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Bátya már az avarkorban lakott terület volt, az apáról fiúra öröklött közös erőfeszítés tartotta össze az itt élő nemzedékeket.
A törökdúlás után ide telepített délszláv népek -főként bunyevácok- nyelvükkel és szokásaikkal beépültek és egybeolvadtak a
magyar ajkú lakossággal. Természeti látványosságban ugyan nem bővelkedünk itt a Dél-Alföldön, de a közeli Duna és annak
holtága, a Vajas, számos szépséget jelent az itt lakóknak. Műemlékeink a helybeliek római katolikus valláshoz való kötődését
tükrözik: Kisboldogasszony templom, Nepomuki Szent János szobor, Zarándokúti Segítő Boldogasszony kegykép-pihenőhely,
Kálvária domborműves stációi.

Épített környezetünk meghatározza mindennapjainkat, lehetőségeinket, éppen ezért fontos felelősséget vállalni épületeink
minőségéért. Örömömre szolgál ebben a felelősségben osztozni és részt venni a hiánypótló feladatot betöltő Településképi Arculati Kézikönyv létrehozásában. A kiadvány hasznos ajánlásokat fogalmaz meg a jövőbeni építkezésekre vonatkozóan, amely
a közösségek építészeti kultúráját is hivatott emelni.

Vendégszerető nép a bátyai, ezen alkalmak lehetőséget adnak kincsünk, a „Piros Aranynak” nevezett fűszerpaprikás ételek
kínálására. E kincs feldolgozásának folyamatát helyben múzeum mutatja be a Chili Trade üzemen belül. Településünk őriz még
értékeket, többek közt a népi építészet helyi jellegzetességeit, melyek a lakóházakon fellelhetők.

Zsebics Ilona
polgármester

E munkának hatásait gyermekeink fogják élvezni, akik talán rendezettebb, szebb, és élhetőbb településeket kapnak majd tőlünk
örökül, ahol a hagyományos és a mai korszerű épületek egyaránt harmonikusan illeszkednek a természeti környezetbe.
Fogadják és forgassák szívesen!

Tárkány-Kovácsné Albicz Ágnes
okleveles építészmérnök
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Bátya egy lehetőségekkel teli település: nem csak gazdag története, egyedülálló mezőgazdasági terménye, a bátyai fokhagyma
miatt, hanem tarka, és mégis harmóniában élő építészeti öröksége miatt is. Jó elhelyezkedése, a Duna és Kalocsa városának
közelsége további távlatokat nyithat az új betelepülők révén, ez pedig új családi házak építtetését, vagy meglévő ingatlanok
felújítását is hozhatja magával.
Ez a településképi arculati kézikönyv azért jött létre, hogy segítséget nyújtson a település feltérképezésében, meglévő és védendő értékeinek megismerésében, rögzíti azokat a megoldásokat, jó gyakorlatokat, építészeti motívumokat, néprajzi jellegzetességeket, amelyek megismerése után átgondoltabb módon kezdhetünk bele egy új otthon építésébe, vagy egy örökölt,
esetleg vásárolt épület átalakításába. E könyv segítségével körbejárhatjuk a települést, ihletet, ötletet meríthetünk a jó gyakorlatokból, és elkerülhetjük, hogy otthonunk, a faluképből kiríva annak egészét rombolja. Az évszázadok alatt kialakult településszövet ugyanis érzékeny jószág, értő és érző kézzel kell hozzányúlni, hogy az új épületek, vagy a régiek renoválása hozzáadjon
a község szépségéhez, ne elvegyen abból. Legyünk tudatában annak, hogy bármekkora is egy település, maradandót csak akkor
tudunk létrehozni, ha megőrizve a meglévő értékeket, s ötvözve az újakkal építjük vagy éppen újítjuk fel otthonunkat.
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Bátya a Duna-Tisza közén, a Duna mellett fekvő, mintegy 2100 főt számláló község,
Kalocsától déli irányban 5 kilométernyire fekszik. A faluban annak fennállása során
mindig élénk mezőgazdasági tevékenység folyt. Legfőbb terményei a címerben is
helyet kapó paprika és az őszi ültetésű fokhagyma, ez utóbbi hungarikumnak számít. Alaprajza az alföldi községekre jellemző kétbeltelkes elrendezésű. A falu kialakulását nagyban befolyásolták földrajzi adottságai és a magyar történelem viharai.
Ez a többször változó alaprajzában is nyomon követhető, a település pedig az idők
folyamán többször majdnem teljesen elnéptelenedett.
Az évszázadok során a falu életét nagyban meghatározta a Duna vízjárása és ennek
következményeként a belvízveszély, ugyanis az egész területén nincs olyan pont,
amely 100 méternél magasabban lenne a tengerszint felett. Kalocsa átlagos tengerszint feletti magassága 96-97 méter, Bátyáé az első katonai felmérés térképe
szerint 92 méter (Fehér, 2017), de a település keleti részén található Tira, ami ma
főleg szántókból áll, mindössze 83-84 méteres magasságban fekszik. Nem csak e
település tehát, de az egész földrajzi egység – a Kalocsai Sárköz – vízgyűjtő terület,
egyfajta medenceként viselkedik.Az árvíz és belvíz elleni küzdelem meghatározta
a településszerkezetet is. A ma csak Falunak nevezett ófalu mesterséges, földből
készült magasításon áll. Ennek a magasításnak köszönhetően a község ezen része
kellően biztonságossá vált lakóházak emelésére. Ez a modern falu alaprajzán is jól
kivehető még, mivel itt a telkek sűrűbben helyezkednek el egymás mellett. A tájegységre oly’ jellemző kétbeltelkes elrendezés pontosan ezt illusztrálja. A falu egyik
részén a lakófunkciót betöltő épületek helyezkednek el, míg a másikon – a Falutól
délre, az alacsonyabban fekvő területeken – pedig a mezőgazdasági épületek találhatóak.
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A mai, modern falut átszelő Kalocsai út a község ütőere. A
telkek többsége ennek mentén szorosan rendeződik egymás
mellé, keskeny, elnyújtott szerkezetet adva a falunak. Bátya
infrastrukturális kialakítása kiváló: a falu az 51-es számú fő
közlekedési útnak köszönhetően egyaránt könnyen megközelíthető gépjárművel és autóbusszal. A helyi közutak rendezettek, az utcák több mint fele aszfaltozott. A főutat és mellékutcákat több helyen ízléses virágládák díszítik. Bátya több
közparkkal és játszótérrel is rendelkezik, amik helyet biztosítanak a lakosság rekreációs tevékenységeihez is.
1929-ben érkeztek az angolkisasszonyok szerzetesrend nővérei a faluba, hogy vezessék a helyi általános iskolát. Szállásuk az oktatási intézménytől nem messze eső zárdaépület
volt, amelyet 1948-ban az iskolaépülettel együtt államosítottak. Ma a falu óvodája és általános iskolája korszerű, modern
épületekben működik, csakúgy, mint a gyógyszertár és orvosi
rendelő, melyek közös épülete szintén az elmúlt években esett
át teljes körű felújításon. A faluban található könyvtár és művelődési központ, valamint faluház is.

Meg kell említenünk Bátya vallási örökségét is. Az Esztergomtól Máriagyődig terjedő 431 km hosszú Magyar Zarándokút
12. szakasza (Kalocsától Fajsz felé) keresztülhalad a településen. A zarándokok az 1901-ben készült Kálvária dombot felkeresve elmélkedhetnek. A 12 stáció visszafogott ábrázolása, a
rendezett park és a kálváriadomb nyugodt környezetet teremt
a szellemi elmélyüléshez.
A község északi részén, az ófalu közepén található a XVIII. század végén épült római katolikus templom, körülötte tetszetős,
rendezett kerttel és a kiváló állapotban lévő plébániával. A
Templom tér egyik oldalán áll a Szentháromság szobor, amelyet helyi lakosok, Marokity János és felesége, Márkó Katalin
állíttattak 1906-ban.
A faluban több helyen felbukkannak privát donátorok által
adományozott keresztek. Ezeket legtöbbször hálából, egyegy krízis átvészelése után emelték a falu jelentősebb pontjain.

ÖRÖKSÉGÜNK
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Bátya alapvetően falusias jellegű település, ami az építészetén is tükröződik. A községben középületeken kívül kizárólag családi
házak találhatók. Bátyán nincs országos védettség alatt álló műemlék. A falu lakhatásra szolgáló épületei a bevezetőben taglalt
természeti adottságok miatt nagyrészt a XX. század folyamán épültek – ezek stílusa a XIX. század közepétől a XX. század közepéig alig változott. A korábban épült házak valószínűsíthetően a gyakori árvizek és belvíz következtében elpusztultak. Ehhez
természetesen az is hozzájárult, hogy a falu lakóépületei nagyrészt vályogból vagy egy népszerű, kevert technikával: tégla
alapra húzott vályogfalakkal épültek.
A falu lakóépületeit négy csoportba oszthatjuk. A XX. század első felében épült parasztházak főleg egyszerű nyeregtetős épületek voltak (ezek nagy számban a falu Telep elnevezésű területén fordulnak elő), illetve elterjedt volt a copf-stílusú, vagy „kontyos” ház is. Ezek nevüket az utcai homlokzaton kialakított, barokk jegyeket viselő oromzati részről kapták.
A XX. század közepén a köztudatban csak „Kádár-kockaként” elterjedt, egyszerű, négyzetes, általában sátortetős házak épültek itt, amelyek már nem hordoztak népi építészetre jellemző vonásokat.
Az utolsó csoport az 1980-as évek után épült lakóházakat foglalja össze. Az 1980-as és 1990-es években többszintes családi
házak épültek a községben, amelyek egyértelműen kilógnak az általában egyszintes lakóházak sorából. Ez a tendencia, úgy tűnik, megszakadt, mert a 2000. után épült házak ugyan nem hordozzák a falu régebbi házaira jellemző népművészeti vonásokat,
csupán annyiban, hogy egyszintes, nagy alapterületű épületek.
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A faluban megmaradt középületek többsége a hitélethez és a mezőgazdasághoz kapcsolódik. Bátya kiemelten fontos
vallási épülete az 1774 és 1780 között
épült római katolikus templom és a hozzá tartozó plébánia. A templomot Frantz
Kauffmann pesti építőmester tervezte,
eredeti festését pedig 1781-ben Rab
Mátyás készítette. Az első restaurálásra
több mint 100 évvel ez után, 1883-ban
került sor, ezt a kor híres festője Jakobey
Károly készítette, csakúgy, mint az oltárképet (1885). Jakobey az 1860-as
évektől kezdődően folyamatosan vállalt
el egyházi megrendelésű templomrestaurálási munkákat, valamint oltárképek festését. A Bátyán található mű a
kisboldogasszonyt ábrázolja. A szabadon álló, egyhajós, félköríves szentélyzáródású, délnyugati homlokzati tornyos templom, a szentély felett kontyolt
nyeregtetővel, a szentély északnyugati
oldalához kapcsolódó sekrestyével rendelkezik. Délnyugati homlokzatának tengelyzáródásaiban egy-egy félköríves,
üres szoborfülke található. A hajó csehsüveg boltozatos, a szentély félkupolával
fedett, a bejárati oldalon továbbá egy
karzat áll. A hajóban két sírkő található,
melyek a 19. század első feléből származnak. Az épület festett üvegablakai
1930-ban készültek..A templom délnyugati homlokzatával szemben épült a
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Az 1929-ben az akkori vallás- és közoktatásügyi miniszter,
Klebelsberg Kuno oktatási reformjainak köszönhetően Bátyán
is elindult a szervezett általános iskolai oktatás. A falu iskolájában az angolkisasszonyok nővérei oktattak. Az ő elszállásolásukra épült a jelenlegi Mészáros Lázár utcában álló, klasszicizáló zárdaépület.
Ennek utcai homlokzata hármas tagolású, középső traktusa
fölött lekerekített ívű rizalit található. A második világháború
után, 1948-ban az épületet államosították. Az itt élő apácák
további sorsa lényegében ismeretlen, a korban azonban két
lehetőség állt előttük: vagy önként kiléptek a rendből, vagy lágerbe kerültek.
Az iskolaépület tőszomszédságában található Kálváriadomb,
mind a helyi hitélet, mind pedig a falun keresztülhaladó zarándokútvonal szempontjából jelentős. Források szerint már
a XIX. században is volt Bátyán Kálváriadomb (Fehér, 2017).
Ezért feltehetően a kereszten található 1901-es dátum inkább
a felújítás, mint az építés dátuma.
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A világi épületek közül kiemelendő a jelenlegi önkormányzat által használt Újváry kúria. Az épület jelenleg teljes körű felújítás
előtt áll.
A Kalocsai úton, a volt malommal szemben a falu épületeitől merészen eltérő kialakítású ház található. Ez a volt termelői szövetkezet (TSZ) székháza. Az épület stílusa egyértelműen Jugendstil jegyeket mutat – inkább Kós Károly és a Fiatalok csoportja
által képviselt, erdélyi, brit és skandináv hatásokat ötvöző nemzeti szecessziós formajegyeket viseli magán, mint a gazdagon
díszített, Lechner Ödön-féle orientalizáló szecesszióét. Az utcai homlokzaton az ablakok fölött csúcsívek találhatók, az ablakmélyedések lekerekítettek. Az első ablak fölött, a tető szintjében kiemelkedő egy-egy oldalán csúcsdíszekkel ellátott rizalit
található. Homlokzatán oszlopokat imitáló, geometikus díszítések láthatóak.
Hasonló, klasszicizáló elemekkel kiegészített szecessziós stílus a XX. század elején Kecskeméten volt jellemző, ahol főként
Kós Károly tanítványa, Mándoki Valér tervezett középületeket. Mivel Kecskemét a korban aktív kulturális központ volt, feltételezhetjük, hogy a bátyai ház tervezőjére Mándoki épületei voltak hatással. A ház eredeti tulajdonosa egyértelműen mezőgazdasággal foglalkozott, a padlás szellőzését a parasztházaknál megszokott módon oldották meg. A homlokzaton, a tető alatt
geometrikus fríz húzódik, benne kivágott négyzetekkel, ami a padlás szellőzősét biztosították.
Az építtető valószínűleg reprezentációs okok miatt döntött úgy, hogy eltér a faluban jellemző „kontyos” házak stílusától és a
térség kulturális központjában éppen virágkorát élő szecessziós stílust választja.

Örökségünk | 15

16 | Örökségünk

ELTÉRŐ KARAKTERŰ TELEPÜLÉSRÉSZEK
Bátya természeti értékei közül kiemelkedő a Vajas-part. A Vajas-csatorna,
hivatalos nevén Sárköz 1-es, egy mesterségesen kialakított öntözőcsatorna. Innen nyerték a mezőgazdasághoz
szükséges vizet a falu északi részén és
Tirán.
A csatorna két partját buja, zöld növényzet fedi. A Falu felé eső partszakaszt a
csatorna hídjától a zsilipig kiegyenlítették, így beépítésre, közlekedésre alkalmassá téve a terepet. A csatorna hajózásra alkalmas, ennek kiaknázásához
azonban korszerű kikötő építése volna
szükséges.

4
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Bátya belterületén a következő falurészek találhatók: Falu, Dobos, Negyven és
Újtelep. A Falunak megfelelő rész a történelmi ófalut jelenti a templommal és
a köré csoportosult, sűrűn elhelyezkedő
lakóépületekkel. Az előző fejezetekben
említett földrajzi okok miatt a falu ezen
területét több méterrel megmagasították, hogy a lakóházak viszonylagos biztonságban legyenek az ár- és belvíztől.
Történeti okok miatt ez a terület a legsűrűbben lakott rész. Itt főleg egyszerű
falusi és „kontyos” házak találhatók. Az
utcák képe egységes, nincsenek újabb,
több emeletes családi házak.
A XIX.-XX. század fordulóján kezdett
kiépülni a falu Kalocsa felé eső részén
Negyven. Nevét onnan kapta, hogy eredetileg 40 ház állt itt. Ez a rész ma javarészt újabb építésű családi házakból áll.
Az első világháború után a Nagyatádiféle földreform keretében házhelyeket
osztottak ki a faluba visszatérő frontharcosoknak és hadirokkantaknak a
Negyvennel szemközti, a Kalocsai út és
Vajas közé eső területen. Ezt a részt eredetileg Horthy-telepnek nevezték, majd
történelmi okokból átnevezésre került,
és ma Újtelep vagy csak Telep néven emlegetik. Itt főleg földszintes parasztházak és „kontyos” házak épültek. Mivel ez
egy újabban beépített terület, a kertek
jóval nagyobbak, mint a Faluban. Kevesebb ház fér el így egymás mellett, tehát
népsűrűsége is kisebb a faluközpontnál.
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ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ
Negyven és Telep északi része a falu Kalocsa
felé eső északi határa. Láthatóan inkább errefelé terjeszkedik Bátya: több új utcát és az
elmúlt években épített házat találni itt. Ez az
újonnan épült településrész jó ízléssel követi
a falu egészére jellemző településképet és karaktert. A házak többsége földszintes, bár természetesen nagyobb alapterületű, mint a régi
falusi házak voltak. Abban a néhány esetben,
amikor kétszintes épületeket emeltek ezen a
területen, egyértelműen szem előtt tartották
az utca egységes képének fontosságát. Ezeken
az új utcákon (Ady Endre utca, Nyárfa utca stb.)
végignézve az összhatás harmonikus, az utca
egészének képe rendezett.
A falu déli felén fekvő Dobos eredetileg a mezőgazdasági épületeknek adott helyet: a helybeliek javarészt itt tartották állataikat, itt voltak a
szűrök és további, a földművelési munkálatokhoz használt épületek. Ez a terület sokkal mélyebben fekszik, mint a fent taglalt Falu. Dobos a
XX. század második felében épült ki, házai tehát
főleg a köznyelvben ismert Kádár-kockák illetve újabban épült családi házak. Ezen a területen található a művelődési ház, valamint a falu
könyvtára is.
A Dobostól még délebbre fekvő területek az úgy
nevezett szállások. Ezek főként volt tanyaépületek vagy különálló mezőgazdasági épületek
voltak. Az Alföldre jellemző kétbeltelkes településszerkezet sajátja, hogy a falun belül élesen
elválasztódnak a lakó- és mezőgazdasági épületeknek helyet adó területek. A szállásokhoz
általában nagyobb kertek és szántók tartoztak,
amiket az épülő szocializmus során államosítottak. A szállásokat elkerítették, csupán apró kerteket hagyva meg a tulajdonosoknak, így ezek
gyakorlatilag falusi házakká váltak, ugyanakkor
a település infrastruktúráját nem élvezhették.
Az épületek itt még ma is egymástól és a falutól
viszonylag távol, magányosan helyezkednek el.
Ez a fajta izoláltság a terület gyors amortizációjához vezetett – ma többnyire elhagyatott,
rossz állapotban lévő épületek állnak itt.
Bátya zártsorú beépítésű településrésszel nem
rendelkezik. Beépítésre nem szánt területei főleg közparkok és gazdálkodásban jelenleg is aktívan használt termőföldek.

5
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TÖRTÉNETI TELEPÜLÉSRÉSZ

TELEPÍTÉS
Történeti településrész, ami alatt Falu és Dobos értendő, parasztházainak legtöbbje
150 négyszögöles telekre épült, így elrendezésük is hasonló. A házak rövid homlokzatukkal közvetlenül az utcafrontra épültek, a telek többi részét a közterülettől
állóhézagos deszkakerítés, de még gyakrabban – napjainkban is – téglakerítés vagy
fémkerítés választja el.
A fésűs beépítésnek megfelelően az épület végighúzódik a telek egyik oldalán, mögötte -a lakók anyagi helyzetének függvényében- L-alakban folytatódik tovább,
vagy a lakóépület mögött néhány, a termeléshez szükséges kiszolgáló épület sorakozik: ól, istálló vagy kocsiszín, közvetlen egymásutánban.
A korabeli parasztházakra jellemző volt a kertben különálló kamra vagy füstölő építése. Ennek a kis udvari építménynek az elrendezése tükörszimmetrikus volt a lakóházra, rövid oldala szintén közvetlenül az utcára épült. Ezeket a szocializmus alatt
legtöbbször lakószobává alakították, manapság azonban sok helyen visszakapták
eredeti funkciójukat, és a legtöbb telken ismét kamraként működnek.
A történeti településrészen felújításra kerülő parasztházaknál tehát mindenképpen
ajánlott a fent említett struktúrát megtartani. Az utcán rendezetten egymás után
következő házak harmonikus összképet eredményeznek. Beforgatott alaprajzú
házról csak olyan esetekben tudunk, ahol az eredeti tulajdonos kétszer-háromszor
nagyobb telekre építkezett, mint az az ófaluban megszokott volt, és kertjében aktívan folyt a lábasjószágok nevelése. Ez a példa azonban nem követendő.
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MAGASSÁG
Bátya történeti településrészén a házak
magassága közel megegyező: a legtöbb
épület földszintes, magas padlástérrel
a tető alatt. Ez a plusz hely a modern
igényeknek megfelelően beépíthető, a
területen azonban többszintes házak
építése nem ajánlott, mert megbontja
a rendezett utcaképet és rossz hatással
van a falu karakterére.

TETŐHAJLÁSSZÖG
Bátya történeti településrészén a házak
tetőhajlásszöge közel megegyező. A viszonylag magas padlástér következtében a tetőhajlásszög jellemzően 40 fok
körüli.
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TETŐFORMA
Bátya történeti településrészén a házak többsége nyeregtetős. A XX. század
közepén épültek pedig jórészt sátortetősek. A felújítandó vagy újonnan épült
házak a szomszédok tetőtípusához alkalmazkodjanak, hogy az egységes utcakép megmaradjon.
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ANYAG- ÉS SZÍNHASZNÁLAT
A történeti településrészen a házak
többsége téglaépítésű, a domináns színük a fehér. Felújításra szánt vagy újépítésű házaknál használhatjuk ennek
különböző árnyalatait, a bézst vagy más
neutrális homok színt, tartózkodjunk
azonban a túlzottan élénk színek nagy
felületeken vagy akár a teljes falon történő használatától, mert az megbontja az utcakép egységét. Hagyjuk meg
ezeket dekorációs elemekként egy-egy
részlet kiemeléséhez.

HOMLOKZATKÉPZÉS
Bátyán a parasztházak homlokzata jellegzetes, ezek megőrzése és rekonstrukciója kívánatos. A falura jellemző
„kontyos” házak esetében az oromzaton
íves díszítés található. Más, szintén nyeregtetős házak oromzatát egymás mellé
szegelt deszkák alkották, ezeken többször található a lécek megfelelő forgatásával kialakított napsugár vagy kereszt
ábrázolás.
A padláson tárolt termény szárításához
elengedhetetlen volt a megfelelő szellőztetés kialakítása, így az oromzatot
mindig ellátták egy vagy két nyílással,
mely a homlokzat díszítését is szolgálta.. Bátya vallási örökségéhez híven a
legtöbb parasztház tetején még mindig
megtaláljuk Szűz Mária faragott szobrát.
Házfelújításkor ezen eredeti részletek
megtartása és rekonstrukciója fontos,
mert nagyban hozzájárulnak a település
karakteréhez és jellegzetes részletei a
község népi építészetének.
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AJTÓK ÉS ABLAKOK
Bátya történeti településrészén a házakban általában pallótokos, az udvarban álló gazdasági épületeken pedig
Z-alakban elhelyezett fahevederekkel
összefogott deszka ajtók voltak. Az ablakok többsége is pallótokos szerkezetű ablak. Zsalugáteres vagy vaspalettás nyílászárókat csak ritkán találunk.
Az ablakkereteket általában festették,
ajánlott a ház felújításkor ezek élénkebb,
a homlokzattól eltérő színre való festése. Szép, figyelemfelkeltő, de nem túl
tolakodó részlete lehet így a ház utcai
homlokzatának.

TORNÁCOK
Bátyán csak tört és oldaltornácos házak
találhatóak. A házat építő gazda anyagi
körülményeitől függött, hogy a tornác
oszlopai milyen kidolgozottságúak. Elterjedt volt a kőlábas pillér, ami egy kör
alaprajzú lábazaton álló fapillér, valamint
faragott fejű pillérek, ezek legtöbbje
szarkalábas (három ágú) vagy nyeregfás (faragott gerendát illesztettek be a
hosszgerendák és az oszlop közé, mely
biztosabbá tette a gerenedavégek felfekvését). Felújításra szánt parasztházaknál ezek rekonstrukciója szép, eredeti
dísze lehet az új életet kapó épületnek.
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KERÍTÉS
A telkek jellegzetes beépítése azt eredményezte, hogy kerítéssel leválasztott
részt alig találunk a történeti településrészen. A kapuzat, valamint a mellette
álló minimális kerítés azonban jellemzően tömör, állóhézagos deszkakerítés
vagy kőkerítés.
Újépítésű vagy felújítás előtt álló házaknál mindenképpen ez a két opció
követendő. A néhány helyen fellelhető
fémkerítés kerülendő, mivel túl rideg és
megbontja az utcakép összhangját.
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KERTEK
Bátya mezőgazdasági tevékenységéből
fakadóan a telkekhez tartozó kertrészt
mindig aktívan használták. A faluban jellemző a haszonkert telepítése, több hátsókertben találhatóak kisebb veteményesek. A megfelelő klíma kialakításához
azonban elengedhetetlenek az árnyékot
adó, kiterjedt lombkoronájú fák. Ezek
természetes védelmet nyújtanak a nyári
forróságban, nem csak a ház lakóinak, de
a kertnek is.
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UTCÁK
Bátya utcáinak többsége merőleges a
főútra, csupán két-három, azzal párhuzamosan futó utcája van. Ezek is javarészt aszfaltozottak, az út mellett két
oldalt megoldott a vízelvezetés.
A falura jellemző építészeti megoldások miatt az utcák látványát nagyrészt
a házak homlokzata uralja, ritmust adva
ezzel az utcaképnek. Az újonnan épült
házak esetében ajánlott ennek megtartása, de legalább az utcával merőlegesen történő építkezés, hogy az utcakép
rendezettsége megmaradjon.
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KÖZTEREK
A történeti településrészen a legfontosabb köztér a templomtér. Ez a terület
remekül karbantartott, tiszta és rendezett. A tér egyetlen elhanyagolt épülete
a munkásszálló, amely felújításra vár.
Ennek rekonstrukciója a tér egységes
képe miatt is ajánlott. A homlokzat színben tartása, a sárga vagy homokszín
használata harmonikus képet teremtene, ezzel tovább növelve a tér eredeti
szépségét.
A Vajas-csatorna partjának kiépítése
már régóta a falubeliek álma. A partszakasz földdel való feltöltése és kiegyenlítése már megtörtént, az Önkormányzat ambiciózus, további terveiben Vajas
nem csak kikötőt kapna, hogy a folyami
hajózás lehetőségeit kiaknázza, hanem
kiszolgáló épületek is kerülnének mellé.
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ÁTALAKULÓ, ÚJ TELEPÜLÉSRÉSZ
TELEPÍTÉS ÉS TEREPALAKÍTÁS
Az újonnan épült családi házak esetében megfigyelhető, hogy általában dupla vagy akár tripla telekre épülnek. Mivel ez a sűrűn
lakott történeti településrészen nehezen kivitelezhető, Bátya észak felé, a Kalocsa felé vezető 51-es műút két oldalán terjeszkedik.
Alföldi községként a falu belterületének felszíne tökéletes síkság, a szintkülönbségek elenyészőek. Az új építésű házaknál
mindössze az árvíz- és belvízveszélyre kell felkészülni. Ajánlott ezekben az esetekben is a magasításra való építkezés csakúgy,
mint az ófaluban.
A falu legújabban kiépített utcái a Vajas partján fekszenek, így a legészakabbra fekvő házak hátsó kertjét valójában a Vajas
határolja. A csatorna közelsége kihasználható rekreációs tevékenységekre, mivel az könnyen hajózható, az ide épült házak akár
önálló stéggel is elláthatók.
A lakóház a telken belüli ideális helyzete az utcafronthoz közel esik, hosszú hátsókertet hagyva. Ajánlott, hogy a ház hosszanti
oldalával az utcára merőlegesen helyezkedjen el, megőrizve ezzel a falu építészeti karakterét.
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MAGASSÁG

SZÍNEK

Bátyán a legtöbb épület földszintes, magas padlástérrel. Ez a plusz hely a mai
igényeknek megfelelően beépíthető. Az
átalakuló településrészen két szintnél
magasabb házak építése nem ajánlott,
mert megbontja a rendezett utcaképet
és rossz hatással van a falu építészeti
karakterére.

Az átalakuló településrészen a házak
többsége téglaépítésű, a homlokzathoz
használt színpaletta azonban nagyon
vegyes. Az újépítésű házaknál használhatjuk a fehér különböző árnyalatait, a
bézst, vagy más neutrális homokszínt.

TETŐHAJLÁSSZÖG ÉS
TETŐFORMA

HOMLOKZATKÉPZÉS ÉS
ANYAGHASZNÁLAT

Bátya átalakuló településrészén is fontos, hogy az újonnan épülő házak a
szomszédok tetőtípusához alkalmazkodjanak, így megtartva az egységes
utcaképet. A településkarakter védelme
miatt érdemes sátor- vagy nyeregtető építése, kifejezetten nem ajánlott
ugyanakkor a félnyeregtető használata.

Az átalakuló településrész újépítésű házainál is fontos figyelembe venni a község építészeti jellemzőit. A homlokzat
díszítéséhez főleg a természetes anyagokat, követ és fát használjunk..

Tartózkodjunk azonban a túlzottan élénk
színek nagy felületeken, vagy akár a teljes falon történő használatától, mert az
megbontja az utcakép egységét.
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KERÍTÉS
Bátya újonnan kiépült területein a kerítések képe változatos. Itt is ajánlatos a
természetes anyagok használata, a kő
és a fa kombinációja dekoratív utcafrontot eredményez.
Mivel az új telkek jelentősen nagyobb
méretűek, mint az ófaluban fellelhetőek,
a kerítés az utcakép szempontjából nagyobb hangsúlyt kap, ezért mindenképpen kerüljük a tömör, a kertet és a házat
teljesen elrejtő kerítéseket, törekedjünk
az áttört kerítések használatára. Ez szép
átmenetet képezhet az utca és a telek
között. A tömör fémkerítés itt is kerülendő, mivel túl rideg és megbontja az utcakép harmóniáját.

KERTEK
Bátya mezőgazdasági tevékenységéből
fakadóan a telkekhez tartozó kertrészt
mindig aktívan művelték. A faluban jellemző a haszonkert telepítése, amihez
viszont fontos a veteményesnek megfelelő klíma kialakítása; ehhez érdemes
árnyékot adó, kiterjedt lombkoronájú
fákat telepíteni, amelyek természetes
védelmet nyújtanak a nyári forróságban.

TORNÁCOK
Bár a falusi parasztházak elengedhetetlen része volt a tornác, az újépítésű családi házak nem követik ezt az építészeti
örökséget. A legtöbb újonnan épült lakóház mellett inkább széles terasz található, mint tornác. Ezek ötletes fedésével,
az épületekhez való illesztés módjával a
tornácos házakhoz igazodó teraszkialakítás hozható létre.

MAI PÉLDÁK
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Bátya építészeti örökségének megőrzése érdekében ajánlott, hogy a település karaktert a legkisebb építkezések esetén is
figyelembe vegye az építtető. Egy szépen rendezett község mindig csábító lesz a látogatók számára. A falu mezőgazdasági és
vallási öröksége kiemelkedő, ezt tovább hangsúlyozva Bátya területileg fontos turisztikai központtá válhat.
A falu építészeti örökségének szép példái a parasztházak, amelyek felújítása reneszánszát éli, erre több remek példát is találunk. A legszebben sikerült rekonstrukció talán az Attila utca elején álló, magánkézen lévő „kontyos” ház. Ez az épület egyértelműen duplatelken épült, udvara mögött, a Vajas-part felé hatalmas hátsó kert húzódik. Ennek a sikeres felújítás hátterében az
igényesség és az autentikus részletek megőrzése iránti fogékonyság áll. Az épület tökéletes példája annak, milyen lehetett a
falusi építészet a XX. század elején.
Az épület rövid homlokzatával közvetlenül az utcafrontra épült,melyen a két pallótokos ablak felett szépen felújított oromzat
található, rajta a padlás szellőzését biztosító két nyílás, felettük az oromzati fülkében Szűz Mária szobra kapott helyet. Tömör
kőkerítése az utca felől a teljes udvart takarja, kapuja állóhézagos deszkakapu. A háztól különálló, azzal tükörszimmetrikus
kis udvari építmény a volt füstölő vagy kamraépület, ami a település legtöbb régi parasztházánál fellelhető. Szerencsére a ház
tulajdonosa meghagyta ezt a melléképületet is. Az épületbe lépve hatalmas, rendezett udvar fogad, lugassal és köcsögfával. Az
udvarból lépcsősor vezet le a Vajas partjához.
A falu talán legdíszesebb „kontyos” háza a szintén igényesen felújított Diófa utcában álló ingatlan, amelynek díszített oromzata
egyértelműen szecessziós jegyeket hordoz. A rekonstrukciót végző régi tulajdonos különösen figyelt arra, hogy a színesüvegbetétek és más, apró részletek megmaradjanak az épületen. Az oromzati szellőző nyílások és a Szűz Mária szobornak fenntartott fülke körül plasztikus kidolgozás látható.
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Az Attila utcaiakhoz hasonló igényes felújításon esett át a Foktői út egyik háza
is. Sajnos statikailag nem biztonságos,
ám ennek megoldása után a falu egyik
fő látványossága lehet. Az épületet egy
vállalkozó vette meg az önkormányzattól, majd felújítása után visszaszolgáltatta azt, így ez a ház potenciálisan
megnyitható a Bátyára érkező látogatók
előtt. Eredeti részleteire koncentráló felújításon esett át, oromzata látványos
deszkaborítású. Az oromzat elé kiugró
tetődeszkázat belső oldalán a „kontyos”
házakat idéző minta fut végig. Az oromzaton a padlás szellőzőnyílása szépen
kidolgozott kereszt formájú, fölötte, az
oromzat tetején pedig napsugaras minta
található. A ház elrendezése és a hozzá
tartozó kert átélhetően jeleníti meg a
Bátyára jellemző paraszti élet hagyományait.
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A „kontyos” házak mellett elvétve találhatók a faluban egyszerűen felújított
parasztházak is. Számos épületről feltételezhető, hogy eredetileg „kontyos”
oromzatú ház volt, ám a vakolatdíszek és
a tagolt felületek rekonstrukciója költséges, így azokat többnyire eltávolították,
így egyszerű egyenes záródású oromfalat kapva. A Mátyás király utca közepén
álló ház teljes homlokzati felújításon
esett át. A tulajdonos visszaállítatta a
falu építészetére jellemző deszkaborítású oromzatot. Érdekes és nagyon dekoratív részlet, hogy az ablakok zsalugátereit ugyanabból a fából készíttette el,
mint az oromfalat, így a homlokzat ös�szehatása nagyon kellemes.
Bátya tehát remek, felújított parasztházakkal büszkélkedhet. A fent említett néhány példa mellett a faluban természetesen több szép, rendben tartott épület
található. A középületek is sorra kapnak
új, dekoratív megjelenést. Az óvoda, az
általános iskola és a gyógyszertár korszerűsítése az elmúlt években zajlott le,
míg a művelődési ház (faluház) felújítása illetve az önkormányzati hivatalnak
helyet adó Újváry-kúria épületének rekonstrukciója a közeljövőben várható.
A település rengeteg potenciált rejt magában, megfelelő marketinggel kitűnhet
a térségi kisfalvak körül. A község építhet vallási örökségére, híres paprika- és
fokhagyma-termelésére, továbbá a Vajas-part kiépítésével izgalmas, új lehetőségek nyílhatnak meg előtte. Mivel infrastruktúrája kiváló, csábító lehet olyan
családok részére, akiket Kalocsához köt
a munkahelyük, de szívesen laknának
kisebb településen. Ezzel a stratégiával
megállítható lehetne a lakosságszámcsökkenés. A megfelelő, fizetőképes
közönség megtalálásával pedig továbbfejleszthetőek lennének a helyi kisvállalkozások.
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