ÚJTELEK
Településképi arculati kézikönyve
2017.

Tartalomjegyzék

Bevezetés

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

A magyar Országgyűlés a hazai települések jellegzetes és értékes arculatának
megóvása, kialakítása, az épített és a természeti környezet egységes védelme,
egyben az építési beruházások gyors és sikeres megvalósíthatósága érdekében
megalkotta a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényt
A településkép védelme a település vagy településrész jellegzetes, értékes, illetve
hagyományt őrző építészeti arculatának és szerkezetének - az építészeti, táji érték
és az örökségvédelem figyelembevételével történő - megőrzését vagy kialakítását
jelenti.
A kézikönyv a települések természeti és épített környezete által meghatározott
településképi jellemzők bemutatásának és minőségi formálásának eszköze.
Feltárja és ismerteti a településen belül jól elkülönülő egyes településrészek
arculati jellemzőit és értékeit és ennek figyelembevételével szöveges és képi
megjelenítés formájában javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti
elemek alkalmazására.
A településképi arculati kézikönyv egyrészt a helyiek számára készül, hogy
közzétehető formában dokumentálásra kerüljön minden olyan épített környezeti
érték amely a sajátjuk, amelyre büszkék lehetnek és amelyet a jelenlegi és korábbi
generációk együttesen hoztak létre, amelyekkel táji-természeti értékeikhez
harmonikusan igazodnak.
Másrészt azok számára, akik ebbe a kialakult épített világba új épületekkel, régi
épületek átalakításának szándékával kívánnak új elemeket létrehozni, azért, hogy
az új, amit létrehoznak, a meglévő értékeket megőrizve építse tovább a település
már meglévő értékeit.
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2. A település bemutatása, általános településkép, településkarakter

Újtelek címere:

Álló, háromszögű, kék pajzsban zöld mező: ebből aranykeresztes, piros cserepes
fehér templom emelkedik ki. Előtte stilizált vörös tulipán. A templom jobb és bal
oldalán piros cserepes, aranygombbal díszített fehér házak láthatók.
Pajzstartó: két, kézfogásban összefonódó arany /sárga/ kar, kék mezőjében az
1986 és 1991-es évszámok. A címerpajzsot ötágú, heraldikai aranykorona fedi.
A templom jobb és bal oldalán látható házak Résztelek és Keserütelek
településeket szimbolizálják. A templom előtti stilizált tulipán a környék gazdag
népművészetére utal. A címerpajzsot fedő korona a millenniumnak állít emléket,
hiszen Asztrik kalocsai érsek volt az, aki első királyunknak elhozta II. Szilveszter
pápától a királyi koronát.
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Újtelek a Kalocsai Sárköz egy kis települése, közel a városhoz. Kalocsai
Sárköznek az Ordas - Kecel - Szeremle háromszögbe eső mélyfekvésű, árvízjárta
tájait nevezi a magyar néprajztudomány. Elsősorban földrajzi-történeti tájegység.
A területén a XVIII. századi újratelepítések óta többféle magyarság, többféle
nemzetiség él együtt. Több néprajzi csoport és népsziget különíthető el. A
legismertebb és legnagyobb hírre szert tett csoport a kalocsai szállások és Kalocsa
város katolikus magyar népe, a pota néprajzi csoport. Ehhez sorolható Újtelek
lakossága is. Kalocsához tartozó földterüelten a város által bérelt pusztákon
alakultak ki a szállások és növekedtek mind népesebbé. Alapvetően két
szálláscsoport alakult ki az idők folyamán. A Szakmár és Homokmégy települések
köré csoportosultak a többi kisebb szállások, amelyek ilyen felállásban 1898-ban
elválltak Kalocsától. Ez az elválás azonban az egységesen kialakult paraszti
közösség számára csak közigazgatási különállást jelentett. A közel kétszázados
együttélés alatt kialakult népszokásokat és művészetét továbbra is változatlanul
megőrizte. Ezért, ha kalocsai népművészetről, népviseletről és népszokásokról
beszélünk, akkor Kalocsára, Szakmárra, Homokmégyre valamint a hozzájuk
tartozó szállások együttes népi kultúrájára kell gondolnunk, amelyet a NagyKalocsa névvel is szoktak jelölni.
Érdekességként említem, hogy a szállások népe, főképpen Keserűtelek és
Résztelek mindig kalocsainak tartotta magát.
Az évek múlásával a Szakmárhoz tartozó ún. északi vagy felsőszállások közül
kinőtte magát és a legnagyobbá vált a későbbiekben teljesen összeépült
Keserűtelek és Résztelek.
A két település egyesülésével 1986-ban Újtelek néven új község jött létre, amelyet
elöljáróság vezetett. Ebben a formában azonban még teljes körű önállósággal nem
rendelkezett a település. Erre még öt esztendőt kellett várni, mikor is 1991. január
1-től Újtelek önálló település lett.
A lakosság fő bevételi forrása a mezőgazdaságból ered. Jelentősebb, több embert
foglalkoztató munkahely nem lévén, néhányan ingáznak a környező településekre.
Forrás. Honlap

Forrás. Google
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A sík tájban megjelenő település a falusi gazdálkodás igényei szerint alakult. A
fésűs beépítés telkei hosszan elnyúlnak, amelyek eredetileg a telekvégek felől is
volt bejárata.
A fésűs beépítésű házak hagyományosan oromfalasak, tornácosak.
Az 50-es, 60-as évekbeli átépítések és az akkor kiosztott Keserű-, és Résztelek
közötti osztásban épületek négyzetes alaprajzú sátortetős lakóházak, amelyek az
oldalhatáron melléképülettel folytatódóak.
A településközpont meghatározó épületei - intézményi jellegüknek megfelelőenhangsúlyos utcafrontos épületek.
A településkép meghatározó eleme északon az út menti teresedés, amely ma
zöldterület. Ugyanez a vonulat délen tervezett hosszanti közparkként jelenik meg.

Központot kijelölő önkormányzati épület és park

2004. évi felvételeken jellemző utcaképek
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3. Örökségünk, a településképi szempontból meghatározó építészeti,
műemléki, táji és természeti értékek, településképi jellemzők
Település történeti fejlődése a történeti térképeken szemléltetve
(forrás: Arcanum)

1770-as évek vége (I. katonai felmérés)

1880-as évek közepe (II. katonai felmérés)

A török után benépesül a táj, megjelennek a térséget jellemző szállások, köztük a
mai település két előzmény szállása: Kis-Keserűtelek és Nagy Keserűtelek is.

Újabb kisebb, mára már elnéptelenedő szállások (Andási Szállás, Bolvári Szállás,
Szalontai Szállás, Pécsi Szállás) jelennek meg
Nagy Keserűtelek elnevezése Résztelekre változik. A mai utcákból az Alkotmány
utca észak-keleti vége, a Bem utca, a Munkácsy utca nyugati oldala, a Keserű
János utca és a Béke utca nyugati vége már beépült.
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1800-as évek vége (III. katonai felmérés)

1941. évi katonai felmérés

A beépítettség alig változik, az utak nyomvonal vezetése (kiegyenesítése) az
ekkorra stabilizált utakra mutat.

Vízrendezési csatornázási munkálatra utaló csatornák jelennek meg a vízállások
helyén. Valamennyi művelés alá vonható terület szántó.
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Kataszteri térkép (1879.)
Kalocsa közigazgatási területéhez tartozó önálló egység (szállás) Keserű Telek és
Résztelek.
Tartozék települési jelleget jól mutatja, hogy nincs templom és temető.
Gazdasági erőt szemlélteti a keserűteleki malom
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Táji-, és természeti értékek
Újtelek 852 ha-os igazgatási területéből 102 hektár ma belterület. A fennmaradó rész
jellemzően jó minőségű szántó. Természeti értékek a keleti határrész mélyebb fekvésű
gyepterületeinek van. Természeti területek és ex lege a természetvédelmi törvény
erejénél fogva védett lápterületek egyaránt itt találhatók.

Település a kúltúrtájban.

Keleti irányba szemlélve a tájat nyílt pusztai tájkép, mely a tagoltatlan vagy enyhén
tagolt felszínnek, a művi tájelemek és fás vegetáció alacsony borítottságának
köszönhető. A természetközeli vegetáció részesedése a tájképben meghatározó.

2004. évi felvétel

Forrás: KNP Ig. egyedi tájérték adatszolgáltatása
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A legeltető állattartás velejárója és táji érték is a hagyományos gémeskút

Forrás: KNP Ig. egyedi tájérték adatszolgáltatása

Kevésbé fejlett, de feltűnő szikpadkák természetközeli szikes vegetációjú területen.
Forrás: KNP Ig. egyedi tájérték adatszolgáltatása
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Építészeti értékek
Újtelek település sziluettjét meghatározó, településképileg legjelentősebb épülete
a római katolikus templom, amelyet Szent Kereszt felmagasztalása tiszteletére
1941. október 26-án szentelték fel.
A historizáló stílusú épület a közelmúltban új toronysisakot kapott.

Településképet meghatározó, a község identitását kifejező, a templom
szomszédságában álló önkormányzati épület.
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Lakóházak építészeti kialakítása építési idejük elvárásainak megfelelő.
Állnak népi építészeti értéket képviselő XX. század első felében épült lakóházak,
ezek helyi védelemre érdemesek. Védelemre érdemesek még az átépített épületek
eredeti elmei is. Gyakran látni példát arra, hogy az ablakokat kicserélték vagy a
tornácot befalazták, de az oromfalakat megőrizték.

Népi épületek védendő példái

Egészében védendő, építészeti értéket képviselő épületek

Béke utca 33. (66 hrsz)

Plébánia
Keserű János utca 5. (94/ hrsz)
A polgári villa jellegű épülete, jól szemlélteti a XX. század elejének gazdasági
prosperitását.

Béke utca 30. (39 hrsz) 2004-ben
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Fő utca 2. (197 hrsz)
Eredeti tornáca okán a helyi építésis szabályzat helyi védelemre javasolja.

Fő utca 75. (293 hrsz)
Átépített épületek eredeti oromzatai, oromdíszei

Fő utca 71. (295 hrsz)
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Katolikus vallásosság példái a máriafülkék és a keresztek

Fő utca 75. alatti lakóház ház helyreállított máriafülkéje

Forrás: KNP Ig. egyedi tájérték adatszolgáltatása
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4. Településképi szempontból meghatározó, eltérő karakterű területek lehatárolása, a településkép, arculati jellemzők és településkarakter bemutatásával
Igazgatási terület beépítési karakterei
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Történeti lakóterületi beépítés
A belterület beépítési karaktere a történeti előzményekből jól levezethető. Az
1869. évi térkép és a mai belterület egymásra vetítésével jól érzékelhető a
hagyományos utcára szervezett, fésűs beépítés. A történeti gazdaportás kialakítást
is jól mutatja a történeti térkép. A telkeknek általában általában a hátsó telekhatár
felől is megközelíthetők.

A történeti utcák fokozatosan az adott kor igényei és építési szokásai szerint
folyamatosan épültek be, az épület-típusok váltakozásából következően változatos
utcakép alakult. Előkertes és utcafrontos beépítések is vegyesen találhatók.
Egységes építési vonal nem rajzolódik ki.

Fő utcai (egykor Résztelek) utcakép

Béke utcai (egykor Keserűtelek) utcakép
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Lakóterületi bővítés
A lakóterületi bővítések szabályos mérnöki osztású telkeken előkertes beépítéssel
valósultak meg. A gazdaságos közművesítés és utcaképi szempontok alapján már
nincs a telkeknek két irányú megközelítése. Az azonos időben épült házak
jellemzően azonos tömegben, tetőformával rendelkeznek, ami egységes utcaképet
eredményez. Legjellemzőbb az 1960-1970-es évekbeli kockaház, amely az
oldalhatáron befordulva gazdasági épületben folytatódik.

Lakóterületi beépítések Jellemző épület-típusai időbeli sorrendben

XX. század első fele

XX. század közepe

XX. század vége
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Központ
A két egykori szállás találkozásában alakult ki. Meghatározó épülete a templom.
Itt kapott helyet a temető: a középkori falvakat idézve.

Az egykori iskolaépület, amelyet szálláshellyé alakítottak át.
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A község közepén hosszan elnyúló zöldterület szépen összeköti, egységbe
forrasztja a hajdan önálló településrészeket. A viszonylag nagy kiterjedése
következtében jól megférnek itt a különböző szabadtéri funkciók. Az esőbeálló, a
játszóhely és emlékművek egymástól kellő távolságra vannak, így nem zavarnák
egymást.

Szent István mellszobra

A kuláküldözés áldozatainak állított emlékmű
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Üzemi karakter

Természeti karakter

Újtelek mezőgazdasági település a gazdasági beépítései értelemszerűen a
mezőgazdasághoz köthetők.
A belterület határán és külterületen szigetszerűen jelennek meg.
Építményeik a technológia diktálta követelményeknek kell, hogy megfeleljenek.
Standardizálásuk el sem képzelhető.

A természeti karakter lehatárolása a természetvédelem adatszolgáltatása szerint
történt. A természetvédelmi oltalom alatti álló területeket tartalmazza.
Újtelek keleti határrésze a természetvédelmi nyilvántartásban a NATURA 2000.
részét képező Szikes tavak és Örjegi Turjánvidék különleges madárvédelmi
területhez tartozik. A természetvédelmi oltalom jellemzően a gyepekre terjed ki,
de az azokkal határos szántók egy részére is érinti a védelem.

Forrás: KNP Igazgatóság egyedi tájérték adatszolgáltatása
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Mezőgazdasági területi (szántó) karakter
A belterülettől nyugatra lévő terület sík szántó. Jó termőképességű, tájképi
szempontból változatosságot nem mutató ez a határrész.

Forrás. Google
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5. A településkép minőségi formálására vonatkozó ajánlások
Az ajánlások megfogalmazása előtt hangsúlyozni kell, hogy a település helyi
építési szabályzata minden egyes telket a beépítési sajátosságok alapján vagy a
tervezett állapot elérését megcélozva övezetekbe sorol.
Egyes övezetek lehatárolása és az arra érvényes szabályok megfogalmazása
karakterbeli sajátosságokon alapul és rögzíti, hogy mit lehet építeni. A hogyan
nézzen ki kérdésre azonban csak részben ad eligazítást.
A következő ajánlások a helyi építési szabályzat kiegészítéseinek,
magyarázatainak tekinthetők.
Közterület
A történetileg kialakult közterületi szélességek az általános előírások szerinti
közművezetésre nem mindig alkalmasak, de szélesítésükre nincs lehetőség és
örökségvédelmi szempontból sem kívánatos. Ezért meg kell találni azokat a
speciális megoldásokat, amelyek mellett a történeti településszerkezetben a
közművek biztonságosan elhelyezhetők.
- Ajánlott a telkek közterületi határain, azaz előkertekben őshonos lombhullató
fák, ezen belül is a hagyományos, tájra jellemző gyümölcsfák vagy utcában
egységes karakterű, telkeken átívelő, azokat összekötő fatelepítések
Telekhasználat
- a lakó, a gazdasági és pihenő funkció egyaránt jelen van és fenn is marad
kialakított telkeken.
- a különböző funkciók gyakorlását a jó szomszédság elvével célszerű
összehangolni.
- a kertek lombhullató faállományának megőrzése lényeges feladat, és kerülendő a
homogén, nagy tömegben történő örökzöld telepítéseket.

Minták lakóterületre
Tetőidom, épülettömeg

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

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

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

A harsány színek épületre nem valók, a növényzettel előidézett változatos
színhatások támogatandók.

22

Épület és közterület kapcsolata

Utcametszet

Az épület előtti közterület a kert meghosszabbításának tekinthető.
A gondozott, növényekkel beültetett kerthez ugyanolyan rendezett, növényzettel
borított közterületi szakasz illik. Az épület előtti terület teljes leburkolása sivár
környezetet eredményez.
A szabályos osztású, kellő szélességű utcákban egységes fasorok kívánkoznak.
Kerítés

Előkertes beépítéshez az áttört kerítés illik. Növényzettel és nem erődszerű, tömör
kerítéssel célszerű biztosítani a lakóudvar zárását.
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5. Jó példák bemutatása
Újtelek rendezett, tiszta falu, az épületei is ilyenek. Az elmúlt évtizedben nem
épültek új házak, a meglévőket rendben tartják, nincsenek elhanyagolt épületek,
gondozatlan porták. Ennél jobb példa nem is kell.
A mezőgazdaság gépesítése okán a helyi munkahelyek és a népesség száma aligha
növekszik. Nagyszámú új lakás és intézményfejlesztés nem prognosztizálható.
Az viszont joggal feltételezhetjük, hogy a nyugodt és rendezett település egyre
vonzóbb lakó-, és üdülőhely lesz. Az utóbbi Szelidi-tó közelsége miatt állítható.
Épületek

A Fő utcában álló 1999. évben épült lakóház tömegében, homlokzati
kialakításában, tornácos kialakításával a hagyományokra épít, de nem szolgai
másolás. Lakói a környezetet látva nem gazdálkodnak, a kert és udvar bármelyik
kertvárosban lehetne de az épület csak itt van a „helyén”.

KNP Igazgatóság egyedi tájérték adatszolgáltatása
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A közösségi épületek értéke nem feltétlenül építészeti stílusbeli
nagyszerűségükben rejlik. A közösség életében betöltött szerepük legalább annyira
fontos. Így lehet az orvosi rendelőből közösségi házzá alakított épület jó példa.
Ugyanezért jelentős a közparkban felállított gyülekező, esőbeálló épület is. Az
utóbbi egyszerűsége, anyaghasználata figyelmet érdemlő építészeti minőséget
képvisel.

A Fő utcában álló épületet sem úgy használják, ahogy az 1900-as évek elején az
eredeti tulajdonos. A homlokzati évszám alapján 1998-ban felújított ház jól
példázza, hogy a tornácos épület a mai igényeket is jól kielégíti.

A tornác jelentőségét felismerő
felújítás jó példája.
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Építészeti részletek
A legegyszerűbb nyers téglafelület is épületdísz lehet. Példázzák ezek a képek.

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

Bármilyen kerítés „felöltöztethető” sövénnyel, ami esztétikus és az udvar
zártságát, intimitását is biztosítja.
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Zöldterületek
Az út menti zöldsávok, tulajdonképpen utcai virágoskertek az előkert
meghosszabbításai, amelyre számos szép példát találni, Van amikor a telekhatár és
a járda közé, máskor a járda és a gépkocsiút elválasztásaként jelenik meg.

Ahány kert, annyiféle használat. Van aki az előkertbe is haszonnövényt ültet és a
virágot ládába ülteti. Más parkosítja udvarát. A változatosság természetes és jó
dolog.
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7. Jó példák bemutatása: sajátos építményfajták, reklámhordozók, egyéb műszaki berendezések
A buszmegállókban igényes: reklámoktól mentes várók állnak.

Útbaigazító táblák egységes
típusszerkezetek.
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