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BEVEZETÉS
Emlékszem, tizennégy éves voltam, amikor 1985-ben, életemben először Bécsben jártam.
Nickelsdorfnál léptük át busszal a határt. Sorjában haladtunk a szép, rendezett kisfalvakon és
városkákon keresztül, egészen a csodálatos fővárosig. A buszból nézelődve, fejemet az ablaküvegnek
támasztva, egy szebb, szabad országról és egy rendezett Kübekházáról álmodoztam. Azon
merengtem, hogy vajon, a mi kis falunk is lehet majd egyszer szép?
Harminckét évvel ezelőtt, magam sem hittem, hogy még pár év, és Magyarország lerázza magáról a
szovjet igát, és ránk köszönhet a várva várt szabadság. Igaz, azt meg végképp nem gondoltam akkor,
hogy egyszer majd szülőfalum polgármestereként, személyesen is kivehetem részemet a falu „széppé
tételének” magasztos munkálataiból.
Amikor e sorok íródnak, már negyedik ciklusban, tizenötödik esztendeje látom el polgármesteri
teendőimet. Azóta is, szinte ugyanazzal a kiváló emberekből álló képviselő-testülettel
együttmunkálkodva, kölcsönösen segítve, támogatva, és - ami nagyon fontos - tisztelve egymást,
végezzük közmegbízatásunkat. Mindannyian kiváltságnak és szolgálatnak tekintjük, hogy 2002-óta
részesei lehetünk egy olyan megtervezett falufejlesztésnek, amelynek eredményeként mára kívülbelül megújulhatott, akadálymentessé válhatott valamennyi közintézményünk, épülhettek újak, vagy
kaptak új funkciót a régiek. Az elmúlt években aszfaltosak lettek belterületi útjaink, teljessé lett a
közműhálózatunk, rengeteg fát, ezernyi cserjét, virágot ültettünk a település területén, lelket,
színeket adva teljesen megújult főterünknek, utcáinknak és temetőkertünknek.
Belevihettük szeretetünket, ízlésünket és kreativitásunkat lakókörnyezetünk építésébe, és
civiljeinknek, önkénteseinknek köszönhetően, új tartalmat nyert a közösségi összefogás ereje is.
Amikor első megválasztásunkat követően letettük hivatali eskünket, arra kértem a képviselőinket,
hogy egy közös politikánk legyen az előttünk álló négy esztendőben: a falu önzetlen fejlesztése!
Bár nem vetettük írásba ezt akkor, és nem alkottunk ebből helyi jogszabályt, de ehhez azóta is
mindegyikünk – mint íratlan törvényhez - alázattal tartja magát. Megértettük ugyanis: ha van
személyes érdekeken felülemelkedő közös cél, előbb-utóbb lesz hozzá közös út is.
Kübekházának az idelátogatók elmondása szerint, „lelke”, „kisugárzása”, „különleges békéje” van, és
olyan, mint egy „kis Ausztria”…
Pedig még koránt sincs kész!
Sok munka vár talán még ránk is, de az utánunk következő nemzedékre mindenképpen.
Kívánom, hogy ez az Arculati Kézikönyv – amely alaposságáért köszönet illeti kiváló szerkesztőit –
szolgálhasson szellemi alapértékként kisfalunk további építéséhez.
És hogy az álmok valóra válhatnak-e?
Azt gondolom, nem Istenen, hanem egyedül az önzetlen szeretetünkön és szolgálatkészségünkön
múlik!
Kübekháza, 2017. december 1-jén.
Dr. Molnár Róbert
polgármester
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A településképi arculati kézikönyv célja nem a merev mérnöki szabályozás,
hanem a mindenki számára érthető és követendő keret bemutatása, ajánlásokkal
és jó példákkal.
Útmutató a jövőben új otthont építőknek és a régi épületeket felújítóknak,
átalakítóknak, hogy az általuk létrehozott épületek illeszkedjenek a
hagyományos településképhez. A településen kialakult beépítések, tető formák,
anyaghasználatok, színek követése tovább tudja vinni épített örökségünk
meghatározó elemeit. A minket körülvevő, a múltunkból fakadó harmóniát
hivatott megőrizni, de kielégítve a mai igényeket is.

A példák segítséget nyújtanak olyan építészeti megjelenés kialakításához, mely
jellegében magába foglalja a településkép hagyományos elemeit, de figyelembe
veszi a jövőt is.
Biztos sokan felismerik majd a fényképekről házaikat, egyes építészeti
részleteket, kerítéseket, utcaképeket stb.
Az építés mindannyiunk ügye, mert hosszú távra maradandót alkotunk!
Forgassák értőn és kellő tisztelettel elődeinkre!
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KÜBEKHÁZA BEMUTATÁSA
Kübekháza története
1844-ben telepített község. Területén a korai századokban több kis falu osztozott:
Baromlak, Béb, Buzsák, Százegyház. Közelében állott Oroszlámos monostora, a Csanád
nemzetség híres temetkező helye.
A tatárjárás után a vidék még újjá éledt, de a török hódoltságot már nem heverte ki. A
Temesi Bánság, mint pusztákat adta bérbe az itteni földeket Kübekháza helyén az 1723-i
Mercy féle térkép a szeged-temesvári út postaállomását tüntette fel. A környező
elpusztult falvak helyén a csanádi tiszttartóság új községet alakított: Bébát. A török idők
előtti régi helyet ezután Kisbébának nevezték. A szőregi és az óbébai kincstári uradalmak
közé ékelődött területen, Kisbébán, Rébán és Majdánon főként szegedi Alsóvárosról
telepített dohánykertészek laktak. E községtől északra 1843-ban a kincstár újabb területet
jelölt ki telepítésre és község alapításra. Lebonyolítását az udvari kancellárián gróf
Kübeck Károly (1780-1855), a helyszínen a szőregi kincstartóság intézte. A 20 éves
bérlet lejártával megindultak a tárgyalások a kincstári földek megvásárlására.
Végül 1880-ban a község aláírta a megállapodást a kincstárral: az egykori telepesek
holdanként 100 forintért megvették a földjeiket. A 19. század végén már jelentős német
lakosság élt a községben (1880-ban 1047 magyar, 540 német lakos). A Szent István
tiszteletére szentelt, a környéken egyedülállóan hatalmas méretű katolikus templomot
1879-1880-bann építették. A temetőben Kálvária és Fájdalmas Szűzanya tiszteletére
szentelt kápolna épült. 1891-ben kebelezték be Kübekháza községbe az addig fennálló
Kisbéb települést.
A trianoni hármas határ a község szélső házait érintve öleli körül Kübekházát. 1924-ben a
szerb királyság Óbébát átadta Romániának. 1930-ban 1405 magyar és 563 német lakos
volt. A két háború között takarékpénztár, gazdakör önkéntes tűzoltó egyesület Hangya
szövetkezet, levente egyesület lövészegylet, malomszövetkezet működött a községben.
A trianoni országhatár elvágta a községtől a kivezető kiépített utakat. Ezért 1926-ban
szőreg-kübekházi műút készült, s ezzel kapcsolódott a község a Tisza-Maros-szög
vérkeringésébe. Rendszeres autóbusz forgalom indult Szegedre. Vasútvonala soha nem
volt. A község lakóinak harmadát, negyedét kitevő németség a második világháború
végén menekülve és az 1946. évi kitelepítéskor hagyta el Kübekházát. 1941-ben még 500
német lakója volt, 1949-ben2, 1960-ban 4 vallotta magát németnek.
1949-ben alakult meg a Sarló-Kalapács, 1951 az Új Élet és a Viharsarok Szövetkezet. E
két utóbbi beolvadt a Sarló-Kalapácsba. 1975. január elsején a környező községek
szövetkezetei egyesültek a szőregi Egyetértés MGTSZ-szel és létrehozták a Tisza-Marosszög MGTSZ-t.
Lakóinak száma 1990-ben 1455. Életét 1990-től választott önkormányzat irányítja és
segíti a település megmaradását, értékeinek megőrzését, gyarapítását.
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Ékszerdoboz. Olyan ékszerdoboz, amit bárki
megszerethet, mert szépsége nem csillogásában, hanem
tisztaságában rejlik.
Az idelátogatónak Kübekházáról három dolgot kell tudni:
1. „Az én Atyám házában sok hajlék van; ha nem így
volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek
helyet készíteni a számotokra?” (János 14.2)
2. „A gazda pedig mond egy szives jó estét,
Leül, hogy nyugassza eltörődött testét,” (Arany János)
3. „Játszom én és táncolok,
látszom én, mint sok dolog.
Látszom fénybe és tükörbe,
játszom egyre, körbe-körbe.” (Kosztolányi D.)

Kübekháza jelene
Kübekháza fő ékessége a fennmaradt, XIX. század végén és XX. század elején épült zsellérházak
és a gazdaházak, a tudatosan tervezett széles utcák és kör alakú Petőfi tér, a főtér, mely a település
központjaként funkcionál. Az ide látogató idegenre ezek tesznek kellemes benyomást és legalább
ekkora erénye az itt élők barátságos fogadtatása.
A kübeki sváboknál Erzsébet naphoz kötődött a legszebb népszokás, a három napig tartó
"Kirchweih"- búcsú, a kübeki magyarok szokása szerint pedig augusztus 20-án. Mindkét
alkalommal együtt ünnepeltek és mulattak, báloztak. A háromnapos búcsú alkalmával a legények
közül kirchweih-búcsús legényt jelöltek ki, akik kirchweihmadchent-búcsúlányt választottak
maguknak. A templom előtt fenyőfa törzsből búcsúfát állítottak, a búcsú legények a kalapjukat, a
búcsúlányok rozmaringágat adtak párjuknak és báloztak. Másodnap mindenki részt vett az ünnepi
misén és litánián, majd elköltötték az ebédet és kezdődhetett a búcsúünnepség. Harmadnap a
férfiak tekeversenyen megnyerhették a falu legszebb kosát és este folytatták a mulatságot.
A búcsú napja magyaroknál-németeknél egyaránt a lelki újjászületés napja és a fiatalok
összekerülésének alkalma volt. Az évnek ez a két alkalom volt a legkimagaslóbb eseménye.
1997. óta május utolsó hétvégéjén a
búcsú mellett szokássá vált a falunapok
rendezvény. Ilyenkor egy közeli ponton
megnyitják a határt két napra a
szomszédos falvak látogatói számára.
Megrendezésre kerül az ízek utcája
verseny, ahol az utcák főzőversenyen
mérik össze gasztronómia ismereteiket
és elnyerhetik az ízek utcája címet.
Vetélkedők
gyerekeknek,
süteménymustra, művészek fellépése,
este zenés-táncos mulatság.
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Fontos a lelki, szellemi és tárgyi
örökség, fontos a kötődés a tájhoz,
szeressék közösségüket, ezért
Kübekházán az a cél és feladat,
hogy a jelen jól megférjen a
múlttal és abból építkezzen.

Az itt fellelhető örökségek
védelme olyan településrendezési
eszközök
nélkül,
mint
értékvédelmi rendelet, építési
szabályzat
ösztönszerűen
működnek.
Jeles
példákkal
találkozhatunk
több
épület
felújítását
követően,
ahol
egészében
vagy
részlegesen
megőrizték
az
eredeti
homlokzatképzést a tulajdonosok.
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2008. december 6. óta a „Mikulás járás” alkalmával a
falu minden gyermeke 14 éves korig csomagot kap, a
„mindenki karácsonya” pedig ajándékkal lepi meg a
családokat és közös halászlé, mákos guba vacsorával,
forralt borral várja az önkormányzat a lakosságot, a
gyerekek műsorral készülnek, melynek helyszíne a
templom. Az esemény lebonyolításában önkéntesek
segítenek.
A közösség építése, a hely szellemiségének megőrzése,
az egymás iránti empátia létrehozása és megtartása
elsődleges feladata a város vezetésének.
A nehéz helyzetű családokon közösen segítenek a hétfői
kenyéradományokkal, a Mézeskalács ház előtt
elhelyezett adománykuckóval, az Egészségházban
helybe hozott szűrővizsgálatokkal.
Nyáron
táborokat
működtetnek
a
mézeskalácsház, a könyvtár és a baptista
egyház bevonásával, a kihívás napján a
polgármesterrel lehet biciklizni és a
legaktívabbak között értékes tombola ajándék
kerül kisorsolásra,
A föld napján 100 körüli önkéntes szépíti a
falu köztereit, akiket a nap végén
fáradozásukért gulyáslevessel jutalmaznak.
Tavasszal egynyári virág, ősszel krizantém és
gyümölcsfa, időszakosan krumpli és vetőmag
akcióval kedveznek.

Az 1570 fős településen gondoskodnak az
idősek nappali ellátásáról, családsegítő
és
gyermekjóléti
szolgálatot
működtetnek. Felnőtt és gyermekorvos,
fogorvos látja el a betegeket.
A Szeged-Csanádi Egyházmegye iskolát
és óvodát tart fenn, a bölcsőde
hamarosan megépül.
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Az önkormányzat a sváb identitás, gasztrokultúra
megőrzése érdekében létrehozta és üzemelteti a
Kübecker Manufaktur éttermet, ahová a környező
településekről, Szegedről sokan érkeznek a sváb
ételek felfedezésére.
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ÖRÖKSÉGÜNK
Mottó:
„Amely kor őseitől öröklött emlékeket lekicsinyli, kegyelettel nem őrzi, és nem
gondozza, az a kor a csúf hálátlanság, vagy legalábbis a vétkes könnyelműség
bélyegét önmaga süti homlokára, mert jövő nemzedékek vissza nem szerezhető
kincseit pazarolja el.” (Petrik Albert)
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Védendő épületek, értékek:
Kübekháza mint telepített község pontos terv szerint épült.
Jellegzetes épülettípusok:
Korai lakóépületek: Vertfalas, vályogtéglával javított az 1800-asévek második felében
épített zsellérházak. 60 cm falakkal, alap nélkül (utólagos alapozások), egyedi, jellemző
oromzat díszítéssel, kapupillérekkel.

Vertfalas épületek az 1800 évek végéről a mai Kossuth utcában
(Kossuth utca 283, 288, 309,315, 347 szám).

A népi építészetben az oromzatokat tekintve kétféle alapvető különbség figyelhető meg.
Egy részük deszkaoromzatos, amelyek között igen elterjedt még a romantika idejére
visszanyúló napsugaras motívum, de ugyancsak gyakori volt a függőleges deszkázás is.
Másrészük falazott, vakolt, nagyritkán nyerstégla felületűek, különféle oromdíszekkel,
vakolatmotívumokkal.
A kübekházi oromzatok is ennek megfelelően készültek. A stíluskeverő historizmus,
barokk, klasszicizmus, és romantika idejére visszanyúló motívumok. Az oromzatokon
megjelenik az egyedi a készítő mesterre jellemző geometrikus mintázat, barokk elemek
népi építészetben, és a napsugaras motívumom.
A napsugaras házak nem olyan díszesek, mint a szegediek, de fogantatásuk azokkal
megegyezik. Eredetéről Bálint Sándor a következőket írja:
„ A XVIII. században hazánkat többször végig dúlta a pestis, amely ellen a hívő lelkek
többek között a vallásban, csodajelekben kerestek oltalmat. A járványt Isten
büntetésének érezték és fogadalomból, engesztelésből állítottak országszerte művészi
alkotásnak is jelentős, a barokk városképhez egyenesen hozzátartozó Szentháromság
szobrokat. Ezért kerültek amulettként a Szentháromságot jelképező, bajelhárítónak
érzett háromszög közepén a mindeneket látó Isten szemével, szinte minden hangsúlyos
helyre: templomok homlokzataira, oltárok, szószékek oromzatára. Átkerült a szegedi
házak utcára nyíló oromfalára, feltűnt aztán kapukon, utcaajtókon, vízimalmokon,
kemencék előtétjein, azaz lyukzáró lapján is.”
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Az oromzatok egyedi, a kivitelező mesterre jellemző geometrikus mintázat, barokk elemek
megjelenése népi építészetben, ill. a romantika idejét idéző napsugaras házak.

14

A KATOLIKUS TEMPLOM
Építése az alapkőletétellel 1879. augusztus17-én kezdődött és 1880. június 9-én a torony
keresztjének fölhelyezésével fejeződött be. Védőszentje Szent István király. A
főoltárkép azt a jelenetet ábrázolja, amikor István király fölajánlja a koronát a
Szűzanyának. Festette Keszler János.
A község központjában lévő téren álló hatalmas templom minden különösebb díszítés
nélkül épült. Építészeti elemei (ablakok, ajtók formája, támpillérek, stb.) tagozatai a
csúcsíves stílus hatását mutatják, ám a gótika finom szépségei hiányoznak.
Tömeghatása, a magas tető, a 25 m-es torony, a támpillérek, az ablakokkal sűrűn tagolt
hajó (hossza 26 m, szélessége 14 m, magassága 12 m) és a viszonylag hosszú szentély
(8 m) miatt igen jó. A főhomlokzat elé kiugró karcsú torony négy sarkán támpillérek
futnak föl, majdnem a tetőzet indításáig. A bejáratot a torony a torony alsó szintjén
erőteljes kapuépítmény teszi hangsúlyossá. Fölötte hatalmas, csúcsíves záródású ablak
majd szögletes kisebb s ismét egy nagyobb csúcsíves ablak tagolja a torony szintjeit. A
palával födött toronysisak hatszögletes gúla alakú.
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A templombelső festése már csak
a bordákkal hat részre tagolt
boltozat mennyezetén maradt
meg. A gótikát idéző (ám
lényegesen laposabb) hálóboltozat
között az ég kékjével és arany
csillagokkal, a bordákat és
közvetlen környezetüket színes,
virágos mintákkal díszítették.
1985-ben
ben a templombelső felmenő
falait sárgára festették.

A főoltár mellett a hajó északi
oldalán van a Mária és a Szent
Antal korlát, velük szembe a
Jézus szíve oltár. Ugyanitt
található a festett, faragott fa
keresztelő kút és szószék. A
templom falát 14 stáció fára
festett olajkép díszíti.

A főhajó és a szentély hálóboltozata

főoltár

stáció (olajkép)

szószék
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A templom érdekessége a bejárat
északi oldalán a karzat alatt
kialakított szent sír. A faajtókkal
elzárt
helyiségben
hátulról
megvilágított, áttört felületek
rajzolják ki a keresztet és az előtte
imádkozókat. A hátsó fények az
áttörésekbe helyezett különböző
színű üveggyöngyöket világítják
meg, így a hívők képet láthatnak.
Tóth Ferenc: Csongrád Megye
építészeti emlékei Szeged, 2000,
174.oldal.
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Lakó- és közösségi épületek:
A Község építészettörténetében a stíluskeverő historizmus jegyei jelennek meg. A
parasztházak homlokzatán a barokk és klasszikus tagoló elemek, főleg a párkányok,
lizénák, pilaszterek, az oromzat falazott tűzfalainak timpanon jelleget hangsúlyozó
vakolása egységes településképet eredményeztek. Jellemző példák a Kossuth utcai
lakóházak nagy része erre az időszakra jellemző egytraktusú, falazott pillérekkel tagolt
tornácú, véges parasztház. Később megjelennek a romantikus, szecessziós elemek is. Az
oromfalú házvégek csúcsán – olykor az alsó végein is megjelenik egy-egy
egy 30-40
30
cm-es
vízszintes falsáv, amely megtöri a tűzfal egyenes vonalvezetésé
vonalvezetésé. Növényi
övényi motívumokat
követő ornamentika, díszítések, kerete
keretelésék láthatóak.
A századfordulótól a kiskapuk fölé attikafalat emel
emelnek,
nek, ezáltal megnő az utcai homlokzat
felülete, rangosabbá válik a ház megjelenése. A falakra gyakran felírják a ház építésének,
vagy átalakításának dátumát. Legjellemzőbb példák az 1900-az
az évek elején épült Árpád
utcai sváb házak (dohánytermesztők) épület
épületei.
Az 1945-ös
ös kitelepítés óta nincsenek jellemzően karbantartva. A díszeket leverték, az

Árpád utcai lakóépületek 240. és 115. sz.

1913-ban
ban készült Jozef Anabring házának oromzata
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Árpád utca 108. sz. 1920 épült épület

Árpád u. 241.

Dózsa u. 434. sz.

Árpád u. 246.

Árpád u. 244. sz. Jakob Hinkl 1927-ben épült háza
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Árpád utca 114. sz. telek kétsoros udvaros beépítése: egyik oldalon a lakóház, a másik
oldalon a kamra.

Kálvária u. 307., lakóház utcavonalon elhelyezett góréval

Erzsébet u 190. lakóház góréval

Árpád u. 108. sz. kétsoros beépítés

20
Fő utca épületei

Fő utca 17.

az épület eredeti állapotában
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Fő utca 29. épült: 1899.
A rekonstrukció során megőrizték a homlokzatképzés elemeit.

22

Fő utca 15.

Fő u. 42. kétsoros beépítés

Fő utca 51.
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Petőfi tér épületei

Petőfi tér 10. gazdagon díszített homlokzata

Fő tér 2. Kozségháza
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Petőfi tér 49. Szent István Plébánia sátorkápolnával

Petőfi tér 50. Károly ház sátorkápolnával

Petőfi tér 44., volt tanítói ház sátorkápolnával

Petőfi tér 45. óvoda

Petőfi tér 9.

25

Homlokzatképzés, anyaghasználat:
A vakolatarchitektúráról:
A különböző vakolatarchitektúrával ellátott homlokzatokon, a stíluskeverő
historizmusban alkalmazott díszítések, szinte teljes tárháza megtalálható. A
bemutatott épületeken alkalmazott vakolatdíszek, részletek, a korstílusnak megfelelő
kánon és szerkesztési szabályok szerint készültek, többnyire a múlt században
közkézen forgó mintakönyvek alapján.

Fő u. 33.

Fő u. 77.

Fő u. 51.

Petőfi tér 10.
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Fő u. 33

Hunyadi u. 4.

Hunyadi u. 4.

Árpád u. 122.

Árpád u. 115.

27

Téglaépítészet:
Sajátosan, csak kiegészítőként jelent meg különböző korszakokban fogant épületek
homlokzatain. Valószínű, helyben nem gyártottak olyan jó minőségű klinker téglát,
mint pld. Hódmezővásárhelyen. A lakóház építészetben csak kiegészítőként jelenik
meg, látszó szerkezetként csak a mal
malom és néhány górén, kerítésen jelenik meg.

Fő u. 24.

Árpád u. 253.

Kossuth u. 289.

Árpád u. 269.
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Óbébai utca 226.-228. öregmalom, magtár
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Fém elemek:
A fém csak épület kiegészítőként, díszítő építő elemként jelenik meg.
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A nyílászárók, kapuk:
Minden épület egyik legfontosabb tartozéka a nyílászáró, ezek között is az épületek
tömegén túl az egyik legmarkánsabban jelentkező motívum épületeink homlokzatán a
kapuzatok.
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Terménytárolók:

Dózsa György utcai és Árpád utcai terménytárolók

Az udvarok rendje vegyes:: kereszt csűrös, az egy és kétsoros udvar is megtalálható,
gyakori (lásd. Árpád utca), hogy a górék az utcai telekhatárra kerültek elhelyezésre.

Fő utca 69.
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Kápolna:
1800 – as évek végén a temetőben kálvária és a Fájdalmas Szűzanya tiszteletére kápolna
épült. A Szent Mihály kápolna jelenlegi állapota, harangtornyának rekonstrukciója
folyik.

Társadalmi, kulturális értékeink:

Pajta múzeum fogadja a településre érkezőt, Kübekháza története és öröksége

Petőfi tér Petőfi szoborral (a 1848-as emlékmű)
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A község búcsúja augusztus 20-án, Szent István napján van.
A templom körüli téren az úrnapi körmeneten a hívek négy sátorkápolnánál álltak
meg és imádkoztak. Az 1892-ben készült kis épületekből három a mai napig fönnáll.
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Kübecker manufaktúra::
A Petőfi tér 1. sz. felújított, felélesztett fachwerkes épület.. Eredeti sváb
svá ételekkel:
Kübecker Ring mit Wurst, mit Schinken, Zweibel
Zweibel-Spatzle, Schupfnudel,
nudel, Röstipfanne,
Sváb smarni, stb.
Zweibel-Spatzle:
Spatzle: spatzle (nudli) dinsztelt hagymával összekeverve, tejföllel nyakon öntve, a
tetején sajttal s mindez tepsiben összesütve.

EGÉSZSÉGÜKRE!
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Településképet és településkaraktereket meghatározó legfontosabb objektumok

37

ELTÉRŐ KARAKTERŰ TELEPÜLÉSRÉSZEK
A településközponti építészeti karakter területi lehatárolását a Petőfi tér, a Fő utca
József A u. és Kálvária u. közötti szakasza adja. Az itt elhelyezett épületek funkciója
testesíti meg, ezt az elnevezést nem a nagy mértékű beépítés vagy a nagy
épületmagasság.
A Szent István Plébánia, a Községháza, az Óvoda, a Petőfi tér 10. alatti épület és a
Károly Ház – volt felsőtagozat – építészetileg a klasszicista stílusjegyeket viseli
magán. Egy szintes, egyszerű mértani elemekből álló, alacsony hajlásszögű tetővel
megépített középületek. Attika a Községháza és Károly Ház esetében emeltetett.
Vízszintes tagolásukat az ablaksor jellemzi ismétlődő díszítőmotívumokkal. Az
épületek kubusa megfelelően illeszkedik a tér épületeihez.

Károly Ház

Szent István Plébánia

Községháza
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Óvoda
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Kübekháza másik meghatározó építészeti karaktere a falusias lakóterület, ezek mellé
az elmúlt évtizedekben a kertvárosias építészeti karakterű sátortetős és az utcára
merőleges nyeregtetős, tetőtér beépítéses vagy kétszintes házak szegődtek. A két
karakter területileg élesen nem határolható el, vegyesen épültek és keveredtek.
Az újabb építésű – elmúlt 100 év – Újfalu a legvegyesebb telepítésű, találunk benne
100 év körüli parasztházakat, sátortetős épületeket és egészen új, ma népszerű
alacsony hajlásszögű, tagolt tetővel megépített lakóépületeket.
Az Árpád utca, Kossuth utca, Fő utca déli szakasza, a Mátyás utca és az Erzsébet utca
mutat határozottabb karaktert a sváb és magyar házakkal. A gazdaházakra jellemző a
gazdagabb díszítés, nagyobb kubatúra, a zsellérházak viszont kisebbek, előfordul
deszkaoromzat és a vakolt oromzat is.
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ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ
Az ajánlások és javaslatok célja, hogy segítséget nyújtson a felmerülő építészeti és
városépítészeti kérdésekben, bemutatva azokat a lehetséges válaszokat, amelyek a
döntésekben a településkép szempontjából a legmegfelelőbb megoldást
eredményezi.
A hagyományos paraszti építkezési forma vegyesen keveredik a városi megjelenésű
kockaházas formával. A XIX. század végéig háromosztatú, repülőereszes házak
épültek többségében.
A kialakult állapotnak megfelelően a falusias lakóterületen két alapvető típusú
épület jellemzi a települést. Az itt kialakult fésűs beépítés elsősorban a szalagtelkek
leggyakoribb beépítési módja, melynél az egy helyiségsoros lakóház a hosszoldali –
általában a telek északi részén – telekhatárral párhuzamosan, attól bizonyos
távolságra (ereszcsurgó távolság) helyezkedik el és a főbb melléképületek (istálló,
ólak, színek, górék) mögötte sorakoznak.
A kétsoros beépítésnél az utcai telekhatáron elhelyezett lakóépülettel ellentétes
oldalon szintén az utcafronton található egy melléképület, általában kamra. A
községben egyedülállóan megfigyelhető az utcafronton elhelyezett góré is.
Felújítás, átalakítás
A meglévő épületek felújításakor, korszerűsítésekor törekedni kell az épületeket
alapvetően meghatározó stílusjegyek megtartására, úgymint tagozatok, nyílászárók
osztása, oromfalak anyaghasználata és díszítése, tetőfedés anyaga.
A tagozatok eltávolításával az épület elveszíti arculatát. A nyílászárók osztásrendjének
megváltoztatása, elhagyása és tengelyrendszerének megváltoztatása az épület eredeti
arányrendjét felbontja és az utcaképet kedvezőtlenül befolyásolja.
A felújítás ne csak az épület egyes elemeit érintse, amennyiben lehetséges, egységesen
történjen meg.
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Általános ajánlás a településképi szempontból meghatározó településközponti és
falusias karakterű belterületi lakóterületekre:












Illeszkedés követése: beépítési mód általánosságban oldalhatáron álló, az
épületek utcavonalasan telepítendők,
a szomszédos telkeken kialakult homlokzat magasság figyelembe vétele:
földszintes
v.
földszint+tetőtér
beépítéses
épületek,
3,5-5,5
m
építménymagassággal,
tetőidom: utcára merőleges vagy párhuzamos kontyolás nélküli magastető, 40-45
fok hajlásszöggel, (oldalirányú bővítés megengedett),
homlokzati szín és anyaghasználat kiválasztásánál a szomszédos épületekhez
igazodás, erős színek mellőzése,
az utcai kerítések szín és anyaghasználata a főépületével harmonizáljon,
nyílászárók homlokzati osztásrendje kövesse a hagyományos építészeti
megformálást, meglévő lakóépületek nyílászáró cseréjénél az osztásrend
megváltoztatása kerülendő,
gépészeti berendezések (klíma berendezés, közművek mérőórái, parabola
antennák stb.) takartan telepítendők a homlokzatokon,
közművek elhelyezésénél a település úthálózatának követése, az utcai zöldsáv,
fasorok érintettsége nélkül, lehetőség szerint burkolat alatt földkábelben vezetve,
közművek felszín feletti műtárgyai azonos homlokzati színezéssel és amennyiben
lehetséges növényzettel takartan (pld. növényfuttató rács stb.) telepítendők.

Általános ajánlás a nem beépítésre szánt mezőgazdasági és természetvédelmi,
valamint külterületi ipari területre:
 külterület mezőgazdasági területen kerítés építése újonnan nem
lehetséges, kivéve a tanyaudvarok körül,
 meglévő tanyaépületek felújítása, valamint új építése esetén a falusias
karakterre vonatkozó ajánlásokat szükséges figyelembe venni; kivéve az
építmény magasságot, mely 4,5 m-nél nem lehet több,
 ipari terület zöldfelületét háromszintes (gyep, bokor, fa) növényzet
telepítésével kell megoldani, melynek utógondozása is a tulajdonos
feladata; kerítés mellett fasor telepítése javasolt,
 iparterületi épületek, építmények esetében törekedni kell a tájba illesztésre
anyag és színhasználatban.
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Általános ajánlás a reklámhordozókra, média és hírközlési műtárgyakra, a
közművek elhelyezésére:
 reklámok elhelyezése esetén az érvényes általános jogszabályok
betartásán túl helyi rendelet alkotása nem szükséges figyelembe véve,
hogy a reklámok elhelyezése nem jellemző,
 a helyi hirdetmények elhelyezésére rendelkezésre áll az önkormányzat
által elhelyezett hirdetőfelület,
 útbaigazító táblák telepítése az önkormányzat által elhelyezett műtárgyon
ajánlott,
 kereskedelmi, szolgáltató tevékenységről, mesterségről, műhelyről szóló
cégér, információs tábla elhelyezhető,
 média és hírközlési eszközök, műtárgyak elhelyezése előtt egyeztetés
szükséges a településképi rendeletben meghatározott módon,
 közművezetékek, műtárgyak elhelyezése előtt egyeztetés szükséges a
településképi rendeletben meghatározott módon.
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TELEPÍTÉS
Az épületek telepítésekor mindenképpen célszerű figyelemmel lenni a kialakult telepítési
adottságokra.

A településre legjellemzőbb az utcavonalon, oldalhatáron álló beépítés. Kübekházán az
újonnan megépült lakóépületek
pületek szabályozás hiányában a szomszédos telkeken lévő
épületekhez illeszkedve kerültek telepítésre
telepítésre, betartva az országos jogszabályokban előírt
telepítési távolságokat. Töme
Tömegük
gük mind arányaikban, mind
tetőformájukban,
anyaghasználatukban igazodott
azodott a kialakult utcaképhez, ezzel megőrizték a településkép
egységét.
A meglévő, kialakult beépítési vonal megtartása az utcakép és településkép szempontjából a
legfontosabb, az attól való
ló bármilyen irányú eltérés ked
kedvezőtlenül
vezőtlenül befolyásolja az utcaképet.
utcak
Új lakóépület építése esetén a szomszédos három
három-három
három telekre kiterjedően vizsgálni kell a
beépítéseket és ezekhez igazodva kell meghatározni a telepítés módját.
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MAGASSÁG
Az épületek magasságának meghatározásakor figyelembe kell venni a szomszédos beépítések
magasságát, azokhoz illeszkedni szükséges. Harmonikus, egységes utcakép csak így tud
kialakulni, ezért földszintes vagy földszint + tetőtér beépítéses épületek építése javasolt.
Építménymagasságuk: 3,5-5,5
5,5 méter.
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SZÍNEZÉS
Mind a meglévő, mind az újonnan épülő épületek esetében a színében vagy
anyaghasználatában nagyon elütő homlokzat a településképre kedvezőtlenül hat.
A meglévő épületekre jellemző a szürkére, sötét barnára, zöldre vagy feketére festett vakolt
lábazat. A homlokzat világos színű, gyakran fehérre meszelt, fa nyílászárókkal, az ablakok
körüli vakolatkeretezés és párkányzat eltérő színre festett, az oromfal többféle változatban
épült (deszka oromzatos, függőleges deszkázatú, falazott vagy nyerstégla felületű) különböző
oromdíszekkel, vakolatmotívumokkal. A tetőfedés anyaga a természetes alapanyagú
cserépfedés vöröses vagy barna színben.
A településre a pasztellszínek alkalmazása javasolt homlokzat színezésként, az erősebb színek
jellemzően csak kiegészítő, díszítő elemként. A lábazat lehet tégla vagy vakolt festett, a
nyílászárók anyaga fa vagy fautánzatú műanyag. A nyílászárók színezése minden esetben
illeszkedjen a homlokzat színezéséhez. Az egymás melletti épületek esetében fontos szempont
a színharmóniára való törekvés.

HOMLOKZATKÉPZÉS
Az utcaképben meghatározó tényező a házak homlokzatának igényes kialakítása. Szép régi
példákat találunk a településen az arányos, esztétikus homlokzatkialakításra. Sajnos a későbbi
átalakítások során több régi épületen a vakolatdíszeket leverték, az oromzatokat
visszabontották, a nyílászárókat átépítették, ezzel megbontva a homlokzat arányos egységét.
Az újonnan épülő lakóházak utcai homlokzatán az utcaképbe való illeszkedésre és a
hagyományos arányosságra kell törekedni.
Ajánlott a természetes anyagok használata, kerülendő a vékony burkolólapok alkalmazása
lábazatként vagy az ablakok körül.
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TETŐK, TETŐHAJLÁSSZÖG ÉS TETŐFORMA
A településen a kialakult beépítések esetében a magastetős, utcára merőleges vagy azzal
párhuzamos nyeregtetős (kontyolt és kontyolás nélküli) és sátortetős épületek találhatók. A
meglévő épületek felújításánál, átalakításánál a tetőszerkezet befoglaló méreteinek
megváltoztatása nem javasolt, mert ez az épület arányait károsan megváltoztatná. Az oromfal
visszabontása a tetőszerkezet kontyolása miatt tilos!
Az újonnan épülő épületeknél a 3-3 szomszédos épület figyelembe vételével kell
megválasztani a tetőformát és annak hajlásszögét, ezzel is megőrizve a kialakult utcaképet. A
tetőhajlásszög 35-45 fok. Lapos tető nem megengedett!
Az azonos hajlású tetőknél egységes utcakép jön létre. Javasolt a településre jellemző deszka
oromzatos, függőleges deszkázatú, falazott- vakolt-festett vagy nyerstégla felületű oromfalak
kialakítása. A tetőfedés anyaga a természetes alapanyagú cserépfedés vöröses vagy barna
színben. Fém bordázott lemezborítás nem megengedett!
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KERÍTÉSEK
A kerítések a település utcaképi arculatát meghatározó épített elemek, igényes építészeti
megformálásuk fontos.
A településen
lésen jellemzően az utcavonalon, tömör vagy áttört kerítések
k találhatók. A tömör
kerítések vakoltak és festettek, valamint falazott téglából épültek
épültek,, felületüket a személy bejáró
(kiskapu) és a nagykapubeálló szakítja meg. A kapuk általában falécezésűek. A vakolt,
színezett felületű tömör kerítések a lakóépületek homlokzati színezéséhez igazodnak, sötét
lábazat világos falfelülettel.
Az áttört kerítésekre
ekre jellemző a farács, fa lécezet, vagy egyszerű fém pálcázat. Lábazatuk
tömör épített, falazott tartópillérekkel, fa oszlopokkal vagy hengerelt fém oszlopokkal.
Áttörtségükkel jobban átlátható településképet biztosítanak.
Javasolt a természetes anyagok, természetes színek használata, a túldíszítettség kerülése
ajánlott.
A természetes anyagokból épített áttört kerítések javasoltak
javasoltak,, anyagukat tekintve
tekintv farács, fa
lécezet, kovácsoltvas,
vas, vagy egyszerű fém pálcázat, tömör épített lábazattal falazott
tartópillérekkel vagy faoszlopokkal.
Tömör kerítés esetében a főépülettel anyagában és színezésében harmonizáló megoldás
javasolt, vagy az egyszerű falazott téglakerítés. Kapuzatuk anyaghasználatában a fém vagy
hullámlemez borítás kerülendő, helyettük a fa alkalmazandó.
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ABLAKOK, ZSALUGÁTEREK
A község régi lakóházaiban az ablakok faszerkezetűek, osztottak és kétszárnyúak.
Felújításnál, vagy új épület építésekor az egységes utcakép megteremtése érdekében kívánatos
az illeszkedés a hagyományos nyílászáró osztáshoz, megjelenéshez, anyaghasználathoz. Régi
házak felújításánál érdemes megtartani a régi ablakokat és a belső szárnyat hőszigetelő
üvegezésűvé átalakítani a két szerkezet közötti megfelelő szellőztetés biztosításával.
A meglévőő épületek felújításakor, átalakításakor törekedni kell a nyílásosztás megtartására.
Anyaguk fa, mely lehet a homlokzat színéhez igazodóra festett, vagy famintázatú műanyag.
Új épületek utcai homlokzatán a nyílásosztás és nagyság arányos legyen, az árnyéko
árnyékolásra a
rejtett redőnytokos megoldás javasolt.
Kübekháza régi és új épületein is találunk külső árnyékolóként zsalugáterek alkalmazását.
Különösen javasolt ez a megoldás a régi épületeken, de új épületeken is jó szolgálatot tesz,
mert praktikus és szép megoldás.
oldás.
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MELLÉKÉPÜLETEK, TERMÉNYTÁROLÓK
Településképileg nem csak a főfunkciót betöltő épületek a meghatározó épített elemek, hanem
az azokhoz kapcsolódó, kiegészítő melléképületek is fontos szerepet töltenek be.
Kübekháza területén találunk olyan utcaképileg meghatározó telepítést, hogy a gazdasági
épületeket is az utcavonalra helyezik el. Arculatukban igazodnak a főépülethez és jól
példázzák azt, hogy építészetileg lehet az épített környezetükhöz harmonikusan illeszkedniük
illeszkedniük.
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TEMETŐ
A község alapításakor fakereszttel jelölték meg azt a telket, melyet temetőnek szántak.
A temetőbe belépve a Szent Mihály Kápolna áll. A temető „főútja” mellet a múlt században
14 család egy-egy keresztúti „stációt” helyezett el. Kopottságukban is meghatóak az egyszerű
„művészember” által festett Jézus keresztútját ábrázoló jelenetek képei.
A temető közepe táján keresztet emeltek (Günther Henrik és neje, Mathias Magdolna). Itt
találjuk a II. világháborúban elesettek síremlékét is.
Sok német ajkú kübekházi lakos sírhelye is látható. Néhány síremlék ugyan ledőlt, de így is
őrzi a régmúlt emberek emlékét.
Kübekháza temetője ma az önkormányzat kezelésében áll. Gondozott, ápolt sírkert.
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UTCÁK, TEREK, KERTEK
ERTEK

A településeket meghatározó nem épített elemek a település kertjei, zöldfelületei, utcái és
terei. A növényzet az épített környezetre is kihat, mintegy kiegészíti azt. Az épületeket
körülvevő növényzet klíma szempontjából is jótékony. A zöldfelületek biológiai aktivitás
szempontjából is nagyon fontosak.
A község belterületén a lakóépületekhez tartózó magán kertek nagysága visz
viszonylag nagy,
2
találunk kb. 3000 m -t meghaladó, vagy ezek továbbosztása következtében kialakult kb. 1500
m2 teleknagyságot. Később a községhez csatolt „újfalui” részen már kisebb port
portákat osztottak.
A magánkertek többsége gondozott, jobbára csak az üresen álló épületek telkei elhanyagoltak.
Saját házuk előtti közterületet a helyi lakosok ápolják. Tavasszal kedvezményes virágvásárt,
ősszel facsemete vásárt tart az önkormányzat, ezzel is támogatva a helyi lakosságot.
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Kübekháza szabályszerűen épült. Mérnökök jelölték ki a község közepén a templom helyét és
attól az utcákat.A
A község közepén lévő szabályos nagy tér, a Petőfi tér, melynek közepén a
Szent István templom áll. Körülötte he
helyezkednek
lyezkednek el a középületek: a községháza, az
élelmiszerbolt előttea fedett kis piaccal, az iskola, az óvoda, a plébánia, a Károly ház, a fedett
buszváró és a „KübeckerManufaktur” épülete. A tér rekonstrukciója 2003
2003-ban kezdődött
pályázati pénzből. Kicserélték
lték a térvilágítást kandeláberekre, megépült a zenepavilon, a kis tó
a híddal és később a színpad. Az iskola előtti pergolás kerékpártároló remek példája a
településképhez jól illeszkedő, látványában a térbe ”belesimuló” építményekre. 2017.
augusztus végénn megnyílt az önkormányzat által saját erőből létrehozott, a falu sváb
hagyományait megőrzendő céllal a „KübeckerManufaktur” épülete. Előtte, árnyékos teraszon
szép időben a helyiek és az odalátogató vendégek süteményeket, finom kávékat, üdítőket,
italokat éss sváb ételeket fogyaszthatnak.
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A főutca szélessége lehetővé teszi két oldalán zöldsáv létesítését. Egyik oldalán már egységes
fasort telepítettek. A főutcáról nyíló utcák is teljesen szabályosak, egyenesek, párhuzamosak.
Az 1924-ben létesített Újfaluként nevezett településrészen is szabályos az utcahálózat, de
ezek az utcák már keskenyebbek. A házak előtt sok helyen gyümölcsfákat találunk. Egységes
utcafásítás azonban nem jellemző, mindenképpen javasolt az őshonos fafajok telepítése.
Jó és követendő példa a Mátyás utcái lakók munkája, akik közösen egységes utcafasort
telepítettek, elvégzett munkájukat emléktábla őrzi.
Általánosságban elmondható, hogy a község úthálózata és zöldfelületei rendezettek. A járdák
állapota azonban nem megfelelő, sok helyen megsüllyedt, felülete egyenetlen, van, ahol a
növényzet elfedi. Javasolt a kiselemes útburkolatok alkalmazása a járdafelújítások kapcsán,
mivel később a jelentkező hibák, vagy a közművezetékek miatti útbontások gyorsabban,
olcsóbban javíthatók és kisebb felületet érintnek.
Az utca kiegészítő elemei az „utca bútorok”. Kübekházán az önkormányzat egységes utcanév
táblákat, útbaigazító táblákat helyezett ki. Már a településre beérve köszöntő fogadja az
idetérőt. A főközlekedési útvonalak mellett további vendégváró, a faluba látogatót hívogató
feliratokkal találkozunk. A Petőfi téren lévő buszvárónál is az egységes táblarendszer elemei
találhatók.
Ahogy végigsétálunk a falu utcáin jó érzés tölti el az embert. Látunk szépet és jót, nem
tetszőt, egy kicsit avultat és mindezek ellenére mégis érezzük a település múltjából eredő és
még mindig ható erőt!
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TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK
Kübekháza közigazgatási területén találhatók a Körös Maros Nemzeti Park Igazgatóság által
védett természeti értékek az alábbi lehatárolásnak megfelelően:
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A természetvédelmi területek vonatkozásában – ex lege kunhalom, tájképvédelmi terület
övezete - az alábbi szempontok figyelembe vétele javasolt:
-

Az Országos Területrendezési tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (továbbiakban
OTrT 13., 17.-19. §-ai szabályozzák az országos ökológiai hálózatra és annak a
magterület, az ökológiai folyosó és a puffer terület övezetekre vonatkozó előírásokat,

-

az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.)
Kormányrendelet (továbbiakban OTÉK 30/A. § (1) bekezdése értelmében a mocsár és
a nádas természetvédelmi területnek minősülnek, ugyanezen paragrafus (2) bekezdése
értelmében a természetközeli területeken épületet elhelyezni nem lehet,

-

a külterületi telepítések során a nem invazív, őshonos fajok telepítése javasolt,

-

az országos jelentőségű védett területek, az ex lege kunhalom, a tájképvédelmi terület
övezete által érintett külterületi egységet településképi szempontból meghatározó
területként javasolt lehatárolni,

-

a településképi szempontból meghatározó területbe sorolt egységekre településképi
követelmények megfogalmazása javasolt.
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MAI PÉLDÁK
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