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1. BEVEZETŐ

Az építészetet szokás megfagyott zeneként emlegetni. És valóban nagyon sok
hasonlóságot találhatunk egy zenemű és az építészet között.
Az építészet sokszínűségét adja a változatos utcák, terek, épületek sokasága,
mint egy zenekarban a sokféle hangszer: vonósok, fúvósok, ütős hangszerek.
Ugyanakkor, ha ezek egymásra tekintet nélkül zenélnek, lehet külön-külön
még szép dallam is, amit játszanak, az összkép hamis.
Ugyanígy a házak is lehetnek eltérőek egymástól, más rendeltetésűek, de ha
nincsenek tekintettel egymásra, zavaros, élhetetlen környezetet alakítanak ki.
A kézikönyv segítség kíván lenni: a település bemutatásával, az értékek
megismertetésével és az útmutató résszel tárja fel az épített környezet
szépségeit. Bevezeti az olvasót az építészeti értékek tárházába, hogy olyan
házat tudjon építeni,ami valódi büszkeséggel töltheti el, és a település képéhez
illeszkedik, azt ízléssel viszi tovább.
Az ajánlások nem tekinthetők kötelezőjellegűnek, a céljuk nem a tervezési
szabadság megkurtítása, uniformizálása, hanem éppen a valós értékek
megismertetése, a sokféle izgalmas lehetőség feltárása, az unalomig másolt,
giccses, sokszor import klónok helyett a település karakteréhez illeszkedő
választási lehetőségek bemutatása, a nem diktált, hanem valódi szabadság
megismertetése.
A kézikönyv nem egy merev, lezárt egész, hanem nyílt, folyamatos
hozzászólást és változtatást lehetővé tevő kezdeményezés kíván lenni, ahogy a
település története sem befejezett, hanem folyamatosan továbbíródik.
Ezért, ha újabb szép ház születik, az bekerülhet, sőt be is kell, hogy kerüljön a
könyvbe, hogy ezáltal büszke lehessen rá építtetője, tervezője,kivitelezője és a
település egyaránt.
(LTK mintaanyag)
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2. JÁSZFELSŐSZENTGYÖRGY BEMUTATÁSA
2.1. Településtörténet
Jászfelsőszentgyörgy létezéséről legrégibb adatunk 1335-ből való,
amely szerint a Tomaj-nemzetségbeli Lóránt és fia kapták családi
osztozkodás alkalmából a község területét.
A váci káptalannak is volt itt több birtokrésze 1387-ben, ekkor
Zenthgerg néven említik a falut. Közigazgatásilag ekkor Heves
megyéhez tartozott. Nem tudni, mikor került a Jászsághoz. Fodor
Ferenc szerint eredetileg nem jász település.
1460 előtt cseh menekültek jöttek a községbe, akiket később Mátyás
király
elűzött.
Fodor Ferenc A Jászság életrajza című, 1942-ben megjelent
munkájában Jászfelsőszentgyörgyöt a Jászság legszegényebb
községének tartja.
1550-ben mindössze egyetlen olyan embert emeltek ki az összeírók a
falu lakosai közül, akinek 90 juha volt, úgy tűnik, egységesen szegény
társadalmú hely volt már akkor is.
1552-ben a községnek 24 portája volt és adóját Eger várának fizette. A
lakosság a török elől a Mátra erdeibe menekült, de mindvégig lakott
hely maradt.
1557 körül szállják meg újabb jövevények. Neve ekkor Gál-SzentGyörgy. A török uralom alatt a többi községhez hasonlóan a jászberényi
vár török katonasága között osztották fel.
Rákóczi hadaiban 43 felsőszentgyörgyi lakos szolgált, 1705-ben. A
következő évben pedig 15 lovas és 24 gyalogos.
A redempcióban saját határa mellett Szent László puszta egy részének
megváltásával növekedett határterülete.

1731-ben Bél Mátyás is azt írta róla: ” kis létszámú, szegény falu”.
Megdöbbentőek Palugyai Imre 1852-ben írott sorai: “…a népesség
száma csökkenésének fő okául felemlített mocsáros fekvésen kívül,
nem csekély tényező e részben a lakosság szegénysége is, fele ennek
proletarius, s jobbadán burgonyával tengeti életét; e községben a
nélkülözés olyan luxus cikké vált, miért is ezen község méltán “Jászság
Islandja”-nak nevezhető. Magának a lakosok szegénységének pedig
tényezője: a határ silánysága.
1779-ben nyerte el mai nevét a község.
Az II. világháborús harcok során a szovjet csapatok 1944. november
15-én foglalták el a községet. Háborús károk nem keletkeztek a
faluban, de a hajtai tanyasi iskola szinte teljesen elpusztult.
1945-ös földosztás során 18 nagyobb és közép gazdaságot számoltak
fel. Ennek során 280 család jutott 1692 k. hold földhöz.
A község életében mindig jelentős szerepet játszott a római katolikus
egyház, amely az anyakönyveket 1701-től vezette.
A település 1976-1990-ig Jászfényszaru társközsége volt, azóta önálló.
A község területén található az egykor virágzó – ma már csak
romjaiban látható – Kerekudvar a Jekelfalussy-, vagy Gosztonyikúriával (Jekelfalussy Johanna építtette a kúriát 1820 körül) és
majorságával. Családi kápolnáját még időben felújították.
A Jászberény és Jászfelsőszentgyörgy között található Kerekudvar két
szomszédjához hasonlóan már 700 évvel ezelőtt is lakott település volt.
A Jászsággal ellentétben nemesi birtokként működött az 1945-ös
földosztásig. A Zagyva folyó bal partján, jó fekvésű helyen a majorban
sokáig virágzó gazdálkodás folyt. Közel 200 éve egy kastélyt is
építettek a mesterek házai és a cselédszállások közelében, de van itt
gabonatároló, pajta, istálló, egy szépen felújított kápolna, sőt régebben
volt fürdőház, iskola meg kertészet is.
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Kerekudvar Gosztonyi-kúria a XX. század első felében
(Gosztonyi Ernő – Kósa Károly – vfmk.hu)

…és a XXI. század elején

Sic transit gloria mundi
(varakutjan.gportal.hu – mapio.net)
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Az államosítás után tsz-központ lett, és ettől kezdve az elhanyagolt
kastély állapota fokozatosan romlott. Később privatizálták.
Amilyen lehangoló látvány a kastély mai állapota, olyan csodálatos a
körülötte lévő természeti táj. A közel 10 km hosszan kanyargó,
érintetlen állapotú ősi Zagyva itt országosan is egyedülálló jelenség. A
töltés nélküli meder néhol még most is változtatja a helyét, hol
szélesebb, hol beszűkülő árterületen kanyarog, és a víz tavasszal itt-ott
100 m-nél szélesebbre is kiárad. A partot szegélyező galériaerdőt ligetes
rétek, nádasok, sűrű bozótosok, kidőlt öreg fák teszik változatossá.
Jellegzetes megjelenésükkel sajátos színfoltot képviselnek az egykor a
kerekudvari birtokhoz tartotó Bánhegyi szőlőskertek présházai.
Jászfelsőszentgyörgy Jász-Nagykun-Szolnok megye észak-nyugati
részén, a Zagyva jobb partján terül el. Szomszédos Jászberény –
Szentlőrickáta – Tóalmás – Nagykáta határaival.
A település lakóinak száma : 1902 fő (2017.01.01.).
Közigazgatási területe: 3928 ha.
Határa két részre osztható.
Déli, délkeleti része átlagosan 105 m tengerfelszín feletti magassággal,
nagyrészt síkság, jobbára termékeny fekete földdel megáldott település.
Pusztamonostor felé eső része jóval magasabb fekvésű terület, melynek
talajösszetételében a homok van túlsúlyban.
Napjainkban termőterülete: 3536,7 ha, ebből szántó: 2439 ha, gyeplegelő: 28,5 ha, erdő: 781,5 ha, egyéb: 32,7 ha.

A megmentett sírkápolna
(mapio.net)

Környezeti állapotát nézve, Jászfelsőszentgyörgy belterületi határától a
Zagyva folyó jobb és bal partján elhelyezkedő rét, legelő, mocsár,
részben erdő ingatlan – 204 ha védett területként – Zagyva-Hajta
Természetvédelmi Területhez tartozik, a Hortobágyi Nemzeti Park
védettsége alatt áll.
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Termőterületek a szolnoki löszháttól észak-nyugatra átmenetet
képeznek az északi középhegység felé.
A területet csernozjom barna területek és humuszos talajok teszik
változatossá. A talajok kertészeti termesztésre kiválóan alkalmasak.
A gyenge minőségű kevés humusz tartalmú területek, amelyeket a
gazdálkodók elhanyagoltak parlag területté váltak, ezek erdőtelepítésre,
energia fű termesztésére alkalmasak.
A terület éghajlata egységes, az évi csapadékmennyiség kevés, jellemző
a nyári aszály, uralkodó szélirány észak-nyugati.
A XX. század első felében fellendülő mezőgazdasági és az ahhoz
kapcsolódó termelést az állattenyésztés mellett gyümölcs és
szőlőtermelés, „konyhakerti és virágtermelő üzem”, szikvízüzem,
szeszfőzde, vizimalom, később gőzmalom fémjelezte.
Jelenleg Jászfelsőszentgyörgy szántó területének 50%-án bérelt
területeken szövetkezetek, 50%-án magántermelők gazdálkodnak.
A magántermelők fő megélhetőségét a kertészeti termelés adja, amely
fehér paprika, káposzta félék és burgonya termesztést jelent szabad
földön, fűtött és fűtetlen fóliasátrakban. A légifotón jól kivehetők a
fóliasátrak világos sávjai.

A szövetkezetek fő növényei, amire bevételeiket alapozza a kalászos
gabonafélék, napraforgó, kukorica, cukorrépa.
A község rendelkezik nyolc osztályos általános iskolával, és óvodával.
Az egészségügyi ellátásról orvosi rendelő, fogorvosi rendelő,
gyógyszertár és a védőnői szolgálat gondoskodik.
A község kereskedelmét a Coop ABC, két kisebb vegyes bolt, a
Gazdabolt, a Kertészeti Szaküzlet jelzi.
A község kulturális életét a József Attila Művelődési Ház, benne
Könyvtár és Teleház szervezi.
Az Idősek Klubja a falu idősebbjeinek nyújt napközbeni elfoglaltságot,
ill. étkezést.
(Gosztonyi Ernő, okotars.hu és jaszfelsoszentgyorgy.hu)
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2.2. Településszerkezet
Jászfelsőszentgyörgy község településszerkezeti kialakulása az alábbi
térképrészleteken jól nyomon követhető – a XVIII. századtól
napjainkig.
(mapire.eu)

Az első katonai felmérés kinagyított részletén már kivehető a Zagyva
jobboldali magaspartján a formálódó település korabeli utcái, házhelyei,
temploma és a falu alatti szőlőskertek.
Az átkelési helyekhez vezető utak láthatóan kikerülik a Zagyva-járta
mocsaras területeket.
Kontúrja jelzi Puszta-Kerekudvar önálló területét.

Első katonai felmérés 1782 – 1785

Bedekovich Lőrinc térképe 1785. február
Bedekovich Lőrinc térképe szemléletesen mutatja a korabeli malmok,
majorok, gémeskutak és csárdák elhelyezkedését.
Kerekudvar (és a hozzá tartozó Bánhegyi szőlők) önállósága markánsan
megjelenik a térképen.
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A második katonai felmérésen már megjelenik a Kiserdő neve, a
templom körüli halmazos településmag tovább népesül, a növekvő
méretű szőlőskertek felől újabb utcák létesültek. Egyre markánsabban
megmutatja magát az utcasoros telekszerkezet és a szalagtelkes jelleg: a
telkek utcai részén áll a telekhatárra épített, véggel utcára néző lakóház.
Utána
Második Katonai Felmérés (1806-1869)

következik

a

gazdasági

udvar

istállóval,

ólakkal,

tárolóhelyiségekkel és néhol a telken keresztben álló csűrrel. A telek
hátsó

része

legtöbbször

veteményes

vagy

gyümölcsöskertként

hasznosult.
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Kataszteri térkép 1883–1884.

Kerekudvar fénykorának épületegyüttese látható a térképen.

Az 1883. évi kataszteri térkép már léptékhelyesen mutatja az épületeket
és megjeleníti a telekhatárokat is.
10

Magyarország Katonai felmérése 1941.

Az 1941. évi katonai felmérése megjelenik a Kiserdői híd a malommal,
a Monostori híd, valamint a Kerekudvari híd. A Zagyva még szabadon,
szeszélyesen kanyarog – közvetlenöl a falu mentén.

A Kerekudvari birtok és a Bánhegyi szőlők területét részletesen bemutató
térkép ábrázolja az épületeket is.
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Magyarország topográfiai térképe 1972.

Az 1972. évi topográfiai térkép már a Zagyván – a település
belterületének védelmében – létesített nagyvízi átvágását is ábrázolja.
Megfigyelhető a község lakóterületének fejlődése is: a növekedés
iránya a főút mentén nyugati, de főleg keleti irányban számottevő.

(Google Earth Pro)

Napjaink légifelvételén a jelenlegi állapot tükröződik: a kialakult
utcaszerkezettel, a terület- és tájhasználat jellegzetességeivel, a Zagyva
árterének természetvédelmi értéket hordozó elemivel.
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2.3 Általános településkép, településkarakter
A település épületei zömmel földszintesek. A középületek (az iskola
kivételével) csak nagyobb homlokzatmagasságukkal, de földszintes
tömegükkel jelzik eltérő funkciójukat.

Takarékszövetkezet

Községháza

Gyógyszertár, Posta és COOP üzlet

Művelődési ház
13

Ugyanakkor a Fő út szinte teljes hosszának az 1970-es és az 1980-as
évek során épült emeletes (F+1+Tt) épületek kölcsönöznek sajátos
hangulatot.

Általában a földszintes beépítés megtartása kívánatos, a Fő út kialakult
utcaképe – a széles, ligetes jellegből adódóan – nem zavaró.
14

A templom környéki ősi településmag utcáinak spontán vonalvezetése,
természetközeli megjelenése hangulatos, megőrzése településszerkezeti
és településképi szempontból indokolt.

A régi lakóépületek sajátja általában az oldalhatárom álló, előkert
nélküli telepítés, az utcára merőleges, csúcskontos nyeregtető, a teljes,
vagy toldott tornácos kialakítás.
Az utcai homlokzatot általában a tornácra vezető faragott, színes üveges
felülvilágítós ajtó díszítette (amit nem feltétlenül használtak), a kettős,
dúsan faragott ablakszemeket vakolattagozattal keretezték.
Az oromfal általában vakolt megjelenésű, szegélydíszítéssel, húzott
párkányon ülő cserép vízvetővel és díszített kerettel ellátott kisméretű
padlásszellőzővel, vagy faragott ablakkal.
Ezek a jegyek még viszonylag sok hagyományosnak mondható épületen
felismerhetők, de az épületek nagy része leromlott műszaki állapotú,
vagy átépült.

A Fő út központi részén – a Községháza környezetében – kialakult
jelenlegi településközpont jó arányú középületeivel, a kiteresedéseket
kihasználó zöldfelületi elemeivel és emlékhelyeivel otthonos hatást
nyújt a település lakói számára és jó benyomást kelt az utazóban.
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Szerencsés módon, néhány felújítás során, a felismert értékek átmentése
– követendő példaként – tetten érhető.

Az utóbbi évtizedekben épült épületek uralják az összképet. Ezeknek az
épületeknek az utcafrontja szélesebb, sokszor a „kockaházak” mintáját
követi. A tető formája sok esetben nincs tekintettel a környezetre:
egymás mellett megjelenik az utcára merőleges, utcával párhuzamos és
a sátortető.

A község utcahálózata burkolattal el van látva, a közművesítés
színvonala jó.
16

3. ÖRÖKSÉGÜNK
3.1. Védett természeti értékek

A töltés nélküli meder néhol még most is változtatja a helyét, hol

A település szerencsés adottságai miatt igen gazdag természeti
értékekben.
A Zagyva holtága és ártere érintetlenségénél fogva igen értékes.
A közel 10 km hosszan kanyargó, érintetlen állapotú ősi Zagyva itt
országosan is egyedülálló jelenség.

szélesebb, hol beszűkülő árterületen kanyarog, és a víz tavasszal itt-ott
100 m-nél szélesebbre is kiárad. A partot szegélyező galériaerdőt ligetes
rétek, nádasok, sűrű bozótosok, kidőlt öreg fák teszik változatossá.

Védett természeti területek
(a HNP adatszolgáltatása alapján, térképen ábrázolva)

•

kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területek,

•

Nemzeti Ökológiai Hálózat részei,

•

tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek,

•

természeti területek,

•

fontos madárélőhelyek,

•

védett kunhalmok,

•

védett földvárak,

•

helyi védettségű természeti területek,

•

érzékeny természeti területek.

17

18

19

20

21

22

23

24

3.2. Épített örökség
titulus
törzsszám
védettség
jelleg
eredeti kategória
eredeti főtípus
eredeti típus
eredeti altípus
megye
helység, cím
helyrajzi szám
állapot
rövid leírás

Rk. templom (Szent György)
Szent György
4009
műemléki védelem
épület
szakrális épület
templom
r.k. templom
r.k. plébániatemplom
Jász-NagykunSzolnok
Jászfelsőszentgyörgy, Iskola u. 15.
674
kielégítő
Egyhajós,
sokszögű
szentélyzáródású,
támpillérekkel erősített, keletelt templom, a
Ny-i homlokzat előtt álló toronnyal. A
szentély É-i oldalán sekrestye. Síkfödémes, a
hajó Ny-i végén karzattal. Falképek: 20.
század második fele. Berendezés: 18. század.
Orgona: 19. század második fele. A 13.
századtól már ismert a templom titulusa, a 15.
században templom építéséről tudni, feltehető,
hogy a jelenlegi épületben ezek részletei
megtalálhatók. Több szakaszban épült a 18.
század első felében, barokk stílusban. Tornyát
csak 1762-ben építették. 1852-ben és 1855ben felújították, bővítették. A templomkertben
kőkereszt, talapzaton 1873-as táblával.
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Kerekudvari cselédház

törzsszám

4302

védettség

műemléki védelem

jelleg

építmény

eredeti kategória

lakóépület

eredeti főtípus

lakóház

eredeti típus

népi lakóház

eredeti altípus

cselédház

megye

Jász-Nagykun-Szolnok

helység

Jászfelsőszentgyörgy

cím

(Külterület) II. körzeti tanya
Kerekudvar-puszta

helyrajzi szám

043/3

állapot

romos

rövid leírás

Szabadon álló, téglalap alaprajzú, földszintes,
nyeregtetős
cselédház.
Udvari
oldalán
esőcsendesítővel
fedett,
utólag
épült,
téglapilléres tornác. Az épületben öt lakást
alakítottak ki (szoba, konyha, kamra). Részben
eredeti nyílászárók. Telkén kúria, kápolna és a
Gosztonyi család temetője, valamint magtár és
számtalan, részben romos gazdasági épület.
Népi műemlék.
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Bánhegy présházai:
présházegyüttes, harangláb, kőkereszt
törzsszám
védettség
jelleg
eredeti kategória
eredeti főtípus
eredeti típus
eredeti altípus
megye
helység
cím
helyrajzi szám
állapot
rövid leírás

19214
műemléki védelem
épületek, építmények
épület, faépítmény, plasztika
gazdasági épület, szakrális építmény
gazdasági épület, harangláb, kereszt
présház, fa harangláb, kőkereszt
Jász-Nagykun-Szolnok
Jászfelsőszentgyörgy
(Külterület) Bánhegy
059/9-11,061/1. 061/3, 061/5, 061/10, 061/17,
061/22, 072/19-20, 072/24-25, 072/32, 072/37
kielégítő, részben romos
A présházak az 1800-as években épültek és egy
rég elfeledett szőlő- és bortermelő kultúra
maradványai. Népi műemlék.
Közvetlenül mellettük található egy eredetiben
megmaradt kőkereszt kétlépcsős alépítményen
hasáb alakú talapzaton kőkereszt korpusszal.
A talapzat homloklapján felirat, a szőlősgazdák
és szőlőbíró neveivel. (1868.)
Közvetlenül mellettük található egy eredetiben
megmaradt harangláb, az eredeti haranggal
együtt. Ez a hely népszerű búcsújáróhely volt,
ahol még miséket is tartottak a szabad ég alatt.
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Rk. Plébánia

védettség

helyi egyedi védettségű épület

jelleg

épület

eredeti kategória

egyházi épület

eredeti főtípus

lakóépület

eredeti típus

egyházi lakóépület

eredeti altípus

rk. plébánia

megye

Jász-Nagykun-Szolnok

helység

Jászfelsőszentgyörgy

cím

Iskola u. 11.

helyrajzi szám

659

állapot

kielégítő

rövid leírás

Az

eredeti

állapotnak

megfelelően

helyreállított, L alaprajzú, nyeregtetős épület
szögletes téglaoszlopos tornácával, az utca
felől falazott oromfalával, oromfali cserép
vízvetővel a helyi sajátosságokat hordozza. Az
(Farkas Kristóf Vince - Pető István: Zarándokúton a Jászságban)

utcai nyílászárók eredeti állapotban felújítva.
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József Attila Művelődési Ház

védettség

helyi egyedi védettségű épület

jelleg

épület

eredeti kategória

középület

eredeti főtípus

művelődési épület

eredeti típus

művelődési ház

eredeti altípus

kultúrház és könyvtár

megye

Jász-Nagykun-Szolnok

helység

Jászfelsőszentgyörgy

cím

Fő út 63.

helyrajzi szám

337/1

állapot

kielégítő

rövid leírás

Az eredeti állapotban lévő, L alaprajzú,
nyeregtetős tipizált épület nagyméretű
színháztermével a szocreál építészeti
sajátosságait hordozza. Az épület eredeti
állapotban felújítva.
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Kőkereszt (Templomkert)

védettség

helyi egyedi védettségű alkotás

jelleg

építmény

eredeti kategória

plasztika

eredeti főtípus

szakrális építmény

eredeti típus

kereszt

eredeti altípus

kőkereszt

megye

Jász-Nagykun-Szolnok

helység

Jászfelsőszentgyörgy

cím

Iskola u. 15.

helyrajzi szám

674

állapot

kielégítő

rövid leírás:

A templomkertben Ézsiás Ferenc állította
1807-ben. Barokkos talapzatán emléktábla.
Felújította Kabok Teréz 1873-ban és az
egyházközség 1911-ben.
2011-ben az eredeti állapotnak megfelelően
helyreállították.
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Szentháromság szobor

védettség

helyi egyedi védettségű alkotás

jelleg

építmény

eredeti kategória

plasztika

eredeti főtípus

szakrális építmény

eredeti típus

szobor

eredeti altípus

Szentháromság szobor

megye

Jász-Nagykun-Szolnok

helység

Jászfelsőszentgyörgy

cím

Fő út

helyrajzi szám

710

állapot

felújításra szorul

rövid leírás:

Az 1771-ből származó barokk szobor díszes
talapzatával, nemeskő oszlopával és gazdagon
faragott szoborcsoportjával hirdeti a község
lakóinak hitét.
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I. Világháborús emlékmű

védettség

helyi egyedi védettségű alkotás

jelleg

építmény

eredeti kategória

plasztika

eredeti főtípus

emlékmű

eredeti típus

hősi emlékmű

eredeti altípus

I. Vh. emlékmű

megye

Jász-Nagykun-Szolnok

helység

Jászfelsőszentgyörgy

cím

Fő út

helyrajzi szám

697

állapot

kielégítő

rövid leírás:

Az 1930-ban állított, 2008-ban rekonstruált,
turulmadaras, méltóságteljes mészkőobeliszkkel
az I. Világháború harcaiban elesett hősökre
emlékeznek a község lakói.
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3.3. A múlt emlékei
A védettséget élvező örökségi elemeken kívül, számos természeti és
épített emlékkel büszkélkedhet a község.

Értékes természeti elemek az Érmellék és a Hajta-mente növény és
állatvilága miatt gyepterületei (természetközeli területek), vagy a
kerekudvari óriás fekete nyárfa, amely kb.150 éves, 30 m magas, 7,2 m
törzskerülettel (egyedi természeti érték).

(okotárs.hu)
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Az épített emlékek között karakteres régi épületek, keresztek és más
szobrok, valamint emlékművek, emléktáblák jelennek meg.
Nyugodt hangulatú középületek a Fő úton

Iskola

Községháza

Orvosi rendelő
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A helyi sajátosságokat hordozó – sok esetben megkopott, átépített, de
felismerhető szépségű – utcai homlokzatok a lakóházakon.
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Az általában utcára merőleges nyeregtetős épületek között megjelennek
módosabb hátteret tükröző díszítettebb, illetve utcával párhuzamos
gerincű épületek is.
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Mind szakrális, mind világi emlékek szép számmal találhatók
Jászfelsőszentgyörgy területén.
A múlt tiszteletét és az összetartozás fontosságát hangsúlyozza

a Nepomuki
Szt. János szobor,

a Trianon-emlékmű,

a Sárkányölő
Szt. György szobor,

a Milleniumi
kopjafa,

a II. Világháborús emlékmű,

a Petőfi Sándor
mellszobor,

a Hősi halottak
emlékműve,

a külterületi
St. Antal szobor

illetve a keresztek és az emléktáblák szép száma.
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4. ELTÉRŐ KARAKTERŰ TELEPÜLÉSRÉSZEK
Jászfelsőszentgyörgy belterületén három nagyobb, markánsan eltérő karakterű terület jelenik meg.
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4.1. Településközpont terület

Szerencsés módon a terület épületfelújításai és új építései nagyrészt
mértéktartó eszközökkel, környezethez alkalmazkodva valósultak meg.

Az ősi településmag a Zagyva magasparti részén épült, területét jelző
településközponti karakterterület jellemzően utcára merőleges
nyeregtetős, előkert nélküli beépítésű, halmazos szerkezetű.
Tömegével kiemelkedik belőle a Rk. templom és a Plébánia épülete.
Hangulatos, gazdag és gondozott növényzetű, kanyargós utcaszerkezete,
épületeinek megjelenése, beépítési módja és halmazos telekstruktúrája
megőrizendő, mivel a település egyik ősi értékének tanúi.
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4.2. Történeti településrész
A Zagyva magaspartján kialakult ősi településmag a jelenlegi
településközpont Fő úti szakasza mentén találkozik az egyetlen
közlekedési kapcsolatot jelentő Szentlőrinckáta – Jászberény úttal.
Itt épültek a község középületei, illetve a Fő út itteni kiteresedése
lehetőséget biztosított a településközponthoz méltó, nagyobb
zöldterületek kialakítására, köztéri alkotások elhelyezésére – ezáltal
barátságos léptékű megjelenést kölcsönözve a község központjának.
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A történeti településrész Fő úti és a Fő úttól délre eső részén találhatók
legnagyobb számban a hagyományos és a község építészeti sajátosságait
leginkább hordozó épületek, melyek arányai, formavilága és
részletképzése adaptálható a mai korszerű épületek építése során.
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4.3. Átalakuló településrész

Kedvező, hogy az utca szokottnál nagyobb szélessége és a dús
növényzet miatt az ellentétek kevésbé dominálnak az utcaképben.

A Fő út további szakasza és azok folytatásai, a Lőrinckátai út és a
Jászberényi út a település fő ütőereként funkcionálva jelentős átépülésen
ment át.
Megtalálhatók még itt a régi lakóházak, de a 2-3 szintes új lakóépületek
is. Utóbbiak nagy száma miatt már kevésbé zavaró az éles kontraszt, így
az
illeszkedés
elvének
alkalmazása
során
a
nagyobb
homlokzatmagasságú épületek válhattak mértékadóvá.
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A régi épületek felújítása, átépítése során találkozhatunk példa értékű és
kevésbé átgondolt megformálásokkal. A múlt emlékeinek ötvözése a
jelenkor megoldásaival a támogatandó irány.

A településrész mellékutcáit vegyes kép jellemzi. Egymás mellett
jelennek meg a régi és a mai kor divatjának megfelelő épületek, az eltérő
tetőidomok, tömegformák.
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4.4. Egyéb területek

Egyéb területeken főleg a mezőgazdasági tevékenység dominál, melynek
nagyméretű épületeit növényzettel kívánatos takarni, illetve azokat az utca felé
kevésbé megjelenő telekrészre célszerű telepíteni.
A temetői tó környezetvédelmi szempontból átgondolt, környezettudatos
hasznosítása megoldandó feladat.
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5. ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ
Az új épületek megvalósítása során – településrendezési eszközök alkalmazásával – a két karakterterület közötti, beépítési módban megnyilvánuló
eltérést kívánatos megtartani.
A folyamatos átépülés miatt a korábban egységes utcakép megbomlott, ezért az új építések során az utcaszakasz jellemző utcaképéhez alkalmazkodó,
esetileg illeszkedő beépítést célszerű alkalmazni
Ebből fakadóan az építészeti útmutató ajánlásait egységesen, mindkét karakter területre vonatkozóan fogalmazzuk meg.
Telepítés
Az általános („falusias”) településrészen az oldalhatáron álló beépítés alakult ki, csak a nagyobb intézmények szabadon álló épületelhelyezése képez
kivételt. Nem javasolt a hagyományos rendet megtörő, túlságosan zárt utcaképet adó zártsorú, vagy ikres beépítés.
Az oldalhatáron álló épület telepítése keskenyebb telek esetén is kedvezőbb telekhasználatot biztosít. A telek hátsó, gazdálkodásra alkalmas részét
célszerű épített, vagy természetes kerítéssel (növénysávval) különválasztani.
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Előkert
Az utcában kialakult előkert megtartása, az ahhoz való alkalmazkodás rendezett utcaképet eredményez.

Épületmagasság
Az új épületek magassága vegye figyelembe a környezet meglévő épületeinek adottságaira, ezzel elkerülhető a hivalkodó épülettömeg, nem törik meg az
utcakép és nem jelenik meg a szomszédot érintő benapozási probléma.
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Tetőhajlásszög

A jellemző utcakép sajátja a közel azonos hajlásszögű (35 – 45°) tetők
látványa.
Nem jellemző sem a lapostető, sem a meredek „alpesi” hajlásszög.
A kialakult településkép megőrzése indokolt a tető hajásszöge esetében
is – a környezethez való illeszkedés módszerével.
A magastetős építés a tetőtér gazdaságos hasznosíthatóságát kínálja, de
beépítetlen padlás esetén is kedvező hőtechnikai hatása van.
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Tetőforma
A település nyugodt utcaképe jórészt a jellemzően utcára merőleges, nyeregtetős épületeknek köszönhető. A közöttük meg-megjelenő kontyolt, vagy
sátortetős házak nem jelentenek törést. Nem jellemző az összetett tetőforma, de amennyiben az alaprajzi elrendezés annak alkalmazását indokolja, az
épület utcai megjelenése alkalmazkodjék az adott utcaszakasz jellegéhez.
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Anyaghasználat, színvilág
Az épületek megjelenését általában a kőporos, vagy a nemesvakolatos felületképzés jellemzi. A tetőfedésben az égetett agyagcserép alkalmazása terjedt
el. Kedvelt a faragott fa elemek alkalmazása. Továbbra is javasolt ezeknek a természetes anyagoknak az alkalmazása. Kerülendő a fém burkolatok,
héjazatok, valamint a harsány színek alkalmazása. Az igénybevételek miatt, a lábazatokon célszerű sötétebb szín alkalmazása. Kedvező hatás érhető el a
tagozatok falsíktól eltérő, nem túl kontrasztos színezésével.
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Beépítésre nem szánt területek (majorok)
A telepítés során a szabadonálló, csoportosított funkcionális
elrendezésre célszerű törekedni, melynek során a lakó és gazdasági
övezet jól elkülöníthető.
A természetes anyagok használatának fenntartása jó ötvözhető a
korszerű építési módokkal.
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6. JÓ PÉLDÁK BEMUTATÁSA
6.1. Épületek
Azok a jó épületek, melyek nem kivagyiságukkal, nem
múló divatoknak áldozva, hanem a múlt értékeinek
folytonosságot biztosítva, ötvözik azokat a mai
igényekkel.
A jó épület tiszteletben tartja környezetét, illeszkedik
hozzá. Anyaghasználatában modern, de nem tagadja meg
a múlt értékeit. Részleteiben, díszítő motívumaiban
visszautal az évszázadok során kialakult helyi
sajátosságokra.
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6.2. Építészeti részletek

Az épületek részleteinek kidolgozottsága, a funkcionálisan
is indokolt részletgazdagság adja az épület természetes
báját.
A motívumok rokonsága erősíti az összetartozás érzését az
emberekben.
Az utcára merőleges nyeregtető kis csúcskontya, a
díszesen faragott széldeszkás, vakolt oromfal kisméretű,
de vakolatkerettel hangsúlyozott ablaka, a cseréppel
szegett, párkányon ülő cseppentő, az ablakok és a
homlokzati ajtó díszes faragásai összessége sugározza a
jászfelsőszentgyörgyi hangulatot, ízlést.
Ezek bármelyike megállja a helyét egy mai épületen is,
csak jó érzékkel kell belőlük meríteni.
A motívumok, díszítő elemek ma még felismerhetők,
lekövethetők az öreg házakon. Fontos lenne ezek
összegyűjtése, megmentése az utókor számára akár
muzeális értékként, akár átörökíthető elemként.

53

54

55

6.3. Kerítések
A kerítés tekintetében a fa használata a jellemző, gyakori a palánk, de
megjelenik a fémkerítés is, ritkábban a falazott. Kívánatos az áttört,
természetes anyagú, az épület adottságaihoz alkalmazkodó kerítés
létesítése.
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6.4. Utcák, terek

A település központjában, a templom környezetében az évszázadok
során kialakult jelentős zöldfelületi fedettség barátságos hangulatot
biztosít. Ez a zöldfelület az utóbbi időben folyamatosan bővült.
A
településközponti
park
gondozottsága,
utcabútorokkal,
emlékművekkel és más emlékekkel kellemes pihenőkertet eredményez.
A település többi részén a zöldfelületi fedettség csekélyebb, összefüggő
zöldfelület inkább csak a nagyobb tömbbelsőkben alakult ki. A
közterületek zöldítésével és a telkek belső részén történő
növénytelepítés ösztönzésével tovább javítható a helyzet.
A telken belüli zöldfelületek az előkerti növényzettel, vagy a
sövénykerítéssel átmenetet, egyben kapcsolatot biztosítanak a
közterületi zöldfelülettel, ami kedvező környezeti hatást vált ki.
Az így kialakult zöldfelületi rendszernek a fenntartása és fejlesztése
kívánatos.
A közterületek
megjelenésük.

díszburkolatainak

megjelenésével

sokat

javul

A Zagyva árterének jelentős természeti környezete jól kapcsolódik a
település zöldfelületi rendszeréhez.
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7. SAJÁTOS ÉPÍTMÉNYFAJTÁK

7.2. Cégérek

7.1. Reklámok

A településen nem jellemző a reklámfelületek megjelenése.
A

későbbiekben

megjelenő

igények

kielégítése

során

más

településekről vett jó megoldások szolgálhatnak mintául.
A hirdető felületek elsődleges célja a figyelem felkeltése és a
tájékoztatás – nem a meghökkentés. Ennek szellemében, az utcaképbe
illő megjelenítéssel, gazdagítani lehet a környezetet.
Különösen alkalmasak erre a cégtáblákon túl a homlokzatra merőleges
cégérek, de szigorúan az épület jellemzőihez alkalmazkodva.
Óriásplakátok elhelyezése a településen a későbbiekben sem kívánatos.
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A település főbb megállóiban azonos kialakítású, természetes anyagú várók
létesültek.

7.3. Műszaki berendezések

A meglévő légvezetékek rekonstrukciója során törekedni kell azok kiváltására
földkábellel.

(illusztráció)
A Jászfelsőszentgyörgy területén megjelenő sajátos építményfajták közül az
egységes autóbusz megállók figyelmet érdemelnek.
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