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Tisztelt Olvasó!

Bor és víz – biblikus párosítás, de e kettő Akasztó „őseleme” is egyben: vízi élettereink a természet csodájaként a teremtőt, 
fejlett szőlész-borász kultúránk pedig a futóhomokot szívós munkával megkötő, dolgos kezek munkáját dicséri. E könyv arra 
vállalkozik, hogy útmutatásokkal támogasson minket abban, hogy megőrizzük természeti és épített örökségeinket unokáink 
számára olyan formában, hogy ők is felismerhessék a falunak nemzedékek során elnyert arculatát.

E könyv megismeréséhez kívánok kellemes lapozgatást.

Suhajda Antal
polgármester
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Akasztó a környék településeihez nagy-
mértékben hasonló képet mutat: leg-
kevesebb két évezrede lakott vidékről 
beszélünk, ahol a törökdúlás általában 
elvágólagosan vetett véget egy-egy 
település létezésének, majd követke-
zett a – jellemzően szlovák – telepesek 
behozatala, s ekkor duzzadt vissza a 
megfelelő faluméretre a község. A falu 
képét mindig is meghatározták a ki-
terjedt szőlőültetvények, gazdasági 
életét pedig a ma is tucatjával működő 
őstermelők. Ugyanakkor épített kör-
nyezetünk, az épületek képében is visz-
szaköszön a történelem lenyomata. S e 
nyomnak legékesebb bizonyítéka közin-
tézményeink és egyházaink épületei – a 
Kisboldogasszony Templom, vagy éppen 
a különféle háborús- és Trianon-emlék-
művek, esetleg a megosztó nevezetes-
ség, a Stadler stadion – és lakóházaink, 
amelyek hűen tükrözik apáink, nagyapá-
ink életmódját, életszemléletét, a pa-
raszti életmód örökségeként ránk ma-
radt parasztházaktól az ONCSA-telep 
épületeinek jól ismert kontúrjaiig.

E Településképi Arculati Kézikönyv arra 
vállalkozik, hogy mindezt ne egyszerűen 
csak konzerválja. Cél, hogy a régi és új 
elemek integrálásával, a régmúlt korok 
előtt tisztelegve, és harmonikusan bele-
simulva a településképbe, de mégis a mai 
igényeknek megfelelően építkezhessen 
minden akasztói polgár, és azok is, akik 
ezt a falut választják lakhelyüknek.

BEVEZETÉS
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AKASZTÓ BEMUTATÁSA

2
TELEPÜLÉSTÖRTÉNET

Akasztó község a Kiskunságban, a Duna–Tisza közén, Bács-
Kiskun megyében, a dunaföldvári hídtól 25 kilométerre, az 53-
as főút mentén fekszik. Kiskőröstől 10 kilométerre, Solttól 20 
kilométerre található. 

Egy korabeli történet szerint az egykor sáros, mocsaras te-
rületen – ahol a jelentős forgalmú Dömsöd–Akasztó–Báta 
vámútvonal is áthaladt – gyakran elakadtak az úton közle-
kedők. Ilyenkor egy másik, eléjük akasztott fogattal húzták ki 
a sárból a szekeret, amiből többen kovácsoltak megélhetést 
errefelé. A kollektív, történelmi emlékezet innen eredezteti a 
furcsa hangzású településnév kialakulását. 

A településtörténet leletekkel igazolhatóan több ezer éves 
múltra tekint vissza. A földmunkák során gyakran kerülnek 
elő bronzkori tárgyak, cserépedények, illetve egyéb, elődeink 
életét reprezentáló dísz- és használati tárgyak. Az 1960-as 
években egy egyedülálló épségű, római korból származó Vik-
tória bronzszobrot találtak Akasztó-Döbrögecen. A műtárgy a 
falu és a nemzet kincse: Pannónia kisbronz szobrainak egyik 
legszebbike, magas művészeti értékű, tökéletes állapotban 
megmaradt ritkaság, melyet a Magyar Nemzeti Múzeumban 
őriznek.  A szobor a fizikai valóságon túl szimbolikusan is ösz-
szeköti a római civilizációt és a mai akasztói létet: a hit szerepe 
mindkét kultúra számára elengedhetetlenül fontos: Akasztó 
erősen hithű katolikus falu.

A község jelenlegi közigazgatási területén számos régészeti 
lelőhely található, de a közülük ismert és pontosan beazo-
nosíthatók száma viszonylag kevés. Akasztó határában nem 
folyt kiterjedt régészeti topográfiai kutatás. Az első, embe-
ri megtelepedésre utaló leletek az őskorból származnak. Az 
újkőkori kultúrák elkerülték a térséget. Akasztó környéke a 
rézkorban, főleg annak utolsó szakaszában népesült be, a 
késő rézkori péceli kultúra elterjedését igazoló több tucat lelet 
került elő a környékről. A község bel- és külterületén egyaránt 
a rézkort követő bronzkorból származó településnyomokra és 
temetőmaradványokra bukkanhatunk. A terület ismételt sűrű 
benépesülése a római korban következett be, amikor a Du-
nántúl római megszállását követő évtizedekben a Duna-Tisza 
közére és a Tiszántúlra költöztek az iráni eredetű szarmaták 
első törzsei (jazigok), akiket a III. században a roxolánok, majd 
az alánok követtek. A kezdetben főleg állattartással foglalko-
zó szarmaták laza szerkezetű szállásait az évszázadok során 
a földművelés térhódításával a nagy kiterjedésű, folyamato-
san lakott falvaik váltották fel, melyek sűrű településhálózatot 
alkottak a Duna-Tisza közén. A szarmata korszak is igazolást 
nyert a helyben talált leletek által. 
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A népvándorlás időszakában, 568 táján 
az avarok ezt a területet is megszállták, 
de Akasztó területén nagyobb teme-
tő eddig még nem került elő, csupán a 
szomszédos településeken. Kora Árpád-
kori sírleletek a szomszédos terültekről 
ismertek. Bizonyosra vehető, hogy a 
község területén átvezető út közelében 
már a kora Árpád-kortól alakultak tele-
pülések, majd a következő évszázadok-
ban a településhálózat sűrűsödött. 

A falu a tatárjárás idején lakott hely volt, 
utána elpusztult. IV. (Kun) László 1278-
ban Csanádra menet itt állított ki egy 
oklevelet, ekkor találkozunk a telepü-
lésnévvel, „Akazthow” írásformában. 
1291-ben „Okozthov” néven faluként 
aposztrofálják, amelyen egy stratégi-
ai jelentőségű – a középkor alatt végig 
használatban lévő – kereskedelmi út, a 
Sóút haladt keresztül. A mai 53. számú 
főút nyomvonala Solt irányából Halas 
felé vezetett. A település az 1400-as 
évek első harmadában Zsigmond király 
idejében vámszedőhelyként funkcionált, 
ami a fejlődését lényegesen előmozdí-
totta, mert a 16. század elején egyike 
volt a környék legnépesebb települései-
nek. Az 1500-as években a török hódolt-
ság korában a falu ismételten elpusztult, 
majd a törökök vették birtokba: ezt iga-
zolják a falu egyes részeit jelölő török 
eredetű nevek, például a Tubán, Burgó. 
Ez idő tájt a falu három helyre adózott: 
a török uralkodónak, a földesúrnak és a 
kalocsai érseknek. 1686-ban Buda visz-
szafoglalásával a török befolyás véget 
ért, majd 1690-ben a solti összeírásban 
„elpusztult hely” jelzővel vették nyilván-
tartásba. 

1719-ben szlovákokat telepítettek a fa-
luba, majd 1723-tól esküvői és halotti, 
1727-től pedig születési anyakönyvet is 
vezettek, amelyek a mai napig hasznos 
információforrásként segítik a történeti 
kutatásokat.  1738-ban 976 fő volt a falu 
lakossága, vegyesen magyar és szlovák 
nemzetiségűek, 1791-re viszont már 
kizárólag magyarok lakták, a környék-
beli településekhez képest Akasztón 
nem volt látható a betelepített szlovák 
nemzetiségű népcsoport tartós meg-
maradása, sem szerepének erősödése. 
Mindez a megingathatatlanul erős kato-
likus hittel magyarázható. A török dúlás 
után Akasztón hátramaradt egy ma-
roknyi, 300-400 fős magyar közösség, 
de a környező településekről általában 
teljesen eltűntek a magyarok – ugyanis 
oda telepítették be a szlovák jövevénye-
ket, akik asszimilálódni kényszerültek: 
„A nádvilágban megedzett ember nem 
tűrte, hogy a megszokott vallásáról át-
neveljék.” 
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AKASZTÓ A SZÁZADFORDULÓTÓL 
NAPJAINKIG

1744-ben elkészült a mai katolikus 
templom, melyet az idők folyamán 
többször felújítottak. Innentől datálha-
tó a szeptember 8-ai Kisasszony napi 
templombúcsú kialakulása. 1867-ben 
elkészült a Kiskőröst és Akasztót ösz-
szekötő közút. 1900 elején két nagyobb 
birtokos élt a településen: Schnaitigel 
Pál, aki 514 katasztrális holdat birtokolt 
– amit később, az 1930-as években 102 
akasztói gazda vásárolt meg –, illetve 
a kalocsai székes főkáptalan 5400 ka-
tasztrális hold tulajdonosa volt – amit 
majd a húszas bárók, vagyis a 20 leggaz-
dagabb akasztói paraszt bérelt ki. 1921-
től a földreformtörvény alapján 1000 
katasztrális hold földet osztanak szét 
a faluban. 1930-ban megépült a kör-
nyék egyik legszebb iskolája Akasztón.  
1932-ban megépítették a Duna-völgyi 
főcsatornát, amit Átok-csatornaként is 
emlegettek. 1945-ben újabb földosztás 
volt, 3000 katasztrális holdnyi területet 
osztottak szét 600 család között. 1948-
ban megalakult a Rákóczi Mezőgaz-
dasági Termelőszövetkezet. 1962-ben 
megépítették a helyi takarékszövetke-
zetet, majd 1964-ben egy művelődési 
házzal gyarapodott a község. Akasztón 
az 1960-as években már gazdasági fel-
lendülés volt tapasztalható, megerősö-
dött a lakosság anyagi helyzete, ami el-
sősorban a borkészítésnek, a sertés- és 
juhtenyésztésnek, illetve a gabonafélék 
termesztésének köszönhető. A termé-
kek felvásárlását és értékesítését a jól 
működő szakszövetkezetek végezték. 
A rendszerváltást követően több utca 
aszfaltburkolatot is kapott, s megépült a 
tornacsarnok. Ekkor a település területei 
a Béke Mezőgazdasági Termelőszövet-
kezet, a Kiskőrösi Állami Gazdaság és 
helyi magánszemélyek kezében össz-
pontosultak. 

Akasztó népessége az utóbbi évtizedek-
ben csökkenő tendenciát mutat: 1738-
ban 976 fő, 1810-ben 1954 fő, 1895-
ben 2770 fő, a csúcsot jelentő 1960-ban 
4652 fő, a 2015-ös adatok szerint már 
csak 3333 fő. 

MEZŐGAZDASÁG

A terület mezőgazdasági hasznosításra alkalmas, a termelési tevékenység sokrétű, de alapvetően a szőlő feldolgozáson kívül 
csak az alapanyag előállítás a jellemző. Akasztó 6500 hektár összterületéből 700-750 hektár a szőlőültetvények kiterjedése, 
650-700 az egyéb termő ültetvényeké, 50-100 pedig a termőre váró telepített ültetvény nagysága. A Magyarországon ked-
velt, hagyományos fajták teljesen háttérbe szorulnak: a sárfehér, ezerjó, kadarka munkaigényességük okán mellőzött fajtákká 
váltak. Helyettük inkább a gépi művelésű, kevés növényvédelmet és egyéb kemikáliákat igénylő fajtákat preferálják: Roletta, 
Irsai Olivér, Bianka, Kékfrankos. A megtermelt szőlő helyben történő feldolgozásával, üzemi palackozásával az előállított borok 
értékesítésével több magántulajdonban lévő vállalkozás foglalkozik. Az éves borforgalmazásuk 350-400 ezer hektoliter. Ez a 
településmérethez viszonyítva rengeteg, az országos borfogyasztás 10%-a, bár a hozzávaló alapanyagot nem csak itt helyben 
termelik meg. 1995-ben 2400 fő, ma csupán 360 család rendelkezik őstermelői igazolvánnyal, az általános gazdálkodási kedv 
is mérsékeltebb. A növénytermesztés mellett az állattenyésztés is prosperál: néhányan tradicionális családi gazdaság formá-
jában juh-, kecske-, sertés- és marhatenyésztéssel foglalkoznak, s bel- és külföldre egyaránt értékesítik azt.



12 | Akasztó bemutatása

ÖRÖKSÉGÜNK

3
AKASZTÓ JELENE

Az egészségügyi alapellátás keretében a község biztosítja a háziorvosi, gyermekorvosi, ügyeleti, védőnői, iskolai egészségügyi 
és fogorvosi ellátást. A község kötelező közoktatási feladatát egy 150 férőhelyes óvoda, és egy 220 diák oktatását végző álta-
lános iskola biztosítja. A művelődési feladatkört a majd 20.000 kötetet számláló könyvtár látja el. 1993-ban kezdte működését 
a Hubert Nyomda, amely főleg aprónyomtatványokat készít. A borászati üzemeken és a hozzákapcsolódó szolgáltató iparon 
kívül mintegy 430 bejegyzett egyéni vállalkozó él a községben, akik kereskedelmi és szolgáltató tevékenységet egyaránt vé-
geznek. Több kiskereskedelmi bolt (ebből 5 élelmiszerbolt), több mint 10 vendéglátóhely, piac, iparcikkbolt, és két benzinkút is 
gazdagítja Akasztó tercier szektorát.
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ONCSA-HÁZAK

Vitéz nagybányai Horthy Miklós kormánya a hazai lakhatási és szociális problémák megoldására, enyhítésére hozta létre az 
Országos Nép- és Családvédelmi Alapot, röviden az ONCSA-t, amelynek keretében 1941. és 1943. között kb. 12.000 típusla-
kást építettek telepszerűen a rászoruló családoknak az ország különböző részein, amelyet 30 éves kamatmentes kölcsönnel 
lehetett megvásárolni. A típustervekhez a tájegységenkénti falusi lakóházak szolgáltak mintául. Több ezer család jutott föld-
höz, és közel 12 ezer ember kapott a gazdálkodáshoz szükséges állatállományt. Fiatal házasoknak kölcsönt, gyermekeseknek 
segélyt nyújtottak. Közjóléti szövetkezeteket hoztak létre. Egyidejűleg nép- és családvédelmi pótadót vezettek be, továbbá az 
állami illetékekből befolyó jövedelmek 27 százalékát az ONCSA pénzügyi fedezetére fordították. A telepeken élők életmódját, 
és gazdálkodását folyamatosan ellenőrizték és tanácsadással támogatták. A program lebonyolítását az Országos Szociális 
Felügyelőség hálózata végezte. Mindennek a háború vetett véget.

Akasztón a település déli részén, a települési szövetbe ágyazottan napjainkban is megtalálhatók az elfogadható vagy leromlott 
állapotú, mindmáig lakott ONCSA házak. Eredetileg vályogfalú épületek voltak, az elmúlt évtizedekben átalakították, mérsékel-
ten korszerűsítették őket. Nem történelmi jelentőségűek, inkább egy letűnt korszak szimbólumai, de mindenképpen hozzátar-
toznak az akasztói falukép karakterisztikájához. Egy kaptafára épült, kicsi alapterületű, jellegzetes, sematikus, cserépfedésű, 
nyeregtetős építmények, alacsony komfortfokozattal, esetenként a ház oldalának háromnegyedéig futó, oszlopos tornáccal, 
kis telekkel. A Bacsó Béla utca egykor végig ONCSA ingatlanokból állt, több ma is hitelesen őrzi a korábbi formavilágot. A Bacsó 
utcán kívül a Szent István utcában is találunk hasonló építményeket. Az ONCSA fénykorában a településen kb. 20 típusingatlan 
épülhetett, számuk mára néhány darabra redukálódott. 

PARASZTHÁZAK

Az arculati kézikönyv adatfelvételének idején kezdték lebontani és átépíteni az Akasztóra jellemző, utcára merőleges tetőgerinc 
kialakítású, hosszú, kétosztatú, egyablakos, gerendaszerkezetes, archaikus parasztházak vélhetően utolsó megmaradt darab-
ját: a múlt mementójaként az 1800-as éveket hűen reprezentáló Dózsa György utcai ingatlant.  Az épület kiegészült az udvaron 
található, különálló, cseréptetővel fedett, mélyített boros- és zöldséges pincével. A mestergerenda míves, kézi vésetei szerint 
a lakóház 1843-ban, Pálfy István tulajdonos családjának készült. E háztípusban fehérre meszelt falak domináltak, a konyhát 
rendszerint színes (zöld, kék, piros) mintásra festették. 

A hagyományos akasztói ház háromosztatú építmény, elöl a tisztaszoba, középen a konyha, hátul a család lakhatását biztosító 
hálószoba volt található. Vályogfalú, két kemencével felszerelt masszív, nádtetős építmények voltak. A tisztaszoba használa-
ton kívül állt, a vendégek számára fenntartott helyként, míg a konyha jelentette a társadalmi élet központját. A nagyobb, búbos 
kemencét banyakemencének hívták, itt készült cserépedényben a jellegzetes vasárnapi étek, a bableves. A gazdasszonyok a 
bableves összetevőit az edénybe helyezve a kemencébe rakták, a mise vége után rögtön hazasiettek – a népi hagyomány rán-
tás készítő asszonyoknak hívja őket –, az ételt leszűrték, a levet elkülönítették, a babból és füstölt húsból főzeléket készítettek, 
így állt össze a menüsor, mire a család többi tagja is megérkezett. A kemence a főzés mellett, központi elhelyezése révén a teljes 
ház felfűtését is szolgálta. A századfordulón, a háborúk előtt a vidéken uralkodó szegénység leleményessé tette a helyieket. 
A határban összegyűjtött náddal és nádtorzsával fűtöttek, a megszáradt szarvasmarha-trágya szolgáltatta az alágyújtáshoz 
szükséges, száraz, könnyen belobbanó gyújtóst. Az 1800-as évek végén, a századfordulón már korszerűbb, nagyobb alapte-
rületű, de szintén az utcára merőleges gerincű hosszú házakat építettek. Egyablakos kivitelben készültek, cserepes nyeregte-
tővel, a ház teljes hosszán végigfutó oszlopos, pingált falú tornáccal, ganggal. A plafon rendszerit vályogmasszával tapasztott, 
erősített nádból készült stukatúr mennyezet volt. Akasztón még néhány kockaháznál is találunk ilyen konstrukciót.
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KÖZTÉRI KERESZTEK

A faluban és külterületén elszórtan köz-
téri kereszteket találunk, melyek arra 
hivatottak, hogy megvédjék a település 
egyes határrészeit a jégveréstől, egyéb 
természeti csapástól, károktól. A tele-
pülésen szerkezet és anyaghasználat 
szempontjából többféle kivitel találha-
tó belőlük. „Az útmenti keresztek olyan 
szilárd és állandó jelek, amelyek a táj, a 
terület emberének a tájékozódási eszkö-
zei, noha eredetileg elsősorban kegyeleti 
és vallásos szándék hozta lére őket. (…) 
Esetleg emlékeztetnek régi események-
re, vagy éppen egyéni fogadalom jelké-
peként hívő embereket, dolguk után si-
etőket intenek jámbor életre vagy csak 
futó áhítatra.”) Az egyik emblematikus 
szakrális emléket 2000. augusztus 19-
én szentelte fel a helyi plébános, Gelányi 
Ferenc és Bisztyó József pápai prelá-
tus. A fakereszt betonból készült, már-
ványlapokkal burkolt talapzatát maga 
a tulajdonos, Tóth Sándor készítette, a 
korpuszt pedig a környék elismert hartai 
népi iparművésze, Fish-Kovács László. A 
keresztet alacsony építésű, íves forma-
elemekből álló, világosszürke kovácsolt-
vas kerítés határolja. Akasztó főútjának 
két közparkjában is egy-egy keresztet 
találunk. A Kisboldogasszony Templom 
előtti templomtéren egy magas kőalap-
zatú, faszerkezetű feszületet, a Fő utca 
és a Szent István utca kereszteződésé-
nél lévő parkosított pihenőnél pedig egy 
1899-ben Kiss József által állíttatott 
kőkereszt magasodik a táj fölé – arany-
szín korpusszal, talapzatán megpihenő 
aranyszín Szűzanya szoborral.
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KISBOLDOGASSZONY TEMPLOM

A műemléki védelem alatt álló katolikus templomot 1744-ben egy középkori eredetű, gótikus stílusú toronyhoz építették, ba-
rokk stílusban. 1829-ben átépítették, 1897-ben két oldalhajóval bővítették, 1938–1939-ben hossztengelyét kilencven fokkal 
elforgatva, déli irányban új hajót és szentélyt építettek hozzá (építész: Möller Károly), külsejét a neogótika stílusjegyei szerint 
megújították. Előcsarnoka 1959-ben épült. Főoltára a barokk templomból származik. Alsó képe Szűz Mária születését, a felső 
Jézus szívét ábrázolja Johann Kesslertől (1873). A templom belsejét Prokop Péter olajfestményei is díszítik. (1968) Szabadon 
álló, egyhajós, poligonális szentélyzáródású templom: nyugati oldalhomlokzatának északi szakasza előtt toronnyal, a hajó 
mindkét végén kontyolt nyeregtetővel, keleti oldalához kapcsolódó, poligonális alaprajzú, úgynevezett Hősök kápolnájával, a 
szentély nyugati oldalához kapcsolódó sekrestyével rendelkezik. Északi homlokzata előtt csúcsíves nyílásokkal áttört újabb, 
nyeregtetős előcsarnok található. A hajó oldalfalain és a szentély sarkain támpillérek állnak. A hajó csúcsíves tartók közötti 
szegmensdongás boltozattal, a szentély fiókos dongaboltozattal fedett, a Hősök kápolnája és a hajó bejárati oldalán elhelyez-
kedő karzat pedig síkmennyezetes. Falképei és festett üvegablakai 1977-ből valók, berendezése jellemzően 19. század végi, 20. 
század eleji. Orgonája 1883-as, Angster József műhelyéből került ki. 

A Polgármesteri Hivatal mellett a Fő útról nyíló, gondosan ápolt, parkosított templomkert előtti tér origójában hatalmas, kő-
alapra épített köztéri szobor magasodik. A lábazat oldalain több, nagy felületű, nevekkel televésett márványtábla őrzi az I. és 
II. világháborúban elesett hősi akasztóiak emlékét. A szobor mögött egy fa oszlopokon nyugvó, zsindelyezett tető alá rejtett 
emlékharangot találunk. 2006-ban öntették az 1956-os forradalom 50. évfordulójára: közadakozásból készült, a falu lakosai 
támogatás gyanánt színesfémet gyűjtöttek, majd a leadásból befolyt összegből finanszírozták a harangöntést. A harang egy 
őrbottyáni harangkészítő mesterember munkája.
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TELEPÜLÉSI KÖZPARK

A település középpontjában (a Fő út és 
a Szent István utca kereszteződésé-
ben) található a közösségi élet színterét 
biztosító, hangulatos, gondosan ápolt 
települési közpark. Közintézmények, ke-
reskedelmi egységek határolják, jelentős 
átmenő forgalmat bonyolít. Kiváló hely-
szín akár magányos kikapcsolódásra, 
akár baráti beszélgetésre. A parkosított, 
füvesített, dísznövényekkel teleültetett 
tér közepén kör alakú szökőkút, a tér 
szélén két kulturális szimbolikájú köztéri 
dísz található: egy Trianonra emlékezte-
tő, magas, faragott, hengeres faoszlop, 
alatta kis, fekete márvány emléktábla.

Térkővel burkolt sétautak határolják, 
több kültéri pad biztosít kényelmes ülő-
felületet a járókelőknek. Egyik sarkában 
Isten dicsőségét hirdető kőkereszt. A 
közösségi emlékjelek a történelmi múlt, 
a vérségi, nemzetségi, családi gyöke-
rek fontosságára, a településtörténet 
mélyebb megismerésére, és a leg-
főbb akasztói értékek egyikére: a hitbe 
ágyazott hazaszeretetre hívják fel a 
szemlélődők figyelmét. A parkkal átel-
lenes oldalon, a Király Csemege előtti 
térkövezett pihenőben fából faragott, 
részletgazdag szoboregyüttes fogadja 
a látogatókat: a juhász és az ő hűséges 
puli kutyája. A szobrokat Gubán Gyula 
hegybíró állítatta 2011-ben a „magyar 
gazdaember megbecsülésének jeléül”. 

KÉZMŰVES HÁZ

Endrődiné Sámel Zsuzsanna és akasztói 
származású férje a közelmúltban megvásá-
rolt egy hagyományos parasztházat a Bajcsy-
Zsilinszky utcában. Nyeregtetős, cserépfedé-
sű, a múltat idéző felújított épület, beépített 
tornáccal, két keskeny függőleges pozíciójú 
utcafrontra néző homlokzati ablakkal. A ház 
mögött félig nyitott alkotótér található. A bel-
ső struktúra és a kézműves foglakozásokhoz 
szükséges terek kialakítása éppen folyamat-
ban van. Akasztón 1995 óta komoly hagyo-
mányokkal bír a nyári gyermektáborok szer-
vezése – kosárfonó, gyöngyfűző, fafaragó. 
Zsuzsa az elmúlt 3 évben, nyaranta a helyi és 
környékbeli gyerekeknek akasztói segítőkkel, 
a Kézimunka Kör tagjaival és kiskőrösi peda-
gógusokkal társadalmi munkában, egy tábor 
keretében kézműves foglakozásokat szerve-
zett. Textilbaba és csuhékészítés, agyagozás 
és kerámiakészítés, foltvarrás, szalmafonás 
és nemezelés közül választhattak az érdek-
lődők. A cél a gyermekekkel megismertetni 
az alkotásban rejlő lehetőségeket és felszín-
re hozni a bennük szunnyadó kreativitást. A 
kézműves ház befejezésével állandó helyszínt 
szolgáltat majd az alkotó tevékenységeknek, 
nem titkolt cél, a folyamatos, év közbeni kézi-
munka szakkörök beindítása is.  Akasztó egy 
másik, főképp idősebbek bevonásával műkö-
dő produktív alkotói társaság, a Fürge Ujjak 
Kézimunka Kör. A nyugdíjasokat 14 éve, az 
alapítás óta a hagyományok átadása, az iden-
titástudat erősítése és a közösségépítés mo-
tiválja, a szakkör célcsoportja a gyermekektől 
a felnőttekig terjed. Helyi motívumvilág nem 
létezik, így a kalocsai, sárközi mintákat veszik 
alapul, hiszen a település ennek e tájegységek 
része. Horgolnak, keresztszemest hímeznek, 
frivolitásokat készítenek. Versenyekre járnak, 
az elkészült munkákból kiállítást rendeznek, 
és kézműves foglalkozásokat tartanak a 
gyermekeknek a helyi rendezvényeken. Leg-
utóbb játszóudvart rendeztek be, ahol az ér-
deklődők megismerkedhettek a régi paraszti 
kultúra gyermekjátékaival. A cél a tradíciók, 
alapok megismertetése – ellenpólust képezni 
a sematizáló, homogenizáló globális kultú-
ra terjedésével szemben – hiszen ez adja a 
térség későbbi népességmegtartó erejét. Így 
van esély, hogy a felnőtt fiatalok erős, lokális 
kötődésük mentén jövőbeni életüket, a letele-
pedést helyben valósítják meg.
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TERMÉSZETI KÖRNYEZET – A VÍZ JELENTŐSÉGE

Akasztó a Kiskunsági-homokhát nevű területen fekszik, egy szélhordta homokkal fedett hordalékkúp síkságon. A tengerszint-
feletti magassága 94 és 101 m között változik, domborzattípusát tekintve enyhén hullámos síkság, melyet mésziszapos, szi-
kes – olykor vízzel borított – elzárt láposok tarkítanak. Legjellemzőbb formái a közel párhuzamos elhelyezkedésű buckacso-
portjai. A felszín közeli üledékek döntő többsége futóhomok. Vastagsága néhány métertől kelet felé növekedve néhány méterig 
terjed. Mivel a Duna-Tisza közi vízválasztó keresztezi, vizei részben a Duna, részben a Tisza felé folynak le. Kifejezetten száraz, 
gyér lefolyású, vízhiányos terület.

Akasztó térségét mindig is vizenyős, mocsaras, lápos területként tartották nyilván. Az akasztói ember az évszázadok során 
megtanulta, hogy az őt körülvevő természeti környezethez tisztelettel és szelíden kell közelíteni, vele összhangban kell élni, a 
rendelkezésre álló környezeti erőforrásokat fenntartható módon kell kiaknázni. Ez jelentette a fennmaradás zálogát. Az anya-
természet fajgazdagsága révén biztosította a Kiskunság népességmegtartó képességét. A települést minden irányból vízfo-
lyások határolták, kiváló vízrajzi adottságú területnek minősül, a vizes közeg elsődleges életszervező erővel bírt, mindennemű 
tevékenység középpontjában állt, igazodási pontként szolgált. Az ősi akasztói szakmák legtöbbje is a vízhez köthető, illetve az 
ehhez kapcsolódó ágazatokhoz. A víz közelsége, a számtalan környékbeli tó sokszínűsége és a szikes puszták jelenléte megha-
tározó, egyedi tájértékek, a környezet karakterisztikáját alakító tényezők. A Kiskunsági csatorna 60 hektár, a Dunavölgyi-csa-
torna 10 hektár vízfelülettel járul hozzá a biológiai sokféleség vízi ökoszisztémáinak megőrzéséhez.  A település külterületén 
300 hektár vízfelületű halastó rendszer áll a horgászni vágyók rendelkezésére. A helyi turizmus egyik húzóágazata a horgászat, 
sporthorgászat. Az akasztói ponty és a fogas messze földön híres. Akasztó természeti, táji nevezetessége az Európában egye-
dülálló sziki növény- és madárvilága. A település környéke a Kiskunsági Nemzeti Parkhoz tartozik, az Akasztó-Harta pusztai 
tájvédelmi körzet része. A Kiskunsági Nemzeti Park saját területein zavaróan hat a legelőterületek nádborításának kiterjedése.  
Szarvasmarhák hiányában a nád néhány év alatt teljesen visszahódítaná a területeket így a nemzeti park kizárólag a marhate-
nyésztést támogatja, a birka ugyanis nem fogyasztja a nádat.  Akasztó környékén jelenleg 2000 egyedes a szarvasmarha ál-
lomány, a legnagyobb helyi marhatenyésztők (Németh Antal és Németh György) is saját, bérelt vizenyős, nádas, olyakor védett 
nemzeti parki területeken gazdálkodnak.  
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A nyugati határrészben lévő Miklapuszta a Duna-völgy egyik legszebb szikes pusztája. Kialakulásában alapvető szerepet ját-
szott a Duna folyószabályozás előtti felszínalakító munkája. Jellemző élőhelyei a szikes mocsarak, időszakosan vízzel borított 
szikes gyepek, szikes puszták, vakszikek és az ezekbe beékelődő szikpadkák. Az északi határrészt érintő Felső-Kiskunsági 
tavak a Felső-Kiskunsági pusztával (Apaj, Kunszentmiklós) egykor egybefüggő területet alkottak. A folyószabályozás előtt a 
Duna rendszeresen elöntötte, a vízutánpótlás jelenleg kizárólag csapadékeredetű. A tavak jellemzője, hogy nyár végére idősza-
kosan kiszáradnak. A szikes tavak magas sótartalmú vize Közép-Európában egyedülálló mikroflórát és -faunát teremtett sziki 
fészkelő élőhellyel.

Akasztón a legeltetéses állattartás valahol a honfoglalás tájékán kezdődött, amely azóta is töretlen. A hagyományos állat-
tartás élő bizonyítéka, hogy még mindig megvannak az ácsi határban a cserények vagy szárnyékok: ezek a nádból vagy vesz-
szőből font sövényfalak a jószág védelmét szolgálták a hideg szél ellen. A közbeszéd szerint századokon át ezrével hajtották ki 
Akasztón keresztül a szürkemarhákat Bécsig és tovább, bár a konkrét statisztikai adatok nem állnak rendelkezésre. A legeltetés 
a megélhetés biztosítása mellett a természeti környezet minőségi megőrzését, felfrissülését, karbantartását is szolgálja. A 
Kiskunság, így Akasztó külterületének domináns táji karakterjegye, védendő értékeinek egyike az állattenyésztés, állattartás. 

Erdőgazdasága a természeti adottságok miatt kisebb jelentőséggel bír.  Az erdészetileg művelt felületeken vegyes korú, zö-
mében keménylombos erdők – elsősorban akác, nyár a fő alkotófaj. A történeti korokban a táj erdősültsége jóval nagyobb 
volt, a mai állapotokra napjainkban a nyílt növénytársulások, a homokpuszta rétek jellemzők. A kistájra jellemző növényzet: a 
borókás-nyárasok, pusztai tölgy és sziki tölgy. A lágyszárúakból megtalálhatók: az árvalányhaj, a homoki viola, a homoki kike-
rics, a tartós szegfű. 
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A DUNA-VÖLGYI-CSATORNA 

A mérnökök a századfordulón a tele-
pülés vízgazdagságával szembesülve 
1920-ban megtervezték és 1932-ben 
átadták a Duna-völgyi-főcsatornát, is-
mertebb helyi nevén az Átok-csatornát. 
A Kiskunsági-főcsatorna és a Duna-
völgyi-főcsatorna az Akasztói Horgász-
egyesület főhadiszállás mellett egyesül, 
Akasztó belterületén, az Eötvös utca és 
a Szent István utca vonalában. A Duna-
völgyi főcsatorna megépítése meglehe-
tősen negatívan hatott a természeti kör-
nyezetre, a helyiek megélhetését „elvitte 
a víz”. A korábban folyamatosan vízborí-
tás alatt álló területek a víz fogsága alól 
felszabadulva elszikesedtek, szántóföldi 
művelésre termőterületként alkalmat-
lanná váltak. A helyiek a csíkászat, a 
halfogás lehetősége mellett a tojás-
szedéstől is elestek. A térség korábban 
páratlanul gazdag volt vízimadarakban, 
kosárszámra gyűjtötték a tojást. A fenn-
tartható, etikus erőforrás gazdálkodás 
jellemezte a letűnt korok emberét. A csa-
torna működése napjainkban is konflik-
tusforrás: árvíz, belvíz esetén megnyug-
tató biztonsággal vezeti le a vizet, sajnos 
azonban évközben az aszályos, száraz 
időben nem marad a vízborítás, így a te-
rületek gyorsan kiszáradnak, ami gyenge 
termőképességet eredményez. A vízren-
dezési kérdés megoldása sürgetővé vált. 
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HALÁSZ HAGYOMÁNYOK, AKASZTÓI NÁD ÉS ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG

Akasztó esetében két olyan kiemelkedő vállalkozással is találkozunk, ahol az adott tevékenységnek magasabb fokú értékte-
remtés, értékőrzés is részét képezi. Szívet melengető érzés megtapasztalni, hogy léteznek még lokálpatrióta vállalkozók, akik 
a helyi természeti erőforrások felhasználása mellett a környék tradicionális, kihalt vagy kihalóban lévő a tájjal való együtt-
működésben gyökerező ősi mesterségeket (halászat, nádmunkák) és építészeti technikát (nádépítészet, nádfedés) próbálnak 
életben tartani, a következő generációk számára átörökíteni. A Halascsárda a nyílt hagyományőrzés egyik legfőbb szimbóluma: 
nádtetős építményei, a környékre jellemző halastavak rendszere, a horgászhagyományok felelevenítése, a vízfelületeket hatá-
roló nádas sávok, mind hűen reprezentálják a korábbi akasztói életstílust. Németh Antal marhatenyésztéssel és nádvágással 
foglalkozó vállalkozó külterületi telephelyén hasonló érzés keríti hatalmába a modern kor emberét. Minden építményen tetten 
érhető a hagyományos népi építészet, nádfedéses gazdasági épületek hosszú sora követi egymást, nádoldalú pihenők, tradici-
onális nádból készült pusztai pihenők színesítik az udvar hangulatát. A tárolókban gondosan válogatott, első osztályú kévékbe 
kötött nádkötegek találhatók. Mindkét helyszín épített öröksége azt üzeni, hogy a hagyományőrzés a kultúra és saját múltunk 
megtartóerejét jelenti, erőnkhöz és lehetőségeinkhez mérten kötelességünk tenni érte.

NÉMETH ANTAL

A marhatenyésztéssel foglalkozó Németh Antal nádvágással kezdte karrierjét, majd birkatartással folytatta, mivel jó árat fizet-
tek a bárányért és a gyapjúért. A nádat kezdetben kézi kaszával és kisméretű nádarató gépekkel vágták, 1991-től fejlesztette 
a technológiát, majd gumikerekű és hernyótalpas nádvágó gépet vásárolt, mert növekedett a nádexport az Uniós országokba: 
Anglia, Franciaország, Hollandia, Dánia, Svédország. Kévébe kötve, bálázva, kamionokkal szállítják a kiváló minőségű szikes 
nádat, ami tetőfedésre kiválóan alkalmas. Családi vállalkozás formájában működnek. 

HALASCSÁRDA

A Halascsárda Akasztó egyik emblematikus színtere, több mint vállalkozás. A rendszerváltás előestéjén néhány barát arra 
a megállapításra jutott, hogy a vízgazdálkodás irányába kellene elmozdulniuk. Akasztón rábukkantak egy megfelelő terepvi-
szonyokkal rendelkező gyepterületre: agyagos vályogtalaja kiváló vízzáró tulajdonságú, ez adja a halastó rendszer medrének 
biztos alapját. Először még csak bérelték a területet, 1989-ben kezdték építeni a tavakat, kitúrták, megkotorták, felújították, 
majd felengedték vízzel a korábbi szikes tómedreket. 1993-ra 50 hektár vízfelület épült, de ekkora területet még nem lehetett 
gazdaságosan üzemeltetni, így azt 2000-re 240 hektár vízfelületre bővítették.

2001-ben pedig a Széchenyi-terv pályázaton nyert összegből megépítették a Horgászparkot és a Halascsárdát. 2004-ben nyi-
totta meg kapuit a szabadidő központ és turisztikai létesítmény. Az ország első horgászparkja mellőzi a természetes viszonyo-
kat, tudatos tervezés nyomán kifejezetten park jelleggel épült („mű”, vagyis mesterséges földfelszín, növényzet, tereptárgyak, 
épületek)

Egyre több vendég keresi fel a Halascsárdát: országosan ismertté vált, sőt már Amerikából, Romániából, Németországból, 
Franciaországból és Szlovákiából is jönnek vendégek. Az ételekhez felhasznált alapanyag nagy része helyi forrásból származik 
(hal, szarvasmarha, rackabirka). A szikes tavak talajadottságai és a szigorú tartástechnológia következtében a pontyok vörös 
húsúak, nem zsírosak, emiatt sajátos ízűek. A halétterem mellett 9 szobás vendégházat is üzemeltetnek, a vendégek kiszolgá-
lására fürdőtó is épült, a partján álló házasságkötő kapu pedig közkedvelt a házasulandók körében.  A napelemekkel felszerelt, 
temperált vizű tenyésztőmedencékben tokot és lapátorrú halat nevelnek, a tavak lehalászása gépi módszerekkel történik.  

Az épületek fekvése, stílusa, a náddal fedett tetősíkok, az étterem berendezése, a díszítőelemek, mint a búbos kemence har-
monikus összhangja a múltat idézi, és kellemes benyomást tesz a fáradtan érkező vendégre. 



ELTÉRŐ KARAKTERŰ TELEPÜLÉSRÉSZEK
A község településszerkezetét az országos közutak (53. számú Solt–Tompa főút és a Csengődi összekötő út) és a közigazgatási 
területen keresztül folyó csapadékvízgyűjtő csatornák (Duna-völgyi főcsatorna, Kiskunsági főcsatorna, Vadkerti-tavi csatorna, 
Fecsketanyai csatorna) határozzák meg. A község jellemzően mezőgazdasági terület felhasználású. Táji megjelenést a délkeleti 
határrész magasabb, szőlős, kertes, ritkán tanyás területei és a természetes állapotot tükröző területek jellemzik. A természe-
tes állapotú területek mélyebb fekvésűek, általában gyep és vízjárta részek. A mélyebb fekvésű gyep művelési ágú területek a 
természetvédelmi nyilvántartásban „ex lege”, azaz törvényileg védett természeti vagy természetközeli területként nyilvántar-
tott részek. Ezeket a településszerkezeti terv védett mezőgazdasági területként tartalmazza. Közigazgatási határ északon a 
természetvédelmi területbe nem tartozó halastavat metszi. 

428 | Örökségünk

A térképen barna szín jelöli a Belterület - Beépítésre szánt terület településrészt, zöld a beépítésre nem szánt területeket és 
piros szín a Védett és védőterületeket.  
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A belterületi településszerkezeti terv értelmében a beépítésre 
szánt terület nagy része falusias lakóterület, minimális kiter-
jedésű kereskedelmi, szolgáltató és ipari gazdasági területtel 
kiegészülve és csekély a településközpontban található ve-
gyes területtel.  

A település közigazgatási területe tájhasználati szempontból 
változatos képet mutat. A belterület a Duna-völgyi-főcsatorna 
mellett, a közigazgatási terület középső részén helyezkedik 
el. A szabálytalan, jellemzően kanyargós, sokszor szűkös ut-
carendszert mutató halmazos jellegű településre a falusias, 
telkes, családi házas beépítettség jellemző. A faluszerkezet 
szellős, nem zavaróan túlzsúfolt, de házakkal sűrűn telített. A 
falu a funkciók és szolgáltatások megoszlása, elérése szem-
pontjából centrálisnak tekinthető, a közigazgatás és kereske-
delem legfőbb szereplői is a faluközpontba tömörülnek: a Fő 
út, Iskola utca és Nyúl utca közti szakaszára.

A beépítésre szánt területen belül a legnagyobb kiterjedésű 
területfelhasználási kategória a lakóterület. A stagnáló né-
pességszám ellenére az épületállomány fokozatos cseréje, 
korszerűsítése, telkenkénti átépítése során a komfort nélküli 
ill. kislakások megszűnéséből és a lakásmutató (lakásonkénti 
lakosszám) javuló értékéből adódnak a területi fejlesztési igé-
nyek. Új lakótelkek északon, a Homok utca folytatásában és a 
Toldi utcában alakíthatók. Az említett helyeken összesen kb. 
20 telek osztható. A vásártér térségében a Fürst Sándor utca 
folytatásában 45 új telek jelölhető ki. A lakóterületek beépíté-
si sajátosságai, a használati és telekalakítási különbségek az 
övezeti tagolásában érvényesíthetők.

A bevezetőben felvázolt településtörténet ismeretében kije-
lenthetjük, hogy Akasztó ősi, sematikusabb életvitelt folyta-
tó, kizárólag mezőgazdasággal, vízgazdálkodással foglalkozó 
paraszti társadalma kiemelkedőbb építészettörténeti és kul-
turális értékkel bíró épített örökséget nem hagyott az utókor-
ra. 
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BELTERÜLET – BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLET
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A közigazgatásilag Akasztóhoz tartozó döbrögeci külterületi részen is már csak 10-20 család él, mintegy 60 fő. A falu nem 
osztható fel különböző korszakokban keletkezett, eltérő stílusjegyű, de építészetileg jól azonosítható, markánsan elkülönülő 
faluszegmensekre. Az épületállomány 1551 lakóegységből áll. A településszövetben elszórtan találhatunk néhány jellegzetes 
régebbi építményt (erről bővebb információ az épített örökség fejezetben olvasható). A falu egyik utolsó, 1800-as évek közepén 
épült, valódi, háromosztatú parasztházát a közelmúltban elbontották. A Bacsó Béla utcában és a Szent István utcában néhány 
megmaradt, kevéssé átépített Horthy korabeli ONCSA ház is gyarapítja az épületállományt. A századfordulón a tehetősebb 
családok által épített polgári jellegű ingatlanok (magasabb homlokzat, magasított ablakok, nagyobb belmagasság) közül is 
megmaradt néhány, ide sorolhatjuk a Koren házat és Takács Gyula házát.  I. világháború előtti időszakra datálható, egyablakos, 
hosszú cselédházak is fellelhetők, ám a település valódi karakterisztikáját napjainkban meghatározó teljes ingatlanállomány a 
II. világháború után a Kádár-korszakban alakult ki, így struktúra, formavilág, elhelyezés szempontból viszonylag homogénnek 
tekinthetők. 
A 1960-as, 1970-es években épültek a hagyományos sátortetős, manzárdtetős kockaházak (84.kép), a mai nyugdíjas korosz-
tály számára. Sematikus egyen házak – elsősorban téglaépületek –, a polgárok döntési szabadsága kizárólag a homlokzati 
szín megválasztásában állt. Akasztón a hagyományos, paraszti jellegű hosszúházak (20., 21. képek) többségét is átépítették 
kockaház formára. Az utcafronti részen egy további szobával bővítették az ingatlant, esetleg hátrafelé is megtoldották egy 
harmadik helyiséggel, majd új tetőszerkezet kapott. A házak átalakítását helyi szóhasználattal élve, „görbítésnek” nevezik, így 
lett a kisebb, 60-70 m2 alapterületű ingatlanból élhetőbb, 100-120 m2-es, mindenki számára külön szobát biztosító hajlék. 
Ezek zömében komfortos lakóépületek. Az 1980-as, 1990-es években a fiatalabb generáció az újabb kivitelű, nyeregtetős, 
modernebb, tágasabb, magasabb típusházakat preferálták. Itt már szabadabban szárnyalhatott a képzelet. Nagyobb életteret 
szolgáltattak a tulajdonosoknak, és a hagyományos kockaházaktól strukturálisan kissé eltértek. A kockaházak lakói általában 
a termelőszövetkezetben mezőgazdasággal foglalkoztak, de a kis-kapitalizmus jegyében a havi fizetésük mellett, pluszmunka 
fejében lehetőségük nyílt tisztes mellékjövedelem felhalmozására. A szakszövetkezeti rendszerrel párhuzamosan engedték az 
agrár-magánszférát is működni, gyarapodni, a tagi területeken szőlőt termesztettek, mustot és bort készítettek és a szövet-
kezet garantált áron felvásárolt mindent. A kereslet korlátlannak bizonyult, a orosz exportéhség kielégíthetetlennek. Ezekből 
a felhalmozott jövedelmekből nőtt ki a falu a Kádár-korban. A településen tendenciózusan csak évi 1-2 újabb ingatlan épül, a 
fiatalok inkább a régebbi házak megvásárlása és felújítása mellett döntenek.

A település fejlett infrastruktúrájával, 
teljes közművesítésével minden alap-
vető szolgáltatást biztosít. Akasztó 
Község Önkormányzata a helyi lakosság 
igényeit figyelembe véve nagy erőfeszí-
téseket tesz annak érdekében, hogy a 
faluban élők életszínvonalán javítson. A 
vezetékes víz, az elektromos áramszol-
gáltatás, a gázellátás és a csatornahá-
lózat is a falu egészében 100 százalékos 
kiépítettségű. A település vízellátását 
két, védett vízadó rétegre telepített 
mélyfúrású kút biztosítja. A szilárd hul-
ladék kezelése, gyűjtése közszolgálta-
tás keretében biztosított. A hivatalos 
közszolgáltató – 2003. január 1-től – a 
dunaújvárosi székhelyű vállalkozás az 
összegyűjtött hulladékot a kisapostagi 
lerakójába szállítja. A szennyvízcsatorna 
hálózata is teljesen kiépített, a szenny-
víztisztítást a csengődi tisztítómű látja 
el, ebből 700 m3/d (köbméter / nap) csa-
tornán, 50 m3/d szippantott szennyvíz 
formájában érkezhet. Akasztón közvet-
lenül nem vezet vasút, a távolsági tö-
megközlekedést autóbusz szolgálja.

Új épület esetén oldalhatáron álló be-
építést kell alkalmaznunk, javasolt az 
utcára merőleges tetőgerinc és a köz-
vetlen környezetben is megtalálható 
tetőhajlásszög alkalmazása. Ajánlott az 
új ingatlanoknál nyeregtetős szerkezet 
használata, mert így nem árnyékoljuk 
le, szabadabb, szellősebb légteret biz-
tosítunk a saját és szomszédunk kert-
jének, illetve gazdaságosan kihasznál-
ható tetőtér alakul ki. A településkép 
egységességét segít megőrizni, ha a ház 
oromzattal fordul az utca felé, és nem 
kontyolt tetővel. Utcával párhuzamos 
gerincű utcai szárnyat csak ott érdemes 
építeni, ahol a környező épületek is ilyen 
elrendezésűek. 
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A beépítésre nem szánt területek az 
alábbiak: közlekedési, hírközlési és 
közműelhelyezési terület, zöldterület, 
erdőterület, mezőgazdasági terület, víz-
gazdálkodási terület.

A zöldterület kategóriába tartozó bel-
terület a falusias jellegből adódóan je-
lentősebb mértékű közparkkal nem 
rendelkezik. A kis laksűrűséggel, a nö-
vényzettel fedett telekbelsőkkel kedve-
ző zöldfelületi ellátottság biztosítható. 
Ezért közparkalakítás érdekében építési 
tilalmat nem tartalmaz a terv. Lehető-
séget ad azonban lakóterületi park ala-
kítására tetszőleges –megüresedett és 
elbontható – lakóépület helyén. A temp-
lom melletti park az a jelentős esztétikai 
és funkcionális értékkel rendelkező köz-
park, amellyel a terv számol. A belterület 
jelentős zöldterületi hálózati elemeinek 
az utcafásítások tekinthetők. A jelenleg 
beépítetlen, vízgyűjtő szereppel rendel-
kező területek védelmi jellegű zöldterü-
letként a közeljövőben mezőgazdasági 
hasznosítási lehetőséggel, nagyobb táv-
latban kialakítható közparkként megma-
radnak.
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TERMÉSZETVÉDELEM

Országos jelentőségő természetvédelmi 
terület a Kiskunsági Nemzeti Park két 
területegysége, Miklapuszta és a Felső-
Kiskunsági Tavak érintik Akasztó igaz-
gatási területét. A nyugati határrészben 
lévő Miklapuszta élőhelyei, szikes tár-
sulásai, az északi határrészt érintő Fel-
ső-kiskunsági tavak és környékük, va-
lamint a Felső-Kunsági pusztával (Apaj, 
Kunszentmiklós) védendő területnek 
minősülnek. Fentieken kívül országos 
védettségű a természetvédelmi törvény 
erejénél fogva „ex lege” védett területek 
találhatók, ezek a lápok illetve a szikes 
tavak. A szerkezeti terv tartalmaz-
za továbbá a természetvédelem nyil-
vántartásában szereplő természeti és 
természetközeli területeket. Ezek építési 
hagyományokkal nem rendelkeznek és a 
szerkezeti tervhez kapcsolódó helyi épí-
tési szabályozás övezeti előírásai sem 
teszik lehetővé beépítésüket.

MŰVI ÉRTÉKVÉDELEM 

A beazonosítható régészeti lelőhelye-
ket (római katolikus templom, Temp-
lomdomb), a szerkezeti terv tartal-
mazza. Sörkésdomb, Döbrögecpuszta, 
Ökördipuszta, Öreghegy területileg nem 
beazonosítható régészeti lelőhelyek. A 
sajátos településközponti telekrendet a 
terv megőrzi, az építési szabályok a sa-
játos telekstruktúrát figyelembe veszik. 
Országos védettségű, műemlék jelle-
gű épület az római katolikus templom, 
emellett még helyi védelemre javasolt 
egyedi épület az iskola, illetve a szobrok 
közül a II. világháborús emlékmű és a 
közterületi keresztek.

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLET VÉDETT ÉS VÉDŐTERÜLETEK
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ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ
Ebben a fejezetben nem szeretnénk egyoldalúan állást foglalni, leszűkíteni az új házat építeni kívánók lehetőségeit, szeret-
nénk viszont bemutatni, hogyan kerüljük el a legáltalánosabb hibákat, hogy ne járjunk úgy, mint a borász, aki gyakorlatlanul 
túlkénezi borát. 

5
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MAGASSÁG

Akasztó egész belterületén a családi há-
zak magassága közel azonos. Az 1960-
as, 1970-es években épült földszintes 
sátortetős, manzárdos házak valamivel 
alacsonyabbak, a későbbi időszak (1980-
as, 1990-es évek) termékeként létrejött 
formaépületek némileg magasabbak. A 
különbség nem látványos, esztétikailag 
nem zavaró, harmonikus egységet ké-
peznek az eltérő ingatlanok, illeszked-
nek a településképbe. A faluszövetben 
elszórtan, ritkábban találunk egy-egy 
magasabb kivitelt

A meglévő épületek közé épülő új házak-
nak hasonló magassággal kell épülniük, 
mint a környezetükben állók. A túl magas 
építmények nem illeszkednek Akasztó 
egységes falu- és utcaképébe. 

TELEPÍTÉS
Akasztó egészén a családi házak tele-
pítése változó. A lakóépületek többsége 
bal, vagy jobb oldalhatáron áll, döntően 
utcára merőleges tetőgerinc kialakítá-
súak, kisebb arányban figyelhető meg 
az épület az utcára srég vagy oldalirányú 
telepítésű ház. Ezek a főépület mögött 
rendszerint kisebb alapterületű, hosz-
szanti elhelyezkedésű kiszolgáló vagy 
gazdasági épülettel is rendelkeznek. Az 
ingatlanok kerten belüli pozíciója utcán-
ként változik, találunk szabadon álló, de 
utcafrontra épített szintén merőleges, 
vagy oldalirányú telepítésű családi há-
zakat is. A nem utcára merőlegesen te-
lepített indokolatlanul nagymértékben 
hátrahúzott családi ház építése nem 
javasolt. A családi házak mögött dú-
sabb, sűrűbb növényzettel kialakítható 
a védett kert, a vidéki, nyugodt életfor-
ma teljesebb kihasználásának és család 
természettel való együttélésének har-
monikus színtere.

TETŐFORMA
A településen lévő családi házak tetőfor-
mája egyszerű, a sátortetős, manzárd-
tetős és nyeregtetős konstrukciók válto-
gatják egymást. Amennyiben az építési 
telek körül kialakult egy nyeregtetős há-
zakból álló utcakép, így oda illeszkedő a 
szomszédos ingatlanokhoz hasonlatos 
nyeregtetős típus épüljön. Amennyi-
ben egy sátortetős vagy tördelt tetős 
házakból álló utcakép alakult ki, így oda 
illeszkedő a szomszédos ingatlanokhoz 
hasonlatos sátortetős vagy tördelt tetős 
konstrukció épüljön. Amennyiben az új 
lakók felújításra szánt ingatlant vásárol-
nak, érdemes a már meglévő formavilág 
és struktúra megtartásával renoválni 
az épületet. Akasztó belterületén, több 
helyen lehetünk szemtanúi, amint a fia-
talok által megvásárolt régebbi ingatlant 
hagyománytisztelő módon restaurálták. 
A formavilág egységét nem bontották 
meg, csupán korszerűbb anyaghasz-
nálattal éltek, mint például a régi tető a 
korábbi töredezett cserépfedés helyett 
színben is a szomszédos tetőkhöz iga-
zodó zsindelyborítást kapott.

TETŐHAJLÁSSZÖG

Akasztó településen a lakóépületek te-
tőhajlásszöge közel azonos, 35-45° kö-
zötti. A meglévő épületek közé épülő új 
házaknak hasonló tetőhajlásszöggel kell 
épülniük, mint a környezetükben tapasz-
talható. A túl magas, illetve túl alacsony 
hajlásszögű tetővel rendelkező épületek 
nem illeszkednek Akasztó építészeti ar-
culatába, azaz az univerzális utcaképbe.
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SZÍNHASZNÁLAT

Akasztó település épített környezetének 
színvilága változatos, a visszafogott, 
halványabb, pasztellesebb színek domi-
nálnak a homlokzatokon és a kerítése-
ken. A hasonló anyag- és színhasználat 
segít megteremteni és megőrizni a falu-
kép esztétikai harmóniáját. 

A településen a meglévő épületek szín-
világához illeszkedő új épületek építése 
ajánlott. Nem elfogadható a feltűnő, ki-
rívó, túlzottan harsány színű fémlemez-
fedés, burkolat és homlokzati színező-
anyagok használata. 

HOMLOKZATKÉPZÉS, ANYAGHASZNÁLAT 

A homlokzat a házban lakók gondolkodásáról, életfilozófiájáról, világszemléletéről árulkodó nyilvános felület, mások otthonai-
val kapcsolatos első benyomásainkat, impresszióinkat is ez alapján szerezzük. Akasztó utcáit járva felfigyelhetünk a kockahá-
zak homlokzati díszítésének fantáziadús sokféleségének, az, ötletes, egyedi konstrukciók kavalkádjára. A különleges megoldá-
sokat minden esetben a tömegből való kitűnni vágyás ihlette.

Az ingatlanokat rendszerint kőporos külső vakolattal tartósították, erre vitték fel a színezőanyagot.  Gyakori, hogy a ház ol-
dalfelületeit jellemzően két-három hosszanti sávra osztották és az egyes sávok színe és mintázata is, egymással harmoni-
zált ugyan, de eltért. Nem számít ritkaságnak az ablakok fölött vagy körül teljesen, vagy részlegesen végigfutó, különböző 
szélességű vakolatdíszek alkalmazása sem, illetve a vakolatba mart, mélyesztett és különböző színűre festett díszítősávok 
alkalmazása. A homlokzati felületen – leginkább a nyílászáró és az ereszdeszkázat közötti területen – különféle nonfiguratív 
mintanyomók használatára is felfigyelhetünk. A színválasztásnál a sárga, tört fehér, bordó, barnás föld színek és árnyalataik 
domináltak. Találni mintázat nélküli homogén felületű és egyszínű ingatlanokat is. Utóbbi inkább a visszafogott, minimál stí-
lusban, közelmúltban megépített ingatlanokra jellemző. Az újonnan épített, vagy felújított házak esetén gyakran megjelenik a 
vakolat színével harmonizáló, netán kontrasztos ragasztott vékonyra szeletelt díszítő téglalapok használata. Előszeretettel al-
kalmazzák kültéri oszlopokon, vagy a ház alapzatának, homlokzatának kiemelésére, a nyílászárók körül az ajtók, ablakok hang-
súlyozására. Az újépítésű házaknál rendszerint színezett, szemcsés nemesvakolatot használnak, színválasztásnál bátrabban 
kísérleteznek a szokatlanabb kombinációkkal, árnyaltokkal, színekkel is. A különböző stílusú épületek a települési szövetben 
véletlenszerűen helyezkednek el, mégis harmonikus összképet eredményeznek. 

Új építés esetén mindig ügyeljünk a homlokzat és a nyílászárok megfelelő felületi arányainak betartására, harmonikus elhelye-
zésének fontosságára, lehetőség szerint a természetesen anyaghasználatot preferáljuk: kő, fa, tégla építőelemek formájában. 
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AJTÓK, ABLAKOK 

A régebbi házak esetén, az utcafronti 
homlokzat közepén rendszerint egy da-
rab álló, egy-, két-, esetleg háromosz-
tatú ablakot találunk; esetenként két 
darab álló, egymás mellett elhelyezett 
egyosztatú ablakot. A kockaházak nyí-
láskialakítására jellemző a kétszárnyú, 
jellegzetesen két, kétszer két, vagy 
háromosztatú, téglalap alakú ablakok 
használata, utcai homlokzaton szim-
metrikus kialakítással. A szocialista épí-
tészet házain fából készült, osztott ab-
lakokat, ajtókat használtak. Leginkább a 
hagyományos barna és fehér, valamint 
a világossárga vagy a pasztellszínek al-
kalmazása terjedt el, ami harmonizált 
a homlokzat színével. Akasztón a utca-
frontra néző ablakok szinte mindegyike 
redőnnyel ellátott (általában fehér és 
barna, s harmonizál a nyílászáró szí-
nével), a redőnyszekrény rendszerint a 
falba rejtett, láthatatlan marad. Akasz-
tón az újabb építésű ingatlanok esetén 
gyakran a redőny helyett fából készült, 
masszív, oldalra nyitható spalettákkal is 
találkozhatunk. 

Új ingatlan építésénél a környékkel is-
merkedve, a település karakterisztiká-
jából inspirálódva könnyedén tudunk, a 
meglévő falusi szövetbe harmonikusan 
illeszkedő ingatlant tervezni, terveztetni. 
Akasztón az épületek utcai homlokzatán 
tanácsos a nyílászáróval harmonizáló 
színű spalettát vagy zsalugátert kiala-
kítani vagy redőnyös árnyékolást, utóbbi 
estében mindenképp a rejtett redőnytok 
kialakítása az ajánlott. A nyílászárók 
javasolt színe világos és középbarna, 
esetleg fehér, de a hagyományos lakkal 
tartósított natúr fa szín megtartása is 
javasolt. Akasztón a felújított és újonnan 
épített házak esetében már egyedi, mé-
retre gyártott, illetve változatos formájú 
nyílászárókat is találhatunk. A tömegből 
való kitűnni vágyás, az átlagostól való 
elkülönülés az emberiség alapigénye, a 
polgárok identitásukat ily módon is pró-
bálják kifejezésre juttatni, megjeleníteni. 
Mindez addig egészséges, ameddig nem 
hat rombolóan a település összképére. 
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RÉSZLETEK

Az ingatlanokat magas minőségű, tuda-
tos művészi igénnyel tervezett és ap-
rólékos, gondos munkával kivitelezett 
részletei teszik egyedivé, különlegessé, 
személyessé, a vendég számára felejt-
hetetlenné. 

Ha nyitott szemmel járunk, Akasztón is 
sok helyen találhatunk stílusos formájú, 
és akár szokatlan anyaghasználatú, apró 
esszenciális közterületi díszítőeleme-
ket. Az önkormányzat az értékteremtő 
közfoglalkoztatás keretében saját maga 
állítja elő a kisméretű, szürke térköve-
ket, és a települést díszítő plasztikázott 
címeres beton virágládákat – ez utóbbi a 
helyiek számára is hozzáférhető. A saját 
gyártmányú térkővel burkolják a közte-
reket, járdákat és a közintézmények ud-
varait. A fehérre mázolt beton virágládák 
közepét Akasztó sárgára festett címere 
ékesíti, a település főutcájának közpon-
ti részén és a közintézmények előtt is 
rengeteg található belőle, az egységes 
arculatra törekedve erősítik a település 
imázsát. 
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A felújított és új építésű házaknál változatos anyaghaszná-
lattal találkozunk: a szárazon rakott terméskő tartóoszloptól 
kezdve a tégláig, a legtöbb esetben fa köztes elemekkel ve-
gyítve. A tehetősebb családoknál a terméskő oszlopok között 
megjelennek az elegáns, sötét színűre festett, letisztult ková-
csoltvas elemek. Mindezek jó példái annak, hogy a hagyomá-
nyos mellett megférnek a modern anyagok és formakincs is. A 
kerítések kialakítása során mindig ügyeljünk arra, hogy anyag- 
és színhasználat, valamint stílusválasztás terén harmonizál-
jon az ingatlanunkkal. 

Akasztó településen az áttört kerítések, az oszlopos keríté-
sek, valamint a természetes növényzet mint telekhatár, te-
lekválasztó a megengedett és preferált. A tömör és nem át-
látható, a kertet túlzottan elrejtő, az ingatlan fölé magasodó 
homogén egybefüggő lemez és betonkerítések mindenképpen 
kerülendők. 

KERÍTÉSEK

A kerítés kettős funkcióval bír: egyszerre 
összeköt és szétválaszt, egyesíti, integ-
rálja és elkülöníti, szeparálja a nyilvános 
és privát szférát. A kerítések kialakítása, 
anyag –és színhasználata, formavilága 
árulkodó, jelzésértékű, könnyen dekó-
dolható általa, milyen az ingatlanban 
lakók magánéletének a közélettel, nyil-
vános színtérrel való viszonya, kapcso-
lata, mindezek mellett a család kollektív 
személyiségére is utal.  

Akasztón elenyésző a drótfonatú, utca-
frontra néző kerítések száma. Gyakran 
egybefüggő, mindent eltakaró, külön-
böző színű fémtáblákból, vagy előre 
gyártott betonelemekből álló zárt kerí-
tésekkel is találkozhatunk. Kevéssé esz-
tétikus, érdemes mellőzni ezek alkalma-
zását. 

Az akasztói falukép legmeghatározóbb, 
domináns kerítéstípusa beton alapzat-
ra épült, a szocialista építészet kedvelt 
alapanyagából: lap és csővasból. Ebben 
az időszakban a rendelkezésre álló, ju-
tányos áron beszerezhető ipari hulladék 
fémpogácsákból is készítették a határ-
elemeket. A fémszálak szabályos, szög-
letes, geometrikus formát is megjelenít-
hetnek, de lehetnek hajlítottak, ívesek, 
nonfiguratív mintázatúak. 

A színhasználat széles spektrumon mo-
zog, az elegáns, visszafogott színektől 
a rikítóig minden megtalálható. Eseten-
ként a kerítés és kapu fémrácsa, fém-
hálója mögé teli fémlapokat is hegesz-
tettek, azt is a kerítéssel egyező színűre 
festették. 
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KERTEK

A kert fontos színtér, a növényzet és a 
kerti építmények elrendezése, anyag-
használata a család igényeinek függvé-
nyében alakul, az optimális megoldáshoz 
érdemes lehet szakemberhez fordulni. 
Az optimális kert kellően zárt, intim ah-
hoz, hogy az utca forgalmát kirekesztve, 
a meghitt, nyugodt pihenést, a zavarta-
lan feltöltődést és egymással töltött mi-
nőségi időt szolgálja. 

Akasztón a kertek többsége gondosan 
parkosított, ápolt gyep fedi. Dísznövé-
nyek, örökzöld tuják, cserjék díszítik a 
kerítésen belüli privát világot. Néhol ki-
sebb esztétikus kőrakások, sziklakertek, 
alacsonyabb kerti támfalak strukturál-
ják az udvart. A faállomány rendszerint 
díszfákra korlátozódik, gyümölcsfát a 
korábbi dús gyümölcsösök helyén már 
csak elvétve találunk. Az egykori kony-
hakerti önellátás visszaszorult, már fő-
leg csak az idősebbek művelik azokat. Az 
újabb építésű ingatlanok udvarát legin-
kább egybefüggő pázsit borítja, melynek 
viszonylag könnyű, kevésbé időigényes a 
folyamatos rendben tartása. Az új kertek 
kialakításának és a régiek átépítésének 
célja a természetközeliség és a telje-
sebb élhetőség elérése, ez szolgáljon a 
tervezés, átalakítás során vezérelvként. 
Ha tehetjük, minimalizáljuk az épített 
környezetet és növeljük a zöld felületek 
kiterjedését, tágítsuk az előkerteket, az 
udvari építmények kialakításakor ter-
mészetes anyagú, könnyűszerkezetes 
a környezetet minél kisebb mértékben 
terhelő konstrukciókat válasszunk. 
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UTCÁK

Akasztó belterületére a kanyargós, íves, változatos utcakeresztmetszet jellemző. A mellékutcák sok esetben viszonylag szűkö-
sek, a főbb forgalmat bonyolító utak átláthatóbb, nyíltabb, szellősebb kialakításúak, sokszor aránytalanul, indokolatlanul széles 
utcakerti résszel (pl. Csengődi utca településről kivezető szakasza). Belterületen, az utak mellett több helyen találkozunk az 
eredeti növénytakaróval: vizenyős, lápos, hosszabban elnyúló nádas foltok formájában. 

Akasztón is a járda és a közút közötti szélesebb vagy keskenyebb utcakertek teremtenek kapcsolatot a magántelkek és a közte-
rületek között. Az utcakertek több típusát figyelhetjük meg a faluban, szélességük településrészenként jelentős eltérést mutat. 
Leggyakrabban gondosan ápolt, parkosított, füvesített zöldterületek ékelődnek a ház és az utca közé. Sokszor cserjékkel, dísz-
fákkal, tujával szépítik a gyepterületet. Találunk olyan utcakertet is, ahol a járda és az út közötti szabadon maradt részt teljes 
egészében dísznövényekkel, apró kiegészítő kőrakásokkal, évelőkkel ültették be, a fákat és cserjéket mellőzték. Akasztón nem 
ritka az az elrendezés sem, amikor a ház előtt csupán néhány fa áll, vagy pár dísznövény csoport, körülötte viszont meghagyják 
fedetlenül a homogén, nyílt, gyomtalanított, simára döngölt homokfelületet. Ez utóbbi kerülendő, érdemes a homokos talajt 
növényzettel takarni, megkötni, szeles időben ugyanis kellemetlen és egészségtelen a szálló por a faluban. A településvezetés 
új utcák kialakítását már nem tervezi, inkább a meglévők arculatának, karakterének egységesítése a cél.

Az utak, járdák megfelelő vízelvezetése alapvetően hozzájárul a harmonikus településkép létrehozásához, a csapadék hasz-
nosítása, megtartása jelentősen segíti az általunk konstruált természetközeli környezetborítás kialakítását és fenntartását. 
Akasztón a falu egyes részein találunk csak kiépített (betonozott, formára öntött betonelemekből épített) vagy kimélyített, 
füves vízelvezető árokrendszert. Az árkok kialakítása olykor aszimmetrikus, csak az utca egyik oldalára korlátozódik. A telepü-
lés bizonyos részein a keskeny utcák nem teszik lehetővé a ház előtti szikkasztók, folytatólagos szilárd burkolatú vízelvezető 
árkok kialakítását. 
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KÖZTEREK, KÖZPARKOK, 
KÖZKERTEK

Akasztó főutcájának egyik közparkja a 
Fő út és a Szent István utca keresztező-
désében, a másik pedig a Fő úton a Pol-
gármesteri Hivatal mellett, a templom-
kert alatt található. A terek forgalmas 
helyszínek közé ékelődnek, a település 
kulturális és szellemi életének mozgal-
mas epicentrumai, a sokszínű falusi élet 
legfőbb színterei. Közvetlen szomszéd-
ságukban találhatók a közintézmények, 
a kiskereskedelem és vendéglátás helyi 
egységei. A falubeliek találkozásai na-
gyobb eséllyel valósulnak meg ezeken az 
intenzívebb átmenő forgalmat bonyolí-
tó, multifunkcionális csomópontokban, 
ezért kiemelt jelentőséggel és komoly 
társadalomszervező erővel bírnak. A 
gondosan ápolt, parkosított, füves és 
virágos tereken kialakított padok kiváló 
helyszínei baráti beszélgetéseknek. 

MAI PÉLDÁK
Akasztón az Európai Unió pályázati for-
rásai lehetővé tették, hogy az összes 
közintézményt napelemmel szereljék 
fel. Kiváló példaként szolgál a helyi-
ek számára a modernitásba ágyazott, 
természetközeli életmód megvalósítá-
sára, a tudatos tervezésre, a fenntart-
ható fejlődés gyakorlatba ültetésére, a 
település szintű szemléletformálásra. 
Azokon a területeken, ahol kiemelke-
dően magas a napsütéses órák száma, 
kifejezetten előnyös a hasonló napelem-
rendszerek kiépítése, telepítése. Hosz-
szútávon érdemes az önkormányzatok 
energia autonómiájának kialakításában 
gondolkodni és település szintű, diverz, 
megújuló alapú energiaszolgáltató rend-
szereket tervezni, létrehozni. A terve-
zésnél minden esetben a helyi adottsá-
gokat és erőforrásokat kell figyelembe 
venni. Az energiafüggetlenség elérése a 
település jövőjének egyik biztos pillére 
lehet.

Napjainkban az ingatlanok tervezése 
során az aktív és passzív napenergia 
hasznosítás egyaránt fontos. A környe-
zetbarát, klímabarát, tájkímélő építé-
szeté a jövő, új ház tervezése esetén ne 
feledkezzünk meg a rendelkezésre álló 
megújuló energiahordozók felhaszná-
lásáról. Optimális elhelyezkedésű ker-
tes ház esetén a napkollektor, napelem, 
esetleg egy kisebb szélkerék is segíthet 
pozitívba fordítani a mérleget. Új ingat-
lan építése esetén már az átgondolt, tu-
datos tájolással is rengeteget tehetünk a 
passzív energiahasznosításért.

6
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Az akasztói Faluház is tökéletesen, harmonikusan belesimul a falu arculatába, az utcakép karakterisztikájába. Az alacsony, 
szomszédos ingatlanokhoz illeszkedő épületmagasság, a kellemesen világos homlokzati színezés, a nagyobb felületű nyílás-
zárók és a markáns, a homlokzat síkjából kilépő előtér építészetileg emblematikussá teszik, funkcióját kiemelik, mégis segítik 
az idomulást a faluközpont miliőjéhez. 

Akadálymentesített főbejárata példaértékű. A parkosított környezet, a természetes fa alapanyagú kültéri padok és az utcakerti 
virágágyások otthonosabbá teszik az épület egészének atmoszféráját.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Ezúton szeretném megköszönni Suhajda Antal polgármester úrnak a települési arculati kézikönyv létrejöttében nyújtott hat-
hatós segítségét: a község értékeinek bemutatását célzó lelkes idegenvezetést, a részletes táj, település- és kultúrtörténeti 
vonatkozások megismertetését és az elemzés megírását segítő helyi monográfia és további hasznos szakmai háttéranyagok 
rendelkezésre bocsátását.
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http://www.bacskiskun2020.hu/
info@bacskiskun2020.hu
6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.
ügyvezető igazgató: Kicsiny László
szakértők: Mess Gabriella, Szabó Katalin

ARCHIKOM MÉDIA KFT.
more.levente@archikom.hu
1016 Budapest, Szirtes út 4/A 1. em. 6.
ügyvezető igazgató: Móré Levente 
szöveg: Halász Gergő
szöveggondozás, koordináció, szakmai lektoráció: Móré Levente, Veczán Zoltán, 
Csiky Judit

A kiadvány készítése során felhasználásra kerültek a Lechner Tudásközpont Területi,
Építészeti és Informatikai Nonprofit Kft. által biztosított ábrák, sablonok és a Kis-
kunsági Nemzeti Park Igazgatóság adatszolgáltatása..

Akasztó, 2017


