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1

BEVEZETÉS

Királyhegyes egy kis Csongrád megyei helység. A
településképi arculati kézikönyvet abból a célból
írtuk, hogy a község természeti adottságait,
történelmi és kulturális értékeit bemutassuk.
Továbbá a településkép megőrzése céljából
irányt kívánunk mutatni az építeni és felújítani
szándékozóknak ahhoz, hogyan végezzék el
arculatbéli módosításaikat. Személetformáló
hatással kívánunk lenni az érintettek körében,
mivel fontos hangsúlyozni, hogy egy építkezés
illetve felújítás befolyásolja utcája és egész
Királyhegyes arculatát is.
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Ingatlanjuk

külső

megjelenésbéli

felruházásakor ezért javasolt figyelembe venni
a

helyi

építészeti

eljárásmódokat,

hagyományokat,

elsajátítani

a

közösségi

gondolkodásmódot.
Pozitív

példákat

követendő

kívánunk

módszereket,

bemutatni,
kiegészítve

szemléltető ábrákkal és helyben készült
fényképekkel. Más

településekről

hozott,

Királyhegyesen kerülendő módszereket is
ismertetünk. Folyamatosan bővülő, nem pedig
lezárt dokumentumnak szánjuk a kézikönyvet,
melyben a község településképét vesszük
kiindulópontnak.
Bízunk

benne,

Királyhegyes
kézikönyvével!

segítségére
településképi

lehetünk
arculati

A település bemutatása |5

KIRÁLYHEGYES BEMUTATÁSA
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A Makói járásban fekvő kis község a járásszékhelytől 17 kilométerre található. A román határ felé tartó M43-as
autópályáról valamint a Tótkomlós irányába menő 4432-es útról Makó-Rákosnál letérve érhető el a 4425-ös számú
úton. Csikóspuszta pedig ezen útról a 44127-es ötödrangú zsákútra kanyarodva jutunk.
Bár nevét már Zsigmond király korában említették a feljegyzések (később 1455-ben Kyralyhegyesse alakban), a
település a XIX. századig nem létezett hivatalosan. A török hódoltság alatt többször elpusztult, de mindig újra
benépesítették. Telepes falunak tekinthető, mivel a Makó, Apátfalva és Csanádpalota közti pusztára 60 apátfalvi
zsellércsaládot telepítettek 1844-ben, innentől vehető településnek az akkor Nagy-Királyhegyes nevű kis község,
mely Csanád vármegyéhez tartozott.

1. térkép Az Első Katonai Felmérés (1763-1787)
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Fényes Elek földrajzi író 1851-ben már említette leírásában: „puszta, Csanád vmegyében, ut. p. Tót-Komlós, a k.
kincstáré.” Az első világháborúban 75-en haltak meg a településről, míg a második világégés során 30-an. 1950-ben
alakult ki a mai kiterjedésében, amikor Nagy-Királyhegyest és Csikóskút-pusztát egyesítették. Még ebben az évben
a megyerendezés alkalmával Csongrád megyébe került.
2015-ben 626 fő élt Királyhegyesen. A község mezőgazdaságában termesztett növények közül kiemelkedik a
vöröshagyma, fokhagyma, búza, kukorica, árpa.

2. térkép A Második Katonai Felmérés (1806-1869)
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ÖRÖKSÉGÜNK
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Királyhegyes szabályos alaprajzú, sakktábla szerkezetű település, ennek oka viszonylag kései kialakulása. A XIX-XX.
század első felében jellemző volt az Alföldön annak síkvidéki jellegéből adódóan az egymásra merőleges utcájú
szerkezet létrehozása, mely az egész község alaprajzának ad egy vizuálisan érzékelhető kötött kinézetet.
Utcaszerkezete észak-déli illetve kelet-nyugati elemekből áll. A szabályosság csupán a délnyugati és délkeleti részen
szűnik meg a Folyó-éri-csatorna kanyargása miatti területfoglalásból adódóan. A település központjában, a Dózsa
György utca valamint a község középvonalának is tekinthető Jókai utca kereszteződésében egy teresedés van, ott
található Királyhegyes temploma.
A településen minden lakóépület észak-déli illetve nyugat-keleti tájolással lett felépítve utcájára merőlegesen. A
merőlegességre maroknyi kivétel a Folyó-éri-csatorna miatti rendhagyó irányú utcaszakaszok, amely részeken
lakóházak elvétve vannak (továbbra is a megszokott elrendezésben). Az épületek szalagtelkeken helyezkednek el,
amik követik az épületek szabályos elrendeződését. A Felszabadulás – Jókai – Kossuth utcák között a szalagtelkek
határai a szomszédos utcák középvonalában futnak. A Felszabadulás utcától nyugatra illetve a Kossuth utcától
keletre van még 1-1 utca, a megnevezett utcák telkei az eddig ismertettektől eltérően kifutnak ezen utcákig. A
Királyhegyesen áthaladó főútvonal délről érkezik be, a Jókai utcában a központi teresedésig halad, ott rákanyarodik a
Dózsa György utcára, és keleti irányban elhagyja a települést.
A régi építésű lakóházak igazi alföldi hosszú, a kert irányában benyúló parasztházak, a település szélén látható a
legtöbb eredeti állapotban. A központ felé haladva felújított formában találkozhatunk velük. A hagyományos tornácok
néhol még megvannak, ám jellemzően beépítették mára őket, mindet a felújítás jegyében. Szocialista típusú
kockaházak is épültek Királyhegyesen, ezeknek jellemzői a sátortetős beépítés, a két háromosztatú ablak az
utcafronton és a népi elemek teljes hiánya. Elvétve akadnak felújított változataik. Új építésű lakóházak is kinőttek a
földből a rendszerváltás óta, ezek a főként Szegedről illetve Makóról kiköltöző békére vágyó emberekhez köthetők.
A község külterületéhez tartozó Csikóspuszta kevesebb utcából és épületből áll, északkeleti-délnyugati irányban
nyúlik el, és ugyanolyan sakktábla szerkezet jellemzi, mint Királyhegyest.
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Szent Kereszt felmagasztalása templom
A mai neogótikus római katolikus templom 1902-ben épült a
Jókai és Dózsa György utca kereszteződésében kialakított téren.
1924-ben önálló lelkészség lett, 1928-ban plébánia rangra
emelték. Szabályos, észak-déli elhelyezkedésű.

Természeti értékei
A természetföldrajzi adottságok, a Körösök és a Maros több ezer éves természetalakító tevékenysége során kialakult
jellegzetes tájszerkezet szükségessé tette a környékbeli területek egységes természetvédelmi kezelését, így a KőrösMaros Nemzeti Park Csanádi puszták nevű tájvédelmi területéhez tartozik 1997 óta a fácánokban, vadkacsákban,
őzekben gazdag királyhegyesi terület. A Délkelet-Alföld sajátos hangulatú tájain több országos illetve nemzetközi
jelentőségű természeti érték található. A darvak, kis lilik és pólingok átvonulási útja érinti a környéket, amelynek
túzokállománya is európai hírű.
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JELLEMZŐ ÉPÍTÉSZETI KARAKTEREK,
TELEPÜLÉSSZERKEZETI JELLEMZÉS
A Települési Arculati Kézikönyben nem
különböztetünk meg eltérő karakterű
településrészeket.

4
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A település ortofotóján látható, hogy Királyhegyes belterülete
szabályosan szerkesztett: egyenes, egymásra merőleges
utcákból áll. Ebből következtethetünk viszonylag kései
kialakulására. A lakóházak sora népi hagyományokat idéz.
A belterületen a meglévő építészeti karakterhez illően lehet új
beépítéseket kialakítani, vagy jelenlegit átalakítani. A
Településképi Rendelet részletesen írja le a szabályokat az
utcafront kialakításának lehetőségeiről, a közterületen
elhelyezhető építményekről, a közlekedési területekről és
zöldfelületekről.
A külterületekre a természeti adottságoknak megfelelő
növényállományt kell telepíteni, illetve a kialakult
mezőgazdasági mintát kell követni.
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ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ, AJÁNLÁSOK
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Az építészeti utómtatóban Királyhegyesre olvashatók ajánlott
építészeti megoldások, melyek segítségképpen szogálnak az új
épületek

építésekor

és

meglévők

felújításakor,

hogy

azok

környezetükbe illeszkedve jöjjenek létre.

TELEPÍTÉS
A településen oldlahatáros beépítésekkel helyezkednek
el a lakóházak, melyek utcavaonalasan vannak telepítve.
Az északi telekhatárra húzott szalagtelkes telkeken álló
épületek az észak-déli irányú utcákra merőlegesek, míg
a kelet-nyugati utcákban jellemzően az utcával
párhuzamos beépítés figyelhető meg.

A kialakult építési sávtól eltérni új építés esetén nem
javasolt, mivel az egy vonalban álló házak alkotnak
harmonikus utcaképet.

Kerülendő a meglévő beépítési vonaltól hátrahúzni vagy
elforgatni az új telepítésű lakóházat.

A

képen

egy

beépítés látható.

tanácsos

utcavonalas
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TETŐHAJLÁSSZÖG
Királyhegyesen

a

magyar

hagyományos

falvhoz hasonlóan a magastető kialakítása
ajánlott, mely dőlése a meglévőkhöz hasonlóan
35-45 fok között van.
Az új épületek és tetők kialakításakor a
környezetbe

illeszkedés

érdekében

a

tetőhajlásszöget a szomszédos épületekhez
hasonlóan célszerű meghatározni.

MAGASSÁG
A településen földszintes házak vannak. Az egy
szintes épületek közé több szintes ház
elhelyezése kerülendő. A hirtelen kimagasodó
épületek zavaró hatással lennének a falusi
környezetre.

Kisebb

településeknél

a

templomnak kell a legmagasabb építéménynek
lennie.

Az alább láható fotókon Királyhegyesen álló
házak láthatók, melyek azonos építménymagasságukkal és tetőkialakításukkal alkotnak
harmonikus utcaképet.
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TETŐFORMA
A településre leginkább jellemző tetőforma a
nyeregtető, de előfordul kontytető és csonka
kontytető is. A felsorolt formák javasoltak új
épületekek építése esetén.
Kisberszeny

hagyományos

építészeti

környezetében kerülendők a modern tetőformák
kialakításai, így például az összetett tető és a
lapostető használata nem tanácsos.

Új lakóházak megépítésekor a szomszédos
épületekhez igazodó tetőforma megválasztása
kiemelten fontos.

A lenti kép a településre jellemző tetőformára
mutat példát.
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SZÍNEK
A településen jellemző a világos pasztellszínű
homlokzat, a vöröses tetőhéjazat és velük
harmonizáló festett vagy kő lábazat használata,
melyekhez hasonlóan javasolt az új épületeknél
és felújításoknál a színek alkalmazása.
Közel azonos színek használata karakterhű
utcaképet eredményez, így kerülendők az élénk
és harsány színek. Nem elfogadható a rikító
fémlemez fedés és burkolat sem vagy a túlzott
homlokzatdíszítés.

A képen ideális színhasználatra látható példa.
Tanácsos a világos pasztellszínű vagy fehér
homlokzatfestés.

Mai példák |15

KERÍTÉS
Királyhegyesen a tömör, falazott, vakolt, színezett,
épülethez illeszkedő kerítések jellemezők az utcavonalon,
ahol a kerítésekkel harmonizáló tömör vagy áttört fém
kapuk vagy lábazatos fa kapuk vannak. A további
telekhatárokon áttört kerítések jellemzők.

Kerülendők az áttört náddal bevont kerítések és az
előgyártott palenels kerítések, amennyiben meglévő
betonkerítések vannak, azokat pasztellszínekkel célszerű
lefesteni, hogy jobban illeszkedjenek környezetükhöz.

A Királyhegyesen készült képen egy jó
kialakítású kerítés-kapu látható.
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KERÍTÉSEK
A településen a tömör kerítések használata javasolt tömör fa, vagy fém kapukkal. A kerítéseket a hozzá
tartozó épülettel harmonizáló módon ajánlott kialakítani.

Az utcai telekhatártól eltérő oldalakon az áttört kírétések használata is elfogadott.

Kerülendő az előregyárott betonkerítés használata.
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KERTEK
A terület potenciális vegetációja a zárt homoki tölgyes
és homokpuszta, melyek jellemző társulásai a jó
vízgazdálkodású,

homokos

talajoknak.

Növényalkalmazás terén érdemes az itteni talaj- és
időjárási viszonyokhoz alkalmazkodó társulásalkotó
fajok közül válogatni. Uralkodó faj a kocsányos tölgy
(Quercus robur), mely szárazságtűrő és rendkívül
ellenálló, jó várostűrő. Az alapfajt leginkább parkokba
érdemes telepíteni mérete miatt, míg oszlopos fajtája, a
’Fastigiata Koster’ kisebb méretű, akár utcafásításra is
alkalmas. Megjelenik az állományban az ezüst hárs (Tilia
tomentosa) mint elegyfaj, melynek ’Szeleste’ fajtája
ültethető szoliterként parkokba, kedvező tulajdonságai
közé tartozik a szárazság- és várostűrés.
A fehér és a rezgő nyár (Populus alba és Populus tremula)
is jellegzetes állományalkotó a homokos alapkőzeteken,
mindkét faj kiváló parkfának. Ki kell emelni még a
közönséges

nyírt

(Betula

pendula),

mely

igen

meghatározó eleme ennek a térségnek. Alapfaján kívül
ismertek kisebb méretű fajtái, melyek alkalmasak
kiskerti telepítésre is. A ’Youngii’ csüngő koronájával
díszít,
a ’Bíbor’ és ’Purpurea’ különlegessége sötétbordós, szinte lilás
lombszínében rejlik, míg a ’Laciniata’ szeldelt leveleivel gyönyörködtet.
Igényeik egyeznek az alapfaj igényeivel. Megjelenik a társulásban a
vadkörte

(Pyrus

pyraster)

is,

illetve

az

alacsonyabb

lombkoronaszintben a tatárjuhar (Acer tataricum) és a mezei juhar
(Acercampestre) egyaránt megtalálhatók. Előbbinek javasolható ’Hot
Wings’ nevű fajtája, mely alkalmas utcafásításra és gyönyörű
élénkvörös terméseivel díszít, előnye pedig rendkívüli ellenállósága.
Mezei juharok közül javasolható az utcasorfának is alkalmas oszlopos
’Lienco’ és a kerekded koronájú, fodros levélszélű ’Queen Elizabeth’,
valamint

a

vörösen

kihajtó

’Red

Shine’

is.

Jó

alkalmazkodóképességűek, szárazságtűrők, sőt utóbbiból még
sövény is nevelhető. Jól érzi magát a homokos talajon a mezei szil
(Ulmus minor) és a vénic szil (Ulmus laevis) is, melyek parkokba
telepíthetők, de a mezei szilnek a kisebb méretű fehér tarka levelű
’Variegata’ fajtája is választható. Megemlítendő még a vadcseresznye
(Prunus avium), illetve mellette a nemes gyümölcsfajok is, hiszen nagy
múltra

tekint

vissza

errefelé

az

alma-,

meggy-

és

cseresznyetermesztés. Legfontosabb cserjék az egy- és kétbibés
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galagonya (Crataegus monogyna és Crataegus laevigata), előbbinek az oszlopos habitusú ’Stricta’ fajtája népszerű, míg
utóbbinak ’Paul’s Scarlet’ fajtája, mely kis méretének és ellenállóságának köszönhetően utcafásításra is alkalmas és
igen látványos virágzáskor. Somok közül a veresgyűrű som (Cornus sanguinea) jellemező a társulásra, ennek
választható többek között ’Midwinter Fire’ fajtája, melynek különlegessége vesszőszínében rejlik. Ajánlható a
fogyaszthatósága miatt értékes fekete bodza (Sambucus nigra), melynek ismertek díszítőértéket is képviselő fajtái pl.
a ’Black Beauty’, valamint megemlítendő a kökény (Prunus spinosa), melynek fanyar ízű termése használható fel
változatos formában. Ajánlható még a homokos talajt kedvelő borókafélék pl. közönséges boróka (Juniperus
communis) elterülő vagy éppen oszlopos fajtáinak használata.

Évelők közül legfontosabbak a pázsitfűfélék, jól alkalmazhatók közterületen és kiskertekben is egyaránt a csenkeszek
(Festuca sp.), egyes sás fajok (Carex sp.), vagy a keskenylevelű árvalányhaj (Stipa tenuissima) is. Nagyobb méretű
díszfüvek közül telepíthető pl. vesszős köles (Panicum virgatum), különleges fajtái, a ’Squaw’, és a ’Shenandoah’ szemet
gyönyörködtetőek. Fontos gyepszint alkotók az eredeti társulásban a ligeti fajok, melyek közül kiemelendő a
gyöngyvirág (Convallaria majalis) és a salamonpecsét (Polygonatum multiflorum), melynek ’Variegata’ fajtáját is
használhatjuk, azonban fontos tudnunk, hogy mindkét faj mérgező. Ültethetünk gólyaorrot (Geranium sp.) a kertek,
közterületek árnyasabb részeire, például utak szegélyezésére, gyeppótlónak. Az előkertekben és forgalmasabb
közterületeken, tereken bátran kialakíthatunk látványos, reprezentatív egynyári és évelő felületeket, melyekbe
célszerű szárazságtűrőbb fajokat pl. sudárzsálya (Perovskia atriplicifolia) választani, kombinálva a pázsitfűfélékkel.
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ANYAGHASZNÁLAT
Településképi szempontból elsőroban a cserép

Kerülendő a falu arculatába nem illő hullámpala és

használata ajánlott tetőhéjazatnak.

fémlemez fedés.

Javasolt gépkocsibeállók és járdák burkolásakor a

Kerülendő az aszfalt és beton burkolat

térkő használata.

alkalmazása.
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AJTÓK, ABLAKOK, KAPUK
Kizsberzsenyen utcáin változatos nyílászáró kialakítások figyelhetők meg. Épületeken elsősorban a hosszanti
elrendezéső sötétbarna fa ablakok javasoltak, melyek műanyag redőnytok helyett zsalugáterrel felszerelhetők. Az
utcai kapuknál tömör fa vagy fém kialakítás tanácsos. A bejárati ajtóknál az ablakokkal megegyező színű fa ajtók
beépítése tanácsos.
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RÉSZLETEK
Királyhegyesen sík vidékén népi hagyományokra
visszatekintő építészeti részletek találhatók. A
nyeregtetős épületek utcafrontja gyakran oromfallal,
kiemelt párkányzattal, a tornácra továbbfutó tetővel,
díszítő homlokzatvakolattal és két hosszanti ablakkal
kialakított.

Az

épületekhez

tartozó

kerítések

díszítettége is gyakori, melyeknél fontos, hogy az
épülettel harmonizálóan legyenek. Az oromfalaknál
gyakori a füstlyukak megléte és a díszítő fa borítás.
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HOMLOKZATKÉPZÉS
A településen a népi mesterek által használt homlokzatképzésre találni számos
példát. Ezen épületek utcai homlokzatai két hosszanti elrendezésű fa ablakkal
rendelkeznek, általában az oromzatos falak díszítő párkánnyal ellátottak,
valamint a nyeregtető egyik oldala a beépített tornácra továbbfutó. Az ablakok
árnyékolását javasolt zsaulágterrel megoldani, kerülendő a műanyag
redőnytokos ablakok használata.
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MAI PÉLDÁK
Falusias területeken új modern épületek építése
esetén a szomszédos épületeken látható
arányrendszert célszerű betartani. Megfelelő
részletképzésekkel és modern, valamint helyi
anyagok használatával környezetbe illeszkedő
épületek születésére van lehetőség. Utcaképi
homlokzatoknál

kiemelten

fontos

a

hagyományos arányrendszer és az épületek
falusi léptékének megtartása. (Képek nem a
településen készültek.)
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Régi, népi építészeti karaktert hordozó épületek felújítása
Királyhegyesen oldalhatáros, utcavonalas beépítés jellemző. Az épületek általában utcára merőleges telepítésűek,
csonkakontyos, kontyos vagy nyeretetősek. Az épületek között általában tömör kerítések vannak. A település
karakteréhez illően kell a meglévőket felújítani. Az anyag és színhasználatot a meglévő hagyományos épületekhez
igazodva javasolt megválasztani, így a szomszédos épületekkel harmoinázló újítások történhetnek. Kimeleten fontos
az utcafronti homlokzatok hagyományok szerinti megvalósítása, a szükség szerinti modernebb elképelések az udvar
irányába kerülhetnek kialakításra. (A képek nem a településen készültek.)

Utcák, terek |25

UTCÁK, TEREK
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A település központjában található a Szent Kereszt felmagasztalása templom. A templommal szemben a Jókai utca
két sarkán felújítások történtek: buszmegálló, fedett pavilon, parkosítás, térburkolattal kialakított járda, utcabútorok
(padok, szemétgyűjtők, virágtartók) és egy felszerelt játszótér kapott helyet. Az utcákat az utcavonalas beépítésű
házak keretezik, valamint a gépkocsiút mellett nagy zöldfelületi sávok vannak vízelvezető árkokkal. A temető melletti
I-II. világháborús emlékmű felújítása is megtörtént az elmúlt években.
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HIRDETÉSEK, REKLÁMTÁBLÁK
Kisebb településeknél a fa táblák és vas cégérek reklám
célű alkalmazása elfogadott. A képeken illusztrált
példák alapján javasolt a hirdetések, reklámtáblák és
információs pontok kialakítása.
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Hirdetések

Királyhegyes

arculatához

nem

illeszkedő

molinók,

fényreklámok és óriásplakátok alkalmazása kerülendő.
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A kézikönyvben szereplő fotók nem kizárólag a településen készültek!
Az építészeti útmutató, a mai példák és a reklámhordózókkal kapcsolatos témakörökben szereplő
javaslatok között, máshol készült fényképeket is beillesztettünk saját adatbázisunkból, hogy olyan
mintákat tudjunk bemutatni, amelyek a település arculatát, karakterét kedvező irányba módosíthatják.
A kézikönyvben kerülendő példaként szereplő képek nem a településen készültek.

