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BEVEZETÉS                                 1 
A kézikönyv segítség kíván lenni: a település bemutatásával, az értékek megismertetésével és az útmutató résszel tárja fel az épített környezet szépségeit. 
Bevezeti az olvasót az építészeti értékek tárházába, hogy olyan házat tudjon építeni, ami valódi büszkeséggel töltheti el, és a település képéhez illeszkedik, azt ízléssel viszi 
tovább. 
Az ajánlások nem tekinthetők kötelező jellegűnek, a céljuk nem a tervezési szabadság megkurtítása, uniformizálása, hanem éppen a valós értékek megismertetése, a sokféle 
izgalmas lehetőség feltárása. Az unalomig másolt, giccses elemek helyett a település karakteréhez illeszkedő választási lehetőségek bemutatása, a nem diktált, hanem valódi 
szabadság megismertetése. 
A kézikönyv nem egy merev, lezárt egész, hanem nyílt, folyamatos hozzászólást és változtatást lehetővé tevő kezdeményezés kíván lenni. További ötletekkel, ajánlásokkal 
lehet kiegészíteni az elkövetkező évek során, ahogy a település története sem befejezett, hanem folyamatosan továbbíródik. Ezért, ha újabb szép ház születik, az bekerülhet 
a könyvbe, hogy ezáltal büszke lehessen rá építtetője, tervezője, kivitelezője és a település egyaránt.  
 

Egy ház elválaszthatatlan kapcsolatban van környezetével, szomszédaival, településével. Mikor egy ember, vagy egy család az építkezés mellett dönt, a belső lelki vezérlése 
alapján kezd el keresgélni, feltérképezi a lehetőségeket: hol és mit is lehet megvalósítani. A lakóhelyük megválasztásakor az egyén a harmóniát keresi, igyekszik a lehető 
legkevesebb kompromisszumot hozni. Azonban az összegyűjtött információk megismerését követően mérlegel és hozza meg döntéseit: mi a legfontosabb a számára, 
hogyan is tudná az elképzeléseit a legideálisabban formába önteni. Az építkező számára fontos, hogy a saját egyéniségét tükrözze a háza, de a megszülető épület 
megjelenésének illeszkedőnek kell lennie, amely már társadalmi elvárás is. 
A rendezett, szép lakókörnyezet amellett, hogy a települési identitástudatot, a közösség aktivitását, az összetartozását, úgy az ingatlanok értékét is növeli.  
 
Az örökségre épülő, a múltat feltáróan közösen megfogalmazott irányok reményeink szerint követendő példát mutatnak, felismerve a településben hordozott értékeket. A 
javaslatok mind a tervezőknek, mind a környezetünket alakítani hivatottaknak az illeszkedés mikéntjére adhatnak ajánlásokat. 
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DOMASZÉK BEMUTATÁSA                                                                           2 
 

 

   
 

Domaszék a Duna-Tisza közi homokhátság keleti részén fekszik, mindössze 12 kilométerre Szegedtől. Domaszék területileg a Szegedi kistérséghez tartozik, de falusias jellege 
miatt inkább a Homokháti Kistérséghez húz, melynek központja Mórahalom. Ebből következik, hogy térségi központi szerepe minimális, mivel két kistérségi gyújtópont 
között fekszik. Külterülete a Homokhát egyik legsűrűbben lakott tanyavilága. 
Szeged város Domaszék tanyai kapitánysága és Feketeszél kapitányság egy részének területén 1952. január 1-jétől önállósult község.  
 
Település története 
Domaszék területén a tájalakítást már a honfoglalás előtt nemzedékek sora elkezdte, jó példák erre a kunhalmok. Ilyen a Kunhalom településrész is, melynek egy részét az 
1980-as években új házhelyek feltöltésére elhordták. A honfoglalás idején nagyrészt műveletlen, ligetes-erdős tájat találtak itt őseink, melyet az évszázadok alatt egyre 
intenzívebben hasznosítottak. A török időkben elnéptelenedett a vidék, nagyobb falvakba tömörültek a szórványtelepülések lakói. A hódoltság után benépesültek a puszták, 
gazdag tanyavilág kezdett kialakulni. A Doma család már az 1522. évi tizedjegyzékben fölbukkan (Gregorius és Bernandus Doma). Határbeli birtokaira utalnak a Doma 
homokja (1722, 1747), Lacus Doma Székje (1778) helynevek. Feketeszél a szállásföldeknek az a területe, ahol az alsóvárosi feketeföldek és a homokos talajú kaszálók 
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érintkeztek. Szeged legkorábban, a 18. század elejétől benépesedő határrészei közé tartozott. 1778-ban a Kun Miklósi Halom, Doma-Szék Tó, Bojár Halom és Dorozsma 
határa közötti területen 55 szállás volt. A homoki szőlőtelepítés az 1760–70-es években Domaszék homokján kezdődött. Az 1830-as évekre a község mai területén 
12 szőlőhegy virult, és a 20. század első felében itt és Szatymazon folytattak legnagyobb területen szőlőtermesztést. A szegedi gazdák a szőlőtermesztés mellett főleg 
legeltető állattartással foglalkoztak. A sűrűn lakott határrészeken 1853 és 1856 között 4 tanyasi iskola nyílt. A Zöldfás iskola mellett településtömörülés bontakozott ki, az 
illetékesek azonban a község belterületét más helyen, a bajai műút közelében jelölték ki. Az ötvenes években csak közösségi épületek (tanácsháza, egészségház, 
tűzoltószertár, állatorvosi ambulancia) épültek, a magánépítkezés a hatvanas évek első felében indult meg. 1969-ben még 60 lakóház volt a belterületen. A tanyán élők 
építkezési kedve a hetvenes években kapott lendületet, de sok faluba költöző család fönntartotta tanyáját mint az állattenyésztés és a belterjes növénytermesztés 
központját. Az utak mentén – a város közelsége, a jó közlekedési adottságok folytán – sokan átépítették, korszerűsítették tanyáikat. 
 
Domborzati adottságok 
Felszíne kisebb-nagyobb homokvonulatoktól eltekintve sík vidék. Az uralkodó széljárás északnyugat-északi. A nagyobb homokbuckák észak-nyugati, dél-keleti vonulatúak, 
relatív magasságuk 3-8 méter, távolságuk 4-500 méter. A terület tengerszint feletti magassága átlagosan 85-90 méter. A homokhátak közötti völgyekben időszakosan vízzel 
borított területek „semlyékek” helyezkednek el. A kilúgozások miatt ezek helyén szikes legelők alakulnak ki. Nyugati részén feketeföld, keleten homok található. Így talaja 
mind a búza-, kukorica-, repce-, mind a szőlő- és gyümölcstermesztésre is kitűnően alkalmas. A talaj alatti vízzáró agyagos réteg 4-8 méter mélyen húzódik, az ásott kutak 
vízszintje ingadozó. 
Az ár- és vízmentesítő munkák kedvezőtlenül hatottak a természet egyensúlyára, eltűntek a vadvizek, valósággal kiszáradt a táj. Az aszály ellen csak állandó öntözéssel 
lehetett védekezni.  
 
Általános településkép 
A mai központi rész az 55-ös számú főúttól északra alakult ki. Ezen a helyen építették a környező népes tanyavilág igényeihez szükséges közösségi közigazgatási épületeket, 
melyek nagyrészt ma is itt állnak (pl. templom, polgármesteri hivatal, posta stb.). A telek és utcarendszer mesterséges, mérnöki munka eredménye, melynek első ütemét 
1955-ben készíttette a Szegedi Mérnöki Hivatal. 
A település belterületének központi tengelye az észak-déli irányú főutca. Ezen tengely déli végén az 55-ös számú út található (szinte teljesen merőleges csatlakozással) a 
másik vége szinte „céltalanul” ér véget és egy dűlőútban folytatódik. A településszerkezet egyszerűre tervezett, kissé egyhangú, de átgondolt és jól használható. 
A belterület egésze falusias jellegű telekhasználattal rendelkezik. A főbb közlekedési utcák meglehetősen terjengősek 25-35 méter szélesek (az útburkolat természetesen 
csak 5-6 méter), azonban a szűkebb lakóutcák szélessége sem csökken 15 méter alá. 
A külterület legmeghatározóbb közlekedési tengelyeit a volt Kisvasút nyomvonala határozza meg. Ez Szeged közigazgatási határától elindulva, Kunhalomnál kettéágazva, a 
nyugati irányba Mórahalom felé, keleti irányba pedig Zákányszék felé határozza meg a fő közlekedési irányokat. 
Bár egy tanyaközpontból kifejlődött faluban járunk, de ezekkel a széles utcákkal, előkertes beépítéssel, nyitott kerítésekkel kertvárosi hangulata támad az ideérkezőnek. 
 
Településkarakter – telekszerkezet, beépítési mód, épülettípusok 
A falu jellemző beépítési módja oldalhatáros, mely gyakori az alföldi, mezőgazdasági jellegű településeken. Megfigyelhető a régi és az új oldalhatáros beépítés közötti 
különbség. A hagyományos elrendezés alkalmazásakor a ház hosszabbik homlokzatával fordult az utca felé. A lakóépülethez kapcsolódva, rá merőlegesen épült egy 
toldaléképület. A telek hossza 60-80 m-t is elérte, szélessége 20-22 m volt jellemzően. Később az utcára hossztengellyel merőleges építkezés vált jellemzőbbé. Földszintes 
vagy földszint + tetőteres lakóházak a jellemzőek.  
A lakosok nagyrészt mezőgazdasággal foglalkoztak, melynek keretében a falusi házhoz egy tanya is tartozott, általában kétlaki életet éltek. A benti házban is folytatták a 
tanyai tevékenységet, a melléképületben gabonát tároltak, állatokat tartottak, a hosszú telkeken pedig a mindennapi élethez szükséges zöldségeket, gyümölcsöket 
termesztettek.  
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Tanyái a szegedi tanyák népi építészetének valamennyi jellemzőét fölmutatták: tutajfal, hantfal, vert fal, vályogfal, nádfedés, zsindelytető, napsugaras deszkaoromzat, a 
kamrát vagy egyik felét alápincézték. A korszerű borkezelést szolgáló földpince úri birtokosok példája nyomán terjedt el. A füzérbe fűzött fűszerpaprikát régebben a szabad 
ég alatti oszlopokon vagy az eresz alatt tárolták. Az első világháború után terjedt a nádtetős paprikaszín, paprikagóré építése, amely védte a paprikafüzéreket esőtől, 
vihartól. 

        Második Katonai Felmérés (1819-1869) 

         Mai légi fotó a településről  
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ÖRÖKSÉGÜNK                                                                                                 3 
településképi szempontból meghatározó építészeti, műemléki, táji és természeti értékek, és jellemzők 
 

 
 

Az "örökség" szó használata az építészeti zsargonban az elmúlt tíz évben vált gyakorlattá Magyarországon. A szó alkalmazása kétségkívül egyfajta 
szemléletet tükröz: arra utal, hogy a múltból ránk maradt emlékekkel dolgunk van, értéket képviselnek, de felelősséget is adnak. A település közösségének 
felelőssége abban rejlik, hogy vigyázzon ezekre az értékekre, mert ezek vallanak történeti-társadalmi fejlődésükről. Az épített környezet számos jelentést, 
jellemzőt hordoz magában. Eme jellemzők és egyedi jegyek bemutatásával van lehetőségünk a településképi illeszkedéshez szükséges elvárások 
megfogalmazására. Az épített környezet és az azt használó társadalom között nincs minden esetben közvetlen és merev kapcsolat. Ugyanaz a társadalmi 
csoport önszántából is gyökeresen megváltoztathatja saját környezetét. Azonban a településkép és az épületek környezetbe való illeszkedés fontosságára 
felhívó napjainkban születendő korszakkal, a településtervezés új időszámításával lehetne az önkényes, egyéni szándékokat a közösség érdekének irányába 
fordítani. 

  
 
 



DOMASZÉK NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYVE 2017. 

 

3.1. DOMASZÉK - ZÖLDFÁSI SZENT ISTVÁN KIRÁLY TEMPLOM 
 

       
 

       
 

Az 1900-as évek elején Szegedről a tanyákra kitelepülők száma egyre nőtt, ám Domaszék és Feketeszél kapitányságon ekkoriban még nem volt templom. A legközelebb 
eső templomok is, mint a Szeged-Alsóvárosi Ferencesek plébániája vagy az Alsóközponti plébánia  vagy a Lengyelkápolna túl messzire estek az itt élő embereknek. 
Ekkoriban a tanyai iskoláknál vehettek részt miséken a környéken élők, de még így is nagy szükségét érezték egy templom építésének. Ezért Templomépítő Bizottságot 
alapítottak. 1938 tavaszán kezdték meg a templom építését - melyet röviden Zöldfás templomként ismernek a helyiek - és még ugyanabban az évben be is fejezték. A 
korábban Homokszőlőkiként ismert terület új elnevezését a zöld környezetről és iskolája zöldre festett homlokzatáról kapta.  A templomot tervezte és a főépítészi 
teendőket is ellátta Ábrahám István építőmester, aki a Pipacs-villában lakott, a Zöldfás közelében.  
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3.2 .ÚTSZÉLI  KERESZTEK  
 

    
 

     
 

A keresztek állításának hagyománya mintegy kétszáz évre nyúlik vissza egész Alsótanyán. Közülük a legöregebb a (nagy) Pálfy kereszt (1874) mely a rúzsai út 
kiskundorozsmai leágazásánál áll. A kereszt állíttatója Pálfy Antal, aki akkoriban híres tanyai kapitány volt és a saját birtokán emelte a keresztet. Eleinte a kereszteket 
legtöbbször viharharangokkal együtt állították a szőlősgazdák a birtokukon a csőszház mellé, hogy megvédje a termést a vihartól és egyéb károktól. Későbbiekben 
kereszteket állítottak a tanyasi iskolákhoz. Lévén, hogy a templomok túl messzire voltak, így az iskolák szolgáltak miséző helyül a hívek számára. A keresztállítás indítéka 
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lehetett a hála: egy súlyos betegségből való kigyógyulás vagy a háborúból való megmenekülés. Akadtak, akik egyszerűen csak "Isten dicsőségére" állították azokat. Voltak 
keresztek útelágazások mentén, például a Bába, Pálfy, Kiri keresztek és voltak határsarkokon, mint ahogyan Domaszék-Mórahalom- Zákányszék határán állt a Tüdő kereszt. 
Ez utóbbit Engi Tüdő Vince építette, aki amolyan "szent ember" volt a környéken. Akadtak keresztek, melyeket templomok mellé építettek. Az Ördögh keresztet a Zöldfás 
templom mellé építette Ördögh Zoltán, a templom telkét adományozó Schütz István pékmester veje. Engi Ferike keresztje pedig a Szent Kereszt templom előtt áll, egy 
hirtelen halállal meghalt kisfiú emlékét őrzi. 
Domaszéken összesen 30 kereszt volt. Ezek közül kettő már eltűnt az idők folyamán. Vannak igen rossz állapotban lévők mint például a Nagymátyáshegyi és az öreg Ámbitus 
kereszt, melyek fából készültek.  

 

3.3.  V IHARHARANG OK  
 

    
 
A harangok Domaszéket egy külső és egy belső körbe rendezve védték a viharos időszakban Szent György napjától Szent Mihály napjáig. Az egyik legrégibb viharharang a 
nagymátyás-hegyi kereszt mellett áll. Ezt a rajta lévő feliratból tudjuk: "Szegeden anno 1859. Nagymátyáshegyi". Tényleges történetét sajnos nem ismerjük, annyi bizonyos 
valamikor Ördög József tanyája mellett állt, aki gondját viselte és harangozott is vele. 
Az emberek a harangokat úgy tisztelték mintha élő személyek volnának. A harangok megkeresztelésének hagyománya volt, mely ünnepélyes keretek között zajlott. A 
harangozók a fáradozásukért eleinte javadalmazást kaptak, később már csak megtiszteltetésnek vették a harangozásra való felkérést. Egy régi hiedelem szerint, 
Garabonciások járták a vidéket, akik  az itt élőkhöz bekopogtattak, tejet és tojást kértek tőlük és ha nem kaptak, olyan nagy vihart hoztak, hogy az egész termést tönkretette 
a jégeső. Az emberek ezért harangokat állítottak, védekezésül a viharral szemben.  
A viharharangok a legtöbb esetben a keresztek kísérői, elvétve lehet látni magányosan álló viharharangot. Ezeket általában egy "högyben" (magasabban fekvő partosabb 
terület) lévő csőszház mellé állították fel. Domaszéken összesen két harang mellett nincs kereszt: a Csikós János És a Bönde Imre-féle harang mellett. "A harangozás a csősz 
(kapás) feladata volt. A harangozót régen csősznek vagy harangatyának nevezték." A harangatyaként emlegették még azt a személyt is akinek a harang létrejöttét 
köszönheti. A csőszházat a második világháború idején a csősz nevére íratták, így továbbra is ő harangozott, amíg ki nem öregedett. Ha eladták a csőszházat a harang nem 
került az új tulajdonoshoz, ekkor kezdődött meg a harangok vándorlása. Sajnos emiatt sok közülük elkallódott.  
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3.4. SZENT KERESZT RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM 

 

   
 
Domaszék 1952-ben vált önálló településsé, a belterületi rész a 70-es években kezdett kiépülni. Az 1938-ban felszentelt Zöldfás templom messze esett a falu központjától, 
így az emberek szükségét érezték egy új, a faluközpontban elhelyezkedő templom megépítésének, mondván: "Egy falu nem falu torony nélkül!" 
A templom alapkőletétele 1985 szeptemberében volt és utána azonnal meg is indultak a munkálatok. A templomépítés kezdeményezője Varga Ferenc a Zöldfás-templom 
plébánosa volt. Sajnos ő már nem élhette meg a templom felépülését. Utóda, Lackó Ferenc plébános szervezte meg a templom építését. A templom a lakosság 
összefogásának köszönhetően épült meg három év alatt. 1988. szeptember 11-én került sor a felszentelésére. A templom terveit Perczel Dénes budapesti mérnök 
készítette. A templom külső méretei: 27 m hosszú és 14 m széles, belső mérete: 12 m hosszú és 14 m széles, a szentély fala 17 m, a templomtér magassága 15 m. A torony 
28 m magas acélvázból áll, palafedéssel. A harangok súlya a toronyban 75, ill. 135 kg. A falak kívül belül fehérre vannak meszelve, a padló burkolata kubai márványból 
készült. A szentély szemközti falán lévő francia rézlemezből készült, 2,82 m magas nagy kereszt és a színes ablakok a tervező alkotásai.  
A templom alakjával a település címerében is találkozhatunk. A bejárat két oldalán a világháborúban elesett hősi halottak névsora található.  
Érdekessége, hogy falazata egy, a római Szent Péter templomból "áthelyetett" téglát is tartalmat. 
 
A templom közösségteremtő ereje miatt jelentős, illetve jellegzetes torony-kialakítása domaszéki „jelkép”. 
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3.5.  TANYÁS TELEPÜLÉSSTRUKTÚRA  
 

  
 

"A magyar tanya" a Magyar Értéktár részét képezi, mely érték komplexitása okán "Kulturális 
örökség". 
Domaszék életében igen nagy jelentősége van e sajátos "világnak" hiszen jelenleg is a község 
lakosságának több mint fele lakófunkcióként is tekint a tanyára.  
A tanyás vidékeknek több típusát is leírták a kutatók, ezek legfontosabb indikátorai a tanyahelyek 
sűrűsége, szabályos térbeli formák kialakulása és a város-vidék relációk. A tanya fogalma alatt 
Domaszék külterületén szétszórt, magányos, egymással azonban - Szeged környékére jellemzően - 
hagyományosan élénk kapcsolatokat ápoló gazdasági telepeit értjük, melyek ma a mezőgazdasági 
munkák, s általában a gazdálkodás középpontjai.  A környezeti tényezőkre építkező organikusan 
fejlődő kultúrtáj első ránézésre is "tanyavilág".  
 

 
Eleinte csak a nyári időszakban tartózkodtak kint a tanyán az emberek, később azonban már egész évben a tanyán éltek és csak ritkán mentek be a városi lakásokba. 
A tanyás területek sűrűségét jól mutatja Szeged Város külterületi házszámjegyzéke, miszerint a Feketeszéli Kapitányság területén 1887-ben 547 ház, 4 szélmalom. 2 
szárazmalom, 27 szőlőbeli csőszház és 2 iskola; a Domaszéki kapitányság területén 433 ház 4 szélmalom. 2 szárazmalom, 26 szőlőbeli csőszház és 2 iskola volt. A 
népességszám 1900., 1910, 1930, és 1949-es népszámlálások szerint a Feketeszéli Kapitányság területén sorra 3011, 3084, 2923, 2795 fő, a Domaszéki kapitányság 
területén 2191, 2313. 2343, 2208 fő volt. 
A tanya lakóépületből, állattartó épületekből, tároló- időszakosan használt építményből, illetve a tanyához tartozó földterületből áll, állt. A tanya gyarapodása, az állandó 
feladatok, a vagyon védelme sok esetben szükségessé tette, hogy a tanyagazda is a gazdaságában éljen. A tanyasi emberek ritkán szabadultak el a gazdaságoktól, ezért a fő 
találkozási helyek, társadalmi interakciók színterei is a tanyán megépült és működött tanyasi boltok és kocsmák voltak. 
A tanyák közigazgatását eleinte a kapitányságok látták el, majd 1949-ben tanyaközpontok kialakítását határozták el. Domaszék 1952. januártól lett önálló község. Bár a 
tanyák felszámolására többször történt kísérlet, megszüntetésükre mégsem került sor, sőt egyre nagyobb jelentősége van a domaszéki tanyavilágnak a község életében. 
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3.6. TANYASI ISKOLÁK 
 
A tanyai oktatás kezdetei a tanyásodási folyamat megerősödésének időszakára tehetők. Részben az osztrákok központosító törekvéseinek is köszönhetően az 1850-es évek 
elejétől Szeged városa felvállalta a tanyai iskolák létesítését. A tanyai iskolák elterjedésének lendületet adott az európai viszonylatban is kiemelkedő jelentőségű ún. Eötvös-
féle népoktatási törvény.  
A sűrűn lakott határrészeken 1853 és 1856 között 4 tanyasi iskola nyílt: 1853. április 19-én a bojárhalmi, 1854. április 1-jén a domaszéki, november 1-jén a feketeszéli, 1856. 
január 12-én a Zöldfás iskola.  
 

   
 
 

 
 

Külső-Feketeszéli (későbbi nevén Csala) iskola 1897-ben kezdték építeni. 1898.október2-án nyitotta meg kapuját. A tanítói lakást két szobával, egy konyhával, előszobával és 
éléskamrával építették. A Külső-feketeszéli iskola első tanítója Kiss Gyula volt, a nyitás évében 134 tanulót írtak be.  
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A Bojárhalmi iskola első tanító Sperlyák János volt, aki a megnyitástól kezdve 1880. decemberéig tanított itt. A Bojárhalmi iskolának végül 1928-ig kellett várni a bővítésre, 
amikor is a Klébesberg - programban kapott egy teljesen új épületet, egy 60 négyzetméteres tanteremmel és egy 16 négyzetméteres szertárral. 
 
A Belső-Domaszéki, illetve Kisivánszéki iskola első tanítója Kvatkovszki Endre volt. Ez az iskola is bővítésre szorult. A régi épület alapján építették újjá 1905-ben.  
A Feketeszéli (később Belső - Feketeszéli, illetve Balogh iskola) egy tanteremmel és egy tanítói lakással nyitott. Első tanítója Bánzi Endre volt 1862.decemberéig. 1958-ban 
már volt telefonja is! 
 
A Zöldfás (korábban Homokszőlőki) iskola épületét a Steinhard-család örökösei engedték át ideiglenes használatra iskola céljára. Első tanítója Berkes Ferenc volt. A 
megnyitás esztendejében 95 tanulót írtak be, a következő tanévben 120 főre emelkedet a létszám. Az 1890/91-es tanévben már 162 fős volt a tanulólétszám, így meg 
kellett osztani a tanítási időt délelőtti és délutáni oktatásra. Egy 1940. augusztus 6-án keltezett rendelet kimondta, a Zöldfás iskola tantermének hossza bővítést követően 
10 méter, szélessége pedig 6 méter kell, hogy legyen. Tanítólakást is építettek 130 négyzetméter alapterület, az újonnan épült szolgálati lakásba 1941.október 1-én 
költözött be a tanító házaspár, Gálig László és Zeleziny Izabella. 1947-ben kisajátította a város a Dékány-család közeli kúriáját, s akkor alakítottak ki benne helyiségeket az 
oktatás céljára. 1958-ban a Zöldfás iskola bővítésére kapott építési engedélyt Domaszék község tanácsa. 
 
1928-ban Klebelsberg (Később Bajai úti) iskola néven épült intézmény kapcsán visszaemlékezésekből tudható,hogy sokáig dolgozott itt, Pálvölgyi Ferenc és felesége, Szabó 
Julianna. Őket az 1942-ben visszacsatolt Szabadkára helyezték át, átadták így helyüket Kiss Pálnak. 
Rengeteg szülői hozzájárulással,munkával épült föl 1935-ben a Császár úti (később Tóth János, majd Kunhalmi) állami elemi népiskola. Első tanítója Csonka József volt. 
 
Ma már a szomszédos Zákányszék község közigazgatási területéhez tartozik ugyan, mégis szót kell ejtenünk a Külső - Domaszéki (későbbi nevén dr,Kószó István) iskoláról, 
mely 1896.október 1-én nyitotta meg kapuját. Első tanítója Raffner Dezső volt. 
Szintén Röszkéhez tartozik ma már, a Kalmár-tanyai (más néven Ladányi) iskola, mely 1912-ben épült a Ladányi dűlőben található lévő Kalmár - tanya mellett. 
Az 1981/82-es tanévtől egy iskola volt már csak Domaszéken és csak a belterületen. 
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3.7.  KISVASÚT HAGYOMÁNYA,  ÉPÍTETT  ÉRTÉKEI  
 

      
 

   
 

Szegeden már az 1870-es években, még az 1879-es árvízi katasztrófa előtt igény formálódott az alsótanyai kapitányság területének közlekedési, áruszállítási vérkeringésbe 
való bekapcsolására, mivel 1869-ben megindult a vasúti közlekedés az Alföld-Fiumei Vasút első kiépített szakaszán, amelyet később aztán Nagyváradot és Fiuméit is 
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összekötötte. A tágas, mezővárosias jellegű határból a szekérkocsis közlekedés volt az egyetlen alternatíva, így a külsőségeken élőknek az idővel és az időjárással is dacolva 
kellett bejutniuk a városba. 
1927 és 1975 között működött a szegedi kisvasút, illetve gazdasági vasút. Egyik ága Ásotthalomig, másik ága Pusztamérgesig járt, segítve az emberek életét kisiskolásoktól 
az idősekig. Jelentősége a tanyai és kiskertes életforma fenntartásában elvitathatatlan. Mint másfelé az Alföldön, itt is sokan őrzik még kedves emlékeiket az egykori 
vonalról, ahogy itt becézgették, "madzagvasútról".  
1926. márciusában kezdődött meg a keskeny nyomtávú vasút építése. A 1930-as években napi 1500- 1800 utasa volt, ami folyamatosan emelkedett. Kezdetben egészen a 
Roosevelt térig járt, ahol régen a piac volt (akkori nevén Makai-piacz), így a tanyai termékek egyenesen a vásárlókhoz jutottak. A vonal hosszúsága 78 kilométer volt. 
Megszüntetését az 1968-as közlekedéspolitikai koncepció mondta ki, majd 1975. augusztus 31-én végleg felszámolták. 1971-ben A Szegedi Madzagvasút címmel - rendező: 
Vinkler György, szerkesztő: Rockenbauer Pál - filmet készítettek a kisvasútról, a „Magyarország kisvasútjai” című dokumentumfilm-sorozat részeként.  
A domaszéki és a kunhalmi állomásépületek felújításra kerültek. A domaszéki épületben vasúttörténeti kiállítás kapott helyet, előtte egy eredeti kisvasúton közlekedett 
mozdony és egy hozzá tartozó teherkocsi áll.

3.8. TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK 
 
Jelentős természetvédelmi területek:  
1.Városszéki-tó (Belsőfeketeszél) szikes rétjei,  
2. Kisiván-szék szikes, és lápréti és homoki sztyeppréti élőhelyei.  
Védett növényei közül a hússzínű ujjaskosbor, a fátyolos nőszirom és a mocsári kosbor állományai jelentősek. 
További védelemre érdemes területek:  
1. Jancsár-szék –kékperjés láprétjei, jelentős szibériai nőszirom, fehér zászpa állomány. A szélbarázdát határoló maradékgerincek homoki sztyepprétjein budai imola, ritkán 
selymes boglárka is előfordul.  
2. Vass-semlyék homoki sztyepprétjein epergyöngyike és fátyolos nőszirom, míg szikes rétjein mocsári kosbor fordul elő nagyobb arányban.  
3. Zöldfás körüli homoki sztyeppréteken epergyöngyike és fátyolos nőszirom őrződött meg.  
 

        
hússzínű ujjaskosbor   fátyolos nőszirom                                     mocsári kosbor              fehér zászpa          budai imola            epergyöngyike 
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TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL ELTÉRŐ JELLEGŰ TERÜLETEK              4                                                                             
A településkép, az arculati jellemzők és a településkarakter bemutatása 
 

BELTERÜLET  
 
 

 
 
 
 
FALUSIAS BEÉPÍTÉS 
 
TELEPÜLÉSKÖZPONT - INTÉZMÉNYI 
TERÜLET 
 
HÉTVÉGIHÁZAS ÜDÜLŐTERÜLET  
KORÁBBI ZÁRTKERTEK 
 
EGYÉB TERÜLET 
 
ZÖLDTERÜLET 
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4.1. TELEPÜLÉSKÖZPONT -  KÖZINTÉZMÉNYEK           
 

Domaszék településközpontja a térfalak tekintetében nem egy befejezett központ megjelenését mutatja. Legyen ez feladata az utókornak! 

 

     
KÖZTÁRSASÁG TÉR – TAKARÉKSZÖVETKEZET      POSTA           POLGÁRMESTERI HÍVATAL 

     
SPORTCSARNOK – TÖMÖRKÉNY ÉS PETŐFI S. UTCÁK           ISKOLA 
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1.SZ. HÁZIORVOSI RENDELŐ – DÓZSA GYÖRGY ÚT      GYÓGYSZERTÁR – FELSZABADULÁS UTCA        2.SZ. HÁZIORVOSI RENDELŐ  
 

    
ÓVODA – ADY ENDRE UTCA                   BÖLCSŐDE – AKÁCFA SÉTÁNY 
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4.2. FALUSIAS  LAKÓTERÜLETEK  
 

 
Domaszék klasszikus falusi lakóutcáit járva három építési korszakot fedezhetünk fel. A 
településkép minél pontosabb bemutatása érdekében ezek elemzésre kerülnek, de területi 
határokat nem lehet egyértelműen meghúzni a tömbökben. Ezért a bemutatásra kerülő 
lakóterületi utcaképek falusi kategóriába kerülnek. A kertvárosias lakóterületek – Dózsa 
György út délkeleti szakasza és a Dankó tér – is falusias jellegűek, a beépítési sűrűség 
növelése lehetőséget ad további funkciók jövőbeli megjelenésére pl.: szolgáltatás, 
kereskedelem.  
 
 
 
 
 
 

Sátortetős, kocka épületek 1960-70-es évek 
 
A „falusiasodás” lassan haladt, de 1960-as évek közepén megélénkül a tanyákról való beköltözés. Ekkor már a négyzet alaprajzú, sátortetős, utcán két, háromosztatú 
ablakos lakóházakat építenek. A településnek a legkorábban beépült utcáiban találhatunk ilyen épületek sorát egységes utcaképet biztosítva. A lakóházak arculati 
megjelenéseit a homlokzati kialakításukkal adták meg az építtetők. Kőporos vakolatok színeiben, ablak körüli vakolatdíszekben variáltak a helybéli kőművesek. A közel 100 
m2 alapterületű, erősebb szerkezettel megépített házak a mai kor elvárásainak megfelelő felújítását és bővítését is meg lehet oldani. 
 

   
RÓZSA UTCA     DÓZSA GYÖRGY ÚT 
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Utcával párhuzamos  gerincű, emeletes lakóépületek  1970-80 as évekből 
A korabeli házépítési támogatási rendszer miatt felbukkannak a településen az emeletes lakóépületek. Ilyen utca szakaszokat a Dózsa György úton, a Petőfi utcában és 
további mellékutcákban is láthatunk. 
 

     
DUNA UTCA                                                                                  DÓZSA GYÖRGY ÚT 
 
Utcára merőleges gerincű lakóépületek 1980 as évek 
A lakóterület bővülésével, az újabb utcák kialakításánál már a divat szerinti, utcára merőleges gerincű, helyenként tetőteres lakóházak épültek. Ilyen utca szakaszokat pl. a 
Harang utcában láthatunk. 
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Utcára merőleges gerincű lakóépületek 1990-2000-es évekből 
További telekosztást követően a már sokkal vegyesebben beépített területeken találkozhatunk 3-max.4 egymás melletti, utcára merőleges gerincű, tetőteres lakóépülettel, 
pl.: Juhász Gyula utca, Bojárhalmi utca. 
 

   
 
Vegyes utcaképek – minden korszakban 
Természetesen, ahogy lenni szokott az üresen maradt telkekre az építési korszakoknak megfelelő lakóépületek építettek, nem pedig az utcaképhez illeszkedőket. Az egy-egy 
ilyen beékelődő épületek bár nem okoznak kavarodást, de az új, településképi rendelet megszületésével remélhetőleg megállítható lesz majd az a folyamat, hogy bárki csak 
a saját ízlését kövesse. Szerencsésebb esetben, ha több telek maradt ki és itt építettek a környezetüktől eltérő, de egymáshoz illeszkedő tetőformájú épületeket, akkor 
kialakult a hármas vagy a négyes ritmus, így biztosítva az egységesebb utcaképet. 
Az alábbi példákon jól kivehető, hogy a különböző rendszerekben az építési hatóság mennyire nem volt erőskezű, és mennyire volt engedékeny: eltérő tetőidomok jelentek 
meg.  
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4.3. A TELEPÜLÉS ZÖLDFELÜLETI RENDSZERE 
A települések zöldfelületi rendszerének sokrétű feladatot kell betöltenie.  
A növényzettel borított parkok, utcák hozzájárulnak a település karakterének, arculatának 
kialakításához, részt vesznek a település szerkezeti tagolásában, valamint elfedik, takarják az 
előnytelen részeket. A zöldfelületek a település egyes területeit egymással és a külterülettel 
kapcsolják össze, szervezik egésszé. A növény a települési környezet fontos alkotórésze, hiszen 
szorosan hozzátartozik a vizuális megjelenéshez. 
A települések ökológiai adottságai javításának egyik legfőbb eszköze a növény. A zöldfelület 
erőteljesen módosítja a helyi klíma alakulását. Kedvezően befolyásolja a hő- és vízháztartási 
viszonyokat, a levegő szennyezettségének mértékét, valamint csökkenti a zaj és rezgés 
terjedését. A növényzettel borított területek tehát előnyös hatásokat fejtenek ki a település 
környezetminőségére, és elősegítik a lakosság fiziológiai közérzetének javulását. 
Domaszék belterületén intézményi zöldfelületek, a közterületen kialakított parkok, közkertek, 
játszóterek, az ezeket összekötő utcák zöldfelülete, és az egyes magántelkeken kialakított kertek 
biztosítják a felsorolt funkciókat.  
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SPORTCSARNOK MELLETTI PARK                 JÁTSZÓTÉR MELLETTI PARK 

A zöldsávokról és a fasorokról összességében megállapítható, hogy a vizsgált terület utcáiban fő funkciójukat (ökológiai, összekötő szerep) betöltik. Azonban a legtöbb 
helyen nem lelhető fel egységes, koncepcionális növényalkalmazás, a vizuális és esztétikai értéket csökkenti a túlzottan vegyes, ötletszerű telepítés, amely sokszor 
zűrzavaros, jellegtelen összevisszaságot kelt a látványban. Sok helyen hiányosak a kialakított utcai fasorok, hiányzik a cserjeszint, ugyanakkor jelentős a közterületen az 
örökzöldek mennyisége. Az elavult útburkolatok, a felújítási munkálatok hiánya csökkentik az amúgy értékes zöldfelületi elemek színvonalát illetve érvényesülését az 
utcaképben. Egységes fásítás képét mutatja a József Attila és Arany János utca 1-1 szakasza. Szép platán egyedek találhatók a Tisza utcában.  
A Domaszéken a közparkok tekintetében elmondható, hogy csak kevés számban találhatóak meg, és a meglévőknél is legtöbb esetben hiányzik a szakszerű táj- és 
kertépítészeti kialakítás. A meglévő növényállomány sokszor ötletszerű elhelyezése, valamint az egyes szabadtéri funkciók lehatárolásának hiánya akadályozza, hogy a 
települési közparkok, közterek és közkertek biztosítsák a lakosság számára a mindennapi szabadidős tevékenység eltöltéséhez szükséges megfelelő helyszínt, és így nem 
járul hozzá a közösségi találkozóhelyek megteremtéséhez sem. 
 

     KÖZTÁRSASÁG TÉR 
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KÖZTERÜLETI SZOBROK 
 
A közterületek esztétikáját alapvetően befolyásolják az utcákon elhelyezett kiegészítő elemek, legyen az művészeti alkotás, vagy közmű jellegű létesítmény, de különösen a 
kertépítészeti kisépítmények.  

 

       
 
’56- os emlékmű   Testvértelepülések emlékfája  2.világháborús emlékmű  1848-as forradalom és szabadságharc     

a Köztársaság tér D-i parkjában  a Köztársaság tér D-i parkjában  a Köztársaság tér  É-i parkjában  emlékét idéző kopjafa a 
               Szabadság téren 

 
 
 
 
 
 
 



DOMASZÉK NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYVE 2017. 

 

 

4.4. HÉTVÉGIHÁZAS ÜDÜLŐTERÜLET 

 
Hétvégi házas övezetbe tartozik a ruzsai út és a belterület közötti volt zártkerti területrész. 
Belterületbe sorolása és további bővítése távlatban sem várható. A főbb utcaszakaszokat 12 
méteresre szabályozza a HÉSZ. A telkek fele – kb.100 db - beépítetlen, a többi telek egy 
részén kisebb lakóházként funkcionáló épület áll, amit vagy meglévő üdülőépületből 
bővítéssel alakítottak ki, vagy szabálytalanul építették újonnan. A többi épületet 
„hétvégiházként” használják. 
Igaz, hogy külterületről beszélünk, de közelsége révén belterületként funkcionál. 
Ezen a területen lehetne létjogosultsága a kisebb alapterületű alföldi parasztház 
újragondolásának. Találkozhatunk is, igaz kényszerből született, kisebb, jó arányú 
lakóházakkal. 
 
 
 

 
 

     
új építés     kis telekméretű tanyasi beépítés       új építés 

 
 
 



DOMASZÉK NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYVE 2017. 

 

4.5. EGYÉB TERÜLET 

Az egyéb területbe sorolt területekből első sorban az 55-ös főút mentén húzódó 
területet érdemes kiemelni, amelynek rendezése és későbbi arculati kialakítása 
fontos jövőbeli feladat. 
Nyugati részén jelenleg vendéglőt, hozzá tartozó szállásépületet, keleti részén 
autó szervizt, autómosót és autókereskedést találunk. 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
A falu Szeged felöli része – sátortetős lakóépületekkel               Középső szakasz – vegyes utcaképpel     
              

       
A Mórahalom felöli részen kiépült vendéglő – komplexum     A vendéglő melletti faluba vezető út 
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4.6. KÜLTERÜLET 
 

A település külterülete túlnyomórészt mezőgazdasági és tanyás terület.  
Domaszék közigazgatási területének jelentős részét szántók teszik ki, nagyparcellás szántóterületeket mezőgazdasági utak tagolnak. Szerencsére számos tanyaépület 
maradt meg, melyeket korhűen, tájba illően újítottak fel. Néhány értékőrző példa a tanyaépületek oromfalainak kialakítására. Az építtetőnek meg kellett oldani a vertikális 
„bütüjű” oromzatok lezárását. A módosabb gazdák fenyőfa deszkázatból a szegedi, alsóvárosi hangulatot idéző napsugaras ház motívumait alkalmazták, míg a mások az 
eresz magasságában téglával kirakott párkányt falaztak és a megmarad háromszög mezőt téglafelülettel töltötték ki vagy pedig vakolatmintákat találtak ki. 
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A település erdősültsége alacsony, az üdülőterülettől északra és az igazgatási terület déli részén található egy-egy összefüggő erdőfolt.  
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AJÁNLÁSOK                                                                                                 5 
Nagyon hosszú időnek kell eltelni-e ahhoz, hogy egy település szilüettje szinte harmonikussá váljon. A lakosság „átnevelése” hosszú, de nem reménytelen 
folyamat. Az hogy az egyéneknek mit jelent a szép fogalma az épületek esetében teljesen változó Az egységesítése szempontjából azonban nincs szükség az 
épületek uniformizálására. A településképet befolyásoló paramétereket körvonalazni kell, meg lehet találni azt a szűk mezsgyét, amely még engedi az egyén 
ízlés kibontakozását, ugyanakkor a közösség érdekeit sem sértik. 

Mindnyájan felelősek vagyunk azért, hogy a régi és az új épületeink hogyan néznek ki, hogyan épülnek, harmonikusan illeszkednek-e a hagyományos épített 
környezettel. Az építészeti minőség alapja a kreativitás, a belefektetett szakmai és szellemi tudás, a fenntarthatósági szempontok, környezettudatos 
építkezés figyelembe vétele. Mindezt egy jó építész pontosan tudja, érzi, az építés helye, szelleme, és hangulata számára az elsődleges tervezési szempont. 
Nem is igazán nekik szól ez a könyv, inkább az építészeti érzékenységben kevésbé jártas, nem szakértő fél számára, hogy a fájdalmas utca és tájsebek 
elkerülhetők legyenek. A tökéletes illeszkedést, az építészeti szépséget megfogalmazni, előre rögzített pontokba szedve összerakni nem lehet, és erre nem is 
szeretnénk vállalkozni. 

Az alábbi fejezet célja, hogy segítséget nyújtson néhány gyakran felmerülő építészeti, településrendezési kérdésben, bemutatva azokat a lehetséges 
válaszokat, amelyek az esetek döntő részében működőképesek lehetnek. Szeretnénk bemutatni, hogyan kerülhetők el a legáltalánosabb hibák, fenntartva a 
lehetőségét annak, hogy ugyanazon probléma felvetésre egészen más helyes megoldások is létezhetnek. Az alábbi ábrák nem az építési előírások, 
szabályzatok rajzos illusztrációi, hanem a környezetbe való illesztés, a szokásokhoz történő kapcsolódás fontosságára, annak előnyeire hívják fel a figyelmet. 
A Domaszéken bemutatott, eltérő karakterű területek között annyira minimális a különbség, hogy nincs szükség az ajánlások szétbontására, a most 
megfogalmazásra kerülő gondolatindítók rugalmasan alkalmazhatóak bármely területre. 
 

5.1. TELEPÍTÉS 
Domaszék szinte teljes területén az 
előkertes, oldalhatáron álló beépítés a 
jellemző. Ezért az így kialakult építési 
vonal megtartása elengedhetetlen. A 
kialakultnál nagyobb előkert már rontja a 
telekhasználatát és elrontja a kialakult 
utcaképet. 
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5.2. TETŐHAJLÁSSZÖG 
 
Az új házak tetőzetének építésénél vagy 
meglévő épületek tetőzetének felújításánál 
25o-40o fokos tetőhajlásszöget kellene 
választani. Ruzsán néhol megjelentek a 
„mediterrán stílusú” tetőformák is, a sátor-
tetős épületek között megengedhető, de 
más típusú, utcára merőleges gerincű 
utcaképekbe azonban nem valók. 

 
 

5.3. MAGASSÁG 
 
Az épület magasságának 
meghatározásakor figyelembe kell venni a 
szomszédos beépítések tető- és 
szintmagasságát. Közel azonos magasságú 
épületek emelésével általában 
könnyebben alakul ki harmonikus utcakép. 
Amennyiben nem azonos magasságú 
épületek közé épül az új lakóház akkor 
átmenetet –lépcsőzést- kell biztosítani az 
eltérő épületek között. 
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5.4. TETŐFORMA, NAPELEM, 
NAPKOLLEKTOR 
 
Az újonnan megvalósuló 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. 
 
Olyan utcaszakaszba, ahol sátortetős épületek 
vannak, oda ne épüljön utcára merőleges 

gerincű nyeregtetős, vagy mandzard tetős 
épület. Amennyiben utcára merőleges 
gerincű lakóházak melletti építési telek 
beépítése a terv, oda ne épüljön tördelt 
tetőforma, amelynek az utcára néző felülete 
is kontyolt. 
 
Nehezebb a helyzet a tetőformák 
meghatározásában olyan utcaképeknél, ahol 
az üres telket ez egyik oldalról sátortetős 
ház, a másik oldalról utcára merőleges 
nyeregtetős lakóépület fogja közre. 
Szerencsés lenne ilyen esetben 3-3 házat 
bemutató utcaképpel megvizsgálni a 
lehetőséget. Eldönthető lehetne a 
tetőforma. Ha például a nyeregtetős 
épületek száma nem éri el a hármat, akkor 
utca felé oromzatos tetőt kellene építeni. 
 
A napelemek, napkollektorok elhelyezésénél  
a tetőfelületeknek a részleges eltakarása 
javasolt.
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5.5. SZÍNEK, ANYAGOK 
 

A település színvilága változatos, 
mégis van egy visszafogott egymáshoz 
való illeszkedés, hasonló anyag és 
színhasználat.  
Nem elfogadható a feltűnő és kirívó 
színhasználat.  
Az épületek színezésénél kerüljük az 
erős, harsány homlokzatszíneket, 
helyette célszerű a föld színeit, vagy 
pasztellszíneket alkalmazni.  
 
A vakolat mellett megjelenő tartós 
burkoló anyagok közül az alföldre 
jellemző tégla használta a helyhez illeszkedő épülethomlokzatot eredményez.  
 
A természetes kövek burkolatként való megjelenése, csak épülettel együtt szerkesztett, tiszta szerkezeti elemeket burkoló anyagként támogatható.  
A bizonytalan formában megjelenő terméskő lapok, „csipkés” felrakása az épületre esztétikailag az épületet csak rontják. 
 
Környezetétől túlzottan elütő anyagú, színhatású, textúrájú tetőhéjazat alkalmazása ugyancsak kedvezőtlenül befolyásolja az utca- és településképet.  
A tetőfedés anyagának megválasztásánál a tradicionális anyagot alkalmazzunk, és kerüljük a tájidegen a kék színű cserepek és a rikító színű fémlemez fedések használatát. 
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5.6. 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 falusi, de hangulatában kertvárosias 
jellegű lakóterületek alapfeltétele a 
telkek átláthatósága, ezért ezeken a 
területen tömör, vagy az átláthatóságot 
gátló megoldások (pl. nádszövet) 
alkalmazása nem szerencsés. Tömör 
kerítés megépítése csak a 
településközpontban lévő épületek 
gazdasági udvarának lehatárolása 
érdekében szükséges építeni. 
 
A kerítések anyagának éppoly igényesnek kell lenni, mint az épületekének, provizorikus megoldások, környezetbe nem illő anyag és színhasználat akadálya 
lehet az utcaképek harmonikus alakításának. 
Kerítés építésekor egyik megoldási forma lehet a „zöld élő” kerítés alkalmazása, ahol pl. sövénnyel, dróthálóra felfuttatott kúszó növényzettel érjük el a 
pszichológiai hatást a magántulajdon és a köztér határának elválasztására. 
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5.7. HÉJALÁSOK 

 
A magastetők héjazatának anyaga a településkép harmóniájának fontos összetevője. A hazai meteorológiai 
viszonyokhoz, az építéstechnikai adottságokhoz, Domaszék 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. 
 

 

   Modern cseréptípusok. 

 
 
 

 
 

 
Kerülendők a túlzóan művi színátmenetes típusok, amivel a régi építőanyagok látszatát szeretnék kelteni. 
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5.8. LÁBAZATOK 

 
Az épületek lábazata kiemelt szerkezete az épületnek. A lábazati zóna a ház talpazata, melynek 
erőt kell sugározni. A lábazatot mindig igyekeztek csapóesőnek ellenálló, tartós fagyálló anyagból 
építeni. Falazottan a téglalábazatokat láthatunk, viszont a süllyedésre kevésbé érzékeny betontalp 
gerendák megjelenésével az 1960-80-es évek építészeti divatját műkő lábazatok jellemzik. 
Napjainkban viszont a fagyálló lábazatok biztosítására mára már szinte csak mozaik lábazati 
vakolatokat alkalmaznak a tulajdonosok.  
Célszerű a föld színeit használni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
A téglaburkolatok nosztalgiájukat élik ragasztott formában. Kaphatóak gyártott téglalapkák, de sok 
esetben használják a tömörtéglák felszeleteléséből nyert téglányokat is. 
 
Kerülendők a túlzóan művi színátmenetes típusok, amivel a régi építőanyagok látszatát szeretnék 
kelteni. 
 



DOMASZÉK NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYVE 2017. 

 

 

5.9. REKLÁMOK 
                                                                                                                              

A jól eltalált arányú, színű cégérek, hirdetőtáblák, 
reklámfelületek kedvezően befolyásolják a közterület 
megjelenését.  
A tájékoztatás nem lehet kirívóbb, mint az épület, meg kell 
találni a kiszemelt hely és a reklámtábla közötti helyes 
arányokat.  
Nem takarhatják az épület főbb, meghatározó tagozatait, 
díszeit, figyelembe kell venni a homlokzat és a nyílászárók 
osztásrendjét.  
Tiszteletben kell tartani az épületet, vagy a környezetet a 
reklámtáblákra kitalált színekkel, és a terjedelemmel is. 
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JÓ PÉLDÁK – ÉPÜLETEK, ÉPÍTETT RÉSZLETEK                                            6 
 
ÉPÜLETEK, ÉPÍTETT RÉSZLETEK 
 

                 
 
Pasztell homlokzat/piros cserép/                     Téglahomlokzat / téglaszemöldök /      Modern forma-, és színvilágú  
fa szerkezetű, visszafogottan            míves kéménykialakítás  /                     oromzat / átgondolt növényválasztással 
hangsúlyozott főbejárat  /           középen felnyíló, jó arányú ablakok /                
filigrán léckerítés            tetősíkablakok 
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Arányos tömegformálás / tornác megjelenése /           Egyedi ablakmegoldás /     „Divatos” alacsony hajlású tető ajánlott oromzatos 
épülettagozatok nem harsány „újragondolása”:                     franciaerkély felvillanása       megformálása az aránytalan tömegformát eredményező 
szemöldökpárkány, sarokhangsúlyozás,             kontyolás helyett / zsalutábla, mint az árnyékolás egyik 
ablakkeretezés                 igényes  megoldása 

 

     
 

Mai tanyaépület – sallangmentes, funkcionalista, tájba illő – a tanyai iskolák      Épülőfélben levő emberi léptékű modern kétszintes / tornácos bejárat / 
arányát idézi              nyitott gépkocsitároló / napkollektor nem takarja az egész tetőt 
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Jó arányú „kis ház” / kidolgozott részletek / jó példa   Hagyományos gazdasági épületeket – górékat - találunk az elsők közt épült lakóépületek  
lehetne a „kiskertes” részen     mögött, amelyek egy része az utcáról is jól látszik. Jó példái az egységes „porta-képnek”,  
        valamint anyaghasználatuk követendő példa az új építéseknél. 
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ABLAKOK 
 
Az épületek megjelenését és hangulatát a nyílászárók nagyban befolyásolják. A zárt épülettömeggel így nyitunk a külvilág felé, ezért nem mindegy, milyen módon tesszük 
ezt. 

                
mai fa ablak fa zsalutáblával      régi fa egyesített szárnyú ablak       egyedi színes fa ablak –vidám és merész                                                     egyszerű ablak-modern keretezéssel 

                                               
mai ablak – kisvasúti épületek ablakainak továbbélése – zsalutáblával          kisvasúti állomásépület felújított ablaka         egyedi, vidám osztással 
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KERÍTÉSEK 
 
A kerítések az utcaképek legfontosabb épített kiegészítő elemei, amelyek vagyonvédelmi funkcióik mellett fontos térformáló szereppel is bírnak. Igényes építészeti 
kialakításukkal sokszor az épületekkel egyenrangúvá válhatnak. Az előkertes beépítési módnál az áttört kerítések biztosíthatják a közterület és magánkert együttélését. 
Alacsony épített lábazat, különböző méretű és anyagú pillérek között különböző kidolgozású fa betétek, kovácsolt vas, vagy filigrán acéldrótos elemek jellemzőek, bár 
többségében ezeknek a kialakításoknak a naiv változatait találjuk meg.  
A kerítések kialakítása során bátran dolgozzunk a lakóépületünknél is alkalmazott anyagokkal, színekkel: így még inkább harmonikusabb, egységesebb hatást érhetünk el. A 
kertkapu kialakításakor hangsúlyozzuk a belépés helyét, de kerüljük a túlzottan hivalkodó bejárati kialakítást. 
 

        
áttört kisméretű téglakerítés – tömör faléces kapu                             bontott tégla kerítés – sövény – egyedi mérőóra eltakarás                      díszesen faragott léckerítés 

          
egyedi „napsugaras” kiskapu           beton lábazat – fapallós sövény eltakarás       filigrán fémpálcás kerítések        
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TELEPÜLÉS ZÖLDFELÜLETI FEJLESZTÉSI JAVASLATAI 
 
Egyre inkább erősödő igény és törekvés, hogy ne pusztán a település és közvetlen környékének zöldfelületeire fordítsunk figyelmet, hanem a táj egészében alakítsuk ki a 
zöld hálózatot. A zöldfelületek minden típusának olyan lényeges szolgáltatásai vannak a társadalom számára, amelyek értéket, közvagyont jelentenek akkor is, ha ezek nem 
anyagi értékek. A kondicionáló zöldfelületek szolgálják közvetlenül az emberi életminőség javítását. Védelmük, fenntartásuk és fejlesztésük ezért minden civilizált 
társadalomban a közszolgáltatások része. 
 
Javaslatok Domaszék utcáiban lévő zöldsávokra, fasorokra 
A forgalomból származó káros hatások mérséklésére elengedhetetlen az utat kísérő zöldsávok fásítása, és a zöldsávok szakszerű kialakítása, növényesítése. Konkrét 
fatelepítési tervet azonban a meglévő közműhálózat vizsgálata után, szakember által kell elkészíttetni. Domaszék belső utcái mentén csekélyebb a forgalom. Itt a 
környezetszennyezés általában kisebb mértékű, a gyalogosforgalom azonban nagyobb, így a bioklimatikus és a díszítő szerep meghatározó. Kis lombkoronájú fák, változatos 
cserjefoltok és zöldsávok telepítése javasolt. Az utcafásítás általános megjelenési formája a fasor, melyet sövény egészíthet ki. A fásítást úgy kell tervezni, hogy a fák ne 
takarjanak el szép épületeket, ezzel szemben viszont takarják el a rendszertelen összevisszaságot mutató homlokzatokat. Az út  mentén húzódó fasor még a rendetlen 
utcaképben is a rendezettség látszatát tudja kelteni. A növényalkalmazásnál a tájkaraktert célszerű hangsúlyozni, de a településjelleg és a települési övezet rendeltetése is 
lényeges szempont. Út menti sorfának azok a fajok alkalmasak, amelyek egyenes törzset és felálló koronát nevelnek, s ágaik nem törékenyek. A településeken a felsorolt 
tulajdonságoknak még kiváló tűrőképességgel is kell párosulniuk. Alapvető követelmény az egyöntetűség, amely lendületes, hatásos vonalat visz az utcaképbe. Ezért a fasor 
azonos fajú, fajtájú egyedekből álljon, a korona kezelése, törzsmagassága egységes legyen. Az átlagos tőtávolság 5-8 méter. Az egységes arculat elérése érdekében a fák 
között sövény telepítését javasoljuk.  
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Javaslatok közparkok, közkertek kialakítására 
A közparkot az év minden szakában használják, ezért gondoskodni kell a park területén tavaszi-őszi virágdíszről, késő őszi termésről, télen örökzöld lombokról és színes 
vesszőkről. A közpark fenntartása extenzívebb, használata intenzívebb, ezért növényalkalmazásnál ne használjunk különleges igényű vagy megjelenésű dísznövényeket. 
Térbeli elrendezésükkor pedig ügyelni kell a közbiztonsági szempontokra is, ezért a park legyen átlátható, hogy véletlenül se adjunk lehetőséget a nemkívánatos 
használatra. A park nem csak a szabadtéri tartózkodás helye, hanem sokak számára egyszerűen átjáró terület, ezért jól megtervezett, a teret feltáró sétautak kialakítása 
szükséges. A közparkok színvonalas kialakításhoz kertépítészeti kiviteli tervek készítése szükséges. 

 
Játszóterek fejlesztési iránya 
A játszótér a gyerekek egészséges fejlődését, képességeinek, készségeinek és ismereteinek bővítését szolgálja. A telepített 
játszóeszközök kiválasztásakor figyelembe kell venni, hogy az egészen kicsi óvodásoktól a kamaszokig, mindenki számára 
érdekes és fejlesztő eszközöket helyezzünk ki. Fontos szempont, hogy az öt különböző mozgásforma mindegyikét 
kielégítsék a választott játékok. A telepített játszóeszközöknek kivétel nélkül előírt tanúsítvánnyal kell rendelkezniük. 
Esésmagasságuktól függően a védőtávolságukon belül az előírásoknak megfelelő ütéscsillapító burkolatot kell telepíteni. A 
játszótér növényanyagának gondos kiválasztásának és szakszerű elrendezésének a helyi adottságok, a növények ökológiai 
igényei és a játszótér követelményei szerint kell történnie. A telepített növények között mérgező bogyójút, virágút vagy 
hajtásút ültetni szigorúan tilos. 
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Jelentős zöldfelülettel rendelkező intézmények fejlesztési javaslatai 
 

Iskola és óvoda kertek 

A közintézmények egy részére jellemző, hogy rendeltetésük betöltéséhez megfelelően kialakított kertre, 

zöldfelületre van szükség. A település életében főleg kondicionáló és esztétikai szerepet töltenek be. Az 

iskolakert feladata igen sokrétű: a fogadótér az iskolaépületet helyezi díszes kertbe, a zsibongó a 

gyerekeknek nyújt kikapcsolódást az óraközi szünetekben, a sportkert a testnevelési órák és a tanórán 

kívüli sporttevékenységek helyszíne, a pihenőkert és a napközisek játszókertje, a tanulás utáni pihenés, 

felüdülés területe. Növényekkel, árnyékolókkal gondoskodni kell a játszóudvar megfelelő mértékű 

árnyékolásáról. Javasolt az udvaron lévő játszóeszközök fejlesztése is. Az iskolaudvar gyér növényzetének 

fejlesztése elengedhetetlen, mivel a növényzetnek alapvető térhatároló, mikroklíma javító, zaj- és porvédő 

és esztétikai hatása van. Mindezek mellett a kertben fokozottan meg kell jelennie az ismeretterjesztésnek, 

oktatásnak és a környezeti nevelésnek. A helyesen kialakított és megfelelően fenntartott iskolakert 

nagyban hozzájárulhat a diákok ökológiai szemléletének megalapozásához, illetve javításához, a növény- 

és állatfajok és az ezek közötti kölcsönhatások megismeréséhez, és ezen keresztül a természet 

megszerettetéséhez és védelméhez.  

Az óvodakert térbeli funkcionális tagolását mindenképp ki kell alakítani, mivel fontos, hogy az egyes csoportok egymás zavarása nélkül tarthassanak szabadtéri 

foglalkozásokat, vagy akár szabadon közlekedhessenek a másik csoport megzavarása nélkül. Emellett fontos, hogy kialakításra kerüljön egy nagyobb, összefüggő felület is, 

ahol a gyerekek szabadon futkározhatnak, illetve amely alkalmas rendezvények, ünnepélyek megtartására is. Az egyes óvodakerti zöldfelületi funkcióterületeket térbeli 

úthálózattal célszerű körbevenni, amely lehetőséget teremt a gyors és biztonságos megközelítésre.  

 

Templomkert 

Domaszék életében jelentős szerepet betöltő szakrális épület esetében fontos, hogy méltó környezet vegye körül. 

A templomkertbe pihenő padok kihelyezése javasolt, mellyel a kert közösségteremtő szerepet is kaphat. A 

látogatók rövid időre megpihenhetnek, majd mind fizikailag, mind lelkileg feltöltődve távozhatnak. A 

növényalkalmazás elsődleges szempontja, hogy a területen található növényanyag integrálásával, a templomkert 

hangulatához, új funkcióihoz megfelelő növényeket telepítsenek. A helyi környezeti adottságokhoz 

alkalmazkodva bibliai növények és az egyházi növénykultuszra jellemző növények alkalmazása is lehetséges. 

Átlátható szerkezetű, egyszerű térformákat tükröző, könnyen fenntartható templomkert kialakítása javasolt. 
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Temető 

A temető a kegyelet virágainak kertje. Lényeges a növény szerepe, ez teszi egyénivé a hantot, a virágok 

gondozása az emlék legszebb megbecsülése. A temető területének védőfásítása, cserjékkel, sövénnyel történő 

lehatárolása szintén fontos. Ezáltal védhetjük a temetőt a káros zaj- és légszennyezéstől. Nagy lombtömegű, 

magasra növő fákkal és cserjékkel látványilag is behatárolhatjuk a temetőt, amely elősegíti a terület 

bensőségesebb hangulatának megteremtését. A ravatalozó közvetlen környékének reprezentatívabb zöldfelületi 

kialakítása emelheti az ünnepélyesség érzetét. A temetőbe pihenőpadok, hulladékgyűjtők kihelyezése javasolt. 

További öntöző kutak és ivókutak állítása szükséges. A jövőbeni további bővítéshez szükséges egy átfogó 

zöldfelület rendezési építési terv elkészítése is, mely tartalmazza a meglévő temetőhöz kapcsolódóan az új 

parcellák kijelölését, a tervezett úthálózatot, a kiszolgáló létesítményeket, a telepített növényzetet és a szükséges 

védőfásítást.  

Lakókertek 
Domaszék területén található magánkertek kialakítására jellemző, hogy kevés az átgondolt kertépítészeti koncepciót tükröző kert. A növények térbeli elrendezésénél a 

funkciók elhatárolása mellett elengedhetetlen figyelembe venni a terület adottságait is. Igyekezzünk a kert karakterét a földrajzi elhelyezkedés szerint is hangsúlyozni 

tájbaillő, honos növényfajok alkalmazásával. Az előkertek szerepe meghatározó az utcafrontok megítélésében is, ezért fontos a rendezett, átgondolt kialakítás. A díszkertbe 

és előkertekbe magas díszértékű, intenzívebb fenntartást is igénylő évelők, egynyári virágok, gyógy- és fűszernövények, hagymások, virágzó díszcserjék telepítése javasolt. 

Az esetleges haszonkertbe a tulajdonos mindenkori igényét kielégítő haszonnövények kerüljenek. A szomszédos telek kerítése mellé ültetett fáknál, cserjéknél be kell 

tartani a szükséges minimális távolságokat. 
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Ajánlott növények 
 

Latin név Magyar név 

Utcafásításra ajánlott fafajok 

Acer campestre Mezei juhar 

Celtis occidentalis Nyugati ostorfa 

Fraxinus angustifolia ssp. pannonica Magyar kőris 

Pyrus communis ’Beech Hill’ Díszkörte 

Tilia tomentosa Ezüst hárs 

Quercus robur ’Fastigiata’ Tornyos tölgy 

Szűk utcák fásítására, légvezetékek alá alkalmas fajok 

Acer campestre  ’Nannum’ Gömbjuhar 

Crataegus laevigta ’Paul’s Scarlet’ Galagonya 

Fraxinus ornus ’Mecsek’ Gömbkőris 

Prunus fruticosa ’Globosa’ Gömb csepleszmeggy 

Sövénynek alkalmas növények a közterületeken 

Berberis vulgaris Közönséges borbolya 

Cornus sp. Som fajták 

Ligustrum vulgare Közönséges fagyal 

Tamarix tetrandra Korai tamariska 

Latin név Magyar név 

Mezőgazdasági, ipari területek fásítására alkalmas fajok 

Acer campestre Mezei juhar 

Crataegus monogyna Egybibés galagonya 

Fraxinus angustifolia ssp. pannonica Magyar kőris 

Ligustrum vulgare Közönséges fagyal 

Populus x canescens Szürkenyár 

Prunus padus Zselnicemeggy 

Prunus spinosa Kökény 

Pyrus pyraster Vadkörte 

Quercus robur Kocsányos tölgy 

Rosa canina Vadrózsa 

Ulmus minor Mezei szil 

 

 

 

 

 

 

         
 

      




