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BEVEZETÉS
Vörösmarty Mihály : Előszó
„Midőn ezt írtam, tiszta volt az ég.
Zöld ág virított a föld ormain.
Munkában élt az ember mint a hangya:
Küzdött a kéz, a szellem működött,
Lángolt a gondos ész, a szív remélt,
S a béke izzadt homlokát törölvén
Meghozni készült a legszebb jutalmat,
Az emberüdvöt, melyért fáradott.
Ünnepre fordúlt a természet, ami
Szép és jeles volt benne, megjelent.
Öröm - s reménytől reszketett a lég,
Megszülni vágyván a szent szózatot,
Mely által a világot mint egy új, egy
Dicsőbb teremtés hangján üdvözölje.
Hallottuk a szót. Mélység és magasság
Viszhangozák azt. S a nagy egyetem
Megszünt forogni egy pillantatig.
Mély csend lön, mint szokott a vész előtt.
A vész kitört. Vérfagylaló keze
Emberfejekkel lapdázott az égre,
Emberszivekben dúltak lábai.
Lélekzetétől meghervadt az élet,
A szellemek világa kialutt,
S az elsötétült égnek arcain
Vad fénnyel a villámok rajzolák le
Az ellenséges istenek haragját.

És folyton-folyvást ordított a vész,
Mint egy veszetté bőszült szörnyeteg.
Amerre járt, irtóztató nyomában
Szétszaggatott népeknek átkai
Sohajtanak fel csonthalmok közől;
És a nyomor gyámoltalan fejét
Elhamvadt várasokra fekteti.
Most tél van és csend és hó és halál.
A föld megőszült;
Nem hajszálanként, mint a boldog ember,
Egyszerre őszült az meg, mint az isten,
Ki megteremtvén a világot, embert,
E félig istent, félig állatot,
Elborzadott a zordon mű felett
És bánatában ősz lett és öreg.
Majd eljön a hajfodrász, a tavasz,
S az agg föld tán vendéghajat veszen,
Virágok bársonyába öltözik.
Üvegszemén a fagy fölengedend,
S illattal elkendőzött arcain
Jókedvet és ifjuságot hazud:
Kérdjétek akkor ezt a vén kacért,
Hová tevé boldogtalan fiait?”
Baracska, 1850-1851 telén, télutóján
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BARACSKA BEMUTATÁSA
Baracska Fejér megye keleti részén, a Martonvásári járásban helyezkedik el,
Budapest és Székesfehérvár között félúton, mindkét nagyvárostól körülbelül
35 km-re. A települést keresztülszeli északkelet-délnyugat irányban a 7-es számú főút, északról a Budapest-Balaton vasútvonal és az M7 autópálya is érinti,
valamint a település déli határától nem messze halad az M6 autópálya. Meghatározó elem a településen a fő közlekedési útvonalakra merőlegesen futó Válivíz, mely a Gerecsében eredő és a Dunába torkolló állandó vízfolyás.
Baracska nagy kiterjedésű külterülettel rendelkező település, mely a Mezőföldön található településekre jellemző módon nagyrészt mezőgazdasági területeket és kisebb méretű erdőfoltokat foglal magában. A jó termőképességű földeken elsősorban szántóföldi növénytermesztés jellemző. Baracska egyik jellegzetessége a külterületi Annamajor területén található Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet. Itt működik az az állami tulajdonú gazdaság,
mely büntetés-végrehajtási munkáltatást biztosít az elítélteknek.
Baracska a második katonai felmérésen
Baracska már az ókorban lakott volt, melyet a környéken fellelt római kori
leletek igazolnak. Első írásos elmléke 1212-ből származik, melyben Boroksa
néven említik. A Baracska nemzetség monostort épített Mindenszentek tiszteletére. A középkorban nemesi birtokosok lakták, több híres történelmi személy rendelkezett itt birtokkal, kúriával. Vörösmarty Mihály 1850-1853-ig volt
a település lakója, míg az 1848-49-es szabadságharc huszár ezredkapitány,
Kozma Ferenc a szabadságharc után telepedett le Baracskán. Mindkét híres
személy emléke a mai napig meghatározza Baracska életét. Míg Vörösmarty
emlékére szobrot avattak, addig Kozma Ferenc nevét viseli az általános iskola,
valamint a júliusban tartott falunapon is megemlékeznek sírjánál.

Baracska a harmadik katonai felmérésen
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A címer pajzs alakú. Az alsó mezőben
zöld színű három halom, vörös háttérben kiemelkedő kétszintes ház, íves
bejárat, ablakok láthatók. Az épület falazatának meghatározó része fehér, tetőzete zöld. A pajzsfőt ún. pántos csőrsisak díszíti, a sisakból jobbra és balra is
címertakaró ágazik ki, amelynek színei
az ezüst és a vörös. A sisakot háromágú
nyitott korona díszíti, amelyből sasszárnyak és pávatoll emelkednek ki. A kiterjesztett sasszárnyak zöld és vörös színűek. A pávatoll ábrázolása természetes
formájú, domináns színei a zöld és az
arany.
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A közelmúltban megújult Községháza és a
Makovecz-féle Közösségi Ház a település
központjában, a Kossuth utcában található,
közel a buszállomáshoz és a szépen rendezett közösségi térhez.
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A község óvodája szintén a központban található, a Kozma Ferenc nevét viselő általános iskola a Templom utcában működik. Az
óvoda és az iskola is nagy udvarral rendelkezik, az iskolaudvar ad helyet Kozma Ferenc
mellszobrának.
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A nevelés intézményei mellett a településen az
egészségügyi ellátás is biztosított. A háziorvosi
rendelő épülete a központban, a Községházával
szemben található, míg a 7-es út irányába haladva
érhető el a fogorvosi rendelő. A 7-es út és a Kossuth utca kereszteződésénél, a buszmegálló mellett gyógyszertár is működik.
A Kossuth utca ad helyet a posta épületének,
ahol egy köztéri telefonfülke is rendelkezésre áll.
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Baracskán több kisebb nagyobb élelmiszerbolt, üzlet is
megtalálható a mindennapi szükségletek kielégítésére,
továbbá a központban egy piacozásra alkalmas közösségi tér is található. Két étterem és néhány kocsma is működik a községben.

Örökségünk|9|
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ÖRÖKSÉGÜNK
SZAKRÁLIS ÉPÜLETEK
Baracska református templomát 1831-32 között
építették. A klasszicista stílusú, egytornyú templom országos műemléki védelem alatt áll. A II.
világháborúban a templom leégett, melyet 195758 során eredeti állapotban helyreállítottak.

Baracskán a katolikus lakosság száma a XIX. században kezdett jelentősebben növekedni.
Az 1909-ben létesült katolikus iskolában alakítottak
ki oltárfülkét, majd 1942-ben kezdték el építeni a
templomot. A II. világháború miatt az építkezés
elhúzódott és csak 1957-ben fejeződött be. Addig
az istentiszteleteknek az iskolai kápolna adott helyet.
A templomot Shvoy Lajos székesfehérvári püspök
szentelte fel 1957. szeptember 29-én. A Mindenszentek temploma tornyában négy harang található.
Az egytornyú templom kőből épült, egyszerű belső
kialakítású, az oltár mögött hatalmas freskóval.
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ÉPÍTETT ÉRTÉKEK
Baracska területén több nemes is élt, néhány nemesi kúria még ma is
látható. Legjelentősebbek közülük a klasszicista stílusú Kozma kúria, a Korsós kúria, az Ódor kúria és a Raymand kúria. Sajnos a Magasházy kúria pusztulóban van, az Annamajor területén épített
Hólosy kúria pedig elbontásra került. A község északi külterületi
részén álló, védelemre javasolt 200 éves klasszicista pince is felújításra vár, építészeti értéket képvisel.
A református temető több köznemes síremlékét rejti. Itt nyugszik
többek között Kozma Ferenc, és itt találhatók Bárd Miklós, Magasházy László, Pázmándy Dénes, Staud Lajos nemesek kriptái és sírkövei.
A Makovecz Imre nevéhez kapcsolható Faluház a lakók összefogásával 1989-90-ben épült, mely a település egyik büszkesége.
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KÖZTÉRI SZOBROK
Baracska méltón emlékezik két legjelentősebb egykori lakójáról. Kozma
Ferenc a magyar lótenyésztés fellendítője, a méntelepek újjászervezője
volt. Sok nemes lófajt honosított meg az országban, az 1885-ben megrendezett lókiállítás is az ő nevéhez fűződik. Az iskola udvarában felállított
bronz mellszobor és a Faluház oldalában lévő emléktábla is őrzi nevét.
Vörösmarty Mihály születésének 200. évfordulóján a Kossuth utca egyik
kis terét Vörösmarty emlékhellyé alakította a település. Itt kapott helyet S.
Hegyi Béla oszlopos emlékműve. A bazaltkő és krómacél emlékoszlop
mellett egy epigrammákkal vésett bazaltkőpáros és a tér melletti épület
falán az Előszó című vers teljes szövegét tartalmazó tábla is helyet kapott.
Az emlékoszlopot 2000. december 1-jén, az emlékhelyet 2001 november
18-án avatták.
Baracska a világháborúk áldozatainak is emléket állít. Az I. világháborús
emlékmű Székely Károly műve. A zászlót tartó katonát ábrázoló bronzszobrot 1930. október 12-én avatták fel. A II. világháború áldozatainak
elmékére emelt turult ábrázoló terméskő szobrot 1999-ben avatták fel. A
talapzatán lévő táblán Vörösmarty szózatának egy részlete olvasható. Az
emlékpark harmadik alkotása egy szovjet hősi emlékmű, melya Baracskán
elhunyt szovjet katonáknak állít emléket.
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Eltérő karakterű településrészek
Baracska belterületén történeti településrész és
átalakuló falusias településrész különíthető el.
A település jelentős kiterjedésű külterülettel rendelkezik, melynek nagy része általános mezőgazdasági terület. A külterületen külön kezelendő területként gazdasági célú területek és zártkert
funkciójú területek határolhatók le.
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Történeti településrész bemutatása
Baracska település a Váli-völgy mentén alakult ki. Az 1763-1787 között készített
Első Katonai Felmérés térképén jól kivehető a régi településmag, a mai Rákóczi
-Kossuth-Ady utcák által határolt területen. Ekkor már a Széchenyi utca északi
részén is látható beépítés. A történeti településrésznek azt a sajátos utcaszerkezettel és telekstruktúrával rendelkező részt tekintjük, mely a Kassai és a Petőfi
utcák közötti területre jellemző. A történeti jellegére utal: a településrészt sűrű
beépítés, apró telkek, meredek szűk utcák jellemzik és túlnyomórészt egy- és
kétszintes, magastetős lakóházakkal találkozhatunk. Az évszázaddal ezelőtt épített vályogházak mellett ma már felújított és új építésű házak is találhatók itt.
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Átalakuló falusias településrész
Baracska a 7-es számú főút és a Váli-víz mellé szerveződött település A sűrű beépítésű történeti településrészt övező átalakuló falusias településrész magában foglalja a
község központját, amelyet a főútra merőleges Kossuth utca alkot, kiegészülve a
Templom utcával. A település fő intézményei ezekben az utcákban létesültek, amely a
településközpont építészeti jellegét is meghatározza. A közösségi és szolgáltató épületek, a közösségi terek és a megemlékezés helyszínei is mind itt találhatók.
A központot övező lakóterületi rész falusias jellegű. Az átalakuló falusias településrészre a nagyobb telkek, a széles zöldsávval rendelkező utcák és a ritkább beépítés jellemző, a hagyományosan falusias lakóépületek mellett egyre nagyobb arányban megtalálhatók a modernebb kialakítású, egyedi tervezésű lakóházak is.
A település beépített része a 7-es főút északi oldalán is terjeszkedik. A belterületet
minden irányból mezőgazdasági területek veszik körbe.
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Zártkerti településrész bemutatása
Baracska közigazgatási területén a Vasút utca mentén, illetve az utca folytatásában a vasút és az autópálya által határolt területen (Rózsadomb), továbbá a Széchenyi utca és a Kossuth Lajos utca folytatásában alakult ki zártkert funkciójú terület. A zártkertek elsősorban kisebb területű kertes mezőgazdasági művelésnek adtak
otthont, ahol elsősorban gyümölcs és szőlőtermesztés volt jellemző. A zártkertek területén is egyre nagyobb számban élnek állandó lakosok, melynek köszönhetően a gazdasági épületek, pincék és présházak mellett a lakóépületek száma is megnőtt. Az állandó lakosságnak köszönhetően egyre nagyobb számban jelenik meg a
haszonállat is a területen.
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Gazdasági terület bemutatása
Baracska külterületén több kisebb-nagyobb gazdasági célú terület
található.
A legjelentősebb terület a belterülettől 2 km-re fekvő Annamajor, az
egykori Hollósy birtok, melynek területén ma a Közép-dunántúli
Országos Büntetés-végrehajtási Intézet található az Annamajori Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft által üzemeltetett állami tulajdonú
gazdasággal együtt. A gazdaság biztosítja az elítéltek számára a munkalehetőséget, ahol növénytermesztéssel, állattenyésztéssel foglalkoznak, továbbá egy pékség is üzemel. A büntetés-végrehajtási intézet
és a gazdaság épületein kívül a major két utcájában lakóházak is állnak. A területre csak engedéllyel lehet belépni.
A település északi részén található a KEVE Baracska Mezőgazdasági
Kft telephelye, továbbá az autópálya mentén a sertéstelep.
A 7-es út mentén kijelölt gazdasági területen egyelőre csak egy szerverközpont épült meg. Az épület modern építészeti stílusban épült.
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Külterület bemutatása
Baracska külterületének jelentős részén mezőgazdasági művelés alatt álló
szántóterületek vannak. A Mezőföldre jellemzően kiváló minőségű termőtalajjal rendelkezik a terület, elsősorban nagytáblás szántók alakultak ki. A
szántók mellett kis arányban mezők, rétek, legelők is vannak, megjelenik
az állattartás is (szarvasmarha, juh, ló). A külterületen keresztülhaladó Váli
-víz mentén természetközeli növénytársulások alakultak ki, melyek ökológiai folyosóként is funkcionálnak. Az erdősültség igen alacsony, néhány
erdőfolt, kevés telepített véderdősáv és a vízfolyást követő erdősülés mozaikjai alkotják.
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ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ
Ahhoz, hogy egy olyan ház épüljön, mely a település képéhez illeszkedik, a közösség számára követendő példaként szolgál, ugyanakkor a tulajdonos igényeit kielégíti
nem szabályozók és tiltások sora kell, hanem feltétlenül építtetői és építészeti alázat.
Építtető részéről ez azt jelenti, hogy nem akar nagyobb, magasabb, feltűnőbb épületet építeni a környezetében, szomszédságában levő épületeknél. Az építész részéről az alázat azt kell, hogy jelentse, hogy az általa tervezett épület a tervezési programot teljesítse ugyan, de ne a tervező önmegvalósításának tárgya legyen.
Az építészeti útmutatóban szeretnénk segítséget nyújtani építtető és építész számára oly módon, hogy bemutatjuk azokat a jó példákat, kívánatos építészeti követelményeket, melyek segíthetik egy olyan épület létrehozását, mely illeszkedik Baracska településképéhez.
Az útmutató településrészenként ismerteti a javaslatokat és kívánatos építészeti kialakításokat.
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Történeti településrész

TELEPÍTÉS
Új épületek telepítése a meglevő épületek homlokvonalának
figyelembe vételével történhet, ez a legtöbb esetben utcafronti beépítést jelent. A telek megközelítés minden esetben
épület melletti kialakítású, jellemzően tornácvégi bejárati
ajtó, mellette tömör kerítés és nagykapu, vagy a fiatalabb
épületeken épület melletti kis és nagykapuk.

TETŐKIALAKÍTÁS
Jellemzően oromfalas vagy csonkakontyos kialakítású, egyszerű nyeregtetős épületekhez kell igazodni, új épületnél ez
az elvárt tetőszerkesztés. A magastetők 35-45 fokos hajlásszöggel készüljenek utcafronton és főépületen. A tető 30%ában eltérhet az előírt hajlásszögtől, itt lapostető vagy kishajlású tető készíthető. Pl.: oldaltornác, hátsó emeleti tetőterasz, oldalsó veranda, télikert. A tető kialakítása oldalhatárral párhuzamos gerincű.
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MAGASSÁG
A kialakuló üres telkeken, esetleg az elbontásra kerülő épületek
helyett épülő új épületek tömegformálása és magassági kialakítása hasonló legyen a környező házakhoz. A meglevő épületek
tömege, magassága megtartandó

TETŐHAJLÁSSZÖG
A tető kialakításának a szomszédos épületekhez igazodónak
kell lennie, ez általában hagyományos nyeregtetőt, kontyolt
nyeregtetőt, vagy sátortetőt jelent. A meglevő épületek felújítása, átalakítása során a tető hajlásszöge nem változtatható meg

SZÍNEK
Az épületek színezésénél az egységességre, a pasztell árnyalatú
színek használatára kell törekedni. Rikító színek nem használhatóak üzleti célból sem.
A szín kiválasztásakor figyelemmel kell lenni a szomszédos épületek színhasználatára

Építészeti útmutató|21|

Átalakuló falusias településrész

TELEPÍTÉS
Új épületek telepítése a meglevő épületek homlokvonalának
figyelembe
vételével
történhet.
Az épületeket a telek oldalhatárával párhuzamosan
javasolt elhelyezni.

TETŐKIALAKÍTÁS
A családi házas lakókörnyezetben csak magastetős
lakó- és melléképület építhető.
Az épületek tervezése során illeszkedni kell a meglevő beépítéshez mind tömegformálás, mind tető hajlásszög, mind a tetőforma, mind a párkánymagasság
tekintetében.

Építészeti útmutató|22|

MAGASSÁG
A kialakuló üres telkeken, esetleg az elbontásra kerülő épületek helyett épülő új épületek tömegformálása
és magassági kialakítása hasonló legyen a környező
házakhoz. A meglevő épületek tömege, magassága
megtartandó

TETŐHAJLÁSSZÖG
A tető kialakításának a szomszédos épületekhez igazodónak kell lennie, ez általában hagyományos nyeregtetőt, kontyolt nyeregtetőt, vagy sátortetőt jelent.

SZÍNEK
Az épületek szinezésénél a szomszédos épületekkel
harmonizáló színek használatára kell törekedni. Ezek
lehetnek erőteljesebb árnyalatok is, azonban rikító
színek nem használhatóak üzleti célból sem

Építészeti útmutató|23|

Zártkert településrész

TELEPÍTÉS
Új épületek telepítése a meglevő épületek homlokvonalának
figyelembe
vételével
történhet.
Az épületeket a telek oldalhatárával párhuzamosan
javasolt elhelyezni.

TETŐKIALAKÍTÁS
A családi házas lakókörnyezetben csak magastetős
lakó- és melléképület építhető.
Az épületek tervezése során illeszkedni kell a meglevő beépítéshez mind tömegformálás, mind tető hajlásszög, mind a tetőforma, mind a párkánymagasság
tekintetében.

Építészeti útmutató|24|

KERÍTÉSEK
Szép és igényes kialakítású kerítések jellemzők Baracskán, többnyire a barna árnyalataira vagy feketére festett fa és fém kerítésmezőkkel, néhol betonlábazattal és
betonoszlopokkal.

Építészeti útmutató|25|

KERTEK
Baracskán egyaránt találkozhatunk a falusias jellegű háztáji kertekkel, melyek virágdíszes előkerteknek, veteményesnek, gyümölcsfáknak, és háztáji állatoknak is helyet ad, ugyanakkor elsősorban a modern házak udvarai díszkertként funkcionálnak.
Meglepően sok a kertekben az örökzöld, amely nemcsak az újonnan kiépített kertekre jellemző. Sok kertben kerekeskút és szép
megjelenésű pince is áll.

Építészeti útmutató|26|

ERKÉLYEK, TORNÁCOK, TERASZOK
A falusias megjelenésű házak jellemző eleme a tornác, melyről Baracska
épületei nagy számban tanúskodnak. A felújított házaknál is igyekeztek
megőrizni ezt a jellegzetességet. Több újépítésű ház esetében is megjelenik a
tornác, a veranda és a fedett terasz. Az emeletes épületek nagy arányban
erkéllyel rendelkeznek.

Építészeti útmutató|27|

AJTÓK, ABLAKOK
Baracska házain egyaránt jellemzők a fa és a műanyag nyílászárók. Az
ablakok árnyékolására elsősorban redőnyt alkalmaznak. A fehér, a barna különböző árnyalatai és a zöld szín jelenik meg legtöbbször, néhol
minimális vakolat- vagy kődíszítés is szegélyezi az ablakot.
A párkányok jellemző dísze a virágláda.

Építészeti útmutató|28|

HOMLOKZATKÉPZÉS
Baracskán a hagyományos vakolt homlokzat a jellemző, a fehér, a földszínek és a pasztellszínek a gyakoriak, míg néhány felújított és új épület esetében erősebb
színárnyalatokkal is lehet találkozni. A vakolt falfelületeken más szín alkalmazásával vakolatminta is több helyen látható. A nyeregtetős emeletes házaknál faburkolat is megjelenik a tető alatt. Régebben épült házaknál a kő lábazat is jellemző, mely színben a vakolattal harmonizál.

Építészeti útmutató|29|

RÉSZLETEK
A részletek mindig meghatározzák egy település hangulatát. Az igényességre érdemes nagy hangsúlyt fektetni mind az épület mind az építmények és díszítő elemek
tekintetében.

Mai példák|30|

MAI PÉLDÁK

Sok új építésű és felújított épülettel találkozhatunk Baracskán, jellemzően egyés kétszintes, magastetős épületekkel. A lakóházak között egyrészt a hagyományos, másrészt a modern építészetre is sok jó példa mutatkozik.
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Utcák, terek|31|
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UTCÁK, TEREK

Baracska közterületei, parkja, utcái gondozottak, fenntartottak, minden utcája kellemes megjelenésű köszönhetően a széles
zöldsávoknak és a sorakozó épületek egymással harmonizáló stílusának. Igaz ez a
forgalmas 7-es főút Baracskai szakaszára,
ahol az út szélességét kihasználva elválasztott kerékpárút is vezet. A közösségi terek,
az emlékhelyek és a játszótér is rendezett,
jól felszerelt, csalogató, kialakítású és felszereltségű.

Hirdetések, reklámtáblák|32|

HIRDETÉSEK, REKLÁMTÁBLÁK
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Baracskán hirdetések és reklámtáblákkal elsősorban a 7-es számú főút mellett út menti tábla formájában és a buszmegálló oldalán lehet találkozni. A belterületen
néhány kifejezetten hirdetéseknek helyt adó tábla is került ki a közterületre. Kis számban cégér és kisebb molinó a kerítéseken jelenik meg.

Képjegyzék|33|

KÉPJEGYZÉK
A képeket készítették a Fehér Vártervező Kft munkatársai.
Az ettől eltérő forrásból származó képek jegyzéke az alábbi:
Borítólap: tavaskert fogadó - 7day week kft(google maps), címer—www.nemzetijelkepek.hu
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