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Tisztelt Lakosság, tisztelt Érdeklődők!

Kedves Olvasó!

Nagy örömömre szolgál, hogy átnyújthatom Önöknek a településünk értékeit bemutató Településképi Arculati Kézikönyvet.
A dokumentáció készítői a közigazgatási területünkön található épített és természeti elemeket rögzítik e Kézikönyvben,
egyúttal meghatározzák a Település sajátos egyedi hangulatát kölcsönző részleteket.

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 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, a jövő értékeit is felismerjük.

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.

Kellemes lapozgatást kívánok Fülöpszállás új oldalait is fellebbentő kiadványhoz, amelyet – elképzeléseink szerint –
folyamatosan fejlesztve, a mindenkori településállapothoz igazítunk.
Büszkén vállalva e szép település vezetését,

Gubacsi Gyula
polgármester

Fogadják és forgassák szívesen!

Tárkány-Kovácsné Albicz Ágnes
okleveles építészmérnök

BEVEZETÉS
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Az ember és környezetének közös kérdései, egymásra gyakorolt hatásai hosszú évszázadokra nyúlnak vissza. Településeinket
jellegzetes tulajdonságaikkal együtt mi, emberek alakítottuk ki és a magunk lehetőségeivel, eszközeivel formáltuk
számos emberöltő óta - e munkánkat pedig folytatjuk a jövőben is. Ahhoz, hogy egy település jövőjét elképzelhessük,
meg kell ismernünk múltját és jelenét is. A település építészeti képe mindenképpen tükrözi polgárainak elképzelését, az
egyes korszakok és külső hatások lenyomatát, a történelmet, a háborút, a békét, megjelenik benne a divat, a praktikum,
a szegénység és a jólét. Hat rá a falu saját múltja, de megjelennek benne a városi, polgári motívumok sajátos lenyomatai is.
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Ugyan e kézikönyv egyfajta ajánlattétel kíván lenni a települések építészeti arculatához, sok esetben ugyanakkor igen nehéz egy hosszú idő alatt kifejlődött falukép jövőbeni folytatását megjósolni, arra bármilyen kívánalmat megfogalmazni.
Így a következő oldalakon leginkább arra vállalkozunk, hogy kicsit belepillantsunk Fülöpszállás község több évszázados
múltjába, fejlődésébe, abba az építészeti képbe, amely az elmúlt időszakokat jellemzi. Bemutatjuk a község jellemző épületeit, azokat, amelyek kiemelkednek a lakóházak sorából, amelyek külön jelenséggel bírnak a közösség életében és természetesen bemutatjuk az itt található lakóházak jellegzetes formáit, hagyományos kialakítását is, emellett persze kitérünk a
falu sokszínűségére. Természetesen minden épületnek megvan a maga története és a legfontosabb, hogy ezek a történetek
a jövőben is továbbélhessenek olyan formában, amely megfelel a mai kor szellemének, de hűen tükrözi a hagyományokat is.
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Jelen kézikönyv így nem tud és nem is akar olyan elvárásokat, szabályokat megfogalmazni, amelyek a jövőbeli építtetők
vagy felújítók számára kötelező érvényűek volnának, hanem inkább ahhoz kíván segítséget nyújtani, hogy mely meglévő
építészeti értékeket érdemes újragondolni, megtartani, integrálni az új tervekbe, mik azok a már meglévő esztétikai és
praktikus szempontok, amelyeket érdemes megfontolni és továbbörökíteni. Hiszen a települést annak lakói, az ott élők
alakítják. Mindenki saját maga építkezik, felújít, de közben fontos, hogy mindez aktív kapcsolatban legyen a községgel,
a közösséggel, a szomszédaival. Minden település képe a sok apró pont, egyedi ház egységéből áll össze, rajzol ki egy
karaktert, olyat, amelyet reményeink szerint minden fülöpszállási polgár magáénak érezhet, hogy legyen miért szeretnie
települését, szülő-, vagy lakóhelyét.
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FÜLÖPSZÁLLÁS BEMUTATÁSA
Bács-Kiskun megye belső részén, a Kiskőrösi járásban, a Kiskunsági
Nemzeti Park szélén fekszik az egyik legősibb kun település, Fülöpszállás.
Alapítását különböző időpontokra teszik, de a leginkább valószínű, illetve a
helyiek által is általánosan elfogadott az 1124. évben, II. István király idejében
történt településalapítás. Erre hivatkozva 1974-ben fényes külsőségek között
ünnepelték a település fennállásának 850 éves évfordulóját, 2014-ben pedig
megtartották a község 890. születésnapját is.
A 13. században, IV. Béla király által behívott kunok leginkább a honfoglaló
magyarok után üresen maradt homokos alföldi területeken telepedtek meg.
A Tiszántúli vidékek nagyobb települései miatt kapta a Nagykunság, a Duna-Tisza
közének kisebb települései által alkotott terület pedig a Kiskunság elnevezést,
aminek nevét ma is számos település őrzi (Kiskunfélegyháza, Kiskundorozsma,
stb.). A magyarokat három évszázaddal követő kunok akkor még vándorló
életmódot folytattak, bálványimádók voltak. Az 1279-ben kiadott úgynevezett
„kun törvény” értelmében a kunokat letelepedésre és a kereszténység felvételére
bírták – ez utóbbi csak nagy nehézségek árán sikerült.
Az első letelepedéskor nyert földeket a kunok – akárcsak a régi magyarok –
„szállás”-nak nevezték, így alakult ki több mai település neve is, gondolhatunk
Fülöpszállás mellett akár Szabadszállásra, vagy Jakabszállásra. Az elnevezés
egyben a korabeli nomád téli szálláshelyre is utalt, amelyek egymástól 10-15
kilométeres távolságra alakultak ki. A régészeti feltárások szerint a 14-15. századi
téli szállásokból jöttek létre a kun falvak. Fülöpszállás nevének eredete körül igen
sok a kérdőjel, a tudomány leginkább egy Fülöp nevű kun nemzetségfőt feltételez
névadónak. A helyiek közül azonban sokan Bél Mátyás névmagyarázatát
preferálják, akinek a korabeli itt lakók egy bizonyos Karcag Fülöpről meséltek, aki
visszavezette őket a mohácsi csata utáni menekülést követően.
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A 16. század második felében, a török seregek elvonulása után a Kiskunság képe igen nyomorúságos volt az elhagyott
falvakkal, elmocsarasodott vidékkel, a betegségektől meggyengült és rablóbandáktól megtizedelt lakossággal.
A területre a 17. század elején sem köszöntött be a béke ideje, a török után a tatár, a német hadak, magyar várbeliek és
szabad hajdúk felváltva dúlták fel. 1686-ban, Buda ostromának idején a falubeliek a szigetekre menekültek. Néhány évvel
később egy összeírás már négy szabad kun községet említ, ezek között Fülöpszállást is. A 18. század azonban ismét újabb
csapással kezdődött, a Jászkunság vidékét 1702-ben eladták a Német Lovagrendnek. Végül csak 1745-ben a települések
összefogásával sikerült összeszedni a visszavásárláshoz szükséges összeget, ekkor történt a kiváltás (redempció).
Az 1780-as években tartott első hivatalos népszámlálás szerint a községnek 1816, színtiszta magyar és református lakosa volt, valamint 280 lakóház állt a településen. A legjellemzőbb munka itt a pásztorkodás, a rideg állattartás volt, tehát
az állatokat egész évben a legelőn tartották. Az állatokra pásztorok, juhászok, csikósok vigyáztak, a pásztorok védelmére pedig nádkunyhókat, majd később vesszősövényből vagy nádfalakból készült, mozgatható cserényt emeltek. Az állatok azonban felélték a laza homokfelszínt megkötő növényzetet, így megindult a homokvándorlás, először a kipusztított
erdők helyére. Bár a Rákóczi-szabadságharc idejére a község lakossága szétszóródott, még a templomot is felégették.
Az egyházi jegyzőkönyv szerint 7 és fél évig volt a falu lakossága szétszóródva, száműzetésben. A redempció utáni évtizedekben azonban új életforma alakult ki a településen, megindult a gabonanövényekkel való gazdálkodás, amelynek hatására gyors fejlődésnek indult a falu. A 18. század közepéig Fülöpszállás volt a legnépesebb kun község. Egyes területeken már
a 16. század közepétől ültettek szőlőt.
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Fülöpszállás ekkor kétbeltelkes, vagyis szálláskertes település volt, amelyre
jellemző, hogy a falu lakóházai – a központban a templommal és a középületekkel
– kis területeken, gyakran kerítetlen telkeken zsúfolódtak össze. A házak,
telkek között a központból kiindulva kissé kanyargós utcaszerűségek vezettek
a település pereméig, miközben számos zsákutca is csatlakozott hozzájuk.
Ehhez a sűrű faluképhez kapcsolódott a nagyobb kiterjedésű, szellős külső terület.
Az állattartás és a földművelés mellett az 1800-as évek elejétől jelentősen
emelkedett a kézművességet folytatók száma is, megindult a céhalapítás
(takácsok, szabók, szűcsök, később csizmadiák, asztalosok, molnárok,
bognárok, lakatosok, kötélgyártók). A mesteremberek közül fontos szerepe volt
a molnároknak, a reformkorban már több szélmalom is működött a falu körüli
dombokon, amik azonban 1940-re teljesen eltűntek. 1889-ben gőzmalmot
építettek itt, majd megalapították a Fülöpszállási Gazdasági Gőzmalom Rt-t.
1890-ben a faluban vágóhíd is létesült.

A településen 1838-ban és 1850-ben a dunai árvíz ugyan komoly pusztítást végzett, de ez sem akadályozta meg Fülöpszállás
fejlődését, amely már 1826-ban mezővárosi rangot kapott, és meg is őrizte 1876-ig. Komoly vásárélet folyt itt, hiszen a
város országos vásárok megtartására is kapott vásárszabadalmat 1825-ben. Az 1867-es kiegyezés után Fülöpszállás újra
jelentős fejlődésnek indult, lakosságának a száma is látványosan gyarapodott, míg 1801-ben 2300 fő élt a településen, bő
száz évvel később már 6200 lakost számoltak. Az itt élők nagy része magyar és református volt, de idővel – ha szerényen
is – nőtt a katolikusok száma. Mellettük élt néhány német, valamint zsidó család is. Utóbbiak 1880-ban alapították meg
az izraelita hitközséget és kisebb zsinagógát is építettek, amit 1944-ben bombatalálat ért.
A második világháború utáni időszakban a település jellegét tekintve teljesen mezőgazdaságivá vált, valamint folyamatos
lakosságcsökkenés jellemezte. Ipari jellegű beruházás csak minimálisnak volt mondható. Legjelentősebb munkaadóként
1960-ban, összevonásokkal, a gazdálkodóktól elkobzott földeken megalakult a Vörös Csillag TSZ. A korábbi malomban helyet
kapott a Fővárosi Vasipari Vállalat, később a Mechanikai Gépgyár irodagép-szerelő üzeme, kiépült a DÉMÁSZ központja, és
a helyi boltokat valamint vendéglátóipari egységeket az ÁFÉSZ vette kézbe, mely gazdasági szervezetek mára megszűntek,
átalakultak vagy elköltöztek a településről. Az 1980-as évekre megszűnt a faluban működő, középfokú képzést adó
mezőgazdasági szakmunkásiskola (1963–1980). Jelentősebb munkahelyek még az 1950-től üzemelő Gabonatermesztési
Kutató Intézet helyi kísérleti telepe és az 1958-tól önálló pénzintézetként működő Rónasági Takarékszövetkezet voltak.
Fülöpszállás ma is mezőgazdasági jellegű település.
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Fülöpszállást hatalmas kiterjedésű
pusztaság veszi körül. A Kiskunsági
Nemzeti Park helyi védettségűként
tartja nyilván a Káposztás-kertként ismert magyar kőrises égerlápot és láprétet, ami a község határában fekszik.
A még viszonylag érintetlen állapotban
fennmaradt területet túlnyomórészt
borító láperdő jellemző fafaja az eleinte félárnyéktűrő, később fényigényes,
a fagyokra érzékeny, a humuszban
és ásványi anyagokban gazdag, laza,
üde, mély talajt kívánó, de az állóvizet
nem kedvelő magyar kőris. A gyorsan növő fafaj felújulási képessége bő
magtermésének köszönhetően igen jó.
A Káposztási-turjános faállományának fontos faja a mézgás fehér éger.
Az erdőt övező területeken főként
a láprétek és a magassásos társulások
fajait figyelhetjük meg, a nedves rétek
szembetűnő növényei közé tartozik három védett virágunk, a buglyos szegfű,
a szibériai nőszirom és a kornistárnics.
Az erdőben, ahol az erdei fülesbagoly,
a vadgerle és a zöld küllő mellett az
egerészölyv is fészkelőhelyet talál magának, a fekete ribizli, a kutyabenge és
a nyúlánk sás egyaránt gyakori, a békaliliom és a kígyónyelvpáfrány pedig
a mélyebb helyeken díszlik.

ÖRÖKSÉGÜNK
Fülöpszállás református templomának jellegzetes tornya már messziről felhívja
a figyelmet a településre. A Fülöpszállási Református Egyházközség a Kiskunság
egyik nagy református szellemi központja volt, mára azonban a reformátusok
száma erőteljesen megcsappant. Az 1717-ben emelt fatemplom helyére
1750-ben vályogból készült, kőalapra épített templomot emeltek. 1761-ben
a vályogtemplomhoz kőtornyot építettek. A kőtoronyhoz ezután kőtemplom
épült, amelyet 1797. november 1-jén szenteltek fel. A copf stílusban készült, 442
négyezetméter alapterületű, mennyezetében boltíves templom hossztengelye
apszisszerűen, félkörívben záródik. Mennyezetét stukkódíszítéssel látták el.
A boltíveket belső pillérek tartják; két karzata van. A kör alakú, gazdag virágdíszítéssel ellátott szószék az egyik pillérhez csatlakozik. Koronája vakolatarchitektúra:
nyitott Biblia és a zászlós bárány. A baptisztérium (keresztelőkút) külön áll, 1745ből való. A Mózes-pad nyitott, faragott tölgyfából készült csakúgy, mint a papnépad. A padok egyidősek a templommal, faragott tölgyfából valók.
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A környék legszebb műemlék templomán több fázisban végeztek renoválást, legutóbb a tetőszerkezet teljes
felújítása, valamint az ablakok cseréje
történt meg. A műemléki védettségű
kétmanuálos, teljes mechanikus rendszerű orgonája még felújításra vár.
Tornyában lévő három harang képes
bezengeni az egész községet fenséges
és méltóságteljes hangjával – a modern technikával ellátott toronyóra és
a harangkalapácsok pontosan jelzik az
időt. A templom méltóságát kiemeli a
zöld környezet: egyik oldalról a templomkert, másikról az I. és II. világháborús emlékművet magában foglaló park.
A magasba szökő fehér templomtorony
az 52-es úton és a Budapest-Kelebia
nemzetközi vasútvonalon utazóknak kilométerekről jelzi az ősi kunsági
települést. A templom mellett található a lelkészi hivatal és parókia, s ezzel
egy udvarban a valamikori kurátorszoba, ma gyülekezeti terem. A parókia
felújítása 2012 nyarán fejeződött be.
Fülöpszállás református sírkertje, mely
a község peremén található, szinte
misztikus hangulatot áraszt – különösen ősszel. A lakosok szeretteik sírjaihoz rendszeresen kijárnak. A temető
az itt található kopjafákról nevezetes.
Ez a fajta temetkezés errefelé nagyon
ritka, hiszen Kalotaszeg és néhány alföldi
település mellett csupán itt volt
szokás, hogy a halottak tiszteletére díszesen faragott kopjafát állítottak.  
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A templom mellett alakították ki a hősök kertjét, amelynek középpontjában Kallós Ede szobrászművész alkotása, a
világháború áldozatainak emlékműve áll. A falu elöljáróinak döntése nyomán az egyháznak kellett magára vállalnia az
elhanyagolt tér rendezését, feltöltését, bekerítését, és a községtanács állta az emlékmű elkészítésének költségeit. A szobor
felavatására 1924-ben került sor. A műkőből készült szoborcsoport főalakja a fején sisakkal, vállán kacagánnyal ábrázolt
Árpád, mellette mellékalakok: katonák, valamint puskát szorongató parasztlegény. A talapzat egyik oldalára az első,
később a másik oldalára a második világháború helyi áldozatainak neve került. A műkő szoborcsoport állaga idővel nagyon
leromlott, így a képviselőtestület 1998-ban felújítás helyett a bronzból való újraöntés mellett döntött. A fő- és mellékalakok
az eredetivel azonosak lettek, ugyanakkor a talapzat kissé átformálódott.

20

21

1910-ben épült meg az új községháza,
a maga idejében igen különlegesnek
és impozánsnak számító téglaépülete, Herpai Vilmosnak, a község pénztárnokának nagylelkű adományából.
Építtetőjének emlékét tábla őrzi az
épület falán, tervezőjének kiléte azonban jelenleg ismeretlen. A Községháza az alföldi falvakban megszokottól
eltérő épülete különös hangulatot
kölcsönöz a helységnek.

A faluközpontban, a főutcák találkozásánál áll Fülöpszállás legrégebbinek tartott kocsmája, a Morgó Vendégfogadó.
A 18-19. század kereskedelmi utazóinak szálláshelyet, egytálételt, italt, és a lovak, szekerek számára kocsiszínt nyújtó
fogadót a 19. század első feléig maga a község működtette. 1833-ban azonban árverésen hirdették meg a bérletét, amire
először nem találtak megfelelő bérlőt, végül a második meghirdetés után Petrovics Istvánnal, Petőfi Sándor édesapjával
állapodtak meg, az akkor szokásos 3 éves bérleti időre. A fogadó udvar felőli részében hosszú, árkádos folyosó húzódott,
ebből nyíltak az egykori vendégszobák és az egyéb helyiségek. Az udvaron, kőlábakon állt a régi kocsmaszín.
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Szintén a központban áll a falu egyik
legszebb épülete, az 1930-as években polgári ízlés szerint, visszafogott
díszítéssel megépült patika, amelynek terveit Galata László, az akkori
gyógyszerész rendelte meg.

A 20. század első éveiben – amikor
a községi fenntartású iskolák állami
tulajdonba kerültek – alapították meg
az első elemi népiskolát, valamint
1903-ban kezdték el építeni a fiúk
és lányok számára külön szolgáló,
8 tantermes, szolgálati lakással is
kiegészített, emeletes iskolaépületet.
A szintén a központban álló iskolát
nemrég újították fel.

A községháza mellett 1931-ben egy
korábbi zsidó polgári ház átépítésével
létesült katolikus kápolna, amely később egy szerényebb toronnyal is kiegészült, így ma templomként működik.
A település környékén több kunhalom
is található, ilyenek Kunjakabkorhán
és
a
Szabadszállással
közös
határban lévő Korhándülő valamint
Korhánszék kunhalmai.
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A XIX. század második felében kiépült
vasúthálózattal együtt példaértékűen
egységes építészeti szemlélettel, utólag is fejleszthető modul rendszerű tervekkel vasútállomások tömege épült
az országos infrastruktúra részeként.
Ezek a 100-140 éves épületek azonban többnyire a végromlás állapotába
kerültek. A Kecskemét-Fülöpszállás
vasútvonal részeként 1895. október
26-án adták át a fülöpszállási vasútállomást és a helyi érdekű vasútvonalat. Az ötvágányos, típusterv alapján
épült állomás igen nagy forgalmá volt,
a környék kereskedelmi forgalmát is
lebonyolította. A második világháború
során lebombázták, helyreállítása helyett pedig új, „korszerű” vasútállomást
emeltek 1960-as/1970-es évek fordulóján. A korszak építészeti szokásrendje szerint épült ház hatalmas alapterületű vasbeton vázas épület, amely bár
jelentős teher- és személyi forgalmat
bonyolított még az ezredfordulón is,
már újkorában is túlméretezett volt;
a Fülöpszállás-Kecskemét vonal forgalmának 2007. március 4-én történt
lezárásával pedig gyakorlatilag elveszítette funkcióját. Azóta csak elvétve van
rajta némi teherforgalom. Az épület
hasznosítása sürgető feladat, mivel a
használaton kívüli épület állapota gyorsan romlik.
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A pusztai iskolák története másfél századra nyúlik vissza, a községben több
mint kétszáz éve létesült az első, akkor
még egyházi fenntartású iskola, Fülöpszállás a 17-18. században már kiterjedt tanyavilággal rendelkezett, amelyeknek saját iskolára volt szükségük.
A legelső Fülöp-Kerekegyháza pusztán
létesült, 152 éve.

bíró iskolák voltak. A Klebelsberg-féle
iskolaépítő programban további két új
pusztai iskola létesült: Székek pusztán (Kígyós háton) és Telek pusztán.
Az iskolaépületek a legmodernebb típustervek felhasználásával, téglából
épültek, vörösfenyő padozattal, nagy
ablakokkal, palatetővel. Tanítói lakás,
udvari melléképületek, kert, és udvar is
tartozott hozzájuk. Mindkettőben 1931
1902. szeptember 1-én kerültek a fü- őszén kezdődött meg a tanítás.
löpszállási iskolák állami kezelésbe.
Ekkor készültek el a külső tanyasi ré- Az egykori hat tanyasi iskolából négy
szeken az új iskolaépületek: legelőször épület máig áll, amelyek közül egyet
Kurjantó pusztán és Balázs pusztán lakásnak alakítottak át, három viszont
egy-egy, Kerekegyháza pusztán kettő. kihasználatlanul, üresen pusztul, míg
Ezek egytantermes, tanítói lakással kettőnek már csak a helye ismert.

A legszebb iskola Székek pusztán volt,
azonban amikor a terület nemzeti parki
kezelésbe került, lebontották. A faluhoz
legközelebbi két pusztán szűnt meg
leghamarabb az iskola (1960-ban Telek
pusztán, 1962-ben Székek pusztán).
Kurjantó pusztán és Balázs pusztán
1972-ig működött a felső tagozat, az
alsó tagozat pedig 1975-ig. Ebben az
évben szűntek meg végleg a külterületi iskolák. Szerencsésebben alakult a
sorsa Fülöp-Kerekegyháza iskolájának.
1948-ban önállósult a terület Fülöpháza néven, így iskolája megmaradt, sőt
további pusztai iskolákat is alapított a
község.

26

A község területén átfolyik a Duna-völgyi-főcsatorna, illetve a Kígyós öntözőcsatorna, de az ezekbe torkolló kisebb csatornák is kiváló horgászhelyeket kínálnak. Az úgynevezett „Kos-Tök” kígyósi holt víz is közkedvelt a horgászok és a pihenésre
vágyó kirándulók között. A település határában találhatóak a Kiskunsági Nemzeti Park területéhez tartozó szikes tavak:
a „Kelemen-szék” és a „Fehér-szék”, amelyek gazdag, Európában egyedülálló madárvilágnak adnak otthont. A madarakat
egy magas kilátóból figyelhetik meg a szakemberek, illetve a turisták.
A szikes tavak ősi Duna-medrek feliszapolódott mélyedéseiben jöttek létre. A folyószabályozások előtt a Duna-völgyi
szikes tavak területét a Duna rendszeresen elöntötte. Ma már a vízutánpótlásukat csak a csapadék és az ideáramló magas
sótartalmú talajvíz szolgáltatja. A sekély, szikes tocsogók vize gyorsan átmelegszik, és az intenzív párolgás, valamint a
szél szárító hatása következtében a nyár derekára rendszerint kiszáradnak, ekkor – a legaszályosabb időszakban – az
oldott sók kristályok formájában csapódnak ki a felszínen, fehérre színezve a tájat. A nagy só- és szódatartalmú, szikes
felszínt és az igen nagy hőingadozást csak az ún. sós sivatagi, ill. félsivatagi növények bírják elviselni. A vizekkel tarkított
szikes gyepek így speciális sziki és pusztai környezethez alkalmazkodott szárazföldi rovarvilágnak adnak otthont, mint
például sziki sáskának és a púposhasú rétiszöcskének. A szikes tavak nagy felületű, sekély és táplálékban gazdag nyílt vizei
vízimadarak tömegeinek nyújtanak ideális élőhelyet: a vadlúdnak, a nagy liliknek, a nyári lúdnak vagy a vörösnyakú lúdnak.
A területen előforduló récefajok: csörgő réce, fütyülő réce, nyílfarkú réce, kanalas réce. Ez a táplálékban gazdag szikes
terület otthont nyújt továbbá a cankóféléknek, a gulipánnak, a gólyatöcsnek is.
A Fülöpszállás-Soltszentimre-csengődi lápok kiemelt jelentőségű természet-megőrzési területnek minősülnek
Akasztó, Csengőd, Fülöpszállás és Soltszentimre határában. A terület jellege lápi-mocsári, főként gyepes vegetációval
borított. Összkiterjedése 3122,99 hektár. Természetföldrajzi beosztás szerint a terület északi része a Solti-sík, a déli
a Kiskunsági homokhát kistájakhoz tartozik. Alapvetően síkság-jellegű, északon ártéri szintű síkság, délen szélhordta
homokkal fedett hordalékkúpsíkság.
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TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ,
ELTÉRŐ KARAKTERŰ TERÜLETEK LEHATÁROLÁSA
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Fülöpszállás korábban áttekintett, igen
régre visszanyúló és sokszor viharos
törtélelme miatt alapvetően egy organikusan kifejlődött halmaztelepülés,
amelynek utcarendszere is magával
a faluval együtt fejlődött. A falu központi belterületén belül alakult ki a
történeti faluközpont. Szintén a településhez tartozik a magtól 3-4 kilométer távolságra található úgynevezett
Kurjantó is, ahol még a hagyományos
tanyavilágii környezet maradt fenn.
A település belterülete a központi rész
körül, mintegy koncentrikus formát
öltve alakult ki, az itt egymást metsző
Petőfi Sándor, Solti, Kossuth Lajos és
Bajcsy-Zsilinszky utcák körül egyfajta
belső körútrendszerként jöttek létre a
további utcák. A központi magon túli
területeket gyakran árasztotta el az
akkor még szabályozatlan Duna, de
a folyó szabályozását követően ezeket
a falurészeket is elkezdték betelepíteni,
és arra már szellősebb, a korábbinál nagyobb telkeket parcelláztak ki.
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TÖRTÉLELMI FALUKÖZPONT
A Petőfi Sándor, Solti, Kossuth Lajos és Bajcsy-Zsilinszky utcák találkozásánál, a korábbi két főútvonal metszésében,
a Kiskunság téren alakult ki Fülöpszállás történelmi központja. A falumagban a lakóházakon kívül természetesen itt
találjuk a hagyományos intézményeket: a templomot, az iskolát, a vendéglőt és a községházát. Az útkereszteződés
kis mértékben térré szélesedik ki – ez a Kiskunság tér –, melyet kör alakban szobrok, emlékművek szegélyeznek.
Kis park létesült a községháza előtt, ahol ma Petőfi, a trianoni békediktátum és az 1956-os forradalom és szabadságharc
emlékére állított szobrok állnak. Szintén ligetes előteret kapott a református templom, annak oldalában hozták létre
a Hősök kertjét. A tengely túloldalán a kereskedelmi és szolgáltató funkciójú épületek találhatók: a korábbi vendégfogadó,
azaz a máig működő Morgó vendéglő, a Takarékszövetkezet és az egészségház modern épületei. Ezek után következik
a Kossuth utca polgárházas jelleggel beépült zártsorú utcaszakasza, kellemes szélességgel, a nagy fák nyújtotta árnyékkal,
és a gyógyszertár míves épületével. A központ a többi irányban is zártsorú beépítésű szakaszokkal indul. A vasútállomás
és a Fülöpszálláshoz tartozó kültelki tanyák felé tartó korábbi Fő, ma Bajcsy-Zsilinszky utca körüli pár komolyabb porta,
igényesebb lakóház mellett az 1960-as években mozit is építettek, amelynek épületében ma élelmiszerbolt üzemel.
A templom mögötti térségben régebben szikvízüzem működött, emellett itt található a korábbi polgári iskola L alakú épülete,
négy család számára tanítólakással. Ennek ma a lakásrésze megmaradt, a tantermek helyén azonban iparcikkbolt működik.
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A központ házai a falu többi épületéhez képest nagyok és magasabb
építészeti minőséget képviselnek. A Petőfi utcai szakasz, a Kossuth utcához
hasonlóan kisvárosi jellegű, zártsorú beépítésű. Ennek legdominánsabb eleme
természetesen a református templom és a vele szemben álló kétszintes
iskolaépület, de több közösségi funkciójú építmény települt meg az utca ezen
szakaszán: óvoda, szociális intézmények, könyvtár és közösségi ház. A templom
mellett egy korábbi gazdag család kúriája is áll, tágas udvarral és nagyobb léptékű
épülettömbökkel. A helyiek által csak „Gróf-féle házként” emlegetett épület egy
időben iskolaépületként szolgált, ma szociális és családsegítő intézményeknek
ad otthont. A központból induló Solti út – amely korábban a Fő utcával együtt
alkotta a falu fő ütőerét, összekötve a megyeszékhely Kecskemétet és a Dunaparti Soltot – két oldalán hagyományos üzletek és vendéglátóhelyek alakultak
ki, de közülük mára szinte csak a Morgó vendéglő maradt meg. A falu szociális
bérlakásainak otthont adó kétszintes tömbje, akárcsak a nemrég felújított
egészségház, az 1970-es évek építészeti stílusát tükrözi. Mindkettő emeletes,
a felsőbb szinten erkélysorral, lapos tetős kialakítással épült.
A történelmi faluközpont néhány tömbje kisvárosias jelleget kölcsönöz a településnek, épületei szinte mind kiemelendőek, a maguk korának míves munkái.
A házak legnagyobb része közvetlenül az utcafrontra épült, amit járda és
kisebb zöldsáv választ el az autóforgalomtól. A falumag képe egységesnek
mondható, amelybe csak kis mértékben zavarnak be az 1970-es évek
kétszintes épületei, valamint a Takarékszövetkezet 1980-as évekre jellemző,
némileg formátlan tömbje. A faluközpont jól tükrözi a 19. század aránylag
kisméretű, de pezsgő életű mezővárosának hangulatát. Az esetleges jövőbeni
fejlesztések célja a központi funkciók megerősítése, valamint a helyi vállalkozói és
turisztikai lehetőségek bővítése lehet.
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KÖZPONTI BELTERÜLET
A falu magja körül kialakult lakóterületek legnagyobb részében hagyományos
parasztházak épültek, gazdasági udvarral és általában előkerttel. A lakóházakat
többnyire töviskerítés választotta el a csoportban, sorokban egymáshoz
csatlakozó szálláskertektől, amelyeket teljes gazdasági udvarnak lehetett
tekinteni. Ezek nagyobb porták voltak, gyakran sövénnyel kerítették körbe őket.
Itt állottak az istállók, a gabona nyomatására szolgáló szérűk, a vermek,
magtárak, fészerek és a kisebb jószágok számára szolgáló ólak, valamint
a takarmányt és a tüzelőt is itt tárolták. A lakóházak nagy része a 19. század
végén, a 20. század első felében épült tornácos, hosszú parasztház, az
utcafrontra épült - általában kétablakos - homlokzattal. A hagyományos,
hosszanti elrendezés szerint a középső helyiségbe, a konyhába lépünk be, abból
nyílik a két további helyiség, jellemzően a szoba és a kamra.
A központi belterület később a korábbi, vizes területek kiszárításával nyert telkek
révén bővült, így például nyugaton az Attila, délen az Ady Endre és Mártírok
utcával, illetve a Rákóczi utca déli oldalának beépítésével. A belterületen az
1960-as, 1980-as évek falusi típusházai is megjelentek, általában az utcafontra
néző két ablakkal, oldalbejáróval.
A terület délnyugati sarkában üzemelt a vásártér, itt épült meg a tejcsarnok
is, ezek körül nagyobb, gazdagabb parasztházak, kereskedők házai álltak.
A vásártértől délre pedig már közvetlenül a mezőgazdaságot kiszolgáló telepek,
színek találhatók. A falu másik ipari központja a Bajcsy-Zsilinszky úton levő
volt gőzmalom épülete, és az azt körülvevő házak voltak. A központi terület
peremét a falu keleti oldalán átfutó vasútvonal és a Duna-völgyi-főcsatorna
alkotja. Ez a terület, valamint a volt vásártér környéke alkalmas infrastrukturális,
gazdaságélénkítő fejlesztések végrehajtására.
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ONCSA TELEP

KÜLTERÜLETEK

A falu délnyugati csücskében, a mai Kodály Zoltán utcában a második világháború után a szegény családok megsegítésére
egyszerű, visszafogott, egységes házsor épült. A háztípus a hagyományos parasztházak egyfajta redukált verziója, egy
lépcsőfokkal elérhető kicsi tornáccal, azon egy vagy két oszloppal, majd innen belépve kis konyha és két szoba állt a családok
rendelkezésére. Az alaptípus már nem igazán maradt meg, az idők során általában mindegyiken módosításokat végeztek,
beépítették a tornácot, vagy valamelyik irányba bővítették a házat.

Fülöpszállás alapvetően nagy kiterjedésű falu, amelybe, mint már szó esett
róla, a központi területein túl beleszámít a pár kilométerrel odébb, még a
tanyavilágból megmaradt, Kurjantónak
nevezett falurész, illetve a Kiskunsági
Nemzeti Park területét képező puszták
és szikes tavak vidéke is.
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TANYAVILÁG
„Puszták”, vagyis jellegzetes tanyaközpontok elszórt hálózata veszi körbe Fülöpszállást. Ezekből sajátos településszerkezeti elemekből valaha több, mint hat
létezett. A tanyavilág még ma is alapvetően meghatározza az Alföld karakterét.
Az elsősorban mezőgazdaságból élő népesség jelentős része élt az ’50-es évek
kényszerű központosításáig a szántóföldek által határolt, általában kisebb magaslatra épített, szabadonálló épületegyüttesekben. Bár a tanyavilág az Alföld
szinte minden táján elnéptelenedett, napjainkban ismét találkozhatunk újjáéledő
tanyákkal is. Jó példa erre a fülöpszállási Biczó Csárda, amelynek építői a célszerű és fenntartható hasznosítást szem előtt tartva – az egykori népi építészet
arányrendszerének és formavilágának sajátos reinkarnációjával – jószándékú
építészeti hagyományőrzésre törekedtek.
A tanyák titokzatossága elsősorban a természettel való szoros kapcsolatból
ered, mivel pedig Fülöpszállás szinte teljes külterülete a Kiskunsági Nemzeti Park
részét képezi, különösen élénk itt a helyi jellegzetességek továbbélése. A házak
építőanyagai is általában a helyben megtalálható alapanyagokra szorítkozott,
így igen jellemző volt a vályogfalak és a nádtető alkalmazása. Az itt álló építmények – a lakóház, a gabonatárolók és ólak, valamint egyéb kiszolgáló épületek
– mindig egy udvar köré csoportosulnak. Mivel nincs közvetlen szomszédjuk (bár
a tanyaközpontok szinte utcákat, kolóniákat alkotnak, általában égtáj szerinti tájolással épültek, jellemzően 38-44° körüli magastetővel. Építészeti kialakításuk
igen funkcionális, díszítményeket jellemzően a homlokzatokon, szarufákon, nyílászárókon találhatunk.
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A TELEPÜLÉSKÉP MINŐSÉGI FORMÁLÁSÁRA
VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK
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AJÁNLÁSOK FÜLÖPSZÁLLÁS FALUKÉPÉHEZ
Fülöpszállás, ha építészetileg egységesnek nem is mondható, de alapvetően harmonikus faluképpel rendelkezik, néhány
kivétellel a falu arányait figyelembe véve építkeztek. A történelmi központ kisvárosi jellegű, zárt beépítésű, míg a falu
nagy részére a 19. század végének hagyományos parasztházai, valamint a 20. század közepén megvalósított lakóterületfejlesztés mérnöki osztású szabályos lakótömbjei jellemzőek. A hagyományos tanyák a keleti határrészben, a gazdasági
területek jellemzően a központ határán vagy szigetszerűen a külsőbb részeken találhatók.
A faluban – a történelmi központon kívül – szinte kivétel nélkül csak egyszintes sátor-, vagy nyeregtetős, a legtöbb esetben
tornácos házak épültek, az épületek nagysága, aránya, tömege is hasonló. Módosabb családok nagyobb parasztházat
vagy polgári családi házat építettek, de ezek sem bontják meg a faluképet, a különböző épületek jól kiegészítik egymást.
A 20. század második felében épült családi házak pedig az egész országban ismert modellt tükrözik. A Kurjantó tanyasias
világát mindenképpen ajánlatos a maga formájában megőrizni, ott csak a meglévő, de használaton kívüli épületek – például
az iskola – átalakításával nyerni új funkciójú tereket.
Fülöpszálláson az elmúlt időszakban új építésű ház igen kevés készült, ezzel szemben több házat sikerült az eredeti
formájában megtartva, minőségi módon felújítani. Ajánlott a hagyományos épületek értékeinek megmentése,
ezekről megfelelő dokumentáció elkészítése, illetve kiemelkedően megóvásra javasolt a Kossuth utca polgári házas,
kisvárosi jellegű beépítettsége.
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TELEPÍTÉS

MAGASSÁG

A falu, mivel hagyományos értelemben szinte az elmúlt fél évszázadig különösebb rendezési elv nélkül fejlődött,
halmaztelepülésként jött létre, ezért nehéz ideális telepítési helyzetről beszélni. Ugyan a parasztházakat általában az
utcához igazították, homlokzatuk azzal párhuzamos, de maguk a központ körüli utcák sok esetben girbegurbán fejlődtek.
Az épületek telepítésénél mindenképpen érdemes tehát a szomszédos házak elhelyezkedését figyelembe venni, azokhoz
igazodni. Az újabb telepítésű utcák képe ennél egységesebb, ott az épületek főhomlokzata néz az utcára, azzal párhuzamos
rend szerint állnak, így ezeken a területeken ajánlatos a kialakult utcaképet figyelembe venni.

A központban található néhány kétszintes épület, valamint az ipari létesítmények kivételével a családi házak magassága alapvetően azonos, leginkább
egyszintes, az egyetlen magasabb
építmény csak a falu templomtornya.
Épp ezért a jövőbeni épületkialakításoknál is ajánlatos megtartani a vis�szafogott, lehetőleg egyszintes és nyereg- vagy sátortetős épületkialakítást.
Az
épületmagasságon
általában
túlnyúlnak a fák, így ezt a jellegzetességet érdemes figyelembe venni,
megtartani az építkezéseknél.

A falu központja kivételével, a régebbi építésű családi házak általában a telek oldalhatárán állnak, adott esetben csak kisebb
előkertekkel rendelkeznek, vagy főhomlokzatuk közvetlenül az utcafrontra épült. Az épület mögött növényzettel határolt,
védett kertrészt alakíthatunk ki. Az előkert az újabb házaknál is jellemző, így telepítése az utca és a ház pozitív összhatása,
valamint klimatikus szempontok érdekében is ajánlott.

TETŐHAJLÁSSZÖG

A faluközpont zártsorú beépítése az utca síkjához igazodik, az épületek alapvetően egy vonalat alkotnak, előttük kis járda
húzódik, ezt az egységes utcaképet nem ajánlott megbontani, megtörni.

Fülöpszállás házainak legnagyobb
részén a tetőhajlásszöge alapvetően azonos, ettől a középületek és az
egyedi kialakítású polgári házak sem
különböznek nagyon. Lapostetős családi házakat nem találunk a néhány
említett épület kivételével, de ez nem
illik a faluképbe. A tetőzet kialakításánál érdemes a szomszédos épületeket is megfigyelni. Lapostetős, vagy
kisebb hajlásszögű tetőzet építése
tehát nem ajánlott.
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TETŐFORMA

SZÍNHASZNÁLAT

A hagyományos parasztházak esetében korábban megszokott volt a nádtető használata. A nádfedést azonban a
20. század második felében fokozatosan felváltotta a cserép és a pala.

Fülöpszállás családi házainak legnagyobb része esetében alapvetően azok
eredeti színe, leginkább a fehér és a halvány sárga maradt meg, sok esetben
barna lábazattal, vagy barnás, bordós hosszanti mintázattal kiegészítve, amely
így egy egységesnek ható, visszafogottabb színvilágot ad a falu arculatának.
Ettől való eltérés csak ritkán, egy-egy mintázott homlokzat, külön szín (például
kék, zöld) vagy keretezett nyílászárók esetében tapasztalható. A faluban jelenleg
nem találunk nagyon kiugró, az összképet megzavaró színezetű házat, és
ajánlatos, hogy ez a jövőben is így maradjon. Egyes épületek felújításakor a terra
szín használatával jól igazodtak a falu arculatához – jó példa erre a központban
álló iskola felújított épülete, de találunk hasonló árnyalatú, új építésű családi
házat is. A rózsaszín, illetve a sárga erősebb árnyalatai, valamint a nagyon eltérő,
például erőteljes világoskék, almazöld és hasonló színek azonban már kerülendők.
Az épületek nagy része vakolt, téglaborítást csak ritka esetben találunk.

Míg a hagyományos parasztházak
esetében a nyeregtetős kialakítás volt
a legalkalmasabb a ház formájának
lekövetésére, a 20. század második
felében épült, általában négyzetes
alaprajtú lakóházakat már jellemzően
sátortető fedi. Így értelemszerűen a tetőkialakítások a háztípusokat követik,
ettől eltérni nem ajánlott, akárcsak a
túlzott méretű vagy összetettebb, tördelt formájú tetők építése is kerülendő.
A faluban azonban a közintézményeken
kívül is találunk olyan családi házakat,
amelyeket már összetettebb rendszerű, egyedi formájú tetővel alakították
ki, így azok környezetében ezek tetőformáit is érdemes figyelembe venni.

Szép példa erre a községháza kiemelkedő téglaépülete, amely észak-európai
mintát követ, de az állomás épülete is téglaborítást kapott.
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KERÍTÉS
		
Fülöpszálláson nem fedezhető föl egységes kerítésfajta, az idők folyamán
jóformán a létező összes típus megjelent. Leginkább lábazatos kerítéstípussal találkozunk, amelynek felső
része áttört, a kertekbe jó betekintést
enged, de sok helyen egyszerű drótfonatú kerítés zárja a kerteket. Helyenként még régebbről megmaradt, vagy
újonnan épített, fából készült léckerítés
van, amely ugyan zártabb, mégis jól
illik a falu összképéhez. Egyes esetekben szépen telepített és karbantartott
zöldkerítéssel, bokorsorral alkottak
teljesen zárt, mégis barátságos térelválasztókat. Ha zártabb portát kívánunk létesíteni, akkor tehát érdemes
természetes, tömör zöldkerítésben,
bokor- vagy bukszussorban gondolkozni, amire szép példákat találunk a
községben, de az összképre kedvezően
hatnak a levegősebb, szépen kidolgozott léckerítések is. Mind a hagyományos parasztházak, mind a 20. század
második felének típusházai mellett jól
mutatnak a lábazatos, oszlopos, vagy
oszlop nélküli, de áttört kerítések.
Az utóbbi háztípus esetében jellemző a
vaskerítés kialakítása is, amelyek azonban az adott kor jellegzetességeinek

tekinthetők, és jól idomulnak a házakhoz, így érdemes megtartani. A drótkerítésből
a minőségi megoldás ajánlott, mert rossz kivitel esetén könnyen igénytelenné,
hullámossá, idővel rozsdássá válhat. Szintén nem szerencsés a drótkerítés
különböző más, a transzparenciát gátló anyaggal, így például zöld hálóval való
átszövése sem. Nem ajánlott továbbá a hullámlemezes fémkerítés kialakítása,
amely a lakókörnyezetnek túlságosan zárt, rideg, ipari hangulatot kölcsönöz.
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TORNÁC

AJTÓK, ABLAKOK

Fülöpszálláson könnyen találni szép, a népi építészet régi hagyományait megtartó
tornácokat, akár egyszerű, de máskor hengeres oszlopzatú, míves megoldásokat
is. Az utca felé nyitott homlokzatú parasztházak esetében általában mindenhol
találkozhatunk tornáccal, ahol a bejárati ajtón kívül az ablakok is erre nyílnak.
A tornácok sok esetben részben vagy egészben beépítésre kerültek. A tornác még
a második világháborút követően a szegények számára épült hazák esetében is
megtalálható, e szép hagyományt az újonnan építendő házak esetében is lehet
alkalmazni, ügyeljünk azonban arra, hogy az utca felé kialakított homlokzat
tömegében, szerkezetében ne térjen el a környező házaktól.

Az épületek megjelenését és hangulatát a nyílászárók nagyban befolyásolják. A különböző karakterjegyekkel
rendelkező településrészek olykor nyílászáróikban is eltérő képet mutatnak,
e sajá-tosságok megőrzése fontos
feladat. A hagyományos, századelős
paraszt-házaknál a keskenyebb, kisebb
ablakok, a kétosztatú nyíláskialakítás
jellemző, míg a század második felében
épült házaknál már nagyobb, leginkább háromosztatú ablakokat találunk.
Nyílászárók cseréje vagy új ház építése esetén érdemes figyelembe venni
a környéken alkalmazott megoldásokat, és igazodni azokhoz.
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HOMLOKZATKÉPZÉS ÉS
ANYAGHASZNÁLAT
A régebbi építésű fülöpszállási házak esetében a falak alapanyaga
agyag volt, ami kívül vakolást kapott.
A 20. század második felében készült
házaknál azonban a jellemző építőanyag már az égetett tégla. A település
házainak homlokzati kialakítása homogénnek mondható, leginkább építésük korszakát tükrözi. Az új építésű
házak esetében természetesen el lehet térni ezektől, de a meglévő házak
arányát, elrendezését, térstruktúráját mindenképp érdemes megtartani.
A homlokzati díszítéseket újonnan
épülő házak esetében nem szerencsés alkalmazni, inkább csak a felületekkel, a síkokkal, esetleg változatos
anyaghasználattal érdemes egyedibb
homlokzatot kialakítani. Itt is érvényes
a javaslat, hogy mindez jól illeszkedjen
a szomszédhoz. A felújítások esetében pedig érdemes megnézni, hogy az
eredeti homlokzaton alkalmaztak-e
bármilyen ornamentikát, esetleg téglaoromzatot, amelyek kiemelése ajánlatos. Néhány lakóház esetében kiemelkedő, kifinomultabb formájú vagy
mintázatú az oromzat kialakítása, de
a módosabb parasztházak esetében is
találkozhatunk finom ornamentikával.

53

54

RÉSZLETEK
Fülöpszálláson az építészeti környezet mellett fontos a természet, a fák és
növények kapcsolata a házakkal. A faluban számos fa és a bokor található, ami
nem csak kellemessé, de praktikussá is teszi a környezetet. A folyton változó
növényvilág szépen gazdagítja a település portáit, ugyanakkor nagyon sok a
kultúrnövény, amelyek nem csak az utcaképet és az épületek környékét teszik
jó hangulatúvá, de termésük hasznos is a lakók számára. A házakat körülvevő
terebélyes fák pedig nemcsak esztétikai élményt nyújtanak, és adott esetben jó
termést is hoznak, hanem jelentős szerepet vállalnak az árnyékolásban is.
Mint már szóba került, korábban szinte minden lakóházon nádtető volt, de ma már
ritkaságszámba megy ez az amúgy természetes és jól szigetelő megoldás. Ehhez
hasonlóan már csak kevés deszkázott oromzatú házzal találkozunk a faluban,
néhol pedig szépen kidolgozott téglaoromzat vagy -keretezés zárja a tetőzetet.
A hagyományos, egyszerű parasztházakon, ha általában nem is engedhettek
meg maguknak díszítést az építtető családok, de egy-egy gondosabban
kiképzett felülettel, részlettel gazdagíthatták portájukat.

55

KERT, UDVAR
Fülöpszállás összhangban él a környező természettel, szoros kapcsolatot ápol
a Kiskunsági Nemzeti Parkkal. A kertekben többnyire gyümölcsfák nyújtanak
kellemes hatást és megfelelő árnyékot, az érő gyümölcsök pedig változatos
színvilágot adnak; az udvarokban nagyon sok helyen folyik háztáji zöldségés gyümölcstermesztés. Néhány udvarban még megtaláljuk a hagyományos
gazdasági épületeket is: a terménytárolókat, fából készült górékat, valamint
ólakat, a kertben kerekes kutat. A kültelki Kurjantó tanyasias jellegét pedig a
nagyobb, pusztába nyitott udvarok adják.
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A falusias településrészben a hagyományos településkép megőrzése az elsődleges cél. Az épületeket csak részlegesen
takarjuk, árnyékoló fákat a déli tájolású falak közelében ültessünk. Az előkertbe ültetett fák, cserjék helyének megválasztásakor vegyük figyelembe a ház homlokzati kialakítását, nyílászáróinak elhelyezkedését. A kerti építményeket takarjuk, hogy
az épület jobban érvényesüljön. A régi épületek bővítése, felújítása során fokozottan ügyeljünk a már meglévő fás szárú
növényzet megóvására. A ház méreteinek érzetét a környező növényzettel befolyásolhatjuk. Szándékunk szerint magas
növényzettel csökkenthetjük, alacsony növényekkel növelhetjük azt.
A kert az épített környezet része, közvetlen életterünk szabadtérre kiterjesztett közege, amely akkor képes igazán betölteni szerepét, ha harmonikus egységet képez az épülettel, amelyhez kapcsolódik. Ügyeljünk rá, hogy a kertalakítás során
az épület és a kert hangulata harmonizáljon egymással. Elsődlegesen tehát az épület stílusához, üzenetéhez illeszkedő
kertépítészeti megoldásokat alkalmazzunk. A kertkapuk és a gépkocsibejárók esetében is hasonló módon járhatunk el.
A kapu legyen ugyan kiemelt pontja a kerítésnek, adjon annak hangsúlyt, de ne legyen hivalkodó, a környezetéből kilépő,
ne viseljen más tájékra jellemző stílusjegyeket.
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A telek legláthatóbb része az elő-, illetve oldalkert, amely ilyen tekintetben nem
csak védelmi, hanem díszítő szerepet is ellát. Gondozott előkertünkben nemcsak
saját magunk, hanem az arra tévedők is gyönyörködhetnek; jó benyomást
kelthetünk vele, és nem utolsó sorban hozzájárulunk utcánk, településünk szép
arculatához. Az elő- vagy oldalkertbe érdemes olyan fajokat telepíteni, amelyek
nemcsak virágukkal, hanem levelükkel, termésükkel is díszítenek, így majdnem
egész évben színesíthetik környezetünket.
A kerti építmények a főépülettel azonos építőanyagokból, vagy azzal harmonizálva készüljenek. A pergolák, növényrácsok, gépkocsibeállók, kukatárolók kialakíthatók favázas szerkezettel is, a nyílászárókkal harmonizáló színezéssel. Fémvázas szerkezet építésekor annak növénnyel való befuttatása
javasolt. A hulladéktároló számára a kertkaputól balra, az épülethomlokzat
vonalában alakítsunk ki helyet és növényekkel takarjuk. Helyezzünk el kerti padot, ahonnan gyönyörködhetünk házunkban, kertünkben. Az előkertben a helyi
hagyományokhoz illeszkedő, alacsony, fa léckerítés alkalmazása elfogadható,
ha illeszkedik az épülethez.
A kert egyes részeit különböző magasságú növényfalakkal választhatjuk el.
Az előkertbe legfeljebb 1,20 méter magas cserjék és lágyszárúak telepítése
javasolt. Sövények közül a lombhullatókat részesítsük előnyben, de magasságuk
ne érje el az 1,50 méter magasságot. Az előkertben gazdag forma- és színvilágú
növényeket ültessünk. Bátran alkalmazzunk színes virágú évelőket, egynyári
virágokat, ügyelve az egy időben virágzó fajok színharmóniájára is. A fák
közül leginkább a közepes méretű, laza ágállású fajokat válasszuk. Mértékkel
használjunk tömör, sötét lombú növényeket. Az előkert a ház közelsége miatt
többnyire igen száraz, amit a kerttervezés során, a növények kiválasztásnál is
figyelembe kell venni. A fák elhelyezésénél ügyelni kell arra is, hogy a kifejlődő
lombozat ne zavarja a magasban futó vezetékeket, kábeleket, ezért ne kelljen
csonkolni a fát, de ugyanígy figyelni kell arra is, hogy a gyökérzet akadály nélkül
terülhessen szét a talajban, ne érjen földalatti vezetékeket.
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UTCÁK
Az utcakép a települések egyik legfontosabb arculati eleme. Természetesen sok
múlik a családi házakon, középületeken és a kapcsolódó kerteken, de magának
az utcának a kialakítása is jelentősen befolyásolja a járókelők, a falun átutazók
érzetét, a település hangulatát. Emellett olyan, távolabbról szabályozandó
tényezők is meghatározzák a település utcaképét, mint az áthaladó forgalom.
Fülöpszálláson ez nem túl jelentős, hiszen a település szélén vezet a Kecskemétet
Solttal összekötő, nagyobb forgalmat ellátó 52-es út, amelyről külön elágazás
nyílik Szabadszállás felé. A helyi közlekedés leginkább kerékpáron zajlik, így a
faluban alapvetően kicsi a gépkocsiforgalom, a falu mindkét főutcája az 52-es
úttal kapcsolódik össze, így azokon szinte csak a célforgalom közlekedik.
A falu főbb utcái kellőképpen szélesek, két szélükön sokszor kellemes árnyékot
nyújtó fákkal, a központban szabályos fasorral. Az utcák mellett általános
a zöldsáv, a járda és a vízelvezető árok. A központ körüli utcák nagyrésze azonban
lényegesen keskenyebb, itt is szinte mindig találunk zöldsávot, a kertek vagy
a házak előtt azonban ritkán húzódik járda. A központi belterület szélén aztán
ismét szélesednek az utcák. Az utcaképet meghatározzák a házak elé telepített
fák, amelyek bár nem alkotnak szabályos fasort, mégis rendezettséget, árnyékot,
jó vizuális érzetet nyújtanak; másutt kisebb bokorsor látható.
A járófelületek, burkolatok kialakítása során a vízáteresztésre, a javíthatóságra,
a tartósságra és az akadálymentességre egyaránt gondolnunk kell. A burkolat
esetében a visszafogott, semleges színeket válasszuk. Minden burkolatrészletet
meg kell tervezni, a kerítések lábazataihoz való illeszkedéstől kezdve
a zöldfelületek szegélyéig. Fülöpszálláson jelenleg az aszfaltozott útvonalak
mellett leginkább öntött betonlapokból kiképzett járdákat találunk.

64

KÖZTEREK, KÖZPARKOK, KÖZKERTEK
Egy település arculatának fontos részét képezik annak közterei, ahol a helyiek
találkozhatnak, megtarthatják közösségi eseményeiket, amelyek egyben
identitásukat is erősítik. Fülöpszállás központjában, a Petőfi Sándor, Solti,
Kossuth Lajos és Bajcsy-Zsilinszky utcák találkozásánál kialakult Kiskunság
tér szolgál hagyományos főtérként is. A református templom és a községháza
előtti teresedések pedig elősegítik a szimbolikus térhasználatot. A faluközpontot
jól keretbe foglalják a rendezett sétányok, pihenőpadokkal kialakított kellemes,
ligetes parkok. Átellenben pedig a kereskedelem számára fontosabb teresedéssel
találkozunk parkolóval, amit ugyanakkor szintén padokkal, fákkal láttak el.
A történelmi falumag szélén egy funkcionális piacteret találunk, de távolabb
közterek már nem alakultak ki. Néhány utcában, a lazább építkezések
eredményeként létrejöttek kisebb teresedések. A korábbi vásártér területe
a jövőben alkalmas lehet arra, hogy ott újabb, akár turisztikai célú közösségi
teret hozzanak létre. Ennek formálásába mindenképp érdemes szakembereket
bevonni, előzetesen pedig konzultálni a helyiekkel, igényeiket, szükségleteiket
illetően. A nem megfelelő tér kialakítása ugyanis rossz használathoz, a környezet
gyors leromlásához vezet. A teresedések kialakításakor tehát fontos felmérni
a használók várható szokásait, a használók számát, a használat időszakait,
jellegét. Megfelelő mennyiségű és minőségű teret kell biztosítani a közösségi
tevékenységekhez és a közlekedéshez egyaránt. A növényfajok megválasztása és
ültetése során azok térigényét is figyelembe kell venni, számolva növekedésükkel,
egymásra árnyékolásukkal.
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AJÁNLÁSOK – BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK
Fülöpszállás közigazgatási területének legnagyobb része védett táji, természeti értéknek számít, ezért bizonyos fokú
természetvédelmi oltalom alatt áll. A település tágabb környezete jórészt megőrizte az eredeti tájjelleget, amely sok védett
és fokozottan védett állat- és növényfajnak nyújt élőhelyet. Térségében többféle védettségi kategória megtalálható,
amelyek részben átfedik egymást, vagyis jellemző a kettős vagy többes védelem. Az itt található területi természetvédelmi
védettségek a következők:

•

Nemzeti parki terület: a Kiskunsági Nemzeti Park „Felső-Kiskunsági tavak” egységébe tartozik térségének nagyjából
egyharmada – a szikes tavak és környezetük. Ezek közül a Kelemen-szék MAB (UNESCO Ember és Bioszféra Programja) által bioszféra-rezervátum, magterületté nyilvánított fokozottan védett térség.

•

Ramsari terület: a nemzetközi jelentőségű vizes területek, különösen a vízimadarak élőhelyének megőrzését célzó
egyezmény alapján bejegyzett területek is találhatók Fülöpszállás határában – e térség besorolása megegyezik a
nemzeti park területével.

•

Natura 2000 területek: mindkét EU-s irányelv alapján végzett kijelöléshez hozzátartoznak: a vadon élő madarak
védelmében létrejött madárvédelmi területekhez a szikes tavak és azoktól keletre eső lápos területek tartoznak,
valamint a természetes élőhelyek védelmét szolgáló területek, a madárvédelmi területekhez tartozókon kívül a
Kurjantó és Balázspuszta körüli lápos területeket is tartalmazzák.

•

A nemzeti parkos területeken kívüli lápok és szikes tavak (pl. Zsebők-szék), valamint egy kunhalom a törvény ereje általi
védettség alatt is állnak.

•

A közösségi jelentőségű európai ökológiai hálózat részét képező területre is találunk példát Fülöpszállás határában:
folytonos folyosórészei főként a csatornák mellett találhatók, a magterülethez foltokban kapcsolódó természeti
területek közé soroltak, de az átmeneti pufferterülethez is tartozik egy kisebb felület. Az ökológiai folyosó területsávja
építési tilalom alá esik.

Az 52-es főutat a településsel összekötő országos közút mindkét oldalán végighúzódó platánfasor – amely madár- és
élőhelyvédelmi területen, egyúttal tájképvédelmi övezeten is keresztülhúzódik – különlegesen jelentős, egyedi természeti
érték, melyet érdemes a helyi önkormányzatnak védelem alá helyezni.

Külterületen a természetvédelmi törvény szabályozása alá eső területeket és
értékeket, a természetes erdőket és gyepeket feltétlenül meg kell őrizni. Az út
menti fásításokat és a mezővédő erdősávokat a táji, természeti adottságok
figyelembevételével kell elvégezni. A területen érdemes lenne turisztikai
fejlesztéseket végrehajtani, egyrészt a különleges természeti értékeire alapozva,
másrészt a Szent Imre zarándokút kiépítésével. Az infrastrukturális igényeknél
is figyelembe kell venni a táj adottságait, fokozott védettségét. A turisztikai
fejlesztésbe, mint különleges épített tájelemet érdemes lenne bevonni a Kurjantót,
egyfajta tanyasi turizmus kialakításával.
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JÓ PÉLDÁK: ÉPÜLETEK, ÉPÍTÉSZETI RÉSZLETEK,
KERÍTÉSEK, KERTEK, ZÖLDFELÜLETEK
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Az épületeken alkalmazott építészeti megoldások többsége leginkább a helyi mesterek keze nyomát tükrözi, a helyenként
megfigyelhető finom részletek, szép megoldások is az ő munkájukat, odafigyelésüket dicsérik. A hagyományos
parasztházaknál helyenként szépen, visszafogottan kidolgozott oromzatokat találunk, a tető határát időnként téglasorral
jelölik. Láthatunk még hagyományos, deszkázott oromfalat is, az Ady Endre utcában pedig megmaradt még egy korabeli
galambdúcos tető is, a madarak számára kihagyott nyílásokkal.

Az Erkel Ferenc utcai csendőrlaktanya nagyobb tömbje polgári építészeti szemléletet képvisel, oromzatán díszítés található, tömege jó ritmusban
tagolt. Díszítő színezése is szépen megmaradt, a jövőben érdemes lenne
megfelelően karbantartani.
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A Mátyás király utcában egy visszafogott modern lakóházat is láthatunk,
korabeli lakója egy helybéli építész
volt, aki részt vett a falu szegényeinek
megsegítésére kifejlesztett típusházak kidolgozásában. Saját lakóháza egy
progresszív, a faluban szokatlan, de
annak összképébe maximálisan beleilleszkedő, jó arányú, világos épület.
A Bocskai utcában több tradicionális
kereskedő- és kisiparosházat találunk.
Ennek egyik szép példája a volt szikvízüzem és -üzlet, illetve a gyártó család
számára épült sarki ház.
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A fülöpszállási Biczó Csárda az egykori
népi építészet arányrendszerének és
formavilágának újjáélezsztését tűzték
ki célul. Az alföldi tanyavilág építészeti
hagyományának megőrzésére való törekvés nem csak a fehérre vakolt falakon a fa fedélszékeken és a nádtetőkön
érhető tetten, de az épüléetegyüttes
elemeinek elhelyezésében is.
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JÓ PÉLDÁK: SAJÁTOS ÉPÍTMÉNYFAJTÁK,
REKLÁMHORDOZÓK, EGYÉB MŰSZAKI BERENDEZÉSEK

A faluban néhány helyen, leginkább a központban, az önkormányzat által állított, a nemzetközi szabványok szerint készült
eligazító információs tábla található. 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 zavaró
vagy meghökkentő? Mivel a hirdetés célja elsősorban a tájékoztatás, a figyelemfelkeltés, nem a járókelők rosszallásának
kiváltása, fontos, hogy ezt utcaképbe illően tegyük. Ha lehetőségünk van egy szebb utcakép, településkép megteremtésére,
miért ne élnénk a lehetőséggel? Az üzlethelyiségek számára a hagyományos, visszafogott cégér használata ajánlott.
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KÖSZÖNETNYÍLVÁNÍTÁS
A kézikönyv szerzője köszönetet mond a munka elkészítéséhez nyújtott elengedhetetlen segítségért Gubacsi
Gyulának, Fülöpszállás polgármesterének, és Varga Istvánné Fajszi Máriának szóbeli közléseikért, illetve a falu múltját
összegző jegyzetállomány megismertetéséért. Köszönet illeti még a település aktív polgárait, akik hasznos gondolataikat
és észrevételeiket megosztották velünk.
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