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Bevezetés 
Az épített környezet alakítása, természeti értékeink védelme nem csak a jelen, hanem a jövő 
számára is meghatározó, településképet alakító tevékenység. Ennek tudatában, felelősséggel, 
átgondoltan kell letenni névjegyünk, hisz munkánkkal maradandó élményt teremtünk.  
Ahhoz, hogy otthon legyünk, nem elég csak a saját házunkra, belső épített tereinkre figyelmet 
szentelnünk. Az otthonunk, házunk szoros kapcsolatban van környezetével – a szomszéddal, az 
utcával, településrészével. Ha nem ismerjük, értjük környezetünk működését, úgy érezhetjük, hogy 
tőlünk független térben élünk, amelyre nem lehetünk hatással, s amelynek kiszolgáltatottjai 
vagyunk, tehát csak elfogadjuk és elviseljük környezetünket, de nem érezzük sajátunknak. Ezért 
kell megismerjük épített környezetünket, örökségünket, a hely szellemét, hogy ne idegenül éljünk 
saját otthonunkban. 

A helyi identitás-tudat erősíti otthonérzetünk, biztonságérzetünk, növelheti a jólét érzetét, 
mindezek hiányában gyengébbé válik az egymáshoz való ragaszkodás, odafigyelés, a közösségi 
problémák iránti érzékenység. Egy-egy terület kulturális adottságainak fizikálisan 
legszembetűnőbb eleme az épített kulturális örökség az épített környezet, a település 
utcaszerkezetétől a köztéri műalkotásokig.  

Jelen dokumentum – a Településképi Arculati Kézikönyv – célja, hogy a település bemutatásával, 
értékeinek megismertetésével nyújtson segítséget a Magyarcsanádon építkezők számára új 
otthonuk megteremtéséhez, környezetük alakításához. 
Legfontosabb feladata az iránymutatás. Iránymutatás közös 
otthonunk, közös jövőnk kialakításához, melyet együtt építünk és 
folyamatosan alakítunk. Útmutatást kíván nyújtani egy olyan 
megjelenés kialakításához, mely illeszkedik a környezethez, 
pozitívan befolyásolja a meglévő örökség figyelembe vételével.  
 
„Aki otthont épít magának, az formát ad a saját otthonának. Igaz, 
hogy minden forma kívánatos lehet, de nem mind együtt. 
Máskülönben nem lenne már otthon.” (Antoine de Saint-Exupéry) 
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A település bemutatása 
 

Magyarcsanádot az újkorban alapították. Ugyanakkor a község környéke 
évezredek óta folyamatosan lakott helynek számít. A falu határában (Bökény) 
Banner János végzett ásatásokat. Móra Ferenc és B. Nagy Katalin is folytatott 
régészeti feltárásokat, többek között gepida sírokra bukkantak a Maros 
mentén. A falu határában álló kun keresztet valószínűleg a 16. században 
állíthatták fel. A falu helyén eredetileg a középkori Apátfalva helyezkedett el. 

Apátfalva a török hódoltság kezdetén (az 1550-es években) pusztult el. 

A környék csak 1686-ban szabadult fel a török uralom alól. A karlócai béke 
(1699) értelmében a Török és a Habsburg Birodalom határa a Maros folyó 
mentén húzódott. A Habsburg uralkodók a határtérségbe szerb 
katonacsaládokat telepítettek (1698-tól), akik számos kiváltsághoz jutottak. 
Benkovics Ágost váradi püspök 1701-es jelentése szerint már a mai falu 

területén igen sok házat állítottak fel. Az új, határőrizeti funkciót ellátó települést 
Újcsanádnak, ill. Kiscsanádnak is hívták. Az 1720-as országos összeírás adatai 
alapján már körülbelül 300 lakos élhetett itt. A határőrök főleg állattenyésztéssel 
foglalkoztak. 

1750-ben Mária Terézia feloszlatta a határőrvidéket, területét a nemesi 
vármegyékhez (jelen esetben Csanádhoz) csatolta. Így a jobbágyi függéstől tartó 
szerbek egy része Oroszországba, ill. Szerbiába vándorolt. Amint bekövetkezett a 
szerbek kivándorlása, az Aradi Kincstári Uralom Újcsanád környékére, Újcsanádtól 
kissé északabbra románokat és magyarokat telepített be. A románok 1756-ban 
már többségre jutottak a településen. Amikor a török hatalom megszűnése után 
alapított eredeti szerb település 1793-ban, a Maros-árvize miatt elnéptelenedett 
és megszűnt, a kiöntések elől északabbra, az ott már megtelepült románokhoz 
vándoroltak a szerbek, s ugyanebben az évben a kincstári uradalom is végleg 

I. katonai felmérés (1763-1787) 

II. katonai felmérés (1806-1869) 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Banner_J%C3%A1nos
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3ra_Ferenc
https://hu.wikipedia.org/wiki/16._sz%C3%A1zad
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ap%C3%A1tfalva
https://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%B6r%C3%B6k_h%C3%B3dolts%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/1550-es_%C3%A9vek
https://hu.wikipedia.org/wiki/1686
https://hu.wikipedia.org/wiki/Karl%C3%B3cai_b%C3%A9ke
https://hu.wikipedia.org/wiki/1699
https://hu.wikipedia.org/wiki/Oszm%C3%A1n_Birodalom
https://hu.wikipedia.org/wiki/Habsburg_Birodalom
https://hu.wikipedia.org/wiki/1698
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Benkovics_%C3%81gost&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nagyv%C3%A1radi_r%C3%B3mai_katolikus_egyh%C3%A1zmegye
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%9Ajcsan%C3%A1d&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Kiscsan%C3%A1d&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/1750
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1ria_Ter%C3%A9zia_magyar_kir%C3%A1lyn%C5%91
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szerbek
https://hu.wikipedia.org/wiki/Oroszorsz%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A1nok
https://hu.wikipedia.org/wiki/1756
https://hu.wikipedia.org/wiki/1793
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átköltöztette Újcsanádot mai helyére. 

A nemzetiségiek egymáshoz való viszonya mindig is békés volt a faluban. A 
nemzetiségek saját iskolával rendelkeztek sokáig, és jelenleg is folyik szerb és 
román nyelvű oktatás a Magyarcsanádi Általános Iskolában. 

1808-ban a románok és a szerbek közösen kőtemplomot építettek (a mai 
román ortodox templom). Később, 1880-ban a szerbek saját templomot 
emeltek. A települést a 19. század elejétől már folyamatosan 
Magyarcsanádként említik a források. A magyar jelző nem a falu etnikai 
jellegére utal (a mai név használatának kezdetekor alig éltek még magyarok 
itt), hanem valószínűleg arra, hogy a település kamarai birtok volt. A török 
kiűzése után a középkorban elpusztult Bökényfalva helyén létesült a Bökény 
nevű lakott hely, melyet a kamara dohánykertészekkel telepített be (1801-től). 

1882-ben nyitották meg az Arad-Szőreg vasútvonalat, így hamarosan a falu is 
bekapcsolódhatott az ország gazdasági vérkeringésébe. Később újabb 
vasútvonalat adtak át, amely a települést Nagyszentmiklóssal (Bánság) kötötte 

össze, 1894-ben pedig a Maroson közúti hidat építettek Nagyszentmiklós 
irányába. 

A „boldog békeidőkben” a Maros-Körös köze és a Bánság határán fekvő település 
sokat gyarapodott, fejlődött. A szerb és román módosabb gazdák díszes, 
jómódról árulkodó épületei, tetszetős házai is ekkor épültek, melyek még ma is a 
falu díszeinek számítanak. 1907-ben a szocialista szellemű földmunkásmozgalom 
tüntetésben csúcsosodott ki, a 20. század elején kivándorlásokra is sor került. 

1912-ben került sor a református, 1939-ben a katolikus templom átadására. Az 
1910-es népszámlálás adatai szerint 1679 román, 702 magyar, és 616 szerb élt 
Magyarcsanádon, 2352-en ortodoxnak, 440-en római katolikusnak, 283-an 
reformátusnak vallották magukat. 

Az első világháborúban a falu honvédjai közül sokan elestek, a világháborút 
követő zűrzavaros időszakban a román hadsereg 1919 nyarán megszállta a 

Harmadik katonai felmérés (1869-1887) 

Katonai felmérés (1941) 

https://hu.wikipedia.org/wiki/1808
https://hu.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A1n_ortodox_templom_(Magyarcsan%C3%A1d)
https://hu.wikipedia.org/wiki/1880
https://hu.wikipedia.org/wiki/19._sz%C3%A1zad
https://hu.wikipedia.org/wiki/1882
https://hu.wikipedia.org/wiki/Arad_(Rom%C3%A1nia)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C5%91reg
https://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1ns%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/1894
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nagyszentmikl%C3%B3s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Maros-K%C3%B6r%C3%B6s_k%C3%B6ze
https://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1ns%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/1907
https://hu.wikipedia.org/wiki/20._sz%C3%A1zad
https://hu.wikipedia.org/wiki/1912
https://hu.wikipedia.org/wiki/Reform%C3%A1tus
https://hu.wikipedia.org/wiki/1939
https://hu.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A1nok
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szerbek
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ortodox_kereszt%C3%A9nys%C3%A9g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Els%C5%91_vil%C3%A1gh%C3%A1bor%C3%BA
https://hu.wikipedia.org/wiki/1919
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községet, amely csak 1920-ban került ismét magyar uralom alá. A trianoni békeszerződés súlyosan érintette Magyarcsanádot, amely 
országközepi helyzetéből határmenti fekvésűvé vált. A trianoni döntés után nagy számban költöztek a faluba az új határokon túlról érkező 
menekültek, a románok és szerbek közül is sokan leltek itt új hazára. A magyarok a két világháború között kerültek többségbe 
Magyarcsanádon. 

A második világháború alatt a magyarcsanádi határőrlaktanya nyolcvanfős lengyel menekült katonai alakulatnak adott menedéket. A 
községet 1944 októberében foglalták el a szovjet csapatok, a falu határában véres harcok dúltak. A falu 1950-ig Csanád megyéhez tartozott, 
amelyet az abban az évben történ megyerendezéskor megszüntettek, és a községet Csongrád megyéhez csatolták. 1950 és 1954 között 
egyesítve volt Apátfalvával Csanád néven. 

A második világháború után is élénk kulturális élet folyt, a településen tánckör is működött. Magyarcsanádot az 1989-1990-es 
rendszerváltás néhány szempontból előnyösen, néhány szempontból hátrányosan érintette. Kisebbségi önkormányzatok (például szerb, 
román, cigány) alakultak, és a határmenti együttműködések is felélénkültek, kiépült a testvértelepülési kapcsolat a Temes megyei 
Nagykomlóssal. 

Magyarcsanádhoz két külterület, Bökény és Tanyadűlő tartozik; ezek össznépessége 2001-ben 22 fő volt. 

A négy templom - katolikus, református, román ortodox és szerb ortodox - különleges, festői megjelenítést kölcsönöz a falunak. A Maros 
folyó hullámtere természetvédelmi terület, a Körös-Maros Nemzeti Park része. A térség elsősorban apróvadban gazdag, amely remek 
vadászati lehetőséget nyújt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Magyarcsanád látképe napjainkban 

https://hu.wikipedia.org/wiki/1920
https://hu.wikipedia.org/wiki/Trianoni_b%C3%A9keszerz%C5%91d%C3%A9s
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1sodik_vil%C3%A1gh%C3%A1bor%C3%BA
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Lengyel_menek%C3%BClt&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/1944
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szovjet
https://hu.wikipedia.org/wiki/1950
https://hu.wikipedia.org/wiki/Csan%C3%A1d_megye
https://hu.wikipedia.org/wiki/1950-es_megyerendez%C3%A9s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Csongr%C3%A1d_megye
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ap%C3%A1tfalva
https://hu.wikipedia.org/wiki/Csan%C3%A1d_(telep%C3%BCl%C3%A9s)
https://hu.wikipedia.org/wiki/1989
https://hu.wikipedia.org/wiki/1990
https://hu.wikipedia.org/wiki/Rendszerv%C3%A1lt%C3%A1s_Magyarorsz%C3%A1gon
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Kisebbs%C3%A9gi_%C3%B6nkorm%C3%A1nyzat&action=edit&redlink=1
https://hu.wikipedia.org/wiki/Testv%C3%A9rtelep%C3%BCl%C3%A9s
https://hu.wikipedia.org/wiki/Temes_megye
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nagykoml%C3%B3s
https://hu.wikipedia.org/wiki/2001
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Örökségünk 
 
Örökségünk a múltból ránk maradt emlék, amely értéket képvisel számunkra, felelősséggel tartozunk értük és a mondás szerinti „nem 
apáinktól kaptunk örökbe, hanem unokáinktól kölcsön” elvet követve kell gondoskodnunk róla.  
Az épített örökség a kulturális örökségnek a mindennapok számára legkézzelfoghatóbb elemei. 
A településen több olyan épület van, amelyek értéke elvitathatatlan, azonban jelenlegi állapotuk miatt védelmük, helyrehozataluk nem 
tűnik megoldhatónak. 

 
Műemléki védettség elemei 

Román ortodox templom  
 
1808-ban épült, copf stílusban 
Bélletes ív – pillérsoros homlokzattal, karzat feletti 
toronnyal. 
 
Szakrális emlék 
Egyházi feljegyzések szerint az itteni szerbség már 1701-ben 
rendelkezett templommal, ami még földből épült. Ezt az 
istentiszteleti helyet használták az 1757-ben beköltöző és 
azonos görögkeleti hitű románok is. 1767-ben közös 
templomot közös templomot építettek. Azt a templomot, 
amit ma is látni, s amelyet a román ortodox hívők 
használnak, 1808-ben közösen emelték szerbek és románok. 
A templom 23 méter hosszú, 10 méter széles, szabadon álló 
egyhajós épület, mely a késő barokk stílusjegyeket viseli 
magán. Állványzata falból kilépő oszlopokkal, konzolos 
osztópárkányokkal tagolt, faragványokkal áttört fal, mely a 
szentélynyílást teljes magasságában betölti. Posztbarokk 
szerkezetű. A templom épülete kelet-nyugati tájolású, 
főbejáratát nyugatra, az oltárt keletre helyezték. 

Kép: muemlekem.hu 
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Szerb pravoszláv templom  
 
1880-ban épült, posztcopf stílusban 
A román ortodox templom kicsinyített 
mása 
 
Szakrális emlék 
A szerb templomot Janic aradi 
építőmester építette a déli falon 
elhelyezett tábla felirata szerint 1882-
ben. Építési tervrajzok nem készültek, a 
szomszédos templom szerkezetét 
vették alapul. Annyi különbség van a 
két templomépület között, hogy a szerb 
templomot, bár hasonló formában, de 
kisebb méretben építették fel. 
Állványzata hasonló a román 
temploméhoz, de a faragványokkal 
áttört, tagolt fal a teljes szentélynyílást 
nem tölti be. Szélessége hét és fél 
méter, magassága hét méter. Belső 
festése kék márványutánzat.  
A hajó belsejében, az oldalkapu fölött 
márványtábla örökítette meg az 
adakozók és az építők neveit.  
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Helyi védettség elemei 
 
 

Római Katolikus templom 
1938-40 között épült, modern 

 
A templom alapkövét 1941-ben 
tették le. Maga az épület külső 
megjelenésében meglehetősen 
puritán, felületét nem 
klinkertéglával, hanem 
közönséges fagyálló, vastéglával 
burkolták. Az előcsarnok, a 
templomhajó főhomlokzatának 
ablakai, azok íves egybefoglalása 
neoromán elemként jelennek 
meg. Díszítés nélküli kereszt zárja 
a lépcsőzetes oromzatot. A 

templomtesthez baloldalt csatlakozó torony sima hasáb alakja 
egyszerűségével válik modern építménnyé. Hivalkodás nélküli a 
templombelső is.  
Három harangja közül a legnagyobbat dr. Pallagi Imre községi 
orvos adományozta, a másodikat a hívők vették, a harmadikat a 
harangöntő cég ajándékozta. 

 
 
 

Református templom 
1911-12 között épült, neogót 

 
Kövess Antal makói építész 
tervezte. Alapkövét 1911-ben 
tették le a torony nyugati oldala 
alá okirattal és fémpénzekkel. A 
templomot észak-déli tengelyben 
építtette fel az egyház. Középütt, 
a templomhajó elé tornyot 
emeltek bélletes kapuval, fölötte 
rózsaablakkal. A déli 
homlokzatból kiemelkedő torony 
34 méter magas, északi vége 

félköríves záródású, melynek keleti oldalán egy kisebb toldalék 
épületrész szolgál karzatfeljáróként. A hajót kéttagú támpillérek 
erősítik, közöttük háromszor két ikerablak a keleti és nyugati 
oldalon.  
A toronyban három darab acélharangot helyeztek el. 
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Művelődési Ház és Könyvtár 
 
A volt Hősök Házát a közelmúltban bővítették és felújították, napjainkban Művelődési ház és 
Könyvtár működik benne. Az átmenő fő forgalmi út mellett helyezkedik el. 
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Csanádkereszt (Kun László kereszt) 

Az ún. Kun László kereszt a maga nemében egyedülálló nevezetessége Magyarcsanádnak. A 
hagyomány szerint Kun Lászlót Őscsanádon, vagyis a Maros túlsó oldalán temették el, tehát a mai 
elnevezésnek mondai értéke lehet. 

Föltevésünk szerint inkább Dózsa parasztfölkelésével függhet össze a kereszt állítása. Itt, az egykori 
Belez község dombján állhatott a parasztvezér tábora, és Csáki Miklós püspök karóba húzatásának 
helyét jelölhették meg emlékkereszttel. 

Belez a 16. században fele részben a csanádi püspök, fele részben a csanádi káptalan birtoka volt. A 
Luczai-családnak a kereszt környékén terült el a birtoka. A népmonda szerint a talaj 
bemunkálásakor a boronára vagy fogasra nehezékként mindig azt a kőkecskét használták, amelynek 
a helye időtlen idők óta a kőkereszt tövében volt. Egyik alkalommal véletlenül összetört, és 
rengeteg aranypénz gurult ki belőle. Így lettek gazdagok a Luczaiak, mert ebből vették a sok földet. 

Egyes adatközlők szerint vezérsír van a kereszttel megjelölve. Mivel a szántáskor kerülgetni kellett, 
ezért a 19. század végén a földtulajdonos kiásta, de a bíró kötelezte régi helyére való visszaállítását. 
A kereszt ugyanis a katonai térképeken föl volt tüntetve. 

1972 nyarán dr. Trogmayer Ottó szegedi múzeumigazgató a keresztnél hitelesítő ásatást végzett. 
Megállapította, hogy a kőtömb eredeti magassága 290 cm, ebből 120 cm esik a mai talajszint alá. A 
kereszt karjának fesztávolsága 95 cm. A kereszt környékét rablóásatással annyira földúlták, hogy 
nem lehetett megállapítani, volt-e mellette sírgödör. 

Trogmayer Ottó a kereszt keletkezését a 16. század elejére tette. Hasonló típusú kőkereszt Közép-Európában nagy számban ismeretes. 
Anyaguk csaknem kivétel nélkül helyi eredetű, és mindig egyetlen darabból készültek. A formák igen változatosak, és szinte sosincs 
díszítve. A kőkereszt közelében 1975. őszén útépítés közben sírokra bukkantak. 
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Általános településkép, településkarakter 
 
A településkép karakterét, térszerkezetét meghatározza a telkek beépítése és a házak építészeti kialakítása. Magyarcsanádon a jellemző 
területhasználat a falusias lakóterület.  
Magyarcsanád harmonikus településképét nem csak az anyaghasználat, szín és formavilág meghatározásával, hanem az egymáshoz való 
viszony kedvező alakításával, a kölcsönösség biztosításával lehet megteremteni 
A településkép rendkívül változatos elemeket hordoz az építészeti elemek és színek tekintetében. Jórészt köszönhető ez a különböző 
kultúrák együttélésének, hisz az etnikai sajátosságoknak építészeti kivetülése óhatatlan.  
A község gazdasági életében főként a mezőgazdaság játszik szerepet, ipar nincs. A település területén zártkerti rész jött létre Apátfalva és a 
régi közúti hídhoz vezető út között, illetve a Bökény és a Maros között is. Ezeket a lakott helyeket a gyakori elöntések jellemezték, aminek 
köszönhetően a viszonylagos ritkás beépítés jellemzők. A szőlők, gyümölcsösök kivágásra kerültek, fóliasátor nincs, így összességében a 
szántóterületekhez hasonló tájképi megjelenés jellemző ezeken a területeken is.  
 
Általános ajánlások az értékmegőrzésre vonatkozóan: 

- a telek beépítés módja, mértéke, használata, rendeltetése vegye figyelembe a közvetlen környezet adottságait, 
- a szomszédos ingatlanok benapozásának, kilátásának és megközelítésének zavartalanságát biztosítani szükséges, 
- az alaprajzi elrendezésből adódó tömeg és homlokzatképzés utcaképre gyakorolt kedvező hatásának igénye,  
- a homlokzat tagolása, színezése, a nyílászárók kiosztása vegye figyelembe a már kialakult adottságokat, 
- a tetőzet kialakításának, hajlásszögének és esetleges tetőfelépítményeinek, anyaghasználatának környezethez illő megválasztása, 
- növények fajtájának, telepítésének gondos megválasztása, 
- a közterületek kialakításának, az utakat kísérő zöldterület megőrzése, 
- a rendeltetéssel összefüggő hirdető-berendezések elhelyezésének és kialakításának településképi megfelelősége, 
- az épületgépészeti és egyéb berendezések, valamint tartozékaik lehetőleg takart elhelyezése. 
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Településképi szempontból meghatározó, eltérő karakterű területek 
 

Településképi szempontból építészetileg meghatározó az egyes telkek beépítési módja, mértéke, az elhelyezett építmények helyzete, 
magassága, kialakításának formavilága és minősége. Az utcakép alakítása során nem elhanyagolható a növényállomány minősége, fajtája, 
sűrűsége, gondozottsága sem, valamint a telkeket és közterületeket elválasztó kerítés. A természeti és épített környezet együttesen adja 
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meg az adott terület településen belüli presztizsét.  

Építményt, építményrészt a környezet adottságainak figyelembevételével, ahhoz illeszkedve kell megvalósítani úgy, hogy a beépítés az 
adott utca értékeit figyelembe vegye. 
Magastetős épület tetőterét legfeljebb egy szinttel javasolt beépíteni. 
Síktáblás napelem, napkollektor magastetős épületen az épület ferde tetősíkjában, azzal megegyező dőlésszögben, lapos tetős épületen 
elsősorban az épület attikájának takarásában ajánlott elhelyezni. Minden esetben lehetőleg a közterületről nem látható módon helyezendő 
el. 
A védett építmények korszerűsíthetők, bővíthetők, funkciójuk megváltoztatható, azonban értékei nem csökkenhetnek.  
Védett területen adótorony, antennatorony, reklámtorony, reklámzászló, vagy az utcaképet egyéb módon károsan befolyásoló építmény 
elhelyezése nem javasolt.  
Közművek, légvezetékek, földkábelek elhelyezésénél elengedhetetlen szempont a településkép védelme.  
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Településközponti karakter 
 

Már Magyarcsanád telepítésekor létrejött a község teljes mai tömbszerkezete.  
A településen áthaladó nyugat-keleti irányú országút mindig a falu fő útja volt, ennek mentén jelölték ki a templomok helyét. A négy 
templom jellegzetes sziluettet ad Magyarcsanádnak a főútról és a külterület bármely pontjáról. A településen jellemző falusias beépítéstől 
eltérően itt a kisvárosias beépítés is megjelenik. Az utcafronti zártsorú, vagy hézagosan zártsorú, tömör kerítéses beépítésű terület mind 
építészeti, mint funkcionális szempontból a kisvárosias település jegyeit viseli magán. Itt jellemző az épületek szintjének megemelése, az 
ablakosztások, a telekhatáron hosszabban végigfutó épület, ennek alapján az utcával párhuzamos tető. Javasolt a terület homogénebb, a 
kisvárosi jegyeket erősítő kialakítása. 
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Egyéb területek, beépítésre szánt területek 
 

Falusi karakter 
 

A telkek mérete változatos, az épületek kora, stílusa vegyes. Az utcára merőleges 
gerincvonalú, nyeregtetős épületektől, a sátortetős épületekig megtalálható több változat, az 
egymással szomszédos épületek csak ritkán hasonlóak egymáshoz. A legjellemzőbb beépítési 
mód az oldalhatáron álló toldott tornácos dél-alföldi háztípus. A homlokzat a szerény 
megjelenésű, fehérre meszelt, dísztelen, vagy csak épp az épület síkjából alig kidomborodó 
szemöldökdísszel megmunkálttól, a városi barokk, vagy romantikus jegyeket átvett gazdag 
homlokzati díszítésűig igen változatos. A színhasználat is meglehetősen vegyes. Az egyszerű 
fehértől, az élénk, telt színekig bármivel találkozhatunk. Az épületek tömegaránya, 
mértéktartása azonban feledteti a stílusok keveredését. Az utca képét a sok helyen lepusztult 
épületek, vagy a beépítetlen, elhanyagolt telkek teszik zavartabbá. Az utcák rendezésével, a 
burkolt utak melletti zöldsáv rendezettségével ezek a zavarok enyhíthetők, ezért a kritikus 
helyeken nagyobb figyelmet javasolt fordítani a közterület rendezésére. 

A területre vonatkozó ajánlások: 
- a területen az épületek előkert nélkül, oldalhatáron állóan telepítettek, melynek 

megtartása javasolt, 
- a kerítés tömör, amelynek megtartása javasolt, 
- az épületek egyszintesek, jellemzően tetőtér beépítés nélküliek. A tetőtér beépítése 

nem lenne zavaró, 

- a lakóépületeken a tetők hajlásszöge 40 – 45 közötti, aminek változtatása nem 
javasolt, 

- az épületek tömegalakításakor javasolt a szomszédos épületekhez való igazodás mind 
épületmagasságban, mind a tetőidom kiválasztásában, 

- az épületek színének megválasztásánál javasolt a kevéssé harsány színek 
megválasztása, a fehér, vagy a világos föld színek alkalmazása, 

- a nyílászárók anyaga fa, színe fehér, barna, vagy sötétzöld, melytől eltérés nem 
javasolt. 
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Bökény, külterület 
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Egyéb területek, jelentős zöldfelületi, táji természeti értékek 
 
A települések zöldfelületi rendszerét belterületen az egyes magántelkeken kialakított kertek, intézményi zöldfelületek, a közterületen 
kialakított parkok, az ezeket összekötő utcák zöldfelülete, valamint a külterületen a természeti területek alkotják.  
A település külterülete jellemzően sík, magas értékű feketeföld jellemzőkkel. A területhasználat jellemzően mezőgazdasági művelésű. A táj 
évszázadok óta hangsúlyos szerkezeti egységei az ártéri erdők, a gyepes-rétes síkságok és a folyóhoz vezető vízfolyások. A település 
közigazgatási területén védett a Maros ártér legnagyobb része. A Natura 2000 területek szintén az ártéri területeket érintik. A régen 
kiterjedt gyepes terület maradékát jelentő Vásárhelyi-Csanádi puszták szintén kiemelten fontos érzékeny természeti terület érinti 
Magyarcsanád közigazgatási területét.  
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A településkép minőségi formálására vonatkozó ajánlások: építészeti útmutató, közterületek településképi 
útmutatója –utcák, terek, közparkok, közkertek 
 
Az utca, a tér, a park a település mindenki által használt köztere. Ennek alakítása nem csupán az egyes telkek beépítéséből, hanem a tér 
arányából, a térfalat meghatározó felületek rajzolatától, minőségétől, anyaghasználatától is függ. Az utca hangulatát befolyásolja a 
zöldfelület is, ami sok esetben jótékonyan eltakarja az egyes építészeti elemeket.  
Az egyes telkek használata meghatározza az utakon közlekedők körét, a gépjárművek mennyiségét és fajtáját egyaránt. A forgalom is 
hatással van az utca hangulatára, ezért fontos a területhasználatok olyan meghatározása, mellyel a funkciók biztosítani tudják az egymás 
mellett élés harmóniáját.  
Az építészeti ajánlások általánosan megfogalmazott javaslatok: 

- a kerítések jellemzően tömör kialakításúak, ennek megtartása javasolt, 
- a kialakított új épületek az utcaképbe tömegükkel, homlokzati tagolásukkal illeszkedjenek, (homlokzat-, párkány-, ereszmagasság, 

tetőhajlásszög, gerincvonal, stb.) 
- az épületek tájolása, telepítése, az előkert mérete a szomszédos épületekhez hasonló legyen, mely szabályokat a településképi 

rendeletben meg kell határozni, 
- a közterületeken, utcákon telepített növények kiválasztásánál törekedni kell a lombhullató őshonos fák és gyümölcsfák 

használatára, örökzöld nem ajánlott, 
- földszintes vagy tetőteres épületek jellemzőek, a kialakult beépítési magasság megtartása javasolt, 
- az épületeken használt anyagok lehetőleg a fa, tégla, kő, és egyéb természetes anyagok legyenek, tetőfedésként a hagyományos, 

egyszínű cserép, 
- a homlokzatokon az egyszerű, nyugodt homlokzatképzés javasolt, 
- az épületeken belüli garázs kialakítása, utcára nyíló garázs nem kívánatos, 
- az épületgépészeti elemek, klíma, antenna lehetőleg a közterületről nem látható helyen legyenek elhelyezve, 
- a korszerűsítés, felújítás során a kialakult színválasztással megvalósítható a környezetbe illeszkedés, a nyílászárók cseréje esetén a 

fehér műanyag kerülése, 
- közterületek alakításánál az utcabútorok, burkolatok a hagyományos falusias környezethez illeszkedők legyenek, ettől eltérő forma 

és anyaghasználat csak a településközpontban (Templomok környezete) indokolt.  
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Építészeti ajánlások 
 
Telepítés, beépítés 
 
A településközponti részen javasolt a zártsorú, hézagosan 
zártsorú beépítés megtartása, illetve kialakítása.  
A belterület egyéb részein a legjellemzőbb az oldalhatáron álló 
beépítés. Az illeszkedés érdekében a rendeltetés 
megválasztásakor figyelembe szükséges venni a szomszédos 
ingatlanokon jellemző használatot, az épületek elhelyezésénél 
azok benapozását, zavartalan megközelítését akadályozni nem 
javasolt. Amennyiben meglévő épület bontása után kerül új 
épület a telekre, javasolt az eredeti beépítés megtartása. Ha 
ettől eltérő beépítést kívánnak megvalósítani, úgy a 
szomszédos épületek beépítéséhez javasolt igazodni a 
kedvezőbb utcakép alakítása érdekében.  
Kerülendő az utcafrontra nyíló gazdasági, tároló, vagy garázs 
épület.  
A telepítéskor az épületek utcára néző épületsíkját az 
utcavonalra, vagy azzal párhuzamosan ajánlott elhelyezni. 
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Homlokzatmagasság, építménymagasság 
 
Új épületek építésénél, vagy meglévők felújításánál 
figyelembe kell venni a már meglévő, szomszédos épületek 
magasságát. A közel azonos magasságú épületek 
összhatásukban kedvezőbb utcaképet eredményezhetnek. 
Nem javasolt a magas épületek, illetve többszintes épületek 
emelése. 
 
 
 
 
Tető 
 
Az épületek tömegét jelentősen befolyásolja a tetőidom 
megválasztása. A túl tagolt tetőidom zaklatottá teszi az 
összhatást, törekedni kell az egyszerű formák alkalmazására. 
Fő jellegként a nyereg-, vagy sátortetős tetők hozhatnak 
kedvező utcaképet. Új épületek építésénél, vagy meglévők 
felújításánál figyelembe kell venni a környező épületek 
tetőzetének tetőhajlásszögét. A magyar településeken 
hagyományosan az ország éghajlati adottságaira tekintettel 
a 40° körüli tetőhajlásszög jellemző. A túl magas, vagy túl 
alacsony tetőhajlásszög kerülendő. 
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Homlokzatképzés, anyaghasználat, szín 
 
Az épületek tömegformálása során a hagyományos arányok megtartására javasolt, de legalább 
az utcai homlokzaton törekedni kell a hagyományos formavilág követésére. A hagyományos 
nyílászáró osztások, formájának figyelmen kívül hagyása kedvezőtlenül befolyásolhatja az 
utcaképet.  
A településen a téglaépítésű, vakolt felületek jellemzőek, a pasztell színek alkalmazása nagyobb 
összhang megteremtését tudja garantálni. A tetőfedés anyagára a hagyományos kerámia 
cserépfedés javasolt natúr, téglavörös vagy terrakotta színben. Nem hat kedvezően a 
településképre a feltűnő, kirívó színek használata, ezért azokat sem homlokzaton, sem tetőn, 
sem egyéb burkolaton nem javasolt alkalmazni. 
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Kerítések 
 
Magyarcsanádon jellemzően a tömör kerítés 
jelenik meg. A kerítés kialakításának utcakép 
alakító jellege elvitathatatlan. Fontos a 
kerítésnél a minőségi anyagválasztás, és az 
igényes kivitelezés. Nagyban javítja az 
összhatást, ha stílusában a főépülettel 
összhangban van. A területen jellemző a tömör 
tégla, falazott kerítés, melynek alkalmazása a 
továbbiakban is javasolt. 
 
 
 
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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Jó példák bemutatása 
Épületek, anyaghasználat, szín, homlokzatképzés 
 
Az új épületek megformálásánál figyelembe kell venni a hagyományosan kialakult beépítést, tömegformálást, építészeti kialakítást. Úgy 
szükséges az új igényeknek megfelelő épületeket megfogalmazni, hogy beleilleszkedjenek a meglévő környezetbe, és ne legyenek kirívóak. Az 
értékek felismerése, továbbvitele, a fejlődésbe való jó illeszkedés nehéz feladat, nagyfokú érzékenységet és kompromisszum készséget is 
követel – mind az építtetőtől, mind az alkotó építésztől. 
 
A visszafogott, természetes színek alkalmazása az új épületek építésénél és a meglévők felújításánál is javasolt, mert ezzel a harmonikus 
utcakép kialakítását segíthetjük. A lakóépület színvilágával köszönő-viszonyban lévő kerítés esztétikailag kedvező hatású. 
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Tető 
 

A tető színének és anyagának megválasztásánál a hagyományosan kialakultakhoz javasolt igazodni. Színválasztásnál nem javasolt a rikító, 
valamint az un. „mediterrán” szín alkalmazása. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Növényzet, utcafásítás 
 

Az utcakép és a klíma szempontjából is fontos a település egybefüggő zöldfelületének kialakítása és megóvása. Az ökológiai szempontból aktív 
folyosók növényeinek kiválasztása a területileg őshonos fajtákból javasolt. Országosan jellemző, hogy az utcák fásítására korábban alkalmazott 
gyümölcsfákat egyéb fás szárú növények váltották fel. Sajnálatosan nagy népszerűségnek örvendenek a tuják, oszlopos tuják, melyek telepítése 
településképi szempontból nem javasolt. A lombhullató fák éghajlatunkra nemcsak hogy jobban jellemző, de a lombok, levelek évszakonkénti 
változása mindig új impulzust ad a szürke hétköznapokban.  
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Nyílászárók 
 

A nyílászárók nagysága, osztása a belső terek megvilágítása mellett a homlokzat meghatározó eleme. Ennek megfelelően nem csak 
az alaprajzi meghatározottságra, de az épület tömegére is figyelemmel lévő nyílászárók kialakítása javasolt. A hagyományos 
anyaghasználat a fa, de több esetben megjelenik a műanyag. Színezése barna vagy fehér. Új épületek építése, vagy a meglévők 
felújítása során tetszőleges anyagú, de fa mintázatú keret, és víztiszta síküvegezés beépítése javasolt. Utcai homlokzaton a 
redőnyszekrényt beépített, rejtett vagy legalább a homlokzat síkjából nem kiugró kivitelben, a nyílászáróval harmonizáló színben 
javasolt kialakítani. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kerítések 
 

A vagyonvédelmi funkció mellett az utcakép egyik meghatározó eleme a kerítés. Mégis sokszor az 
építkezések utolsó fázisa a kerítés végleges kialakítása. Fontod, hogy stílusában, színében harmonizáljon 
magával az adott telken lévő épülettel, és az utca harmonikusságát biztosítsa. Magyarcsanádon hagyománya 
van a tömör falazott kerítéseknek, ami a széles utcáknak köszönhetően nem is zavaró. Megtartása javasolt. 
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Sajátos építményfajták, reklámhordozók, egyéb műszaki berendezések 
 
A közterületre kihelyezett utcabútorok, reklámok jelentős befolyással vannak az 
utcaképre. A reklám célja a figyelem felhívás, aminek mégis környezetébe illőnek kell 
lenni. Az igényesen kialakított, színében jól megválasztott reklám és egyéb 
információs tábla akár díszítő eleme is lehet az utcaképnek. Az épületekre kihelyezett 
reklám célú táblák, molinók elhelyezésénél ügyelni kell az épület építészeti értékeinek 
láthatóságára.  
Az épületgépészeti elemeket színben lehetőleg az épület homlokzatának színéhez 
igazodóan kell megválasztani, lehetőleg takartan kell elhelyezni. Új felszíni 
infrastuktúra-hálózati elemek elhelyezése nem javasolt. 
 
Kertek, utcák 
 

A növényzet, a kert a házhoz közvetlenül tartozó, azt kiegészítő természetes elem. Sokszor jótékonyan hat 
az épített környezetre, egységes kialakítása okán az épület, utca, utcakép megítélését is javítja. A növények 
telepítésénél az őshonos fajokat javasolt előnyben részesíteni, a különböző örökzöld tuják nem tükrözik az 
éghajlat adta sajátosságokat., ezért azok kerülendők. Magyarcsanádon a kerti építmények közül a kukorica 
szárítására és tárolására alkalmas góré nagy számban előfordul, amelynek fennmaradását biztosítani 
javasolt. 
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Közterületek 
 

A közterületeken elhelyezett utcabútorok lehetőleg azonos stílusban készüljenek. Az utcák, terek esetén a műszaki, karbantartási 
szempontból előnyösebb kisméretű burkolatok alkalmazása javasolt. Hibák esetén könnyebben felszedhetők, a hibás elemek javíthatók. 
Esztétikai szempontból a természetes anyagú, színezetlen elemek javasoltak. Mintázatként az elemek rakási módja értelmezhető. 
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Külterületre vonatkozó általános javaslatok 
 

A külterületi beépítések esetén különösen fontos a természetes anyag és színhasználat. Segíti a természetes környezetbe való illeszkedést a 
visszafogott tömegalakítás és építménymagasság alkalmazása. A tájba illesztés szempontjából előnyös, ha a tanyatelkek egyáltalán nem, vagy 
egyszerű drótháló kerítéssel határoltak. A mezőgazdasági termelésre viszonylag kis terület áll rendelkezésre, ezért Magyarcsanádon területén 
jelentős számú tanya nem található. 
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