






 

1. Polgármesteri köszöntő 

 

 

Tisztelt tiszaföldvári lakosok! 
 

Lakókörnyezetünk színvonala életünk minőségének 
egyik legfontosabb – még ha olykor figyelmen kívül 
is hagyott – feltétele. Otthonunk, valamint tágabb 
értelemben vett épített és természeti környezetünk, az 
utca szépsége és korszerűsége nagymértékben 
hozzájárul emberi létünk méltóságához.  
Az esztétikai minőség, a korszerűség és funkció 
fontosságát szem előtt tartó szemléletet azonban mind 
lakóházaink építése, mind városunk fejlesztése során 
el kell sajátítanunk. Felelősek vagyunk azért, hogy 
régi és új épületeink hozzájáruljanak a város képének 
jobbá tételéhez, harmonikusan illeszkedjenek 
környezetünk hagyományos épített és természetes 
kincsei alkotta tájba.  
Tiszaföldvár Településképi Arculati Kézikönyvében 
összegyűjtöttük a városunkban található a régmúltra 

és a közelmúltra jellemző értékeket. Bemutatásra 
kerülnek a táji és építészeti örökségek, utca részletek, 
középületek, lakóházak, emlékművek, - minden, ami 

a városra jellemző, ami Tiszaföldvárt jelenti. 
A kézikönyv összeállításának célja, hogy segítséget 
nyújtson  a szépségében rejlő értékeket megőrző, 
erőforrásaival okosan gazdálkodó, innovációs 
lehetőségeit hatékonyan kihasználó 
településfejlesztéshez, település szépítéshez. 

 

 

Hegedűs István 

polgármester 
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2. A város bemutatása, általános településkép, településkarakter 
 

 

Tiszaföldvárt – az egykori mezővárost – a Tiszazug északi kapujának is 

nevezik, földrajzi értelemben csak a déli része tartozik a Tiszazug 
kistájhoz. 

 

A Szolnok irányából érkező figyelmét megragadja a tájból kiemelkedő 
település képe. 

 

A Tiszazug települései úgy épültek, hogy a folyóvízhez a lehető 
legközelebb legyenek, de az árvizek ne fenyegessék létüket. A 86-89 

méter tengerszint feletti magasságban lévő óholocén folyóterasz már sok 

ezer év óta árvízmentes, melyet számtalan régészeti lelet bizonyít (pl. 
bronzkori, vaskori, népvándorlás kori). A Tisza árterületébe félszigetként 
benyúló Tiszaföldvár területén az újkőkortól kezdve kimutathatók az 
ember korai megtelepedésének nyomai. A honfoglalás utáni korszakból 
kora Árpád-kori falu nyomai maradtak fenn. 

 

Az első írásos adat a településről 1467-ből származik. A Thyzafeudwar-
ként említett falu és a hozzá tartozó Marthjenő földesura a dunaföldvári 
apát volt. Tiszaföldvár legrégibb része a nevében a török kor emlékét 
őrző Tabán. Az 1571. évi török összeírás alapján az akkori Földvár 250-

300 lakosú, közepes méretű falu volt. A magaslati fekvés és a falut két 
oldalról határoló Tisza mocsarai jól védhetővé tették ezt a helyet.  
 

Bél Mátyás 1735-ben Földvárt vízjárta határúnak írta le, ahol a Tisza 

árteréből szigetszerűen kiemelkedő magas parton található a falu, melyet 
három oldalról körül vesz a mocsár és csak dél felé kapcsolódik a nagy 
pusztához. 
A mai Sánc út helyén volt a Sánc árok, ami a falut nyugatról és keletről is 
határoló egykori Tisza-medreket kötötte össze védő vizesárokként. 
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Tiszaföldvár az I. katonai felmérésen (1780-as évek) 
 

 

A hódoltságtól a Rákóczi-szabadságharc végéig a falu többször 
elnéptelenedett. Az 1720-as évek elejére beköszöntött a tartós béke id szaka, 
amely lehet vé tette a lakosság visszatelepülését, gyarapodását és a táj 
„visszaszelídítését”. Az új lakók a környez  településekr l – pl. Túrkeve 
Mez túr, Karcag, Kisújszállás – érkeztek. A település birtokosa 1720-as 

évekt l közel százötven éven át a Podmaniczky-család volt. A földesúr 
felvidéki birtokairól 1734-ben települtek át evangélikus szlovák jobbágy 
családok. k a 19. század közepére elmagyarosodtak, csak a vallásukat 
rizték meg.  

Az els  katonai felmérés 1780-as években készült térképlapján ábrázolt 
„Föld-Vár” az ártérb l kiemelked  magaslat északi részén helyezkedett el, 

ami a mai Tabán nevű településrésszel azonosítható. A határ déli részén – a 

mai Ósz l  nevű településrész – sz l s kertek helyezkedtek el. 
Az I. és a II. katonai felmérés térképeit összevetve a mai állapottal látható, 
ahogy a lakosság gyarapodásával déli irányba terjeszkedett a település. 

A térképeken jól látható, hogy a Tisza szabályozása el tt milyen jelent s részt 
foglaltak el a vízjárta területek, illetve kiterjedt legel k voltak a falu 
határában. 

 
Tiszaföldvár a II. katonai felmérésen (1861) 

A térképek forrása az ARCANUM Adatbázis Kft. által fejlesztett MAPIRE rendszer. 
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A táj karakterét meghatározó területhasználati típusok az elmúlt 300 évben 
jelentősen átalakultak. A Tisza szabályozásával eltűntek a vízjárta területek, 
mocsarak, időszakosan vízjárta rétek, szigetek, fokok, erek, helyüket 
elfoglalták a monokultúrás szántóföldek, majorok. 

 

A földesúr már az 1730-as évektől támogatta a jobbágyok szőlőtelepítését, így 
a falu határának homokos talajú, szőlő-gyümölcs termesztéshez kedvező 
adottságokkal rendelkező részén megjelentek a szépen gondozott szőlős 
gyümölcsös kertek. A település növekedésével a szőlős terület is beépült, 
összeolvadt vele. A településrész utcahálózata, telekszerkezete – hosszú, 
keskeny dűlőutak, nagyméretű telkek – azonban megőrizte az egykori 
szerkezetet.  

A településrészek elnevezései, és az utcanevek is utalnak arra, hogy a terület a 
közelmúltig milyen fontos szerepet töltött be a földváriak gazdálkodásában, 
megélhetésében – pl. Ókincsem, Aranyhegy, Aranykert, Reményhegy, 
Kurázsi. 
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Tiszaföldvár 1884-ben lett a Tiszai alsójárás székhelye, és ezt a közigazgatási 
szerepkört 1950-ig töltött be.  
 

Tiszaföldvár közigazgatási területéből alakult meg Martfű község 1949-ben 

3349 hold területtel, Mezőhék község 1951-ben 4820 hold területtel. 
Tiszaföldvár 1993. január 1-től városi rangú település. 
 

 

A tájképben a magaslati városrész látványa egyedi jelleget kölcsönöz a 
településnek, tájképvédelemben azonban csak a Tisza és a Holt-Körös mentén 
található galériaerdők részesülnek. Alacsony a természetközeli társulások 
aránya. Jelenleg az ”ex lege” védett kunhalmokon és szikes tón kívül országos 
természetvédelmi oltalom alatt csak a Tiszához és a Holt-Köröshöz köthető 
területek állnak. 

Az Alföldhöz tartozó, tájföldrajzilag több kistáj határvonalán elhelyezkedő 
településhez tartozó területek tájhasználata alapvető változásokon ment 
keresztül az elmúlt évszázadokban. A külterület nagy része monokultúrás 
szántóföldi művelés alatt áll, ehhez a legjobb adottságokkal a közigazgatási 
határ keleti fele rendelkezik, ahol kiváló minőségű talajadottságok jellemzőek. 
Az erdőgazdálkodás, erdősültség jelentéktelen mértékű, kevés a mezővédő 
erdősávok aránya.  

A környék természetes felszíni vizekben szegény, ám az 1975-ig kiépült 
öntözőcsatorna rendszer az aszályos területek vízvisszapótlását nagyban tudja 

segíteni. 

Jelentős kincset rejt a föld mélye, 1960-ban szénhidrogén kutatás közben 
találtak 69 Cº-os termálvizet, mely a 2004-ben hivatalosan is gyógyvízzé lett 
minősítve. Az alkáli-kloridos, hidrogén-karbonátos, jódos gyógyvíz 
mozgásszervi betegségek, nőgyógyászati és bőrbetegségek gyógyulását segíti 
elő. A gyógyvizű strandfürdő az 1960-as években épült meg, és napjainkban a 
település egyik turisztikai vonzerejének számít. 
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3. Örökségünk 

3.6 Értékeink Templomok a településképben 

 
 

 

 
 



 

3. Örökségünk 

3.6 Értékeink - szobrok 

 

 

   
 

Kossuth szobor 

(hrsz: 73) 

 

Hajnóczy József mellszobra 

a gimnázium előkertjében 

(hrsz: 1530) 

 

Kopernikusz mellszobra 

a gimnázium parkjában 

(hrsz: 1530) 
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4. Településképi szempontból meghatározó területek 
4.2. Az épületek besorolása típusokba 

E) Lakóépületek: 
 

Egyszintes épületek: 
1. „Módos gazda háza – polgári ház, épült a XIX. század végén - XX. század 
elején 

Jellemzők: 
- előkert nélküli (utcafronti) beépítés; 
- nagyrészt oldalrizolitos, ritkábban középrizolitos homlokzat; 
- 5-6 m építménymagasság; 
- szarufavéges, eresz és homlokdeszkás kontyolt nyeregtető, 33º-38º körüli 

hajlásszöggel, utcával párhuzamos gerinccel, többnyire cserépfedéssel 
(ritkán rombusz pala fedés), oromzattal vagy e nélkül, téglából kialakított, 
díszes párkány, nyíláskeret, épületsarok; 

- vakolatból vagy téglából kialakított, díszes párkány, nyíláskeret, 
épületsarok; 

- külső tégla vagy vakolt lábazat. 

2. Háromosztatú tornácos parasztház átalakulása nyomán létrejött lakóház (a 
tornác teljes vagy részleges beépítése és/vagy az épület hosszirányú 
bővítése), épület a XIX. század végétől, átalakítás a XX. század végéig. 

 

Az eredetileg lakást tartalmazó épületek egy részében más funkciók is helyet 
kaptak: egészségügy, kereskedelem, szolgáltatás, stb. 
 

Jellemzők: 
- oldalhatáron álló, vegyesen előkertes vagy előkert nélküli (utcafronti) 

beépítés, 
- 3 – 4 m építmény magasság, 
- 35º körüli hajlásszögű utcára merőleges nyeregtető, szarufavéges eresz, 

esetenként eresz és homlokdeszkás kialakítás, 
- többnyire egyszerű homlokzati kialakítás, ritkán vakolatból vagy téglából 

kialakított díszes párkány, nyíláskeret, épületsarok. 

 

 

Lakóépület 1., Kossuth Lajos út 

 

Lakóépület 2. Szondy Vezér út 
 



















4. Településképi szempontból meghatározó területek 
4.5 Településképet meghatározó karakteres épületek 1. A XIX. század második felében, a XX. század első felében épült épületek. 

    

Lakóház a XIX. századból 
Kossuth Lajos út 

 

Módos gazda ház – polgári ház 

Kossuth Lajos út 
 

Polgári ház XXI. századi bővítése 

Kossuth Lajos út 
 

Módos gazda ház – polgári ház 

Kossuth Lajos út 
 

    

Zártsorú beépítés 

Kossuth Lajos út 
Módos gazda ház – polgári ház 

Kossuth Lajos út 
 

Módos gazda ház – polgári ház 

Kossuth Lajos út 
 

Módos gazda ház – polgári ház 

Kossuth Lajos út 
 

    

Lakóház a XIX. századból 
Kossuth Lajos út 

 

Módos gazda ház – polgári ház 

Kossuth Lajos út 
Volt Klebelsberg féle iskola 

Kossuth Lajos út 
Utcafronti beépítés 

Kossuth Lajos út 
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4. Településképi szempontból meghatározó területek 
4.5 Településképet meghatározó karakteres épületek 2. A XIX. század második felében, a XX. század első felében épült épületek. 

    
Volt polgári ház 
Kossuth Lajos út 

 

Módos gazda ház 
Kossuth Lajos út 

 

Volt módos gazda ház – polgári ház 
Kossuth Lajos út 

 

Polgári házak az utcafronton 
Kossuth Lajos út 

 

    
Volt Beniczky kúria – ma plébánia 

Kossuth Lajos út 
Módos gazda ház – polgári ház 

Kossuth Lajos út 
 

Volt módos gazda ház 
Kossuth Lajos út 

 

Módos gazda ház – polgári ház 
Kossuth Lajos út 

 

    
Polgári házak az utcafronton 

Kossuth Lajos út 
Módos gazda ház – polgári ház 

Kossuth Lajos út 
Módos gazda ház – polgári ház 

Kossuth Lajos út 
Módos gazda ház – polgári ház 

Kossuth Lajos út 
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4. Településképi szempontból meghatározó területek 
4.5 Településképet meghatározó karakteres épületek 4. A XIX. század második felében, a XX. század első felében épült épületek. 

    
Volt csendőrség, rendőrség 

Kossuth Lajos út 
 

Arányaiban illeszkedő új épület 
Kossuth Lajos út 

 

Volt módos gazda házak – polgári házak 

Kossuth Lajos út 
 

    
Volt módos gazda házak – polgári házak 

Kossuth Lajos út 
 

    
Módos gazda ház – polgári ház 

Kossuth Lajos út 
Utcaképek 

Kossuth Lajos út 
60 



4. Településképi szempontból meghatározó területek 
4.5 Településképet meghatározó karakteres épületek 4. A XIX. század második felében, a XX. század első felében épült épületek. 

    
XIX. századi lakóházak 

Kossuth Lajos út 
 

Parókia a XIX. századból 
Kossuth Lajos út 

 

Módos gazda házak – polgári házak 
Kossuth Lajos út 

 

    
Módos gazda házak – polgári házak 

Kossuth Lajos út 
 

    
Módos gazda ház – polgári ház 

Kossuth Lajos út 
Utcafronti beépítés 
Kossuth Lajos út 

Módos gazda házak – polgári házak 
Kossuth Lajos út 
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4. Településképi szempontból meghatározó területek 
4.5 Településképet meghatározó karakteres épületek 5. A XIX. század második felében, a XX. század első felében épült épületek. 

    
Módos gazda ház – polgári ház 

Kossuth Lajos út 
 

Utcafronti, zártsorú beépítés 

Kossuth Lajos út 
 

Módos gazda házak – polgári házak 

Kossuth Lajos út 
 

    
Üzlet 

Kossuth Lajos út 
Módos gazda házak – polgári házak 

Kossuth Lajos út 
 

    
Módos gazda házak – polgári házak 

Kossuth Lajos út 
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4. Településképi szempontból meghatározó területek 
4.5 Településképet meghatározó karakteres épületek 6. A XIX. század második felében, a XX. század első felében épült épületek. 

    
Módos gazda házak – polgári házak 

Kossuth Lajos út 
 

    
Módos gazda házak – polgári házak 

Kossuth Lajos út 
 

Módos gazda házak – polgári házak, utcafronti beépítése 
Kossuth Lajos út 

 

    
Módos gazda házak – polgári házak 

Kossuth Lajos út 
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4. Településképi szempontból meghatározó területek 
4.5 Településképet meghatározó karakteres épületek 7. A XIX. század második felében, a XX. század első felében épült épületek. 
 

    
Módos gazda házak – polgári házak 

Kossuth Lajos út 
 

    
Volt népkör – ma üzlet 

Ószőlő Fő út 
 

Módos gazda házak – polgári házak 

Ószőlő Fő út 

    
Módos gazda ház – polgári ház 

Ószőlő Fő út 
Volt módos gazda ház – polgári ház 

Ószőlő Fő út 
Parókia 

Ószőlő Fő út 
Arányaiban illeszkedő üzlet 

Ószőlő Fő út 
64 



4. Településképi szempontból meghatározó területek 
4.5 Településképet meghatározó karakteres épületek 8. A XIX. század második felében, a XX. század első felében épült épületek. 

    
Módos gazda házak – polgári házak 

Ószőlő Fő út 
 

    
Volt módos gazda házak – polgári házak 

Ószőlő Fő út 
 

Utcafronti beépítés 
Ószőlő Fő út 

 

Volt iskola épület 
Ószőlő Fő út 

 

    
Módos gazda ház – polgári ház 

Ószőlő Fő út 
Felújított módos gazda házak – polgári házak 

Ószőlő Fő út 
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4. Településképi szempontból meghatározó területek 
4.5 Településképet meghatározó karakteres épületek 9. A XIX. század második felében, a XX. század első felében épült épületek. 

    
Volt transzformátor állomás 

Kurázsi Fő út 
 

Barta sarok 

Kurázsi Fő út – Kürti út 
Volt iskola épület 

Kürti út – Óvirághegy I. út 
Volt Kovács kúria 

Döbrei János út 
 

    
Volt módos gazda ház –polgári ház 

Döbrei János út 
Üzlet a volt Csomagoló mellett 

Döbrei János út 
 

Volt módos gazda ház – polgári ház 

Döbrei János út 
 

Volt Beniczky kastély 

Beniczky Géza utca 

 

    
Itt lakott Malinovszkij marsall 

Baross krt. 

Módos gazda ház – polgári ház 

Baross krt. 

Lakóház a XIX. századból 
Baross krt. 

Volt iskola épület 
Nyíl út 
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4. Településképi szempontból meghatározó területek 
4.5 Településképet meghatározó karakteres épületek 10. A XIX. század második felében, a XX. század első felében épült épületek. 
 

    

Módos gazda házak – polgári házak 

Mártírok út 
 

    

Felújított módos gazda házak – polgári házak 

Mártírok út 
Volt iskola épület 

Mártírok út 
 

ONCSA épület 
Ady Endre út 

    
Volt módos gazda ház – polgári ház 

Kőrösi Csoma Sándor út 
Gyülekezeti ház 

Iskola út 
Lakóház a XIX. századból 

Iskola út - Baross krt. 

Lakóház a XIX. századból 
Darvas út 
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4. Településképi szempontból meghatározó területek 
4.5 Településképet meghatározó karakteres épületek 11. A XIX. század második felében, a XX. század első felében épült épületek. 

    
Volt mozi, kaszinó, iskola épület 

Bajcsy-Zsilinszky út 
 

Volt iskola épület 
Bajcsy-Zsilinszky út 

 

Polgári ház 

Bajcsy-Zsilinszky út 
 

Utcafronti beépítés 

Bajcsy-Zsilinszky út 
 

    
Polgári ház 

Bajcsy-Zsilinszky út 
 

Parókia 

Bajcsy-Zsilinszky út 
 

Volt lakóház a XIX. századból 
Bajcsy-Zsilinszky út 

 

Volt módos gazda ház 

Bajcsy-Zsilinszky út 
 

    
Polgári ház 

Bajcsy-Zsilinszky út 
Polgári ház 

Bajcsy-Zsilinszky út 
Módos gazda ház – polgári ház 

Bajcsy-Zsilinszky út 
Módos gazda ház – polgári ház 

Bajcsy-Zsilinszky út 
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4. Településképi szempontból meghatározó területek 
4.5 Településképet meghatározó karakteres épületek 12. A XIX. század második felében, a XX. század első felében épült épületek. 

    
Módos gazda ház – polgári ház 

Bajcsy-Zsilinszky út 
 

Volt mozi épület 
Bajcsy-Zsilinszky út 

 

Módos gazda házak - polgári házak 

Bajcsy-Zsilinszky út 
 

    
Polgári házak, utcafronti beépítés 

Bajcsy-Zsilinszky út 
 

Módos gazda házak – polgári házak 

Bajcsy-Zsilinszky út 
 

    
Felújított módos gazda házak – polgári házak 

Bajcsy-Zsilinszky út 
Lakóház a XIX. századból 

Bajcsy-Zsilinszky út 
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4. Településképi szempontból meghatározó területek 
4.5 Településképet meghatározó karakteres épületek 13. A XIX. század második felében, a XX. század első felében épült épületek. 

    
Tornácos ház 

Szondy Vezér út 
 

Módos gazda ház – polgári ház 

Szondy Vezér út 
 

Volt Klebelsberg iskola 

Szondy Vezér út 
 

Óvoda, XIX. századi épület 
Szondy Vezér út 

 

    
Módos gazda házak – polgári házak 

Szondy Vezér út 
 

    
Módos gazda ház – polgári ház 

Szondy Vezér út 
 

Tornácos ház 

Zöldfa út 
Módos gazda házak – polgári házak 

Zöldfa út 
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4. Településképi szempontból meghatározó területek 
4.5 Településképet meghatározó karakteres épületek 14. A XIX. század második felében, a XX. század első felében épült épületek. 

    
Módos gazda ház – polgári házak 

Deák Ferenc út 
 

Volt iskola épület 
Deák Ferenc út 

 

Volt módos gazda ház, XIX. század 

Széchenyi út 
 

    
Módos gazda házak – polgári házak 

Rákóczi út 
 

Volt iskola épület 
Kalap út 

 

    
Tornácos ház 

Rákóczi út 
Lakóház a XIX. századból 

Rákóczi út 
Módos gazda ház – polgári ház 

Rákóczi út 
Módos gazda ház – polgári ház 

Rákóczi út 
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4. Településképi szempontból meghatározó területek 
4.5 Településképet meghatározó karakteres épületek 15. 1960 – 1980 között épült többszintes egylakásos épületek. 
 

   
Mártírok út 

 
Mártírok út Kossuth Lajos út 

   
Kossuth Lajos út Ószőlő Fő út 

 
Ókincsem Fő út 

  
Ókincsem Fő út Ókincsem Fő út 

72 



4. Településképi szempontból meghatározó területek 
4.5 Településképet meghatározó karakteres épületek 16. Új beépítésű, vagy a telekstruktúra megváltozásával kialakult területek. 

    
Idősek Gondozóház 

Baross krt. 

 

Orvosi rendelő, gyermekorvosi rendelő, védőnői szolgálat, fizikoterápia 

Szondy Vezér út, Deák Ferenc út 
 

    
Iroda épületek 

Rákóczi út 
 

Kossuth Lajos Általános Iskola 

Kossuth Lajos út 
 

Hajnóczy József Gimnázium 

Kossuth Lajos út 
 

    
Vadárvácska Óvoda 

Kossuth Lajos út 
Lakások és üzletek 

Virág út 
Volt irodaház – Városi Művelődési Ház 

Malom út 
Volt irodaház - üzletek 

Virág út 
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4. Településképi szempontból meghatározó területek 
4.5 Településképet meghatározó karakteres épületek 17. Új beépítésű, vagy a telekstruktúra megváltoztatásával kialakult területek. 

    
Üzletek 

Malom út 
 

Üzletek 

Malom út – Nefelejcs út 
 

Piaccsarnok 

Malom út 
Üzletek 

Szegfű út 
 

    
Egylakásos épületek 

Szegfű út 
Egylakásos épületek 

Nefelejcs út 
Társasházak 

Jókai Mór út 
Társasházak 

Jókai Mór út 
 

    
Társasház és bank 

Kossuth Lajos út 
Bérlakások 

Kossuth Lajos út 
Irodaház, volt bank 

Kossuth Lajos út 
Üzletek 

Kossuth Lajos út 
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4. Településképi szempontból meghatározó területek 
4.5 Településképet meghatározó karakteres épületek 18. Új beépítésű, vagy a telekstruktúra megváltozásával kialakult területek. 
 

   
Üzletek 

Kossuth Lajos út – Nefelejcs út 
Üzlet 

Mártírok út 
Városi bölcsőde 

Orgonás utca 

   

Volt MHSZ bázis és lőtér 
Mártírok út 

Óvoda 

Kossuth Lajos út 
Ószőlői Általános Iskola 

Ószőlő Fő út 

   
Homoki Általános Iskola 

Döbrei János út 
Homoki Általános Iskola 

Döbrei János út 
Üzlet 

Döbrei János út 
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4. Településképi szempontból meghatározó területek 
4.5 Településképet meghatározó karakteres épületek 19. Gazdasági, szolgáltató és közlekedési területek. 
 

    
Autómosó 

Mártírok út 
Üzemanyagtöltő állomás 

Kunszentmártoni út 

Üzletek 

Mártírok út – Túri út 
Gabonatárolók 

Túri út 

    
Vállalkozói telephely 

Túri út 
Üzemanyagtöltő állomás 

Túri út 
Autóbusz állomás 

Kossuth Lajos út – Virág út 
Vasútállomás 

Tiszaföldvár 

 

  

 

 Vasútállomás 

Tiszaföldvár 
Vasúti megállóhely 

Tiszaföldvár - Homok 
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4. Településképi szempontból meghatározó területek 
4.7 Település a tájban. 

 

 

 

   
 

A halmaz lenyomata – észak-nyugati irányban a Tisza folyót övező ligeterdő sávja 
 

 

 

Keleti irányban a Szigeti legelő és a 
víztározó 

  
 

Déli irányban elterülő város 

 

Magaspart a város nyugati oldalán 
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4. Településképi szempontból meghatározó területek 
4.8 Mezőgazdasági majorok a tájban. 
 

 

Mezőtúri úti majorok Szigeti major 
 

   

Szigeti major 
 

Volt AGROKOMPLEX sertéstelep Kovácsok major 
 

 

  

 

 Kovácsok major Homokréti major  
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4. Településképi szempontból meghatározó területek 
4.9 Utcaképek az eltérő karakterű településrészekről. 

     
volt kétbeltelkes, halmazos településrész  

     
Derékszögű utcahálózatú (tervezett) településrész  

     
Dűlőutas szerkezetű, (volt) szőlőskertes településrész 
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6. Jó példák 
 

 

  

Pillérekkel, oszlopokkal osztott, áttört, környezetéhez illeszkedő kerítések 

 

 

Példaszerűen helyreállított homlokzat. 
A homlokzati architektúrát megőrizték, a 
vakolatdíszeket nagy aprólékossággal az 

eredeti formájukban helyreállították. 
A homlokzat eredeti színezéséről nincs 
adat, de a választott színnel az épület a 

környezetéhez jól illeszkedik. 

 

A karakteres épületekhez arányaival, beépítési 

módjával, tetőzetével illeszkedő új épület 
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