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„JELMONDAT” 

Köszöntő 

Tisztelt Ladánybene Polgárok! 

Polgármesteri köszöntő 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olvassák a kézikönyvet nyitott szellemmel, ahogy az készült. Tegyék ezt annak tudatában, hogy nem lezárt művet, hanem a jövőben is szabadon megújítható, 

bővíthető dokumentumot tartanak kezükben. 

 

 Tisztelettel: 

 Kardos Attila 

 polgármester 
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Bevezetés 

 
Életünk meghatározó élettere a minket körül vevő lakóterületünk. Az utcák, épületek, fák, bokrok, melyek ismerik életünk rejtett titkait is. Szüleinket, 
nagyszüleinket, akik ültették alakították gondozták nekünk.  
Szívügyünknek tekinthetjük, hogy a tőlük kapott környezetet tovább ápoljuk, szépítjük, tehetségünk és szorgalmunk szerint.  
 
A társadalom identitás-keresésének legelső, markánsan artikuláló szintje a település. 
Alapvető fontosságú ezért a helyi értékek, erőforrások feltárása, kiaknázása. Egy –egy település épületekben megőrzött múltja, a felhalmozódott 
környezeti érték mind-mind ilyen erőforrás még akkor is, ha hatásai csak közvetett módon érzékelhetők. Az elmúlt korok értékeinek megőrzése, illetve 
feltárása, az építészeti folyamatosság fenntartása az egyik leghatásosabb eszköz egy település arculatának kialakítására. A múlt alkotásai időhöz és 
helyhez kötik a ma építészeti produktumait is. 

 
Ez a dokumentum egy kiindulópont, mely jó példákon keresztül szeretné bemutatni a település értékeit. Olyan követendő példákat, megoldásokat, 
amelyek a hagyományos formák megtartása mellett elégíti ki a modern igényeket. Célunk, hogy az itt lakók felismerjék, saját kertjük, épületük, 
kerítésük kialakítása ehy nagyobb közösségre is hatással van, és ennek szellemében formálják környezetüket. Ekkor beszélhetünk egységes utcaképről 
és településképről. 
A szabályokat közösen alkotva, talán ez a kézikönyv is hozzájárul ehhez a szemléletformáláshoz. 
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Bemutatás 

Ladánybene hazánk legnagyobb kiterjedésű megyéjének, Bács-Kiskun 

megyének É-i részén fekszik 25 km-re a megyeszékhely, Kecskeméttől, 

és 8 km-re az anyaközség Lajosmizsétől. Területe: 4074 hektárnyi. 

Lakóinak száma közel 1564 fő. 

 

  
 

A község címere: álló, csücskös talpú pajzs, amely vízszintesen három 

részre osztott. 

A felső rész kék színű, melyben egy lovas vitéz található. A vitéz a lovon 

hátrafordult helyzetben ül, a nyilát megfeszítette, hátán tegez, benne 

három nyílvessző. 

A lovas vitéz sapkája, csizmája arany, ruházata köntösszerű és vörös. A 

tegez és a nyíl színe arany. A ló színe barna, a ló sörényének, farkának 

színe, valamint a lószerszám és a nyereg színe megegyezik a nyíl és a 

tegez színével. 

A középső mező három egyenlő dombszerű, zöld színű rajzolat, melynek 

középső részén van a futó ló négy lába. 

Az alsó rész ezüstszínű, melyben alul, a bal oldalon egy zöld levelű, kék 

termésű borókaág, jobb oldalán egy aranyszínű búzaszál található. A 

borókaág és a búzaszál alsó végei keresztezik egymást. 

A címer közepén a kettes és a hármas részben egy kisebb méretű, kék 

színű pajzs található. Ebben egy kardot tartó kar. A kar színe piros, a 

kard színe ezüst. A kar könyök része felett és alatt egy-egy a búzaszál 

színével megegyező virág található. 

A címer felső részében lévő kék mező értékelhető az ég és a béke 

színeként egyaránt. Ebben a mezőben található egy lovas vitéz. A vitéz a 

honfoglaló magyarok jellegzetes harci tartásában ül a lovon. A lovas 

Bene vitézt ábrázolja, aki a 920-as években tulajdonosa lett annak a 

pusztának, amelynek egy részén a mai Ladánybene község létrejött. 

A középső mezőben található három zöld domb, a település egy részére 

jellemző kiskunsági dombvidéket ábrázolja. 

Az alsó mező kék színe érzékelteti az alföldi síkságot, egyben ábrázolja 

azt is, hogy a község területén valamikor jelentős természetes vízgyűjtő 

területek voltak (Madaras-tó, Széktó). 

A címer középső részén található hagyományos alakú címerpajzs a 

jászsági címerek többjében megtalálható. Községünk nevének első tagja, 

a Ladány szó arra utal, hogy az 1700-as évek közepén Bene-pusztát a 

jászok kapták meg birtokba, melyből a jelenlegi ladánybenei rész 

valószínűleg a jászladányiak tulajdonában volt. 

A címer alsó részének bal oldalán lévő borókaág utal a község területén 

lévő erdőkre, valamint a település északi és nyugati sarkában található 

ősborókára, melynek egy része tájvédelmi terület. A jobb oldalon 

található gabonaszál a település mezőgazdasági jellegét szimbolizálja. 
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Örökségünk 

Településtörténet 

Ladánybene a nevét a Benepuszta és Jászladány nevek 

összekapcsolódásából kapta az 1800-as évek közepén. A terület mint 

puszta, a honfoglalás korában Solt fejedelem birtokát képezte, aki 922-

ben I. Berengár olasz császár védelmében jelen volt Itáliában. Az egyik 

katonája volt „Bene vitéz” (pontos nevét nem ismerjük, egyes források 

Örs ölbő-ként említik), aki tettéért jutalmul kapta a fejedelemtől a 

pusztát. A sírját a benei pusztán az 1800-as évek elején tárták fel, ahol 

az ékességeivel és a lovával együtt volt eltemetve. Terület a törökdúlás 

idején (1599) Dimitri Zselik tímár birtokát képezte.  

A település az 1180-as években csak Puszta-Beneként volt ismeretes, a 

puszta jelző itt csupán arra utal, hogy a területen nem volt falu, csak 

egy-két tanya. Az Árpád-kori település létezését erősíti még több 

Ladánybenéről előkerült aranyozott rézkereszt. A területen talált 

falunyomok és leletek mutatják, hogy Benén tovább folytatódott az élet 

a tatárjárás után.erről tanuskodott a templom dűlőben talált Árpádkori 

templom rom. 

 

A Rákóczi szabadságharc idején a jászságot kinőtte az ottani 

pásztorkodás, ezért terjeszkedni kezdtek. Folyamatosan húzódtak le a 

Duna-Tisza közére. A valamikori középkori Bene falu pusztáját a 

törökkor után felosztották, felét Jászberény a másik felét Jászladány 

város szerezte meg 1745-ben, a Redempcióként ismert jászkun 

megváltásakor. A két Jász- Nagykun-Szolnok megyei település 

(Jászberény és Jászladány) ezt követően majd 150 évig meghatározta 

Bene és a szomszédos Lajosmizse alakulását. 

Az 1800-as évek közepétől kialakult egy önálló település, mely 1878-tól 

önálló, saját iskolával rendelkezett. Ladánybene 1907-ben alakult meg. 

 

  

I. Katonai térkép 1763-1787  II. Katonai térkép 1830  
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A település mai szerkezete, táji tagolása a XIX. és a XX. század 

fordulóján alakult ki. Akkor települt be a térség, fejlődött ki a sajátos 

tanyasi település-struktúra. 

A település kialakulása és kiépítése nem tekint hosszú múltra vissza. A 

tizenkilencedik század végén 60 ember lakott itt, s1910-ben Ladánybene 

önálló településsé válása után néhány évvel már 1300 ember élt a 

faluban.  

Mellékelt történeti térképeken jól látható, hogy történelmi központot 

hiába keresünk a mostani községi központban. A település történelmi 

hagyományairól az 1900-as évektől beszélhetünk. 

 

   

III. Katonai térkép 1893  Katonai térkép 1941 

 

Falu  

Ladánybene utcahálózata –telepített jellegéből adódóan- mérnöki 

rendszerű, döntően geometrikus raszterű. A falu egyedi, egyéb 

településektől jól megkülönböztethető településképi arculatának 

kialakulásában meghatározó szerepet játszik a környékére jellemző 

ligetes tájkép. településképén jól nyomon követhetjük a történelmi 

korok lenyomatát. Elvétve még találhatunk az utcára merőleges gerincű, 

oromzatos házakat. Utána az 1960-as korabeli ún. kockaházakat, majd a 

tetőtér beépítéses utcára merőleges gerincű lakóházakat a 80-as 

évekből.  

Egységes utcaképről abban az értelemben beszélhetünk, hogy az 

épületeket túlnyomórészt előkertesen építették. A különböző sátortetős 

és oromfalas épületek váltják egymást utcaszakaszonként egységes 

utcaképet eredményezve. A település közel fekszik mind Lajosmizséhez, 

mind pedig Kecskeméthez, így érthető, hogy a település állandó 

mozgásban van, az egyes ház típusokat felváltja az éppen divatos 

irányzatot követő ház típusok építése. 

A falu központját a Kecskemét-Tatárszentgyörgy és a Kunadacsra vezető 

országos utak kereszteződésében találjuk.  

Ladánybene öröksége a falut körülvevő mozaikos tájkarakter. 

Itt megtalálhatjuk a településhez közel fekvő, az út mentén kialakult ún. 

bokortanyák együttesét éppúgy, mint az igazgatási területen elszórtan 

elhelyezkedő szórvány tanyákat is, ahol inkább foglalkoznak 

gazdálkodással. 

 

Természet, táj, tájhasználat-településhálózat és 

településszerkezeti összefüggések 

 

A föld gyenge minőségű homokos talaj, amelynek négytizede szántó, 

30%-os az erdő aránya, 15 5 gyep és alig 4 % a munkaigényes kert-

gyümölcs-szőlő terület aránya. Juh tenyésztésen kívül nem jelentős az 

állattartás, bár a Kerekegyházához vezető út mellett jelentős létszámú 

szarvasmarha tenyészet van. 

Az igazgatási területen mozaikosan helyezkednek el a tanyák. A tanyán 

élők száma az össz lakosságnak közel 40%-a. ebből következően a 

településen lakók elsősorban mezőgazdasági tevékenységgel 

foglalkoznak. Vállalkozókként, őstermelőként, illetve kiegészítő 

tevékenységként. 
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Táj 

 

A ma már főleg akácos és telepített fenyvesektől elhíresült táj, korábban 

sajátságosabb volt: kisebb lapályokat jól elválasztották egymástól a 

homok és a laza (ún. posza) homokból összeállt buckák.  

Az 1880-as térképen jól látszik a kezdetleges, ritka településhálózat, a 

Csíkostól északra és nyugatra, ( a Csíkos, Mogyorósi, Templom és 

Jajgatódűlők) mindössze egytucat tanya található egy-egy tanya néha 

100-250 méterre van a dűlőúttól. 

 

 

A tanyák nagyszáma mára igen lecsökkent, sokhelyütt csak 

tanyahelyeket találunk. 

Értékeink 

Ladánybenén országos műemléki értéket nem találunk. 

Helyi védett épületek 

A kulturális örökség alkotóelemei nem függetlenek egymástól, hanem 

egymással kapcsolatrendszert alkotnak, a kiemelés tehát soha nem 

egyoldalú, hanem kölcsönös. A ránk maradt emlékeket (templom, 

csárda, postaállomás, engesztelő, hála, - emlék-, fogadalmi-, óvó-, védő 

keresztek, feszületek, útszobrok, az egykorú népi hitbuzgóság 

szemléletes kifejezői)szükséges, ha nem műemlékek, helyi egyedi 

védelembe, tájérték kataszterbe foglalni és megőrzésükről gondoskodni 

kell. 

 

Helyi védelemben részesülő művi értékvédelem: 

helyi védettségű épületek 

- Templom 7 hrsz 

- Kúria 037/10 hrsz  

- Volt iskola, tájmúzeum 023/27 hrsz 

- Temető kápolnája 

- Általános iskola régi szárnya 

helyi védettségű köztéri létesítmények: 

- Árpádkori templom rom 022/19 hrsz 

- Szent Mihály emlékfal 

- az összes út menti kereszt 

 

A hatályos településrendezési terv és szabályozási terv függeléke 

tartalmazza szép számmal azon épületek jegyzékét, melyet 2005-ben a 

település képviselő-testülete megőrzésre javasolt. Az azóta eltelt idő 

alatt az épületek nagy többsége megőrizte az eredeti építészeti 

kialakításukat, bár műszakilag leromlott, egyes épületek díszes kapuit 

kevésbé míves kapukra cserélték.  

A helyi védelem alatt álló épületekre vonatkozó legfőbb szabály, hogy 

felújításukat meghatározott szabályok szerint lehet csak végezni. Annak 

érdekében, hogy védett épületeink felújítása, átalakítása ne 

lehetetlenüljön el, fontos rögzíteni, hogy pontosan mi a védendő érték 

az adott épület esetében. Az alábbiakban felsoroljuk ezen épületeket 

meghatározva a védettségre okot adó építészeti elemeket. 

További helyi védelemre javasolt értéket is felsorol a dokumentáció. 

Az önkormányzat ezen szabályok rendeletben történő meghatározásával 

egyidejűleg lehetőségeihez mérten támogatást is nyújt a védett épületek 

tulajdonosainak, akik minden évben pályázhatnak épületeik 

felújításának támogatására. 
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Helyi jelentőségű emlékhelyek 

 

 Szt Mihály emlékfal 

 Útszéli keresztek 

 Trianoni emlékmű a székely kapuval 

     

     
2007-ben   2017-ben 

A település hangulatát befolyásolja minden, az utcákon, tereken 

elhelyezett kiegészítő elem, legyen az művészeti alkotás, 

utcabútor vagy közmű jellegű létesítmény, de különösen a 

közterületi kisépítmények. 

 

     
Templom kert építményei, szobrai: Magyarok Nagyasszonyát köszöntő 

Mária kegyhely, kereszt és Jézus szíve szobor.  
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Jelentős helyi védett épületek, emlékhely 

 

Árpádkori templom rom 

1980-ban Ladánybene külterületén a Templom dűlőben a falutól 1,2 km 

távolságra egy templomromra bukkantak. A feltárás során és a 

helybeliek elbeszélései alapján arra lehetett következtetni, hogy itt már 

korábban is volt feltárás. A település első templomát még valószínűleg 

az Árpád-kor végén emelték. Döngölt agyagalapozásra téglából épített 

falú, félköríves szentélyű, kisméretű templom volt. A templomot kőből 

épített kerítőfal vette körül, ez a terület egyben a falu temetője, az itt 

élők végső nyughelye volt. A templom pusztulása az 1680-as években 

indult meg, romjai a 19. század végéig álltak. A templom helyén 1982 és 

1992 között folyt régészeti kutatás. Ennek során történt meg a templom 

alapfalainak kibontása, építési periódusainak megállapítása és a temető 

541 sírjának feltárása. A megtalált sírok leletei alapján a temetőt főleg a 

14-17. század közepéig előfordultak. A sírokból viszonylag gazdag késő 

középkori leletanyag került elő, főleg ékszerek, ruhadíszek, viseleti 

tárgyak. Ezek a tárgyak az egykor itt élő falusi lakosság gazdag és 

sokszínű kultúráját idézik elénk. Az ásatás során előkerült leletanyagot a 

kecskeméti Katona József Múzeum régészeti gyűjteményében őrzik.  

A közelben került elő, 1840-es években, az első hiteles honfoglalás kori 

sírleletünk, a lovával együtt eltemetett Bene vitéz is. 

 

  

Kopjafa és kereszt a kopjafán 

 

Barcsay kúria  

A kúria pontos építési ideje nem ismert. Egyes vélemények szerint a 

XIX. század közepén, mások szerint inkább az 1870-es évek környékén 

építette egy „Söröli” nevü ember. Akkoriban a kúriát még számos 

melléképület övezte, melyek mára sajnos már nem láthatók. 

Söröli úr az épületek környékét a kor szokásának megfelelően szőlővel 

ültette be, majd pedig nagy léptékű szőlőtermelésbe fogott. 

A kúriát aztán az építtetől kártyán elnyerte báró Barcsay Andor, erdélyi 

származású ügyvéd, aki a szocializmus eljövetele, vagyis a második 

világháború után külföldre emigrált. Ezután a helyi téesz vette át az 

épület kezelését. A kúriát keresztfalakkal különböző lakrészekre 

osztották, majd 3-4 négy családot beleköltöztettek, akik nagyjából az 

1970-es évek végéig laktak benne. Ezt követően az épület sorsára 

maradt, elkezdte benőni a gaz, a bokrok – a faluban azt hitték, hogy 

össze is dőlt. A szőlészet is megszűnt, a kertet is benőtte a gaz, a 

televény. 

2000-ben a ma is tulajdonos család egy véletlen folytán fedezte fel az 

épületet, amelyről már mindenki megfeledkezett, és öt évig tartó 

felújításba kezdtek. Az igen nagy munka volt, mert bár a tetőszerkezet 

teljesen ép maradt, és így menekülhetett meg a kúria az összeomlástól, 

de a belseje teljesen le volt pusztulva. A felújítás során kerültek elő olyan 

részletek, amelyekből meg lehetett állapítani, hogy milyen volt az egyes 
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szobák eredeti színe, milyen gipszdíszítések voltak eldugva, itt-ott az 

épületen belül, és ezeket megpróbálták rekonstruálni. Az ingatlanhoz 

régen nagyobb földterület is tartozott, jelenleg azonban már csak 

mintegy 6000 négyzetméter, melynek szomszédsága fenyőerdő. 

A felújítás során az épület eredeti arculata megtartásra került. Belső 

elosztása ugyanaz, mint 1900-as évek elején. Az épület Ladánybene 

egyetlen épségben megmaradt kúria jellegű épülete. 

 

 

 

 
 

A kúria szomszédságában a dűlő út mentén található az 1912-ben épült 

Szent Mihály emlékfal. Ladánybene vallási múltjának legrégebben 

fennmaradt építészeti emléke. A kegyhely az évek során több felújításon 

is átesett, ezek során mindig törekedtek eredeti jellegének megtartására. 

Első körben 1987-ben restaurálták. Ugyanebben az évben október 10-én 

Bisztrai László plébános szentelte fel az emlékfalat. 2010-ben teljeskörű 

restauráláson esett át a kegyhely. A régi festett kép új tűzzománc képre 

cserélődött, amelyet Skultéti Árpád festőművész készített el. A 

tűzzománc alkotás elkészítésében ügyeltek a korábbi imár igen rossz 

állapotban megmaradt kép jellegzetességeinek a megtartására.  
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A községtől kb. két kilométerre, Kunbaracs felé, a Jajgató dűlő és az 

összekötő út kereszteződésénél található a paraszti életet bemutató 

tájmúzeum. A magánmúzeumnak helyet adó épületben az 50-es 

években iskola működött, a későbbiekben alakították át. Som László 

néprajzi gyűjteményét az épületben és az udvaron rendezte be. A 

kiállított tárgyakat a tulajdonos a környék tanyáiról, a pincékből, 

padlásokról gyűjtötte össze. A látogató a vajköpülőtől az ősrégi rádióig, s 

a karbidlámpáig sokféle érdekességet láthat. 

 

     

    
A település központjában található az 1948-ban épült római katolikus 

templom.  

   
 

Községház 

A  település központjában a főúton találjuk a községházát. Az épület 

építészeti kialakítása, a nyílászárók rendje és az épület tömege hűen 

tükrözi  60-as évek világát. Felújítás során az ablakok osztása és színe, 

nagysága megőrizendő. 
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Általános iskola épülete 

 

Ladánybene iskolája több épületből áll, mintegy „pavilono” rendszerű. A 

legrégebbi szárny felújítása követendő pédaként jelenik meg. Az épület 

nyílászárói eredetivel azonos osztásrendben és színben fából készültek. 

A homlokzat színezése visszafogott pasztellszínű. 

 
 

 

 

 

Természeti, táji és zöldfelületi értékeink 

 

Közigazgatási terület 

Ladánybene az alföldi tanyavilág egyik szép példája. 

A néprajzi szakirodalomban a tanya az alföldi városok és falvak 

határában szétszórtan álló, rendszerint egy lakóépületet és néhány 

hozzá tartozó gazdasági épületet magába foglaló, állandóan lakott 

magános telep. A 20. századi állapotokat véve alapul a településföldrajz 

kutatói és részben a történészek is sokáig úgy vélték, hogy a tanyák a 

török uralom alatt kialakult nagyhatárú óriásfalvak bomlásával, a nép 

„széttelepülésével” jöttek létre. A tanyákat kezdettől fogva állandóan 

lakott szórványtelepülésnek tartották, vagyis az európai települési 

rendszerek kategóriáit alkalmazták rájuk. Később, különösen Györffy 

István és Erdei Ferenc kutatásai után világossá vált, hogy a tanya a 

történetiségben tartozéktelepülés, azaz a megosztott parasztváros külső-

határbeli része volt. Az alföldi városok nagyméretű tanyásodása a 18. 

sz.-ban bontakozott ki. A tanyák kialakulásának alapvető feltétele volt a 

paraszti földtulajdon vagy legalábbis kötetlen, szabad földhasználat. E 

feltételek elsősorban a szabadalmas alföldi parasztvárosokban voltak 

adottak. Úrbéres helyeken csak a 19. század második felében, a 

jobbágyfelszabadítás után alakultak tanyák. 

 

Ladánybene közigazgatási területhasználata mozaikos elrendezésű.  

A külterületen szép számmal találhatunk tanyákat, sajnos egyrészük 

már inkább csak tanyahely. A mellékelt térképen jól látható, hogy igen 

változatos a tanyák elhelyezkedése. A településhez közel inkább az út 

mentén találjuk a tanyákat, a településtől távolabb a dűlő utaktól 

távolabb akár 150 m -200 m-re is voltak egymástól. 

 

A község épített környezetének arculata nem választható el attól a 18. 

század közepe óta tartó folyamattól, hogy itt a tanyavilág, majd az azt 

komfortosabb körülményekkel kiszolgáló falusi létesítmények együtt 

fejlődtek. Az itt élők alapvetően a mezőgazdálkodás lehetőségeit 

használják ki, amelyre jó lehetőségeket kínálnak a változatos termőhelyi 

adottságok valamint a két város, Lajosmizse és Kecskemét közelsége.  
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A település épített környezetének kereteit alkotó táj sűrűn változó, 

mozaikos szerkezetű, mint a Homokhátság összes településén. Ennek a 

szántók, legelők, kaszálók, erdők számára változóan alkalmas, vagy 

éppen a védelemre érdemes vizes élőhelyek területeinek fenntartására, 

művelésére a tanyás gazdálkodás kiválóan tud alkalmazkodni.  

Emiatt a település arculatát nem kizárólag a viszonylag sűrűn beépített 

belterületi településrészek, hanem a külterületen ritkábban 

elhelyezkedő tanyák,mezőgazdasági üzemek épületcsoportjai is 

meghatározzák.  

  
 

   
 

Belterületi parkok 

Az épített elemek mellett a települések arculatának fontos 

meghatározója a növényzat, illetve önmagában az a tény, hogy a „zöld” 

milyen mértékben van jelen a településen. A közterületek növényzete 

éppúgy része a település „műszaki berendezéseinek”, mint a természeti 

környezetnek , hiszen alapvetően mesterségesen létrehozott, a 

településszerkezet jellegét befolyásoló rendszer része. 

Belterületen a templom környékén és művelődési ház közelében 

találunk zöldparkokat, valamint a sport és játszótér tartozik ide. 

Ladánybene utcái változó szélességűek, itt ahol az út keresztmetszete 

megengedi fasorokat alakítottak ki. 
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HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEK, ÉRTÉKEK LISTÁJA-Javaslat 

 

 

 

 

  

Sors
zám  

    

1. Templom  7 hrsz római 
katolikus 
templom 
1948-ban 
épült. 
Az épület 
egésze védett 

 
2. Kúria  037/10 

hrsz 
Az épület 
egészében 
védett 

 
3. Volt iskola, 

tájmúzeum  
023/27 
hrsz 

Az épület 
teljes 
egészében 
védett.  

 

4. Temető 
kápolnája 

  

 

 Általános 
iskola régi 
szárnya 

  

 
 Szt Mihály 

emlékfal 
 Teljes 

egészében 
védett 

 
 Árpádkori 

templom 
rom  

022/19 
hrsz 

 

 
 az összes 

út menti 
kereszt 
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Eltérő karakterű területek  

Településkép szempontjából meghatározó, eltérő karakterű területek 

lehatárolása, a településkép, arculati jellemzők és településkarakter 

bemutatásával 

 

5..Mezőgazdasági monokultúrás tájkarakter 

4. Természeti karakter 

 

1. Történelmileg kialakult településközponti karakter 

2.Településképet meghatározó vegyes beépítésű karakter 

 3. Ipari karakter 

4 

4

.. 

3

.

.

. 

2
. 

1
. 

3 

5. 

5
. 
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1. Történetileg kialakult településközponti karakter 

 

Ladánybene utcaképe utcáról utcára járva változik, nem 

csodálkozhatunk ezen, hiszen az elmúlt évek viharai a településképen is 

nyomot hagytak. Az építészeti kultúra és divat jól tükröződik a 

heterogén utcaképen. Jól megférnek egymás mellett a sátortetős 60-as 

évekbeli lakóházak és a tetőtér beépítéses 80-as évekbeli lakóházak. A 

településközponti terület lehatárolása, inkább funkcionális alapon 

történt, mint építészeti karakterek miatt. Itt találhatjuk a főutca két 

oldalán az intézmény és közösségi épületeket.  

Az épület állomány építészeti megjelenése nem egységes inkább nagyon 

is eltérő, melynek további átépítésével az utcakép javítható. 

    

 

A főút mentén találunk egy tanyát, mely eredeti épületekkel és építészeti 

átalakítás nélkül megőrizte az elmúlt korok emlékét. 

 

 

2. Falusias karakter 

 

A falu jelleg adó épületei, az 1950-70-es évek között épült „Kádár-

kockák”. Sok helyütt máig egységes térfalakat alkotnak. Ez a fajta 

építészet nem sok helyet hagyottt egyéni kreativitásnak, igaz, a túlzóan 

individualista kilengéseknek sem. A mezőgazdaság prosperitásának 

javulásával párhuzamosan az 1980-as évekre emelkedett a vidéki 

életszínvonal és megnőtt a házak mérete. Szerencsére a folyamat 

Ladánybenén nem vezetett az utcaképek egységének felbomlásához. 

Az épületek főként telekhatárra építettek, tetőgerinc iránya változó. Az 

átépítések során a régebbi 30-as évekbeli utcára merőleges gerincű, 

aszimmetrikus tetőgerincű épületek mára már eltűnőben vannak. 

A területen a vidéki életformának, gazdálkodásnak megfelelő, de akár a 

kertvárosi életre vágyók igényeit is szolgálni tudó, jellemzően egyedi-

családiházas tömbök találhatók. 

Tekintve, hogy a település magja rövid idő alatt, szervezetten épült fel, 

utcaképei, arculata meglehetősen egységes maradt, ámbár az 1990-es 

éveket követő, a korábban sokkal inkább egyediségre törekvő újabb 

házak árnyalják ezt az egységes arculatot, de a településképet 

drasztikusan megbontó, túlzó beépítések ritkák. 
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3. Ipari karakter 

 

A település történeti hagyományait tekintve mezőgazdasági település, itt 

a lakosság főként mezőgazdaságból élt. Ipari területek nem jelentősek.  

 

 

4. Tájat meghatározó mezőgazdasági tanyás terület 

A külterület természetes területen kívüli része az ember keze nyomát 

viselő kultúrtáj.  

A község területén 1870-ben 150-en laktak, majd 1930-tól 1960-ig a 

népességszám meghaladta a 2000 főt. Az 1990-es népszámlálás idején 

mintegy 1650 lakost számláltak. A község a térségnek megfelelően még 

ma is tanyás jellegű, a népesség közel háromtizede külterületen lakik. 

 

   

A hagyományos kunsági tanyák, majorok, külterületi gazdaságii 
egységek  különböző fukciójú terei általában önálló –szabadon álló- 
épületekben kaptak helyet, a terjengős épület tömegek nem voltak 
jellemzőek. Utóbbi alkalmaása legtöbbször tájképi szempontból sem 
szerencsés.  

A hagyományokhoz való korszerű viszony nem csak a megőrzést, hanem 
az organikus fejlődést is magában hordozza. A település nem válhat 
múzeummá, az élő falu sajátossága a folyamatos megújulás, ahogy az 
élet alapfeltétele is a sejtek állandó cserélődése miközben a szervezet 
önazonos marad. Felelősség, ugyanakkor nagy megtiszteltetés is 
folytatni, részesévé válni a hagyománynak, kapcsolódnii a kulturális 
folyamatosságba, egy újabb- és nem a leggyengébb- láncszemét 

létrehozva a helyi tradicióknak. 

 

  
Modern külterületi tanyák, inkább lakóház, mint gazdálkodás épületei 
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Az öreg tanyák „stílusos felújítása, igényes újak emelése nagy lehetőség 
a még mindig viszonylag sűrűn lakott külterület  környezeti arculatának 
fejlesztésére. Az esetenként évszázados életkorú épületek 
rekonstrukciója jó például szolgál arra, hogy ezek a házak szolgálni 
tudják a jelenkor igényeit. 

 

5. Természeti területek 

    

Ladánybene légifotója (forrás: google) 

 

Jellegzetes pusztai táj, közelben elhagyott, összedőlt tanya 

Ladánybene legszebb értéke a természeti tája, mely nagyon változatos 

képet mutat. Tálunk itt erdős területeket, kiszáradt szikes tómedret 

szintúgy, mint marha tenyésztő telepet. 

 

Távoli tanya, természetes gyep terület. 
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Ajánlások 

A településkép minőségi formálására vonatkozó ajánlások: építészeti 

útmutató, közterületek településképi útmutatója –utcák, terek 

közparkok, közkertek 

 

Az építészeti útmutatóban szereplő ajánlásokkal szeretnénk segítséget 

nyújtani az építész és építtető számára, hogy a telepüés eredeti 

karakterére utaló, azt a mai kor műszaki és esztétikai minősége irányába 

fejlesztő épületkialakítások jöjjenek létre.  

A  település helyi építési szabályzata minden telket a beépítési 

sajátságok alapján vagy a tervezett állapot elérését megcélozva 

övezetekbe sorol.  

Egyes övezetekre egyértelműen rögzíti a helyi építési szabályzat, hogy 

mit lehet építeni, arra, hogy hogyan nézzen ki azonban csak részben ad 

eligazítást.  

A következő ajánlások a helyi építési szabályzatot egészítik ki erre nézve. 

 

Telepítés: 

Az egyvonalban lévő házak adják a harmonikus utcaképet attól 

indokolatlanul eltérni, vagy az épületet ettől a tengelytől nagyobb 

mértékben hátrahúzni nem javasolt. 

Az előkerttel rendelkező utca szakaszon a környezethez illeszkedően 

előkert mérete kialakítható. 

 

     
 

   
 

   
 

Tetőforma, tetőhajlásszög: A települést meghatározó oldalhatáros 

beépítésű terület, ahol a tetők hajlászszöge 35-45 °. Jellemzően egyszerű 

nyeregtetős vagy sátortetős tetőforma. Új épület építésekor ez a formai 

kialakítás követendő, a jobb tájolás érdekében épített, beforduló 

épületszárnyak esetében is. A magastetős településszövetbe lapos tetős 

épületek illesztése nem ajánlott. 

   

     

 

5 
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Magasság: Az oldal beépítésű területen a házak közel azonos magasággal 

épültek. A meglévő épületek közé épülő házak építésénél alapvető 

elvárás az utcaképbe illeszkedés, az oromfalas homlokzatok 

magasságának, megjelenésének, nyílászáró kiosztásának környezetben 

kialakult hagyományok szerinti kialakítása. 

Zártsorú beépítés esetén kerülendő az utcaképbe nem illeszkedő 

környezetéhez képest túlzóan eltérő párkánymagasságú épület. 

 

   

 
Színhasználat:   

 

Az épületek színezésekor általánosan pasztellszínek alkalmazása 

javasolt, kerülendő a harsány színek. Nem elfogadhatóak a rikító 

fémlemezfedések, vagy burkolatok sem a túlzott homlokzatdíszítés. 

 

   
 

Telepítés 

Külterületen, mind gazdasági épületeket, mind pedig lakó házakat a 

hagyományokat követve az udvar köré szervezetten kell elhelyezni. 
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Építészeti részletek  

Homlokzatképzés 

 

A település egységes településképi arculatának megőrzése fontos 

szempont kell legyen az itt élőknek és az új építkezők egyaránt. Ehhez 

megannyi finom építészeti elemre találhatnak példát a meglévő 

épületeken, melyekből álljon itt néhány példa. 

 

Tornácok 

 

Jól használható épületrész az oldalsó oszlopsoros tornác, mely átmenet 

a külső és belső tér között és a népi építészetnek is sajátja. Érdemes ezt a 

hagyományt folytatni, hiszen a tornác összeköti a tereket, nyáron 

árnyékol, véd az eső ellen, télen viszont beereszti a napfényt, különösen 

harmonikus megjelenést kölcsönöz az épületnek.   

    

 

   

Kerítés 

A településen jellemző a lábazatos fabetétes kerítések vagy a 

kovácsoltvas kerítés. 

Úgy tűnik az építkezők, mintegy jellemző éékszerére tekintenek a 

kerítésre. lakosság  lehet alkalmazni áttört lábazatos, fém, vagy 

fakerítést alkalmazni. 

A kezeletlen felületű beton elemes tömör kerítés kerülendő, vagy 

színezéssel javasolt. A színhasználat pasztellszínekkel, a ház színével 

megegyező, harmonizáló formában javasolt. A teljesen áttört 

drótfonatos kerítést utcafronton kerülendő.   



Véleményezési anyag Oldal 25 
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Jó példák bemutatása épületeinkről 

Épületek, építészeti részletek (ajtók, ablakok, tornácok, anyaghasználat, 

színek, homlokzatképzés), kerítések, kertek, zöldfelületek kialakítása  

Településen találhatunk szép számmal olyan épületeket is, melyek 

felújításuk után is megőrizték az alföldi település hangulatát. a település 

hangulatát. 
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Jó példák bemutatása 

sajátos építményfajtákról, reklámhordozókrók, egyéb műszaki 

berendezésekről  

Reklámok, feliratok 

Az épületek funkcióját meghatározó feliratok, cégérek a homlokzatok, a 

közterületek karakteres eleme. 

Kialakításuknak tükröznie kell a szolgáltatás jellegét, alkalmazkodnia 

kell a  -színben és formában- az épület megjelenéséhez és illeszkednie 

kella környezethez, különösen védett terület esetén. A közterületre 

kirakott, illetve a közterületről is látható hirdető táblák, cégérek, reklám 

felületek nagyban befolyásolják az utcaképet, ezért oda kell figyelni arra, 

hogyan hirdetjük szolgáltatásainkat. Az igényes, nem túl feltűnő, de jól 

észrevehető feliratok is elérhetik figyelemfelkeltő céljukat. A hirdetés 

lényege a tájékoztatás, ezt tehetjük utcaképbe illően is. 

Különösen fontos megtalálni a kényes egyensúlyt az értékes épületek 

esetébe, hogy azok építészeti értékei ne sérüljenek. A visszafogott, 

lényegretörő hirdetések szerencsések, amelyek hagyják élni az épületek 

tagozatait, építészeti formáit, ezért az ún. tömbbetűkből álló feliratok 

tudnak a legjobban illeszkedni az épületekhez. Természetesen nagyon 

fontos, hogy a hirdetés megtervezésekor figyelembe vegyék a homlokzat 

osztásrendjét, arányait, mert az építészeti tagozatok, részletek, netán 

nyílászárók kitakarása általában nem szerencsés megoldást ad.  

     

Ladánybenei példák 

       

Más településről vett minták 
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Terek, parkok 

A település központjában található parkok, zöld felületek mind 

elhelyezkedését tekintve, mind pedig gondozottságát tekintve ékei a 

településnek.  
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