köztársaság tér szélén álló
Bankpalota épülettömegével, megjelenésével már átvezet a szocialista építészet 3 emeletes
lapostetős épületeinek világába, amely egészen az Ady Endre utcáig meghatározza az
utcaképet. Innentől ismét a zártsorú, földszintes, javarészt még a II. világháború előtt épült
házak uralják a környezetet, amelyekben vagy üzletek, boltok működnek vagy lakóházként
funkcionálnak. A vasútállomás felé közeledve az épületállomány mind tömegformálásában,
megjelenésében, mind pedig megépülésének idejében egyre heterogénebb. Az utcakép
zártságát az oldalhatáron álló beépítés miatt egy-egy kerítés töri meg.

29. A Szabadság tér – Köztársaság tér – Csokonai utca beépítettsége
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A településközpont keleti része a vasútállomás térségébe torkollik, ahol a gazdaságiszolgáltató funkciók is megtelepedtek. Legjelentősebb épülete a vasútállomás, amely a XX.
század
első
harmadában
épült
jellegzetes
emeletes
indóházként.
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30. A vasútállomás felvételi épülete
A településrészen található a Kiss Ernő és Napkelet utca közé beékelődött kegyeleti park. Itt
áll Schmidt Ferdinánd családi sírhelye, amely a város egyedüli 1848-49-es vonatkozású
emlékhelye.
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Lakóterület
A lakóterület mind kialakulásában,
mind
elhelyezkedésében
három
nagyobb területi egységet ölel fel.
Legkorábbi területei már az 1860-as
években is lakottak voltak, de teljes
kiépülésére a XX. század második
harmadáig kellett várni.
A lakóterületek kialakulását a Tisza
vízrendezése
tette
lehetővé,
amelynek révén megkezdődhetett a
korábban
árvízveszélyes,
alacsonyabban
fekvő
területek
beépítése is. Az első házak az 1860as években a mai Szabadság utca –
Bajcsy-Zsilinszky utca közötti két
teleksor szélességű tömbjében jelentek meg, amelyet akkor még nem tárt fel keresztirányú –
mai Budai Nagy Antal utca- átkötés.

31. A lakóterületek a II. és III. valamint az 1941-es katonai felmérés idején
Forrás: mapire.eu

A lakóterület a kiegyezés után indult intenzív növekedésnek. Ekkor épült be a BajcsyZsilinszky - Köztársaség tér – Csokonai utca – Nyomás sor – Áchim András utca által határolt
terület. Az új utcákat a Szabadság utca tengelyéhez igazították, ami egyrészről hegyesszögű
útcsatlakozásokat eredményezett a mai településközpontnál (Csokonai utca), másrészről a
korábban már említett Szabadság és Köztársaság tér jellegzetes háromszög alakú teresedését
is determinálták.
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A XX. század első felében a lakóterület észak felé, az egykori Parti szőlők irányába,
körülbelül a mai Árvíz utca vonaláig terjeszkedett tovább. A két világháború között épült be a
vasút és a Pallavicini major közötti déli terület, majd a negyvenes évek elején épült fel az ún.
ONCSA-telep a Csokonai utca északi oldalán.
Az Országos Nép- és Családvédelmi Alapot (ONCSA) az 1940-ben elfogadott 23.
törvénycikk hozta létre azzal a céllal, hogy amely alkalmi segélyek helyett hosszú távú
kölcsönökkel, szociális ellátással segítse a családokat. A juttatások egyik központi eleme a
megfelelő lakhatás biztosítása volt, így a rászoruló – legalább négy gyermekes - családok
komfortos, jól funkcionáló családi házakba költözhettek, amelyeket mintaterveknek
megfelelően építettek fel. A mintatervek országosan mindössze 6 alaprajzi elrendezést és
néhány alváltozatot engedélyeztek, így a helyi sajátosságoknak, népi motívumoknak csak a
falazat kialakításakor, a tetőszerkezet megtervezésekor, illetve a tornác beépítési módjánál
jutott szerep. A falazat anyaga a legtöbb esetben vályog volt, de mindig ragaszkodtak a kő
vagy tégla alaphoz és a szigeteléshez. A szobák gyalult fapadlós, valamint a konyhák köves
vagy téglás borításáról ugyancsak nem mondtak le, még akkor sem, ha emiatt hónapokat,
féléveket csúszott az átadás.
Az épületek külső és belső festésénél annak ellenére ragaszkodtak a fehér meszeléshez, hogy
a falvakban egyre inkább elterjedtek a színes homlokzatú épületek és a „hengerezett” szobák.
A házak általában nyeregtetővel épültek, ahol a homlokzat folytatását jelentő oromfal olykor
díszítőmotívumokat is hordozott – ezek a kor ízlésének némiképp engedve általában nemzeti
vagy vallási motívumok voltak: ritkábban ország címer, gyakrabban kereszt vagy kehely. A
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tető anyagában már nem követték a helyi hagyományt, így az elterjedt nád-, zsúp- vagy a
felvidéki zsindelytető helyett kizárólag tűzálló anyagot, általában cserepet engedélyeztek.

32. Tisza-menti, szoba-konyhás ONCSA-lakóház alaprajza és távlati képe
Forrás: orszagepito.hu

A lakóterületek nem csak kiépülésük idejében, de telekstruktúrájukban, szerkezetükben is
elkülöníthetőek annak ellenére is, hogy itt már szabályos vonalvezetésű utcákat és
telektömböket alakítottak ki. A déli és északi lakóterület szervesen kapcsolódott Mindszent
meglévő struktúrájába, míg a keleti területek a vasútvonal miatt teljesen elkülönülnek attól.
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A lakásépítések és az átépítések következtében a lakóterületek épületállományában nem
fedezhetőek fel markáns különbségek. Itt is nagy számban jelentek meg az ún. Kádár-kockák,
azaz a megközelítőleg négyzetes alaprajzú, általában 100 m2-es, sátortetős, előkertes házak. A
lakóépületek egy része az elmúlt évtizedekben ugyan átépült, de az utcaképet, a „klasszikus”
kertvárosi hangulatot mind a mai napig meghatározzák.
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Tófenék
Tófenék Mindszent Tisza-parti, igen kedvelt és
látogatott üdülőterülete, ahol a homokos part igazi
kikapcsolódást jelent. A folyó árterén kialakult
területen, számos lábakon álló üdülőt találni, ahol a
praktikum és az egyszerűség az elsődleges szempont.
Az épületek a telkeken zömében szabadon álló
jelleggel helyezkednek el. A terület különleges
atmoszféráját, hangulatát a Tisza közelsége és az
ártéri növényzet adja. Az épületek jellemzően
egyszintesek, tetőtérbeépítésesek, hiszen a kisméretű
telkek nem is alkalmasak arra, hogy egy családi ház
méretű épület foglalja el a teret. A földszint az ártéri
viszonyok miatt mindig „alulhasznosított”, az
emeletre általában külső lépcső vezet fel.
Tófenéken az üdülők mellett szabad strand, játszótér, valamint vendéglátó-egység és
révátkelőhely is megtalálható. Az üdülőfunkció mellett a területhasználatra jellemzőek az
ültetett erdők és a kiskertek is.
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Gazdasági területek
A gazdasági területek egyrészt az Áchim András utca – Szabadság utca – vasútvonal
térségébe beékelődött gazdasági-szolgáltató területet, másrészt pedig a település külterületein
elhelyezkedő mezőgazdasági üzemeket öleli fel. Ez utóbbi jellemzően a nagygazda tanyák
körét öleli fel. A melléképületek köre szükségszerűen bővebb, mint ami egy klasszikus
tanyaudvarhoz hajdan kapcsolódott. Nemegyszer számos modern, fémszerkezetű színnel,
takarmánytárolóval, állattartó épülettel is találkozni.

33. Gazdasági terület a Miási út mentén
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Tanyavilág
A tanya az Alföld szétszórt, magányos telepeit jelentette, s többnyire a gazdálkodás
központjai, illetve a lábasjószág telelőhelyei voltak. Kialakulásában a mezőgazdaság játszotta
a meghatározó szerepet. A tanyák gazdaságának látványos fellendülése a feudális korlátoktól
többnyire mentes XIX. század végén és a XX. század elején zajlott. Segíthette a folyamat
kibontakozását, hogy akkoriban történtek meg a nagyszabású folyószabályozások, valamint a
futóhomok megkötése, amelynek hatására sokan építettek tanyákat, s kezdtek rajtuk
gazdálkodni.

Mindszenten a tanyák a település keleti és déli területein, az utakra felfűződve alakultak ki.

34. A Miási út térségének tanyavilága az 1882-es kataszteri térképen (részlet)
Forrás: mapire.eu

A tanya nem egy épülettípust, hanem az épületek és környezetük szerves, organikus egységét
jelenti. Jellegzetességük a tanyaudvar központi szerepe, ahol az épületegyüttes lelke az udvar.
A klasszikus beépítés jellemzői:





a tanyatelek közepe nem beépített, hanem körbeépített;
az épületek többsége az udvar felé nyílik, kifelé zártak a homlokzatok;
a különálló épületek alkotják magát a tanyát;
az egyes tanyákat fák ölelik körbe.
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A szabadon álló lakóház, a melléképületek és a gazdasági épületek olyan térbeli rendet
alkotnak, amely egyrészt a különböző építészeti tömegek vizuális kapcsolatát, másrészt a
telek funkcionális megosztását, harmadrészt pedig a továbbépítés és fejlesztés lehetőségét is
biztosítják.
A XIX. században és a XX. század elején emelt tanyai lakóház alakulását a lakók mindenkori
igényei, anyagi lehetőségei, a helyi adottságok és a hagyományok határozták meg. Alaprajzi
kialakítás tekintetében a szoba-konyha-kamra vagy szoba-konyha-szoba elrendezés volt az
általános, de a háromosztatú tanyaház harmadik helyisége - kamra - a szükség következtében
idővel szobává alakult és helyt adott a család következő nemzedékének. A bejárat a középső
helyiségből nyílt, ebből vezettek további ajtók a másik két helyiségbe. A tetőformák közül
egyeduralkodó volt a nyeregtető.
A tanyák különleges melléképülete volt az ún. nyári konyha, ahová a lakóházból áttevődtek a
főzési, sütési munkák, megkönnyítve és kényelmesebbé téve a tanya körül adódó nagyobb
volumenű konyhai munkákat (kenyérsütés, disznóvágás, lekvár főzés stb.).

Egy közepes méretű parasztgazdaságban a gazdasági épületek alapterülete jóval meghaladta a
lakóházakét. Az istálló és az ól legtöbbször önálló, a lakóháztól vagy más épületektől
alaprajzilag és szerkezetileg is független építmény volt. A tanya gazdálkodási funkciójának
visszaszorulásával azonban a melléképületek jelentősége visszaesett, használatuk átalakult,
illetve egy részüket már le is bontották.
Jellegzetes alföldi építmény a góré, amely lábakra épített, faszerkezetű, deszkapadozatú,
lécezett oldalú kukoricatároló építmény, korábban nád-, zsindely-, ma már döntően
cseréptetővel.
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A mai tanyáknak két jellemző fejlődési irányuk van: a gazdálkodó és a lakó vagy nyaraló
tanya. Utóbbinál a rekreációs szerep a meghatározó.

35. Útszéli postaládák a tanyavilágban (Miási út mentén)
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Tisza és Kurca vidéke

A Kurca és a Tisza vidéke Mindszent természet közeli területe, amelyet az országos ökológiai
hálózat ökológiai folyosója, természet megőrzési és madárvédelmi terület, valamint
tájképvédelmi terület övezete is érint.
A Tisza sok millió évvel ezelőtt a mai Kurca helyén folyt, amelyet jól mutat a Kurca
medrének meglehetősen nagy szélessége és beágyazottsága.
A Kurca közel 40 km-n át kanyarog a Körös-toroktól Mindszentig, ahol a Tiszába ömlik.
Több ezer éve még a Körös medre volt, és párhuzamosan futott a Tiszával, mert a Tisza
domború ártere miatt egyedül Mindszentnél tudta elérni a folyót. A XIX. századi
folyószabályozások előtt a Kurca környéke erekkel-mocsarakkal tarkított terület volt. Egy-egy
nagyobb árvíz során a Tisza, a Körös és a Kurca egyetlen összefüggő vízfelületet alkotott,
amely kiváló életteret biztosított a növény- és állatvilágnak.
A folyószabályozások során a Kurcát elvágták a Körösöktől. A megszűnt élővíz utánpótlását
zsilipekkel szabályozzák, amely az egyes folyószakaszok vízállását is befolyásolja.
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Egyéb külterület
Az egyéb külterületek jelentős része természetvédelmi oltalom alatt áll, ahol a környezeti
értékek megőrzése elsőrendű feladat.
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5. A településkép minőségi formálására vonatkozó ajánlások
A földrajzi adottságok meghatározzák Mindszent arculatát, települési karakterét. Ennek
következtében különböző településrészek alakultak ki, amelyekre többé-kevésbé eltérő
építészeti ajánlások fogalmazhatóak meg.
Mindszent műemlékeinek száma ugyan kevés (r.k. templom, tanya a Szegvári út mellett),
azonban számos helyi védelemre érdemes épület található a településen, illetve külön ki kell
emelni a településszerkezeti értéket képező, helyi területi védelmet élvező, egyedi hangulatú
ősi településrészt. A település régészeti lelőhelyinek száma igen magas és a természetvédelmi
fejezetben már említett kunhalmok régészeti jelentőségét is hangsúlyozni kell. A település
kegyeleti parkjai zöldfelületi és kultúrtörténeti értékét is hordoznak. A zöldfelületi rendszer
hangsúlyos részét képezi a település két központi parkja (a Szabadság és a Köztársaság tér),
valamint a helyi védelem alatt álló fasorok.
A fejezetben az egységes településkép megőrzése, megtartása érdekében sematikus ábrák és
jó példák segítségével mutatjuk be az ajánlott építési módokat a korábban ismertetett
településrészi bontásban.

Mindszent teljes területére vonatkozó általános alapelvek
Mindszent területén - a kulturális örökség meghatározó részeként - védeni kell a már feltárt,
illetve a későbbiekben feltárandó régészeti területeket, a kialakult építészeti, településképi
hagyományokat, jellegzetességeket, az épített környezet értékeit. Épületek, építmények
építése, átalakítása, bővítése csak környezetbe illően, a beépítési, telekhasználati,
homlokzatképzési, tömegformálási és anyaghasználati hagyományok figyelembe vételével
történhet.
Az építési telek közterületről látható részén a tulajdonosnak az épületeket, kerítéseket
gondozottan, rendben kell tartania. Ugyanez vonatkozik a közterületeken lévő építményekre,
műtárgyakra, növényzetre.
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Telepítés
Az épületek elhelyezésekor figyelembe kell venni a telek geometriai adottságait, a
szomszédos épületek elhelyezkedését, valamint a szűkebb környezet jellegzetességeit.
Új épület építésénél a már meglévő, szomszédos épületeket, épületrészleteket (kerítés, kapu,
stb.) meghatározó környezeti elemként kell figyelembe venni.

Magasság, épülettömeg
Az épület magasságának meghatározásakor figyelembe kell venni a szomszédos beépítések
magasságát, mert a közel azonos magasságú épületek révén könnyebben alakul ki harmonikus
utcakép és a szomszédos beépítések benapozása is kedvezőbb lesz.
Új épület építésekor vagy meglévő bővítésekor az épülettömeg meghatározásakor figyelembe
kell venni a környező épületek homlokzatának, tömegének és tetőzetének formai
jellegzetességeit. A már kialakult környezetben megjelenő túlzottan mozgalmas, nagy tömegű
házak megbontják az utca- és településkép egységét.
A helyi védelem alatt lévő építményeket eredeti formájukban meg kell őrizni, azaz azok
beépítési módja, tömege, tetőformája, homlokzati kialakítása megtartandó.
Anyaghasználat, színek
Az épületek homlokzati kialakításának meghatározásakor figyelembe kell venni a környező
épületek homlokzatképzési jellegzetességeit. A színében, anyaghasználatában túlzottan
változatos vagy a környezetétől elütő új homlokzat megbonthatja az utca- és településkép
egységét.
A felújítandó épületek esetében szerencsés megőrizni a homlokzatképzés jellegzetességeit, ha
azok környezetükbe illeszkednek.

Homlokzatalakítás, nyílászárók
A hagyományos, népi építészetre jellemző tagozatok eltávolítása a ház jellegének
elvesztéséhez vezet, ahogy általában kedvezőtlenül befolyásolja a homlokzat megjelenését,
akárcsak a nyílászárók osztásának elhagyása, illetve azok formájának, tengelyrendszerének
megváltoztatása. Épület felújításkor javasolt az egész ház egy egységként való kezelése, a
teljes homlokzat egységes felújítása, függetlenül a tulajdoni viszonyoktól.
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Tetőhajlásszög, tetőforma
Az újonnan épülő épület tömegének meghatározásakor figyelembe kell venni a környező
épületek tetőzetének hajlásszögét, formáját is. A szomszédokétól túlzottan eltérő hajlásszöge,
formavilággal épülő tetőzet megbonthatja az utcakép egységét.
Kerítés, kert
Előkert a kialakult övezetben történő átépítés esetén akkor engedélyezhető, ha mindkét
szomszédos beépítés előkertes. Az előkerteket lehetőség szerint zöldfelületként, őshonos
növényfajok preferálásával javasolt kialakítani. Az előkert részleges leburkolása csak
kivételes esetekben indokolt. Természeti, műemléki vagy helyi védelem alatt álló telkekre
kertépítészi tervet kell készíteni.
A kerítés az épületeknek az utcaképet alapvetően befolyásoló kiegészítője, ezért formájának,
anyagának meghatározásakor figyelembe kell venni a terület jellemzőit. Mindszent teljes
területén kerülni javasolt a fémlemez kerítések alkalmazását.

Közparkok, közterületek
A közterületek egységes jellege, karaktere érdekében a gyalogos zónákban csak egységes
stílusú burkolat, utcabútor, közvilágítás és növénytelepítés alkalmazható. Közparkokat,
kegyeleti parkokat, közkerteket, szabad strandot, a helyi védelem alatt álló zöldfelületi
értékeket, utcai fasorokat, továbbá közintézmények kertjeit, valamint a temetőt érintő
beavatkozásokat (létesítés, felújítás, rekonstrukció, átépítés stb.) csak kertépítészeti terv kisebb jelentőségű esetekben kertészeti szakvélemény - alapján lehet elvégezni. Meglévő
fasorok pótlásánál az egységes látvány megtartása ill. kialakítása érdekében az adott területen
leggyakoribb díszfa faj telepítendő.
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A közterületi zöldfelületek - közparkok, közterek, kegyeleti parkok, szabad strandok, fasorok,
közlekedési területek zöldfelületei - növényállománya minden esetben védendő értéket
képvisel.

Reklámtáblák, cégérek
A feliratokat, cégéreket az épület stílusához, az egységes utcaképhez illeszkedően úgy kell az
épületek homlokzatain elhelyezni, hogy azok szervesen illeszkedjenek a homlokzatok
meglévő vagy tervezett vízszintes és függőleges tagolásához, a nyílászárók kiosztásához, azok
ritmusához.
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Egyéb
Új (közép-, kisfeszültségű és közvilágítási) villamos energia ellátási hálózatot csak
földkábeles elhelyezéssel szabad építeni.
A meglevő hálózat rekonstrukciójánál, illetve a hálózat építéssel járó felújítása során is csak
földalatti vezetést szabad alkalmazni.
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Ősi településrész
Az ősi településrészen mind az új építések, mind a meglévő épületek felújítása során szem
előtt kell tartani a településrész jellegzetes szerkezetét, telekrendszerét, az utcák
vonalvezetését, azok szabálytalanságát, hiszen ezek együttesen képezik az ősi településrész
sajátos arculatát.
Telepítés, beépítés
Az ősi településrészen új épület építésénél a kialakult állapotnak
megfelelően oldalhatáron álló, zártsorú beépítés a meghatározó. Az
épület telepítésekor, ugyanakkor mindig figyelembe kell venni a
szomszédos épületek elhelyezkedését, mert a már meglévő,
szomszédos épületek által meghatározott beépítési vonaltól való
bármilyen irányú eltérés legtöbbször kedvezőtlenül befolyásolja az
utcaképet. Éppen ezért kivételes esetben – amennyiben a szomszédos
épületek kialakítása indokolhatja - szabadon álló és/vagy hézagosan
zártsorú beépítés is megengedett. Telekalakítás ugyanakkor csak
különösen indokolt esetben és a telektömbön belül kialakult jellemző
telekszerkezethez illeszkedően engedélyezhető.

Magasság
Az ősi településrészen az épületek többsége legfeljebb
földszint + tetőtér magasságú épület létesíthető, az ennél
magasabb épületek nem illenek a városrész arculatába.
Védett épületre emeletet ráépíteni, annak tömegét bővítéssel
megváltoztatni nem szabad.
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Anyaghasználat, színek, homlokzatalakítás, nyílászárók
A területen csak a meglévő épületek
színvilágához
és
anyaghasználatához
illeszkedő
épületfelújítások,
építések
engedhetőek meg. Nem elfogadható a
feltűnő és kirívó színhasználat, a rikító színű
fémlemez fedések és burkolatok.
A hagyományos építőanyagok dominanciáját a felújításoknál, új építéseknél is biztosítani
kell.
A történeti épületek tagozatának eltávolítása, a nem megfelelő színezés az utcakép jellegének
eltűnéséhez, harmóniájának felbomlásához vezethet.
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Tetőhajlásszög, tetőforma
Az ősi településrészen az egységes utcakép érdekében csak egyszerű
tetőformájú, 35-450 közötti tetőhajlásszögű, magastetős épületek
építhetők, az adott utcaszakaszra jellemző tájolású tetőgerinccel.
Lapostetős épület a területen nem építhető.
Tetőtér-beépítés esetén kerülni kell az erőteljes, aránytalan
tetőformákat, tetőablak-kialakításokat. Az egységes utcakép
megőrzése érdekében tetősíkból kiugró tetőablak közterületről
látható tetősíkon sem új, sem meglévő épület tetőterének
beépítésekor nem alkalmazható, csak tetősíkba helyezett ablakok
kialakítása engedhető meg.

65

Környezetétől túlzottan elütő anyagú, színhatású, textúrájú tetőhéjazat alkalmazása általában
kedvezőtlenül befolyásolja az utca- és településképet.
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Településközpont
A településközpontban a XX. század elején épült lakóházak, közintézmények, paneles
technológiával épült épületek, közparkok és a város jelentős zöldfelületei egyaránt
megtalálhatóak, így építészeti szempontból heterogén egységet képez, így új épület építésénél
vagy meglévő felújításánál a környező épületek adottságai, az utcaszakasz vonalvezetése a
meghatározó.
Telepítés
A településközpontban új épület építésénél a meglévő tömb vonalvezetéséhez kell igazodni,
azaz:
- a nyugati részen - a József Attila utcáig - oldalhatáron álló zártsorú vagy félig
zártsorú,
- a középső részen – József Attila utca és Ady Endre utca között – szabadon álló,
- a keleti részen előkert nélküli, zártsorú, oldalhatáros beépítés a meghatározó.
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Magasság
Új épület építésénél a meglévő telektömb építési magasságaihoz kell igazodni. Védett
épületre emeletet ráépíteni, annak tömegét bővítéssel megváltoztatni nem szabad.

Anyaghasználat, színek
A településközpont épületeinek színvilága
változatos, ugyanakkor a rossz példák
ellenére is megfigyelhető az összhang a
hasonló anyag- és színhasználat tekintetében.
A városrészen nem elfogadható a tetők és
homlokzatok feltűnő és környezetéből kirívó
színezése, az erős színhasználat (kék, lila,
piros, zöld), a rikító színű fémlemezfedések,
fémtetők,
zsindelyek
és
burkolatok
alkalmazása. A homlokzatok színezésénél a
környezethez igazodóan a természetes
pasztellszíneket javasolt alkalmazni.
Javasolt a hagyományos vakolt homlokzati architektúra alkalmazása, valamint a
hagyományos építőanyagok dominanciája.

69

A házgyári technológiás épületek esetében a homlokzati felújítások (utólagos hőszigetelések)
adnak lehetőséget a színezésre, a hálószerű felületek oldására, tagolására. Egy épületen
legfeljebb három, egymással harmonizáló szín használható. A nyílászáró cseréje esetén az
épületek egységes megjelenését meg kell tartani.
A történeti épületek tagozatának eltávolítása, a nem megfelelő színezés az utcakép jellegének
eltűnéséhez, harmóniájának felbomlásához vezethet.

Nyílászárók
A Településközpont egyes épületein meglévő ún. szárazkapuk Mindszent építészeti örökségét
képezik, ezért felújításukra, az építészeti részletek megőrzésére különös hangsúlyt kell
fektetni
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Tetőhajlásszög, tetőforma
A területen a házgyári technológiás lakóépületek kivételével a magastetős – jellemzően 450
alatti – tetőforma a meghatározó.
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Közparkok, közterületek
A városközpont helyi védelem alatt álló platán fasorának esetleges kiegészítése csak
előnevelt, koros platán fával (Platanus hybrida) történhet.
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Lakóterületek
Telepítés
A lakóterületeken jellemzően a zártsorú,
oldalhatáron álló beépítés a meghatározó. Új
épület építésénél az utcaképhez illeszkedő
beépítési formát kell követni. Előkert akkor
engedélyezhető, ha mindkét szomszédos
beépítés előkertes.
A lakóterületekhez kapcsolódó, elsősorban a
szabadidő eltöltését lehetővé tévő, jelenleg
többségében
beépítetlen
területeken,
szabadon álló beépítési mód javasolt.

Magasság
A területen csak a környezetébe illeszkedő
építészeti kialakítású épület helyezhető el. A
túl magas házak nem illeszkednek a
városrész utcaképébe.
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Tetőhajlásszög, tetőforma
A területen csak magastetős épületek
építhetők,
az
utcaképhez
illeszkedő
tetőgerinccel. Tetőtér-beépítés esetén kerülni
kell a környezettől eltérő, erőteljes
tetőformákat,
tetőablak-kialakításokat,
tetőfelépítményeket.
Városképi szempontból
a
tetősíkban
elhelyezett, az utcai homlokzat nyílásainak
ritmusához illeszkedő tetőablakok kialakítása
javasolt.

Anyaghasználat, színek
A lakóterület épületeinek színvilága
változatos, ugyanakkor a rossz példák
ellenére is megfigyelhető az összhang a
hasonló
anyagés
színhasználat
tekintetében.
A
kertvárosban
nem
elfogadható a tetők és homlokzatok feltűnő
és környezetéből kirívó színezése, az erős
színhasználat (kék, lila, piros, zöld), a rikító
színű
fémlemez
fedések,
fémtetők,
zsindelyek és burkolatok alkalmazása. A
homlokzatok színezésénél a környezethez
igazodóan a természetes pasztellszíneket
javasolt alkalmazni.
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A népi építészet értékeit képező lakóházak homlokzatára, tömegéra, nyílászáróinak
kialakítására és osztása az épületek felújítása, korszerűsítése során is kiemelt figyelmet kell
fordítani.
Javasolt a hagyományos vakolt homlokzati architektúra alkalmazása. A hagyományos
építőanyagok dominanciáját az új építéseknél is biztosítani kell.
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Kerítés
A kertvárosban utcafronti kerítés lehetőség szerint fából, kőből, téglából, betonelemekből, élő
sövényből, drótfonatból, illetve ezen anyagok kombinált felhasználásával létesüljön. Kivételt
képeznek ez alól a népi építészet hagyományait idéző fa és kő kapuzatok, kerítések. A
fémlemez kerítések, kapuzatok minden esetben kerülendőek.
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Tófenék
Telepítés
Az üdülőterületen a nyaralók szabadon álló beépítési móddal helyezhetőek el kizárólag az
épület lábra állításával. Az oldalhatáron álló beépítés az egykori zártkertek területén indokolt
esetben megengedett.
A szabad strand területén épület, építmény csak kertépítészeti szakvélemény birtokában
létesíthető.

Magasság
Az üdülőterület építészeti arculatát az egyszerű formavilág és tömegarányok határozzák meg,
azaz a kis léptékű, a természettel, a kerttel harmonikus kapcsolatot létesítő épületek
dominálnak.
Tófenék területén ezért az egységes arculat megőrzése érdekében egyszintes – lábazat + 1
szint – épületnél magasabb nem létesíthető.
Tetőhajlásszög, tetőforma
Tófenéken magastetős épületek építhetőek, jellemzően az utca vonalára merőleges iránnyal.
Az épületek egyszerűsége érdekében kerülni kell az erőteljes és túlságosan összetett
tetőformákat, tetőablak-kialakításokat. Tetőfedésnél javasolt a természetes színek használata.
Kerülendő a nem természetes színű cserepek, vagy egyéb anyagú héjazatok (lemezek)
alkalmazása.
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Anyaghasználat, színek
Kerüljük a bódéépítészetre jellemző szerelt jellegű építőanyagok (OSB lap, polikarbonát,
hullámlemezek stb.) és a tobzódó, egymást gyengítő anyagok sokaságának használatát.
Részesítsük előnyben az ártéri hangulattal harmonizáló anyagokat, amelyeket a maguk
természetességében, vakolt felületekkel párosítva jelenítsünk meg a homlokzaton. Nem
elfogadható a feltűnő és kirívó színhasználat.
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Kerítés
Az üdülőterületen az áttört kerítések javasoltak, a tömör megoldások nem elfogadhatóak. Az
áttört kerítések nádfonattal vagy műanyaghálóval való zárása nem megfelelő, a belátást
inkább honos növények vagy sövény telepítésével javasolt megakadályozni. A kertkapu
illeszkedjen a kerítéshez és az épület kialakításához.

Kertek
Mivel a kertek használata időszakos jellegű, ezért fontos, hogy a helyi speciális adottságokhoz
jól alkalmazkodó növényeket válasszunk. Tartózkodjunk a települési karaktertől idegen
örökzöldek, tujasorok telepítésétől
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Tanyavilág
Telepítés
A hagyományos alföldi tanyák különböző
funkciójú terei általában önálló – szabadon
álló - épületekben kaptak helyet, a terjengős
épülettömegek nem voltak jellemzőek.
Utóbbiak alkalmazása legtöbbször tájképi
szempontból
sem
szerencsés.
A
tanyaudvarokon az épületek elhelyezésekor a
racionalitás volt a meghatározó szempont,
ezáltal a tanyatelek közepét nem építették be.

Tetőhajlásszög, tetőforma
A hagyományos alföldi tanyák általában a legegyszerűbb tetőformával – jellemzően
nyeregtetővel - épültek. A változatos összképet a teljes épületegyüttes önmagukban egyszerű
elemei adták. A tanyavilágban ezért csak tájba illő, a helyi építési hagyományoknak
megfelelő jellegű, magastetős épület létesíthető. Lakóépület esetén minimum 380, maximum
450, mezőgazdasági épület esetén 30-450 tetőhajlásszögű épület engedélyezhető.
Épületcsoportnál azonos dőlésszögű, héjalású tetőkialakítást kell alkalmazni. A bonyolult,
kontyolt tetőidomok, lapostetők egyáltalán nem voltak jellemzőek, és alkalmazása
legtöbbször tájképi szempontból sem szerencsés.
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Gazdasági funkciójú területek
A külterületi gazdasági funkciójú területeken a növénytermesztés, állattenyésztés és az
ezekkel közvetlenül kapcsolatos termékfeldolgozás és tárolás létesítményei kaptak helyet. A
gazdasági szempontok mellett a hagyományos és egyedi tájhasználati és természeti értékek
megőrzését is figyelembe kell venni

Telepítés

A hagyományos külterületi gazdasági
területek különböző funkciójú terei általában
önálló – szabadon álló - épületekben kaptak
helyet, a terjengős épülettömegek nem voltak
jellemzőek.
Utóbbiak
alkalmazása
legtöbbször tájképi szempontból sem
szerencsés.

Anyaghasználat, színek
A gazdasági funkciójú területeken nem elfogadható a tetők és homlokzatok feltűnő és
környezetéből kirívó színezése, az erős színhasználat (kék, lila, piros, zöld), a rikító színű
tetőfedések és burkolatok alkalmazása. A homlokzatok színezésénél a környezethez
igazodóan a földszíneket javasolt alkalmazni.
Tetőhajlásszög, tetőforma
A hagyományos alföldi tanyák, majorok, külterületi gazdasági egységek épületei általában a
legegyszerűbb tetőformával (nyeregtető, fél nyeregtető) épültek, a változatos összképet a
teljes épületegyüttes önmagukban egyszerű elemei adták. Bonyolult, kontyolt tetőidomok,
lapostetők egyáltalán nem voltak jellemzők. Utóbbiak alkalmazása legtöbbször tájképi
szempontból sem szerencsés.
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Tisza és Kurca vidéke
A folyók és árterük településképi szempontból jellegzetes és kiemelkedően értékes részét
képezik Mindszentnek. A hullámtérben és az árvízvédelmi töltés területén lakóépület nem
létesíthető.
A Tisza és Kurca vidékén végighúzódó ártéri ligeterdő meghatározó és védendő elem, mint
tájképi, mind ökológiai szempontból, így természetközeli állapotát meg kell őrizni.
Természeti érintettségű (Natura 2000, országos ökológiai hálózat) erdőterületen távközlési
magas építmény, adótorony, antenna nem létesíthető, meglevő felújítása nem engedélyezhető.
Az országos ökológiai hálózat által érintett területen, a természeti területeken, a helyi
természetvédelmi területen illetve tájképvédelmi szempontból értékes területen adótorony,
távközlési magasépítmény nem létesíthető.

Egyéb külterületek
Az egyéb külterületek jelentős hányadát a mezőgazdasági területek teszik ki, ahol a termőföld
védelme mellett a hagyományos és egyedi tájhasználati és természeti értékek megőrzését is
figyelembe kell venni. Ezeken a területeken a természeti értékek megőrzése, kilátás– és
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rálátás védelme az elsődleges feladat. Épületet építeni vagy meglévőt felújítani csak
környezetbe illeszkedő szín- és anyaghasználattal, tömegaránnyal lehetséges.
Természeti érintettségű (Natura 2000, országos ökológiai hálózat) erdőterületen távközlési
magas építmény, adótorony, antenna nem létesíthető, meglevő felújítása nem engedélyezhető.
Az országos ökológiai hálózat által érintett területen, a természeti területeken, a helyi
természetvédelmi területen illetve tájképvédelmi szempontból értékes területen adótorony,
távközlési magasépítmény nem létesíthető.
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6. Jó példák: Épületek, építészeti részletek
Felújított épületek
A felújított lakóépület nagyon szépen megőrizte az alföldi építészetre jellemző
deszkaoromzatot és a nyílászárók kiosztását.

Kádár-kocka
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Kortárs épületek
Új építésű lakóház a lakóterületen, amely egyszerű formavilágával, a nyílászárók rendjével és
díszítettségével jó példája a környezetbe illeszkedő, nem hivalkodó kortárs építészetnek.
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A nem hivalkodó üdülőépületet a Ennél a nyaralóépületnél megjelenik a
teraszra felfuttatott szőlő teszi egyedivé. népi
építészetre
emlékeztető
deszkaoromzat.

Homlokzatok
A legkorábbi épületeken megjelennek a népi építészet formajegyei. A házak díszítése
mértéktartó, főleg a nyíláskeretezésekre és az oromzat deszkázatának és a faszerkezetek
fűrészelt díszítéseire korlátozódik. Az emberi lépték, a nyílások és tömör falak, a világos és
sötét felületek kiegyensúlyozottsága a szerkezet és a funkció tökéletes összhangját teremti
meg.
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A homlokzatképzés gazdagabbá válása a téglaépítészet megjelenésével vette kezdetét. Attól
függően, hogy az utcára merőlegesen vagy párhuzamosan áll az épület fő tömege, a vertikális
vagy a horizontális jelleg a domináns. A vertikális jellegű, azaz az utcára oromzattal forduló
háznál meg kellett oldani az oromzat megfelelő kiképzését is.
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Nyílászárók
Az utcával párhuzamos zártsorú vagy hézagosan zártsorú beépítésnél az ablaktengelyek
ritmikus kiosztása – valamint a szárazkapu elhelyezésének módja – határozzák meg az
épületek arányait.
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Építészeti részletek
Az építészeti részletek, mint például az utcanévtábla vagy egy kerekes kút díszítik az
épületeket, és aktívan alakítják az utcaképet is.
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Kerítések
A kerítések egyszerre teremtenek kapcsolatot az utcával, ugyanakkor térfalat képezve el is
választják az ingatlanokat a közterületektől.
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7. Jó példák: sajátos építményfajták
Közösségi terek, parkok
A terek parkok a közösségi élet színhelyei, ahol a településhez, helyi közösséghez
tartozásunkat is megéljük. Mivel rendszerint hosszabb időt töltünk ezeken a helyeken, ezért
megjelenésükre fokozott hangsúlyt kell fordítani.
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Utcabútorok
A közterületeken elhelyezett utcabútorok stílusának illeszkedniük kell a közterület
arculatához.
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Reklámok, cégérek
Az utcaképhez a hirdetőtáblák, reklámfelületek, cégérek is ugyanúgy hozzátartoznak, mint az
épületek vagy a növényzet, éppen ezért azokat az épület stílusához, az egységes környezethez
illeszkedően kell elhelyezni.
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Napelem, napkollektor
Magyarországon is egyre elterjedtebb a napenergia felhasználása. Napelem, napkollektor
esetében a technológia adott, a napelemek, napkollektorok kinézetén esztétikailag nem lehet
javítani, azonban a tetőkre való felhelyezésnél az esztétikai megjelenésre már oda kell figyelni
több szempontból is.
Ezeket a berendezéseket az utcakép védelmében az utcafronttól a lehető legtávolabb, például
a hátsókerti tetőfelületen célszerű elhelyezni. Érdemes a paneleket egy tömbben tartani, a
lépcsőzés és az ugráló vonalvezetés megbontja a tető egységes, nyugodt látványát.
Elhelyezésük csak oromzatos magastetőn, és kizárólag a tetősíkban maradva kívánatos, ne
döntsük meg semmilyen irányban. Védett utcakép, vagy homlokzat esetén, vagy ha a déli
tájolással a fentiek nem egyeztethetők össze, meggondolandó a kertben, támfalra, esetleg a
kerítésre való telepítésük.

Parabola, légkondicionáló, parapet-konvektor, riasztó
Az utcai homlokzatra ne helyezzünk parabolaantennát, légkondicionáló berendezés külső
egységét, illetve ha lehet parapet-konvektort se, valamint közművezetéket közterületről
látható módon se helyezzünk el. Ezek mind megbontják a homlokzat egységét, még akkor is,
ha egy szépen felújított épületről beszélünk. Ezek kerüljenek a ház hátsókert felé néző
falfelületére.
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A riasztóberendezésről is külön szót kell ejteni. A riasztó külső egysége a legszebb homlokzat
látványát is meg tudja bontani. Nem javasolt a berendezést a főhomlokzat közepére helyezni,
hanem esztétikusabb és településképileg is szerencsésebb hely az oldalhomlokzat, esetleg egy
takart hely, hiszen a legtöbb esetben nem a fény, hanem a hangjelzés és a biztonsági
szolgálathoz való közvetlen kapcsolat a lényeges a riasztás folyamatában.
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