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„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.”
     (Tamási Áron)

Tisztelt Olvasók!

Nagy örömömre szolgál, hogy átnyújthatom Önöknek a településünk építészeti értékeit bemutató Településképi Arculati 
Kézikönyvet.     A kézikönyv célja egy olyan szemléletformáló kiadvány kidolgozása, mely a helyi lakosság, döntéshozók, 
újonnan betelepülők számára nyújt tájékoztatást az épített és természeti értékekről, a település építészeti arculatának 
jellemzőiről, és iránymutatást ad az épített környezet alakításával kapcsolatos elvárásokról.
Az arculati kézikönyv elsősorban a lakosságnak készül, az építtetőknek nyújt tájékoztatást. A jogszabályok útvesztője 
helyett röviden, lényegre törően, fotók segítségével és mindenki számára érthető módon mutatja be egy közösség 
környezetalakítással kapcsolatos elvárásait.
 A dokumentáció készítői a közigazgatási területünkön található, elsősorban  épített elemeket rögzítik e kézikönyvben, 
egyúttal meghatározzák a településünk  sajátos egyedi hangulatát kölcsönző részleteket.
A jól ismert motívumok, építészeti megoldások összegyűjtve, tematikusan csoportosítva kerek egésszé formálják át az 
eddig részleteket megfigyelő szemléletünket. Többletet adnak hozzá települési ismereteinkhez, vezetik a szemet, hogy 
ezentúl a kiemelt témákra fókuszáljunk.  Segítségünkre vannak abban, hogy  meglévő értékeinket a jövő tervezésekor se 
veszítsük szem elől. Fontos számunkra, hogy megőrizzük értékeinket, de emellett a jövő alakítására is nyitottak vagyunk, 
hiszen előremutatóan kell gondolkodni még az építészet terén is. 
Bízunk benne, hogy természeti környezetünk, békés, nyugodt, barátságos kis falunk a jövőben is vonzó marad az itt élők és 
a  később ide települők számára is. 

Büszkén vállalva e szép és értékes település vezetését: 

Jánosiné Gyermán Erzsébet 
polgármester

Kedves Olvasó!

Épített környezetünk meghatározza mindennapjainkat, lehetőségeinket, éppen ezért fontos felelősséget vállalni  épületeink 
minőségéért.  Örömömre szolgál ebben a felelősségben osztozni és részt venni a hiánypótló feladatot betöltő Településképi 
Arculati Kézikönyv létrehozásában. 

A kiadvány hasznos ajánlásokat fogalmaz meg a jövőbeni építkezésekre vonatkozóan, amely a közösségek építészeti 
kultúráját is hivatott emelni. E munkának hatásait gyermekeink fogják élvezni, akik talán rendezettebb, szebb, és élhetőbb 
településeket kapnak majd tőlünk örökül, ahol a hagyományos és a mai korszerű épületek egyaránt harmonikusan 
illeszkednek a természeti környezetbe.

Fogadják és forgassák szívesen!

Tárkány-Kovácsné Albicz Ágnes
okleveles építészmérnök



BEVEZETÉS
Gátér arculati kézikönyvének célja, hogy bemutassa a település természeti és épített környezetének szépségeit, védendő 
értékeit, s segítsen megragadni azt a karaktert, azt az egyedi hangulatot, amelyet nem csak a szakma, de a Gátérhez ezer 
szállal kötődő helyi polgárok egyaránt szeretnének megőrizni unokáink generációja számára. 
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E könyv célja nem csak felhívni a figyel-
met ezekre a meglévő építészeti hagyo-
mányokra, értékekre, hanem buzdítani 
is az építkezésre készülőket arra, hogy 
bátran gazdagítsák újabb elemekkel a 
tárházat. Ahogy az építészeti hagyo-
mány, úgy ez a kötet sem egy véglege-
sen lezárt egész – a későbbiek során ki 
lehet egészíteni további, büszkeségre 
okot adó, jó példaként szolgáló házak-
kal. A megfogalmazott ajánlások sem 
kötelező érvényűek, céljuk nem a lehe-
tőségek szűkítése, hanem ellenkezőleg: 
a sokszínűség megmutatása, izgal-
mas, inspiráló lehetőségek feltárása.

A község területe két nagy egységre tagolható: a szűkebben vett, sűrűbb beépí-
tésű soros településre és az azt körülvevő tanyavilágra. A főúttal párhuzamos 
utcákon egymás mellett sorakoznak a hosszú, keskeny, szalagszerű telkek az 
utcafronton házakkal, a kert hátsó végében több helyen terményekkel, gyümöl-
csössel; a régi paraszti otthonoktól a kockaházakig számos kor építészeti meg-
oldása visszaköszön a településen. Eme hétköznapi házak, - az olyan, kitüntetett 
szerepű épületek mellett, mint amilyen a Szent Anna templom vagy a Rusz-kas-
tély - színes homlokzataikkal, beépített tornácaikkal, a geometrikus mintázatú 
kerítéseikkel teremtik meg Gátér jellegzetes, egyedi arcát. 
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Gátér közigazgatási területe két nagy 
egységre tagolható: a szűkebben vett, 
sűrűbb beépítésű soros településre és 
az azt körülvevő tanyavilágra. A község 
két fő útvonalát a Csongrád felé tartó 
451-es országút, illetve az arról lecsat-
lakozó főutca, a Petőfi Sándor utca je-
lenti. A település testét ezeken kívül az 
utóbbival párhuzamos Dózsa György 
utca és Bajcsy-Zsilinszky utca, vala-
mint az ezekre merőleges összekötő 
utcák, a Tavasz, a Szegfű és az Akácfa 
(és további név nélküli) műutak alkotják. 
A tanyákhoz földutak vezetnek. 

A következőkben először bemutatunk 
egy válogatást azokból az épületekből, 
és környezeti adottságokból, amelyek 
sajátos értéküknél fogva már hosz-
szabb ideje Gátér identitását erősítik.                             
A Gátér egyes részeire vonatkozó épí-
tészeti előírások szem előtt tartásával 
elérhető, hogy az új építésű házak ne 
idegenként, hanem ismerősként jelen-
jenek meg a többi ház között, így segít-
sék Gátér karakterének megőrzését, és 
tovább formálják azt.

2
GÁTÉR BEMUTATÁSA
Gátér a kiskunági löszös háton, Kiskunfélegyházától délkeletre, a város és Csongrád között nagyjából félúton, a 10-15km 
távolságra fekszik. A térséget a 20. századig pusztai emberek lakták, nem volt önálló, falujellegű település. A terület nem 
tartozott egyértelműen semelyik közeli városhoz sem, a határokat illetően Kiskunfélegyháza és Jászalsószentgyörgy, 
illetve később Csongrád is hosszasan pereskedett több-kevesebb sikerrel. A századforduló környékén már egyre többen 
települtek ide, ekkor Kisszállásként emlegették a környéket. Először a földek néhány nagygazda (Sváb Imre, Degenfeld Ottó, 
Bagi János, Kokándi- és Polerics-családok) tulajdonában voltak1, a lakosság nagyrésze napszámból élt – ez később, a 20. 
század első évtizedeiben a birtokok felparcellázásával változott meg. 

Önálló községgé 1924. május 1-jén vált, ekkor kapta a Gátér nevet a rajta áthaladó Gát-ér csatorna után.                                                                       
Ebben az időben már állt a vasútállomás, a két vasúti őrház, az útkaparó háza, az iskola és a tanítói lakás, a községháza 
és a jegyző lakása, illetve Gátér legrégebbinek tartott épülete, a feltehetően az 1820-as években épült csárda is. Az 
önállósuló településnek jellemzően kisbirtokos lakossága volt - az 1935-ös népszámlálás szerint összesen 1033 fő, akiknek 
kétharmada külterületen, tanyákon élt. A községben élők foglalkozása ezzel egybecsengően hagyományosan a földművelés 
volt, főleg gabonát és takarmánynövényeket termesztettek, illetve a legelőkön szarvasmarhát és juhot tartottak, az ipar 
nem volt jelen a településen. A lakosság száma a század első felében, 1900-tól egészen az ’50-60-as évek fordulójáig 
fokozatosan növekedett, azóta viszont a népességszám folyamatos fogyatkozása jellemző.
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ÖRÖKSÉGÜNK
Szent Anna templom
Gátérpuszta, a régi Kisszállás 1924. 
május 1-jén alakult községgé. Mivel az 
új község tisztán katolikusokból állt, a 
lakosság megindította az egyházi szer-
vezkedést is, „teljes egyértelműséggel 
és méltó lelkesedéssel elhatározta és 
kimondta, hogy az Isten dicsőségé-
re templomot épít”. Az új templom 
építési költségeinek összegyűjtése 
Szelepcsényi András félegyházi lelkész 
agilis munkájának volt köszönhető, aki 
maga is nagy összeggel járult hozzá 
az alapításhoz. A templomépítés költ-
ségeit – kb. negyvenezer aranykorona 
értékben – közadók módjára vetet-
ték ki és szedték be, hogy szegény és 
gazdag arányosan vegye ki a részét 
terhekből. Viszont, hogy egyszerre ne 
legyen ez nagy megterhelés senki-
nek, kölcsön útján 15-20 évre osztot-
ták el a fizetnivalót úgy, hogy egy kat. 
holdra alig esett több járulék évenként                                                
egy kiló búzánál. 

3
A rendkívül szép templomot August 
József budapesti műépítész neogótikus 
stílusban építette, felszentelésére 
pedig 1929. szeptember 15-én lerült 
sor. A templom védőszentje Szent 
Anna, így minden évben Anna nap 
közelében, július végén tartják a búcsút.

A történelem évtizedei látható 
nyomokat hagytak a falakon belül 
és kívül egyaránt. A lakosság 
adományai nyomán plébánia épült a 
templom mellé, lett villanyvilágítás, 
vezetékes fűtés. A 8 méter magas 
oltár és a szószék tölgyfából készült. 
Legnagyobb érdeme az egyházközség 
fejlődésében Tóth Árpád atyának 
volt, aki 1967 szeptemberétől 1998 
tavaszáig látta el a lelkipásztori 
teendőket. A lakosság összefogásának 
köszönhetően a fejlesztés azóta is zajlik:                                                                                        
az ablakaira hőszigetelt üveg került, 
tetőzetét újraborították. 

11
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Nagy számban vonulnak át itt vadlúd- és récefajok, bíbicek, egyéb parti madarak; persze a madármozgás jelentősen függ                
a terület kezelésétől, illetve a vízállástól is. A terület kiemelkedően fontos egyes vonuló, telelő madárfajok számára: nagyon 
látványosak a nagy tömegben ősszel, tavasszal vonuló fajok pl. a nagy lilik (6000-8000 példány), nyári lúd (1000-4000 
példány, fészkelő faj is), tőkés réce (2000-3000 példány), daru (akár 5000 éjszakázó is, de általában csak néhány száz). 
Tavasszal főleg a vonuló parti madarak számára jelent fontos táplálkozó és pihenőhelyet, ilyenkor több ezres csapatok 
gyűlhetnek össze (pl. nagy goda 1000-5000, nagy póli 500-1500, sárszalonka 50-100, pajzsos cankó 3000-5000, füstös 
cankó 500-1000, réti cankó 1000-1500, bíbic 1000-3000). A terület a vonuláson kívül a fészkelés szempontjából is fontos 
élőhely. Egyéb védett állatfajok is előfordulnak: vidra (nemzetközileg is kiemelt faj), mocsári teknős, vízisikló, dunai és pety-
tyes gőte, békafajok, vagy épp a réti csík. Védett növényfajai: tarka sáfrány, mocsári kosbor, agárkosbor, őszi füzértekercs, 
poloskaszagú kosbor, erdélyi útifű.

Gátér számára tehát a tó és környéke mindenképpen különleges, értékeket hordozó tájegység számít. Lehetőséget biztosít 
a gyermekeknek, fiataloknak a természet szépségeinek közvetlen megfigyelésére. Mivel a falu belterületétől nem messze 
található, akár gyalogtúrával egybekötött madárlesre is lehetőséget ad. Napjaink számítógépek és elektronikai eszközök 
által uralt, mozgásszegény világában érdekes, tudásban és élményekben gazdag, természetközeli élményt kínál kínálja                 
az erre fogékonyaknak. Néhány évvel ezelőtt itt rendezték meg az országos ornitológiai tábort. A természet megfigyelése, 
megértése, törvényeinek tiszteletben tartása  fontos feladat. Már a gyermekkor kezdetétől célzottan érdemes a nevelésbe 
beépíteni , hogy minél ökotudatosabb, környezete iránt felelősséggel bíró és cselekvő felnőtt váljon belőlük.

12

Fehér-tó
Fehér-tó Gátértól északnyugatra található, 667 hektár kiterjedésű (nagyrészt Gátérhez tartozó) országos jelentőségű vé-
dett szikes tó, amely a Natura 2000 hálózatnak is része. Területének többsége állami tulajdon, kijelölt kezelője a Kiskunsági 
Nemzeti Park Igazgatóság (617 ha), kisebb részben ATIVIZIG (csatornák egy része), valamint kevés önkormányzati és még 
kevesebb hányada magántulajdon. Eredetileg fehér vizű szikes tó volt, de a 20. században végbement vízrendezések és                                 
a mezőgazdálkodás hatásai jelentősen átalakították – Magyarországon ma már alig léteznek igazi, mesterséges beavat-
kozástól mentes szikes tavak. A Félegyházi-vízfolyást a tó medrén keresztül vezették át, a sokáig tisztítatlan (majd később 
tisztított) szennyvizet, Kiskunfélegyháza városi vizeit engedve ezzel a tómederbe. Egykori fehér, szikes jellege ezért sajnos 
már csak nyomokban észlelhető.

A szikes tavakra jellemző a nagy vízdinamika, így adott pontok az egyik évben csontszárazak lehetnek, majd következőben 
akár méteres víz is boríthatja őket; a vízállás szinte minden évben változik. Ez a gyakori és akár szélsőséges váltakozás sa-
játságos élőhelyet hozott létre, melynek mára sajnos csak a töredékét láthatjuk. A szikes tavak élőhelyei, életközösségei na-
gyon sérülékenyek, így minden még megtalálható elemüket, a fennmaradt jellemző növénytársulásokat, élővilágát kiemelt 
természeti kincsként kell óvnunk. A tó helyi értékként való kiemelésének, védelmének célja, hogy – amennyire lehetséges 
– visszaállíthatóvá váljon hajdani szikes jellege. Mint minden alföldi szikes tó, a Fehér-tó is jelentős szerepet töltött és tölt 
be ma is a madárvonulásban. A területen az elmúlt 10 évben legalább 170 madárfaj fordult elő, nagyobb időintervallumot 
figyelembe véve ez a szám 200 fölé emelkedik. A területet madarász és természetvédő szemmel a hetvenes években fe-
dezték fel, de aktív biotikai adatgyűjtés csak a kilencvenes évektől indult meg. 



14 15

Rusz-kastély
Az épületet Rusz Ervin (1899-?) híres kecskeméti építészmérnök saját célra 
emeltette (nevéhez fűződik többek közt a kecskeméti aluljáró kivitelezése, 
a kecskeméti vasútállomás épületének – volt indóház – áttervezése, Kelet-
Magyarországot Székelyfölddel összekötő szeretfalva-dédai vasútvonal és a 
kivitelezése, a bugaci katolikus templom építése). A kivitelezés 1941-42-ben 
saját tervei alapján zajlott, párhuzamosan az erdélyi vasút épülésével. A kúria, 
amelyet csak a népnyelv emlegeti kastélyként, egy 160 katasztrális hold területű 
majorság központi épülete, mellette eredetileg hat gazdasági épület állt.  Mellette 
közvetlenül gyümölcsös (őszibarackos) terült el. Jellegét tekintve szecessziós, 
szabadon álló L-alakú, kastélyszerű épület, amelynek főhomlokzata 1+3+1 
osztatú, középen a népi építészetre utaló, háromnyílásos, boltíves tornáccal. 
Hátranyúló szárnyának vége lekerekített, hátsó traktusa 3+3 tengelyes, 
érdekessége az akkoriban modernnek számító tetőtéri beépítés.

1945-ben a majort és az épületet államosították, majd a helyi termelőszövetkezet 
használta. Először iskolaként működött, később magánkézbe került, állaga 
erősen leromlott, a gazdasági épületeket lebontották, a gyümölcsöst pedig 
beszántották. Sokévi méltatlan állapot és elfeledettség után ismét új tulajdonos 
költözött a míves épületbe, aki műemléki jellegét figyelembe véve renováltatta 
az épületet, az ablakok eredeti spalettáit felújították, az épület helyiségeit 
eredeti festésüknek megfelelően állították helyre. A ház ékességének tartott 
kőlépcső érintetlenül, eredeti állapotában maradt meg. Felújítása növeli a helyiek 
összetartozás-érzését, szimbolizálja a hajdanvolt világot azok számára, akik 
itt voltak nebulók, az új generációt pedig büszkeséggel töltheti el Rusz Ervin 
Gátérhoz fűződő hagyatéka.
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Temetői kereszt
Gátér községben a temetői kereszt azon épített alkotások egyike, amelyek                            
a régmúltat őrzi a lakosság számára. Egyetlen köztemető van a községben, aho-
vá 1923 óta temetkeznek a helybéliek. A település önállóvá válásának évében, 
1924-ben készült a 3,2 méter magas kőkereszt, amelyet özvegy Keserű Antalné 
(született Kocsis Rozália) állíttatott. A nagybirtokos asszony egyébként magán-
vagyonából a Szent Anna templom építésére is jelentős összeget áldozott. A ke-
reszt alsó részén egy égetett agyagtábla  állott a következő felirattal: 

„ÚR ISTEN DICSŐSÉGÉRE EZEN SZENT KERESZTET EMELTETTE ÖZV. KESERŰ 
ANTALNÉ SZÜL. KOCSIS ROZÁLIA 1924” 

Az elmúlt több, mint 90 esztendőben megviselték az időjárás viszontagságai – 
bár maga a kőépítmény stabilan megmaradt, de felülete megkopott, az agyag-
tábla összetört. 2015 elején az önkormányzat kezdeményezésére két helyi vállal-
kozó, Tábi János és Benkó István alépítményével együtt felújították a keresztet. 
Az agyagtábla helyére márványt rögzítettek, újravésve és ezzel megőrizve                        
az eredeti feliratot.
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TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL 
MEGHATÁROZÓ TERÜLETEK

4
Gátér központja az országút és a Petőfi Sándor utca elágazásánál alakult ki, itt 
nem csak lakóházak, hanem intézményi és ellátási egységek, közösségi területek 
helyezkednek el, mint például a Polgármesteri Hivatal, a posta, a Művelődési Ház, 
a patika vagy a közért; Csongrád felé haladva pedig park, emlékmű templom, 
iskola és benzinkút is található itt. A főúttal párhuzamos utcákon egymás 
mellett sorakoznak a hosszú, keskeny, szalagszerű telkek az utcafronton 
házakkal, a kert hátsó végében több helyen terményekkel, gyümölcsössel.                                                                           
A Petőfi Sándor utcán találjuk a régebbi lakóépületeket, itt beépített tornácos, 
bővített nyeregtetős parasztház formájú otthonok és a második világháborút 
követő családiház-építési láz épületei, az ’60-70-as évekre jellemző sátortetős 
kockaházak váltják egymást. A főutcától távolodva a párhuzamos utcákon az 
utóbbi típus lesz többségben (a Bajcsy-Zsilinszky út 1966-ban jött csak létre).                       
A legújabb épületeket a merőleges utcákon találjuk, például az Akácfa utca mentén 
néhány kertvárosiasabb megjelenésű házat – ezek száma azonban elenyésző.                                                                            
A 2005-ös Helyi Építési Szabályzat a Tavasz utca eddig be nem épített oldalán 
jelölt ki további beépíthető területeket. 



20 21

TÖRTÉNETI TELEPÜLÉSRÉSZ, 
FALUSIAS LAKÓTERÜLET

A falusias beépítésű településrészen - a Petőfi Sándor, Dózsa György, Bajcsy 
Zsilinszky utca és az ezeket összekötő keresztutcák területén -, ahol oldalhatáron 
álló beépítést kell alkalmaznunk, javasolt az utcára merőleges tetőgerinc és a 
közvetlen környezetben jellemző tetőhajlásszög alkalmazása. Ez jellemzően 35-
45 fok közötti. Azért is érdemes ilyen tetőt építeni, mert így nem árnyékoljuk le 
a saját és szomszédunk kertjét, és gazdaságosan kihasználható geometriájú 
tetőtér alakul ki, illetve a déli tetőfelületre esetlegesen épített napelemek így 
működhetnek a lehető leghatékonyabban. A településkép egységességét segít 
megőrizni, ha a ház oromfallal fordul az utca felé, nem pedig kontyolt tetővel. 
Utcával párhuzamos tetőgerincű épülettömeget csak ott érdemes alkalmazni, 
ahol a környező házak is hasonló kialakításúak. Keresztbeforduló belső tömeget 
csak kellően széles telek esetén érdemes építeni, ott is úgy, hogy ne vágja ketté                 
a telket első és hátsó kertre. 

A kertes házak elengedhetetlen kelléke a megfelelő méretű tároló. Könnyebb a 
telkünk rendben tartása, ha a kiegészítő épületrészek a főépülettel összhangban, 
azzal együtt tervezve alakulnak ki – ugyanez igaz a kerítésekre is. Az utcai kerí-
tésnél érdemes a környezet szép példáit megfigyelni, azok nyomán mai módsze-
rekkel, friss hangulatú, de illeszkedő kerítést tervezni, építeni. A teljesen tömör, 
átláthatatlan utcai kerítés kerülendő. Az oldalsó és hátsó kerítések rejtettebbek, 
mégis érdemes átgondolni anyaghasználatukat. A nyitottabb, átlátszóbb kerí-
tés nem csak a jószomszédi kapcsolatokat segíti, de naposabb, levegősebb lesz                       
a kertünk, és általa szabadon élvezhetjük a táj egybefüggő látványát. 
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BEÉPÍTÉSRE NEM 
SZÁNT TERÜLETEK

Hajdan gazdag tanyavilág vette kö-
rül települést, amely mára sajnos az 
életmód megváltozásával pusztuló-
félben van. 1935-ben még a népesség 
több mint kétharmada, 734 fő lakott 
tanyákon, ma azonban ez a szám 120 
körül mozog. Ezeket a telepszerű épü-
letcsoportokat szabadon álló beépítés 
jellemzi, ahol lakóházak és a gazdasá-
gi épületek lazán zárt keretként fogják 
közre az udvart. Kialakítása a hagyo-
mányos paraszti, falusi jegyeket követi. 
A körben telepített fák és bokrok közé 
szépen illeszkedik az emberi jelenlét.

ÁTALAKULÓ TELEPÜLÉSRÉSZ

Gátéren kevés új, az elmúlt 5-10 évben épült ház található, ezek sem jelölnek 
ki jól körülhatárolható településrészt, leginkább a falu peremén, illetve a 
főútra merőleges utcákon (például az Akácfa, vagy Szegfű utcákban) elszórtan 
helyezkednek el. A 2005-ös Helyi Építési Szabályzat a Tavasz utca üres, 
Kiskunfélegyháza felőli oldalán jelölt ki további beépíthető területeket, ahol 
oldalhatáron álló épületeket írt elő 5 méteres előkerttel. 
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TELEPÍTÉS 
A történeti településrészen a családi 
házak a telek oldalhatárán állnak, leg-
több esetben egészen az utcafrontra 
tolva helyezkednek el és az arra merő-
leges tetőgerinc kialakításúak. A nem 
merőlegesen telepített, indokolatlanul 
nagymértékben hátrahúzott ház épí-
tése nem javasolt. Az utcafronton el-
helyezett épület mögött, növényzettel 
lehatárolva védett kert alakítható ki.                          
A telken a lakások egy épületben helye-
zendők el, de a kiegészítő helyiségeik 
kerülhetnek különálló építménybe is – 
a hagyományos falusi építészet jól is-
mert megoldása például a nyári konyha, 
a mai ember számára pedig hasznosak 
lehetnek a rendezettség fenntartásá-
ban a különálló tárolóépület.

TÖRTÉNETI TELEPÜLÉSRÉSZ, FALUSIAS LAKÓTERÜLETAJÁNLÁSOK

524
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SZÍNEK 
Történeti településrészének színvilága változatos, sok házra jellemző a színes, 
mintás, sávos vagy keretes elrendezésű homlokzati festés - hol kontrasztos 
különbségek, hol finom, árnyalatnyi eltérések alkotják a ornamentikát. Mások 
a visszafogottabb megjelenés mellett döntöttek és sima, egyszerű, egyszínűre 
vakolt felületet alakítottak ki a homlokzatokon. Mégis megfigyelhető visszafogott 
illeszkedés, hasonló anyag- és színhasználat, melyben az erőteljes, de nem rikító 
színek (főleg földszínek), és a természetes anyagok dominálnak.

Az említett településrészen a meglévő épületek színvilágához illeszkedő új 
épületek építése ajánlott. Nem elfogadható a feltűnő és kirívó színhasználat, 
a rikító színű fedés és burkolat. Ugyanakkor ne féljünk a színek használatától 
- a fehér mellett a barna, az okkersárga, a rozsdavörös tompa, világos 
árnyalatai illeszkednek a harmonikus településképbe –, de mindig gondoljunk                                                            
környezetünk végső összképére!

TETŐHAJLÁSSZÖG, TETŐFORMA 
Gátér történeti településrészén a csalá-
di házak tetőhajlásszöge közel azonos, 
jellemzően egyszerű sátor- vagy nye-
regtető formájúak. Visszatérő jelenség 
a parasztházak megtört nyeregteteje, 
ahol az épület kiegészítő hozzátol-
dása felett a tető kisebb hajlásszögre 
vált. Új házak építésekor fontos a kör-
nyékbeli szomszédos épületekhez való                  
illeszkedés, ezért amennyiben az építé-
si telek körül egyszerű sátortetős vagy 
nyeregtetős épületek állnak, úgy oda ne 
tördelt tetőformájú épület kerüljön, ha-
nem a többi épülethez hasonló tömegű 
és tetőformájú. Az új házaknak hason-
ló tetőhajlásszöggel kell épülniük, mint 
környezetüknek. A túl magas, illetve túl 
alacsony hajlásszögű tetővel rendelke-
ző épületek nem illeszkednek Gátér tör-
téneti településrészének utcaképébe, 
ezért válasszunk 35 és 45 fok közötti 
szöget bezáró tetőhajlásszöget.

MAGASSÁG 
A település történeti részén a csa-
ládi házak magassága közel azonos, 
ezért a harmonikus utcakép érdeké-
ben a meglévő épületek közé tervezett 
új házaknak is hasonló magassággal 
kell épülniük, mint környezetük. A túl 
magas házak nem illeszkednek az ut-
caképbe, ezért javasolt földszintes, le-
hetőleg tetőtér beépítés nélküli családi                             
házakat építeni.



28 29

HOMLOKZATI KIALAKÍTÁS, ANYAGHASZNÁLAT

Épületeink burkolása, vakolatának színezése, megmunkálása mindig is kedvelt eszköz volt. Használjuk bátran ezeket, de 
figyeljünk a végső összkép hangulatára! A túldíszített, túlszínezett épület hamar elveszíti érdekességét, utána inkább 
zavaróan hat a nyugodt, tiszta településképben. A színek mellett játszhatunk a homlokzati felületek textúrájával is; simított 
és dörzsölt felületek váltakozása, vagy a fal síkjából enyhén kiemelkedő vakolatkeretek, vakolatdíszek visszafogott és tárja 
jellemző alkalmazásával. 

A minták elhelyezésével irányíthatjuk a járókelők figyelmét. Egyszerű, de szép megoldás például egy jó arányú keretes 
festés az ablakok körül, mely kiemeli a nyílászárókat. 

Anyaghasználat szempontjából a természetes anyagok – főleg a vakolt felületek, faburkolat - részesítendők előnyben. 

Oszlopos kerítés 1/3-ad lábazat és 2/3-ad áttört résszel. 

Természetes határ, kerítés növényelválasztásból

KERÍTÉS 
Gátéren sok karakteres kerítéssel ta-
lálkozunk, jellemzőek a fából készült, 
illetve a színes kovácsoltvas megol-
dások, amelyek általában függőleges 
osztásúak. Sokszor kerülnek rá kiegé-
szítők, például lámpák, postaláda – ha 
ezekből egymáshoz passzoló, hasonló 
színű és jellegű típusokat választunk, 
sokkal szebb összképet kaphatunk. 
Fontos, hogy a kerítéseken át lehessen 
látni, ne zárják el teljesen az ingatlant 
a külvilágtól, A település történeti ré-
szein az áttört kerítések kívánatosak, 
nem szerencsések a tömör és nem                                     
átlátható megoldások. 

Az egyik legegyszerűbb megoldás a 
teljesen áttört, drótfonatos kerítés,  de 
nádszövettel való vizuális lezárása esz-
tétikailag nem ajánlott. Áttört kerítés 
tövéhez sövény- vagy egyéb növényfal 
telepítése természetes megoldás lehet 
a közterülettől való lehatárolásra. 

Szintén egyszerű, de mégis mutató-
sabb lehetőség a léckerítés, amely-
nek elemei csak annyira vannak közel 
egymáshoz, hogy az átlátás biztosítva 
legyen. A falszerű, áttöréstől mentes 
kerítések nem elfogadhatóak. 

Teljesen áttört, drótfonatos kerítés
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TORNÁCOK

A hagyományos építészet egyik jól 
ismert, jellegzetes eleme az oldal-
só oszlopos tornác, ennek példái itt is 
megfigyelhetőek. Ezek a „külső-belső” 
terek átmenetet képeznek a kert és a 
ház között. Nyáron kiválóan árnyékol, 
télen viszont megfelelő tájolás mel-
lett nem állja útját az alacsonyan sütő 
napsugaraknak. Véd az esőtől, hótól, 
forróságtól. Kialakítására, elhelyezke-
désére is számos, részleteiben eltérő 
megoldás lehetséges. Szélesített, vagy 
teraszfedésként használt átiratként az 
épület legkellemesebb helyét alkothat-
ják. Készülhetnek az épület anyagából, 
de akár fából is. A tornáckialakítás új-
szerű átgondolásával tovább vihetjük                                               
e hagyományt új otthonunkba.

AJTÓK, ABLAKOK

A hagyományos nyíláskialakítás a történeti településrészen jól megfigyelhető: kétszárnyú, jellegzetesen két- vagy 
háromosztatú, kisebb méretű ablakok a jellemzőek, utcai homlokzaton szimmetrikus kialakítással. Itt hosszanti 
kialakítású, keskeny ablakokat figyelhetünk meg. Bár a mai ember igényei és elvárásai már mások lakóhelyével szemben, 
új ház építésekor érdemes körüljárni a környéket, és ihletet meríteni, hogy az otthonunk minél jobban bele tudjon simulni 
környezetébe, ezzel is gazdagítva az utcaképet. Színek, anyagok terén törekedjünk a természetes hatásra – ha tehetjük, 
válasszunk fát, vagy legalább fa mintázatú ablaktokokat, ajtót. Leginkább elterjedt szín hagyományosan a barna, zöld, 
fekete voltak, de használjuk nyugodtan a világos- és középbarnát, olivazöldet, vagy ezek szürkével tört árnyalatait is. 

A népi építészet jellemző elemei az oromzaton elhelyezkedő padlásablakok. Új ház építésénél nyúljunk vissza nyugodtan 
ehhez a hagyományhoz, értelmezzük újra a régi megoldásokat.
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A szemlélő számára telkünk láthatóbb része az elő,- illetve oldalkert lehet, amely ilyen tekintetben nem csak védelmi, 
hanem díszítő szerepet is ellát. Gondozott előkertünkben nem csak saját magunk, hanem az arra járók is gyönyörködhetnek, 
ezzel hozzájárulunk utcánk, településünk szép arculatához. Érdemes ide olyan fajokat telepíteni, amelyek nem csak 
virágukkal, hanem levelükkel, termésükkel is díszítenek, így majdnem egész évben színesíthetik udvarunkat. Sövények 
közül a lombhullatókat részesítsük előnyben, de magasságuk ne érje el az 1,50 m magasságot. A kertalakítás során                                    
legyen az épület és a kert stílusa, hangulata harmóniában!

A növényfajok megválasztása nagymértékben járulhat hozzá a település, településrészek karakteréhez. Lehetőség szerint 
a helyi természeti adottságokhoz és hagyományokhoz, a meglévő növényzethez illeszkedő fajokat válasszunk. A növények 
kiválasztását meghatározza a hely, ahova ültetjük. Például az előkert a ház közelsége miatt többnyire igen száraz, melyet a 
kerttervezés során, a növények kiválasztásnál figyelembe kell venni. Figyeljük meg, mely növények érzik jól magunkat évek 
óta a környező kertekben, vagy kérjük szakember segítségét.

KERT

Településünknek és épületeinknek egy-
aránt illeniük kell abba a környezetbe, 
amelyet az adott helyen az ember és 
a természet közösen formált. A törté-
neti településrészben a tájba illesztés 
során a hagyományos településkép 
megőrzése az elsődleges cél. A régi 
épületek bővítése, felújítása során 
fokozottan ügyeljünk a már meglé-
vő fásszárú növényzet megóvására.                                                         
A kerti építmények a főépülettel azonos 
építőanyagokból, vagy azzal harmoni-
zálva készüljenek. Az épületeket csak 
részlegesen takarjuk, árnyékoló fákat a 
déli tájolású falak közelében ültessünk.                                                                                         
Az előkertbe ültetett fák, cserjék he-
lyének megválasztásakor vegyük 
figyelembe a ház homlokzati kiala-
kítását, nyílászáróinak elhelyezését.                                  
A ház méreteinek érzetét a környező 
növényzettel befolyásolhatjuk: szán-
dékunk szerint magas növényzettel 
csökkenthetjük, alacsony növényekkel 
növelhetjük azt. A kert egyes részeit 
alacsonyabb-magasabb növényfa-
lakkal is elválaszthatjuk. Az előkertbe 
legfeljebb 1,20 m magas cserjék és 
lágyszárúak telepítése javasolt. A gon-
dozott hátsó kerteket használhatjuk 
pihenésre, felüdülésre, vagy haszon-
kertként gyümölcsöket, zöldségeket is                                      
termeszthetünk bennük.
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UTCAKÉP

A településkép javításához sokszor nem szükséges nagy beavatkozás, a közterületek megfelelő fenntartása, a már nem 
használt elemek elbontása látványos előrelépést jelenthet. A különböző felületek határozott szétválasztása 
(pl. szegélykövek alkalmazásával) szintén jelentős esztétikai javulást eredményezhet. 

A járófelületek, burkolatok kialakítása során a vízáteresztésre, a javíthatóságra, tartósságra és az akadálymentességre 
egyaránt gondolnunk kell. A burkolat esetén visszafogott, semleges színeket válasszuk. Megtervezésekor az igényes 
végeredmény elérése érdekében érdemes gondolni a részletekre is: a kerítések lábazataihoz való illeszkedéstől                                     
kezdve  a  zöldfelületek  szegélyéig. 

Az út és kerítés között az utcakertek teremtenek kapcsolatot. Gátéren a háztulajdonosok gyakran alakítják, gondozzák 
e területeket. Az egyéni megoldások során ügyeljünk arra, hogy e felületek kapcsolatot teremtsenek az előkertekkel, és 
egymáshoz is illeszkedjenek, egységes sávot képezzenek. Kerüljük a szemmagasságban takaró növényzet ültetését, 
különösen a kereszteződésekben – itt a gépkocsivezetők szemmagasságát is figyelembe kell venni! 50-80 cm magas 
cserjéket, évelőket telepítsünk és kerüljük a tájidegen tujafélék ültetését.
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KÖZTEREK, KÖZPARKOK

A közösségi szabadterek azok a találkozási pontok, ahol a helyi közösséghez tartozásunkat a természethez kapcsolódva, 
szabadabban élhetjük meg. Mivel rendszerint hosszabban tartózkodunk ezeken a helyeken, megjelenésük fokozottan fontos. 
A gondozott parkba szívesebben látogatnak ki az emberek és jobban oda is figyelnek a szép, tiszta állapot fenntartására, 
míg az elhagyatottság hanyag használathoz, a környezet gyors romlásához vezet. A teresedések kialakításakor fontos 
felmérni a használók várható szokásait, a használók számát, a használat időszakait, jellegét.  Megfelelő mennyiségű és 
minőségű teret szükséges biztosítani a különböző tevékenységekhez és a közlekedéshez. A Gátér központjában található 
parkot sétányok szövik be, amelyek mentén padokon pihenhetnek az arra járók. A tér egyik oldalában található a település II. 
világháborús áldozatainak emléket állító kőoszlop. Az országúton valamivel távolabb ’56-os emlékművet, Büszkeségpontot 
találjuk, ahol körben elhelyezett padok szolgálják a nyugodt emlékezést.
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ÁTALAKULÓ, ÚJ TELEPÜLÉSRÉSZ

A 2005-ös Helyi Építési Szabályzat a Tavasz utca üres, Kiskunfélegyháza felőli 
oldalán jelölt ki további beépíthető területeket, ahol oldalhatáron álló épületeket 
írt elő 5 méteres előkerttel. 

A történeti településképpel kapcsolatos tanácsok itt is érvényesek. Törekedjünk 
a környező épületekhez illeszteni az újakat magasságukban, tetőformálásuk-
ban, homlokzati kialakításukban, a nyílászárók elhelyezésében és osztásában 
egyaránt. A jellegzetes, hagyományos elemeket újraértelmezve is átemelhetjük, 
hogy ne csak nosztalgiát, hanem friss, kortárs harmóniát sugározzanak. A tornác 
élményét például egy új beépítésnél fedett terasz formájában idézhetjük meg.     
Ez az átmeneti, „félig kint-félig bent”tér kiválóan használható az év szinte minden 
szakában. Helyi adottságokhoz és a lehetőségeinkhez mérten alkalmazzunk nagy 
ablakfelületeket. A világos, jól szellőztethető lakás védi egészségünket és  kelle-
mes hangulatot teremt. A fedett terasz itt is segítségünkre van: nyáron árnyékot 
nyújt a tűző nap elől, télen viszont beengedi a laposabban érkező napsugarakat. 

Az épület tájba illesztését nagyban segíthetjük a meglévő növényzet 
megtartásával. A telek rendezésekor tartsunk, védjünk meg annyi növényt, 
amennyit lehet! Ne feledjük, egy 100 éves fa felneveléséhez 100 év szükséges! 
A csupasz telekre telepített új növények csak sok év után nyújtanak kedvező 
látványt, barátságos környezetet. Egy megmentett fa alá épített télikertnél 
például nem kell éveket várni, mire élvezhetővé válik.
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BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK, TANYAVILÁG

A beépítésre nem szánt részeken, a tanyavilágban javasolt a területek beépítetlen 
jellegének megtartása a már kialakult és értéket képviselő építmények karakte-
rének megóvása mellett. A mezőgazdasági épületeknél javasolt a nyeregtetős 
forma, a terep lejtésének irányával párhuzamos tetőgerinc, tetőhajlásszögben 
pedig a 38-44 fokos tetőhajlásszög preferált.Itt is igaz, hogy őrizzük meg azt, 
amit még lehet és érdemes, és ha újat építünk, éltessük tovább a már meglévő ér-
tékeinket újraértelmezett formában! A jellegzetes tájkarakter megőrzését szol-
gálja a területhasználat és a telekszerkezet hosszútávú megőrzése. A tanyákon 
az épület tájba illesztése fontos feladat. A tanyaépületek környezetét termő vagy 
egyéb módon (virág, gally stb.) hasznosítható, hagyományosan használt fásszárú 
sövénnyel javasolt körülvenni, ami az árnyékolást és a szélvédelmet is biztosítja - 
ilyen célra javasolt honos fa- és cserjésfajok telepítése.

A fák lehetőleg illeszkedjenek a tanyára vezető út fasoraihoz. A puszta területén 
javasolt a telkek aprózódásának elkerülése és a töretlen látóhatár megőrzése.                
A pusztán deleltető facsoportok mértéktartó, az állatok szükségleteit figyelembe 
vevő, de nem túlzott mértékű telepítése javasolt, ügyelve a tájkarakter megőrzé-
sére. A nyílt puszta látványának megőrzése érdekében kerítés elhelyezése csak a 
tanyaépületekhez kapcsolódó földrészlet körül ajánlott.
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Ez a fehér-zöld ház igazán esztétikus példáját mutatja annak, hogy odafigyeléssel és karbantartással hogyan őrizhető 
meg egy régebbi épület szépsége. Ezen a lakóházon nincs semmi fellengzős, kirívó, mégis nagyon kellemes látványt nyújt 
a szemnek egyszerű kerítésével, virágokkal ültetett előkertjével, futtatott szőlőjével, szépen gondozott, vakolt homlokza-
taival, hagyományos zöld nyílászáróival, cseréptetejével. A természetes anyagok harmóniát sugároznak, időtlen karak-
tert adnak ennek a kedves háznak. Bár több gazdasági épület - góré, istálló, ól – nem áll már a telken, a jobboldali nyári                         
konyha felidézi bennünk a régi falusi életmódot.
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JÓ PÉLDÁK
épületek, építészeti részletek (ajtók, ablakok, tornácok, anyaghasználat, színek, homlokzatképzés), kerítések, kertek, 
zöldfelületek kialakítása

Ez a szépen gondozott kert magára vonja a járókelők figyelmét. A gyepet a bejárathoz vezető járdától virágos növények 
sora választja el, míg a másik oldalon, az előkertben borostyántenger dominál. Közelebb lépve az is jól látszik, hogy hátrébb 
veteményeskertet ápol a kert tulajdonosa. Jó döntés volt a növények ilyen telepítése, hiszen így a díszesebb növények az 
utcafrontra kerültek, ahol még többen csodálhatják meg őket. A kertben gyümölcsfák adnak hűsítő árnyékot.
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Gátér színes, mintás homlokzatai az 
építtetői leleményt és kreativitást 
dicsérik – az egykori tulajdonosok 
megtalálták a módját, hogy a hasonló 
házformákat egyénibbé varázsolják. 
Az egyszerű sávozástól kezdve, a fal-
kontúrokat kiemelő keretezéseken és 
az összetett geometrikus mintákon 
keresztül egészen a térben megmutat-
kozó díszítésekig rendkívül változatos 
képet mutatnak a település falai. 
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Ez az oromfal jó példa a hagyományok továbbéltetésére. A jellegzetes padlásablak helyett itt szív alakú kivágást találunk.

Gyümölcsfák sora ad árnyékot ebben az utcában, milyen kellemes is alattuk sétálni a meleg nyári napokon!
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JÓ PÉLDÁK: SAJÁTOS ÉPÍTMÉNYFAJTÁK
Az utcaképhez a hirdetőtáblák, reklámfelületek, cégérek is ugyanúgy hozzátartoznak, mint az épületek vagy a 
növényzet. De hogyan hirdessük portékánkat, szolgáltatásunkat úgy, hogy az ne legyen kirívó és környezetidegen?                                                      
Elsősorban a figyelemfelkeltés a célunk, és nem a járókelők rosszallásának kiváltása, a hirdetés lényege a tájékoztatás, 
amelyet utcaképbe illően is megtehetünk. Ha lehetőségünk van egy szebb utcakép, településkép megteremtésére, miért ne 
élnénk a lehetőséggel? A cégér, cégtábla alkalmazkodjon az épület jellemzőihez, anyaghasználatához. 
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