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a.

VIZSGÁLAT
Történeti leírás (rövid változat)

Első említését 1356‐ból ismerjük. Legrégebbi említéseiben Arukmelléke (1356), Arukmellék‐szállás (1366),
Arukszállás (1399) név szerepel. Ezt a nevet a település északi részén áthaladó Csörsz‐árokról kapta, amelyhez a
közismert Csörsz‐monda is fűződik.
A XV. században az egyik legnépesebb jász település volt. A XVI. század végére a rablások és fosztogatások kö‐
vetkeztében szinte teljesen elnéptelenedett. A XVII. század végén ismét viszonylag népes településnek számí‐
tott. Nemcsak saját határát, hanem az elpusztult Ágó falu, valamint Szentandrás és a kiskunsági Kerekegyháza
puszta egy részét is használta. 1756‐ban Mária Terézia mezővárosi rangot adott a településnek.
Jászárokszállást az egyik legnagyobb telepítőként tartják számon. Az 1850‐es évektől kezdve nagyarányú kiraj‐
zás figyelhető meg. Az árokszállásiak birtokokat szereztek Csány, Tarnaörs, Visznek, Erk, Atkár, Adács községek‐
ben. Önálló településként vált le róla Kerekegyháza (1862), Jászszentandrás (1855), Jászágó (1952).
A város elveszítvén jász kiváltságait 1876‐ban a többi jász településsel együtt Jász‐Nagykun‐Szolnok vármegyé‐
hez került. 1886‐ban lemondott városi rangjáról, s mint nagyközség működött tovább. Városi rangját 1991‐ben
nyerte vissza.
A község fejlődése gyors volt: 1879‐re már 199 önálló iparos dolgozott itt. (Csak csizmadiából 45, szűcsből 38,
kőművesből 18 mestere volt.) 1879‐ben 21, 1925‐ben már 52 kereskedője volt. Ugyanakkor 13 kocsma, 2 ven‐
déglő, 3 kávéház és egy szálloda működött. 1887‐ben ipariskolát, 1923‐ban polgári fiúiskolát hoztak létre.
b. Településszerkezet ‐ A városszerkezet és a városkép kialakulása
1246 táján visszatelepedtek a kunok és velük a jászok a Duna‐Tisza közére, ill. Szolnok és Debrecen közti terü‐
letre. Együttes szállásterületük 8500 km², létszámuk 70‐80.000 fő volt. Autonóm területet, székeket (Halas,
Kecskemét, Mizse) szerveztek számukra. Szállásaik ‐ Asszonyszállás, Dorozsma, Csorva, Ötömös, Majsa, Csólyos,
Móricgát, Szentpéter ‐ a 17. századi tatárdúlásokig tartották magukat. Bodrog megye területére a Csertán törzs
telepedett. A jászok Berény központtal szintén széket alkottak, amelyen belül a 15. századra kisebb területi
egységeket ‐
Berényszállás, Négyszállás, Árokszállás, Fényszaru ‐ alakítot‐
tak ki.
A "szállás" meghatározatlan etimológiájú elnevezés, a no‐
mád települést értjük alatta. Az árok a város határában is
húzódó Csörsz árokra utal, amely különös jellegével már ko‐
rán felkeltette a figyelmet.
Maga a település a kertes, kétbeltelkes, vagy istállós kertes
településtípusok közé tartozik, amely azonban nemcsak a
Jászságból ismert. Lényege, hogy a belső telken helyezke‐
dik el a lakóház, kamra, disznó‐ és baromfiól. A település‐
magot a kertek veszik körül, amelyeken a jószágok karámjai,
boglyák és a verem állnak. A kertek később vagy beolvadtak
a település szövetébe, vagy tanyákká alakultak. A tanyák
önálló faluvá is fejlődhettek. A falumag sajátos elrendezé‐
sét, amely Jászárokszálláson is megfigyelhető, halmaztele‐
pülésnek hívják.
Györffy István: Magyar falu magyar ház c. munkájában így ír
Jászárokszállásról, illetve környékéről:
„ Az első katonai felvétel térképlapjainak település‐földrajzi tanúságai …. Árokszállás határozottan kertes. A
házak inkább a nyugati és déli részen. Úgy látszik, mintha két kertes község olvadt volna össze benne. Puszta
Szentandráson falu még nincs, csak elszórt, de mégis sorban levő tanyák: „Hauser zu Arokszallas gehörig”, ezen
a lapon 37, de a következő lapon is folytatódnak „Vieh Stelle zu Arok‐szallas gehörig”néven. ”

A tanyák a kétbeltelkes települések esetében az ólaskertek kitelepítését jelentették, amit a tanyák legkorábbi
formái is bizonyítanak. A tanyák csak később alakultak olyanná, hogy teljesértékűen pótolják a falu beltelkén ál‐
ló családi házat az egész család részére.
Az alföldi kertes települések utcái sokszor maguk is térjellegűek, nagy szélességük és hajlított, illetve tört vonal‐
vezetésüknek megfelelően. Nem mindig lehet eldönteni, hogy utcáról vagy már térről van‐e szó. Az utca gazda‐
godhat térbővítménnyel is.
c.

Településkép és utcaképek

Jászárokszállás központjában a főutca, a Rákóczi u. két egymásba olvadó – Móczán Andor, illetve Köztársaság ‐
térben folytatódik. A nagy kiterjedésű, térsorrá bővülő utca építészeti sajátosságát a térsor délkeleti oldalán el‐
helyezkedő zárt térsarok ‐ ahol a plébániatemplom helyezkedik el ‐ adja.
A zsákutcák általában az egykor nagyobb telkek felaprózódásával jöttek létre. Szélességük lehet köz‐szerű, de
van ahol kocsival is járható mérettel rendelkeznek. Sajátos építészeti értéket képviselnek a saroképületek. Kü‐
lönösen az útelágazások esetében figyelhető meg az a különös érzék, amivel a korábbi generációk az exponált
térfalak kialakításához hozzányúltak.
A halmazos alaprajzú alföldi kertes városok főútvonalai közel sugárirányúak. Az egykori palánk, illetve árok he‐
lyén létesített gyűrű alakú utak belefutnak egy‐egy sugár irányú útba.
A hagyományos környezetkultúrával rendelkező településrészeken az utcaképben is kifejezésre jut az övezet
„természetes” jellege. Az utcakép jellegzetes eleme a lakóépületek keskeny utcai homlokzata, valamint a na‐
gyon gyakran előforduló tömör deszkakerítés. Ezt a képet gazdagíthatják az utcavonalra épített melléképületek
is. A párkánymagasság mindig egy adott nagyságrenden belül marad, ami utal a hajdani közös életmód, társa‐
dalmi helyzet egységességére.
d. Településszerkezet és területhasználat
Jászárokszállás belső magjában ma is megfigyelhető a hagyományos kör‐
nyezetkultúra továbbélése. A kis telkek általában nem teszik lehetővé a
gazdálkodást. Jellegzetes beépítési rendszerüket az oldalhatáron álló,
előkert nélküli épületek adják, amelyek sok helyen az utcafrontra kiépí‐
tett melléképületek és a tömör deszkakerítések révén részben vagy tel‐
jesen zárt belső udvarokat hoznak létre. A kialakult környezeti elemeket
‐ kapuk, kerítések, oromzatok ‐ a továbbiakban is alkalmazni kell.

a.

Településkarakter (telekszerkezet, telekhasználat, beépítési mód, épülettípusok)

A beépítésre az oldalhatáron álló beépítés jellemző. Előkert nincsen vagy csak minimális méretű. Az utcai sza‐
kaszon a kapuzatos fakerítések találhatók, melyek történelmi formákat őriznek. A beépítésre a történeti város‐
részekben a viszonylagos egységesség jellemző.
Az utcaképek meghatározó elemei az oromzatos tornácos vagy lopott tornácos jász lakóépületek és a tömör ha‐
tású kerítések. A padlásteret oromdeszkázat zárja. Az oromdíszek között vallási, történelmi és népi díszítőmű‐
vészeti elemeket fedezhetünk fel.
A kerítések az utcakép harmóniájának alapvető tényezői. A jellegzetes, eredeti típus a széles vízszintes pallók‐
ból összeállított kerítés, tetején ferde ereszdeszkával. A kiskapu szintén döntően vízszintes deszkákból összeállí‐
tott, de előfordul, hogy a kiskapu felső fele ferde deszkázással díszített. A kerítés lakóház előtti része sokszor
hézagosan rakott függőleges lécekből készül, hogy az ablakok minél több fényt kapjanak. Több helyen előfor‐
dul, hogy az egész kerítés hézagosan rakott függőleges lécekből készül. Ilyenkor gyakori, hogy a kerítés alsó ré‐
szét hézag nélkül rakott vízszintes deszkákból alakítják ki.

Pozitív tendencia, hogy a városban az új épületek megjelenésével sok helyen megjelennek az új fakerítések is.
Negatív tendencia viszont, hogy a léptékükben és jellegükben nem idevaló épületek a hagyományos utcaképe‐
ket felborítják és nagyon zavarossá teszik.
A volt kertségek területe megfelelő helyet tud biztosítani a kialakult és a ma formálódó funkcionális igények‐
nek. A lakókörnyezeti kultúra elemei kiforrottak, helyes alkalmazásuk esetén a mai igényeket is ki tudják elégí‐
teni, s mindez kulturált környezetet is eredményez.
A belső területek szerkezete sok helyen változatlan. A településrész szerkezetét a szűk szabálytalan vonalveze‐
tésű utcák és a néhány méterig leszűkülő közök jellemzik. Ezekből néhol még további zugok nyílnak a hajdani
belsőbb fekvésű épületek megközelítésére. A zugok végén mindig épület áll, ezért ott zárt terek alakultak ki. Jel‐
legzetes látványt ad a nagy templom tornya, mely a terület felé magasodik.
A jászsági parasztház többségében háromosztatú (szoba‐pitvar‐kamra) tornác nélküli, vert falú épület volt nád‐,
zsúp‐, zsindelyfedéssel. Egy‐kettő még látható e fajtából Jásztelken, Jászfelsőszentgyörgyön.) Már 1828‐ban
előírások szabályozták az építést. Ezek meghatározták a ház fő méreteit, az építési anyagokat. Előírták minden
községben tégla‐ és cserépégető felállítását. A tornác a XIX. Század második felétől terjed el. Érdekes megemlí‐
teni, hogy a magas tornácos, "gangos" köroszlopos házak típusát Jászárokszálláson építették meg a helyi kőmű‐
vesek. Úgy tudjuk, hogy más településekre innen származott el. Karácsondon 1904‐ben jelenik meg először,
árokszállási mester munkájaként. Az oszlopszám a jászok nemesi rangjára is utalt. Eredetét bizonyára a klasszi‐
cista kisnemesi kúriák és középületek táján kell keresnünk. A településen még jó néhány ilyen ház akad.
A külterjes állattenyésztés hívta életre a nagyhatárú alföldi településeken és mezővárosokban azt a típusú tele‐
pülésrendszert, ami valóban emlékeztet az egykori nomád téli szállások keleten még mindig fellelhető változa‐
tára. A templom körül szabálytalanul, halmazosan helyezkedtek el a lakóházak és attól távolabb, sokszor gyűrű‐
alakban jött létre a gazdasági övezet. A belsőség lakóházait csak a XIX. sz. végén kerítették körbe véglegesen,
ám a gazdasági övezet (akolkertek) telkei kezdettől fogva bekerítettek voltak. Erre utal a magyar kert szó erede‐
te, ami a kerített kifejezés rövidített változata.
A külsőségek eredeti területhasználatában a XIX. sz. 2. felében nagy változások következnek be a határtagosítá‐
sok nyomán. Megszűnik a kötött határhasználat, megjelennek a kihelyezett üzemegységek és megindul a
tanyásodás. Az akolkertekben is építenek lakóházakat és a besűrűsödés következtében a kétbeltelkűség nyo‐
mát már csak a település szerkezete, illetve alaprajza őrzi. Az eredeti szerkezetet minden esetben a területtel
való ésszerű gazdálkodás, a földrajzi tényezőkhöz való alkalmazkodás, illetve a használathoz kötődő mozgás‐
formák hozták létre. Az alföldi halmazos települések utcahálózata szabadon követte a tényleges mozgásokat. A
különböző, egymástól független erők hatására létrejövő utcahálózat átfedéséből jött létre az alaprajz halmazos
jellege.
Az egykori Nagy utcában lévő redemptus ház az ágói Bordás nemzetségé volt. Nevüket már az 1699‐es, Pentz‐
féle összeírásban is megtaláljuk. A házat 1882‐ben Bordás András építtette. Ez az ötosztatú ház hűen tükrözi a
jászsági polgárosuló parasztcsalád életvitelét, lakáskultúráját. A családi gazdálkodás a tanyán folyt, a városi
házban általában vasárnap tartózkodtak, amikor a misére bejöttek a családtagok, illetve az iskolás gyermekek, s
az idősek éltek ott tartósan, egész éven át. A konyha mellett három szobát és kamrát találunk a házban, vala‐
mint az egységes nyeregtető alatt hat köroszlopos magas ámbitust, a klasszicista építészet elemeinek vidéki al‐
kalmazásával. Az Észak‐Jászság kerekoszlopos, tornácos házainak típusa itt alakult ki, a helyi mesterek munkája
nyomán. A ház kőalapja a Mátrából, tetőszerkezetének faanyaga a Kárpátokból, a Tiszán úsztatva érkezett, a fa‐
lak vályogtégláinak anyagát az árokszállási föld adta. A ház alkalmas volt arra, hogy a tanyai gazdálkodást foly‐
tató család kétlaki életét szolgálja. Három nemzedék született, nevelődött és élt itt.

b. Műemléki védettségek
MV.‐1. Római katolikus templom
A templomról nincs semmi támpontunk, mint ahogy a mostani elődjéről,
az 1640‐ben épültről is alig. Mai templomát 1761 és 1767 között építet‐
ték a korábbi, szűknek bizonyult helyén. A költségek okán a templomtes‐
tet a korábbi épület tornyához csatlakoztatták. 1779‐ben Nyitrai Gáspár
plébános Esterházy Károly püspökhöz írt levelében is kifejti, hogy szeret‐
né lebontani az öreg tornyot, mert félő, hogy rádől a az új templomhajó‐
ra. Kettős torony építésére szeretné megnyerni a püspököt, olyanéra,
amelyet Esterházy a birtokán, Pápán építtetett. A püspök nem támogatta
a tervet, leginkább azért, mert nem látta biztosítva az építési költségek
fedezetét. Így 1787‐ben egy torony került a homlokzatra copf stílusú ka‐
puzattal. Maga az épület barokk stílusú, egyhajós, öt boltszakaszos. A
külső majdnem teljesen dísztelen, csak az oromzat barokk kőszobor alak‐
jai és az említetten kívül a két oldalsó kapuzata érdemel említést.

A kapuk feletti kronosztichonos
felirat az építés időt örökíti meg.
Az egyszerű külső mellett gazdag
enteriőrt találunk. A csehsüveg‐
boltozatos mezőket hevederívek
és vaskos, három részes párkány‐
nyal koronázott falpillérek választ‐
ják el egymástól. Megemlítendő,
hogy a boltozati harántívek ilyen
nagy tereknél ritka módon nem
félkör‐, hanem kosárívesek, amely
szerkezeti merészséget is mutat. A
belső egységes barokk összhatású.

Azzá teszik a fő‐ és mellékoltárai, a padok, a szószék, két gyóntatószék. A
fő és a két mellékoltár Kracker János Lukács (1717‐1779) munkája. A főol‐
tár a Szentháromságot ábrázolja. Kracker osztrák, de munkáinak nagy ré‐
szét Magyarországon alkotta meg. Idejötte után rövidesen Esterházy Ká‐
roly püspök szolgálatába állt, s így az egri egyházmegyében, különösen
Egerben alkotott sokat. Nevéhez fűződik az egri kispréposti palota meny‐
nyezet‐, a minorita templom főoltárképe.
Fő műve az egri Liceum könyvtártermében a tridenti zsinat ábrázolása.
A mellékoltárok legsikeresebb darabjai: az ország felajánlása Szűz Máriának, majd a hajóban a keresztlevételt
ábrázoló jelenet. Értéke még a templomnak a barokk orgona a három‐nyílásos karzaton. Az orgona a kiscelli
(Óbuda) trinitárius templomból került ide. A trinitáriusok 1758‐ban fejezték be templomuk és kolostoruk építé‐
sét. Ekkor a berendezési és felszerelési tárgyakra árverést hirdettek meg. Így kerültek pl. a padok a jászberényi,
a szószék a solymári templomba. A jászárokszállásiak az orgonát vették meg, a korabeli értékelés szerint elég
magas áron.

MV.‐2. Mária oszlop – Köztársaság tér (3731/3 hrsz)
A Mária‐oszlop a templom mellett található. A mintegy méteres posz‐
tamensen jón fejezetes oszlop áll, ennek tetején áll glóbuszon a kígyó
fejét széttaposó Mária alakja. Ruharedőiben kis puttó simul hozzá.
A fölirat szerint 1783‐ban felállított szobron rongáltsága ellenére fel‐
ismerhetők a kvalitás jegyei, amelyek a ruharedők könnyed megfor‐
málásában, a kisé pufók arc kialakításában mutatkoznak meg. A kap‐
csolat a toronyalji kapu feletti fülkében elhelyezett alakkal nyilvánva‐
ló.
MV.‐3. Jász‐ vagy Bordásház – Széchenyi u. 31. (294 hrsz)
Az egykori Nagy utcában (ma Széchenyi u. 31.) lévő redemptus ház az
ágói Bordás nemzettségé volt. Nevük már az 1699‐es, Pentz‐féle össze‐
írásban is megtalálható. A házat 1882‐ben Bordás András építette. Ez az
ötosztású ház hűen tükrözi a jászsági polgárosuló parasztcsalád életvitel‐
ét, lakáskultúráját. A családi gazdálkodás a tanyán folyt, a városi házban
általában vasárnap tartózkodtak, amikor a misére bejöttek a családtagok,
illetve az iskolás gyermekek; az idősek éltek benne tartósan (egész éven
át.)
MV.‐4. Egykori fogadó épülete
A Széchenyi u. 104. alatti egykori fogadó épület a XVIII. század
második felében épült. L alakú, az utcavonalon álló szárnyán
barokk kosáríves, kőkeretes kapubejárat, ettől balra 4, jobbra
7 ablakkal. E részen helyiségei részben kolostor‐, részben tek‐
nő boltozatokkal fedettek, a sarkokban kályhafülkékkel. Az itt
lévő folyosó pillér‐ árkádos, az árkádok lapos kosárgörbék. A
hátranyúló szárny pillér‐ folyosós, síkmennyezetes. A hagyo‐
mány szerint itt szállt meg 1712‐ben ‐ talán az épület elődjé‐
ben ‐ a hazafelé tartó XII. Károly svéd király.
A kapui zárókövén postakürt utal a ház rendeltetésére, bár a forma a Jászság jelképe, a Lehel kürt is lehet.
Jelenleg 5 vendégszobája működik a fogadóban és egész év‐
ben fogad vendégeket, melegkonyhás étkezésre nincs lehe‐
tőség. A Jászárokszállás Külső Fogadó hasonmása a Szent‐
endrei Néprajzi Szabadtéri Múzeumában elkészült, mely az
alföldi utcasor részét képezi. A fogadó étteremként működik
a skanzen területén. Az elképzelések szerint a két fogadó
megtekintése közös programcsomagként szerepelhet Jász‐
árokszállás és Szentendre között. Kitűnő alkalom és lehető‐
ség a városi turizmusunk fejlesztésére.

e.

Az épített környezet helyi értékvédelme

HV ‐ A védelem az épület, építmény teljes tömegére és részleteire.
HV.‐1. Városháza ‐ Árpád tér 1.
A Városháza díszekkel tarkított, boltöves ablakokkal ellátott nagytömegű
épület. A tetőfedésre használt szürke palafedés furcsán hat az épületen.
Az előkert gondozott zöldterülettel fedett.

HV.‐2. Kisfaludy út 11. ‐ 234. hrsz
Az oldalhatáron álló épület hagyományos falusi ház fehérre vakolt hom‐
lokzatán fa nyílászárók kerültek kialakításra, melyek felett teampannon
kapott helyet. A tetőfedés egyszerű nyeregtető, anyaga piros cserép. Az
épületet a közlekedési úttól zöldsáv választja el, melynek hatására a köz‐
lekedésből származó por és rezgés kisebb mértékben károsította az idők
folyamán.
HV.‐3. Széchenyi u. 42. – 3779. hrsz
Az utcavonallal párhuzamos elhelyezkedő hagyományos falusi ház fehér
homlokzatán 6‐osztatú fa nyílászárók kaptak helyet. A tetőfedés egy‐
szerű nyeregtető, az oromfal deszkázott, sötét barna színre mázolva. Az
épület zöldterületbe ágyazva helyezkedik el.

HV.‐4. Ipartestület székháza – Köztársaság tér 1. – 2747 hrsz
A városias jellegű, nagy tömegű épületet boltöves ablakok ékesítik. A
homlokzati színes díszítések feldobják az épületet. A tetőszerkezetez pi‐
ros cseréppel fedték be. A földszintes épület telekhatárra került, hozzá
előkert nem tartozik.
A felszerelt műanyag redőnyök nem illenek a védett értékhez.

HV.‐5. Petőfi Művelődési Ház – Móczár A. tér 10.
A kétszintes épület némi hasonlóságot mutat az Ipartestület székházával,
hiszen mindkettő utcafrontján 7‐7 boltöves ablak került elhelyezésre,
azonban az ablak‐osztások itt eltérőek. A földszinten kisebb méretű üzle‐
tek kaptak helyet. A Kínai üzlet átalakítása szorgalmazandó a védett ér‐
tékhez való igazítással.
HV.‐6. Rákóczi u. 36. – 1088 hrsz
Oldalhatáron álló, utcavonalra merőlegesen elhelyezkedő hagyományos
tornácos ház. A tetőfedés egyszerű nyeregtető, anyaga piros cserép; az
oromfal barnára mázolt deszkázattal borított. A telket határoló kerítés
betonalapzatra készült léckerítés.

HV.‐7. Szent Vince u. 5. – 1089 hrsz
A jász‐ház elhelyezkedése szépen mintázza, hogy az utca később került
kialakításra az adottságok függvényében. A fehérre vakolt ház piros cse‐
réppel fedett, oromfalán barnára mázolt deszkázat látható. Az eredeti
nyílászárókat kicserélték. A telket léckerítés határolja.

HV.‐8. Szent Vince u. 26. –1091 hrsz
Az oldalhatáron álló oszlopos tornácos jászház megőrizte hagyományos
fehér vakolatszínét. Az utcafronti fa nyílászárók hat‐osztatúak. A tornác
mentén „zöldfal” került kialakításra. A nyeregtető piros cseréppel fedett.
Az oromfal barnára mázolt deszkázattal, illetve cseréppel ellátott.

HV.‐9. Szent Vince u. 34. –1125 hrsz
Az utcavonallal párhuzamosan elhelyezkedő oszlopos tornácos ház rész‐
ben már átépült. A nyílászárókat kicserélték. A tetőfedés anyaga szürke
pala. A telket határoló kerítés hagyományőrző, barnára mázolt tömör fa‐
kerítés. Az előkert növényzettel beültetett.

HV.‐10. Rákóczi u. 74. – 1176/2 hrsz
Az oldalhatáron álló, utcára merőleges épület utcafronti homlokzatán 3
darab 3‐osztatú fa nyílászáró került beépítésre. A fehérre vakolt ház tég‐
lalap alaprajzú, egyszerű építmény. A nyeregtetőn piros cserépfedés, az
oromfal barnára mázolt deszkázattal borított.

HV.‐11. Törőcsik u. 6. – 129 hrsz
Az épület utcavonalhoz viszonyított fekvéséből megállapítható, hogy ko‐
rábbi, mint az út nyomvonala. A téglalap alaprajzú ház hagyományos fa
nyílászárói hármas osztásúak. Az egyszerű nyeregetető piros cseréppel
fedett. Az oromfal barnára mázolt deszkával borított.

HV.‐12. Horváth u. 3. – 180 hrsz
Oldalhatáron álló, utcára merőlegesen elhelyezkedő tornácos ház. Az ut‐
cafronton 2 fa nyílászáró van 6‐os osztással. A homlokzat fehérre festett.
A nyeregtető piros cseréppel fedett, az oromfal barnára mázolt deszka
borítással lett kialakítva. A telket határoló kerítés tömör fa, amely szin‐
tén barnára van festve.

HV.‐13. Csokonai u. 20. – 182 hrsz
A sarkon helyet kapó oszlopos tornácos ház a népi szokásoktól kicsit el‐
térően nem fehér, hanem „föld‐színű”. A nyílászárók fából készültek,
hármas osztás jellemzi őket. A nyeregtetőre szürke palafedés került. Az
oromfal barnára mázolt deszkázattal fedett. A kerítés beton talapzatra
készült.

HV.‐14. Rákóczi u. 73. – 1958/2 hrsz
Az utcavonallal párhuzamosan elhelyezkedő, téglalap alaprajzú ház
frontján 3 nyílászáró kapott helyett, melyből a két szélős 3 osztatú fa nyí‐
lászáró, míg a középső egy kétszárnyú és méreteiben is más ablak. A nye‐
regtető piros cseréppel fedett, az oromfal deszkázott.

HV.‐15. Rákóczi u. 65. – 1991 hrsz
Az utcavonalra merőleges, téglalap alaprajzú ház utcafrontján két darab
három‐osztatú nyílászáró lett beépítve. A nyeregtető szürke palával fe‐
dett. Az oromfal barnára mázolt deszkával borított. A telket határoló ke‐
rítés fából készült, barnára mázolt.

HV.‐16. Bölcsőde – u. 32. – 213 hrsz
Az utcavonallal párhuzamos épület nagy tömegét sok‐osztásos nyílászá‐
rók tarkítják. A szimmetrikus épület utcafrontjának két szélén 1‐1 db 6‐
osztatú fa ablak, míg közepén szintén szimmetrikusan 3 ablak helyezke‐
dik el, melyek közül a középső boltíves. A tetőszerkezet kissé „cifrázott”.
A kerítés rakott kő alapra készült fémből.

HV.‐17. Rendőrőrs – 225/2 hrsz
A szimmetrikus, hagyományosnak éppen nem nevezhető épület két széle
bástya szerű, egy‐egy kupola‐szerű fedéssel. Az utcafronti homlokzaton 6
nyílászáró épült be, melyek több‐osztatúak. A tetőfedés anyaga piros
cserép.

HV.‐18. Kisfaludy u. 8. – 250 hrsz
Az oldalhatáron álló oszlopos tornácos ház fehér homlokzati színt kapott.
Az utcafronton két darab három‐osztású fa nyílászáró van. A nyeregtető‐
re cserép került. Az oromfal barnára festett deszkázattal ellátott. A kerí‐
tés beton alapra készült.

HV.‐19. Jákó u. 11. – 2727 hrsz
Az oldalhatáron álló oszlopos tornácos ház fehér homlokzati színt kapott.
Az utcafronton két darab három‐osztású fa nyílászáró van. A nyeregtető‐
re cserép került. Az oromfal barnára festett deszkázattal ellátott. A kerí‐
tés barnára festett léckerítés.

HV.‐20. Deák F. u. 5. – 2733 hrsz
A városi jellegű saroképület díszes homlokzattal került kialakításra. A lát‐
vány érdekében a nyílászárók körüli díszítést a homlokzaton arányosan
több helyen is alkalmazták, amely ezáltal szebb látványt nyújt. A tetőfe‐
dés anyaga szürke pala. A lábazat egyszerű, szürke.

HV.‐21. Idősek Napközi Otthona – Kisfaludy u. 34. – 212 hrsz
A telekhatárra épült földszintes ház utcafrontján négy darab hármas osz‐
tású fa nyílászáró kapott helyet. A sárgára festett homlokzatot a lábazat‐
nál, illetve a tetőszerkezet alatti sávban barnára színezték. A nyeregtető
piros cserépfedéssel borított.

HV.‐22. Petőfi S. u. 9. – 3676 hrsz
Oldalhatáron álló, utcavonalra merőleges oszlopos, tornácos ház. Az ut‐
cafront sárga, míg az épület oldala zöld színt kapott. Az utcai nyílászárót
redőny fedi előkert hiányában a járda mentén. A nyeregtetőt piros cse‐
rép fedi, az oromfalon barnára mázolt deszkázat.

HV.‐23. Petőfi S. u. 11. – 3679 hrsz
Oldalhatáron álló épület, utcavonalra merőlegesen. Az utcafronti fehér
homlokzaton három darab három osztású nyílászáró kapott helyet. A te‐
tőfedés anyaga piros cserép. A telket határoló kerítés beton alapzatra
készült.

HV.‐24. Petőfi S. u. 17. – 3684 hrsz
Oldalhatáron álló, utcavonalra merőleges, téglalap alaprajzú ház. Az ut‐
cafronton két darab hatosztású ablak található. A nyeregtető náddal fe‐
dett. Az oromfal barnára mázolt deszkával borított. Az oldalkert előtt a
kerítés barnára mázolt, tömör fa, míg az épület előtt fa keretbe ágyazott
drótkerítés.

HV.‐25. Petőfi S. u. 29. – 3690 hrsz
Az utcával párhuzamos épület fehér homlokzatán hat darab hármas‐
osztású fa nyílászáró van. A tetőfedés anyaga piros cserép. A telket hatá‐
roló kerítés barnára mázolt fa.

HV.‐26. Dózsa Gy. u. 25. – 3694 hrsz
A saroktelken lévő ház téglalap alaprajzú, egyszerű falusi ház. Az utca‐
fronti két nyílászáró hatos osztású. A nyeregtető piros cseréppel fedett,
az oromfal barnára mázolt deszkázattal, illetve cseréppel borított. A kerí‐
tés rakott kőalapra készült.

HV.‐27. Dózsa Gy. u. 15. – 3708 hrsz
Oldalhatáron álló, utcavonalra merőleges oszlopos, tornácos ház. Az ut‐
cafronti nyílászárókat sárga redőny fedi. A tornác mentén „zöldfalat”
alakított ki a tulajdonos. A nyeregtető piros cseréppel borított. A telket
határoló kerítés barnára mázolt tömör fa, illetve léc.

HV.‐28. Dózsa Gy. u. 13. – 3711 hrsz
Oldalhatáron álló, utcavonalra merőleges oszlopos, tornácos ház. Az
épültek fehérre lett színezve. Utcafrontján 2 darab 3‐as osztású nyílászá‐
ró van. A nyeregtető piros cseréppel borított. A telket határoló kerítés
barnára mázolt tömör fa, illetve léc.

HV.‐29. Dózsa Gy. u. 11. – 3712 hrsz
Az oldalhatáron álló, utcafrontra merőleges épület téglalap alaprajzú.
Utcafronti homlokzatán 3 darab 3‐as osztású fa nyílászáró került beépí‐
tésre. A nyeregtető piros cseréppel fedett, az oromfal barnára mázolt
deszkával borított. A kerítés tömör fa.

HV.‐30. Széchenyi u. 30. – 3767 hrsz
Az utcavonallal párhuzamos ház a régebbi lakóházakhoz képest nagy tö‐
megű. A sárgára festett homlokzaton előbukkanó nyílászárók
teampannonnal díszítettek. A manzárdtető piros cseréppel fedett. A tel‐
ket határoló kerítés rakott kő alapra készült fémből, melyet zöldre má‐
zoltak.

OK – Építészeti objektumra és környezetére vonatkozó védelem
A város területén található szobrok, oszlopok közül az alábbiak kerültek helyi védelem alá:
OK.‐1.

Nepomuki Szent János szobor
Az ország majdnem minden településén található Nepomuki Szent János szobor, melyek vagy műem‐
léki, vagy helyi védettséget élveznek. Jászárokszállás esetében helyi védelem alá került a szobor.

OK.‐2.

Dr. Czettler Jenő emlékoszlop – Köztársaság téri park
A politikai közéletbe 1921‐től kapcsolódott be Dr. Czettler Jenő, a város országgyűlési képviselője
volt 15 évig. Képviselősége alatt épültek a nagyárki, négyszállási, ágói tanyai iskolák.
Ekkor kezdte meg működését a fiú, Illet‐
ve a leány polgári iskola. Munkája elis‐
meréseként több település is díszpolgá‐
rává avatta. A munkássága elismerése‐
ként Jászárokszállás is oszlopot állított
részére, melynek védelme a közösségi
tudat érdekében szükséges.
Polgári Fiúiskola

Polgári Leányiskola

OK.‐3.

Hősök szobra – Árpád téri park
Az I. világháborúban elesett áldozatok emléklét őrzi. 1924‐ben készítette Pongrácz Szigfrid szobrász‐
művész, az ára egy vagon búza volt.

OK.‐4.

II. Világháborús emlékkő ‐ Köztársaság téri park
Elsőként a városban állítottak emlékművet hazánkban a II. világháborúban elesett hősöknek nyílt té‐
ren. Az Árokszállásiak Baráti Kör 1987. május 2‐i közgyűlésén dr. Farkas Miklós vetette fel az emlék‐
mű felállításának lehetőségét. Az emlékkő Iszkaszent‐györgyről lett beszerezve, a márványtáblán
Keresztúry Dezső sorai emlékeztetnek a hős halottakra:
„Hol nyugszanak, nem tudja
Barát, feleség, gyermek.
Elszórt testük nyomtalanul
Elnyelte magában a föld
Szívetek őrizzen:
Milliók eleven milliókat.
Áldozatunk nem a gaz jogcíme:
Jóra parancs”
Az emlékkő avatására 1988. október 29‐én került sor. A kő torzó, félbeszakadt életeket hivatott jel‐
képezni.

OK.‐5.

II. világháborús emlékmű – Árpád tér
Lukács Lajos árokszállási postás emlékművet állított Jászárokszállás 247. a II. világháborúban elhunyt
polgárának emlékére. A három gránitobeliszkbe vésette az áldozatok nevét.

OK.‐6.

Kubikus szobor – Móczár Andor tér
1971‐ben Szabó László, ‐ a Szolnoki Művésztelep szobrászművésze – alkotta meg a kubikusok életét
jelképező szobrot, ami a kitörölhetetlen múltra emlékeztet.
Jászárokszállás történetében fontos szereppel bírt a kubikusok élete, munkája. A XX. század elején
kb. 3000 árokszállási kubikus járta az országot. Nehéz, kétkezi munkával keresték meg – a család
számára – a kenyeret. Akik nem kaptak helyben munkát, azok gyalog indultak el talicskával, szerszá‐
maikkal Budapestre a Teleki‐térre.

OK.‐7.

„Időkapu” – Móczár Andor tér
Jászárokszállás újból várossá nyilvánításának 10 évfordulójára és a Milleniumra szimbolizáló emlék‐
mű állítására került sor. Varga Gábor szobrászművész domborművén megjelenik az ország, valamint

a Jászság történelme a Honfoglalástól napjainkig. 10 „időgyűrű” a múlt történelmének egy‐egy sza‐
kaszát örökíti meg.
Az emlékmű bal oldalára került az 5 Jászárokszállás történetét ábrázoló gyűrű:
1. gyűrűn Csörsz Vezér, Károly Róbert és a jász kiváltságlevél jelenik meg.
2. gyűrűn Szent Vendel a Jász Huszárral
3. gyűrűn az 1845‐ös Jász Himnusz második versszaka és egy részlet a Redemptióból
4. gyűrűn a helyi mesterségeket jelenítette meg a szobrászművész – vízimalom, színjátszók, csizmadia‐
céh – nyomat formájában
5. legfelső gyűrűn a jelen a stilizált EU csillaggal

A szobormű jobb oldalára került a magyar történelmet megörökítő 5 gyűrű:
1. gyűrű a honfoglalás látható
2. gyűrűn Szent István és a Tatárjárás
3. gyűrű Mátyás korát és a török időket idézi
4. gyűrű Rákóczi, Széchenyi, Kossuth alakjában a dicső magyar időket örökíti meg
5. legfelsőbb gyűrűn a II. világháború képe, Nagy Imre domborműve és a Béke allegória olajággal jelenül
meg.

Ezt követi – majd másfél tonnás – áthidaló, rajta a nyugvó magyar íjjal, a holddal, a napkoronggal,
benne egy kis haranggal, melyen a szél játszik.
Az emlékhely másik, egyben fókuszpontja a kapun áthaladva kb. 3 méterre egy kő talapzatra fekte‐
tett város‐sziluett, amely mészkőalapból van kifaragva és rajta egy műtárgy – malomkő, mely a jász‐
árokszállási ásatásokból került elő – egy régi vízimalom őrlőhöz kb. az 1600‐1700‐as évekből szárma‐
zik. A „tér‐kép” utal „Árokszállásra”, mivel a Csörsz‐árok legenda innen származik és a Gyöngyös‐
patak is itt folyik. A malomkőben örökmécses kapott helyet.
OK.‐8.

Pethes Imre emlékoszlop – Köztársaság tér 14.
1864‐ben Jászárokszálláson született Pethes Imre színész. A Vígszínházban, majd a Nemzeti Színház‐
ban játszott. 1919‐től haláláig a Színművészeti Akadémián tanított.

OK.‐9.

Szentháromság oszlop – Köztársaság tér
A Szentháromság tisztelete régi időkre nyúlik vissza a település egyházi életében. A régi Szenthárom‐
ság szobor, a templom neve, a főoltárkép témája, a búcsú napja – a Szentháromságot idézi. A ma álló
oszlop előtt egy igen régi, művészi igénnyel készült Szentháromság szobor állott az országútnál, a
templom mellett – ez az 1800‐ból fennmaradt látképen is szerepel.
Ezt a hívek 1806‐ban restaurálták. Végül mégis olyan rossz állapotba került, hogy le kellett bontani. A
szobor pótlására Ficzek Károly jákóhalmi esperes 1903‐ban 4000 koronát adományozott. Így létesült
a parókai előtt az új Szentháromság szobor. A karcsú márvány posztamens magasabb a régebbi Má‐
ria oszlop talapzatánál, folytatása a vaskos ion oszlop, befejezése a szoborcsoport, Atya, Fiú, és kö‐
zöttük, mint galamb, lebeg a Szentlélek. A régi írás már alig volt olvasható. A kereszténység felvétel‐
ének ezeréves évfordulójára Záhorczik Nándor szobrász‐restaurátor szakértő munkájának eredmé‐
nyeként a szobor megújulva pompázik. A feliratozás aranyozott betűkkel került bevésésre a szürke
márványba.

OK.‐10.

Szent Vendel szobra – külterület
A jászok a régmúlt időkben főleg állattenyésztéssel foglalkoztak. Akadt bőven szántatlan, vizenyős,
füves legelő, amely kiválóan alkalmas szarvasmarha és juh tartására. A nagyszámú szarvasmarhát az
Árokszállás tulajdonában lévő kerekegyházi pusztán tartották. Egy aszályos év, vagy szarvasmarha
vész megtizedelhette a csordát. Ha egy állat is elpusztult, nagy veszteség volt gazdájának. Az embe‐
rek hittek a természetfölötti erők segítéségben. Szt. Vendel szobrát egyszerű emberek mintázták.
Legelőször a Jászságban, közel a városhoz, a vasúti síneket elhagyva a Szarv‐ágy patak folyása miatt a
kb. 3 méter magas földtöltésen épített híd után, 10 méterre a jászberényi út jobb oldalán, a juhszél‐
nek nevezett legelő szélén állították fel 1832‐ben. A szobor talapzatán a következő írás található:
„SZENT VENDELIN / BUZGON KERÜNK/ISTEN ELŐTT / LÉGY MELLETTÜNK / MARHADÖGELEN / VÉ‐
DELMÜNK / 1832.
A szobor szokásos talapzaton áll, mai állapotában: pásztor köpenyben, csizmában, nem tetszetős,
szegényes, kopott, elnyűtt kalapban, bal keze letörve, bal oldalán kulacs, jobbján marha áll behúzott
lábbal, nagyon primitív megformázással. Az egész fehérre van lemeszelve, ám a festék félig‐meddig
már le van kopva. (A Jász Múzeum képeslap kiadványban még vándorbotot tartott a kezében.)

U ‐ A védelem az utcaképre vonatkozik.
UV.‐1.
UV.‐2.
UV.‐3.
UV.‐4.
UV.‐5.
UV.‐6.
UV.‐7.
UV.‐8.
UV.‐9.
UV.‐10.

Reviczky u. mindkét oldala
Csokonay u. mindkét oldala
Kisfaludy u. mindkét oldala a 250. hrsz. ingatlanig terjedő szakasz
Dózsa Gy. út mindkét oldala
Petőfi S. u. mindkét oldala
Arany J. u. északi oldala
Csuka u. mindkét oldala a hozzá tartozó zsákutcával
Csörsz u. mindkét oldala a hozzá tartozó északi és déli utca nyúlvánnyal
Fáskert u. az Ady E. úti kicsatlakozástól a Tinódy utcai kicsatlakozásig
Nyár u. mindkét oldala a hozzá csatlakozó nyúlványokkal, a Jászai Mari utcától a Szent Vince ill. a Dam‐
janich utcai kicsatlakozásig
UV.‐11. A Gyóni Géza u. a Zrínyi utcai kicsatlakozástól a Thiel Bernáth utcai becsatlakozásig

c.

Védett régészeti lelőhelyek (Dr. Csányi Marietta régész, örökségvédelmi szakértő munkája alapján)

Nyilvántartott azonosítatlan lelőhelyek
Szám
Dűlőnév
Lelőhely jellege Intézkedés
Koordináták (x; y)
Tszf. m
I.
Ágói‐szőlő
Temető
Nem lokalizálható
II.
Gyöngyös‐patak
Temető
Nem lokalizálható
III
Ágói‐domb
Temető
Nem lokalizálható
IV
Alvég
Szórványlelet
Nem lokalizálható
V
Belterület
Szórványlelet
Nem lokalizálható
VI
Kopasz‐halom
Szórványlelet
Nem lokalizálható

A lelőhely állapota

Feltétlenül kikerülendő lelőhely
Szám

Dűlőnév

Lelőhely jel‐
lege

Intézkedés

EOV tér‐
kép‐lap

Koordiná‐
ták
(x; y)

Tszf.
m

KÖH azo‐
nosító

1

Csörszárok

Védmű

Feltétlenül kikerü‐
lendő

76‐444

714450;
256210

110

‐

9

Vermek‐halom

Település‐
halom

Feltétlenül kikerü‐
lendő

76‐444

716959
257568;

106

54221

Ssz.

Dűlőnév

2

Szilfa‐lapos‐dűlő

3

Belső‐szőlő I.

4

Belső‐szőlő II.
Szent Ilona‐dűlő

5

Belső‐szőlő III.

6

Bika‐rét‐dűlő

7

Tó‐sor‐dűlő

8

Csörsz‐árok‐dűlő

Megelőző feltárást igénylő nyilvántartott lelőhelyek
Lelőhely
EOV tér‐ Koordiná‐
Tszf.
Intézkedés
kép‐lap
ták (x; y)
m
jellege
717790;
Telep
Megelőző feltárás
76‐444
105
258158
76‐444
720010;
Telep
Megelőző feltárás
106
77‐333
259078
719706;
Telep
Megelőző feltárás
76‐444
106,5
259016
719185;
Telep
Megelőző feltárás
76‐444
103,5
258859
711875;
Telep
Megelőző feltárás
66‐221
109,5
255816
713000;
107,5‐
Telep
Megelőző feltárás
76‐443
256300
108,75
713502;
Védmű
Megelőző feltárás
76‐443
105‐106
256531

KÖH azo‐
nosító
39844
65636
65644
65646
66790
66792
66794

10

Vermek‐dűlő

Telep

Megelőző feltárás

76‐444

11

Négyszállás‐dűlő

Telep

Megelőző feltárás

66‐224

12

Szarv‐ágy É‐i partja

Telep

Megelőző feltárás

66‐222

13

Szarv‐ágy D‐i part‐
ja

Telep

Megelőző feltárás

66‐222

14

Kis‐Középút‐dűlő

Telep

Megelőző feltárás

66‐222

15

Belső‐szőlő‐dűlő

Telep

Megelőző feltárás

76‐444

16

Jász‐ér D‐i part

Telep

Megelőző feltárás

77‐333

17

Jász‐ér É‐i part

Telep

Megelőző feltárás

77‐333

18

Szőlő‐alja‐dűlő

Régészeti ér‐
dekű terület

19

Erdő‐alja‐dűlő

Régészeti ér‐
dekű terület

20

Kopasz‐domb I.

Régészeti ér‐
dekű terület

21

Kopasz‐domb II.

Régészeti ér‐
dekű terület

22

Mócsár‐tanya

Régészeti ér‐
dekű terület

23

Szarv‐ágy

Régészeti ér‐
dekű terület

24

Külső‐Csongrád‐
dűlő I.

Régészeti ér‐
dekű terület

25

Külső‐Csongrád‐
dűlő II.

Régészeti ér‐
dekű terület

26

Csörsz‐árok‐dűlő,
Szarv‐ágy

Régészeti ér‐
dekű terület

27

Nagy‐Szabók‐sora‐
dűlő I.

Régészeti ér‐
dekű terület

28

Nagy‐Szabók‐sora‐
dűlő II.

Régészeti ér‐
dekű terület

29

Bika‐rét‐dűlő I.

Régészeti ér‐
dekű terület

30

Bika‐rét‐dűlő II.

Régészeti ér‐
dekű terület

Terepbejárás
Próbaásatás
Szakfelügyelet
Terepbejárás
Próbaásatás
Szakfelügyelet
Terepbejárás
Próbaásatás
Szakfelügyelet
Terepbejárás
Próbaásatás
Szakfelügyelet
Terepbejárás
Próbaásatás
Szakfelügyelet
Terepbejárás
Próbaásatás
Szakfelügyelet
Terepbejárás
Próbaásatás
Szakfelügyelet
Terepbejárás
Próbaásatás
Szakfelügyelet
Terepbejárás
Próbaásatás
Szakfelügyelet
Terepbejárás
Próbaásatás
Szakfelügyelet
Terepbejárás
Próbaásatás
Szakfelügyelet
Terepbejárás
Próbaásatás
Szakfelügyelet
Terepbejárás
Próbaásatás
Szakfelügyelet

717550;
257080
718000;
250810
717470;
255110
717340,
254980
718120;
254280
718750;
258810
721170;
258180
720430;
258270

104,5

54214

98,5

54215

101

‐

101

‐

102,5

‐

101

54050

101

‐

103

‐

76‐444

718740;
258500

106,5

‐

76‐444

718810;
257830

104,2‐
104,3

‐

76‐444

719455;
257490

106,4

‐

76‐444

719255;
257100

105,2

‐

76‐444

719570;
256870

105,3

‐

76‐444

715000;
256480

105

‐

66‐222

716950;
255760

104,1

‐

66‐222

717230;
255520

103,5

‐

66‐222

716590;
255320

105

‐

66‐222

715530;
255160

105,6

‐

66‐222

716030;
254780

105,1

‐

66‐222

716030;
254300

105,6

‐

66‐222

715015;
254290

106,4

‐

31

Ócsai‐fertő

Régészeti ér‐
dekű terület

32

Gyarok‐part‐dűlő

Régészeti ér‐
dekű terület

33

Szarv‐ágy‐part, D‐i
part

Régészeti ér‐
dekű terület

34

Tó‐hát‐dűlő

Régészeti ér‐
dekű terület

35

Gyarok‐part

Régészeti ér‐
dekű terület

36

Egri‐úttól É‐ra

Régészeti ér‐
dekű terület

37

Temető‐dűlő

Régészeti ér‐
dekű terület

38

Kenderes‐part

Régészeti ér‐
dekű terület

39

Gyöngyös‐part

Régészeti ér‐
dekű terület

40

Gyöngyös D‐i part

Régészeti ér‐
dekű terület

41

Nagy‐Szék‐dűlő I.

Régészeti ér‐
dekű terület

42

Széles‐Kúti‐dűlő I.

Régészeti ér‐
dekű terület

43

Nagy‐Szék‐dűlő II.

Régészeti ér‐
dekű terület

44

Széles‐Kúti‐dűlő II.

Régészeti ér‐
dekű terület

45

Széles‐Kúti‐dűlő III.

Régészeti ér‐
dekű terület

46

Széles‐Kúti‐dűlő IV.

Régészeti ér‐
dekű terület

Terepbejárás
Próbaásatás
Szakfelügyelet
Terepbejárás
Próbaásatás
Szakfelügyelet
Terepbejárás
Próbaásatás
Szakfelügyelet
Terepbejárás
Próbaásatás
Szakfelügyelet
Terepbejárás
Próbaásatás
Szakfelügyelet
Terepbejárás
Próbaásatás
Szakfelügyelet
Terepbejárás
Próbaásatás
Szakfelügyelet
Terepbejárás
Próbaásatás
Szakfelügyelet
Terepbejárás
Próbaásatás
Szakfelügyelet
Terepbejárás
Próbaásatás
Szakfelügyelet
Terepbejárás
Próbaásatás
Szakfelügyelet
Terepbejárás
Próbaásatás
Szakfelügyelet
Terepbejárás
Próbaásatás
Szakfelügyelet
Terepbejárás
Próbaásatás
Szakfelügyelet
Terepbejárás
Próbaásatás
Szakfelügyelet
Terepbejárás
Próbaásatás
Szakfelügyelet

66‐222

715715;
253880

108,4

‐

66‐222
66‐224

714240;
252040

105,5

‐

66‐222

718560;
254570

100,3

‐

66‐222

719460;
254230

105

‐

66‐224

715370;
251540

104,2

‐

77‐333

720245;
257620

104,6

‐

77‐333

720830;
256720

102

‐

102,7

‐

77‐333

721140;
256580

77‐333
67‐111

721580;
256025

103

‐

67‐111

721800
255430

100,5

‐

66‐221

712170;
254610

110,4

‐

66‐221

712055;
254110

111,2

‐

66‐221

712420;
254090

109,8

‐

66‐221

711500;
253790

111,5

‐

66‐221

712150;
253510

109,3

‐

66‐221

711270;
253920

112,7

‐

2.
a.

VÁLTOZTATÁSI SZÁNDÉKOK (TÉR ÉS IDŐBELI FOLYAMATOK MEGJELENÍTÉSE)
Településhálózati és tájhasználati változás

1930‐as években a település a Jászsági felső já‐
ráshoz tartozott az alábbi településekkel együtt:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Jászárokszállás
Alattyán
Jánoshida
Jászdózsa
Jászfelsőszentgyörgy
Jászfényszaru
Jászjákóhalma
Jásztelek
Pusztamonostor

A város közigazgatási értelemben körzetközpont, hozzá tartozik Jászdózsa és Jászágó községek. Vonzáskörzeté‐
be tartozik még a Heves megyei Vámosgyörk, Adács, Visznek és Tarnaörs községek. Nevezett települések össz‐
népessége meghaladja a 15 ezer főt.
Jászárokszállás az utóbbi években megtelepedett új, korszerú ipari létesítményekkel folyamatosan növelni tud‐
ta „vonzáskörzetét”, a térség alacsony számú munkahely kínálata miatt számos településről járnak az iparterü‐
letre dolgozni. A város az iparterület fejlesztését, bővítését és az ipari termelésre való átállást választotta a jövő
megalapozásának, így a terv is ennek alapján újabb területeket javasol ipari‐gazdasági‐kereskedelmi jellegű fej‐
lesztésekhez. A fejlesztési területek a meglévő ipari‐gazdasági területekhez szervesen kapcsolódnak, a jelenlegi
belterülettől délre fekszenek, így a településszerkezetben jelentős mértékű változás nem következik be; a hasz‐
nosítás során a kiszolgáló, feltáró utak megépítése a központi belterületi hálózatra negatív hatást nem fejt ki. A
fejlesztendő területek használata jelenleg vegyes képet festenek, a mezőgazdasági területhasználat ellenére
egyes területeken nem gazdálkodnak.
b. Településszerkezeti, területhasználati és beépítettségi változás

A jelenlegi módosítás területfelhasználási módosítása elsősorban a belterület déli határán fekvő ipari, gazdasági
területekre vonatkozik, a fejlesztési elképzelések azonban hosszabb távon éreztetik majd hatásukat a városköz‐
pontban is. Amennyiben a fejlesztési területeken megvalósulnak a tervezett beruházások, megnő a kiszolgáló,
szolgáltató funkciók iránti igény, amely hosszabb távon a beépítettségre és a városi funkciók területi elhelyezé‐
sére is hatással lehet.

A földhivatal által jelenleg nyilvántartott adatok (2010. március):
Földrészlet statisztika – fekvésenként
földrész‐
egyéb ön‐
fekvés
letek
álló épüle‐
száma
tek száma
belterület
5096
21
külterület
1519
0
zártkert
432
0
összesen
7047
21

egyéb ön‐
álló laká‐
sok száma
178
0
0
178

összes te‐
rület (m2)
5965943
71024028
178041
77168012

legnagyobb
földrészlet
terület (m2)
114487
969633
2882

átlagos
földrészlet
terület (m2)
1171
46757
412

legnagyobb
alrészlet terület
(m2)
441630
527473
137789
35831
1490
155294
470509
441630

átlagos
alrészlet te‐
rület (m2)
32739
17639
15802
9091
380
1654
22738
32739

legkisebb
földrészlet
terület (m2)
17
74
36

Földrészlet statisztika – művelési áganként
művelési ág
erdő
gyep (legelő)
gyep (rét)
gyümölcsös
halastó
kert
kivett
szántó
c.

földrészletek
száma

alrészletek
száma

65
255
14
11
413
5507
1120
65

79
327
25
13
413
5524
2595
79

összes
alrészlet te‐
rület (m2)
2586407
5767994
395056
118177
156883
9137171
59006324
2586407

legkisebb
alrészlet te‐
rület (m2)
414
494
460
1087
36
17
282
414

Infrastrukturális változások

 Közlekedés
A város forgalmát illetően további növekedéssel kell számolni, amely nemcsak a motorizáció természetes növe‐
kedésének, hanem a településen üzemelő ipari‐gazdasági társaságok működésének is „köszönhető”. A forga‐
lom elmúlt időszakban történt növekedését mutatják az alábbi ábrák:

A forgalmi utak belterületi átkelési szakaszai egy há‐
romágú csomópontban, a városközpontban fonódnak
és osztják meg az átmenő cél‐ és belső forgalmat.
A település elméleti középpontja, így a településköz‐
pont három irányból érkező (Széchenyi – Rákóczi –
Kossuth) utcák találkozásánál szélesedett ki és vált a
város életének nyilvános helyévé.
A külső viszonyok változása, javulása a belső megkö‐
zelítési viszonyokat lényegesen tehermentesíti.
Jelentős változást jelentene a 3203‐as út átkötése a

Deák Ferenc utcára, valamint az átkötés meghosszabbítása a 3205. sz. és a tervezett főút közé építendő északi
elkerülő útig. Szintén fontos változás a település déli részén tervezett út.


Közművek
A közműellátottság fejlesztése – mint a városiasodás, az életminő‐
ség javítását szolgáló egyik tényező nem új keletű Jászárokszállá‐
son. A vezetékes ivóvízhálózat kiépítését az 1960‐as években
kezdték meg.
Az 1960. évi 8 km hosszú ivóvízvezeték már több mint 70 km‐re
növekedett, így a lakásállomány ~90%‐a vezetékes ivóvízzel van
ellátva.
A kiépített közcsatorna hossza 1980‐ban 5,7 km volt, ma már
meghaladja a 15 km‐t. A rákötések száma még nem érte el a kívá‐
natos szintet, a csatlakozások számát az önkormányzat helyi ren‐
deletekkel szorgalmazza. Az elmúlt évben jelentős fejlesztés tör‐
tént a szennyvízcsatorna hálózatban, mellyel a város elérte a
megkívánt ellátottsági szintet.
A városi elektromos energia hálózat, ill. gázhálózat rendelkezésre
áll, az ellátottság jó. Az iparterületen a megnövekedett energia‐
igény kielégítésére új transzformátorállomás épül.

A hírközlés létesítményei kiépültek, a városban elérhetők mind a vezetékes és mobiltelefon hálózatok szolgálta‐
tásai, mind a kábel tv.
d. Népesség, életmód, kultúra változása
A mellékelt ábra a város népességének alaku‐
lását mutatja be az elmúlt 10 évben. A vizs‐
gált időszakban 254 fővel csökkent a telepü‐
lésen élők száma, ami részben a természetes
fogyásnak, részben az elvándorlásnak tudha‐
tó be. A jövőben további, enyhe mértékű fo‐
gyás prognosztizálható a jelenlegi trendek fi‐
gyelembe vételével.
A városiasodás folyamat legkritikusabb pont‐
ja a közművelődés helyzete és szerepkörének
alakulása. A település művelődési lehetősé‐
gei szegényes, viszont a civil szervezetek
száma nagy és jól szervezett.
A Petőfi Művelődési Ház ad otthont a különböző rendezvényeknek, kiállításoknak, képviselői fórumoknak, szak‐
köröknek.
A város egyesületei:
– Jászok Egyesülete – Alakult 1991. március 19‐én, Budapesten. Közhasznú szervezet 1998. január 1‐től.
– Jászárokszállási Nagy Ignác Népfőiskolai Társaság – A Társaság 1991. december 6‐án alakult meg, feleleve‐
nítve az 1950‐es évekig működő Népfőiskolai Társaság tevékenységét, átvállalva annak szellemi örökségét.
A jászárokszállási Nagy Ignác Népfőiskolai Társaságot a Jász‐Nagykun‐Szolnok Megyei Közgyűlés Z‐1/2001.
(VI.22.) számú határozatával „Jász‐Nagykun‐Szolnok megyéért” díjban részesítette. Az elismerés átadására
2001. augusztus 17‐én, az ünnepi közgyűlésen került sor.
– Árokszállásiak Baráti Köre, Jászárokszállás – Az Árokszállásiak Baráti Köre (ÁBK) 1986. november 1‐én ala‐
kult Jászárokszálláson, a Városi Könyvtárban. Célja: a város jelenének, jövőjének gazdagítása, a múlt tárgyi
és szellemi értékeinek összegyűjtése, megőrzése az utókornak. 1987. április 14‐én a Hazafias Népfront Or‐
szágos Tanácsa székházában megtartotta első összejövetelét az ÁBK csoportja. Az egyesület évente kétszer

–

tart közgyűlést, a tagok tájékoztatását a hírlevél szolgálja. Az eddigi munka főbb eredményei: emléktáblát
állítottak a város nagy szülötteinek – Donáth Ferenc, Görbe János, Jász Faragó Sándor, dr. Szelenszky Ist‐
ván; emlékoszlopot emeltek dr. Czettelr Jenő akadémikus, országgyűlési képviselő tiszteletére. A második
világháborúban elhunytak emlékezetére emlékkövet állítottak, nevüket a rk. templomban márványtáblán
örökítették meg, fényképeiket albumba gyűjtötték. Rendbe hozták a zsidótemetőt. Létrehozták a Jász Há‐
zat, gazdag néprajzi és helytörténeti anyaggal. Hagyományőrző céllal 1997 óta megrendezik a Jászbált.
Árokszállásiak Baráti Köre Budapesti Csoportja – A csoport 1987‐ben alakult meg Budapesten. Azok a Jász‐
árokszállásról elszármazottak hozták létre, akik szervezett formában is szerették volna kifejezni kötődésü‐
ket szülőföldjükhöz. A szervezet célja a hagyományok ápolása, Jászárokszállás történeti, néprajzi, kulturális,
oktatási, építészeti, vallási és közművelődési értékeinek felkutatása, megőrzése és gyarapítása. A csoport
összejövetelein előadások hangzanak el a jászok életével, múltjával és jövőjével kapcsolatban. A város pol‐
gármestere és jegyzője évente a kör vendége, ahol tájékoztatást adnak a város fejlődéséről. A csoport tag‐
jai közreműködtek a második világháborús emlékmű felállításában; a háború helyi emlékeinek összegyűjté‐
sében, kiadásra való előkésztésében; a rk. műemléktemplom hiányzó külső szobrának pótlásában; a Ma‐
gyar Televízió Jászárokszállásról készített filmjeinek megvalósításában. A baráti kör érzelmileg fontos, vár‐
va‐várt eseménye az évbúcsúztató baráti összejövetel, ahol a kölcsönös jász vendéglátás mellett a jó han‐
gulatról, a színvonalas műsorról elszármazott művészek gondoskodnak. A csoport vezetője Győző Gyula
tanár.

2
A város könyvtára az Ipartestület egykori épületében működik az 1960‐as évek eleje óta. Alapterülete 232 m ,
ami nem felel meg a mostani igényeknek. Az 1970‐es években egyenletes fejlődés volt tapasztalható, de az
1990‐es évektől kezdve szűkült a könyvvásárlásra fordítható keret. A könyvtárat egyre többen látogatják, mert
az emberek – az emelkedett könyvtárak miatt – inkább kölcsönzik, mint megvásárolják a könyveket. Nemcsak a
helyi lakosok, hanem a bejáró diákok körében is kedvelt.
Rendezvények megtartására is alkalmas, pl.: vetélkedők, tanítási órák, könyvkiállítások, író‐olvasótalálkozók,
stb.
Jászárokszállás minden évben elkészíti kulturális programját, mely a Jászkun Világ határok nélkül füzetében je‐
lenik meg. E programfüzet évenként megjelenését indokolja, hogy egyre több turista érdeklődik a térség iránt.
Több ezer vendég keresi fel a településeket a hagyományosnak mondható nyári fesztiválok és gasztronómiai
rendezvények, valamint számos kulturális, művészeti, gyermek és sportrendezvények ideje alatt. A programok
összeállítása a városban működő 21 civilszervezet, egyesület, ötlete alapján készül el.
A hagyományok újjáélednek és a közönségvonzatuk is exponenciálisan növekszik. A természeti értékek fokozot‐
tabb felismerése, megbecsülése és értékesítése is szemlátomást nő.

3.
a.

HATÁSELEMZÉS A KÜLÖNBÖZŐ HATÁSTERÜLETEK KIJELÖLÉSÉVEL
Történeti településhálózati következmények

A forma ősi, szabályozatlan, esetlegesen kialakult beépítési rendszer nyomait őrzi s ez a későbbi telekelkeríté‐
sek, utcavezetések tördeltségében, zegzugosságában mutatkozik meg.
Az újabbkori, csatlakozó beépítések már többnyire szabályos útvezetésűek.

b. Természeti, táji hatások
A város a Gyöngyösi‐sík kistájhoz tartozik természetföldrajzi
szempontból. A kis lejtésű síkságon a Zagyva gyakran vál‐
toztatta medrét, áradásai nyomán nagy kiterjedésű vizes
laposok és mocsarak maradtak vissza. A folyók szabályozása
és a belvíz elvezetése következtében eltűntek a hajdani
mocsarak, a kiszáradó mocsárrétek lassanként átadták a
helyüket a szikes pusztai társulásoknak. A város a megye
egyik legmagasabban fekvő települése (104‐110 mBf.). Egy
törmelékkúp végén épült, melyet a Gyöngyös patak őse
épített az Alföld lesüllyedése idején. Területén a Gyöngyös
patak, Szarvágy és Ágó nevű patakok folynak végig. A
Szarvágy‐patak a település alatt egyesül a Gyöngyös patak‐
kal, és a Tarna közvetítésével a Zagyvába ömlik.

A szél által alakított felszínek és a
kunhalmok némi változatosságot
jelentenek a tájban, de a relatív
domborzati különbségek csak rit‐
kán haladják meg az 5 métert.

c.

A településkép feltárulásának változásai

A város régi látképét mutatja a rajz. Látható, hogy a
templom volt a legmagasabb építmény. A városban
még fellelhetők a régi hagyományokat őrző népi épí‐
tészeti elemekkel szépített lakóházak, azonban meg‐
jelentek az emeletes „blokk‐házak”, illetve néhány
kertvárosais, újabb típusú épület is.

d. Régészeti emlékek feltárhatóságának, bemutathatóságának, pusztulásának lehetőségei
A régészeti lelőhelyek védettségi kategóriák szerint az alábbiak:
− Feltétlenül kerülendő lelőhelyek (1. kategória)
 Csörsz‐árok
A várostól DNY‐ra a Szarv‐ágy nevű vízfolyástól D‐re elég hosszan lehetett a felszínen megfigyelni a
római korban a szarmaták által épített védművet. Feltétlenül kikerülendő, utódaink számára is megőr‐
zendő.
 Vermek‐halom
Településhalom, ún. tell‐település a bronzkorból. Jászárokszállástól Ny‐ra. A tell magját egy kb. 80 m ×
60 m‐es alapú, megközelítőleg É‐D irányú ovális halom képezi, melyet körben széles (kb. 30 m széles)
árok és hozzá tartozó sánc vesz körbe. Az árok és a sánc különösen a tell ÉNy‐i oldalán figyelhető meg.
A halom környezetéből kb. 2‐2,5 m‐re emelkedik ki, míg az árok a környezetéhez képest a legmélyebb
ponton mintegy 1,5 m mély. A halmot körben, mintegy 70‐80 m sugarú körben külső telep vesz körül,
itt a felszínen sok cserép mutatkozott. A külső telep különösen intenzív a halom D‐i, DK‐i oldalán. Ma‐
ga a halom szántott környezetétől hamus‐paticsos felszínével élesen elválik, rendkívül sok a felszínen
heverő cserép, állatcsont, őrlőkő, öntőforma, patics.
− Megelőző feltárást igénylő területek
 Szilfa‐lapos‐dűlő
A Jászárokszállás‐Vámosgyörk közötti közút keleti oldalán, közvetlenül a megyehatár mellett egy K‐Ny
irányú, majd a megyehatáron dél felé forduló ásott csatorna fut egy természetes mederben. A csator‐
na egy erdő nyugati szélén fordul dél felé, ettől kezdve közel párhuzamosan fut a közúttal. A csatorna,
az erdő és a közút által határolt területen őskori, szarmata Árpád‐kori és korai középkori településre
utaló leletek a felszínen, köztük őrlőkő töredéke, pattintott kőeszköz és paticsrögök.
 Belső szőlő I.
Jászárokszállástól északkeletre, a Heves megyei határt jelentő György‐ér déli partján fekvő lapos táb‐
lán homokos, szikes foltokkal tarkított talajon, NY‐K‐i irányú, kb.200x100 méteres területen apró kavi‐
csos soványítású vaskori cserepek tanúskodnak az egykori megtelepedésről. A leletek eloszlásában egy
intenzív foltot figyelhettünk meg, úgy tűnik, hogy szántáskor vagy talán a korábbi gázvezeték árkának
ásásakor hulladékgödröt bolygattak meg. Az új gázvezeték ásása előtt megelőző feltárás folyt a terüle‐
ten. Az árkon kívül eső részen azonban a lelőhely továbbra is bolygatatlan.
 Belső szőlő II. vagy Szent Ilona‐dűlő
Jászárokszállástól északra, közel a vámosgyörki határhoz, jól megfigyelhető felszínen kb. 50x50 méte‐
res foltban igen szórványos eloszlásban árpád‐kori cserepek korabeli falura utalnak. A lelőhelyen a
gázvezeték nyomvonalában 2005‐ben megelőző feltárás folyt, a nyomvonalon kívül eső területen a le‐
lőhely bolygatatlan.
 Belső szőlő III.
Jászárokszállástól északra, közel a vámosgyörki határhoz, sarjadó vetésben, kielégítő megfigyelhetőség
mellett a felszínen kb. 50x50 méteres foltban igen szórványos eloszlásban vaskori megtelepedésre uta‐
ló leletek. A lelőhelyen a gázvezeték nyomvonalában 2005‐ben megelőző feltárás folyt, a nyomvona‐
lon kívül eső területen a lelőhely bolygatatlan.
 Bika‐rét‐dűlő
Jászárokszállástól északra, közel a megyehatárhoz, alig látható kis kiemelkedésen sarjadó kukoricave‐
tésben, kielégítő megfigyelhetőség mellett a felszínen, DNy‐ÉK‐i irányú, kb. 200x100 méteres foltban,
átlagos eloszlásban a felszínen őskori, római kori szarmata, árpád‐kori és késő középkori leletek. A le‐
lőhelyen a gázvezeték nyomvonalában 2005‐ben megelőző feltárás folyt, a nyomvonalon kívül eső te‐
rületen a lelőhely bolygatatlan.
 Tó‐sor‐dűlő
Jászárokszállástól nyugatra, a Szarv‐ágytól, ill. az attól délre futó Csörsz‐árk ot kísérő úttól délre, DNy‐
ÉK‐i irányú alig látható kiemelkedése n, nagy kiterjedésű régészeti lelőhely húzódik. 950x300 m‐es felü‐
leten őskori, római kori szarmata, késő népvándorlás kori avar és árpád‐kori cserepek jelezték a régi
korok településeit. A lelőhelyen a gázvezeték nyomvonalában 2005‐ben megelőző feltárás folyt, a
nyomvonalon kívül eső területen a lelőhely bolygatatlan.
 Csörsz‐árok‐dűlő
Jászárokszállástól nyugatra, a Szarv‐ágytól délre a kiépített gázvezeték csörsz‐árkot, azaz római kori
védművet keresztez.
 Vermek‐dűlő

















e.

A Jászárokszállás‐Vámosgyörk között futó vasútvonaltól nyugatra, a vasútvonalat átlépő földúttól délre
egy megközelítőleg É‐D irányú, hullámzó szegélyű, átlagosan 105‐104 m tszf. magasságú földhát fut. A
lelőhely a földúttól indul és majdnem szabályosan dél felé húzódik, 400 m hosszan és 120 m szélesség‐
ben. A területen a leletek szarmata, Árpád‐kori és korai középkori megtelepedésre utalnak.
Négyszállás‐dűlő
A Jászárokszállás‐Vámosgyörk között futó vasútvonaltól nyugatra, a vasútvonalat átlépő földúttól délre
egy megközelítőleg É‐D irányú, hullámzó szegélyű, átlagosan 105‐104 m tszf. magasságú földhát fut. A
lelőhely a földúttól indul és majdnem szabályosan dél felé húzódik, 400 m hosszan és 120 m szélesség‐
ben. A területen a leletek szarmata, Árpád‐kori és korai középkori megtelepedésre utalnak.
Szarv‐ágy É‐i partja
A Jászárokszállást Jászágóval összekötő közút nyugati oldalán a Szarv‐ágy északi partját lankás lefutású,
megközelítőleg K‐Ny irányú part követi, tartva a meder erősen meanderes vonalát. A közút és a Szarv‐
ágy között lévő zugban É‐D irányban 250 m hosszan, K‐Ny irányban kb. 80 m szélességben vaskori kelta
letelepedésre utaló leletek.
Szarv‐ágy D‐i partja
A Jászárokszállást Jászágóval összekötő közút nyugati oldalán a Szarv‐ágy K‐Ny‐i irányú déli partján
római kori szarmata és Árpád‐kori település.
Kis‐Középút‐dűlő
A Jászárokszállást Jászágóval összekötő közutat és a Jászárokszállás‐Jászberényi közutat összekötő
földút közepénél, attól É‐ra alacsony földháton 50x50 m‐es foltban őskori, római kori szarmata és Ár‐
pád‐kori település.
Belső‐szőlő‐dűlő
Jászárokszállástól északra, az 5. lelőhely folytatásában található a nagyrészt Heves megyébe eső régé‐
szeti lelőhely. Gázvezetékek metszik a lelőhelyet, nyomvonalukban a Heves megyei múzeum ásatáso‐
kat végzett, a nyomvonalon kívül a lelőhely bolygatatlan.
Jász‐ér, D‐i part
Jászárokszállástól északra a Heves megyei határ közelében kanyargó Jász‐ér D‐i partján az újkőkori al‐
földi vonaldíszes kerámia nagy települése található. A település részletét 1998‐ban a szolnoki múzeum
régészei feltárták. A lelőhely többi része érintetlen.
Jász‐ér, D‐i part
Jászárokszállástól északra a Heves megyei határ közelében kanyargó Jász‐ér D‐i partján az újkőkori al‐
földi vonaldíszes kerámia nagy települése található. A település részletét 1998‐ban a szolnoki múzeum
régészei feltárták. A lelőhely többi része érintetlen.
A belterületre vonatkozó megállapításaink értelmében az egész belterület régészeti érdekű tekinthető.
A beépítettség miatt itt régészeti terepbejárás vagy próbaásatás nem igazán célravezető. A valóságban
minden “kapavágásnál” számítani kell leletek előkerülésével.

Történeti térbeli rendszerek alakulása

Jászárokszállás belső magjában ma is megfigyelhető a hagyományos környezetkultúra továbbélése. A kis telkek
általában nem teszik lehetővé a gazdálkodást. Jellegzetes beépítési rendszerüket az oldalhatáron álló, előkert
nélküli épületek adják, amelyek sok jelyen az utcafrontra kiépített melléképületek és a tömör deszkakerítések
révén részben vagy teljesen zárt belső udvarokat hoznak létre.

A hajdan állattartásra használt kertségi területek fokozatosan beépültek. Ez egybeesett a belső területekről a
tanyákra való kiköltözéssel. A megüresedett belső kis házakat a szegényebb rétegek foglalták el.
f.

Műemléki együttesek, műemlékek eszmei, használati és esztétikai jelentőségének alakulása a tájban, te‐
lepülésszerkezetben, épített környezetben, a település életében

A városban jelenleg 4 építmény élvez műemléki védettséget, ezek mindegyike jelentős értéket képvisel közösségi
szempontból.
A templom és az előtte helyet kapó Mária‐oszlop településképi szempontból meghatározó, a templomot már a
néhány száz éve készült felmérések, településtérképek is központi elemként ábrázolták.
A tájház népi értéket képvisel, benne megtekinthető a város múltja, a településen élők története, foglalkozások‐
hoz kapcsolódó emlékek. A városba látogatók számára kiváló alkalom ismeretszerzésre a település múltját illető‐
en.
A fogadó épülete jelenleg is biztosít szálláshelyet a településre érkezők számára. Az épület külseje továbbra is a
múltat idézi.
g.

A műemlékek megújulásának és fenntarthatóságának gazdasági esélyei

A város a betelepült ipari‐gazdasági vállalkozások révén többletbevételhez jutott, így az utóbbi néhány évben
megvalósult néhány építészeti érték rekonstrukciója. A helybeli értékek felülvizsgálata, az értékek megőrzése
az életszínvonal javulásával egyre nagyobb hangsúlyt kap.
A védelemre érdemes épületek között számos intézményi funkcióval rendelkezik, azonban megtalálhatók a
magántulajdonú, de mégis közösségi értéket képviselő épületek is, melyek felújítása a tulajdonviszonyok miatt
problémás. A magántulajdonban lévő értéket képviselő építmények köztulajdonba kerülését lehetőség szerint
javasolt megvalósítani.
Az értékek védelmét helyi rendeletekkel szabályozni kell, az értékek pusztulását szankcionálni szükséges. Idő‐
szakonként felülvizsgálandó a városi épületállomány és a vizsgálat eredményétől függően a helyi értékek vé‐
delmére vonatkozó rendeletet is módosítani, felülvizsgálni szükséges.
h. Településkarakter változásának hatásai
A városiasodás folyamata és az ipari tevékenység térnyerése a település karakterére is hatással bír. A vá‐
rosiasodás során elkezdődött a függőleges irányú terjeszkedés, illetve a településközpont sűrűsödése. A
kisvárosias jelleget mindezek ellenére sikerült megőrizni és továbbra is szempontként szerepel az inkább
ritkább beépítés az „élhető város” feltételeinek biztosítása érdekében.

i.

Környezeti terhelések és az épített örökség műszaki állapotának összefüggései

Az épített örökség műszaki állapotának szempontjából meghatározó külső környezeti hatások:
Ö A közlekedésből eredő por és rezgés.
A motorizáció folyamatos fejlődése következtében a potenciális rezgésforrások száma is állandóan emelke‐
dik, ennek nem szükségszerű következménye, hogy az általuk kibocsátott rezgés nagysága is növekedjen; a

környezetvédelmi szakemberek feladata ezen terhelések csökkentése. A rezgésvédelemre vonatkozóan az
országos jogszabályokat kell betartani.
A közlekedés okozta hullámok az épített környezetben közel állandó. A kvázi állandó és magas frekvenciájú
rezgések tönkreteszik az épület kapcsolatait. A téglafalak repedeznek, lehull a vakolat, idővel törések és ve‐
szélyes alakváltozások jelentkeznek. A rezgések veszélyessége függ a közlekedő tömegtől és sebességtől, a
talaj rétegződésétől és minőségétől, az alapozási rendszertől és a szerkezet merevségétől.
A közlekedő eszközök a talaj felső felén mozgásukkal hullámokat gerjesztenek, ezek a talajban rugalmas
hullámok formájában terjednek, a régeteken visszaverődnek, megtörnek és a felszínen terjedő direkt hul‐
lámokkal egymásra tevődnek, majd az épület alapjait gerjesztik. A terjedési sebesség a réteget jellemző
alakváltozási és nyírási modulustól, a rétegződéstől függ.
Ha egy épület válaszspektrumainak sűrűségét vizsgáljuk a sajátrezgés zónájában található csúcsok mintegy
igazolják a közlekedés gerjesztő hatását; az épület azokra a frekvenciákra érzékeny, melyek a sajátrezgés‐
nek felelnek meg. A károsodás halmozódás miatt időbeni eltolódásokat mutat ki.
Mérésekkel bizonyították, hogy ugyanaz a típusú, tömegű és mozgási sebességű gépjármű által létrehozott
gerjesztés, az altalaj rétegződése miatt a hasonló tömegű és merevségű épületekben eltérő válaszhoz vezet.
Az épületkárokat 3 típusba szokás sorolni:
Súlyosabb tartószerkezeti károk: teherbírás csökkenés, fáradt törés, nagyobb repedések.
Â Kisebb mértékű tartószerkezeti károk: hajszálrepedések a téglafalakban.
Â Jelentéktelen, nem tartószerkezeti károk: vakolatrepedés, burkolat fellazulás, válaszfalrepedés.
Â

Ö Meteorológiai hatások
Hóteher, amely időszakos, függőleges felületen megoszló teher. A hóteher következtében jelentős károk
képződhetnek a tetőszerkezeten. A felhalmozódott hótömeg eljegesedéshez is vezethet, amely aszim‐
metrikus terhet jelent, hiszen a szél felöli oldalon erősebb.
Szélteher: a légáramlás mechanikai hatással bír. Az állandó szélteher mellett lökésszerűen dinamikus hatá‐
sok is érhetik a szerkezetet, ezek hatása a szélirányra merőleges.
Hőmérsékletváltozás: a külső és belső hőmérséklet különbségeitől, illetve az épület szellőzésétől és szigete‐
lésétől függően az épület falazatában károk keletkezhetnek (penészedés).
Savas eső, melynek forrásai a környező területek ipari tevékenységei, a háztartások fűtési szezonjában el‐
égetett tüzelő, illetve közlekedési eszközök kibocsátása.
Az ipari tevékenységek során keletkező légszennyezés ‐ amely a savas esők kialakulásához vezet ‐ mértéke
a szigorodó környezetvédelmi szabályok miatt csökkenő tendenciát mutat, de így is jelentős.
A következőkben a savas esőre hatással lévő tényezők kerülnek bemutatásra:
Koncentráció (µg/m3)
Megnevezés
Kémiai képlet
Városi terület
Regionális háttér*
Kén‐dioxid
SO2
50‐1000
10‐50
Szén‐oxi‐szulfid
COS
0,6‐0,8
0,6‐0,8
Szén‐diszulfid
CS2
0,6
0,6
Kén‐hidrogén
H2S
0,05‐0,2
0,05‐0,2
Dimetil‐szulfid
(CH3)2S
0,01‐0,1
0,01‐0,1
2
Szilfátion
SO4
1‐10
1‐10
* Közvetlenül nem szennyezett helyeken, jelentősebb szennyező‐forrásoktól legalább 50 km‐re fekvő területeken.

Nem elegendő az adott település szennyezését figyelembe venni, hiszen a légköri mozgásokkal sokkal távo‐
labbi területekről is érkezhet olyan szennyezés, amely hatással van az adott területre. A legjelentősebb
szennyező anyag, a kén‐dioxid viszonylag nagy sebességgel ülepszik a talajfelszínre (0,5‐1,0 cm/s); azonban
ha a légkörben kénsavvá oxidálódik az ülepedési sebesség jóval alacsonyabb, így tovább tartózkodik a lég‐
körben, azaz jóval messzebbre eljuthat. A káros hatások a szennyező anyag kibocsátásának helyén, illetve
annak ~100 km‐es körzetén belül történnek.
A savas ülepedés közvetett úton a talajon át fejti ki hatását, az alacsony PH‐jú talajokban a toxikus nehéz‐
fémek mobilitása is nagy. A levegőszennyezés és a savas eső a szabadban lévő fém‐tárgyakat is kikezdi, a

korrózió oka, hogy a fémek felületén a hidrogén‐ion koncentráció megnő (vidéki levegőben az acéltárgyak
korróziósebessége néhány mikrométer évente, szennyezett környezetben ennek többszöröse is lehet). A
korrózió a hidat, tartályokat, távvezetékeket károsítja elsősorban.
Az építészeti értékek esetén elsősorban a homokkőből és mészből épült műemlékek, illetve a szabadban
elhelyezett szobrok forognak veszélyben. A homokkő és a mészkő kalcium‐karbonát tartalma kénszennye‐
ződések hatására viszonylag könnyen oldódó kalcium‐szulfáttá (gipszé) alakul, melyet az esővíz kimos.
(Több külföldi példa van az ilyesfajta károsodásra pl. Görögországban, Olaszországban; ahol egyértelműen
kiderült, hogy a károsodások az utóbbi évtizedekben keletkeztek a fosszilis tüzelőanyagok felhasználása so‐
rán kibocsátott szennyező anyagok következtében.)
Ö Földmozgással érintett területen helyezkedik el.
A földmozgások gyakorisága és intenzitása kevésbé jelent veszélyt a településen, ezért a legtöbb építmény
szerkezetében ez nincs méretezve, mindamellett a talajmozgásokból többletteher léphet fel.
A tektonikus földrengéseket azok a mozgások
okozzák, amelyeket belső egyensúlyzavarodá‐
sok következtében a szilárd földkéreg végez. A
rázkódások a laza tömegeket csúszó mozgások‐
ra indíthatják, ezáltal hegyomlások keletkez‐
hetnek. A rétegzavarodások természetbeni fel‐
ismerése a talajtakarók miatt többnyire szaba‐
don nem követhető.
Gyakorlati tapasztalatok szerint földmozgás al‐
kalmával a szabadon álló tárgyak, kémények,
emlékművek elfordulhatnak (ez akkor követ‐
kezhet be, ha a legnagyobb súrlódás pontja
nem esik bele pontosan a súlypont irányába).
Ö Vízkárok
A folyó árvíz alkalmával a talajvíz tükre fölé ér, bővíti a talajvizet, amely addig terjeszkedik, ameddig a vízre‐
kesztő réteg domborzata megengedi. A talajvíz többnyire szénsavas mészben és magnéziumban gazdag
(kemény), továbbá többnyire oldott állapotban barnasavat és mangánt is tartalmaz, melyek elszínezést
okoznak, illetve kilúgozzák a humuszréteget. A magas talajvízállás ködképződést is okoz. A nyomás alatt
lévő víz megtámadhatja a falakat (a víz alulról felfelé irányított eróziót fejt ki).
A vízrendezés felülvizsgálatának elmaradása és a változó időjárás figyelmen kívül hagyása esetén az árvíz
rendkívüli problémát jelenthet. A központi belterületen is megjelenő belvíz a pincéket elmoshatja, a külte‐
rületen a földek vizek alá kerülése esetén egyes régészeti leletek teljesen megsemmisülhetnek.
j.

Folyamatok iránya, visszafordíthatósága, az épített környezeti adottságok megőrzésének feladatai

A környezetben bekövetkező változásokat két csoportra lehet bontani, egyikükre a helybeliek hatással lehetnek,
míg a másik csoport az olyan tényezőket fogja közre, amelyre a város nem képes hatni.
A város lakói a környezetük tisztításával, az épületek karbantartásával, a helyi egyesületek és városszépítők köz‐
reműködésével folyamatosan képesek az állagmegóvásra, illetve új értékek létrehozására. A megfelelő értékrend
kialakításával, képviselésével az ifjabb nemzedék részére is át lehet adni az értékek megőrzésére irányuló törek‐
véseket. Az építészetben, művészetekben kevésbé jártas lakosság részére szakértők közreműködésével tájékoz‐
tatást kell nyújtani, hogy a környezetért tenni kívánók tisztában legyenek tetteik következményével.
A természeti környezet a motorizáció és a fogyasztói szemlélet következtében jelentős károkat szenvedett, az
időjárás változékonysága, az évszakok keveredése és eltűnése, a felmelegedés mind ezen tényezőkre vezethető
vissza. A környezet ilyesfajta változásai az épített környezetre is hatással vannak, nemcsak a magasabb átlaghő‐
mérséklet, de a rapszodikusan lehulló csapadékmennyiség miatt is.

k.

Kárenyhítés lehetősége, költsége, illetve ellentételezésének lehetőségei

Az épített környezet értékeinek megóvása jelentős költségvonzattal bír. Az önkormányzat bevételeinek jelentős
részét a közintézmények fenntartására fordítja, fejlesztésre kevés forrás marad. Az építészeti értékek megóvása
külső tőke bevonásával, pályázati pénzekkel és alapítványi, egyesületi támogatásokkal valósulhat meg. A külső
tőke bevonásához olyan komplex programsorozatot kell összeállítani, amely vonzóvá teszi a várost és a helyi ér‐
tékek felújítására irányuló kezdeményezést; az egyes felújításra szánt épületek esetében a tartalommal való
megtöltés elengedhetetlen.
A városban jelentős értéket képviselő, bemutatható régészeti lelőhelyekről nem lehet beszélni. A meglévő hal‐
mok állapota vegyes képet mutat. A művelési ág változatlanul hagyása mellett nagyobb az esély a jelenlegi álla‐
potok fenntartására.

4.

Összefoglalás

Jászárokszállás ma a kertes jellegű városok másodlagos alaprajzát mutatja. A településmag sajátossága a szűk
utcák által határolt tömbökben, kisméretű telkeken kialakult halmazos beépítés. A központot körbevevő gyű‐
rű szabályos telekosztásait a természetes adottságok befolyásolták.
A település képe az ipari fejlesztések hatására folyamatosan változik, a nagyobb távra munkalehetőséget biz‐
tosító beruházások munkaerőt vonzanak, a fejlesztések viszont kiszolgáló személyzetet és létesítményeket
igényelnek. A közösségi szellem alakulását mutatja, hogy a beruházók részéről hajlandóság mutatkozik a kö‐
zösség érdekében történő „befektetésre”, mint pl. oktatási‐kulturális rendezvények támogatása, parkok és
játszóterek felújítására és kialakítására stb., melyek hozzájárulnak a városiasodáshoz, ugyanakkor az értékek
megóvásához is.
A város jelenleg 4 regisztrált műemlékkel és 1 régészeti lelőhellyel rendelkezik, továbbá több helyi védelem
alatt álló értékes objektummal, melyek többnyire a még megmaradt szép, oszlopos, tornácos jász házak közül
kerültek ki.
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