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1. BEVEZETÉS, KÖSZÖNTŐ

“Az építészetnek nem a saját idejéért és helyéért kell beszélnie,
hanem az időtlenségre törekednie.”
(Frank Gehry)

Az építészet egy vizuális művészet és az épületek önmagukért
beszélnek. Tükrözhetnek különböző érzelmeket, vagy akár az
adott tájegység jellemzőit, kulturális és történelmi értékeit.
Ezért lényeges a település tudatos formálása: a parkok, terek és
egyéb közterületek megfelelő elrendezése és kialakítása, az
épületek körültekintő vizsgálata és esetleges változtatása.
Ezáltal nemcsak az épületek, de a település is magáért beszél
majd.
A kézikönyv bemutatja Tiszasas település jellemző
településképét, a közterületeket, a jellemző lakóházakat, a
szőlő területeket.
Bemutatásra kerül a település környezetalakítása, a rendezett
településkép kívánalmai, elvárásai.
A kiadvány segítséget szeretne nyújtani az építtetőknek, akik itt
szeretnék leélni az életüket és környezetbeillő, esztétikus házat
álmodnak és ehhez minőségi környezetet szeretnének
megteremteni. Segítség szeretne lenni a tervezőnek, aki
igyekszik megvalósítani a megrendelője elképzelését oly
módon, hogy figyelembe veszi az épített és természeti
környezetet és olyan házat tervez, amely szemet
gyönyörködtet, környezetbeillő és esztétikus.
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Az ajánlások nem tekinthetők kötelezőnek, azonban figyelembevételükkel
elkerülhetjük, hogy a település karaktere megváltozzon, elősegítjük, hogy a
kialakult jellegétmegőrizze és erősítse azt.

A kézikönyv folyamatosan formálódik a létrejövő újabb és újabb épületek,
műtárgyak, természeti környezet folyamatosan alakítják, bővítik tartalmát.
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A kézikönyvben nem tudjuk feltárni a település teljes egészét,
nem tudunk bemutatni minden épületet, de törekszünk a
legjellegzetesebb, a település karakterét, arculatát
meghatározó példákat bemutatni a teljesség igénye nélkül.

Célunk, hogy a kézikönyvet olvasó, lapozgató reális képet
kapjon Tiszasasról és áttanulmányozva a kézikönyvet
kibontakozzon előtte a településkép.
Ajánljuk mindazok figyelmébe akik építkezni, felújítani, bővíteni
szeretnének és azoknak is akik csak álmodoznak, vagy szeretnék
jobban megismerni környezetüket.
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2. TISZASAS BEMUTATÁSA
ÁLTALÁNOS TELEPÜLÉSKÉP, TELEPÜLÉSKARAKTER

Tiszasas nagyközség Jász-Nagykun-Szolnok vármegye tiszai
alsó járásának, azaz a Tisza-Köröszugnak déli részén fekszik. A
faluval határos községek: Csépa 5 km, Alpár 8 km, Tiszaug 5 km,
Csongrád 15 km, Tiszaújfalu 10 km és Tiszakürt 9 km-nyire van.
A falu a Tisza bal partján, Csongrádtól észak-nyugatra terül el.

Csépa felől közlítve a települést a templom sziluettje bontakozik ki előttünk.

Átvonul rajta a Tiszaug-Kunszentmártoni műút, amely a
tiszaugi és kunszentmártoni vasútvonallal, valamint a tiszaugi
hajóállomással köti össze a községet. A falu tengerszint fölötti
magassága 95-100 m. A terjedelmes tiszazugi síkságnak egy
legmagasabban kiemelkedő pontján épült fel a falu, amelynek
települése zárt. Tanyák nem tartoznak hozzá. Tiszasahoz
tartozik, mint külterület Új- és Öregszőlő.
Fekvéséből, és a megyeszékhelytől való távolságából adódik,
hogy Tiszasas lakossága regionális, több megyét érintő
kapcsolatokat is „kénytelen” igénybe venni.
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Meleg, száraz éghajlat mellett nagy vízhiány jellemzi. Felszínén
lényegében két tájtípus fordul elő. A nagyobbik lösztakarós,
közepes talajvízállású, magastéri helyzetű hordalékkúp-síkság.
A szántóföldi hasznosítás uralkodik, kevés réttel és legelővel a
szikes laposokon, továbbá még kevesebb lösztölgyes ligeterdő
maradvánnyal.
A kistáj Ny-i peremsávjában kiterjedt kötött homokos felszínű
hordalékkúp-síkság húzódik. Rajta még futóhomok is előfordul,
de sok humuszos homok is. Itt jelentős területen szőlőtermelés
is folyik, váltakozva szántóföldekkel, homoki tölgyes
maradványokkal és akácligetekkel, ami tompítja a kultúrsztyep
jelleget.

Tiszazugnak vagy Tiszaszögnek a Magyaralföldnek azt a részét
nevezik, amely a Körösnek a Tiszába való torkolatától északra
terül el. Ez a több községet magába záró háromszög tehát a
Tisza bal partján Szolnoktól délre, Csongrádtól északra és a
Körös jobb partján Kunszentmártontól nyugatra fekszik.
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A község az Alföldön, mégpedig a Tisza bal oldali völgyében
fekszik. Eredeti talaja mocsaras, lápos volt. A Tisza lecsapolása
óta azonban az előbbi közepes minőséggel szemben jó
termőtalaj lett. Talaja nagy részben agyagos, sőt szikes, más
részén azonban homokos, de egy kisebb szikes részt kivéve
termelésre az összes alkalmas. Valószínűleg a Tisza kiöntései
alkalmával rakódott le. A Tisza hajdani medre és nemcsak az
ártere a községig ért. Ezt bizonyítja a falu belterületén, a
templom felőli résznek hirtelen lejtős volta. Itt ugyanis a kertek
20-30 m hosszúságban 3-4 métert emelkednek.
A község határa a közel fekvő Tisza vízrendszeréhez tartozik.
Vízválasztó nincs, mert a Tiszától maga a falu is alig 7-800 mnyire fekszik, határa pedig egészen a Tisza medréig ér. A Tisza
mederszabályozása előtt nagy kiterjedésű lápos, mocsaras
területei voltak a községnek. A szabályozást a Tisza-Köröszugi
Ármentesítő és Belvízszabályozó Társaság végezte. A mocsarak
helyén elsőrendű búza- és kukoricatermő talajt találunk. Ma
egyedül a Szent Páli-sziget nevű 70 kat. holdas területet önti el
gyakran a folyó. Ez a sziget a folyó kanyarulata zugában
fekszik.
A határ a Tisza szabályozása után a növényzet és állatvilág tekintetében nagy
átalakulásnak volt kitéve. A gazdag állatvilág ma is megfigyelhető, gyakran
ornitológusok, vagy érdeklődők figyelik a madárvilágot.
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Amíg a Tisza-parton mocsarak, lápok húzódtak el, nagyon sok nád, sás,
fűz, rekettye, valamint legelő tartozott a községhez, de ugyanakkor már a
homokos részen jó borok is teremtek.
Ebben az időben is a lakosság főfoglalkozása a vizes és kiöntéses jó legelők
miatt, főleg az állattenyésztés volt, amit azonban a gyakori árvizek a
fejlődés terén meglehetősen korlátoztak. Az állattenyésztés mellett a
halászat is nagy hasznot hajtott a község lakosságának. Tehát a rétek
lecsapolása nemcsak a növényzetet és állatvilágot változtatta meg,
hanem az emberek foglalkozását és ezen át azok társadalmi, gazdasági
életét, valamint lelki világát is átalakította. Az ármentesített területek egy
részén jelenleg erdő van.
1571-ben a szolnoki török defter szerint 24 jobbágy házának lakói fizették
a török adót. A tizenötéves háborúban a falu elpusztult, az adóösszeírás
csak 1647-től mondta népesnek, azonban 1668-ban ismét
elnéptelenedett. 1680-ban jelentős számú kálvinista lakta, volt temploma,
papja. Sas a legsúlyosabb időkben is csaknem mindig lakott volt. Amikor a
sasiak megfutottak, még akkor is visszajártak szőleiket művelni. A török
1683. évi Bécs alá vonulásakor kálvinista vallású halászok éltek itt, a telkes
jobbágyokat az állandósult adóztatás, rekvirálás tönkretette, 1695-1700
között a helybenmaradt 2-3 halászcsalád mellé új gazdák kezdtek
betelepedni. 1705-1706-ban Rabutin hadai elől a csongrádiak is ide
húzódtak. A települést azonban 1709-ben a portyázó „rác” seregek
elpusztították. 1715-ben – a császári katonaság beszállásolásának terhei
miatt – a tiszasasiak áttelepedtek a csongrádi újfaluba, ahonnan 1716ban tértek vissza. A 18 visszaköltöző család mellé később Szentesről,
Kecskemétről, Szatmárból, Tiszapolgárról, Bánhorvátról és Jászberényből
telepedtek ide. 1748-ig Tiszasas lakossága erősen megszaporodott, a
gazdák száma 73-ra emelkedett, s mivel a szűkös határban nem volt
elegendő feltört szántóföld, sem az állatoknak legelő, Szelevény pusztára
szerettek volna átköltözni. Ezt a vármegye nem engedte, mégis többen
átszöktek.
A település népességszáma 1940-ig folyamatosan növekedett, ekkor már
1878-an laktak itt, majd folyamatosan csökkent, míg az utóbbi időkben
1025 fő körüli a népességszám.
Tiszasas község a Tisza bal partján, Csongrádtól 19 km-re északra, JászNagykun-Szolnok megye déli részén, a Tiszazugban található. A falutól
csupán néhány kilométerre kanyargó festői szépségű Tisza-folyó és ártere
a Közép-Tiszai Tájvédelmi Körzet része és igen kedvelt horgászhely. Az
egyedül álló fövenyes szabad strandja révén egyre kedveltebb fürdőhely
is.
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A község lakott területe árvízmentes, enyhe kiemelkedésű vonulaton található halmaztelepülés.
Központjában a templom tornya magasodik.

Tiszasas külterületének táji látványát a mezőgazdasági és
erdőgazdasági, kertgazdasági tájra jellemző telepített
növényzet, valamint a Tisza folyót kísérő természetes
növénytársulás határozza meg. A vízfolyásokat szegélyező
ligetes-fás területek váltják a mélyebben fekvő, gyepes réteket.
A települést közvetlenül körbeölelő táj fóliasátras
mezőgazdasági területekből, szántóterületekből és jelentős
nagyságú gyepekből, legelőkből áll. A volt anyagnyerő helyeken
(vályogvető gödrök), mélyfekvésű művelt területeken
vízállásos, nádas terület teszi mozaikossá a tájat. A település
déli-délkeleti határrészein a nagytáblás mezőgazdasági
művelésű területek, valamint a belvízelvezető árkok tagolják
földfelszínt. A nyugati határrészen a Lápi legelő és a Tiszán túl
a Kelemi legelők-erdők, valamint a földművek mérnöki
vonalvezetése, és a folyót kísérő természetközeli és
mesterséges erdőtársulások meghatározó sziluettjei jellemzik a
tájat.
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Észak-keletről a Sziki major környéki legelők, a szikes-tó és a háttereként
látható hullámzó felszínű homokhát magaslatán a telepített gyümölcsösök,
szőlők őrzik a község határát.

A település igazgatási területe nem bizonyíthatóan, de valószínűleg lakott
terület volt. A vízjárta alföldi tájon a magas-partok, magaslatok voltak
megtelepedésre alkalmasak, így Tiszasas határában is különböző korok
emléknyomai kerültek elő a rézkorból, vaskorból. Az ásatások alkalmával
bukkantak felszínre az Árpád-kori település temploma, valamint a körülötte
lévő hajdani falu maradványai is a jelenlegi belterületen.
Tiszasast ’Sas’ írásos formában 1348-ban említik először az oklevelek. A
település nevét a folyómelléki elnevezésből és a sas madárnévből, vagy a sás
növénynévből eredeztetik. Az 1600-as években Saas, majd Tiszasass, és 1901től mai nevén Tiszasasként tüntetik fel a dokumentumok a kezdetben kertes,
jelenleg halmaz települést.
A középkori falu életének meghatározója a folyók vízmozgásai, áradásai
voltak. Az akkori megélhetési forrást biztosító tájhasználatra a gyűjtögetés, a
halászat, az ártéri gazdálkodás, földművelés volt a legjellemzőbb. XIII.
században Tiszasas Nagy Leustach birtoka, később királyi birtok, majd a XV.
század közepétől a Vezsenyi család és királyi adományozás révén Kinizsi Pál
tulajdona. 1552 után a gömöri Zay Ferenc is a falu birtokosa lesz. Ezekben az
időkben a tulajdonos-gazdák jelentős cselédséggel művelik a határt, önellátó
gazdaságok jellemezték a terület- és tájhasználatot (szántóművelés-részes
aratás, ártéri halászat, vessző- gyékényfonás, legeltető, külterjes állattartás).
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Török hódoltság idején az ország három részre szakadása
nyomán hol a török, hol a Habsburg intézményrendszerek
tartják nyilván és adóztatják a település lakosságát. (1571ben a szolnoki defter 24 jobbágyházat tart nyilván.)
1647-ben az adóösszeírások alapján ebben az időben
Tiszasas Szuhay Mátyás tulajdona, majd tőle a Wesselényiféle összeesküvésben való részvétele miatt elkobozták és
kincstári birtokként a csongrádi kamarai uradalom részévé
válik a falu és határa. A község területe az idők folyamán a
háborús csatározásokat követően, vagy ez elől menekülve,
többször elnéptelenedett (tizenötéves háború, később
portyázó rácok 1705, majd császári katonák 1715, stb.). Az
állandó rekvirálások miatt a csaknem folyamatosan lakott
településről hol elköltöznek, hol újranépesedik a falu határa,
de a környékről rendszeresen visszajárnak a határbeli
szőlőket gondozni. A matricula szerint 1680 táján már
kálvinista község Tiszasas, a betelepült halászok révén.
Templomot és papot is jeleznek az írások. Az 1700-as évek
elején a csongrádi gazdák is idehúzódnak, majd 18 új család
költözik ide Szentesről, Kecskemétről, Tiszapolgárból,
Jászberényből, Bánhorvátiból. A régi faluhely helyett a partos
részen telepednek le. Steősszel Kristóf a faluért megfizette a
fegyverváltságot a Kincstárnak. Ekkor a földesúr 8 és ¾
portával rendelkezhetett és robot-váltó szerződést kötött a
tiszasasiakkal, ezért földet nem tartott vissza uradalmi
majorság céljára. A falusiak tájhasználatára a rideg
állattartás és a halászat, és a földművelés, eladásra is
termelt gabonatermesztés (búza, árpa, zab) volt a jellemző.
A kiemelkedéseken elsősorban juh- és szarvasmarhatartás,
valamint a határszéli homokháton szőlőművelés is folyt. Az
1771.-es Urbér-rendezés miatt 1773-ban újabb szerződés
köttetik. Létrejön a majorüzem (úrbeli majorság) és a kürti
határban már robotként művelik a jobbágyok a majorsági
szőlőket. Az 1786-89-es nyilvántartások szerint a község
területe 2321 kat.h. rétből, 1366 kat.h. legelőből, 496 kat.h.
szántóból, 174 kat.h. szőlőből, és 46 kat.h. kertből tevődött
össze. Ekkor IV. osztályú minősítést kap a falu határa. A
szántóföldi gazdálkodás legfőbb terménye a búza. A Tisza
szabályozásáig a település nyugati határának 70 %-át
időszakosan öntötte el (1824-beli adatok szerint) a folyó vize.

13

Településképi Arculati Kézikönyv – Tiszasas

Fényes Elek 1830-ban így írt: „Lakja 1500 lakos, kik többnyire
reformátusok, anyaegyházzal. Határa 5220 h.”, „földje
mocsáros, lapos és csak középszerű. A marhatenyésztést az
árvizek korlátolják. Bírja Luby Imre és gr. Tige Lajos.” Az
1848-49.-es Forradalom
és
Szabadságharcban
nemzetőrként a sasi hazafiak is részt vettek. A
jobbágyfelszabadítást követően a lakosság nagyobb része az
urasági majorokban cselédként dolgozott. A falu életében
meghatározó szerepe volt a Tiszának. A 1853-ban kezdődő
folyószabályozás (pl.: Jenő-sárszögi átvágás) jelentősen
megváltoztatta a község tájhasználatát. Az árvízmentes
határrészeken növekedett a szántók, a szőlők és a rétek
területe, és belterjes állattartás jelentősége is nőtt. A
település megélhetését továbbra is a termőföld és a
mezőgazdaság jelentette. A falu 1872-ben nagyközséggé
válik, majd 1876-ban a területrendezés során Jász-NagykunSzolnok vármegyéhez, a Tiszai alsó járásába soroltatik, végül
1901-ben nyeri el Tiszasas a jelenlegi megnevezését.
Az I. Világháború alatt a román megszállás után a
mezőgazdaságban nagybirtokrendszer jön létre (uradalmi
majorok), az istállózó állattartás, a szőlő- és gyümölcskertek,
a háziipar (gyékény-, fűzfonás, szövés) az élelmiszer
feldolgozás (malmok, szeszfőzde) és a mezőgazdaságot
kiszolgáló iparosok (bognár, kovács, kerékgyártó, lakatos,
stb.) és rövid életű téglagyártás jellemzik a gazdaságot.
Ekkor alakul ki Tiszasas jellegzetes település-táji képe
(épületek külső megjelenése, utcahálózata), és a jelenlegihez
hasonló tájhasználata. A településen a II. Világháború
frontvonalának átvonulásával 1944-ben október 9-én
fejeződnek be a harcok. A XX. század második felére jellemző,
a tulajdonviszonyokban is bekövetkezett változások: a
mezőgazdaság többszörös átalakulása, fejlesztése, a
közlekedés, szállítás megnövekedése, a tiszaugi híd kiépítése,
úthálózatfejlesztése, (44. számú főközlekedési út), mind
nyomon követhető a települést környező táj jelenlegi
szerkezetében, tájhasználatában, táji látványában.
Napjainkban a fentieken kívül a település mai életét
meghatározza a természetvédelemhez, a Közép-Tiszai
Tájvédelmi Körzethez szorosan kötődő változatos, természeti
értékekben dús táji környezet, a Tisza ártere és annak
mentén lévő természetes és mesterséges növénytársulások,
európai jelentőségű védelem alá került területe, és
szomszédos települések jelentős turisztikai fejlesztései is
(Cserkeszőlő
gyógyfürdő,
Tiszakürti
Arborétum
Természetvédelmi Terület, tiszaugi rekreációs központ).
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3. ÖRÖKSÉGÜNK
A szájhagyomány szerint Árpád a honfoglaló magyarokkal itt vonult át,
mondván: Ezen a helyen kelen át. A községnek egyik része a Kelenhegy
elnevezés, állítólag ebből a korból maradt ránk. Hogy tényleg itt kelt-e át
a szemben lévő Alpárra, az nincs bebizonyítva. Másik történelmi
nevezetessége, hogy Aba Sámuel a szomszédos Csépán ütközött meg.
Tiszasas először abban az oklevélben van megemlítve, melyben a Ráthold
nembeli Nagy Leustachnak adományozta a király. Nevezett birtokosa
1347. előtt halhatott meg, mert ez évben özvegyének Erzsébet királyné egy
oklevélben megígérte, hogy a birtok élvezetében minden körülmények
között meg fogja védelmezni, halála esetén pedig ura testvérének
gyermekeire biztosította az öröklést. Úgy látszik utóbb a király saját
magának foglalta le, mert 1348-ban Tiszakürttel együtt királyi birtoknak
van jelölve. 1450-ben a Wezsenyi-család kezében találjuk.
Történelmi adatainkban a helység nevével 1479-ben találkozunk, amikor
a községet Saasnak hívták. 1530-ban a királyi adományozás a szomszédos
birtokos hadvezér főúrnak, Kinizsi Pálnak juttatta. 1552-ben a család
megszakadtával csömöri Zay Ferenc, az akkori szolnoki főispán kapta. A
török hódoltság alatt a jászberényi várhoz tartozott, az ott állomásozó
palánkbeli katonák között volt felosztva. 1658-ban a lakosságot rác
portyázó seregek lepték meg, akik elől Borsod megyébe menekültek és
csak 1661-ben, református papjuk buzdítására tértek vissza elhagyott
telepeikre. A Rákóczi-felkelés alatt 1709-ben újabb támadásnak volt kitéve
a község, és másodszor is elnéptelenedett. A szatmári béke után gyors
fejlődésnek indult és a kormányhatalom ellenére virágzó protestáns
községgé fejlődött. Az 1733. évben már saját lelkésze van. Nem sokkal
később a romba dőlt templom is újjáépül. 1735-ben Stösszel Kristóf volt a
birtokosa.
Tiszasas község múltjáról egy, az 1759. aug. 10-i jegyzőkönyv és az akkori
tanúvallomások is megemlékeznek. Eszerint 1681-ben már állandó
kálvinista egyházuk, templomuk és prédikátoruk volt. Ugyanezen
jegyzőkönyvből megállapítható, hogy a török világ alatt mindig lakták
Sast, azonban a török elől, mintegy 3 évig Újfaluba húzódtak, ahonnan
kijártak a szőllőiket művelni.
Arra vonatkozólag, hogy a község mikor létesült, semmiféle biztos adatunk
nincs. A község a múltban Heves vármegyéhez tartozott. Arról sem tudunk,
hogy a község területén azelőtt lett volna időközben elpusztult falu.
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A XIX. század elején Luby és gr. Tige Lajos bírják. 1848-ban több lakosa, mint nemzetőr vett részt a
szenttamási csatában.
A nép ajkán élő történelmi eseményekkel
kapcsolatban megemlítjük még, hogy pár évvel
ezelőtt halt meg szabadlábon az utolsó betyár. A
határ nádas, zsombékos vidéke főleg
halászatból és pásztorkodásból élő lakosságból
állt. A zsombékos, nádas kitűnő rejtekhelyet
biztosított a betyároknak, akik a legelésző
gulyából egyet-egyet kikerítve Csongrád felé
hajtottak s a Tiszán átkelve nyugodtan
fogyasztották el. A betyárokat a rabló életmódra
a Bach-korszak kényszerítette. Így Bogárhoz a
Bach-korszakon át a következő monda fűződik:
A kis 15 éves Bogár, mikor látta, hogy a 48-as
érzelmű apját ütötték-verték a német
zsandárok, s ráadásul a kérlelő édesanyát, a
szerető feleséget is megverték, megfogadta,
hogyha majd nagy lesz, bosszút áll édesapjának
és anyjának megveréséért. Szavát be is váltotta, amikor 18 éves korában két zsandárt vert agyon. Ettől az
időtől, mint üldözött vad, a zsombékos erdőkben keresett menedéket. Élelmét és ruházatát csak lopott
holmikból tudta fedezni, avagy testvéröccse hordott utána titokban élelmet. Bujdosó élete azonban nem
sokáig tartott, mert már 21 éves korában felakasztották. A betyárok és tolvajok életét megkönnyítette az
a körülmény, hogy a szomszédos Csépa község valamennyi lakója nemes volt, s mint ilyenek, mentelmi
jogot élveztek. A zsandárok, pandúrok – ámbár biztosan tudták, hogy ők a tolvajok – mégsem hatolhattak
be a nemesség portájára házkutatást tartani.
A község határának területe és művelési ágak szerinti megoszlása írók szerint változik.
A helység lakossága között romboló kolerajárványok közül négyről van biztos adatunk, közülük az 1831–
1832. évi kolerajárvány volt a leghevesebb, mert 110 beteg közül 47 meghalt.
A XIX. század végén és a XX. század elején beálló nyugodt fejlődést a világháború, majd a vörösök rémtettei
zavarták meg, akik 1919-ben a Tisza gátjának átvágása folytán vízzel árasztották el a vidéket.
A lakosság főfoglalkozása a földművelés és állattenyésztés. Az 1930. évben a földműveléssel foglalkozó
lakosság száma az összes népességnek 83,4%-át tette ki
Palugyay szerint 1828-ban evangélikus temploma és lelkészsége volt a falunak. Lakóit ugyanitt 2 csoportra
osztja, mégpedig közülük 4 római katolikus, 1227 protestáns.
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Középkori eredetű temploma elpusztult. A tanúvallomások szerint 1716-ban történt visszatelepítésük
után templomukat más helyen építették fel. A templom karókra állított és sövénnyel befont, tapasztott
falú, náddal fedett építmény volt. 1765-ben vályogfalú, nádtetős templomuk megépítéséről szólnak a
források. A mai kőtemplom 1795-ben épült, kőtornya 1797-re, egyházi feljegyzések szerint 1798-ra
készült el. A templom épületére 1873-ban toronygombot helyeztek, majd 1923-ban újat készítettek
helyette. Mindkét alkalommal a település történetére és az egyházi életére vonatkozó iratokat,
feljegyzéseket helyeztek el benne, melyek az 1984. évi felújítás során előkerültek.
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Tiszasason a műemlék templom mellett az országos műemléki jegyzék tartalmazza a
Deák Ferenc utca 10. számú népi lakóházat, melynek oszlopos tornácos épülete
valamikor a XIX. században épült és a jellegzetes tiszasasi épülttipus vonásait a mai
napig tükrözi.

Épített értékek szempontjából nagyon jelentősek azok a fő út mellett lévő tégla
architektúrájú polgári házak, melyek homlokzata és apró részletei is egyediek,
egyedülállók.
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Tiszasas jellegzetessége
a szőlős terület és a
szőlőbeli
“gunyhók”.
Más
településektől
eltérően
Sason
a
szőlőbeli
épületeket
nem
állandó
tartózkodásra
használták, nem laktak
ott. A faluban élő
embereknek
voltak
szőlőik,
ahova
a
mezőgazdasági munka
miatt hajnalban mentek
és a nagy meleg előtt
elvégezték a munkát és
a gunyhó mintegy
pihenőként szolgált, a nagy meleg elől ide menekültek, itt pihentek és a gunyhó előterében főzték meg a
hires lebbencset. Éjszakára nem maradtak kint, hanem hazamantek, így a gunyhó csak a déli pihenő és az
eső elleni menedék volt.
Tiszasas örökségi értékéhez az épített örökségen túl a természeti, tájképi értékek is hozzátartoznak.
Tájképi szempontból értékesek a szántóművelés síkjából kiemelkedő kunhalmok, Tiszasason a Kása –
halom, a homokhalmok, tanyák, a hozzájuk tartozó tanyafásítások, hagyományos gazdasági épületek,
tájfásítások, mezővédő erdősávok, dűlőutak menti fasorok, vízállásos, mocsaras területek, egykori
anyagnyerő-helyek maradványai.
Magyarországon a megmaradt gyepterületek akár a szántóföldi kultúrákhoz, akár az összterülethez
viszonyítjuk alacsony arányúak, ezért természetvédelmi, tájvédelmi szempontból igen értékesek. Tiszasas
környezetében jelentős területi nagyságú legelők találhatók, ahol az ősgyep maradványok kívül is
megtalálhatóak. (Lápi legelő, Sziki legelő)
A hullámtér a folyószabályozás során létrejött olyan másodlagos folyóártéri tájjelleg, amely vízépítési
emlékeivel, valamint élővilágával együtt a magyar természetvédelem egyik legsajátosabb tájértéke.
Tiszasas környezetében gazdag flórájú és faunájú táji érték a szikes tó és a volt anyagnyerő helyek,
kubikgödrök társulásai. A Szőlőhegy lankáinak hullámzó vonala keretezi a települést körbeölelő tájat.
A település igazgatási területén nemzeti parki terület nincs, azonban európai jelentőségű, országos
jelentőségű természetvédelmi területek egyaránt megtalálhatóak. Tiszasas külterületén Natura 2000
Európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területek közül különleges madárvédelmi
területek, Tiszaalpár – Bokrosi ártér öblözete, a Kiemelt jelentőségű különleges természet-megőrzési
területek közül a Közép-Tisza, és a Tiszasasi Láp-legelő, valamint a Tiszaalpár-Bokrosi öblözet található a
közigazgatási területen.
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4. TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ
KARAKTERŰ TERÜLETEK LEHATÁROLÁSA

ELTÉRŐ

A település igazgatási területét a Tisza folyó, az átmenő forgalmi út és a vasút tagolják. Területét - a
földrajzi, domborzati és a talajadottságok alapján - a tájhasználat néhány jellegzetes területre tagolja:
Kelem, Tiszai mentetlen sáv, Lápi gyep, délkeleti szántó területek, az ÉK-i szőlő és gyümölcskertek és a
belterület. A település zárt, jól körülhatárolható központi belterületet képez, kivéve az ÉK-i behatárolást.
A külterületen csak a Lápi major és a Szíki major képeznek jelentősebb beépített területet. Ezen kívül a
szennyvíztisztító, egy géptelep, gátőrház és egy-egy magányos épület található a szőlőhegyen.
Halmaztelepülés, jellemző a belső sűrűbb telekosztás, a halmazos szerkezetre jellemzően először a telkek
alakultak ki, melyek meghatározták az utca vonalvezetését. Kialakultak a jellemző kiszögellések, terek,
teresedések.
Az I. katonai felmérés térképe jól mutatja a meglévő Tisza kanyarulatot, valamint a magasparton
elhelyezkedő első házsorokat.
A II. katonai felmérés térképén már egyértelműen látszódik az utca vonalvezetés, a halmazos szerkezet, a
besűrűsödés. Jól kirajzolódnak a teresedések, a szűk, szabálytalan utcák. Felfedezhető a templom és a
temető is.
A III. katonai felmérés térképén a szabálytalan vonalvezetésű belterületi utcák, a teresedések és a
tömbbelsőkben lévő szabálytalan alakú halmazos beépítés jól látszik. Egyértelműen látjuk a templom
helyét. A külterületet jelentősen befolyásoló Tisza átvágással a Bokros településrész teljesen leszakadt
Tiszasastól, csak Tiszaugon keresztül közelíthető meg.
A településszerkezet a mai napig őrzi egykori formáját, a sűrűbb, zegzugosabb, szűkebb utcák a település
történelmi központjában találhatók, de megmaradtak a teresedések, utcavonalvezetések is.
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I. Katonai felmérés térképe Tiszasas településről
(www.mapire.eu/hu)
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II. Katonai felmérés térképe Tiszasas településről
(www.mapire.eu/hu)

(www.mapire.eu/hu)
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III. Katonai felmérés térképe Tiszasas településről
(www.mapire.eu/hu)

Településrészek lehatárolása
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TÖRTÉNELMI TELEPÜLÉSRÉSZ
A települési belterületének nagy része a történelmi településrészbe tartozik. A településrészen jellemző a
halmazos szerkezet, a szűk utcák, zeg-zugok, teresedések, a történelmi “telekalakítás” miatt szabálytalan
alakú telkek. A beépítés oldalhatáros, a folyamatos fejlődés, átépítés eredményeként utcákon belül is több
féle háztipus megtalálható.
A történelmi településrész nagy
részét utcára merőleges gerincű
házak teszik ki, azonban egymás
mellett megtalálható a népi
lakóház,
a
tetőtérbeépítéses
épület, itt – ott az utcával
párhuzamos gerincű lakóház és a
kockaház is. A településrészen
jellemzően előkertek alakultak ki,
de ezek mérete utcaszakaszonként
változik.

A történelmi településrészen találkozunk a népi lakóházzal, mely Tiszasason jellemzően tornácos. A
településre a falazott oszlopos tornácok a jellemzők, több esetben deszka mellvéddel az udvar felé. A
tornácok
nagy
része csak a ház
középső
részén
képezett nyitott
folyosót, elől és
hátul beépítésre
került. Az utca
homlokzat
tetőformája
és
arányai
mindíg
engednek
következtetni
a
tornácra.
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Az átépülő településrész egyes utcaszakaszai sok esetben hasonlóságot mutatnak, majd más tipusú
házakkal folytatódnak.

A településrészen megtaláljuk a tetőtérbeépítéses épületeket is, melyek a folyamatos átépülés
eredményei.

A történelmi településrészre elmondhatjuk, hogy a lakótelkeknél jellemző az
oldalhatáron álló beépítés, a földszint vagy földszint és tetőtérbeépítéses
épületmagasság. A folyamatos átépülés eredményeként megfér egymás
mellett a hagyományos lakóház a sátortetős kockaház és a modernebb épület
is.
Egy-egy utca vagy utcaszakasz hasonló képet mutat, sok helyen a
tetőhajlásszögek, épületmagasságok és előkertek is megegyezőek.
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KOCKAHÁZAS TELEPÜLÉSRÉSZ
Tiszasason
egy
utcaszakaszt
tudunk külön területegységbe
leválasztani,
ahol
sátortetős
kockaházak épültek.
Az utcarészlet épületei kockaházak,
jellemzően sátortetővel és hasonló
épületmagassággal. Az 1960-as
évek körül épült családiházak a kor
építőanyagainak felhasználásval
és az országban tucatszám épülő
családiházak mintáját követve
épültek, jellemzően kalákában.
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A kockaházak oldalhatáron állóan, előkerttel, melyet jellemzően virágoskertként
használtak, épültek. A színvilágukra jellemző a pasztelesebb törtfehér, sárgás, drappos
színezés, és több esetben 2-3 hasonló színárnyalatot használtak a kőporozott felületen.
Jellemzően lábazatos, fém kerítésmezős kerítések épültek egyszerre elhatárolva az épületet
a közterülettől, ugyanakkor láttatni engedve a kertet.
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POLGÁRHÁZAS TELEPÜLÉSRÉSZ
Tiszasason egy kisebb szakaszt tudunk leválasztani az Alpári út mellett, amely jellegében eltér a többi
utcától. Ezen a szakaszon utcával párhuzamos gerincű, nagy épületmagasságú polgári házak épültek. A
valamikori jómódú emberek házai tégla homlokzattal épültek, díszesebbek az átlagos épületektől és a
lábazat magassága, valamint a padlásmagasítás és a belmagasság miatt is nagyobbak az átlag
földszintes háztól.

Jellemző az
oldalhatáronálló, előkert
nélküli beépítés. Az
oldalhatárra épült utcával
párhuzamos gerincű
épületek Tiszasason
jellemzően tégla
homlokzattal, a
téglakötések és a tégla
színek váltakozásával
díszes homlokzatot
alkotva épültek.

A kerítés a ház
homlokzati síkjában
folytatólagosan
egységet képez az
épülettel.
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ÁLTALÁNOS TELEPÜLÉSRÉSZ
A belterületen a szabályos telekosztásoknál kialakult utcák jellemzően a belterület
peremterületén. A szabályos telkeken oldalhatáron álló előkertes, vagy anélküli a
beépítés.

A területen többféle épülettipus előfordul, jellemzően a későbbi telekosztások és a
folyamatos beépítés eredményeként sátortetős kockaház, tetőtér beépítéses épület
és a legújabb tagoltabb tetőfelületű, jellemzően nagy méretű családiház is található.
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5. A TELEPÜLÉSKÉP MINŐSÉGI FORMÁLÁSÁRA VONATKOZÓ
AJÁNLÁSOK
BELTERÜLET
A kézikönyv fejezete segítség szeretne lenni,
megfogalmazva a belterület sokszínűségét, de mégis
egységes településképét, ajánlást próbál adni arra,
hogyhogyan őrízhetjük meg Tiszasas hangulatát,
hogyan erősíthetjük a kialakult hagyományokat, hogyan
építhetünk modern, de nem hivalkodó épületet. A
hagyományőrzés Tiszasason különösen fontos, hiszen
nemcsak a történelmi utcaszerkezet, de a fennmaradt
népi lakóházak és polgárházak önmagukban is hatalmas
értéket rejtenek, melyeket meg kell mutatni és olyan
egységes utcaképet létrehozni, ahol a múlt, jelen és jövő
megfér egymás mellet, nem eltörpítik, hanem
felnagyítják az értékeket és a felnövekvő generáció egy
történelmi, de megújulni képes településen találhat
otthont magának.
A kézikönyv fel szeretné hívni a figyelmet a
környezetalakításra, amely nemcsak az épített, de a
természeti környezet harmonikus egységét jelzi.

5.1 ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ
Jelen útmutatóban egyes azonos karaktereket bemutató
településrészre vonatkoztatva, fogalmazzuk meg a
településrészek beépítésre vonatkozó ajánlásokat új
épületek építése, vagy egyes épületek átalakítása
esetén.
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TÖRTÉNELMI TELEPÜLÉSRÉSZ

A történelmi településrész különböző teleknagyságú és
formájú telkein jellemzően oldalhatáronálló a beépítés,
így egyes esetekben az előkert a ház homlokzati síkjával
szöget zár be, vagy éppen párhuzamos. Jellemzően
merőleges gerincű népi lakóházak épületek, de a
folyamatos átépítés eredményezte a különböző
háztipusok, a kockaház és a modernebb épület
beékelődését.
A lehatárolásnál a település belterületének nagy részét
ebbe a területegységbe soroltuk.

TELEPÍTÉS

A történelmi településrészen megállapíthatjuk, hogy a családiházaknál oldalhatáronálló beépítés alakult
ki. Az oldalhatáron álló Tiszasason, mindíg az oldalsó telekhatárra, vagy attól 1 méteren belülre történő
építkezést jelent. Jellemzően merőleges, vagy sátortetős épületek, kevés utcával párhuzamos gerincű
polgárház is megtalálható. Nem javasolható a zártsorú vagy ikres beépítés, mert túlzottan zárttá válna az
utcakép és a hagyományos rendet megtörné. Az oldalhatáronálló telepítés kedvez a telekhasználatnak, a
lakóépületet természetes növénysávval elválasztva a hátsókert gazdálkodásra alkalmassá válik, vagy a
lakóház kertkapcsolatát a hátsókert felé nyitva egy átmenetet képez a zárt térből a természeti
környezetbe.
Minden esetben a szabálytalan
telekhatárok miatt vagy az
előzőleg lebontott épület
épületelhelyezését, vagy az
oldalsó telekhatár síkját vegyük
figyelembe.
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ÉPÜLETMAGASSÁG

A töténelmi településrészen
hasonló épületmagasságokkal
találkozunk, a földszintes, az
átépülés
eredményeként
egyes helyeken a földszint +
tetőrbeépítéses
házak
a
jellemzők. A meglévő épületek
közé,
mellé
hasonló
épületmagasságot javaslunk,
mert a túl magas épület
megtörné az utcaképet, túl
hivalkodó lenne és esetlegesen
a
szomszéd
telek
benapozottságát is korlátozná.

TETŐHAJLÁSSZÖG
A
történelmi
településrészen
a
tetőhajlásszög egyes utcákban hasonló.
Nem épült lapostetős épület és javasoljuk
továbbra
is
megőrízni
ezt
a
településképet, a meglévő épületek közé a
meglévőhöz igazodó tetőhajlásszög illik.
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TETŐFORMA
A történelmi településrészen a tetőforma változatos, megtaláljuk a nyeregtetőt jellemzően utcára
merőlegesen és ennek kontyolt változatait, a sátortetőt. Nem alakult ki manzardtető és javasoljuk, hogy
ezt a tipust ne válasszák, valamint a túl összetetett tetőidom alkalmazását sem javasoljuk ezen a
településrészen.
Javasoljuk az illeszkedés vizsgálatát,
amennyiben az építendő épület körül
utcára merőleges nyeregtető van,
akkor ne válasszunk túl összetett
tetőformát,
hanem
próbáljuk
követni
a
hagyományos
formavilágot.

ANYAGHASZNÁLAT, SZÍNVILÁG
Jellemzően
pasztell
színű
falazat
alakult
ki.
A
hagyományos népi lakóház
fehérre meszelt falú, sötét
lábazatú színvilága sok helyen
ma is fellelhető, valamint nem
egyforma színű, de hasonló
színvilágú, sárgás, drappos,
törtfehér színekkel találkozunk az újabb épületeknél. Kerüljük a túl élénk, rikító színek használatát.

KERÍTÉS
A történelmi településrészen az áttört, lábazatos kerítés a jellemző, amit továbbra is meg kell őrízni.
Kerüljük a teljesen zárt kerítés építését, mert nem engedi a telket látszódni, valamint az átszellőzést sem
biztosítja.

A teljesen zárt kerítés nem elfogadható

Ajánlott áttört kerítés építése, mely
1/3-ad lábazat, 2/3-ad áttört rész
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KOCKAHÁZAS TELEPÜLÉSRÉSZ
TELEPÍTÉS
A településrészen oldalhatáron álló
beéíptés alakult ki. Javasoljuk megőrízni
ezt a telepítési módot a meglévő előkert
megtartása mellett. Az azonos telepítés
harmonikus,
egységes
utcaszakaszt
eredményez.

ÉPÜLETMAGASSÁG

A kockaházas településrészen megközelítőleg azonos épületmagasságokkal
találkozunk, a településrészre a földszintes házak a jellemzők. A meglévő
épületek közé, mellé hasonló épületmagasságot javaslunk, mert a túl magas
épület megtörné az utcaképet, túl hivalkodó lenne és esetlegesen a szomszéd
telek benapozottságát is korlátozná.
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TETŐHAJLÁSSZÖG
A településrészen a tetőhajlásszög szinte azonos. Javasoljuk átépítés, korszerűsítés, tetőcsere esetén is a
tető hajlásszög és tetőforma megtartását. Nem
javasoljuk a tetőtér beépítését, inkább bővítés
esetén az alapterület növelése kívánatos a ház
külső
arányainak
megtartása
mellett.
Napjainkban a kockaházak átépítésére,
modernizálására, bővítésére számtalan jó,
követendő példa van, érdemes tájékozódni az
építkezés előtt.

TETŐFORMA

A településrészre a sátortető a jellemző.
Javasoljuk a tetőidom megtartását, ne
építsünk manzardtető és a túl összetett
tetőidom alkalmazását sem javasoljuk,
mert megtörné az utcaképet.
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ANYAGHASZNÁLAT, SZÍNVILÁG

A kockaházas településrészen jellemzően pasztell színű falazat alakult ki, nem
egyforma színekkel, de hasonló színvilággal, sárgás, drappos, törtfehér
színekkel. Kerüljük a túl élénk, rikító színek használatát.

Anyaghasználat tekintetében jellemzően a vakolt, homlokzatfestett fal, a
természetes, natur cserép a jellemző. Kerüljük a fém anyagok, a kirívó színek,
a fém héjazat alkalmazását.

KERÍTÉS

A településrészen az áttört, lábazatos kerítés a jellemző, amit továbbra is meg kell őrízni. Kerüljük a
teljesen zárt kerítés építését.

A teljesen zárt kerítés nem elfogadható

Ajánlott áttört kerítés építése, mely
1/3-ad lábazat, 2/3-ad áttört rész
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POLGÁRHÁZAS TELEPÜLÉSRÉSZ
TELEPÍTÉS

A településrészen oldalhatáron álló beépítés alakult ki.
Jellemzően ezen a részen szélesebb telkeken nagyobb
szélességű épületek alkotnak utcaképet. Javasoljuk
megtartani a beépítési módot, mert így az utcakép ritmusa
megőrzésre kerül.
Jellemzően előkert nélküli az épületelhelyezés, melyet
szintén megőrzésre javaslunk, mert az előkertes
épületelhelyezés megbontaná a térfalat.

ÉPÜLETMAGASSÁG

A polgárházas településrészen hasonló épületmagasságokkal találkozunk, a
földszintes, padlásmagasításos lakóépületek a jellemzők. A meglévő épületek
közé, mellé hasonló épületmagasságot javaslunk, mert a túl magas épület
megtörné az utcaképet, túl hivalkodó lenne és esetlegesen a szomszéd telek
benapozottságát is korlátozná.

38

Településképi Arculati Kézikönyv – Tiszasas

TETŐHAJLÁSSZÖG

A polgárházaknál a tetőhajlásszög
hasonló. A településrészre nem jellemző a
lapostető, a manzardtető és az alpesi
tető, így javasoljuk továbbra is megőrízni
ezt a településképet, a meglévő épületek
közé
a
meglévőhöz
igazodó
tetőhajlásszög illik.

TETŐFORMA

A polgárházaknál utcával párhuzamos tető és befelé hajlított tetőidom
alakult ki. Nincs manzardtető és javasoljuk, hogy ezt a tipust ne
válasszák, valamint a túl összetett tetőidom alkalmazását is kerüljék.
Maradjon meg a hagyományos formavilág. A hagyományosan
kialakult tetőidomot kövessük, ne építsünk túl szabdalt tetőformát.
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ANYAGHASZNÁLAT, SZÍNVILÁG

A polgárházaknál jellemzően tégla architektúra alakult
ki. A homlokzaton a különböző színű téglák
téglakötései adják a díszítést, valamint díszes tégla
oromzati fal alakult ki. Őrizzük meg a dísztéglával
burkolt homlokzatokat, felújítás esetén maradjanak
meg eredeti formájukban. Nyílászáró csere esetén csak
hagyományos fa nyílászárót alklamazzunk megtartva a
díszes osztásokat.

Anyaghasználat tekintetében jellemzően a
nyerstégla homlokzat, a természetes, natúr
cserép a jellemző. Kerüljük a fém anyagok, a kirívó
színek, a fém héjazat alkalmazását.

KERÍTÉS

A településrészen az áttört, lábazatos kerítés a jellemző, amit továbbra is meg kell őrízni. Kerüljük a
teljesen zárt kerítés építését.
Tartsuk meg a kerítés és a homlokzat egységét, maradjanak meg a kerítésoszlopok eredeti formájukban.

A teljesen zárt kerítés nem elfogadható

Ajánlott áttört kerítés építése, mely
1/3-ad lábazat, 2/3-ad áttört rész
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ÁLTALÁNOS TELEPÜLÉSRÉSZ
TELEPÍTÉS
Az általános településrészen megállapíthatjuk, hogy a családiházaknál oldalhatáronálló beépítés alakult
ki. Jellemzően utcára merőleges, vagy sátortetős
épületek alakultak ki, azonban az újabb beépítések már
tagoltabb tetőformával épültek. Nem javasolható a
zártsorú vagy ikres beépítés, mert túlzottan zárttá
válna az utcakép és a hagyományos rendet megtörné.
Az
oldalhatáronálló
telepítés
kedvez
a
telekhasználatnak, a lakóépületet természetes
növénysávval elválasztva a hátsókert gazdálkodásra
alkalmassá válik, vagy a lakóház kertkapcsolatát a hátsókert felé nyitva egy átmenetet képez a zárt térből
a természeti környezetnek.

ÉPÜLETMAGASSÁG
A településrészen hasonló épületmagasságokkal találkozunk, a földszintes, földszint+tetőrbeépítéses
házak, a jellemzők. A meglévő épületek közé, mellé hasonló épületmagasságot javaslunk, mert a túl magas
épület megtörné az utcaképet, túl hivalkodó lenne és
esetlegesen a szomszéd telek benapozottságát is korlátozná.
Ezen a peremterületi részen kellő nagyságú telek esetén az
elterülő
nagyobb
méretű,
esetlegesen
kétszintes
épületelhelyezés is megengedhető.

TETŐHAJLÁSSZÖG

Az általános településrészen a
tetőhajlásszög egyes utcákban
hasonló. A településre kevésbé
jellemző a lapostető és
javasoljuk továbbra is megőrízni
ezt a településképet, a meglévő
épületek közé a meglévőhöz
igazodó tetőhajlásszög illik, és a
peremterületen a tagoltabb
tetőforma is elfogadható.
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TETŐFORMA
A belterületen a tetőforma változatos, megtaláljuk a nyeregtetőt jellemzően utcára merőlegesen és ennek
kontyolt változatait, valamint a sátortetőt és összetettebb tetőidommal is találkozunk. Nem alakult ki
manzardtető és javasoljuk, hogy ezt a
tipust ne válasszák, a túl összetetett
tetőidom alkalmazását pedig az adott
telek
körüli
épületekhez való
illeszkedés alapján javasoljuk csak
alkalmazni.

Javasoljuk
az
illeszkedés
vizsgálatát,
amennyiben az
építendő épület körül utcára
merőleges nyeregtető van, akkor
ne válasszunk túl összetett
tetőformát, hanem próbáljuk
követni
a
hagyományos
formavilágot.
Amennyiben az utcarészleten
sátortetős épületek állnak, akkor oda modernebb köntösben újragondolva hasonló kerüljön és kerüljük a
túl szabdalt, tördelt tetőformát.

Ha az utcaszakaszon alacsonyabb tetőhajlásszögű, nagy
alapterületű házak épültek, akkor azon a részen elfogadható
az összetett tetőtipus is.
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ANYAGHASZNÁLAT, SZÍNVILÁG

A településrészen jellemzően pasztell színű falazat alakult ki, nem egyforma
színekkel, de hasonló színvilággal, sárgás, drappos, törtfehér színekkel.
Kerüljük a túl élénk, rikító színek használatát.

Anyaghasználat tekintetében jellemzően a vakolt, homlokzatfestett fal, a
természetes, natur cserép a jellemző. Kerüljük a fém anyagok, a kirívó színek,
a fém héjazat alkalmazását.

KERÍTÉS
A településrészen az áttört, lábazatos kerítés a jellemző, amit továbbra is meg kell őrízni. Kerüljük a
teljesen zárt kerítés építését.
Ügyeljünk arra, hogy a kerítés mind színvilágában, mind anyagában harmonizáljon az épülettel és kövesse
az utcában kialakult kerítés magasságot.

A teljesen zárt kerítés nem elfogadható

Ajánlott áttört kerítés építése, mely
1/3-ad lábazat, 2/3-ad áttört rész
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KÜLTERÜLET
A település igazgatási területének látványát meghatározzák a természeti értékekben gazdag, tájképileg
változatos, értékes területek. A településen nem alakult ki tanyás térség. A külterület arculatára jellemző
az alföldi sík vidék, az állattartó majorok, a művelt mezőgazdasági területek látványa, valamint a
gondozott szőlőterületek.
A szőlőterületeken meglévő “gunyhókat” őrízzük meg, amennyiben új építésére kerülne sor stílusában,
külső megjelenésében, fő műszaki paramétereiben hasonló épüljön. Tiszasas határában állattartó telep is
található. Hagyományosan az állattartó telepen magastetős épületek és gazdasági létesítmények vannak.
Kerüljük a lapostető és a manzardtető alkalmazását, mert az tájidegen és a látványt átalakítja.
Javasoljuk a telep körül látványtakaró fásítás telepítését, mert a látványtakaráson túl a telep szél és por
elleni védelmét és árnyékolását is biztosítja.

Tiszasas külterületének védett területein a termnészetvédelem elsődlegességét tartsuk szem előtt. A
természeti értékeket, a védett állat és növényvilág élőhelyét őrízzük meg, biztosítsuk a fajok
fennmaradását.
A majorok beépítésénél fontos a tájba illesztés biztosítása, mely a védett terület kezelési tervével és az
arculati ajánlásokkal legyen összhangban. Elsődleges szempont a tájkarakter megőrzése, a növénytakaró
zöldfelületek elsődlegességet élvezzenek az épített elemekkel szemben.

44

Településképi Arculati Kézikönyv – Tiszasas

ÉPÜLETRÉSZLETEK
Tiszasas települési arculatát figyelembe véve a település egészére a folyamatos átépülés, a vegyes
épületelhelyezés a jellemző, a településrészek lehatárolásánál a fő karaktereket határoztuk meg, azonban
ezeken a részeken is több épülettipus előfordul, így a részleteket a település egészére mutatjuk be.
A bemutatott épületrészletek egyúttal jó pédák is, melyek nyagyrészt a régi tipusú épületeket mutatják
be, melyek még nagy számmal fellelhetők a településen és felújításuknál, átalakításuknál törekedni kell az
eredeti részletek megőrzésére, másrészt a modernebb, mai épületek is lehetnek követendő, jó példák.

TETŐFEDÉSEK

Tiszasason nagyon szépek és
jellegzetesek a régi és új
épületek fedései.

A
szabályosan
elkészített
tetőfedés funkcionális feladatán
túl dísze az épületnek.
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TORNÁCOK
Tiszasas népi építészetére jellemző a tornác. A régi épületek elképzelhetetlenek voltak tornác nélkül, amely
a téli nagy hideg esetén a jég, fagy, hó ellen védett, nyáron pedig kellemesen árnyékolta a vastag falakat.
Jellegzetes a falazott oszlopos alátámasztás, maga az oszlop, robosztus, vastag, sokszor kör, vagy sokszög
alakú. Jellemzően van talapzata és fejezete és fölső irányban karcsúsodik. Az oszlopnak a térhatárolás is
szerepe, de tartószerkezet, a hosszgerendát és ezáltal a tetőszerkezetet tartja.
Tiszasason jellemzően a
tornácra nemcsak ajtó,
hanem ablak is nyílik, és a
tornác első és hátsó része
falazottan végződik, míg
elől bejárati rész van, addig
hátul beépítésre került a
tornác.

Egyes tornásoknál nemcsak
a hátsó, hanem az első rész
is beépítésre került és az
udvar felé nem nyitott a
tornác, hanem a falazott oszlopok között mellvédszerű kerítés választja el a tornácot az udvartól.
Jellegzetes, hogy a hátsó beépített résznek is van ablaka az udvar felé. Ugyancsak helyi sajátosság, hogy
nemcsak a polgári házaknál, hanem egyedi módon a népi lakóházaknál is van padlásmagasítás, melyet a
padlásbevilágítók jeleznek.
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Találkozunk még nádfedeles épülettel is, ahol követve a helyi jellegzetességet falazott alátámasztó oszlop
és elől zárt, hátul egyrészt
beépített a tornác.

Tiszasas értékes műemlék lakóháza ugyancsak a helyi vonásokat mutatja a nagyméretű falazott
alátámasztó oszlopokkal,
az egyik oldalon beépített
tornácvéggel, míg a másik
oldalon
szobányi
beépítéssel.

A modern építészetben is újragondolva megjelenhet a tornác, melynek
továbbra is az esztétikumon kívül jelentős szerepe van a környezeti hatások,
a hó, szél, napsütés elleni védelemben, ugyanakkor akár középületnél fontos
szerepe lehet az akdálymenteítésben, mert a bejárati rámpa így védett
helyen elhelyezhető.
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ABLAKOK
Sokszor mondják az ablak a ház „szeme”. Elképzelhetetlen a ház ablak nélkül, amely egyszerre jelenti a
világosságot, a fényt, a kapcsolatot a külvilággal. Az ablakok is fejlődéstörténeten mentek át, az idők alatt
sokat változtak.
Az épületek megjelenését a nyílászárók nagyban befolyásolják, tagolják a homlokzatot, mintegy kinyitják
a világ felé. A különböző településrészeken jól elkülönülnek a különböző nyílászáró típusok.
Egykori osztott fa nyílászáró,
amelynek kis méretei kevés
fény bebocsátását tették
lehetővé. Az ablakszemek
egyformák, a jellemző sötét
mázolás az eredeti színvilágot
mutatja.

Jellemző a felül félköríves ablak, mely két különnyíló
szárnyú, felső és alsó üvegezése pedig 1/3, és 2/3
arányú.
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Félköríves ablak másik tipusa, amikor a védelmet
az ablaktáblák közötti beépített rács biztosítja.

A polgári házak egyszerűbb ablaka méretében
tűnik ki a népi házak ablakai közül. Felül már
három kazettás és fix üvegezésű, míg alul két
nyíló szárnya van.
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Polgári lakóház díszes ablaka, egyedi ablakosztásokkal, az árnyékolást elősegítő
belső ablaktáblákkal.

Modern épület hagyományokat követő osztott ablaka.

Az ablakok az elmúlt időszakban fejlődéstörténeten mentek át, azonban a
hagyományos ablakosztások, a régi idők ablaktipusainak modern köntösben történő
értelmezése ma is szép példája lehet a nyílászárók díszítő és funkcionális elemként
történő alkalmazásának.
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AJTÓK

Az ajtók teremtik meg a külvilággal a kapcsolatat,
de amíg az ablakok inkább nyitnak a külvilág felé,
az ajtók elzárják a kíváncsi szemek elől a belső teret.

Jellemzően a népi épületeknél a tornácvégeken fa
ajtók létesültek, melyek egyszerűbb változatai
kevésbé díszesek, sokszor követve az ablak
formavilágát egyenes vagy félköríves záródásúak. A
nyílászárók színe szinte mindig megegyezett, jellemző volt a sötétbarna szín.
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A kockaházak az adott korban tucatszámra épültek, felhasználva a
kereskedelemben kapható anyagokat. Ajtók tekintetében a halszálka,
vagy parketta mintás ajtó volt a divat, bevilágító ablakkal, melybe
gyakran színes katedrálüveget tettek.

A településrészek közül a történelmi és általános településrész ajtói
különböznek egymástól, míg a történelmi településrészen a régi idők
fa ajtói, kapui maradtak fenn szép számmal, addig a modernebb
épületeknél egyszerűbb és sok esetben műanyag nyílászárók épültek a
homlokzati síkba. A történelmi településrész nyílászárói
sajátosságának, karakterének megőrzése a településen élők feladata.
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HOMLOKZATKÉPZÉS, ANYAGHASZNÁLAT
Az épületek vakolása, festése, színvilága nagyban
meghatározza a településképet, sajátos hangulatot teremt. A
népi építészetre a fehérre meszelt fal, a sötétbarna lábazat és
ablakkeretezés volt a jellemző, mely egyfajta tiszta színvilágot
adott. Tiszasason a polgári házak építésével a közeli
téglagyárak míves tégláinak felhasználásával egyedi, szép
homlokzatok létesültek. A tartós téglahomlokzat meghatározza
a települési arculatát, sajátos jelleget mutat. A tipikus
kockaházaknál a kőporos vakolat terjedt el sárgás, drappos
színvilággal, míg az újabb épületek már homlokzatfestékkel
színezettek. A színezésnél ügyeljünk az összhangra, a nagyon
rikító, kirívó színek kerülendők. Inkább visszafogott színvilággal
és egy-egy szép építészeti részlettel tegyük vonzóvá az épületet.
Kiemelhetjük az ablakokat ablakkeretezéssel, a lábazat eltérő
anyaga és színe is megtöri az épületet. Jó megoldás lehet ha
összhangban van a fal színe a lábazat és a tető, ugyanakkor az
igényes kerítés is sokat javíthat házunk külső megjelenésén.
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RÉSZLETEK

A ház megjelenését nagyban befolyásolják a részletek egy
díszes oromdeszkázat, vagy faragott ablakkeretezés, szép
kilincs, oromzati dísz, vagy akár a tégla homlokzati burkolat is
sajátos hangulatot ad az épületnek, mely ettől egyedivé,
különlegessé válik.
Őrízzük meg ezeket a részleteket, vigyázzunk rájuk, mert egy
letünt kor emlékét elevenítik fel, és a településkép általuk
gazdagabb.

Tiszasason még jó néhány deszkaoromzat fellelhető, melyek
egykor egyedivé tették az épületet.
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A díszes ablakkeretezések sajátos hangulatot varázsolnak az épületnek.
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A Tiszasasra jellemző polgári
építészet szép emlékei a tégla
homlokzatok, melyek téglakötései,
homlokzati díszítései a települési
egyedi értékét jelentik. Őrízzük meg
őket és amennyiben lehetséges új
épület építése esetén javasoljuk
homlokzati díszítő elemként a
településre
jellemző
dísztégla
burkolatot.
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KERÍTÉSEK
A kerítések Tiszasason sokfélék, azonban utcán belül
magasságuk közel azonos és jellemzően áttört
kivitelűek. Anyaghasználat szerint a népi lakóházaknál
jellemzően deszkakerítést látunk, míg sok helyen falazott
pillérek között fém anyagú áttört kerítésmezők vannak.
Megfigyelhetjük az egykori tucatkerítések mellett a ma
divatos kovácsoltvashoz hasonlító fém kerítéseket.
Az áttört kerítés jó példája a kert és közterület
kapcsolatának, mert egyrészt térhatároló, másrészt
kinyitja a kertet az utca felé.
A zártabb kerítésnél természetes anyaghasználatot
javaslunk, egy szép sövény egybekapcsolja a teret és
mégis elválaszt.
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KERTEK

A vidéki települések báját a szépen megművelt, jól karbantartott kertek kiemelik.
A kertek megteremtik a kapcsolatot a természettel, a jól átgondolt kerttervezés
nemcsak szemet gyönyörködtet, de az épületet is kiemeli, megteremti az épített
és természeti környezet harmóniáját.
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5.2 KÖZTERÜLETEK TELEPÜLÉSKÉPI ÚTMUTATÓJA

A településképet nagyban befolyásolja a közterületek, utak, utcák, parkok, közkertek egységes
megjelenése, gondozottsága. Első benyomásunk a településen végighaladva a parkokról, terekről,
utcákról alakul ki és csak utána mélyülünk el a részletekben.

UTCÁK
Tiszasas utcái rendezettek, a burkolt utak melletti szélesebb zöldfelület ápolása, a vízelvezető burkolt
csatornák tisztítása, gondozása rendezetté teszi az utcaképet. Sok esetben a tulajdonos szépérzéke,
munkája nyomán gyönyörű szegélyek, gondozott pázsitok alakulnak ki.

Környezetünk
rendezése
a
településképet, az ott lakók közérzetét
nagyban
befolyásolja
és
külső
szemlélődő is pozitív hatást érzékel.
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KÖZTEREK, PARKOK
Tiszasason a központban lévő
kisebb zöldterületek alkotják a
köztereket, parkokat.
Tiszasas címerében is szereplő sas
szobra fogadja a településre
érkezőt egy kis háromszögletű
teresedésben.
A szobor körüli
örökzöldek mintegy eltakarják az
itt lévő kutat.
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A templom melletti növényegyüttes virágzó példányai kellemes színfoltja a térnek.

A közelmúltban felújított orvosi rendelő előtt kialakított rendezett tér növénybeültetése
és szegély kialakítása.
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6. JÓ PÉLDÁK: ÉPÜLETEK, ÉPÍTÉSZETI RÉSZLETEK, KERÍTÉSEK,
KERTEK, ZÖLDFELÜLETEK
ÉPÜLETEK
A jó példák közé soroljuk Tiszasason azokat az épületeket, melyek
megjelenése a környezetével harmonikus, színvilága jellemzően
visszafogott, tömegformálása egyszerű. Nagyon sok olyan építészeti
részlettel is találkozunk, melyek megkapóak, az épületnek jellegzetes
karaktert adnak. A szép épület elképzelhetetlen rendezett környezet
nélkül és legyen az áttört kerítés, vagy természetes növénysáv a
közterület és a magánkert között lehetőség szerint, olyan átmenetet
képezzen, amely egy egységes utcaképben bontakozik ki.

Értékőrzően felújított népi lakóház, ahol meghagyták az eredeti
nyílászárókat, a tornác mellvédjét és nemcsak az anyaghasználat
került megőrzésre, hanem az egykori színvilág is visszaköszön. A
fehérre meszelt falazat és a barna nyílászárók az egykori épülettipusra
jellemzőek voltak.
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A Tiszasasra jellemző tégla
homlokzatú épületek egyik
szép példája, ahol nemcsak
a külső homlokzat, de az
eredeti
nyílászárók
is
megőrzésre
kerültek.
Megfigyelhető a kerítés
formavilágának
megtartása. A saroktelken
elhelyezkedő épület mindíg
több építészeti lehetőséget
rejt magába, mint a
beékelődő épületek, mert
két utcai homlokzata is nyit
a
külvilág
felé.
Megfigyelhető a két homlokzat különbözősége, ugyanakkor a burkolótégla és az egyforma nyíláskeretezés
révén mégis egységes homlokzatot alkot.
A polgári építészet egyik szép
épülete
a
díszes
eredeti
nyílászárókkal, melyeket eredeti
formájában
megőríztek.
Megfigyelhető az ablakoknál a
sötétbarna
–
fehér
szín
alkalmazása és az eredeti belső
spaletták megőrzése.

A klasszikus kockaházak egyik tipikus épülete,
ahol a nem rikító, paszteles színárnyalat
környezetbeillővé, nem hivalkodóvá teszi az
épületet.
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A modern épületek
egyike, ahol a
környezetszépítésre,
kertkultúrára
igyekeznek nagyobb
hangsúlyt fektetni. A
látszó fa szerkezetek
egyik szép példája a
tető alatti ácsolat. A
homlokzati színek
visszafogottak,
harmonizálnak a
készülő kerítés
oszlopaival.

A közintézmények közül a település egyik legújabban átépített és felújított épülete a
frekventált helyen elhelyezkedő orvosi rendelő, melynek környezetét igyekeznek rendezni.
Jól megválasztott színeivel, bár formájában és kialakításában eltér a hagyományostól,
mégsem bontja meg a településképet.
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7. JÓ PÉLDÁK: SAJÁTOS ÉPÍTMÉNYFAJTÁK, REKLÁMHORDOZÓK,
EGYÉB MŰSZAKI BERENDEZÉSEK
SAJÁTOS ÉPÍTMÉNYFAJTÁK
Az utcaképhez az épületeken, kerítéseken,
zöldfelületeken kívül
a reklámhordozók,
utcabútorok éppúgy hozzátartoznak. A kiegészítő
elemek sokat javíthatnak, de ugyanakkor
ronthatnak is a településképen. Törekedni kell a
reklámtáblák, cégérek elhelyezésénél nemcsak a
figyelemfelkeltésre, hanem, hogy a környezettel
szimbiózisban legyen a reklámhordozó.
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A település egészére nem jellemzőek a
nagy reklámtáblák, a neon felíratok.
Javasolt ennek az arculatnak a
megőrzése,
inkább
informatív,
diszkréten bemutató az épülettel
harmonizáló reklámtáblák elhelyezése
kívánatos. Továbbra is javasolt a
közterület szépítése, újabb ötletes
alkotások elhelyezése, amivel a
település még otthonosabb, még
esztétikusabb lesz.
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A Műszaki berendezések, klíma kültéri egysége és parabola antenna
elhelyzésénél igyekezzünk takart felületre helyezni, ne utcaképi elem
legyen.

A gondozási központ belső udvari
tetőfelületén elhelyezett napelem
nem képez utcaképi elemet, nem
hivalkodó, nem uralja a tetőt,
ugyanakkor funkcióját betölti. A
napelemek tetősíkon történő
elhelyezésénél lehetőleg ne az
utcai tetőfelületre helyezzük a
napelemeket és ne borítsa be az
egész tetőfelületet.

Parabola antenna elhelyezésének
jó példája, amikor nem az utcai,
hanem az oldalhomlokzaton kap
helyet a parabola és csak
figyelmesen nézve az épületet,
látjuk meg az antennát.

Tiszasas településarculatának megőrzése során vegyük figyelembe a
meglévő épített és természeti értékeket, azok környezetét, melyek
meghatározzák a településképet.
Új épület építése vagy felújítás során javasoljuk a kézikönyv
átlapozását és a jellegzetes karakterek megőrzését, az utcakép
figyelembevételét és az építészeti ajánlások megfontolását.
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