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Tisztelt Olvasó!

A magyar Országgyűlés a hazai települések jellegzetes és értékes arculatának megóvása, kialakítása, az épített és természeti
környezet egységes védelme, illetve az építési beruházások gyors és sikeres megvalósíthatósága érdekében megalkotta a
településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényt.
A településkép védelme a település vagy településrész jellegzetes, értékes, illetve hagyományt őrző építészeti arculatának és
szerkezetének - az építészeti, táji érték és az örökségvédelem figyelembevételével történő - megőrzését vagy kialakítását
jelenti.
A kézikönyv a települések természeti és épített környezete által meghatározott településképi jellemzők bemutatásának és
minőségi formálásának eszköze. Feltárja és ismerteti a településen belül jól elkülönülő egyes településrészek arculati
jellemzőit és értékeit, és ennek figyelembevételével szöveges és képi megjelenítés formájában javaslatot tesz a
településképhez illeszkedő építészeti elemek alkalmazására.
Ez a kézikönyv tartalmazza Kengyel község történetét, épített és természeti értékeinek bemutatását, a településkép
formálására, új épületek építésére vonatkozó ajánlásokat, illetve a településen található, a teljesség igénye nélkül
összegyűjtött pozitív példákat.
Azzal a céllal készült, hogy közérthető formában dokumentálásra kerüljön minden olyan környezeti érték, amelyre az itt élők
büszkék lehetnek és ezeket az értékeket tiszteletben tartva, azokhoz megfelelő módon alkalmazkodva újabb értékeket
hozhassanak létre.
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Elhelyezkedés
Kengyel
települése
az
Alföldön, Jász - Nagykun Szolnok
megye
középső
részén, a Tiszától keletre,
Szolnoktól délre található.
Megközelítése
a
4629
számú, Törökszentmiklós Martfű
összekötő
úton
lehetséges, illetve vonattal
is elérhető a 130-as számú,
Szolnok
Szentes
Hódmezővásárhely - Makó
vasútvonalon.
A települést keletről Kétpó,
délről Mezőhék és Martfű,
nyugatról
Rákócziújfalu,
Rákóczifalva és Szolnok,
északról
Szajol
és
Tiszatenyő
határolják.
Igazgatási területe 7914 ha,
ebből 303,70 ha belterület.

Kengyel és környéke 2017-es műholdfelvételen
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Kengyel története
Kengyel környéke a régészeti ásatások leletei szerint
évezredek óta lakott hely. A XIX. századi régészeti
feltárások során a bronzkorból urnák, pitykék,
korongos végű tűk és edények, a neolitkorból zöld
kígyókő buzogány került elő.
Az újabb, a XX. századi ásatásokon pedig az őskortól
kezdődően a XIV. század végéig a különböző korokból
bögréket, agyagedényeket, cseréptöredékeket találtak a
régészek.
A legrégebbi, új kőkori, Kengyelszigetről származó, és a
Damjanich János Múzeum birtokában lévő érdekes
lelet, egy teljes gyöngysor, ami átfúrt apró tengeri
csigákból és ragadozó fogakból áll. Ilyen épségben lévő
ékszer nem kerülhetett lakóhelyek hulladékgödrébe,
ezért valószínű, hogy ez a nyakék egy női sír melléklete
volt. Ugyanakkor tanúsítja a helyi és távolsági
kereskedelem élénk voltát is.
A község neve vitatott eredetű, egyes feltevések szerint
még az ugor korból a „kör, karika” szóból származik,
más nézetek szerint foglalkozásra utaló személynév.
Kengyel az Első Katonai Felmérés (1763-1787) idején
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Első írásos említése Kengelu formában olvasható I.
Géza 1075-ben kibocsátott oklevelében, amelyben a
kengyeli határt a garamszentbenedeki apátságnak
adományozta.
II. István király által 1124-ben kelt
adománylevélben, mint víz és révhely szerepel.

újabb

1479-ben már mezővárosi rangban a Szapolyai-család
birtoka.
A XV. században rácok telepednek le nagy számban
Kengyelen, a falu lakóinak ekkor több mint a fele rác,
akik később elmagyarosodtak.
Az 1571-es török összeírásban Kengyel a szolnoki
szandzsákban, a szolnoki nahijébe tartozott. Az
összeírás
szerint
1571-ben
a
faluban
háromszáznegyvenketten éltek. Ötvenhét házat és
templomot is említ a dokumentum.
A török időkben a falut többször is feldúlták, s
ugyanezt tették a rácok is a XVII. század elején, s csak
a század végén, illetve a XIX. század elején kezdett
újra benépesedni.

Kengyel a Második Katonai Felmérés (1806-1869) idején
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A XVIII. század eleji lakatlan Kengyel az Almásycsalád birtoka. A pusztát 1725-től a Törökszentmiklóst
betelepítő lakosoknak adták bérbe.
A XIX. század végére az Almásyakon kívül a
Harkányi-, a Jurenák-, a Baghy-, a Léderer-, az
Urbán- és a Montágh-családok rendelkeztek birtokkal
Kengyelen.
Az uradalmak fejlődését nagyban segítette a vasúti
hálózat kiépülése.
A
Nagyatádi-földreform
végrehajtása
után
megnövekedett a településen a lélekszám. 1928.
október 1-jén jegyzői kirendeltséget létesítettek
Pusztakengyelen, egy évvel később pedig már
postahivatalt és telefonközpontot is létrehoztak.
Ugyanabban az évben Baghy Gyula és társai
kezdeményezték az akkor már 2376 lakosú, 172
lakóházzal rendelkező, 11077 kh kiterjedésű Kengyel,
Derzsi puszták és Tenyő egy részének önálló községgé
alakítását. A vármegyei törvényhatósági bizottság
elutasította a kérelmet.

Kengyel a Harmadik Katonai Felmérés (1869-1887) idején
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Kengyel hosszú évszázadok után csak 1946.
január elsejével szakadt el véglegesen
Törökszentmiklóstól és vált önálló községgé.
A II. világháború idején a település többször
cserélt gazdát.
Kengyel gazdasági életében mindig a
mezőgazdaság játszotta a főszerepet. A
mezőgazdaságban dolgozók aránya 1949-ben a
község kereső lakosságának 91 %-át, 1960ban 55 %-át tette ki.
A XIX. században a több mint 17 ezer kh-as
pusztán szarvasmarhát, lovakat és juhot
tenyésztettek, s a gabonaféléken kívül repcét
és dohányt termesztettek.
Az első termelőszövetkezet 1949-ben alakult
meg.

Kengyel az 1941-es Katonai Felmérés idején
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A településen a II. világháború előtt a Léderer-család
szeszgyára /nyolc munkással/, és néhány kisiparos
tevékenysége jelentette az ipart. 1928-ban két, 1947ben 25, 1960-ban 15 kisiparos dolgozott a faluban. Volt
a településnek malma is, s kompot működtetett a
Tiszán.
A
Léderer-féle
szeszgyárat
1944-ben
felrobbantották az oroszok.
A II. világháború után ktsz-ek alakultak a községben,
ezek
főleg
javításokkal
foglalkoztak,
a
Törökszentmiklósi Ruhaipari Ktsz pedig varrodát
működtetett az évezred utolsó évtizedében. 2000-ben
hatvan vállalkozót számláltak a községben.
A kisiparos hagyományok is élnek a településen, a
kengyeli kenyér keresett a megyeszékhelyen,
Szolnokon is.
A lélekszám ugyan 1996 óta csökken Kengyelen, de
kisebb mértékben, mint más településeken, az
elvándorlás ugyanis nem jellemző a településre.

Kengyel 2017-es műholdfelvételen
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Baghy-major
Baghy-major és térsége a XIX. század végétől a második
világháborúig volt a Baghy család tulajdonában.
Baghy Gyula birtokán hagyományos művelés folyt.
Kukorica, búza és más kalászosokat termesztettek, azonban
meg kell említeni a dinnyetermesztést is, ugyanis – korabeli
elmondások szerint – bizonyos területen ugyanolyan jó, ha
nem jobb dinnyét termeltek, mint Hevesen vagy Csányban.
A földművelés mellett persze az állattenyésztés is szerepet
kapott a birtokon. Juhok és marhák mellett – a környező
uradalmakra jellemzően – Bagiban is minőségi egyedekből
állt a ménes. Baghy Gyula nagyon büszke volt saját
használatú lovaira.
Az uradalom nagyságára jellemző, hogy a Tenyő–Szentes
között közlekedő személy- és tehervonatok rendre
megálltak a major feltételes megállójában, így az uraságok
és a termények vonaton hagyhatták el a birtokot, vagy
érkezhettek oda. Onnan aztán keskeny nyomtávú uradalmi
lóvasúttal szállították a szállítani valókat (oda-vissza),
többek között Erzsébet-majorba is.
Baghy-major épületei közül kiemelkedő volt abban az
időben az a 25-30 szobás kastély, melyet tulajdonosa 1906ban építtetett, Marton Ákos építész tervei alapján.
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A családi fészek közvetlen szomszédságában állt a – családi kriptának is
helyt adó – pici, ám annál szebb katolikus kápolna. Ezen épületekkel
szemben – a vasút túloldalán – számtartói lakás épült, melyben később az
uradalmi iskola is helyet kapott. A birtok további részét alkotta még a
szélmalom, a magtár, istállók, gazdasági épületek és cselédlakások.
Baghy Gyula és felesége (több környező birtokossal együtt) Kengyel falu
kialakulásánál is sokat munkálkodott. Tevékenységük első eredménye az
uradalmak súlypontjában felépülő csendőrlaktanya, illetve nagy szerepük
volt a pusztakengyeli jegyzői kirendeltség létrehozásában. A római katolikus
templom építését Baghyné is hathatósan támogatta, mind erkölcsileg, mind
anyagilag.
Baghy-major mai házai közül, jó néhány, az egykori uradalom kastélyának
és egyéb épületeinek bontott anyagát is magában foglalja. Az egykori
majorság még viszonylag épen maradt épületei a nemrégiben felújított
szélmalom, a részben felújított számtartói lakás és későbbi iskola épülete, a
szépen felújított – magánkézben lévő – magtár, az omladozó, egykori
mázsaház és a szintén részben felújított Szt. Imre kápolna, mely magában
foglalja a Baghy család temetkezési kriptáját is.
Bagimajor, az alig 500 lelket számláló település ma Kengyel község
közigazgatási területéhez tartozik. Régi, már nem használt elnevezése
Szabadság telep. Kengyel belterületétől körülbelül 3 km-re található,
jelenleg mint egyéb belterület van nyilvántartva, mivel szervesen nem
kapcsolódik a településhez.
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Természeti adottságok

Éghajlat
A település éghajlata mérsékelten meleg, száraz, klímája kontinentális. Forró, aszályos nyarak, nagy napi
hőmérsékletingadozás, a csapadék időbeni és térbeli egyenetlen eloszlása jellemzi. Az évi középhőmérséklet 9,9-10,4 °C, az évi
csapadék mennyisége 510-540 mm közötti, a jellemző szélirány É-ÉK-i, illetve D-i.
Domborzat
Kengyel község az ún. Szolnok - Túri sík nevű kistájon helyezkedik el, a település körüli sík vidéket a környezetből
kiemelkedő hét kunhalom, és a folyószabályozás utáni kiszáradt medermaradványok teszik változatossá. Határában két
jelentős hajdani mellékág található, melyek medrében került kialakításra az 1980-as évek elején a kengyeli halastó.
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Talaj
A település határát túlnyomórészt középkötött réti csernozjom, kisebb részben erősen kötött agyag és szikes talajok alkotják,
illetve a védett kunhalmokon az eredeti löszgyep maradványai is megtalálhatóak.
Növényzet
A terület eredeti erdőtársulásai között a szárazabb területeken pusztai tölgyesek, üdébb termőhelyeken a borokfüzesek, a
fűzligetek és a tölgy-kőris-szil ligeterdők jellemzőek. Napjainkban ezek csak helyenként láthatók, helyettük a mezőgazdasági
kultúr-táj mesterséges társulásai határozzák meg a település flóráját (szántóföldek, ültetvény jellegű puhafás, keményfás
erdők-erdősávok). Védett növényfajok: kunkorgó árvalányhaj, búzafüves heverőseprőfű, löszgyep társulás.
Állatvilág
A területnek gazdag hal- és vadállománya van, háziállatok közül a szarvasmarha, ló és juh a jellemző. Kiemelten védett
állatfajok: egerészölyv, vörös vércse, erdei fülesbagoly, zöld küllő, nagy fakopács, mezei pacsirta, sárga billegető.
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3. ÖRÖKSÉGÜNK
a településképi szempontból meghatározó építészeti, műemléki, táji és természeti értékek, településképi jellemzők
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Kengyel védett értékei

1.

Szélmalom, Bagimajor

2.

Baghy-majori-halom vagy Szélmalom-halom (kunhalom)

3.

Baghy-domb vagy Bagi-halom (kunhalom)

4.

Templom-domb-halom (kunhalom)

5.

Csemetekerti-halom (kunhalom)

6.

Nagy-Kaszadér-halom (kunhalom)

7.

Beszélő-halom (kunhalom)

8.

Godó-halom (kunhalom)

9.

Római katolikus kápolna, Bagimajor

10. Régi iskolaépület, Bagimajor
11. Erzsébeti parkerdő, külterület
12. Törökmogyorófák, külterület
13. Katolikus templom, Kengyel
14. Református templom, Kengyel
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Régészeti kutatások
Több szerencsés véletlennek köszönhetően Kengyel (és benne a Baghy-major) megyénk egyik legjobban kutatott, régészeti
szempontból szisztematikusan feltérképezett települése. A halastó építése, a Cseber-ér partjának rendezése, a számtalan
csatorna kialakítása nagyon komoly földmozgatással járt a 80-as évek elején, mely ráirányította a figyelmet a település
védendő és egyúttal mentendő régészeti értékeire. Kengyelről ez idáig 47 azonosított régészeti lelőhelyről van tudomásunk.
A településhez tartozó, kiemelt jelentőséggel bíró régészeti lelőhelyek, a Kengyel határában emelkedő mesterséges halmok
(tumulus, kurgán, kunhalom). Ezek a halmok az ásatási eredmények alapján a rézkorban (Kr.e. 3500-3000 körül) emelt
síremlékek voltak, melyeket a későbbi korokban, főleg a középkor elején szívesen használtak megtelepedésre,
templomépítésre. Az Alföld síkságból látványosan kiemelkedő halmok olyan régészeti és tájtörténeti jelentőséggel bírnak,
hogy megbolygatásuk, elhordásuk, alakjuk jelentős megváltoztatása feltétlenül elkerülendő.
Miután a halmok mezőgazdasági művelésre kevéssé alkalmasak, felszínüket különleges növénytársulások, ősgyepek
boríthatják. A kunhalmok azon túl, hogy védett természeti értéknek minősülnek, egyben régészeti lelőhelyek is.
Kengyel határában a kunhalmokon kívül is számos, régészeti lelőhelyként, illetve régészeti érdekű területként nyilvántartott
hely található, melyek akár egy esetleges beruházás előtt, megelőző feltárást igényelhetnek.
Korábbi régészeti feltárások során bronzkori urnasírokat, VI-VII. századi díszített fémtárgyat és agyagedény töredékeket
találtak.
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Természeti értékek
Kengyel közigazgatási határain belül országos és helyi védelem alatt álló, illetve NATURA 2000 területek nem találhatók.

A településhez tartozó legjelentősebb
természeti érték a Baghy-dombon és
a
Szélmalom-halmon
található
eredeti löszgyep, amit olyan ritka
növények alkotnak, mint a taréjos
búzafű, a kunkorgó árvalányhaj,
vagy a heverő seprőfű. Az alföldi
síkságból
kiemelkedő,
meredek
kunhalmok kevésbé alkalmasak
mezőgazdasági művelésre, így jól
megőrizték a tájra jellemző ősi
növénytársulásokat,
úgynevezett
ősgyepet.

A település határában található védett természeti érték a törökmogyorófa ültetvény. Az ötvenhárom törökmogyorófát
/Corylus colurna/ az 1900-as évek elején telepítették szabályos rendben, a fasorok által bezárt területeket pedig szántóként
hasznosították. A Balkán-félszigetről származó terebélyes, húsz méter magas fákat szívesen ültették magyar nemesi kúriák
kertjébe. Hála a gondoskodásnak, a fák ma is egészségesek.
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Kengyel déli részén található az egykori
Tisza meder mélyfekvésű területén
kialakított halastó, amely ugyancsak
becses természeti érték, ritka madárfajok
élőhelye. A hatalmas nyílt, egybefüggő
víztükör, a part menti sűrű nádas és a
keskeny galériaerdő szerű növényzet
látványban visszaidézi az ősi Tisza-part
természeti képét.
A község déli részén található egy 700
l/perc vízhozamú termálkút, a magas
jódtartalmú 65 °C-os víz lehetőséget
teremt
gyógyfürdő
kialakítására,
környezetében üdülőtelkek létesülhetnek.
Bagimajortól délkeletre, körülbelül 3 kmre található az Erzsébeti parkerdő, egy 18
hektáros, tisztásokkal tarkított ligeterdő,
ami az egykori kastélypark maradványa.
Minden évben itt rendezik meg a
„Kengyelfutás” elnevezésű rendezvényt.
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Szélmalom és Baghy-majori-halom
A község híres, országos védelem alatt álló műemléke a
település határában, a Szolnok-Szentes vasútvonal mentén a
Bagimajor megállótól mintegy ötven méterre található
szélmalom,
amely
jelenleg
látogatható,
illetve
madármegfigyelő állomásként is működik. A 15 méter magas
malmot egy dombra építették 1850 körül, kúp alakú tetővel,
zsindelyfedéssel és 1945-ig működött. A szélmalom belseje
négy szintre tagolódik, a hajdani berendezése azonban már
nincs meg.
Az épületen jelentős felújításokat végeztek, a megsemmisült
vitorlázat helyett újat kapott, a tetőszerkezet, a szintek
közötti padozat és a fordítószerkezet is rekonstrukción esett
át.
A Baghy-majori-halom vagy Szélmalom-halom, amelyen a
malom áll, egy úgynevezett kunhalom, természetvédelmi
szempontból is értékes terület, a környezetből való
kiemelkedése lévén megőrizte a táj eredeti növényzetét
alkotó löszpuszta gyepek jellemző fajait.
Jellemző növénye a taréjos búzafű és a kunkorgó
árvalányhaj, melynek legszebb állománya a megyében itt
található, illetve a ritka heverő seprőfűből is található
néhány tő a kunhalmon.
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Kunhalmok
A kunhalom olyan kultúrtörténeti, kulturális örökségi, tájképi, illetve élővilág védelmi szempontból jelentős domború földmű,
amely kimagasodó jellegével meghatározó eleme lehet a tájnak. Ebbe a gyűjtőfogalomba tartoznak a sírhalmok (kurgánok),
tellek (lakódombok), őrhalmok és határhalmok. A mára megfogyatkozott kunhalmok (Ex-lege) természetvédelmi értékek,
fokozott oltalom alatt állnak.
A Kengyel környezetében megtalálható Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által nyilvántartott kunhalmok:
-

Baghy-domb vagy Bagi-halom (086/30 hrsz.): a kengyeli 0,38 hektáros domb kiemelten védett, az oldalát kunkorgó
árvalányhajas löszgyep borítja.
Baghy-majori-halom vagy Szélmalom-halom (0115, 0114/19, 0114/20 hrsz.): építészeti emlék, ősgyep borítású,
botanikai értéke miatt természetvédelmi oltalom alatt áll.
Beszélő-halom (037/18, 037/19 hrsz.): impozáns, útépítéssel bontott halom
Csemetekerti-halom (081/17 hrsz.): mezőgazdasági műveléssel bolygatott, ép, jelentős tájképi értékű halom.
Godó-halom (030/22, 030/23 hrsz.): mezőgazdasági műveléssel bolygatott, ép, jelentős tájképi értékű halom.
Nagy-Kaszadér-halom vagy Lukász-halom (096/27 hrsz.): ép halom
Templom-domb-halom (084/1 hrsz.): kis kiemelkedés, ami hajdani templom és temető maradványait rejti.
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Római katolikus templom
Kengyelnek két temploma és egy kápolnája van. A Római
katolikus templom és a Református templom Kengyelen, a
Római katolikus kápolna Bagimajor településrészen épült.
A település központjában, a Szabadság úton található az
1934 és 1936 között épült Római katolikus Jézus szíve
templom. A folyamatos karbantartásnak köszönhetően az
épület a mai napig jó műszaki állapotban van. Az épület
szabadonálló, egyhajós szerkezetű, keleti homlokzatához
torony kapcsolódik.
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Református templom
A település központjában, a Római katolikus templom
szomszédságában, zöld környezetben található az 1929-ben
épült Református templom.
A templom egyhajós szerkezetű, háromszintes tornya a
homlokzat előtt áll. A torony óra nélküli, tetején tört vonalú,
sokszögletű sisak kapott helyet, oldalfalain és tornyán
félköríves ablakok találhatóak. Az épület a folyamatos
gondoskodásnak köszönhetően a mai napig jó műszaki
állapotban van, megőrizte eredeti stílusjegyeit.
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Római katolikus kápolna, Bagimajor
A helyi védelem alatt álló kápolna Bagimajor területén egy kisebb magaslatra épült. A domborzati adottságokat kihasználva
az épület alatti kripta kívülről is megközelíthető. Elhelyezkedésének köszönhetően messziről rálátni. A kápolna mellett
megpihenve kiváló kilátás nyílik a vidékre, különösen a halastóra.
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Régi iskolaépület, Bagimajor
A helyi védelem alá vont épület eredetileg számtartói lakásnak épült, később iskolának használták, de 1987 óta nem folyik
benne tanítás. A tégla falazatú, kontyolt nyeregtetős épületet korábban részben felújították, jelenleg turisztikai
pihenőhelyként hasznosítják, de nagy része kihasználatlan, állapota tovább romlik.
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Mázsaház, Bagimajor
A mázsaház a régi majorhoz tartozott, a vasút melletti területen építették fel, a volt számtartói lakás, a szélmalom és a
magtár közelében.
Az uradalmak jelentős kereskedelmet folytattak gabonából, melyhez a vasúti szállítást is igénybe vették, a távolabbi tároló
épületekből, földekről lóvasúttal szállították a terményt.
Az épület jelenleg kihasználatlan, műszaki állapota egyre romlik.
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Magtár (régen istálló), Bagimajor
A magtár épülete a régebbi időkben lóistálló volt, ahol az uradalom lovait tartották, a padláson pedig gabonát tároltak.
Később magtárként használták, majd üresen állt.
Az épületet az Önkormányzat értékesítette, az új tulajdonos az eredeti homlokzatot megőrizve felújította, jelenleg
mezőgazdasági célú tárolásra használják. A régi magtár köré új tárolók épültek, melyek tömegükben, homlokzati
kialakításukban és anyaghasználatukban is illeszkednek az épülethez.
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Kőkereszt
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Világháborús emlékmű

Emlékoszlop a község mártírjainak

Örökségünk

Régi temető
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Településképi szempontból meghatározó, eltérő karakterű területek lehatárolása
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4. TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ,
ELTÉRŐ KARAKTERŰ TERÜLETEK LEHATÁROLÁSA
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Kengyel részei
Kengyel közigazgatási területén belül, főleg a XIX. században
létrejött számos majorságnak köszönhetően több településrész
alakult ki. Ezek közül a legnagyobb a központi belterületi rész,
ahol valamennyi intézmény és a szolgáltatások jelentős része
található, egyéb belterületként pedig a korábbi majorból létrejött
Bagimajort tartják számon.
Külterületi településrész Bemapótelep és Cseberér, de néhány
tanya, illetve majorság található a település körül, főleg a halastó
környékén és a régi Tisza meder mentén.

Településközponti vegyes terület
Általános falusias terület
Tanyák, majorságok területe
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1. Településközponti vegyes karakterű területek
Kengyel központi magja vegyes karaktert mutat. Itt helyezkednek
el az intézményi, oktatási, kereskedelmi-szolgáltatási funkciókat
kiszolgáló épületek, valamint a főtér, jelentős zöldfelülettel
rendelkező
egyházi
és
kulturális
létesítményekkel,
emlékművekkel. Itt található a vasútállomás és a buszmegálló is.

Kengyel
központi belterület

Ezen a területen egyes közösségi épületek (pl.: iskola) karakterben
és funkcióban elkülönülnek a lakóépületektől: emeletes
kialakításúak, vagy szélesebb traktussal, utcával párhuzamos
tetőgerinccel épültek. Jellemzően nagyobb telkeken kaptak helyet,
több kiszolgáló épülettel, nagyobb zöldfelülettel, mint a
lakóingatlanok esetén. Ezek a középületek a templomok
kivételével nem alkotnak önálló tömböket, a település
központjában elszórva jelennek meg a lakóépületek között.
Több régi, 19. század végén, 20. század elején épült házat találunk
itt, melyek anyaghasználatára jellemző a vakolt homlokzat,
cserépfedés, tégladíszítés, mely mind a lábazaton, mind a
párkányokon, ablakkereteken is megjelenik. Ezeket az elemeket
sok újabb épületen is megtaláljuk.
Településközponti vegyes terület
Általános falusias terület
Tanyák, majorságok területe
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2. Általános falusias területek
Kengyel, illetve Bagimajor legjelentősebb része általános falusias
karakterű terület.

Kengyel
központi belterület

A közel
szabályos,
hálós rendszerben
futó utcákon
megtalálhatóak a 19. század végén és a 20. század elején épült
hagyományos, tornácos alföldi házak, jellemzően oldalhatáron
álló beépítéssel, utcára merőleges tetőgerinccel, falazott, vagy
deszkával borított oromfallal, léckerítéssel, a kertekben háztáji
gazdálkodással. A melléképületek jellemzően nyári konyha,
állattartó, vagy tároló funkcióval bírnak.
A legelterjedtebb lakóháztípusok a múlt század második felére
jellemző földszintes, sátortetős „típus kockaházak”, négyzetes
alaprajzi kialakítással, általában előkerttel, szabadonálló
beépítéssel. A melléképületek jellemzően garázs funkciójúak.
A településen található néhány újabb építésű, emeletes, vagy
tetőteres kialakítású ház utcára merőleges gerincű, kontyolt,
vagy csonkakontyolt tetővel, „L alakú” alaprajzi elrendezéssel.

Településközponti vegyes terület
Általános falusias terület
Tanyák, majorságok területe
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3. Tanyák, majorságok területe
A szántóföldek, legelők és gyümölcsösök között a település
külterületén elszórtan találunk tanyákat, illetve majorságokat. A
tanyákra növénytermesztési tevékenység, állattartás, valamint
ezekkel kapcsolatos terményfeldolgozás és tárolás jellemző. Az
épületcsoportokat lakó és gazdasági épületek alkotják, jellemzően
hagyományos, oromfalas, magastetős kialakítással.

Településközponti vegyes terület
Általános falusias terület
Tanyák, majorságok területe
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5. A TELEPÜLÉSKÉP MINŐSÉGI FORMÁLÁSÁRA
VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK
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A településkép minőségi formálására vonatkozó ajánlások

5.1. Építészeti útmutató
Kengyel község utcahálózata jellemzően tervezett, szabályosnak mondható derékszögű rendszerű. Az utcák szélessége szinte
mindenütt megfelel a mai előírásoknak.
A település egészére, beleértve a Bagimajor településrészt is, jellemző a családi házas, földszintes, esetleg tetőteres beépítés,
emeletes épület alig van a községben.
A hagyományos népi építészet épületei eredeti állapotukban nem maradtak fenn, az épületek toldalékoltak, vagy nem
hagyományőrző módon átépítettek. Az átalakítások jellemzően nem illeszkednek a hagyományos formákhoz és
anyaghasználathoz.
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Az 1960-as és 70-es évek lakóépületei uralják döntően a települést, de az elmúlt 20-30 évben is épültek új lakóépületek. A
település képe összességében nagyon vegyes.
A beépítés jellemzően oldalhatáron álló, a középületek (pl. iskola, egészségház, polgármesteri hivatal) viszont ettől eltérő
módon, zártsorúan, vagy szabadon állóan épültek.
A tetőformákban nagyon vegyes a település képe, utcavonalra merőleges és azzal párhuzamos nyeregtető, kontyolt nyeregtető
és sátortető váltakozik. Az épületek utcához viszonyított elhelyezése is esetleges, az előkert mérete nagyon változó, általában
0 és 5 méter közötti.
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Településközponti vegyes karakterű területek

Telepítés
A településközponti vegyes területen a lakóépületek közé a lakosság ellátását szolgáló középületek és szolgáltató épületek
ékelődtek be. Az itt található lakóépületek az általánosan jellemző oldalhatáron álló beépítést követik, a középületek viszont
zártsorúan (polgármesteri hivatal) vagy szabadon állóan (iskola, egészségház) épültek. Az utcával párhuzamos gerincű és a
sátortetős épületek a jellemzőek, de található utcára merőleges gerincű épület is.
A nem utcára merőlegesen telepített, nagy mértékben hátrahúzott lakóépület nem javasolt. Az oldalhatáron álló beépítés, az
utcaképhez igazodó előkert kialakításával kedvez a telekhasználatnak, a hátsókert gazdálkodásra alkalmassá válik.
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Az egységes előkerttel kialakított utcaképbe nem illik az előkert nélküli, illetve a túlzottan hátrahúzott telepítés. A
településen az előkert mérete nagyon változó képet mutat, de próbáljunk a környező épületekhez alkalmazkodni, hogy
egységes utcakép alakulhasson ki.
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Melléképítmények telepítése
Épületet bővíteni és melléképületet építeni a főépülettel összhangban, lehetőleg annak takarásában, a területre előírt
beépítési mód betartásával szabad. Alárendelt funkcióját figyelembe véve, a főépülettel azonos, vagy kisebb léptékben, ahhoz
alkalmazkodó tetőformával alakítandó ki.
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Épületmagasság
A lakóházak magassága közel azonos, földszintes, ritkábban tetőtér beépítéses épületek találhatóak a településen.
Az új lakóépületek környezetükhöz hasonló magassággal épüljenek, a túl magas, emeletes házak nem illeszkednek az
utcaképbe.
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Tetőforma
A településen a magastető jellemző, nyeregtetős, kontyolt nyeregtetős és
sátortetős épületek vegyesen találhatóak.
A tetőforma kiválasztásánál vegyük figyelembe elsősorban a szomszédos,
illetve a tágabb utcai környezetben található épületek tetőkialakítását.
Amennyiben a környezet vagy az épület funkciója nem indokolja, ne
alkalmazzunk összetett tetőformát és lapostetőt.
Lakóépületeknél törekedjünk az utcaképbe illő egyszerű nyeregtető vagy
sátortető használatára.

54

A településkép minőségi formálására vonatkozó ajánlások

Tetőhajlásszög
Az épületek tetőhajlásszöge közel azonos, jellemzően
30° és 45° közötti.
Az új lakóépületek is hasonló tetőhajlásszöggel
épüljenek, a túl magas, vagy túl alacsony hajlásszögű
tető nem illeszkedik a település utcaképébe.
Középületeknél,
gazdasági
épületeknél,
illetve
melléképületeknél ettől eltérő hajlásszög is lehetséges,
de törekedjünk az egységes utcakép kialakítására.
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Anyaghasználat, színvilág
Jellemzően sötétebb lábazat és világosabb pasztell
színű falazat alakult ki, nem egyforma színekkel, de
hasonló színvilággal.
Kerüljük az élénk, rikító színek használatát.
Anyaghasználat tekintetében a vakolt, festett fal, a
natúr tetőcserép, a fa és tégla jellemző.
Kerüljük a nem hagyományos anyagok, mint például
a trapézlemez vagy a polikarbonát burkolat, illetve a
nem illeszkedő színek használatát.
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Kerítés
A településen az áttört kerítés a jellemző, kerüljük a teljesen zárt kerítés építését. Ajánlott a falazott, oszlopos kerítés
használata, 1/3-ad rész lábazattal, 2/3-ad rész áttört résszel, de kialakítható lábazat nélküli kerítés is. Az áttört kerítést ne
takarjuk más anyagokkal, a növényzetet használjuk a további takarás kialakítására.
Törekedjünk a hagyományos építőanyagok használatára, színben és formai megjelenésben az épülettel való harmónia
megteremtésére, ne alkalmazzunk élénk, rikító színeket.
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Általános falusias területek

Telepítés
Az általános településrészen néhány kivételtől eltekintve oldalhatáron álló beépítés alakult ki, az utcára merőleges gerincű és
a sátortetős épületek a jellemzőek.
A nem utcára merőlegesen telepített, nagy mértékben hátrahúzott lakóépület nem javasolt. Az oldalhatáron álló beépítés, az
utcaképhez igazodó előkert kialakításával kedvez a telekhasználatnak, a hátsókert gazdálkodásra alkalmassá válik.
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Az egységes előkerttel kialakított utcaképbe nem illik az előkert nélküli, illetve a túlzottan hátrahúzott telepítés. A
településen az előkert mérete nagyon változó képet mutat, de próbáljunk a környező épületekhez alkalmazkodni, hogy
egységes utcakép alakulhasson ki.
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Melléképítmények telepítése
Épületet bővíteni és melléképületet építeni a főépülettel összhangban, lehetőleg annak takarásában, a területre előírt
beépítési mód betartásával szabad. Alárendelt funkcióját figyelembe véve, a főépülettel azonos, vagy kisebb léptékben, ahhoz
alkalmazkodó tetőformával alakítandó ki.
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Épületmagasság
A lakóházak magassága közel azonos, földszintes, ritkábban tetőtér beépítéses épületek találhatóak a településen.
Az új lakóépületek környezetükhöz hasonló magassággal épüljenek, a túl magas, emeletes házak nem illeszkednek az
utcaképbe.

61

A településkép minőségi formálására vonatkozó ajánlások

Tetőforma
A településen a magastető jellemző, nyeregtetős, kontyolt nyeregtetős és
sátortetős épületek vegyesen találhatóak.
A tetőforma kiválasztásánál vegyük figyelembe elsősorban a szomszédos,
illetve a tágabb utcai környezetben található épületek tetőkialakítását.
Amennyiben a környezet vagy az épület funkciója nem indokolja, ne
alkalmazzunk összetett tetőformát és lapostetőt.
Lakóépületeknél törekedjünk az utcaképbe illő egyszerű nyeregtető vagy
sátortető használatára.
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Tetőhajlásszög
Az épületek tetőhajlásszöge közel azonos, jellemzően
30° és 45° közötti.
Az új épületeknek is hasonló tetőhajlásszöggel kell
épülniük, a túl magas, vagy túl alacsony hajlásszögű
tető nem illeszkedik a település utcaképébe.
Középületeknél,
gazdasági
épületeknél,
illetve
melléképületeknél ettől eltérő hajlásszög is lehetséges,
de törekedjünk az egységes utcakép kialakítására.
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Anyaghasználat, színvilág
Jellemzően sötétebb lábazat és világosabb pasztell
színű falazat alakult ki, nem egyforma színekkel, de
hasonló színvilággal.
Kerüljük az élénk, rikító színek használatát.
Anyaghasználat tekintetében a vakolt, festett fal, a
natúr tetőcserép, a fa és tégla jellemző.
Kerüljük a nem hagyományos anyagok, mint például a
trapézlemez vagy a polikarbonát burkolat, illetve a
nem illeszkedő színek használatát.
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Kerítés
A településen az áttört kerítés a jellemző, kerüljük a teljesen zárt kerítés építését. Ajánlott a falazott, oszlopos kerítés
használata, 1/3-ad rész lábazattal, 2/3-ad rész áttört résszel, de kialakítható lábazat nélküli kerítés is. Az áttört kerítést ne
takarjuk más anyagokkal, a növényzetet használjuk a további takarás kialakítására.
Törekedjünk a hagyományos építőanyagok használatára, színben és formai megjelenésben az épülettel való harmónia
megteremtésére, ne alkalmazzunk élénk, rikító színeket.
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Tanyák, majorságok területe
Telepítés
A tájképi értékekhez való igazodás érdekében szabadonálló, a tanyákra, majorságokra jellemzően csoportosított
mezőgazdasági épületek helyezhetők el. A telekhatár mentén ajánlott védőfásítással körbevenni a területet.
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Tetőforma
Az alföldi tájra az egyszerű nyeregtetős épületek a jellemzőek, próbáljuk követni ezt a hagyományt. Lehetőség szerint ne
építsünk lapostetős, vagy manzárdtetős épületet, illetve az összetett tetőidom is kerülendő.
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5.2. Közterületek településképi útmutatója
A közterületek szép példája a Szabadság úton, a római katolikus és a református templom körül kialakított közpark, ami
több, jól elkülöníthető részből áll. A rendezett, jól karbantartott zöldfelületeken, a köztéri szobrokon és emlékműveken kívül
található itt egy színpad, előtte nagyobb burkolt felülettel, ami lehetőséget ad rendezvények, előadások, koncertek
lebonyolítására. A két templom közötti részen a gyermekek számára egy játszóteret, a park északi sarkában pedig egy artézi
kutat alakítottak ki.
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Az utcák, terek, parkok tervezésekor is alkalmazkodjunk a meglévő adottságokhoz, a kialakult utcaképhez, a település
hagyományaihoz. A közterületek arculatát szebbé tehetjük egységes, időtálló utcabútorok elhelyezésével, természetes, illetve
hagyományos anyagok használatával, esztétikus járdaburkolatok készítésével.
Környezetünk fontos elemei a növények, melyek élhetőbbé és esztétikusabbá teszik kertjeinket, utcáinkat, parkjainkat.
Gondosan válasszuk ki az ültetni kívánt fák, bokrok, virágok fajtáit, lehetőség szerint őshonos fajokat használjunk,
gondozzuk őket. A tájidegen, agresszíven gyomosító, inváziós növényfajták telepítése kerülendő.
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6. JÓ PÉLDÁK: ÉPÜLETEK, ÉPÍTÉSZETI RÉSZLETEK,
KERÍTÉSEK, KERTEK, ZÖLDFELÜLETEK
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Épületek
Új épületek tervezésekor törekedni kell a funkciónak megfelelő, hagyományos arányok megtalálására. Az épület tömegében
ne lógjon ki környezetéből, kerülni kell a túlságosan összetett tömegeket, tetőformákat. Figyeljünk a környezetünkben
alkalmazott tetőformákra, homlokzati tagolásra, anyaghasználatra, nyílászáró kialakításra, így házunk harmonikusan
illeszkedni fog az utcaképbe. Elsősorban a földszintes, téglalap alaprajzi kialakítású, nyeregtetős, kontyolt nyeregtetős vagy
sátortetős házak példáját kövessük, igényesen kiválasztott anyagokkal korszerű épületeket tervezzünk. A melléképületek
kialakítása lehetőleg legyen összhangban a főépületével.
Felújítás esetén őrizzük meg az eredeti arányokat, lehetőleg természetes anyagokat és színeket válasszunk.
Hagyományos építészeti elem a tornác, mely mai épületeinknek is jól hasznosítható eleme lehet. Követve a hagyományokat,
vagy teraszként, télikertként újragondolva is sokat hozzátesz életterünkhöz.
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Homlokzatképzés, anyaghasználat
Az épületek homlokzatképzésénél, anyaghasználatánál előnyben kell részesíteni a természetes anyagok (pl.:
tégla, kő, fa, vakolat) alkalmazását. A tetőhéjalás kiválasztása során, amennyiben a tető hajlásszöge
megengedi, javasoljuk a kerámia, illetve betoncserepek használatát. Alkalmazható a zsindely, és
cserepeslemez fedés is, alacsonyabb hajlásszög esetén pedig esztétikus megjelenést biztosít a korcolt
lemezfedés. Azbeszttartalmú anyagok beépítése tilos.
A homlokzat és a tető színe legyen egymáshoz illő, harmonizáljon a nyílászárók, burkolatok és a kerítés
színével. Kövessük a hagyományos, natúr, visszafogottabb pasztell színeket, melyek illeszkednek az
utcaképbe. Egy választott szín több árnyalatát is felhasználhatjuk, a sötétebb tónust kaphat a lábazat,
világosabbat a nagyobb homlokzati felület.
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Nyílászárók, részletek
Az épületek megjelenésében hangsúlyos szerepet kapnak a nyílászárók. Régebbi lakóépületeken, illetve középületeken ezek
fából készültek, felületkezelésük általában fehér, illetve barna színű festés, mázolás. Sok ablak tégla párkánnyal, díszítéssel
készült, az üvegezés osztott. Új épületek, illetve nyílászáró csere esetén javasolt a faanyagú, vagy fa mintázatú nyílászárók
használata fehér, barna, illetve natúr fa színben. Utcai homlokzatra lehetőleg ne garázskapu kerüljön, hanem az épület
léptékéhez illeszkedő nyílászáró.
A részletek tovább gazdagítják az épület megjelenését. Egy gondosan kiválasztott kilincs, burkolat, vagy párkány harmonikus
megjelenést biztosít. Gondolni kell az utcafronti, illetve déli/nyugati homlokzati nyílászárók árnyékolására. Esztétikus
megjelenést biztosítanak a külső, fa zsalugáterek, valamint a rejtett tokos redőnyök.

74

Jó példák: épületek, építészeti részletek, kerítések, kertek, zöldfelületek

Kerítések
Kerítés tervezésekor fontos szempont az illeszkedés - mind az anyag, mind a
szín kiválasztásakor legyünk tekintettel a ház homlokzatára. Így a településkép
egységesebbé, harmonikusabbá válik. A hagyományos anyagokból (kő és fa)
épített kerítések jól harmonizálnak a régi épületekkel, az újabb építésű házak
esetén jó választás lehet a tégla pillér és lábazat, köztes fa, vagy fém elemekkel,
melyek légiesebbé teszik a szerkezetet. Az áttört kerítés mögé ültetett növények
védik a kertet a kíváncsi szemek elől, mégsem szűntetik meg teljesen az utcával
való vizuális kapcsolatot.
A kapu anyaga harmonizáljon a kerítésével, jelölje ki a bejáratot.
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Kertek
A kertek funkciója mára megváltozott. Míg korábban elsősorban állattartási és növénytermesztési célt szolgáltak, addig mára
előtérbe kerültek a díszkertek. A gondozott, harmonikusan kialakított kertek jelentős szerepet kapnak a település
hangulatának kialakításában. Természetes környezetünkbe történő beavatkozáskor törekedni kell a meglévő, egészséges fák
megőrzésére, melyek sok hasznot hoznak: nyáron kellemes árnyékot biztosítanak, télen átengedik a napsugarakat, védenek a
széltől. Ha egy új épület, vagy terasz tervezésekor figyelembe vesszük a meglévő, idősebb fákat, akkor azonnal élvezhetjük
ezek jótékony hatását, nem kell éveket várnunk, míg az újonnan telepített növények megnőnek. Sokkal gyorsabban
illeszthetünk bele így új elemeket a kertünkbe.
Új zöldfelületek kialakításakor ajánlott az őshonos fajok választása. Az utcafronti kerítés mentén ültetett növények szebbé
teszik az utcaképet, bensőségesebbé, védettebbé alakítják az udvart.
A kerti burkolatok kialakításakor gondolni kell az esővíz elvezetésére, célszerű a vizet átengedő burkolat választása (pl.:
térkő, kavics).
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Ház és kerítés előtti utcakép

Barátságos utcák, védett járdák alakulnak ki a közterületek fásításával,
növények telepítésével. A zöld térfalak megszűrik az utakon keletkező port,
illetve zajokat, emiatt fontos a meglévő növények karbantartása, védelme.
Szélesebb utcák esetén javasolt fasor, illetve sövények ültetése.
A zöld árokpart gondozása, kisebb virágok ültetése szebbé teszi az utcát.
Szűkebb utcák esetén akár a kerítéseket is ki lehet váltani egybefüggő
növénysorral.
Javasolt a tájba illő, szárazságot jól tűrő növények választása. Az örökzöldek
télen is látványosak, a virágok színessé teszik közvetlen környezetünket.
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Utcabútorok, emlékművek
A település fontos részét képezik az utcabútorok. A közterületek arculatát szebbé tehetjük ezek egységes megjelenésével. Jó
példák a természetes anyagok felhasználásával, időtálló anyagokból készült padok, játszótéri elemek, kandeláberek,
hulladékgyűjtők, és táblák.
A közterületeken, parkokban elhelyezett emlékművek nem csak kulturális értelemben teszik gazdagabbá a települést, de
találkozási pontot is jelenthetnek, így fontos elemei mindennapjainknak. Ezek esetében is fontos az igényes anyaghasználat
és a megfelelő telepítés, települési szövetbe illesztés.
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Reklámhordozók, műszaki berendezések

A hirdetőtáblák, cégérek, reklámok alapvetően befolyásolják a városképet, így elengedhetetlen, hogy ezek az elemek
illeszkedjenek az utcaképbe. Ez elősegíthető a megfelelő, épület karakterével harmonizáló, időtálló anyagválasztással,
színvilággal. Biztosítani kell ezek karbantarthatóságát is.
Az épületek utcai homlokzatára ne helyezzünk műszaki berendezéseket, mert ezek megjelenése nem esztétikus. A klíma
berendezések, antennák, napelemek, napkollektorok lehetőség szerint alárendeltebb homlokzaton kapjanak helyet, vagy
építészeti eszközökkel takarjuk el őket.
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