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Bevezetés 

„Mielőtt cselekszünk át kell gondolnunk, hogy mit is akarunk.” Alexandre Gustate Eiffel 

Az épített környezet alakítása egyrészről a művészetek egyik ága, másrészről mérnöki tudomány, technológiai fegyelem. Az emberi kultúra, az emberi 
tevékenység egyik legalapvetőbb megjelenési formája. Az embert körülvevő természeti környezet akaratlagos megváltoztatása. „Erőszakossága” mégsem 
destruktív, természetéből adódóan konstruktív. 

Eiffel idézete a környezetünk tudatos alakításához is szervesen kapcsolódik. Mikor egy ember, vagy egy család az építkezés mellett dönt, a belső lelki 
vezérlése alapján kezd el keresgélni, feltérképezi a lehetőségeket: hol, mit és hogyan is lehet megvalósítani. A lakóhelyük megválasztásakor az egyén a 
harmóniát keresi, igyekszik a lehető legkevesebb kompromisszumot hozni. Az összegyűjtött 
információk megismerését követően mérlegel és hozza meg döntéseit: mi a legfontosabb a 
számára, hogyan is tudná az elképzeléseit a legideálisabban formába önteni. Az építkező számára 
fontos, hogy a saját egyéniségét tükrözhesse a háza, a megszülető épület megjelenésének 
azonban illeszkedőnek kell lennie, amely most ébredező társadalmi elvárás is. Egy épület szoros 
kapcsolatban van szomszédjaival, a környezetével, ezért egy kialakult településképhez illeszkedő 
tömegformálással, tetőformával, színnel, anyaghasználattal csodákat lehet tenni, a 
megszületendő harmónia pozitív töltést biztosít mind az ottlakók, mind pedig az odaérkezők 
számára. Egy településen sokan élnek ahhoz, hogy kirajzolódjon a közösség mentalitása,, 
érzékenysége. Akkor tud csak virágozni, ha lakói figyelnek egymásra. 

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 
is a dallam amit játszanak, az összkép mégis hamis. A házak is lehetnek eltérőek egymástól, 
lehetnek más rendeltetésűek, de ha nincsenek tekintettel egymásra, zavaros, élhetetlen környezetet alakítanak ki. 

A Településképi Arculati Kézikönyv segítség kíván lenni: a település bemutatásával, az értékek megismertetésével és az útmutatással tárja fel az épített 
környezet szépségeit. A szemléletformáló dokumentum bevezeti az olvasót az építészeti értékek tárházába, hogy olyan házat tudjon építeni, ami valódi 
büszkeséggel töltheti el, és nem utolsó sorban illeszkedik a kialakult településképhez. 

https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89p%C3%ADtett_k%C3%B6rnyezet&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C5%B1v%C3%A9szet
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9rn%C3%B6k
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kult%C3%BAra
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Term%C3%A9szeti_k%C3%B6rnyezet&action=edit&redlink=1
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A rendezett, szép lakókörnyezet amellett, hogy a települési identitástudatot, a közösség aktivitását, az összetartozását, úgy az ingatlanok értékét is növeli. A 
most készülő kézikönyv tovább bővíthető, formálható! Nem egy merev, lezárt egész, hanem nyílt, folyamatos hozzászólást és változtatást lehetővé tevő 
kezdeményezés kíván lenni, ahogy a település története sem befejezett, hanem folyamatosan tovább íródik. Ezért, ha újabb szép ház születik, az bekerülhet, 
sőt be is kell, hogy kerüljön a könyvbe. Ha közkézen forog majd a lakosság körében ez a bemutatkozó kiadvány az egyébként mutatósan szerkesztett községi 
honlapon, akkor további ötletekkel, ajánlásokkal lehet kiegészíteni az elkövetkező évek során. 

 
A falu a lakosoké, együtt alakítják, óvják az elődeik által korábbi korokból rájuk maradt örökségeiket, építik a jövő faluját a következő generáció számára. 
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Polgármesteri köszöntő 
 

Településvezetőként előbb-utóbb eljön az a pillanat, amikor rádöbben az ember, hogy munkájával, nézetével nyomot hagy szeretett közössége épített és 
kultúrális környezetén. Ugyanakkor szembesül is ennek felelősségével. Természetesen öröm és büszkeség, ha ez a munka széles körben elismert és 
megelégedésére szolgál az embereknek. 

Ebben a tevékenységben mérföldkőhöz érkeztünk Településképi Arculati Kézikönyvünk elkészítésével. Ebben a dokumentumban határozzuk meg eddigi 
építésünk követendő pontjait és kevésbé jól sikerült mozzanatait, illetve jövőbe mutató irányvonalat szabunk meg. Ennek felelőssége komoly terhet jelent a 
képviselő-testület és személyem részére is. Mindannyian elkötelezetten tevékenykedünk Ruzsáért, annak jövőjéért, arculatáért, amit az itt élők és a leendő 
lakosok komfortérzetének magas szinten tartásáért teszünk. 

Jó szívvel ajánlom mindenki számára mielőtt építeni, átalakítani szeretné ingatlanját, felidézni Ruzsa múltját és jelenét, vagy egyszerűen csak ismerkedni 
szeretne településünk arculatával, jövőképével."  

 
„Ruzsa egy olyan hely, ahol a falusi élet öröme és nyugalma a városi szolgáltatások kényelmével ötvöződik. Mi pedig erre nagyon büszkék vagyunk!” 

 
 
 
 
 
 Sánta Gizella 
 polgármester 
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Ruzsa bemutatása 
A település története 

Ruzsa Csongrád megye nyugati peremén, 
Szegedtől 35 km-re, Mórahalomtól 20 km-re 
helyezkedik el. Lehetne akár a nyugalom 
szigetének is nevezni, bár elérhető 
közelségben vannak városok, de országos, 
nagyforgalmú főút nem szeli ketté. 
Igazgatási területe közel 85 km2, ebből a 
belterülete 2,2 km2. Ruzsa község korát 
tekintve fiatal település, de az a földrészlet, 
ahol elhelyezkedik közel 300 éves írott múltra 
tekint vissza. Feljegyzéseket már az 1727-es 
évekből lehet találni, amikor egy földfoglalási 
jegyzőkönyvben megemlítik Ruzsa egyik 
részének nevét: Keresetet. 

A Településképi Arculati Kéziköny elsősorban múltat, értékeket feltáró, bemutatkozó kiadvány,, 
ezért a község történetét nagyvonalakban mutatjuk be, főbb állomásokról számolunk be az 
olvasónak. 
A mai község igazgatási területe Csorva, Kereset, és Ruzsajárás néven a szegedi tanyavilág egyik 
határrésze volt. A török hódoltság 150 éve alatt a Duna-Tisza közének kunok lakta része az ország 
talán legjobban elpusztított tájegysége lett. A lakosság elmenekült, vagy betelepült a környező 
mezővárosokba, így a lakatlan puszták a felduzzadt városok legelőivé váltak. Elsősorban rideg 
állattartás folyt itt. Keresetet és Csorvát a török kiűzése után először Német Lovagrendnek 
zálogosították volna el, azonban Szeged városa ezt a birtokbaadást megtámadta. Több évi 
pereskedés után III. Károly 1731-es adományával véglegesen Szeged alsóvárosi határrészébe 
került. Fokozatosan kezdetét vette Szeged határvidékének tanyásodása, a Város legelőit, 
kaszálóit bérbeadta polgárainak, akik lakóhelyüktől távol szállásokat, majorokat építettek. A 
szállások száma a szegedi határban a XVIII. század első harmadában 20 körüli, 1747-ben 137, 
1788-ban 280. Eleinte egyszerű pásztorépítményeket (aklokat, cserényeket) építettek. 
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A külterületi birtokok még messze jártak attól, hogy függetlenedjenek a várostól. 
Eleinte folyamatosan csak a személyzet tartózkodott kint, a tulajdonos akkor még a 
belső, városi portáján élt. Közbiztonságra hivatkozva nem is engedték a végleges 
kiköltözéseket. 
A földbérleti rendszer virágzása, illetve az ezzel együttjáró tanyásodásnak az első 
jelentős lökést a gyapjúkonjunktúra kiteljesedése adta a XVIII. század utolsó 
harmadában. Ekkor még az állattartás volt előtérben és a környék homokbuckákkal 
tarkított füves puszta volt. A táj kaszálónak és szántóföldnek alkalmatlan részeit 
szőlő ültetvényekkel telepítik be. A bérlők a futóhomok megkötésével úttörő 
munkát végeztek. 

A városi tanácsi statúmok kimondták, 
hogy a 25 holdnál kisebb földterületen 
épület nem létesíthető és a tanyákon 
élők kötelesek a városba menni 
templomba, ezzel együtt megtiltották 
a temetők létesítését. A tilalom 
ellenére a XIX. század elejére, már a 
viszonylag kisebb méretű birtokon is 
ház épült. Azonban voltak olyan 
tanyák, amelynek a városhoz képest 
30-40 km volt a távolsága és nem is 
mindenkinek volt a városban 
ingatlanja, ezért Szegeddel már 
formális volt a kapcsolata a 
külterületen élő embereknek. 1850 körül a még érintetlen közlegelők is felosztásra kerültek, így Kereseten is 
megjelentek az első tanyák. Az 1879-es szegedi nagyárvíz után sokan a tanyavilágban húzták meg magukat. 
1900-ban 2172, tíz év múlva 2480, 1930-ban 3073, 1949-ben 3421 fő él a környék tanyáin. A tanyavilágban 
meglehetősen rossz volt a közbiztonság, mindennaposak voltak a rablótámadások. Ugyanakkor nem lehetett 
már közigazgatásilag Szegedhez kötni a tanyavilágot, ezért megszervezik a kapitányi körzeteket. A mai Ruzsa 
területének nagyobb része a csorvai, kisebb fele az átokházi kapitánysághoz tartozott. 
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Katonai felmérés 1869 - 1887 Katonai felmérés 1941 
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A 1900-as évek elején a kb. 50 év alatt történt közel másfélszeres lélekszám emelkedés 
tette szükségessé a tanyasi oktatás megszervezését. Az 1850-es évektől megnyitják az 
öregcsorvai népiskolát, majd a Ruki, Honvéd és ruzsajárási intézményeket a község mai 
területén. 

Újabb előrelépést az 1926-ban megnyitott keskeny nyomtávú gazdasági „madzagvasút” 
pusztamérgesi 
szárnyvonala hozott. 
Ezzel tudták a 
nagykiterjedésű, 
alsóvárosi tanyavilágot 
Szeged vérkeringésébe 
bekapcsolni. Az állomás 
mellett szatócsbolt nyílt, 
egy öregcsorvai gazda 
vendéglőt, egy élelmes 
tanyasi ember 
építőanyag és 
fakereskedést létesített. 
Közelükben szétszórva 
csak néhány bértanya 
volt. 

A „tanyaközpont” létrejötte spontán módon történt, kisebb mértékű népesség-
koncentráció volt már ekkorra megfigyelhető. A csorvai Öregsoron és a Honvéd soron 
szinte utcákba rendeződtek a tanyák. 

Az alföldi városok kiterjedt tanyavilágának községesítésére irányuló központi politika 1950. 
január 1-vel kezdődött meg. Ruzsa község „születése” igazán innen számolható, a mai 
nevét 1957-ben kapta. 
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A község településkaraktere 
A településre, illetve annak bizonyos részeire tipikusan jellemző úthálózat és 
térformáció szövevény, telekszerkezet, beépítési mód, térbeliség – morfológiai 
sajátosságok – együtthatásaként megjelenő sajátos jelleg, mely az idők alatt 
folyamatos kiegészítések egymásra rétegződésével formálódott, és jött létre. A 
tanyaközpontokra 1946-49 között a Szegedi Mérnöki Hivatal készítette a 
területfejlesztési és telekalakítási terveket, így Ruzsára is. 
A tudatos mérnöki megfontolásból született község utcarendszere idomul a 
szomszédos településekre (Zákányszékre, Üllésre, Pusztamérgesre, Öttömösre) 
vezető közutak hálózatához. Az országos mellékutak vonalvezetésével 
megközelítőleg párhuzamos és ezekre nagyjából merőleges utcahálózatot 
alakítottak ki.  
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A lakóutcák tervezésénél nem szűkölködtek a területtel: „Széles, 
tágas a tér” állapíthatja meg az itt sétáló. A hagyományos falusi 
utcarendszertől eltérő, látványos zöldterületeknek is helyet 
biztosító közterületeket hoztak létre. 

Bár egy tanyaközpontból kifejlődött faluban járunk, de ezekkel a 
széles utcákkal, előkertes beépítéssel, nyitott kerítésekkel 
kertvárosi hangulata támad az ideérkezőnek. 

Ruzsát -minimális terület kivételével- előkertes, oldalhatáron álló 
beépítés jellemzi. Szabályos, keskenyebb, hosszúkás téglalap 
alakú, de nagyméretű telkeket osztottak ki, melyek igazodtak a 
mezőgazdasági követelményekhez. A lakóépületek mögött a 
mezőgazdasági járművek is elfértek, és a takarmány tárolására is 
maradt hely. 
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Örökségünk 
(településképi szempontból meghatározó építészeti, műemléki, táji és természeti értékek és jellemzőik) 
 
Az "örökség" szó használata az építészeti zsargonban az elmúlt tíz évben vált gyakorlattá Magyarországon. A szó alkalmazása kétségkívül egyfajta 
szemléletet tükröz: arra utal, hogy a múltból ránk maradt emlékekkel dolgunk van, értéket képviselnek, de felelősséget is adnak. A település közösségének 
felelőssége abban rejlik, hogy vigyázzon ezekre az értékekre, mert ezek vallanak történeti-társadalmi fejlődésükről. Az épített környezet számos jelentést, 
jellemzőt hordoz magában. Eme jellemzők és egyedi jegyek bemutatásával van lehetőségünk a településképi illeszkedéshez szükséges elvárások 
megfogalmazására. Az épített környezet és az azt használó társadalom között nincs minden esetben közvetlen és merev kapcsolat. Ugyanaz a társadalmi 
csoport önszántából is gyökeresen megváltoztathatja saját környezetét. Azonban a településkép és az épületek környezetbe való illeszkedésének 
fontosságára felhívó, napjainkban születendő korszakkal, a településtervezés új időszámításával lehetne az önkényes, egyéni szándékokat a közösség 
érdekének irányába fordítani. 

Ruzsa fiatal kora miatt még nem rendelkezik országos oltalom 
alatt álló épülettel, építménnyel. Az igazgatási területén 108 
régészeti lelőhely található. Nem kapcsolódik szorosan a 
településkép témához a régészeti emlékek bemutatása, de meg 
kell emlékezni arról, hogy Ruzsa igazgatási területén, Csorva és 
Kereset pusztán 12. századi templomalapokat tártak fel 1895-
ben. Az ásatások alkalmával K-NY-i tengelyű, egyenes záródású 
templom döngölt agyagalapjai kerültek elő, feltehetőleg falai 
mészkőből épülhettek. Az első 1747. évi térképen is találhatunk 
erre utalást „Locus Ecclesiae” templomhelyek néven jelölték 
azokat. 

Helyi védettségű emlékek 
A közel 70 év alatt készült rendezési tervek ugyan feltárták Ruzsa 
épített örökségeit, de helyi védelmet négy épület, és két emlék 
kap. Három épület már 2012-ben védett lett, egyikre pedig most 
kerül rá a védettség. 
A mellékelt térkép bemutatja a helyileg védett elemek 
elhelyezkedését a község igazgatási területén. 
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Volt kisvasút állomás épülete 
A település legrégebbi épülete a gazdasági vasút állomás épülete 
1926-ban épült. Központi szerepet játszott a település 
formájának kialakulásánál, körülötte spontán alakult ki a község 
elődjének mondható tanyaközpont. 2012-ben helyi védelem alá 
vette a képviselő-testület és funkcióváltással egyidőben teljes-
körű, igényes felújításon esett át. 
Orvosi rendelők kaptak helyet benne. Korához illően harmonizál a 
hódfarkú cserépfedés és a nagyobb épülethez épített tornácszerű 
előtető is arányos. A faoszlopok és a könyökfák alkalmazása is 
korhű. Az épület további díszítését a szegmensíves, nyerstégla 
keretezés adja. 
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Ravatalozó 
Az 1980-as években épült, környezetbe illeszkedő 
félnyeregtetővel fedett ravatalozót, a 2012-ben történt helyi 
védelembe vételét követően felújították. A korábbi mázas 
tetőcserepet lecserélték, színvilágához harmonizáló, de 
anyagában a tradíciótól idegen cserepes lemezzel fedték le. 
Azonban eme ellentmondást az eltelt évek használata során 
igényként felmerült nagyobb fedett előtér kialakíthatósága oldja 
fel. A főépület eresz magasságához, már csak igen enyhe lejtésű 
tornácszerű teret lehetett építeni, amihez pedig szükség volt a 
cserepes lemez alkalmazására. 
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Volt Ruzsajárási Iskola épülete 
Képviselő-testületi döntés szerint 2012 óta áll helyi oltalom alatt. 
Az épület már a Millennium évében állt, erről árulkodik a ma is 
látható emléktábla. A kontyolt nyeregtetős épület eklektikus 
stílusú. Szélesen kiülő, látszó szelemenes ereszt a sarkokon 
könyökfákkal támasztottak meg. A nyílászárók egyszerű 
szalagkerettel díszítettek. 
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Borbás kereszt 

 

A téglaposztamensen álló kisméretű emlékművet a Borbás család 
emeltette 1896-ban. A feszület alatt Mária és Mária Magdolna kisméretű 
szobra áll. A szegedi táj vallásosságának szép emléke 2012-ben került helyi 
védelem alá.  
 
 

Honvédsori feszület 

 

A Honvéd iskola előtt álló öntöttvas kereszt és korpusz a XIX-XX. század 
fordulóján készült. Helyi védettséget 2012-ben kapott. 
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Helyi védelem alatt nem álló, de értéket képviselő örökségek 
Katolikus templom 
Az Urunk Színeváltozása templom az idén lett 30 éves. Az 
alapkövet 1985-ben helyezték le. Először maga a templomtér 
épült meg, melyet 1987-ben szenteltek fel. Hat évvel később 
készült el a „közvéleményt megosztó” harangtorony is. A 
templom lépcsőzetes tömegével kialakított bevilágító ablaksorok 
misztikus és látványos belső fényjátékot biztosítanak a szakrális 
funkciónak. Az eddigi, tradícióktól teljesen eltérő templomtorony 
vascsövekből szerkesztett, állványszerű építmény lett. 
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Móra Ferenc Művelődési Ház 
Az 50-es években „típusterv” alapján épült szocreál stílusú 
művelődési házat, két éve újították fel. A kiemelkedő, emeletes 
keresztszárny ablakosztása és aránya megváltoztatásra került az 
átépítéskor, új terpeszkedő pillérekre támaszkodó zömök 
előtetőt építettek hozzá.  
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Tanyasi iskolák 
A jelenleg érvényben lévő Helyi Építési Szabályzat még négy 
tanyasi iskolát javasol helyi védetté nyilvánítani. 
 
Volt Ruki iskola 
Az 1890-es években épült nyerstégla homlokzatú, téglalap 
alaprajzú, kontyolt nyeregtetős épület. A hosszoldalon falazott 
pillérekre támaszkodó tornác csatlakozik hozzá, mely tornác a 
középtengelyen középrizalit-szerűen kiszélesedik. 
 
 
 
 
 
 
 
Volt Honvédsori iskola 
A XIX-XX. század fordulóján épült eklektikus stílusú, nyerstégla 
homlokzatú épület. Az eredeti téglalap alaprajzú épület 
oromzatos kialakítású, melyet egy falazott osztópárkány választ 
el az ablakmezőtől. 
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Volt népiskola és harangláb 
 
A XX. század elején épült 
egyszerű épület a mellette 
álló haranglábbal együtt a 
környező tanyás táj 
jellegzetes eleme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laposjárási iskola épülete 
 
A négyzetalaprajzú, kon-
tyolt nyeregtetős épület 
egyszerű megjelenését a 
négy ablak közötti markáns 
téglaarchitektúrájú pillérek 
és az ablakpárkány adja. 
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Jeles történelmi emlékhely a külterületen a Hóttfák-nak nevezett facsoport. 
1849-ben két menekülő honvédtisztet a pásztorok meggyilkoltak. Emlékükre 
12 kocsányos tölgyet ültettek a helyszínen a Ruki erdő peremén. Mára már 
természetes kiválasztódás után 7 maradt meg, melyről azt tartják, hogy 
akkor az a hely biztosan különleges energiával rendelkező terület. 

Ruzsa három (Masa, Öttömösi, és a Bika) tóval is büszkélkedhet, melyek a 
természeti területek mentén helyezkednek el. 
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Eltérő települési karakterek 
(A településkép, az arculati jellemzők és a településkarakter bemutatása) 
Belterület 
Ruzsa belterületének területhasználata nem tér el az átlagos 
községek felépítésétől még akkor sem, hogyha kialakulása 
abszolút állami döntésen alapult. Megtalálható benne 
faluközpont és e köré szerveződő lakóterület. Az eredetileg 
tanyaközpontból fejlődött település jellemzően falusi 
lakóterület, melynek centrumában az adottságokhoz mérten 
településközpont formálódik. Nem mondható lezártnak a 
folyamat, a belső magban további, tudatos fejlesztésekre van 
szükség. A központban szétszóródott közintézmények 
környezetében igényesen kialakított és karbantartott 
zöldterületeket (közparkokat, rendezvényteret, játszóteret, 
sportpályát) találhatunk. Az 1980-as években a szomszédos 
településekre vezető utak mellett nagyobb léptékű, vagyoni 
helyzetet is kifelé tükröző, kertvárosi lakótömbök határolhatók 
le. 
 
Ruzsa klasszikus falusi lakóutcáit járva három építési korszakot 
fedezhetünk fel. A településkép minél pontosabb bemutatása 
érdekében ezek elemzésre kerülnek, de területi határokat nem 
lehet egyértelműen meghúzni, ezért a bemutatásra kerülő 
lakóterületi utcaképek falusias jellegű kategóriába kerülnek. 
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Falusias jellegű lakóterületek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ONCSA házak 1950-es évek 
Országos Nép- és Családvédelmi Alap 1940-1944 között a 
nagycsaládos falusi nincstelenek támogatására, a születések 
számának emelésére és gyermekvédelmi célokból alapított állami 
szociális szervezet volt. A terv keretében kb. 12 ezer típuslakást 
építettek telepszerűen a rászoruló családoknak, 30 éves 
kamatmentes kölcsön alapján. A típustervekhez a 
tájegységenkénti falusi lakóházak szolgáltak mintául. Több ezer 
család jutott földhöz, és közel 12 ezer ember kapott a 
gazdálkodáshoz szükséges állatállományt. Fiatal házasoknak 
kölcsönt, gyermekeknek segélyt nyújtottak. 1950-től ilyen jellegű 
lakóépületeket – szám szerint 52-t - a Falusi Gazdasági Lakásépítő 
Iroda támogatásával építettek Ruzsán. Legjellemzőbb ilyen 
ONCSA házas épületekből álló utcaképeket két utcában, a Rózsa 
utca elején, és a Szegedi utcában találhatunk. Azonban már 
mindkét utcában megindult az utcák átépülése, átalakulása, ezen 
épületek felújítása. 
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Sátortetős, kocka épületek 1960-70-es évek 
A „falusiasodás” lassan haladt, de az 1960-as évek közepén 
megélénkül a tanyákról való beköltözés. Ekkor már a négyzet 
alaprajzú, sátortetős, utcán két, háromosztatú ablakos 
lakóházakat építenek. Minden utcában találhatunk ilyen épületek 
sorát, egységes utcaképet biztosítva. A lakóházak arculati 
megjelenéseit a homlokzati kialakításukkal adták meg az 
építtetők. A kőporos vakolatok színeiben, az ablak körüli 
vakolatdíszekben variáltak a helybéli kőművesek. A közel 100 m2 
alapterületű, erősebb szerkezettel megépített házak a mai kor 
elvárásainak megfelelő felújítását és bővítését is meg lehet 
oldani. 
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Utcára merőleges gerincű lakóépületek 1970-80-as évekből 
A lakóterület bővülésével, az újabb utcák kialakításánál már a 
divat szerinti, utcára merőleges, helyenként kisméretű tetőteres 
lakóházak épültek. Ilyen utcaszakaszokat a Határőr utcában és a 
Szegedi úton láthatunk. 
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Vegyes utcaképek  
Természetesen, ahogy lenni szokott, az üresen 
maradt telkekre az építési korszakoknak megfelelő 
lakóépületeket építettek, nem pedig az 
utcaképhez illeszkedőket. Az egy-egy ilyen 
beékelődő épület bár nem okoz kavarodást, de az 
új, településképi rendelet megszületésével 
remélhetőleg megállítható lesz majd az a folyamat, 
hogy bárki csak a saját ízlését kövesse. 
Szerencsésebb esetben, ha több telek maradt ki és 
itt építettek a környezetüktől eltérő, de egymáshoz 
illeszkedő tetőformájú épületeket, akkor kialakult a 
hármas vagy a négyes ritmus, így biztosítva az 
egységesebb utcaképet. 
 
A Szegedi utcában talán a legellentmondásosabb az 
utcasor. Itt jól kivehető, hogy a különböző 
rendszerekben az építési hatóság mennyire nem 
volt erőskezű, mennyire volt engedékeny, eltérő 
tetőidomok jelentek meg. 



 

 

 27. 

RUZSA KÖZSÉG TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYVE 2017. 

 
A Pusztamérgesi út és az Öttömösi út melletti emeletes és tetőteres lakóházak. 
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Kertvárosias lakóterület 

 
 
Az elszórtan felfedezhető kertvárosias jellegű lakóterületek 
megjelenésükben, megformálásukban jelentősen eltérnek a 
klasszikusnak mondott lakóterületektől. A 70-80-as években 
államilag támogatott telepszerű, emeletes épületek valósultak 
meg. Jellemzően a Pusztamérges és az Öttömösre vezető úton 
épültek fel ilyen lakóházak. Településenként 60 db-ot kellett 
volna megépíteni, ez a folyamat azonban nem tudott befejeződni, 
ezért sok az üres telek az említett főbb utcákban. 
A központ keleti oldalán, az Alkotmány tér, Vörösmarty utca és a 
Paprika utca között, a falusias lakóterületek közé, beékelődően 
sorház jellegű, emeletes társasházak épültek. 
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Településközponti terület és közintézmények 

  
Ruzsa településközpontja a térfalak tekintetében - ahogy koráb-
ban is említettük - nem egy befejezett központ megjelenését 
mutatja. Az Alkotmány tér hosszoldalát lezáró épületek 
sziluettjének építészeti átépülése méltó hátteret biztosít majd a 
már most igényesen kialakított parknak. Legyen ez feladata az 
utókornak! 
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Községháza Weöres Sándor Általános Iskola 
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Napsugár Otthon Tűzoltó laktanya 
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Külterület 
Egyéb, beépítésre nem szánt terület 
A település külterülete túlnyomórészt mezőgazdasági és tanyás terület. A táj 
mai állapotára ható legnagyobb változást a 19. század közepétől 
megvalósított folyószabályozások és vízrendezések hozták. A gazdálkodást 
kiterjesztették a vízmentessé vált területekre is. 
Ruzsa közigazgatási területének jelentős részét szántók teszik ki, nagyparcellás 
szántóterületeket mezőgazdasági utak tagolnak.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A külterület hagyományos agrártája mellett jelentős erdő, rét, legelő, valamint vízjárta, csatornákkal, árkokkal szabdalt semlyékes területeket, szikes tavakat 
és homokbuckákat is magában foglal. Ruzsa közel egynegyedét erdők borítják.  
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Külterületi tanyaépületek 

  
A XIII. századi földbérleti rendszernek köszönhetően, egyre többen költöztek a Szegedhez tartozó Alsóvárosi pusztába, tanyaépületeket emelve. Majd az 
1850-es évektől kezdve, a kétlaki életmód feladásával, a nyári szállások helyett, egész évben lakható tanyákat építettek. Szerencsére számos tanyaépület 
maradt meg, melyek közül néhányat korhűen, tájba illően újítottak fel. 
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Néhány értékőrző példa a tanyaépületek oromfalainak kiala-
kítására. Az építtetőnek meg kellett oldani a vertikális „bütüjű” 
oromzatok lezárását. A módosabb gazdák fenyőfa deszkázatból a 
szegedi, alsóvárosi hangulatot idéző napsugaras ház motívumait 
alkalmazták, míg mások az eresz magasságában téglával kirakott 
párkányt falaztak és a megmaradt háromszög mezőt 
téglafelülettel töltötték ki, vagy pedig vakolatmintákat találtak ki. 
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Külterületi gazdasági területek 

  
 

Ruzsa külterületén több gazdasági terület található, a két jelentősebb a spárga üzem és a tojótelep. Az Öttömösi úton lévő spárgafeldolgozó üzem és a 
Zákányszéki út közelségében lévő tojótelep ipari jellegű épületei környezetbe illeszkedőek a tömegük ellenére is.  
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Természetvédelmi területek 
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Erdők 
A község területén több mint 3.000 hektár erdőterület 
található. Összefüggő erdők belterülettől északra a Ruki, a 
Mérgesi és a Kállai-erdő. A múlt századi telepítésű tölgyfák 
mellett az Alföldön honos fajokból sok megtalálható. E 
területen megy át a KÉK TÚRA útvonal, s itt található az a 
kialakított erdei pihenőhely, mely évek óta városi gyerekek 
sátor-táborozási helyéül szolgál. Keletre a Pálfi- és a Gerencsér 
erdő, nyugaton a Honvéd erdő és délen a Klauzál és a Csorvai-
erdők terülnek el. 
 
A ruzsai erdőkben és mocsaras mezőkön 
különleges védett növények is 
megtalálhatók. 
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Négyeshatár Emlékmű 
Ezen emlékoszlopok a Négyeshatárnál, Balotaszállás-Ruzsa-Pusztamérges-Öttömös 

települések közös találkozásánál kerültek felállításra, mely emlékoszlopokra ráfaragta 

adott település a saját címerét, ezzel is emléket állítva múltnak és a jövőnek egyaránt. 

Négy kopjafa jelenti ezentúl mindenkinek, hogy a négyeshatár nem pusztul tovább,, 

ma szimbólummá vált, 

immár nem falvakat 

elválasztó határ, hanem 

múltat és jelent összekötő 

közös pont. Ahogy jelkép a 

négy egyforma, hon-

foglalás kori motívumokkal 

és települések címerével 

díszített kopjafa, történeti 

folytonosságot jelent és az 

itt élők – a legnehezebb 

körülmények között is – 

feltétlen élni akarását. 
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Ajánlások 
Nagyon hosszú időnek kell eltelnie ahhoz, hogy egy település sziluettje szinte harmonikussá váljon. A lakosság „átnevelése” hosszú, de nem reménytelen 
folyamat. Az hogy az egyéneknek mit jelent a szép fogalma az épületek esetében teljesen változó. Az egységesítés szempontjából azonban nincs szükség az 
épületek uniformizálására. A településképet befolyásoló paramétereket körvonalazni kell, meg lehet találni azt a szűk mezsgyét, amely még engedi az egyéni 
ízlés kibontakozását, ugyanakkor a közösség érdekeit sem sérti. 

Mindnyájan felelősek vagyunk azért, hogy a régi és az új épületeink hogyan néznek ki, hogyan épülnek, harmonikusan illeszkednek-e a hagyományos, épített 
környezettel. Az építészeti minőség alapja a kreativitás, a belefektetett szakmai és szellemi tudás, a fenntarthatósági szempontok, környezettudatos 
építkezés figyelembevétele. Mindezt egy jó építész pontosan tudja, érzi, az építés helye, szelleme és hangulata számára az elsődleges tervezési szempont. 
Nem is igazán nekik szól ez a könyv, inkább az építészeti érzékenységben kevésbé jártas, nem szakértő fél számára, hogy a fájdalmas utca és tájsebek 
elkerülhetők legyenek. A tökéletes illeszkedést, az építészeti szépséget megfogalmazni, előre rögzített pontokba szedve összerakni nem lehet, és erre nem is 
szeretnénk vállalkozni. 

Az alábbi fejezet célja, hogy segítséget nyújtson néhány gyakran felmerülő építészeti, településrendezési kérdésben, bemutatva azokat a lehetséges 
válaszokat, amelyek az esetek döntő részében működőképesek lehetnek. Szeretnénk bemutatni, hogyan kerülhetők el a legáltalánosabb hibák, fenntartva a 
lehetőségét annak, hogy ugyanazon probléma felvetésére egészen más helyes megoldások is létezhetnek. Az alábbi ábrák nem az építési előírások, 
szabályzatok rajzos illusztrációi, hanem a környezetbe való illesztés, a szokásokhoz történő kapcsolódás fontosságára, annak előnyeire hívják fel a figyelmet. 
A Ruzsán bemutatott, eltérő karakterű területek között annyira minimális a különbség, hogy nincs szükség az ajánlások szétbontására, a most 
megfogalmazásra kerülő gondolatindítók rugalmasan alkalmazhatóak bármely területre. 
 

Telepítés 
Ruzsa szinte teljes területén az 
előkertes, oldalhatáron álló beépítés a 
jellemző. Ezért az így kialakult építési 
vonal megtartása elengedhetetlen. A 
kialakultnál nagyobb előkert már rontja 
a telek használatát és megbontja a 
kialakult utcaképet. 
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Tetőhajlásszög 
Az új házak tetőzetének építésénél vagy 
meglévő épületek tetőzetének felújításánál 
25o-40o fokos tetőhajlásszöget célszerű 
választani. Ruzsán néhol megjelentek a 
„mediterrán stílusú” tetőformák is, a sátor-
tetős épületek között megengedhető, de 
más típusú, utcára merőleges gerincű 
utcaképekbe nem valók. 
 

 
 
 
 
 

Magasság 
Az épület magasságának megha-
tározásakor figyelembe kell venni a 
szomszédos beépítések tető- és 
szintmagasságát. Közel azonos magas-
ságú épületek emelésével általában 
könnyebben alakul ki harmonikus 
utcakép. Amennyiben nem azonos 
magasságú épületek közé épül az új 
lakóház, akkor átmenetet – lépcsőzést- 
kell biztosítani az eltérő épületek között. 
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Tetőforma 
Az újonnan megvalósuló épület tömegének 
meghatározásakor figyelembe kell venni a környező 
épületek tetőzetének formai jellegzetességeit. A 
túlzottan mozgalmas, vagy a környező tetőfelületek 
jellegétől elütő új tetőzet megbonthatja az utca- és 
településkép egységét. 
 
Olyan utcaszakaszba, ahol sátortetős épületek vannak, 
oda ne épüljön utcára merőleges gerincű nyeregtetős, 
vagy mandzardtetős épület. Amennyiben utcára 
merőleges gerincű lakóházak melletti építési telek 

beépítése a terv, oda ne épüljön tördelt tetőforma, 
amelynek az utcára néző felülete is kontyolt. 
 
Nehezebb a helyzet a tetőformák meghatározásában 
olyan utcaképeknél, ahol az üres telket ez egyik oldalról 
sátortetős ház, a másik oldalról utcára merőleges 
nyeregtetős lakóépület fogja közre. Szerencsés lenne ilyen 
esetben 3-3 házat bemutató utcaképpel megvizsgálni a 
lehetőséget. Eldönthető lehetne a tetőforma. Ha például a 
nyeregtetős épületek száma nem éri el a hármat, akkor 
utca felé oromzatos tetőt kellene építeni. 
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Gépészeti elemek, egyéb utcaképet meghatározó elemek: 

Az épületek használata, a klíma változása szinte megköveteli a kiegészítő gépészeti elemek megjelenését. A környezet védelme, a 

fenntarthatóság követelménye, az energia- és környezettudatosság szintén új elemek sorát eredményezi az épületeken, vagy a kertekben. 

Ezeknek az elemeknek az utcai homlokzaton való megjelenése esztétikai szempontból nem kedvező, azonban sokszor elkerülhetetlen. A 

technológiai szükségesség és a településkép formálásra irányuló elvek legtöbbször ellentétben állnak egymással. Napjainkban már egyre több 

lehetőség van a kevésbé zavaró elemek beépítésére, javasolt ezek alkalmazása. Az elektromos vezetékek korszerűsítése, bővítése esetén 

lehetőleg a földfelszín alatti kiépítést kell előnyben részesíteni. A vezetékek vonalvezetését lehetőleg a zöldsávban, a növényzet védelmével 

egyidejűleg javasolt megvalósítani, a meglévő oszlopsorok igénybevételével. Az ajánlás a település teljes belterületére érvényes. 
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Színek, anyagok 
A település színvilága változatos, mégis van egy 
visszafogott egymáshoz való illeszkedés, 
hasonló anyag és színhasználat. Nem 
elfogadható a feltűnő és kirívó színhasználat. Az 
épületek színezésénél kerüljük az erős, harsány 
homlokzatszíneket, helyette célszerű a föld 
színeit, vagy pasztellszíneket alkalmazni. A 
vakolat mellett megjelenő tartós burkoló 
anyagok közül az alföldre jellemző tégla 

használata a helyhez illeszkedő épület homlokzatot eredményez. A természetes kövek burkolatként való megjelenése, csak épülettel együtt szerkesztett, 
tiszta szerkezeti elemeket burkoló anyagként támogatható. A bizonytalan formában megjelenő terméskő lapok, „csipkés” felrakása az épületre esztétikailag 
az épületet csak rontják. 
 
 
Környezetétől túlzottan elütő anyagú, színhatású, textúrájú tetőhéjazat alkalmazása ugyancsak kedvezőtlenül befolyásolja az utca- és településképet. A 
tetőfedés anyagának megválasztásánál tradicionális anyagot alkalmazzunk és kerüljük a tájidegen kék színű cserepek és a rikító színű fémlemez fedések 
használatát. 
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Kerítés 
A kerítés az épületeknek az utcaképet 
alapvetően befolyásoló kiegészítője, ezért 
formájának, anyagának meghatározásakor 
figyelembe kell venni a terület jellemzőit, a 
szomszédos telkeken alkalmazott 
megoldásokat. 
 
A falusi, de hangulatában kertvárosias 
jellegű lakóterületek alapfeltétele a telkek 
átláthatósága, ezért ezeken a területeken 
tömör, vagy az átláthatóságot gátló 
megoldások (pl. nádszövet) alkalmazása 
nem szerencsés. Ruzsa kiemelkedően 
rendezett, intenzíven növényesített közte-
rületekkel rendelkezik, amely a telkek 
előkertjére is igaz, így a vonalszerű épített 
határ - a kerítés - nem szakíthatja meg a 
két zöldterület összekapcsolódását. 
Tömör kerítést csak a településközpontban 

lévő épületek gazdasági udvarának lehatárolása érdekében szükséges építeni. 
 
A kerítések anyagának éppoly igényesnek kell lennie, mint az épületekének, provizórikus 
megoldások, környezetbe nem illő anyag és színhasználat akadálya lehet az utcaképek harmonikus 
alakításának. 
 
Kerítés építésekor egyik megoldási forma lehet a „zöld élő” kerítés alkalmazása, ahol dróthálóra 
felfuttatott borostyánnal érjük el a pszichológiai hatást a magántulajdon és a köztér határának 
elválasztására. 
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Kerítések 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A kerítések az utcaképek legfontosabb épített kiegészítő elemei, amelyek vagyonvédelmi funkciói mellett, fontos térformáló szereppel is bírnak. Igényes 
építészeti kialakításukkal sokszor az épületekkel egyenrangúvá válhatnak. Az előkertes beépítési módnál az áttört kerítések biztosíthatják a közterület és 
magánkert együttélését. Alacsony épített lábazat, különböző méretű és anyagú pillérek között különböző kidolgozású fabetétek, kovácsoltvas, vagy filigrán 
acéldrótos elemek jellemzőek Ruzsára. 
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Ablakok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az épületek megjelenését és hangulatát a nyílászárók nagyban befolyásolják. A zárt épülettömeggel így nyitunk a külvilág felé, ezért nem mindegy, milyen 
módon tesszük ezt. A hagyományos nyíláskialakításnál megfigyelhető: kétszárnyú, vagy a 60-as évek jellegzetes három osztású ablakai, utcai homlokzaton 
szimmetrikus kialakítással. Szerencsére nem minden esetben a fehér műanyag nyílászárók győzedelmeskednek, találhatunk a faluban igényesebb, színes 
ablakokat is. A régebbi lakóépületek esetében a hagyományos faablakok beépítése követné hűen a tradíciót. 
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Héjalások 
A magastetők héjazatának anyaga a településkép harmóniájának 
fontos összetevője. A hazai meteorológiai viszonyokhoz, az 
építéstechnikai adottságokhoz, Ruzsa történetileg kialakult 
sziluettjéhez alapvetően a (lehetőleg természetes színű, 
textúrájú) pikkelyfedések illeszkednek. A „pikkely” kifejezés itt 
elsősorban arra utal, hogy viszonylag kisméretű elemek egymásra 
takaró rendszeréből áll össze a fedés, mely struktúra a 
legkülönbözőbb méretű és geometriájú tetőfelületek fedésére 
alkalmas. 
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Lábazatok 
Az épület egyik kiemelt szerkezete a lábazat. A lábazati zóna a 
ház talpazata, melynek erőt kell sugározni. A lábazatot mindig 
igyekeztek csapóesőnek ellenálló, tartós fagyálló anyagból 
építeni. Falazottan téglalábazatokat láthatunk, viszont a 
süllyedésre kevésbé érzékeny betontalp gerendák 
megjelenésével az 1960-80-es évek építészeti divatját műkő 
lábazatok jellemzik. Napjainkban viszont a fagyálló lábazatok 
biztosítására már szinte csak mozaik lábazati vakolatokat 
alkalmaznak a tulajdonosok. Célszerű a föld színeit használni. 
 
A téglaburkolatok nosztalgiájukat élik ragasztott formában. 
Kaphatóak gyártott téglalapkák, de sok esetben használják a 
tömörtéglák felszeleteléséből nyert téglányokat is. 
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Utcák, terek 
(Közparkok, rendezvénytér, közkertek, piacok, játszó és sportterület) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A települések zöldfelületi rendszerének sokrétű feladatot 
kell betöltenie. Elsősorban a lakosság rekreációs 
igényeinek kielégítésére, valamint a környezeti ártalmak 
hatásának csökkentésére szolgál. Ruzsa belterületén 
intézményi zöldfelületek, közterületen kialakított parkok, 
közkertek, a játszótér, az ezeket összekötő utcák 
zöldfelülete és az egyes magántelkeken kialakított kertek 
biztosítják a felsorolt funkciókat 

A község igényesen kialakított és karbantartott 
zöldterületekkel, részleteiben is kidolgozott, nem utolsó 
sorban befejezett terekkel büszkélkedhet. A közterületek 
komfortja és esztétikája szempontjából meghatározó a 
burkolatok minősége. Akkor esztétikus egy közterületi 
burkolat, ha harmonikusan illeszkedik az épített tájba és 
simul a környezetébe, nem akarja túlerőltetni, túlhangsúlyozni önmagát. A kiselemes burkolatok nagy előnye műszaki szempontból, hogy viszonylag 
könnyen javíthatók, elemei bármikor visszahelyezhetők. A zöldfelületi elemek és a táj közötti kapcsolatot leginkább a zöldsávok, út-, és utcafásítások 
biztosítják. 
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Az Alkotmány tér a Szent Erzsébet sétánnyal 
A Fő út és a Szent István út közötti területe 
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Községháza előtti parkrész 
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Rendezvény tér 
A Tömörkény tér 
 
A közösség összekovácsolásához számos - szinte heti szintű- 
igényes szabadtéri programokat szerveznek a faluban. Ezekhez az 
összejövetelekhez külön rendezvénytér biztosítja a helyet Ruzsán. 
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Közkertek és a temető 
 

 
1./ Rózsa utca és a Határőr utca tölcséres csatlakozásánál közkert található. 
2./ A Dózsa György utca mentén is karbantartott közkertet valósítottak meg. 
3./ Az Üllési út melletti temető ravatalozóval és egy családi kripta 
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Lakóutcák zöldfelületei és a lakótelkek előkertjei 

 
A növényzet telepítésekor tekintettel kell lenni az építészeti környezetre, az épületek méretére, jellegére, hogy azok benapozását, feltárulását kedvezőtlenül 
ne befolyásolja a vegetáció. A község közterületinek kialakítása kimagaslóan egységes, amely a lakók és az önkormányzat összehangolt munkájának 
eredménye. Méltón kapták meg többször is a Virágos Magyarországért díjat. 
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Piactér, vásártér, játszótér, és sportterület 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1./ A Piac 
2./ A Vásártér 
3./ A Játszótér 
4./ Sportközpont 
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Közterületi szobrok 

  
A közterületek esztétikáját alapvetően befolyásolják az utcákon elhelyezett kiegészítő elemek, legyen az művészeti alkotás, vagy közmű jellegű létesítmény, 
de különösen a kertépítészeti kisépítmények. Ruzsán több szoborral, emlékművel és „extravagáns” díszítő elemmel is találkozunk, melyeknek a környezete 
igényesen kialakított.  



 

 

 58. 

RUZSA KÖZSÉG TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYVE 2017. 

Jó példák bemutatása 
(épületek) 

 
Az elmúlt években -egy kivételével- nem épült új lakóház Ruzsán. Mintául szolgálhatnak a korábbi évtizedekben igényesen megépített lakóházak és 
napjainkban szintén kiemelkedő minőségben felújított épületek. 
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Megjelentek Ruzsán a kis padlásteret biztosító, „mediterrán” típusú épületek. A tető hajlásszöge kismértékben alacsonyabb, a megszokott sátortetős 
épületekéhez képest, de a szemlélődőnek nem ad zavaró, utcaképbe nem illő élményt. Ezért jó példának hozhatóak fel. 
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A külterületi tanyavilágban is találhatunk szépen karbantartott, felújított lakóépületeket. 
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Reklámok 
 
A jól eltalált arányú, színű cégérek, hirdetőtáblák, reklámfelületek 
kedvezően befolyásolják a közterület megjelenését. A 
tájékoztatás nem lehet kirívóbb, mint az épület, meg kell találni a 
kiszemelt hely és a reklámtábla közötti helyes arányokat. Nem 
takarhatják az épület főbb, meghatározó tagozatait, díszeit, 
figyelembe kell venni a homlokzat és a nyílászárók osztásrendjét. 
Tiszteletben kell tartani az épületet, vagy a környezetet a 
reklámtáblákra kitalált színekkel, és a terjedelemmel is. 
Ruzsán fellelhető néhány szolíd példa megfelel a felsorolt 
szempontoknak. 
 
 
Jó példa más településről a cégérhez.
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Sajátos építmények 
Műtárgy építmények 
A faluképet igencsak befolyásolják a különböző közüzemek 
építményei. A település korlátlan ura a hidroglóbusz, a Határőr 
utca és a Szegedi út torkolatánál. Szerencsére a belterület szélén 
helyezték el. 
 
A környék egyes pontjain érdekes kiegészítői a tájképnek a 
„szúnyognak” becézett olajszivattyúk, amelyek dekonstruktivista 
acélkompozícióra emlékeztetnek. A lelőhelyek kimerülése után 
érdemes volna megőrizni közülük egyet, mint ipartörténeti 
emléket. 
 
 
 
 




