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Az építés és ellentétpárja a bontás - hivatalosan: az építéskivitelezési tevékenység - sohasem 
magánügy, annak az esetek túlnyomó részében valamilyen kihatása van a település 
összességére. A város megszokott, egyéni arculata a közösség helyi identitásának alappillére, a 
jól ismert utcák, terek, helyszínek és részletek sokszor feltűnnek álmainkban, emlékezetünk, s 
így önazonosságunk fontos részei. Egyáltalán nem mindegy tehát, hogy ebből mit őrzünk meg, 
s adunk tovább a következő generációknak, mint ahogy az sem, mit teszünk hozzá a kapott 
örökséghez. Minden apró részletnek jelentősége lehet a "nagy egész" szempontjából, s ez 
komoly felelősséget ró az építés szereplőire, mert bár "az én házam, az én váram", de ez a 
"vár" mindenekelőtt a települési szövet alapsejtje is. A település, s így a települési arculat ügye 
pedig elsősorban a helyi közösség ügye, amelynek jogos igénye, hogy közös örökségével, a 
település arculatával, annak formálásával kapcsolatos elvárásait megfogalmazza egyes tagjai, a 
mindenkori építtetők felé. 
 
A Településképi Arculati Kézikönyv elsődleges feladata, hogy ezen elvárásokat rendszerezett, 
közérthető formában közvetítse használói számára. Cél, hogy a helyi környezetformálási 
hagyományok pozitív példáin keresztül ösztönözzön a tradíciók folytatására, megismerésére, de 
akár meghaladására is. Szeghalom környezeti örökségének, település- és építéstörténetének 
bemutatásán, tanulságainak számbavételén keresztül jut el a környezetalakítással kapcsolatos 
elvárások, egyfajta építési "illemkódex" megfogalmazásáig. A történeti példák felvillantása a 
tendenciák megragadását, a még jelen lévő hagyományok érzékeltetését szolgálja, a Kézikönyv 
az értékek teljeskörű lajstromba vételére nem vállalkozhat.  Viszont jellegénél fogva olyan 
számvetés, amely pillanatképet ad, hol tart a város építészete 2017-ben és rávilágít, melyek a 
továbblépés lehetőségei, sürgető feladatai. 
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A Kézikönyv nem direktíva, sokkal inkább segítség kíván lenni, a benne 
foglalt rajzos útmutató ajánlásaival demonstrálva a települési 
hagyományokba illeszkedő építés egy-egy lehetséges módját. Az itt 
szereplő ajánlások ezért nem kötelező érvényűek, ahogy egy "illemkódex" 
megsértésének sem jogi következményei vannak.   
 
Reményeink szerint Kézikönyvünk nem egy mereven lezárt, egyszeri 
vállalkozás, hanem nyílt, folyamatos hozzászólást és változtatást lehetővé 
tevő kezdeményezés. Ahogy a település története is továbbírásra vár, úgy 
jelen oldalak is egy, az utódok által folytatható, de akár át is írható 
folyamatos krónika első lapjai csupán.  Ezért, ha újabb arra érdemes alkotás 
születik, az bekerülhet, sőt be is kell, hogy kerüljön majd a Kézikönyvbe, 
hogy ezáltal büszke lehessen rá úgy építtetője, mint tervezője, kivitelezője 
és a település egyaránt. 
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Szeghalom a Sebes-Körös átkelőhelye mellett alakult ki - a Körös egykori medrében ma a Berettyó folyik - a közúti híd a 
korábbi rév helyének közelében található. Ide futottak össze a környék fontosabb útvonalai úgy a múltban, mint jelenleg 
is, ez biztosította város központi szerepét a sárréti tájon. Szeghalom házai felett ma is a református templom barokkos 
tornya - mint az ősi hitükre büszke protestáns polgárok öntudatának kifejeződése – trónol, uralva a tájképet, ahogy az a 
magyar Alföld mezővárosaiban lenni szokott. 
 
A ránk maradt jellegzetes, egyedi településképi arculat a város múltjának tükre, sikerek és kudarcok emlékezetének 
megtestesítője. Szeghalom nevének első említésével igen korán, a százdi apátság alapítólevelében találkozunk először. 
Az 1067-es adat Scegholm formában használja a település nevét. Anonymus, III. Béla király névtelen jegyzője szintén 
említi a magyarok honszerzéséről írott regényes gestájában, tehát a XII. század végén már jelentősebb hely lehetett, 
legalább is a királyi udvarban jól ismerték Zeguholmu nevét. Későbbi oklevelekben  1221-ben  Sceguholm,  


1222-ben  Zigholm,  1258-ban  Zitghobn,  1330 körül  Zug-holntj  1333-ban  Zeghabn,  1339-ben  Zughalom  
alakváltozatokkal találkozunk.  


A szeg, szög szó a régi magyar nyelvben éket, hegyeset, valamibe benyúlót, félszigetet jelentett. Ez a szóösszetétel 
szerepel pl. Szeged nevében, ahogy a Szegvár, Szigliget, stb. toponímiáknál is. A „halom” utótag különösebb 
magyarázatot nem igényel. 


Szeghalom a középkor folyamán mindig Békés megye jelentősebb helységei közé tartozott, főesperesség székhelye, 
majd a XV. századtól vámszedési joggal felruházott mezőváros. 


A török uralom teljes súlyával 1566, Gyula elfoglalása után nehezedett a környék településeire, noha a község 
hódoltatása vélhetően már jóval korábban kezdetét vette. A gyulai vár megszállása után a sárréti táj a Török Birodalom, 
a királyi Magyarország és az Erdélyi Fejedelemség végvidékévé vált. A közeli Bajom, Zsáka és Sarkad végváraiban 
szolgáló hajdúk majd másfélszáz éven át álltak ellent a török hatalmának, igaz módszereikben nem voltak válogatósak 
és nem kímélték a magyarlakta településeket sem. Szeghalom mégis majdnem folyamatosan lakott maradt a török 
időkben, lakói időről időre visszatértek falai közé. Mindez valószínűleg a karnyújtásnyira lévő Sárrét védelmet nyújtó, 
áthatolhatatlan ingoványainak volt köszönhető. 1561-ben Szeghalmon 19 portát írtak össze Nadányi Gyárfás özvegye és 
Nadányi János birtokában, majd 1630-ból ismét van adat, mely a helység létezésére mutat. 1642-ben Csáky István 
Nadányi (V.) Mihálynak zálogba adja Szeghalmot, aki azt környékbeli örökös jobbágyaival, és szerződéses emberekkel 
telepítette be, járásnyi nagyságú összefüggő birtoktestet alakítva ki a „Rétközben”, a Körös és a Berettyó között. Az 
uradalom falvai, pusztái voltak: Körösladány, Szeghalom, Füzesgyarmat, Bucsa, Pázmány, Vésztő, Fás, Méhes és 
Mágor. A Nadányiak által kezdeményezett újratelepítés 1668-70 körül lehetett a szeghalmi templom toronygömbjében 
talált emlékirat tanúsága szerint. 
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Thököly mozgalma, majd a Gyula visszafoglalásához vezető több éves ostromzár súlyos megpróbáltatásokat hozott a 
XVII. század utolsó évtizedeiben, ahogy a Rákóczi-szabadságharc is a következő század elején. 


A hódoltság után Békés megye területének legnagyobb részén megszűnt a birtokjogi folytonosság, a közép- és török kori 
földesúri családok vagy kihaltak, vagy – ahogy a Nadányiak - nem tudták a bécsi udvar szemében hitelt érdemlő módon 
igazolni tulajdonjogukat. Ezzel az óriási kiterjedésű elnéptelenedett puszták - mint „fegyverrel szerzett területek” - feletti 
rendelkezés az ún. Újszerzeményi Bizottság kezébe került. 


A Bécsi udvar hatalmas tartozásai fejében 1720-ban szinte teljes Békés megyét, közte Szeghalmot is Harruckern János 
hadiszállítónak adományozta, így a település a gyulai uradalom részévé vált. A honosított osztrák Harruckern báró jó 
földesúrnak bizonyult, aki sokat tett az elpusztított, elnéptelenedett békési táj újraélesztéséért. A birtokszerző fiával 
Ferenccel fiágon kihalt a Harruckern família a hatalmas uradalom leányágon öröklődött tovább, 1798-ban  a  Wenckheim  
család  bárói  ága  kapta  meg. 1821 táján báró Wenckheim Henrika kezével, Kárász Miklós, báró Wenckheim Franciska 
férjeként gróf Festetics Vince szerzett birtokrészt Szeghalmon, amely 1856-ban gróf d’Orsay Emilre szállott át.  


Az 1848-49-es szabadságharc küzdelmeiben több mint 200 szeghalmi ifjú vett részt. A XIX. század közepétől az első 
világháború kitöréséig tartó időszak a település életében a polgári fejlődés korszaka. Megkezdődött a Sebes-Körös és a 
Berettyó folyók szabályozása 1854-ben, 1891-ben megindult a közlekedés a Gyoma-Nagyvárad közötti vasútvonalon.  


Az 1914-ben kirobbant háború ezt a fejlődést törte derékba. A háborús évek az 1919-es események és Trianon 
megrázkódtatásai után változást a helyi építkezések és a középfokú  oktatás megszervezése hozott. A 20-as években 
megindult gazdasági, kulturális, egészségügyi fejlődés az ősi település várossá válásának lehetőségét hordozta 
magában. Az Oncsa keretében kialakult az Újtelep, létre jött a villanycentrálé, mely Füzesgyarmatot is ellátta. Közel két 
évtized alatt kövesutak, közúti híd, középületek (adóügyi hivatal, posta, járásbíróság stb.), iskolák épültek. 1926-ban 
Péter András gazda hagyatékából megnyitotta kapuit a gimnázium. A „Sárrét gimnáziumának” óriási jelentősége volt.  
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  Szeghalom fejlődésében hagyományosan mindig nagy szerepet játszottak a településért tenni akaró, áldozatoktól vissza 
nem riadó lokálpatrióták, tevékenységük a város történetének sajátossága. Olyan nagyformátumú emberek éltek itt, akik a 
saját vagyonukból hoztak létre a közösséget szolgáló intézményeket. Simai János kisdedóvót, J. Túri Ferenc elemi iskolát, 
Péter András gimnáziumot, Szigeti István mezőgazdasági középiskolát, Ambrus Imre mozgókép színházat. A közösség 
pedig olvasókört, munkásegyletet, ipartestületet, kisbirtokosok székházát, gazdakört, kaszinót létesített. A személyiség 
jelentős szerepét igazolja mindez.  


A nagyléptékű fejlődést az újabb háború közeledése akasztotta meg. Pozitív változást az 1960-as évek hoztak, a vidék 
iparosításának jelszavával több üzem települt ide. Az 1970-es években lakótelepek épültek, s a várossá válás siettetésére 
számos középület létesült. 1984-ben Szeghalom végre elnyerte a városi rangot, bár – a fejlesztések ellenére – nem voltak 
még adottak a várossá válás feltételei és az elkövetkező évek gazdasági nehézségei miatt az előrehaladás újra lassúbb 
üteművé vált. 


A település utcahálózatát markánsan megmutatkozó kettősség jellemzi. Élesen elkülönül egymástól a szabálytalan és a 
szabályos, de legalább is szabályosságra törekvő utcavezetés rendszere. Ez a kettősség Szeghalom egyik legősibb 
építészeti öröksége. Az 1783-ban készült I. katonai felmérés térképén már kiválóan azonosítható a település halmazos 
szerkezetű, mai Baross – Bocskai - Arany János – Toldi – Kolozsvári – Árpád –Ady utcák vonalával körülírható, magjának 
legkorábbi rétege. A Körösladány és Füzesgyarmat felől érkező utak a Sebes-Körös átkelőjénél futottak össze nagyjából a 
mai közúti híd helyén.  A földeket, melyeket a Sebes-Körös vízrendszerének mocsarai tarkítottak, rétként, legelőként 
hasznosították, szántóföldi művelést az erek, vízállások közötti hátságokon folytattak. A térképészek több kunhalmot, 
halmot is feltüntetnek a környéken, többük nevét is lejegyezték. Jól látható az is, hogy a falutól keletre kezdődő Kis-Sárrét 
hatalmas lápvilága még a tájszerkezet meghatározója volt. 


Szeghalom területén a települési kontinuitás a XVI-XVII. század folyamán időről-időre megszakadt. A jelentősebb 
épületek, így pl. a templom romjai azonban fennmaradtak és tájékozódási, kiindulási pontokként szolgáltak a 
településszerkezet alakulásához. A természetföldrajzi környezet sem változott érdemben vélhetően a telkek egykori 
elrendezésére is utaltak nyomok. Feltételezhető ezért, hogy a településszerkezet legkorábbi rétegei még a koraújkor 
századaiból származnak. 
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A II. József-kori I. katonai felmérésen 
ábrázoltak jó része azonosítható a mai 
utcahálózat elemeivel. Házsorok láthatók 
az Ady, Árpád, Dózsa, Bocskai utca 
mindkét oldalán, megkezdődött a Tildy 
utca nyomvonalának rögzülése, egyelőre 
még beépítés nélkül. Az utcák enyhe 
ívvel követik a hátság vonalát, 
hegyesszögben találkozva a „sarkokon”. 
A szerkezetnek ez a levél erezetére 
emlékeztető szétbomlása, majd 
összefutása az alföldi halmazos eredetű 
településeken sokfelé megtalálható. A 
korszakban megindult a hosszanti 
tengelyekre merőleges, ezeket 
összekapcsoló kisebb utcák kialakulása 
is. A templomot, vagy annak romjait nem 
ábrázolják, ugyanakkor a település 
névadó halma jól kivehető.  


 


A Körös-völgy XIX. század közepén végrehajtott vízrendezéséig igen kevés beépítésre alkalmas terület volt, lényegében 
csak a halmazos szerkezetű magnak helyet adó hátság, amely a vizenyős területek fölé magasodott. A település 
terjeszkedése tehát igen behatárolt volt, ami a beépítés sűrűsödéséhez vezetett. Bő fél évszázad alatt a partosabb 
részek teljesen beépültek úgy, ahogy azt ma is megfigyelhetjük, ha az organikus és mérnöki településszerkezet határát 
keressük.  


A II. katonai felvétel (1864) már közel 
mai állapotában mutatja a városmagot, 
illetve a Kinizsi utcától keletre és a 
Kolozsvári utcától délre lévő, szemmel 
láthatóan szabályosságra törekvő 
utcahálózatú, telepített jellegű 
településrészt. A szabályosan települt 
lakótömbök kialakulását a XIX. század 
közepére tehetjük, míg a halmazos 
településmag kialakulása a XIX. század 
elejére már befejeződhetett, legalább is 
a struktúra főbb elemeinek 
vonatkozásában.  


A halmazos település sziget-szerű 
jellegéből fakadó öntörvényű, befelé 
forduló szerkezeti fejlődés 
eredményezte az utcahálózatot. 
Kialakulásának időszakában a porták 
kerítetlenek lehettek a szabálytalanul 
álló házak közötti csapások, ösvények 
helyén rögzültek idővel a mai utcák.  
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  A városmag utcahálózatának primer alkotói (Árpád, Bocskai és Dózsa utca) a hátság peremén és tengelyében futnak, 
követve annak természetes ívelését. A később kialakult nagyobb utcák is igazodtak a már meglévőkhöz, ez adta a 
településszerkezet jellegzetes hajlását. A hálózat természetesen az idők során tovább gazdagodott, az egymást követő 
felmérések összehasonlításával látható, ahogy a telekaprózódás előrehaladtának megfelelően újabb és újabb zsákutcák 
indulnak a lakótömbök belsejébe, mígnem egyesek át is törik azt. A belső terek kialakulásának folyamata is kiválóan 
szemléltethető az Arany János utca esetében. A szabad terület egyre zsugorodik, végül csak az egykori szárazmalom 
körüli kis térség marad üresen és rögzül, mint közterület a telekhatárok rendezésekor. A mai Berettyó medréhez kis 
lejárók vezetnek, ami a víz és a vízi gazdálkodásnak a település életében játszott jelentős szerepére utal. A városmag 
belső tömbjeiben meglehetősen kis telkek alakultak ki, s ez arra mutat, hogy az állattartás itt nem lehetett jelentős. A 
nagyarányú telekosztódás, illetve a népesség ütemes növekedés tette szükségessé a centrumtól keletre fekvő területek 
beépítését. Az új beépítések szerkezete már szabályos, jobban mondva szabályosságra törekvő, de az organikus jellegű 
településfejlődés törvényszerűségei még működnek, továbbra is zsákutcák, sarokutcák, belső terek alakulnak ki, igaz 
már nagyjából derékszögű rendszerben. 


Az organikus jellegű fejlődést tehát a XIX. század közepén váltja fel a mérnöki tervezésű geometrikus utcahálózat, 
amelyet az uradalom, vagy a vármegye földmérői tűzhettek ki. A Hunyadi és Kolozsvári utcák közötti terület még 
átmenetnek tekinthető, ahol működnek a korábbi településfejlődési reflexek, de szemmel láthatóan törekszik a rendezett 
telek- és utcaszerkezet kialakítására 


A III. katonai felvétel 1884-85-ben 
készült szelvényein kisebb változások 
fedezhetők fel a korábbiakhoz képest. 
A beépített terület némileg nőtt, a 
házak sokkal egyenletesebb és sűrűbb 
szövetet alkotnak, ami a népesség 
növekedésére utal. Újabb tömbök 
jelennek meg az Arany János – Kinizsi 
– Petőfi utcák és a vasút határolta 
területen, valamint az Ady utcától 
délre, a mai Kórháztól nyugatra. Az 
egyfelől hatalmas lehetőségeket 
magában hordozó vasút, másfelől már 
ekkor a településfejlődés korlátjaként 
jelenik meg. A vasútállomás messze a 
településközponttól épül fel, helyének 
kijelölésénél inkább arra törekedtek, 
hogy az országutak csomópontjához 
közel legyen. 
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  A népesség ugrásszerű növekedésével 
elkerülhetetlenné vált újabb lakóterületek kijelölése. 
Amíg erre hely volt, a vasút vonaláig terjeszkedett a 
település, majd az Újteleppel nyugati irányban átlépte 
a vaspályát. Ezzel együtt aránytalanságok alakultak 
ki, az újabb beépítések mindinkább távolodnak a 
központtól és a településszerkezet egyensúlya 
felborul.  


A XX. század második felének városfejlesztése már 
egészen új körülmények között ment végbe. Míg ezt 
megelőzően Szeghalom elsősorban „saját erejéből”, 
mindig a meglévő szerkezetet továbbfejlesztve 
növekedett, immár a „felülről diktált” erőltetett 
városiasítás korszaka következett. Kétségtelen, hogy 
addig korábban nem tapasztalt fejlődés vette 
kezdetét, ez azonban néha kevés tekintettel volt a 
kialakult állapotokra. Az új intézményekkel, 
lakóterületekkel idegen, tömbtelkes beépítési formák 
jelentek meg a városközpontban, melynek hatására 
az utca és térfalak több helyen feloldódtak, miközben 
a régi és új határvonalán keletkező roncsolt felületek 
kezelése elmaradt. Különösen fájó a halmazos 
településmagot ért drasztikus beavatkozás, amely 
egyes pontokon az ősi településszerkezet 
feloldódásához vezetett. 


A városiasodás természetesen az ipar megjelenését 
is magával hozta, az üzemek elsősorban a közutak és 
a vasút közelségét keresve, addig jobbára beépítetlen 
területeket foglaltak el.   


Szeghalom képét a földszintes házak tömege és a településmag legfeljebb kétszintes intézményei fölött „katedrálisként” 
uralkodó templomok tömbjei és azok tornyai határozták meg. Az első nagyobb méretű emeletes intézmények a XIX. 
század végén, majd a két világháború közötti években épültek, így pl. iskolák, gimnázium, vagy a bíróság. Ezek, ha 
építészetileg nem is mindig kiemelkedő, de alapvetően a városképbe simuló építmények voltak, magastetős kialakítással, 
amelyek a településképet nem rombolták, inkább újabb hangsúlyokat teremtettek. Kevésbé mondható el ez az 1970-80-
as évek örökségéről. A két-három emeletes lapostetős épületek szakítottak a korábbi hagyományokkal és minden áron 
egy újfajta városiasság szimbólumaként kívánták felülírni a régit. 
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A környezeti örökség bemutatása rendkívül fontos az Arculati Kézikönyv deklarált célkitűzéseinek elérése 
szempontjából. A város topográfia adottságaiból, történeti-társadalmi fejlődéséből következő sajátosságok, a 
Szeghalomra jellemző egyedi jegyek, hangulati tényezők, a múlt és a jövő "genetikai kódjainak" megismerése és 
megértése nélkül nem lehetséges meghatározni azokat az elvárásokat, melyek teljesülésétől a környezetbe, 
hagyományokba illeszkedő építés megvalósulását várjuk. Ki kell jelölni a fenti értékeket hordozó azon építészeti, 
településképi elemek körét is, legyen az településszerkezeti sajátosság (utcavezetés, teresedés, utcakép, stb.), vagy 
építészeti elem (épületek, háztípusok, jellegzetes építőanyagok, kerítések, kapuk, szobrok, kutak, stb.), amelyek 
fenntartása, átörökítése – azaz: védelem alá helyezése - okvetlen szükséges a város önazonosságának 
fennmaradásához. Mindezen túl a fejezet szeretne mozgósító, szemléletformáló jellegű is lenni, hogy a védett, valamint 
a nem védett, de értéket hordozó örökségi elemek megmaradásának jelentősége tudatosuljon a lakosságban, 
építtetőkben és Szeghalom lakói megismerjék és elismerjék értéknek építészeti múltjuk fennálló emlékeit. 
  
Az utóbbi évtizedekben a túlságosan is magabiztos, mennyiségi szemlélettől terhelt fejlesztés módszertanát világszerte 
a "fenntartható fejlődés" kérdéseinek hangsúlyozása váltotta fel. A nagy ívű elméletek sokszor megfoghatatlan, absztrakt 
víziói helyett a társadalom a "mindennapok apró szépségeinek" kézzel fogható valóságát választotta. A civil szféra 
identitás-keresésének legelső, markánsan artikulálódó szintje a település. Ebben a szellemi közegben alapvető 
fontosságú a helyi értékek, erőforrások feltárása, kiaknázása. Egy-egy település épületekben megőrződött múltja, a 
felhalmozódott környezeti értékek mind-mind ilyen erőforrás még akkor is, ha hatásai csak közvetett módon 
érzékelhetők. Egyre nyilvánvalóbb: az elmúlt korok értékeinek megőrzése, illetve feltárása, az építészeti folyamatosság 
fenntartása az egyik leghatásosabb eszköz egy település arculatának – divatos, mai szóval: imázsának – kialakítására. 
A múlt alkotásai időhöz és helyhez kötik a ma építészeti produktumait is. A genius loci hordozói, eltűnésükkel olyan érték 
megy veszendőbe, melynek pótlása semmilyen archaizálással, hamisítással nem lehetséges, egészen addig, míg az 
"új"-ból "régi" nem lesz.  
 
Egy település épületekben, építményekben fennmaradt múltjának reprezentálására az országos, vagy helyi védettségű 
emlékek hivatottak elsősorban. Szeghalom épített öröksége azonban annyira gazdag, a város nagy területein 
meghatározó, hogy abból csak a védelem alá vontak bemutatása torzképet eredményezne, már csak azért is, mert ezek 
állományában egyes, a város építészetében meghatározó korszakok értékei alig, vagy egyáltalán nincsenek képviselve. 
Az alábbi fejezet ezért időrendben haladva mutatja be Szeghalom környezeti örökségét, tekintet nélkül annak 
védettségére vagy „védtelenségére”. 


ÖRÖKSÉGÜNK 
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A természetes környezet átalakítására irányuló „műszaki tevékenységek” fennmaradt nyomai közül a tájon legkorábbiak 
a kunhalmok, kurgánok. A földpiramisok általában valamely „történelem előtti” lovasnép egy-egy törzse, vagy 
nemzetsége kiemelkedő személyiségének sírja fölött emelkedtek, de voltak közöttük sírokat nem tartalmazók is, 
valószínűleg egyéb kultikus funkcióval. A sokszor meglehetősen nagyméretű halmok létrehozása, a kor technikai 
színvonalán, csak a teljes közösség összefogásával volt megoldható, így megbecsülendő emlékei távoli őseink, hitük 
„hívószavára” tett erőfeszítéseinek. Általában magasabb, árvízmentes hátakon, kiemelkedéseken, ártér felé eső 
szegélyeken, folyókanyarulatok közvetlen közelségében helyezkedtek, illetve helyezkednek el. A kunhalmok tájképi, 
régészeti, természetvédelmi és kultúrtörténeti szempontból egyaránt kiemelkedően értékesek, az alföldi táj jellegzetes 
morfológiai elemei. 
 


A település igazgatási területén nem találunk a XVIII. századnál korábban létesült épületet, noha a református templom 
esetében felmerül a középkorból való eredeztetés lehetősége. A régészeti lelőhelyek között azonban akad néhány 
telepnyom, ahol a talajon a középkori települések templomainak helyére utaló tégla és cseréptörmelékes rétegek 
megfigyelhetők. Máig a föld alatt rejtőznek a tordai monostor romjai, bár a kutatók egy része ennek Szeghalom 
igazgatási területére (tordai halom) történő lokalizálását vitatja. Ősi templomok helyét azonosította a szakirodalom a 
Kettős-halom, Balkán-halom tetején és a Koplaló-kertben. 


Ha nem is nevezhetők épületnek, de mindenképp a tudatos emberi környezetalakító tevékenység legelső, máig 
fennmaradt emlékei a tájon a bronzkor elejéről származó kunhalmok, kurgánok. Napjainkra több kurgán jelentősebb 
maradványai ismertek, így a Dió-halom, Templom-halom, Bálint-halom, Korhány-halom, Bene-halom, Balkány-halom, 
stb., az igazgatási területen régészetileg azonosíthatók száma összesen 45 db (!). A kurgánok, laponyagok a 
későbbiekben más funkciót is betölthettek, leggyakrabban határhalmokként „hasznosították” őket, vagy a települések 
templomai épültek fel rajtuk. 


Történelem előtti földvárak nyomait azonosították Várhelyen, Sárga-Mágoron és a Cigány-éri dűlőben. Sáncaik, 
árokrendszerük ma már jobbára csak szakértő szemmel fedezhetők fel, ahogy az Ördögárok, ismertebb nevén Csörsz-
árok vonala is. Utóbbi több száz kilométeren át húzódó erődrendszerének funkciója vitatott, annyi bizonyos, hogy a 
szarmaták építették a Római Birodalom hathatós támogatásával.  
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A Harruckern család magvaszakadtával a Weinckheimek, majd 
beházasodás révén a horgosi Kárász, tolnai Festetics, később a D’Orsay 
família lett Szeghalom egyes részeinek birtokosa. A Wenckheim birtok 
intézőjének egykori lakásából és egy különálló épületből alakították ki 
1801 körül a D’Orsay-kastély elődjét. A portikuszos klasszicizáló 
kialakítás már 1826-os bővítéskor készült, amikor a Festetics-Wenckheim 
házaspár az épületbe költözött. Az épületet később községházaként 
használták, parkját megcsonkították. 


A település - legalább helyrajzilag - középkori előzményekkel rendelkező 
épülete a Református templom. Erre utal a szentély keletelése és 
záródásának poligonális volta. A nyolc-, illetve hatszögzáródású 
szentélyek tipikusan a gótika korára utalnak, a barokk korban viszonylag 
ritkák, bár nem ismeretlenek. Az épületet később kereszthajókkal 
bővítették és új nyugati torony is épült, de az egykori szentély 
tömegformája lényegében változatlan maradt. 
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  Az 1800-as évek utolsó felének 
paraszti mesterei már 
főtevékenységként, szakmaszerűen 
foglalkoztak az építkezésekkel, még 
akkor is, ha emellett földet műveltek. 
Hatványozottan igaz ez a szakirányú 
tanulmányokat is folytatott pallérokra, 
építőmesterekre. Mindez a lakóházak, 
az alkalmazott szerkezetek 
korszerűsödését hozta magával, annak 
ellenére, hogy az épülettípusok jó 
része alapvetően változatlan maradt, 
túlnyomórészt a háromosztatú 
parasztházak változatai épültek. A 
képen látható műemlék ház hullámos 
„népi” barokk oromzata, klasszicista 
homlokzatot koronáz. A stílustisztaság 
nem volt szempont. 


A Reformkor protestáns 
mezővárosainak építészeti stílusa a 
klasszicizmus volt, amely formáinak 
nyugodtságával, szerkezeteinek 
racionalitásával tökéletes összhangban 
volt a fokozatosan polgárosodó 
társadalom sajátos világnézetével. A 
korszak mesterei néhány ókori ihletésű 
építészeti elem használatával és a 
klasszikus arányok szigorú 
megtartásával tekintélyt parancsoló, 
mégis derűs épületet tudtak emelni.  
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Szeghalmon vannak emlékei a környéken nem túl gyakori toldott tornácos megoldásnak is, de sokkal általánosabb a 
lopott tornác. A klasszicizmus hatása mutatkozik meg egyes házak erőteljes falazott tornácoszlopain. 


A téglaépítészet megjelenésével, 
illetve a polgári, városi épületek 
hatásával magyarázható a 
homlokzatképzések gazdagabbá 
válása a múlt század második felében. 


 







 


15 
 


  


A XIX. század közepi klasszicizmus és romantika fenmaradt építészeti emlékei valóságos 
műemléki negyedet képeznek a szintén védett református templom körül. A mezővárosi 
jellegű épületegyüttes Szeghalom egyik legfontosabb építészeti öröksége. 
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A katolikus templomot korábbi magtárból alakították ki a XIX. század második felében, 
mellé, a tájon szokatlan módon, faszerkezetű harangláb épült. 


 


Nemcsak a közösség életében kiemelkedő szerepet játszó szakrális épületek, templomok 
formálásában törekedtek az igényességre. Hasonló gondossággal építették meg az üzemi, 
indusztriális jellegű létesítményeket is, ahogy ez a historizáló-eklektikus stílusú 
malomépület is ékesen bizonyítja.  
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Hazánk mezőgazdasági háttérrel rendelkező településeinek 
legnagyobb részéhez hasonlóan Szeghalom esetében is 
alapvető az ún. „fésűs” beépítés. Az utcára merőleges 
hossztengelyű porták optimális, paraszti gazdálkodáshoz 
legjobban illeszkedő épületelrendezése ez.  Az általában 
kéttraktusos (helyiség + tornác), hosszúkás alaprajzi 
elrendezésű lakóház a kedvezőtlenebb tájolású telekhatárhoz 
simul, mai fogalmaink szerint oldalhatáros beépítéssel. A telek 
utcai frontjának kerítésében alakították ki a porta nagykapuját a 
fogatok számára. Általában a lakóház folytatásában épültek az 
istállók és gazdasági épületek. 


A Sárrét népi építészetének emlékei mára erősen 
megfogyatkoztak a városban, éppen ezért 
különösen nagy jelentősége van a néhány jó 
állapotban fennmaradt, jellegzetes paraszti 
portának. A legkorábbi épülettípusokra még a népi 
(divatosabb kifejezéssel: vernakuláris) építészet 
rendkívül kiérlelt arányrendszere jellemző. 
Díszítésük mértéktartó, főleg a nyíláskeretezésekre, 
fontosabb tagozatokra és az oromzat 
deszkázatának, a faszerkezeteknek fűrészelt 
díszítésére korlátozódik. A legtöbb esetben azonban 
a szerkezet és funkció tökéletes összhangja adja az 
esztétikai hatás döntő részét. 
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A polgári, mezővárosi építészet hatására 
jelentek meg a XIX. század második felében az 
utcával párhuzamos hossztengelyű, mai 
szóhasználattal: zártsorú, hézagosan zártsorú 
beépítésben álló épületek. A város XIX. század 
végi, XX. század eleji középületei mellett így 
épült néhány igényesebb lakóház is. Utóbbiakat 
a néprajzi szakirodalom, a fésűs beépítéshez 
képest merőlegesen elforgatott beépítés okán 
„fordított” házaknak nevezi. 
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Az eklektika térnyerése 
Szeghalmon is a XIX. század 
utolsó negyedében - a 
dualizmus korának 
polgárosodási tendenciáival 
párhuzamosan - kezdődött, 
az 1880-tól kezdődő időszak 
a koraeklektika virágkora volt 
országszerte. A stílus 
szabatos megnevezése: 
historizáló-eklektika, jól 
körülírja az irányzat 
legfontosabb jellemzőit, a 
történeti stílusok elemeiből 
való válogatást, sokszor azok 
keverését egy épületen belül 
is. A magyarországi eklektika 
alaptónusát a XV-XVI. 
század toszkán és lombard 
architektúráját mintául vevő 
„olasz” neoreneszánsz stílus 
jelenti. 


Az utcával párhuzamos tömegű épületek legtöbbje a településközpont 
környezetében található, jellegzetes kisvárosiais, mezővárosi 
hangulatot teremtve. 
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Az „olasz” neoreneszánszra a 
nyugodt tömegek, a nyílások 
szabályos ritmusa jellemző, valamint 
a klasszikus építészet alapvető 
tagozatainak – párkányok, 
keretezések, egyenes, vagy 
háromszögű szemöldökpárkányok, 
aediculák, pilaszterek, stb. – 
szakszerű, a formatan szigorú 
szabályainak megfelelő 
alkalmazása. Igaz, szemben a 
mintaképekkel, mindezt vakolatból 
és gipszből. 
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A XIX. század végén, XX. század elején emelt legfontosabb középületek a városmagban találhatók. 
Jellemzően a kisvárosi eklektika stílusjegyeit hordozó, a lakóterületek döntően fésűs beépítésű lakóházaival 
ellentétben utcával párhuzamos tetőidomú zártsorú, illetve hézagosan zártsorú beépítésben álló építmények. 
Legjelentősebbek közülük az iskolák, oktatási intézmények. 


Az eklektikus tagozatok tömeges alkalmazásának lehetőségét az olcsó alapanyag - gipsz és vakolat -, valamint a széles 
körben elterjedt mintakönyvek használata teremtette meg. Lényegében minden tagozat „megvásárolható” volt. Általában 
elmondható, hogy a korabeli mesterek - pallértól az építészig - biztos kézzel tudták az „előregyártott” tagozati elemeket a 
szigorú formatani előírásoknak megfelelően elhelyezni. 
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Jellegzetes, utcaképformáló iskolaépület a XX. század elejéről.  
 
 
 
Villa-szerű, szabadonálló lakóház a magyaros-szecesszió jellegzetes, „palócos” 
tetőformájával, markáns, de a településképbe jól illeszkedő színezéssel. 
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A szecesszió a XX. század elején jelent meg és 
elsősorban a központ középületeinek stílusa 
maradt. 


 







 


24 
 


 


  


A két világháború közötti intézményfejlesztések épületei különféle stílust képviselnek. Az egykori 
Adóhivatal a Horthy-korszak hivatalos stílusirányzatában, neobarokk modorban született, míg a Posta 
hangulatos, a korai modernizmus elemeit felhasználó épület.  







 


25 
 


 
Egy vallásellenes kor értékes 
szakrális épülete a temetőben.  


A kockaházakból álló, lényegében azonos alapelemekből építkező utcaképek „ízlés szerint” tarthatók kreativitást 
nélkülözőnek, monotonnak, de akár egységesnek is. A XX. századi magyar valóság Kádár-kockáit a korábbi 
egyértelműen elutasító álláspont helyett, ma már árnyaltabban ítéli meg az építészeti közvélemény. A Rendszerváltás 
után a korábbi kötöttségektől szabaduló, az egyéniséget előtérbe helyező harsány építészet – vagy példának okáért: 
korunk építészeti divatlapoktól diktált, tájidegen „mediterrán” házai - a települések hagyományos építészeti képét 
országszerte „felrobbantották”, egyensúlyát felborították. E keserű általános tapasztalat felől visszatekintve mégis más 
színben tűnik fel az 1960-as évek „szürkesége”.  
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A két folyótól és azok 
holtágaitól szabdalt határú 
Szeghalom igazgatási 
területének jellegzetes 
mérnöki létesítményei a 
hidak. Közös jvonásuk, hogy 
„hozott anyagból”, bontott 
hídszerkezetekből épültek 
szegmensíves rácsostartós 
felszerkezetekkel.  
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A 47-es főút Berettyó felett átívelő „vashídja” képletes és valóságos értelemben is Szeghalom kapuját képezi 
kelet, azaz Debrecen irányából. A híd acél rácsostartós felszerkezete az Eiffel-iroda által az 1880-as években 
tervezett, legendásan szép szegedi Tisza-híd mederhídjainak bontott anyagából épült.  
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MŰEMLÉKEK


Szeghalom épített örökségének leginkább exkluzív „darabjai” az országos védettséget élvező műemlékek. A történeti 
épületállomány tömegén belül a „jéghegy csúcsát” jelentik kiemelkedő építészeti, vagy történeti, néprajzi jelentőségük 
okán. Számukat mindenekelőtt a hivatalos örökségvédelem aktuális tendenciái határozzák meg. A jelentős műemlékek 
védelme csak környezetükkel együtt lehet sikeres, ezért a fontosabb műemlékek körül ún. „műemléki környezetet” 
jelöltek ki. 


 


A városnak jelenleg 16 országosan védett műemléke van. Ez a szám, ha országos viszonylatban nem is igazán 
számottevő mennyiség, a régió településeihez mérten azonban a műemlékekben relatíve gazdag települések közé 
emeli Szeghalomot.  
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HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK, ÉPÍTMÉNYEK


Szeghalom beépített területének egy jelentős részén a XVIII. század közepétől a XX. század közepéig tartó időszakban 
emelt történeti jellegű épületállomány dominál. Az épületeknek ez a tömege alapjaiban határozza meg a jellegzetes 
városkaraktert. Ennek a zömében a népi építészet, klasszicizmus, historizáló-eklektika, szecesszió stíluskörébe tartozó 
igen jelentős értéket képviselő épített örökségnek a megőrzése a cél a helyi védelem rendszerén keresztül. Helyi egyedi 
védelemben részesült mintegy harminc épület és építmény, de bízvást kijelenthető, hogy legalább kétszer, háromszor 
ennyi szintén értékes objektum érdemelne hasonló státuszt városszerte. A védettség kijelölésénél nem kizárólagosan a 
történeti szemléletnek kell uralkodni, hanem érvényesülni kell egyfajta általános értékrendnek, miszerint a koruk 
környezeti kultúráját magas szinten reprezentáló épületek, építmények is védendőek, függetlenül építésük idejétől.  
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A KÖRNYEZETI ÖRÖKSÉG NEM VÉDETT ELEMEI


Értéket nemcsak védett épületek, építmények képviselhetnek, másként fogalmazva: nem lehet minden környezeti érték 
védett. Az építés egyik alapvető emberi célja, hogy harmonikus környezetet teremtsen, és ha ez sikerült: „érték 
teremtetett”, legyen az egy nyugalmat, békét árasztó sarok, vagy kiterjedt épületegyüttes. Az épített környezet védelme, 
pozitív alakításának igénye jelen kell hogy legyen a rotundától a község legeldugottabb szegletéig, templomtól, 
lakóházon át az ipari létesítményekig. De éppen így igaz az is, hogy az elődök munkásságát tisztelni illik, függetlenül 
attól, hogy az Árpád-korban, vagy a létező szocializmusban tevékenykedtek. Amelyik kor nem képes megérteni az előtte 
szólókat, nem várhatja el, hogy vele is másként bánjanak az utána jövők. Az eddigiek alátámasztására álljon itt Meggyesi 
Tamás építészprofesszor néhány sora, aki a legelsők között hívta fel a figyelmet a települési értékvédelemnek a 
szervezett értékvédelem által – lehetőségek híján – nem érintett területeire. Az írás az "Utcák és terek az alföldi kertes 
településekben" című munkájában jelent meg, az ICOMOS által 1987-ben közétett, az épített környezet védelmét 
deklaráló "Velencei Kartá"-jával kapcsolatban. 


"A Velencei Karta jelentősége abban van, hogy először mondja ki: a történetiség egyetemes érték és az egyes korok 
emlékeit – függetlenül attól, hogy milyen régi korból származnak – települési és környezeti összefüggéseibe beágyazva 
kell megőrizni. Ez a felhívás meglepő azok számára, akik hozzászoktak ahhoz, hogy éles határvonalat kell vonni védett 
történeti és egyéb, illetve jelenkori településrészek közt. Maga a műemlékvédelem ugyan eljutott az épületegyüttesek, 
városrészek védelméig, ez a védelem azonban határokhoz kötött és kizárólagos: a védettség feltételezi saját ellentétét, a 
"nem védettség"-et és ezzel exkluzív módon kiemeli, miközben el is hanyagolja a történeti fejlődés egy-egy 
megnyilvánulását. A Velencei Karta nem a védetté nyilvánított településrészek és épületek számát kívánja szaporítani, 
hanem egy új szemléletnek ad hangot, amelyik az ÉPÍTETT EMBERI KÖRNYEZET FOLYAMATOSSÁGÁT helyezi 
előtérbe. Ez a szemlélet a meglévő nemesítését előtérbe helyezi a minden áron újat akarással szemben. Nem azt 
kívánja, hogy állítsuk meg a fejlődést és mindent úgy őrizzünk meg, ahogy az mára kialakult, hanem arra hívja fel a 
figyelmet, hogy a jövő csak a múlt gyökereiből táplálkozva, azt megőrizve és továbbfejlesztve "ép"-íthető, csak a 
folyamatosság tiszteletben tartása teremthet "egész"-séges emberi környezetet. Bármelyik rétegét is tagadjuk meg, 
fojtjuk el saját történelmünknek, az a nemzeti, táji, kulturális és történeti identitástudat belső meghasonlottságához vezet. 
Minden igazi kultúra alapja az ősök tisztelete". 


Ahogy mondani szokták: minden kornak megvan a joga, hogy otthagyja lenyomatát a települések arculatán.  
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TERMÉSZETI, TÁJI ÖRÖKSÉG


Szeghalom a Berettyó-Körös vidéken, a Kis-Sárrét, Körös menti sík, illetve a Dévaványai-sík kistájon található. A város 
közigazgatási területének természeti adottságait a három földrajzi kistáj sajátosságai határozzák meg, alföldi 
elhelyezkedése és a kiterjedt szántóföldi művelés ellenére a település határain belül található élőhelyek helyenként 
gazdagok. Természetföldrajzi jelentőségét a Sebes-Körös és a Berettyó torkolatánál létrejött ártári élőhelyek, valamint a 
mozaikos szántóföldi táblák rendszere adja. A település külterületének déli részén egybefüggő foltokban ártéri ligeterdők 
találhatóak. 


Szeghalom a Hortobágy, a Berettyó és a Sebes-Körös által határolt tökéletes síkság része, amelynek jellemző 
magassága 84-95 m. Az igazgatási terület Berettyó és a Sebes-Körös közé eső fele árvízi szükségtározó besorolású, a 
város többi része azonban ármentes síkság. A felszínt feltöltődött morotvák kusza hálózata borítja, ezek enyhe 
terephullámok formájában jelennek meg. Földtani sajátosság, hogy a medencealjzatot alkotó triász kori karbonátos 
üledékek rétegeiben szénhidrogén-előfordulások észlelhetőek. A terület a pleisztocén óta dinamikusan süllyedő 
medence, az ide érkező folyók üledékgyűjtője, ebből következően a 2-10 m-es mélységben általánosan elterjedt iszapos 
homokrétegek anyaga folyóvízi eredetű. A felszínt a magassági viszonyoktól függően ártéri és mocsári agyag, lösziszap, 
illetve elszikesedett infúziós lösz fedi. 
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  A város területe az Alföld flóravidék Tiszántúli flórajárásába tartozó, növényzeti szempontból nem egységes táj. A 
Sebes-Köröstől északra eső rész vegetációja potenciális erdősztyepp, ahol az emberi tevékenység a természetközeli 
vegetációt jelentősen visszaszorította. Az ártereken ecsetpázsitos kaszálórétek és puhafás ligeterdők maradtak fenn, a 
gyepek nagy többsége extenzíven használt. A száraz füves puszták, padkás szikesek nagy része az állattartás 
visszaszorulásával párhuzamosan gyomosodásnak indult, a mezőgazdaságilag hasznosított területeken elsősorban 
búzát ,kukoricát, napraforgót termelnek. A leggyakoribb természetes élőhelyek az ürmöspuszták, a cickórós puszták, a 
szikes rétek, az őshonos fafájú keményfás jellegtelen erdők, a jellegtelen száraz-félszáraz gyepek, a nem tőzegképző 
nádasok, a gyékényesek és tavikákások, a fűz-nyár ártéri erdők, valamint a fragmentális mocsári- és/vagy 
hínárnövényzet mozaikok az álló- és folyóvizek partjánál. A sztyepterületek egyik jellemző növényfaja a pusztai tyúktaréj 
(Gagea szovitsii), az ürmös-szikeseken számos pillangósvirágú faj él (pl. sziki here - Trifolium angulatum), a vakszikesek 
jellemző növénye a bárányparéj (Camphorosma annua) és a seprűparéj (Bassia sedoides). Az endemikus fajok száma 
alacsony, kiemelendő az erdélyi útifű (Plantago schwarzenbergiana). A víztér lassú folyású öbleiben számos hínárfajunk 
él, közülük a védett vízi rucaöröm (Salvinia natans), vízi tündérfátyol (Nymphoides peltata) és a csemegesulyom (Trapa 
natans). 


A határban található Magas Természeti Értékű Területeken a gyepgazdálkodás túzok élőhely-fejlesztési előírások mellett 
folyik, valamint természetvédelmi célú gyeptelepítés is történik. A külterületen ezeken felül a Körös-Maros Nemzeti 
Parkhoz tartozó, illetve Natura 2000-es madárvédelmi területek és természetmegőrzési területek is szép számmal 
vannak. A folyószabályozások, valamint a mezőgazdasági termelés előretörése a Kis-Sárrétre valaha jellemző nádas 
területek visszaszorulását idézte elő mára. A megmaradt kisebb nádas foltok értékes vizes élőhelyek, melyeknek 
megőrzése fontos feladat, ezért a Kék-tó országos jelentőségű természetvédelmi terület.  


A Nemzeti Parkhoz tartozó Dévaványa-Ecsegi puszta egy része Szeghalom közigazgatási területének északi részére 
esik. Az ecsetpázsitos kaszáló- és mocsárréteken az Alföldön ritka virágtalan és löszpusztai növények élnek, a 
szárazabb térszíneket cickafarkfüves és ürmös füves puszta borítja. Kiemelkedő természeti értéket képvisel a túzok, a 
madárfaj  közép-európai állományának legéletképesebb populációja él a térségben. A túzok mellett olyan ritka ragadozó 
madarak, mint a réti- és a parlagi sas, valamint a kerecsensólyom is költ a területen. 


Országos jelentőségű "ex lege" védett természeti területek a lápok, szikes tavak, kunhalmok és földvárak, amelyek 
tájtörténeti, tájképi, történelmi és kulturális szempontból egyaránt értékesek. A két legjelentősebb kunhalom a Sertés-éri 
csatorna kanyarulatában található Balkány-halom és a Pakóc ér partján levő Dió-halom. 
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Szeghalom beépített területe négy 
egymástól településképi arculati 
szempontból is jól elkülöníthető 
egységre osztható. Az eltérő karakterű 
területek mozaikszerűen helyezkednek 
el, önálló településszerkezeti egyik sem 
képez. 
Az arculati eltérések a történeti 
korokban elsősorban a társadalmi 
szerkezet változásai mentén alakultak ki 
és hellyel-közzel megfeleltek a 
városszerkezet koncentrikus jellegének. 
A mezőváros központjában a 
legfontosabb intézmények mellett a 
polgári és cívis réteg kisvárosi jellegű 
klasszicista, eklektikus, később 
szecessziós stílusú házai voltak. A 
központból kifelé haladva „félfalusias”, 
mezővárosi jellegű lakóterületek épültek 
ki. Végül a város lakosságának jelentős 
részét kitevő paraszti rétegek falusias, a 
mezőgazdasági jelleget erősen magán 
viselő lakóhelye keretezte a várostestet. 
Természetesen a fenti képletszerű, a 
részleteket elfedő jellemzés csak a 
településszerkezet fő motívumait 
próbálja megragadni, az eltérő arculatú 
területek át- és átszőtték egymást, 
határvonaluk nem éles, ahogy eltérő 
funkciójú területek is beékelődtek az 
egyes zónákba. A város további 
története során, megfelelően a 
társadalmi-, gazdasági- és 
mindenekelőtt a politikai környezet 
újfajta igényeinek egészen más 
karakterű területek is létrejöttek, miáltal 
a településszövet egyre inkább 
mozaikossá vált. A két világháború 
közötti időszak családiházas telepei 
még a tradicionális településszerkezeti 
hagyományokat követték, de az 
ipartelepek, majd később a 
lakófunkciójú telepek laza, telepszerű 
beépítéseikkel már egy egészen más 
világot képviseltek, ahol az addig 
megszokott viszonyítási pontok 
megszűntek.   
A fenti gondolatmenetet követve jelöljük 
ki Szeghalom eltérő településképi 
arculatú területeit, elsősorban az 
alapvető jellegvonásokra, kevésbé a 
részletekre fókuszálva. A térbeli 
dimenziókon (beépítési mód, jellemző 
építménymagasság, stb.) túl vizsgáljuk 
az időbelieket is, és nem utolsósorban 
azt, milyen településképi karakter 
„megcélzása” kívánatos a jövőre nézve. 
 


TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL ELTÉRŐ 
KARAKTERŰ TELEPÜLÉSRÉSZEK 


4
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  TÖRTÉNETI BEÉPÍTÉSŰ TERÜLETEK A területeken a zömmel foghíj-beépítés jellegű 
átépülések dacára döntően még a történeti 
épületállomány dominál, azaz a központ 
korábbi előzményeket is őrző historizáló-
eklektikus jellegű kisvárosias településképe. 
Legtöbb értéket talán Szeghalom szűken vett 
centrumának környezete tartogat, amely a 
város feltétlen megóvásra érdemes öröksége. 
A területen van a környezeti örökség országos 
és helyi védelme számára ténylegesen és 
potenciálisan fontos elemek jelentős része, 
sok helyen máig egységes utcaképeket 
alkotva.  
A központban a zárt térfalakat eredményező 
utcával párhuzamos tömegű, zártsorú 
beépítések uralkodóak, de megtalálhatók ettől 
eltérő beépítési módok is. Az épületek 
túlnyomórészt nyeregtetősek, bonyolult 
tetőidom, nem jellemző. A tömegformálás 
többnyire egyszerű, szimmetrikus, illetve 
szimmetriára törekvő, a homlokzatképzés 
sajátossága a horizontális tömegeket 
ellenpontozó, a nyílástengelyek álló 
formátumú ablakaitól meghatározott vertikális 
tagolás, valamint a bejáratok hangsúlyos 
kialakítása. A fent jellemzettől markánsan 
eltérő bonyolult, expresszív tömegformálás 
jobbára a legszűkebb városmagot övező 
épületeken fordul elő, általában nem 
függetlenül az adott épületnek a város 
életében betöltött nagyobb jelentőségétől, 
településképi szerepétől.  
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  A területen a megörökölt történeti arculat 
megőrzése, továbbfejlesztése a cél. 
Ennek eszköze egyaránt lehet az 
építészeti, történeti, város- és utcaképi 
szempontból fontos épületek értékőrző 
korszerűsítése, felújítása - legyen az 
védett, vagy nem védett -, valamint a XXI. 
század kortárs építészetét minőségi 
módon interpretáló újabb alkotás, 
foghíjbeépítés. Utóbbi esetén 
alapkövetelmény, hogy a helyi építészeti 
hagyományokat tiszteletben tartó, 
azokhoz igazodó legyen, kerülve a 
környező épületállomány történetiségét 
hamis, feleslegesen archaizáló 
architektúrával relativizáló megoldásokat. 
Az illeszkedés „játékszabályait” betartó új 
alkotás mindenkor legyen saját korának 
„gyermeke”. 
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A területen jellemzően egyedi – családi - házas tömbök találhatók, telkenként egy rendeltetési egységgel, melyek 
beépítési módja legtöbb esetben szabadonálló, oldalhatáros, esetenként zártsorú vagy ikres. A hagyományos beépítési 
módok mellett megtalálhatók az 1970-80-as évek kedvelt csoportos beépítési módjai, az azonos alapegység 
többszörözésével épülő sorházak, láncházak is. Viszonylag új tendencia egyes korábbi zártkertek átalakulása 
lakóövezetté, ahol kertvárosias miliő kialakítására törekszik a lakosság, sokszor beleütközve a nem igazán városi 
paraméterekkel bíró településszerkezet korlátaiba. Az újabban kialakult városrészekben szinte kizárólagosan az 
előkertes épületelhelyezés uralkodó, de a korábbi eredetű beépítésekben gyakori az utcafrontos elrendezés. Függetlenül 
a családi házas övezetek előtörténetétől, jelenlegi és jövőbeli szerepük szerint az egyedi lakhatást szolgáló, jellemzően 
lazább szövetű kertvárosok, vagy cél, hogy azokká váljanak. Hasonló „jövőképük” indokolja együttes tárgyalásukat, 
függetlenül eredetüktől. 


ALACSONY INTENZITÁSÚ BEÉPÍTÉSEK
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A terület jellegzetes építményei az 1960-as évektől elterjedő Kádár-kockák, amelyek helyenként egységes utcasorokat 
alkotnak. Az uniformizált tömegű épületek egyedivé tételének vágya motiválta a ma már elérhetetlen szakmai tudással 
„felhordott” színes vakolatmustrákat. 


Szeghalom szocializmus-kori 
lakóházépítészetének jellegzetességei a 
lapostetős családi házak. 
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A korszerűtlen otthonokban élő széles tömegek gyors lakáshoz-juttatásának követelménye hozta létre a lakótelepeket 
az 1960-as évektől kezdődően. A gyorsaság lehetőleg iparosított technológiát igényelt, s annak kivitelezési, szervezési 
kötöttségei találkoztak a modernista urbanisztikának a hagyományos városszerkezet béklyóitól szabadulni akaró 
törekvéseivel. A kiépülő lakótelepek tervezésekor szakítottak az évszázados települési hagyományokkal, az új rendben 
a korábbi fogalmak - utcák, utcaképek – értelmezhetetlenné váltak, helyüket a szoliter épületkubusok közötti „áramló tér” 
vette át. A monoton lakóépületek falanszter-jellegét ugyanakkor sok esetben igényes kertészeti megoldásokkal 
kísérelték meg ellensúlyozták. Mindennek következtében mára elmondható, hogy végül megvalósult a modernista 
urbanisztika „álma”, az önmagukban sivár lakóépületek „úsznak a zöldben”, s a lakótelepeken lényegesen jobb 
zöldfelület-ellátottsági mutatók alakultak ki, mint a hagyományos lakóterületek többségén.  


A területen cél az építészeti arculat sivárságának enyhítése az épületek küszöbön álló rekonstrukciója során. Az igen 
vonzó, beállt zöldterületek és az építészetileg „kellősített” házak kellemes lakókörnyezetet biztosíthatnak, amelyben a 
korábbinál erőteljesebben érvényre juthatnak e sajátos városépítészeti forma tényleges előnyei, ugyanakkor 
csökkennek hátrányai. Az építészeti arculat megújítása során, figyelembe véve az épületek tömegalakítását, 
mindenekelőtt kortárs építészeti megoldások alkalmazása vezet sikerre. A lakótelepi és a hagyományos beépítések 
határán keletkezett, több helyütt máig begyógyítatlan településképi sebhelyek kezelése, a kétféle városépítészeti 
megközelítés összefésülése, határvonalának tompítása fontos feladat a jövő számára. 


LAKÓTELEPEK 
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A területen az épületek telepítésében, építészeti formálásában, kapcsolataik meghatározásában kiemelt szerepet játszik 
valamely „technológia”, kötött funkcionális rend szükségszerűségeihez való alkalmazkodás igénye. Éppen ezért nem 
csak ipari, üzemi, kereskedelmi-szolgáltatási, logisztikai, vagy jelentőseb közlekedési telephelyek, de egyéb speciális 
funkciójú beépítések is ide sorolhatók. Jellemző a legnagyobb szabadságot, rugalmasságot biztosító telepjellegű 
beépítés, ahol az egyes önálló épületek szabadonállóak, körbejárhatók. A technológia kötöttségeihez történő 
alkalmazkodás nem zárja ki az építészeti igényességet, ahogy erre a XIX. század gyártelepeitől fogva számos példa 
akad minden korszakból, hiszen az indusztriális építészet jellemzője, hogy többnyire kora előtt járt, jár.  
 
A területen a korszerű, innovatív technológiákat, haladást kifejező településképi arculat kialakítása a cél, ahol az 
üzemszervezési követelmények kielégítése mellett mindig tere marad az építészetileg igényes formálásnak is. Különös 
jelentőséggel bír a településképi arculat szempontjából a technológiai jellegű létesítmények környezetének igényes 
zöldfelületi kialakítása a burkolt- és zöldfelületek egyensúlya.   
 


TECHNOLÓGIAI TERÜLETEK 


A modern városok, így Szeghalom sajátossága, hogy településtestüket üzemi, 
kerskedelmi és szolgáltató jellegű területek keretezik, így városképüket az érkezők 
felé, azaz az „első benyomást” a városkapukban, ezek határozzák meg. Indokolt ezért, 
hogy a bevezető utakat övező városkapuk igényes építészeti, városépítészeti, 
kertészeti kialakítással valósuljanak meg.  
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Az előző kategóriákba nem besorolható, döntően 
nem beépített jellegű területek, mindenekelőtt a 
határ, a nagyobb zöldfelület jellegű területek, 
sportpályák, temetők, az ún. települési kihelyezett 
funkciók területe, amelyek sok esetben sajátos 
arculattal rendelkeznek, ezek azonban annyira 
szerteágazók és speciálisak, hogy átfogó 
jellemzésük nem lehetséges.  
 


„EGYÉB” TERÜLETEK 
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A város külterülete jellegzetes kultúrtáj, amely az elmúlt 
250-300 év műszaki beavatkozásai során alakult ki. A 
környezet mai jellegvonásai mindenekelőtt az Alföld 
vízmentesítési munkálatainak hatására jöttek létre a 
Berettyó és a Sebes-Körös táplálta Sárrétek 
mocsarainak lecsapolásával. Az így előállt mozaikos 
tájszerkezetben erdőfoltok, legelők, szántóföldek, 
majorok váltakoznak meglehetősen sűrűn, gazdagon 
sokszínű árnyalatot adva a tájképnek.     
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ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ 


5
Az alábbi fejezet célja, hogy segítséget nyújtson néhány gyakran felmerülő 
építészeti, településépítészeti kérdésben, bemutatva azokat a lehetséges 
válaszokat, amelyek az esetek döntő részében működőképesek. A szépség 
sokféle lehet. Tekintettel arra, hogy településesztétikai kategóriáink nem 
feltétlenül objektív megítélés nyomán alakultak ki, nem szeretnénk kizárólagos 
érvénnyel állást foglalni, leszűkíteni a lehetőségeket. Viszont szeretnénk 
bemutatni, hogyan kerülhetők el a legáltalánosabb hibák, fenntartva a 
lehetőségét annak, hogy ugyanazon problémafelvetésre egészen más helyes 
megoldások is létezhetnek. Az alábbi ábrák nem az építési előírások, 
szabályzatok rajzos illusztrációi, hanem a környezetbe való illeszkedés, a 
tradíciókhoz történő kapcsolódás fontosságára, annak előnyeire hívják fel a 
figyelmet. 
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Telepítés, beépítés 
Az épületek elhelyezésekor figyelembe 
kell venni a telek geometriai 
adottságait, attól indokolatlanul eltérni 
nem szerencsés. Az utcafronttól 
túlságosan hátrahúzott 
épületelhelyezés általában 
kedvezőtlenül befolyásolja a 
telekhasználatot, a ház mögötti 
belátástól védett, intim kert területe 
leszűkül. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az épület telepítésekor figyelembe kell 
venni a szomszédos épületek 
elhelyezkedését. A már meglévő 
szomszédos épületek által 
meghatározott beépítési vonaltól való 
bármilyen irányú eltérés legtöbbször 
kedvezőtlenül befolyásolja az 
utcaképet. 
 
 
 
 
 
Az átlagosnál szélesebb telek esetében 
is fontos az utcakép ritmusának 
megőrzése. 


RAJZOS „SILLABUSZ” 
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  Zártsorú beépítés esetén 
különösen fontos az 
utcavonal tartása, hogy a 
szomszéd épületek tűzfala 
takarva legyen. 


A zárt térfal megszakítása 
takarás nélküli tűzfalakhoz 
vezethet, ahogy újabb 
oldalszárnyak építése is. 
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Magasság 
Az épület magasságának 
meghatározásakor figyelembe kell 
venni a szomszédos beépítések 
magasságát. Közel azonos magasságú 
épületek emelésével általában 
könnyebben alakul ki harmonikus 
utcakép és a szomszédos beépítések 
benapozása is kedvezőbb lesz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az épületmagasság meghatározásakor 
el kell fogadni a környezet kialakult 
jellegzetességeit. Az épületszintek 
„elrejtése” (pl. tetőszerű 
szerkezetekben) általában kedvezőtlen 
építészeti megoldásokhoz, kevésbé 
harmonikus településképekhez vezet. 
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  Tetők 
Az újonnan épülő épület tömegének 
meghatározásakor figyelembe kell 
venni a környező épületek tetőzetének 
hajlásszögét. A szomszédokétól 
túlzottan eltérő hajlásszöggel épülő 
tetőzet megbonthatja az utcakép 
egységét. A magyar települési 
kultúrában a 40° körüli tetőhajlásszög 
általános, megfelelően az ország 
éghajlati adottságainak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az újonnan épülő épület tömegének 
meghatározásakor figyelembe kell 
venni a környező épületek tetőzetének 
formai jellegzetességeit. A túlzottan 
mozgalmas, vagy a környező 
tetőfelületek jellegétől elütő új tetőzet 
megbonthatja az utca- és településkép 
egységét. 
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Tetők 
Mozgalmas tetőfelületek általában 
tágas, szabadonálló beépítésű telken 
álló, tagolt tömegű, „villa”-jellegű 
épülettömegek fölött nyújtanak 
elfogadható építészeti megoldást. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Környezetétől túlzottan elütő anyagú, 
színhatású, textúrájú tetőhéjazat 
alkalmazása általában kedvezőtlenül 
befolyásolja az utca- és településképet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A tetőfelépítmények idegenek a 
hagyományos magyar települési 
kultúrától, hangsúlyos alkalmazásuk 
kedvezőtlen hatású az utcaképre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Általában akkor jön létre az utca- és 
városképek szempontjából megfelelő 
megoldás, ha az épület 
tömegformájának, 
homlokzatképzésének jellege, a 
választott „stílus” és a „fölötte” lévő tető 
formája, anyaghasználata összhangban 
van. 
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Homlokzatképzés 
Az újonnan épülő épület 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. A 
történeti épületek tagozatának 
eltávolítása, a nem megfelelő színezés 
az utcakép jellegének eltűnéséhez, 
harmóniájának felbomlásához vezethet. 
 
Az újonnan épülő épület homlokzati 
kialakításának meghatározásakor 
figyelembe kell venni a környező 
épületek homlokzattagolásának 
főirányait. Szeghalom meglévő 
épületeinek többsége függőleges 
tengelyekbe rendezett álló formátumú 
nyílásokkal épült, így homlokzatuk 
alapvetően vertikális jellegű.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meglévő történeti épület felújításakor, 
korszerűsítésekor törekedni kell a 
Szeghalom arculatát alapvetően 
meghatározó stiláris jellegzetességek 
megőrzésére. A tagozatok eltávolítása 
a ház jellegének elvesztéséhez vezet, 
ahogy általában kedvezőtlenül 
befolyásolja a homlokzati megjelenést 
és ezzel az utcaképet a nyílászárók 
osztásának elhagyása, de méginkább 
azok formájának, tengelyrendszerének 
megváltoztatása. A felújításkor 
szerencsés az egész épület egy 
egységként való kezelése, a teljes 
homlokzat egységes felújítása, 
függetlenül a tulajdonok megoszlásától. 
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Kerítések 
A kerítés az épületeknek az utcaképet 
alapvetően befolyásoló kiegészítője, 
ezért formájának, anyagának 
meghatározásakor figyelembe kell 
venni a terület jellemzőit a szomszédos 
telkeken alkalmazott megoldásokat. A 
„zöldövezeti” jellegű területek oldott 
településképének alapfeltétele a telkek 
átláthatósága, ezért ezeken a területen 
tömör, vagy az átláthatóságot gátló 
megoldások (pl. nádszövet) 
alkalmazása nem szerencsés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kerítések anyagának éppoly 
igényesnek kell lenni, mint az 
épületekének, ideiglenes jellegű 
megoldások, környezetbe nem illő 
anyaghasználat akadálya lehet az 
utcaképek harmonikus alakításának. 
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Kerítések 
Előkertes beépítés esetén tömör kerítés 
alkalmazását kerülni kell. 
 
 
 
Az előkerteket lehetőség szerint 
zöldfelületként, ténylegesen „kert” 
módjára kell kialakítani.  Az előkert egy 
részének leburkolása, csak indokolt 
esetben, az épületekbe történő bejutás 
céljából elfogadható.  
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Szerelvények 
A külső- és tetőszerelvények, klímák, 
antennák, parabolavevők, stb. utca- és 
településképi hatása rendkívül 
kedvezőtlen, ezért rejtetten, 
közterületről nem láthatóan kell 
elhelyezni őket. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Napenergiát hasznosító 
tetőszerelvények telepítésekor 
törekedni kell arra, hogy a 
berendezések ne nyomják el a 
tetőfelületeket.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tanyák, majorok 
A hagyományos Szeghalomi tanyák, 
majorok, külterületi gazdasági egységek 
különböző funkciójú terei általában 
önálló – szabadon álló - épületekben 
kaptak helyet, a terjengős 
épülettömegek nem voltak jellemzőek. 
Utóbbiak alkalmazása legtöbbször 
tájképi szempontból sem szerencsés.  
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Tanyák, majorok 
A hagyományos alföldi tanyák, majorok, 
külterületi gazdasági egységek épületei 
általában a legegyszerűbb tetőformával 
(nyeregtető, félnyeregtető) 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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   TETŐK 


Szeghalom építészeti örökségének túlnyomó 
hányada viszonylag egyszerű, homlokzati 
megjelenésében szimmetrikus, metszetében 
sokszor aszimmetrikus (utca felől térdfalas, 
süllyesztett fedélszékű), különösebb felépítmény 
nélküli nyeregtetővel épült. Bonyolultabb 
tetőfelépítmény csak a településközpont néhány 
frekventált későeklektikus-szecessziós stílusú 
épületén látható. 
 
 
 A történeti korszakokban manzárdtető ritkán fordul 
elő, inkább XX. századi épületeken látható, de 
kijelenthető, hogy általában az alapvető építészeti 
hagyományoktól idegen. A XX. század második 
felétől, a modernista építészet térhódításával 
jelennek meg a lapostetők, jónéhány 
településépítészeti konfliktus forrásává válva.  
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A magastetők héjazatának anyaga a településkép harmóniájának fontos 
összetevője. A hazai meteorológiai viszonyokhoz, az építéstechnikai 
adottságokhoz, Szeghalom történetileg kialakult sziluettjéhez alapvetően a 
(lehetőleg természetes színű, textúrájú) pikkelyfedések illeszkednek. A „pikkely” 
kifejezés itt elsősorban arra utal, hogy viszonylag kisméretű elemek egymásra 
takaró rendszeréből áll össze a fedés, amely struktúra a legkülönbözőbb méretű 
és geometriájú tetőfelületek fedésére alkalmas.   
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TAGOZATOK, ÉPÜLETORNAMENTIKA 


Szeghalom történeti építészetének alapvető 
jellegzetessége a legkülönfélébb építészeti 
tagozatok alkalmazása. A házak túlnyomó 
részének alapfelépítése, tömegformálása 
lényegében megegyezik, a korstílus 
követelményeinek tagozatok és 
épületornamentika alkalmazásával feleltek 
meg. A tagozatrendszerek kezdetben a 
klasszikus formatan szabályai szerint alakultak, 
a későeklektika és szecesszió korában 
azonban fokozatosan egyedivé váltak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Eklektikus tagozatok egy utcával 
párhuzamos tömegű házon. Az 
épülettagozatok minél plasztikusabb 
megformálása gyakorlati jelentőséggel is 
bírt. Az erősen kiülő szemöldökpárkány 
esztétikai szerepe mellett a csapóesőtől is 
védte az alatta elhelyezkedő nyílászáró 
szerkezetet. 
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  ABLAKOK 


A helyi építészeti örökségre általában az egyszerű tömegformálás 
jellemző, éppen ezért is kaptak nagyobb hangsúlyt a nyílások. Az 
ablakok keretezésére, a nyílászárók asztalosszerkezetének igényes 
kialakítására különösen nagy energiákat áldoztak. 
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 BEJÁRATOK 


A bejáratok kitüntetett pontjai az 
épületeknek, ennek megfelelő 
megformálással. Igaz ez a keretezésre, 
amely általában tagoltabb, mint az 
egyéb nyílászáróké, és igaz a 
nyílászáróra, amely egyedi 
iparosmunka. 
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ÁRNYÉKOLÁS


A klíma megváltozása elengedhetetlené teszi az épületek hővédelmének, ezen belül a nyílászárók külső árnyékolásának 
megoldását. Szerencsére mindig „kéznél lévő”, történetileg jól bevált megoldás a zsalugáter, amely hajdan az ablakok 
jelentős része előtt megtalálható volt.  Elegáns, házainkat öltöztető szerkezet, amely az esetek döntő többségében 
pozitív módon befolyásolja a homlokzati megjelenést. Kényelmesebb a redőny kezelése, ennek beépítése azonban csak 
akkor optimális az utcakép szempontjából, ha szerkezete (redőnyszekrény, vezetősín) rejtve marad. 
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NAPELEMEK, NAPKOLLEKTOROK 


A technika fejlődése újabb és újabb kihívások elé állítja az építészetet. Ezek közül az egyik legfrissebb a napelemek, 
napkollektorok elhelyezése. Történeti épület esetében gyakorlatilag kizárható, hogy a berendezések javítsák azok 
utcaképi megjelenését. A képen látható megoldás erénye, hogy a készülék hagyja élni a tetőfelületet. 
Legszerencsésebb, ha az elemeket egyetlen síkidommá összefogva telepítik. 
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  TORNÁCOK 


A Sárrét hagyományos építészetének jellegzetes eleme a tornác. 
Szeghalmon leggyakoribb az ún. lopott tornác, amikor a 
helyiségeket és a tornácot közös tető fedi. Ritkább a toldott tornác, 
ahol a tornác felett féltető található, így az épülettömeg 
aszimmetrikussá válik. 
A tornácoszlop lehet falazott, vagy faszerkezetű, esetenként 
lombfűrészelt fejezettel. 
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A hagyományokhoz való korszerű viszony nem csak a megőrzést, hanem az 
organikus fejlődést is magában hordozza. A település nem válhat múzeummá, 
skanzenné, az élő város sajátossága a folyamatos megújulás, ahogy az élet 
alapfeltétele is a sejtek állandó cserélődése miközben a szervezet önazonos 
marad. Felelősség, ugyanakkor nagy megtiszteltetés is folytatni, részesévé 
válni a hagyománynak, kapcsolódni a kulturális folyamatosságba, egy újabb - 
és nem a leggyengébb - láncszemét létrehozva a helyi tradícióknak.  
Rendkívüli jelentőségű ebből a szempontból, ha a Város igyekszik a legjobb 
erőket felvonultatni ikonikus középületei megformálásához, ezzel példát 
mutatva lakosai számára a magánerős építkezésekhez. Mindez garancia lehet 
arra, hogy századok múltán korunk városa is érdemel majd egy fejezetet a 
készülő építészeti munkákban. 


MAI PÉLDÁK 
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A kortárs építészet elemkészletének alkalmazásával is létrehozható a településképbe 
illeszkedő, azt gazdagító épület, anélkül, hogy a környezet mintáit másolni, 
archaizálni kellene. Az egyéni hang nem gátolja a településképi harmónia 
kialakulását, ha az visszafogott, nem kiabál. 
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Absztarkt, aszimmetrikus formavilág, additív tömegalakítás és jellegzetesen mai, 
a modern építészet világában gyökerező homlokzatképzés jellemző az új társasházra.  
 


A magyar „vidék” 
építészetének 
megszokott elemei 
jelennek meg a 
képekenn látható 
lakóházakon. Fehér 
falak, piros cseréptető, 
egyszerű tömeg. „Ház 
formájú ház.” A jól 
ismert megoldások 
alkalmazása mellett is 
egyértelmű az építés 
kora, nincs régieskedő 
cizellálás, múltidéző 
nosztalgia, az összkép 
mégis derűs, 
harmonikus. 







 


63 
 


A környezetet tiszteletben tartó, egyszerű tömegformálású, sallangmentes 
kortárs épület, minimális utalással a történeti építészet formakincsére. 
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A két világháború közötti időszakban épült intézmények sorába szépen illeszkedő, mértéktartó tömeg- és 
homlokzatformálású, ugyanakkor egyértelműen mai középület a városközpontban. 
 
Meglévő épületek – pl. egy igazi „Kádár-kocka” - átalakításával is létre hozhatók korszerű, mai építészeti megoldásokkal 
bíró lakóházak. A régebbi korok jelenléte többlettartalmat ad. 
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Elegáns kertvárosi lakóépület, melynek tömegképzésében a kiugró ereszek markánsan 
horizontális vonalainak jut a főszerep. 


Az alföldi táj, a puszta jól ismert építészeti formavilága jelenik meg a 
gazdaság épületein. Bázikus egyszerűségű, nyeregtetős tömeg, 
deszkázott oromfallal és a Sárrétek történeti fedésmódja, a nád. 
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A Rendőrség modernista 
típusépületét egy 
felújítás során tették 
egyedivé, a műemléki 
környezetbe jobban 
illeszkedővé. 
 
 


A már meglévő 
értékek átalakításával 
is létre hozhatók 
korszerű, mai 
építészeti 
megoldásokkal bíró 
intézmények, 
lakóházak, miközben a 
régebbi korok jelenléte 
többlettartalmat ad. 
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  Feltétlen tisztelet és köszönet illeti 
azokat, akik Szeghalom 
környezeti hagyományainak 
átörökítésében „közvetlen” módon 
vesznek részt, a mezőváros 
tradicionális építészeti emlékeinek 
értékükhöz méltó jókarban 
tartásával, felújításával. 
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A közterületek komfortja és esztétikája 
szempontjából meghatározó a burkolatok 
minősége, ahogy igaz ez a telken belüli 
burkolt felületekre, vagy az egyes porták 
megközelítésére is. A történeti korokban a 
város utcáin általános volt a kiselemes 
burkolat. A járdákat téglával, az útfelületeket 
gránit és bazalt kockakővel burkolták, 
ezekből mára alig maradt. 


UTCÁK, TEREK


7







 


69 
 


A kiselemes burkolatok nagy 
előnye műszaki szempontból, 
hogy viszonylag könnyen 
javíthatók, elemei bármikor 
visszahelyezhetők, 
újrapozícionálhatók. 
Településépítészeti 
szempontból a lehetőségek 
szinte korlátlan tárháza áll 
rendelkezésre a különféle 
burkolati minták, rakási módok 
(hálós, halszálka, kötésben lévő, 
stb.) alkalmazásával. 
Általánosságban elmondható, 
hogy igényes burkolatok 
természetes anyagú, saját 
textúrájú, nem színezett 
elemekből képezhetők, de 
esztétikus lehet a szépen 
kivitelezett öntött (pl. aszfalt) 
felület is. 


A közterületek esztétikáját 
alapvetően befolyásolják az utcákon 
elhelyezett kiegészítő elemek, legyen 
az művészeti alkotás, vagy közmű 
jellegű létesítmény, de különösen az 
utcabútorok.  
 
Az utcabútorok közül a kortárs dizájn 
törekvéseit tükröző változatok 
alkalmazása célszerű, mert ezek – 
kontrasztot képezve – történeti és 
újabb beépítésű környezetbe is jól 
illeszkednek.  
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NÖVÉNYZET 


Az épített elemek mellett a települések arculatának fontos meghatározója a növényzet, illetve 
önmagában az a tény, hogy a „zöld” milyen mértékben van jelen a településen. A zöldfelületi 
rendszer éppúgy része a város infrastruktúrájának, mint a természeti környezetnek, hiszen 
alapvetően mesterségesen létrehozott, a településszerkezetbe integrálódó struktúra. 
Szeghalom központjában találhatók a jelentősebb zöldfelületek, a város többi területének 
ellátottsága azonban még nem mindenben optimális. 
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A „zöld” az épített elemek megjelenésére 
szintén kihatással van: egységesíti az 
utcaképeket, jótékonyan kitakar, váratlan 
feltárulásokat, „képkivágásokat” eredményez. 
Még a településképbe durván belehasító 
sebhelyek „kellősítése” is lehetséges a 
növényzettel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Természetesen a növényzet telepítésekor 
tekintettel kell lenni az építészeti környezetre, 
az épületek méretére, jellegére, hogy azok 
benapozását, feltárulását kedvezőtlenül ne 
befolyásolja a vegetáció. Fontos szempont, 
hogy a látványos műemlékek, idegenforgalmi 
értékek „fotózhatósága” ne lehetetlenüljön el 
a fák takarása miatt. 


A városi „zöld” szerepe 
rendkívül sokoldalú, betölt úgy 
településesztétikai, műszaki, 
mint közérzetjavító feladatokat. 
A települési arculat 
formálásában egyként részt 
vesznek a közterületek, 
közparkok, közkertek fasorai, 
fásított területei és az 
intézményi- és magánterületek 
kertjei, ezek gondozottsága, 
vagy elhanyagoltsága, léte, 
vagy nemléte (leburkoltsága) 
befolyásolja a településképi 
arculatot is.  
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A közterületre kirakott hirdető táblák, cégérek, reklámfelületek 
nagyban befolyásolják az utcaképet, ezért oda kell figyelni arra, 
hogyan hirdetjük szolgáltatásainkat. Az igényes, nem túl feltűnő, 
de jól észrevehető feliratok is elérhetik figyelemfelkeltő céljukat. A 
hirdetés lényege a tájékoztatás, ezt tehetjük utcaképbe illően is.  
 
 
Különösen fontos megtalálni a kényes egyensúlyt a történeti 
épületek esetében, hogy azok építészeti értékei ne sérüljenek.  
 
 
A visszafogott, lényegre törő hirdetések szerencsések, amelyek 
hagyják élni az épületek tagozatait, építészeti formáit, ezért az ún. 
tömbbetűkből álló feliratok tudnak a legjobban illeszkedni az 
épületekhez.  
 
 
Természetesen nagyon fontos, hogy a hirdetés megtervezésekor 
figyelembe vegyék a homlokzat osztásrendjét, arányait, mert az 
építészeti tagozatok, részletek, netán nyílászárók kitakarása 
általában nem szerencsés megoldást ad. 
 
 
 
 
 
 
 
 


A reklám klasszikus eszköze a cégér.
 


HIRDETÉSEK, REKLÁM-  
TÁBLÁK 
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Előterjesztés 
 


Szeghalom Város Képviselő Testülete 2017. december 29.-én tartandó nyilvános ülésére 
Szeghalom Város Településképi Arculati Kézikönyvének elfogadásáról 


 
 
Tisztelt Képviselő Testület! 
 


Szeghalom Város Képviselő Testülete a 56/2017. (IV.24.) Ökt. számú határozatával 
elfogadta Szeghalom Város Településképi Arculati Kézikönyvének elkészíttetésére vonatkozó 
eljárás megindítását. Az eljárás előzetes tájékoztatási, és véleményezési szakasz lezárult, 
melynek eredményét az erről készült jegyzőkönyv tartalmazza. A településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. 
rendelet 21. § (1) bek. szerint „A kézikönyv szemléletformáló célt szolgál, amelyet a települési 
önkormányzat normatív határozata mellékleteként fogad el.” 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő Testületet az alábbi határozati javaslatok elfogadására. 
 


Határozati javaslat: 
 
I. Szeghalom Város Képviselő Testülete Szeghalom Város Településképi Arculati 


Kézikönyvét elfogadja.  
II. Meg kell alkotni Szeghalom Város Településképi Rendeletét. 
III. Az elfogadott Településképi Arculati Kézikönyvet közzé kell tenni az önkormányzat 


honlapján. 
 
 
Szeghalom, 2017. december 29. 
 
        Macsári József  
        polgármester 
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ELŐTERJESZTÉS 
 


Szeghalom Város Képviselő-testülete 
2017. december 29-én tartandó rendkívüli ülésére 


 


Tisztelt Képviselő-testület! 


A Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás és az általa fenntartott szociális intézmény 2018. január 
1-től jelentős változáson megy keresztül. 
Ezzel kapcsolatosan már több döntést is hozott önkormányzatunk. 
Most abban a kérdésben kell határozatot hoznunk, hogyan történjen a Szeghalom Kistérség 
Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény gazdasági feladatainak ellátása. 
A hatályos jogi szabályozás szerint, ha a költségvetési szervben az átlagos statisztikai létszám a 100 
főt nem éri el, akkor az adott költségvetési szerv önálló gazdasági szervezettel nem rendelkezhet. 
(Áht. 10.§ (4a) bek.) A megmaradó intézmény létszáma 100 fő alatt lesz, így a gazdasági szervezet 
feladatait önállóan nem láthatja el. 
A Társulási Tanács korábban meghozott döntése alapján a gazdálkodási feladatok ellátására nem 
kíván új költségvetési szervet alapítani, ezt a feladatot Szeghalom Város Önkormányzat által 
alapított és működtetett Intézményműködtető Központtal kívánja elláttatni. Ezen intézményünk a 
368/2011.(XII.31.) Korm. r. 9.§ (5) alapján a gazdasági szervezet feladatainak ellátását az Egységes 
Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény részére, szolgáltatásként, ellenérték fejében vállalja. 


____/2017.(XII. 29.) Határozati javaslat: 


Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás és Szeghalom Város Önkormányzata megállapodik 
abban, hogy a Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény ( székhely: 
Szeghalom Kossuth u. 18.) gazdasági szervezetének feladatait a Szeghalmi 
Intézményműködtető Központ látja el a 368/2011. (XII.31.) Korm. r. 9.§ (5) utolsó fordulata 
alapján, mint szolgáltatás megvásárlása útján. A Többcélú Társulás költségvetésében 
biztosítja a hivatkozott szolgáltatás díját. 


A Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás által fenntartott Szeghalom Kistérség Egységes 
Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény és a Szeghalom Város Önkormányzat által 
fenntartott Intézményműködtető Központ a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét 
meghatározó megállapodást köt. 


Szeghalom, 2017. 12. 19. 


 
Az előterjesztést készítette: 
Dr. Pénzely Erika jegyző 


 


                                                                                                                 Macsári József 





































