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NÓGRÁDSZAKÁL
TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV
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KÖSZÖNTŐ
Tisztelt Lakosság! Tisztelt Érdeklődő!
Ön Nógrádszakál Településképi Arculati Kézikönyvét tartja a
kezében, mely a települési környezet megjelenését meghatározó
jellemzőit és elvárásait foglalja össze, valamint építészeti
szemléletformáló célt szolgál. A kézikönyvet az önkormányzat a
nyilvánosság bevonásával, a település teljes közigazgatási
területére készíttette el.
A kézikönyv nem kizárólag szakembereknek készült, elsősorban a
települési döntéshozók, a lakosság és az ide települni vágyók
tájékoztatását segítő kiadvány, amely a jogszabályok útvesztője
helyett röviden, lényegre törően és mindenki számára érthető
módon mutatja be a Nógrádszakálban élő közösség
környezetalakítással kapcsolatos elvárásait. Mindenkinek hasznos
lehet, aki telket vagy házat szeretne vásárolni a településen, új
házat építene vagy meglévőt kíván felújítani, bővíteni, esetleg
csupán érdeklődik a település iránt.
A Településképi Arculati Kézikönyv a település esztétikus
lakókörnyezetének kialakítása, illetve védelme érdekében készült.
Bemutatja a falu épített és természeti értékeit, a település
építészeti arculatának jellemzőit, felhívja a figyelmet azokra a
hétköznapi szépségekre, melyek létezésükkel észrevétlen
meghatározzák
környezetünket,
hatnak
lelkületünkre,
hangulatunkra.
Helyi példák képi felvonultatásával és magyarázó ábrák
segítségével vezeti be az olvasót a helyi építészeti értékek
tárházába, hogy ezekre is figyelemmel olyan házat tudjon
építeni/kialakítani, ami a település képéhez illeszkedik, azt
ízléssel, igényességgel gazdagítja. Az ajánlások célja nem a
tervezési szabadság megkurtítása, uniformizálása, hanem a
meglévő, valós értékek megismertetése, a sokféle izgalmas
lehetőség feltárása és az iránymutatás.
A kézikönyv nem egy merev, lezárt egész, hanem nyílt,
folyamatos hozzászólást és változtatást lehetővé tevő
kezdeményezés kíván lenni, ahogy a település története sem
befejezett, hanem folyamatosan továbbíródik.

Radvánszky Judit
polgármester

Elfogadva a képviselőtestület 66/2017.(XII.28.) határozatával.
Kereszti Márta
jegyző
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BEVEZETÉS
A palóc néprajzi tájegységen, az Ipolyvölgy országhatár menti szakaszán, ahol összepréselődik és szorosan fut egymás
mellett a folyó, a vasút és az országút, dús növényzetű, kiöntéses területen fekszik Nógrádszakál. Szécsénytől és a 22.
számú főúttól 12 km-re északra Salgótarjántól, a megyeszékhelytől 32 km-re nyugatra található. Nógrádszakál község
a Középső-Ipoly-Völgy kistáj területén fekszik.
Az épített és természeti környezet harmóniájának fenntartása érdekében érdemes megvizsgálni azon domborzati-,
földtani-, vízrajzi, talajtani-, éghajlati-, és természeti adottságokat, amelyek jellemzik a település tágabb környezetét.
Ezen tudás birtokában megérthető az évszázados építési hagyomány, és ebből kifejlődhet egy logikus Kárpátmedencei építészet, amely a jövőben tükrözheti az itt élő nép kulturális identitását.
Domborzati adatok:
A kistáj az Ipoly-völgy középső részének bal parti területeit foglalja magába. Több fiatal feltöltéses süllyedék láncszerű
összekapcsolódásának tekinthető. D felé határozott morfológiai határral különül el, s így teraszos völgymedence képet
mutat. A felszín kb. 1/5-e ártér, fele közepes magasságú, enyhén, 30 %-a közepesen tagolt síksági domborzattípusba
sorolható. Az abszolút magasság 128 és 290 m között változik. A vízfolyássűrűség átlagos értéke 2,3 km/km2. Az
intenzív negyedidőszaki és recens Tektonikai és lejtős tömegmozgások hatására gyakori a teraszok egybemosódása és
a deráziós formák.
Földtani adottságok:
A kistáj kőzettani alapja főként oligocén agyagmárga. A keleti szélen foltokban miocén homokkő, lajtamészkő és
andezittufa is előfordul. Ezekre pliesztocénban folyóvízi üledék, ill. szoliflukciós anyag rakódott. A felszín kb. 15 %-ára
teraszkavics, lösz és futóhomok települt. Szerkezeti irányait a hosszabb futású K-Ny-i és rövidebb É-D-i vonalak
jellemzik. A fiatal töréseknek a geomorfológiai kép kialakításában is kiemelt szerepük van. Ez tükröződik az Ipoly
folyásirányainak változásában, s az idősebb teraszok is É-D-i törésekkel tagoltak.
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Vízrajz:
A területet teljes egészében az Ipoly folyó uralja amelynek adatait a kezdő és a
záró vízmércékről olvashatjuk le. Mind a vízállások mind a vízhozamok igen közel
állnak egymáshoz a szakasz elején és végén, mert a vízgyűjtő gyarapodását a
völgy lejtésének csökkentése és tározóképességének növekedése ellensúlyozza.
A völgytalpon néhány kisebb állóvíz is található amelyeket Ludányhalászin (7,2
ha -rat ) halastóként hasznosítanak. A kistáj jelentős vízkincse az Ipoly menti
kavicskitöltésben tározott parti szűrésű talajvíz, amelynek mennyiségét 30 000
m3/nap ( 350 l/s )-ra becsülik.
A rétegvizet termelő artézi kutak száma kevés, vízhozamuk közepes.
Talajok:
A legalacsonyabb térszíneken - az Ipoly völgyében - váltakozva humuszos
homokok, réti öntések és réti talajok fordulnak elő. A kistáj talajainak kb. 31 %-át
teszik ki. E talajok talajképző kőzete homok, iszap, iszapos vályog.
Agyagmechanikai összetételű üledékek is előfordulnak, amelyeken főleg réti és
réti öntéstalajok képződtek. Humusztartalmuk 2-2,5 % és inkább telítettek, mint
savanyúak. Vízgazdálkodásuk kedvező.
A barnaföldek erdőirtást követő sztyepesedése következtében képződő
csernozjom barna erdőtalajok részaránya jelentéktelen. A legmagasabb
térszíneken, harmadidőszaki üledékeken és a legészakibb részeken andeziten,
andezittufán kialakult, kedvezőtlen vízgazdálkodású, erősen erodált
agyagbemosódásos barna erdőtalajok találhatók. Termékenységük gyenge,
zömmel erdő borítottak.
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Éghajlat:
Mérsékelten hűvös - mérsékelten száraz éghajlatú kistáj. Az évi
napsütés 1850-1900 óra, a nyári évnegyedé 751 óra körüli, a téli
évnegyedé 170 óra körüli. A hőmérséklet évi átlaga 9,3 ˙C . Évente 180
napon át a napi középhőmérséklet meghaladja a 10 ˙C-ot.
A fagymentes időszak hossza 180 nap körüli. A csapadék sokévi átlaga
610-650 mm, ebből a nyári félévben 350-380 mm eső hullik. A téli
félévben általában 45 hótakarós napra számíthatunk, 22-24 cm
átlagos maximális hó vastagság mellett. A Ny-i szélirány fordul elő
legtöbbször, de jellemző még a K-i és az ÉK-i is. Az átlagos
szélsebesség 2 m/s körüli.
Növényzet:
A kistáj a Magyar vagy Pannóniai flóratartomány Északi-középhegység
flóravidéke Neogradense flórajárásába tartozik. A terület potenciális
erdőtársulásai a fűz-nyár ligeterdők, a kemény fás ligeterdők, a
szubmontán égerligetek, a pannóniai cseres tölgyesek, valamint a
gyertyános tölgyesek. A vízfolyást helyenként mocsárrétek, nedves
kaszálók és magaskórós társulások kísérik. Gyakori lágyszárú fajok az
óriás csenkesz, a gyepű-bükköny, a salátaboglárka, a tollas szálkaperje,
a különböző sásfélék stb. Az erdészetileg kezelt területeken vegyes
korú kemény- és lágylombos erdők díszlenek. Az összes erdő átlagos
évi folyónövekedése 3,1-3,7 m3/ha.
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NÓGRÁDSZAKÁL BEMUTATÁSA
A község nevének eredete ( azelőtt csak Szakal, Szakál ) a cseh Szakal KárolyMadár ) vagy a török puszta helynév jelentésű szóval hozható összefüggésbe,
de lehetséges , hogy az ismert " királyi útvonal " mentén létesült solymásztelepek egyik solymászának nevéből is eredeztethető. A falu 1893-94-ben épült
neogótikus templomát középkori templom maradványaira emelték.
A Kastély-hegyen álló egykori kolostor falmaradványai, romjai a századfordulón
még láthatók voltak. A település birtokai a XV. században a Guthi-Országh
család tulajdonában voltak, majd a század végén, s a XVI. században a Dályai,
Losonczi, s a Forgách család volt jelentős birtokos.
A XVIII-XIX. századra a Forgáchok mellett a Szent-Ivány, Kováts, Szerémi,
Pulszky, Szijártó családok irányították a falu gazdasági életét. A török háború
korában sokat szenvedett a falu, bár nem volt hosszú ideig hódoltság alatt.
1552-ben Ali budai pasa a faluhoz tartozó dombról lövette az Ipolyon túl lévő
Busa község kicsinyke erődjét, míg a szécsényi bég 1595-ben égette fel a
térséget. A falu népét a XIX. században a nagy kolerajárványok mind
megtizedelték: különösen az 1831-es okozott súlyos veszteségeket, de az 186466-os, sőt az 1873-as járvány is sok áldozatot követelt. A XVIII. században 16-20
között változott az adózó háztartások száma, de jelentős XIX. századi fejlődés
után már 150 házban 1061 római katolikus polgár él Szakálon a XX. század
kezdetén.
A falu népessége a XX. század 50-es 60-as éveiben nagyjában a századforduló
szintjén volt ( 1960-ban 1110-en laktak Nógrádszakálon ), míg az 1970-es
években elérte az 1300 főt, ugyanakkor 1990-ben már csak 696-an élnek a
faluban.
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ÖRÖKSÉGÜNK
R. kat. templom (helyi egyedi
védelmű építészeti érték)
Új neogótikus épület 1894-ből. A
régi templom az 1731-es Conanica
Visitatio szerint a templom előbb
gótikus
stílusban,
nagyrészt
négyszögletes kövekből épült. Két
oltára volt, a nagyobbik fából való,
a
Szent
Kereszt
felmagasztalásának tiszteletére. A
kisebbik kő-menza, Nep. Szt. János
tiszteletére.
1701-ben restaurálták, javították a
tetejét. Az 1791-es Conanica
Vasitatio
fa-szószéket
említ,
továbbá három oltárt. Megmaradt
1523-ból származó nagy harangja,
amelyet az örökségvédelmi hivatal
határozattal védetté nyilvánított.
Rómer Flóris másik két harangot is
említ, amelyek 1828-ban és 1852ben készültek. Ezek már nem
lelhetők fel, a mostani két kis
harang 1925-ből származik.
A templom egytornyos, csúcsíves
gótikus keresztboltozatos hajóval,
kereszthajóval, és a nyolcszog
három oldalával záródó hosszú,
keletelt szentéllyel, annak jobb
oldalán sekrestyével kialakított
épület.
A
torony
fölső
része
nyolcszögletű. Az épület külső
támpillérekkel, csúcsíves záródású
gótikus
stílusú
ablakokkal,
egyenes szemöldökű kő keretes
ajtókkal
épült,
gazdag
homlokzatdíszítéssel ellátva.
A templom szentélyében főoltár,
kereszthajójában
egy-egy
mellékoltár, karzatán orgona
helyezkedik el, míves kialakítással.
A falakon a keresztutat ábrázoló
fából faragott, értékes, festett
képek találhatók.
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Volt Koncz-kúria (tervezett helyi
egyedi védelmű építészeti
érték)
Jellege klasszicista és 1800
körüli. Dombon, a falu északi
végén áll, szép régi kerttel.
Téglalapalapú
földszintes
épület, két sor szobával,
előszobával. Nyugatra keskeny
folyosó.
A bejárat előtt tornác, két
téglaoszloppal és két fali fél
oszloppal, e külön sátortető.
Erős
párkány,
nyeregtető,
cserépfedés. Déli oldalon kétkét ablakkal, a keletin kettő, a
hátsón eredetileg két ablak ( ma
öt és egy ajtó ).
A nyugati oldalon kiugró kis
raktárrész. A bejárati faajtó
kazettás beosztású.
A településen lévő népi építészeti emlékek
közül az egyik fennmaradt épület jelenleg
tájházlént kialakítás alatt álló épület. A
jellemző nyeregtetős épület a Petőfi út 14.
szám alatt áll, gerendavéges tornáccal,
épület két végén 1-1 tornác pillérrel. Az
épület alatt dongaboltozatos pince található,
a kert felőli bejárattal.
A telken az épülettel szemben melléképület
áll, szintén donga boltozatos pincével.
A telek oldalánál kővel kirakott ásott kút
találhjató.
Ezen jellemző népi építészeti emlék,
tervezett helyi egyedi védelmű építészeti
érték, a melléképülettel együtt, emelyekre az
értékvizsgálati dokumentáció készül.
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régi állapot

jelenlegi állapot

Volt Szentiványi-kúria (helyi egyedi építészeti
védelemre javasolt érték)
Épült a XVIII. század végén a Szent-Iványi-család
számára, később a Szíjgyártó családé. Jellege késő
barokk, újabb részletekkel. A falu keleti vége felé,
hosszoldalával derékszögben áll az utcára.
Egyszerű háromszögű oromzat, két ívelt ablakkal.
A ház nyugati hosszoldala előtt nagy gazdasági
udvar volt. Arra nyílik a kilenc négyszögletes
pilléren nyugvó, vízszintes lezárású tornác. A
harmadik és a negyedik, hatodik és hetedik pillér
között, a ház falában, egy-egy klasszicista,
oromzatos ajtó. Két ablak – ajtó - két ablak – ajtó
– két ablak ritmus. A hátsó keleti front hat
ablakkal (öt nagy és egy kicsi). Az északi rövid
oldalon magtár, kisebb, széles ablakkal.
Manzárdtetős, palával fedett. Hosszú párhuzamos
két szobasor (már nem mindenhol eredeti). A
nyugati bejárati csarnok öt egyszerű fejezetű,
lapos klasszicista falpillérrel. A tornácot a XIX.
század elején hozzáépítették. A mai északi oldala
előtt földszintes cselédház.
A telken lévő másik volt kúria:
Jellege későklasszicista, 1850 körül. A falu keleti
végén, a patak mellett, a Szent-Iványi-kúria felett
áll. Majdnem U alakú, északi szára kissé rövidebb,
hatablakos oldalával az utca felé. Földszintes,
zömök épület. Belül végig kőpilléres tornáccal.
Ennek déli kezdeténél a bejárat. Manzárdtető
cseréppel fedve.
Régi postaház (helyi egyedi építészeti védelemre
javasolt érték)
Jellege barokk. Egyszerű, földszintes épület, az
országút ( hajdan losonci postaút ) mellett, a falu
déli végén. Régebben és újabb időben több ízben
meghosszabbították. Eredeti csak a két északi
ablak és a harmadik, amely ezelőtt ajtó volt. Belül
pilléres tornác, a ház régi része alatt mély,
boltozott pince.
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A templomtól Északkeletre, a Kastélyhegyen,
a
török
háborúk
alatt
elpusztult
egykori
pálos kolostor helyére
1911-ben, Tóth Antal
helyi
gazdálkodó
adományából Kálvária
épült.
A Kálvária 14 stációját
helybeli kőművesek
ingyen építették.
A stációk fa szobrait,
domborműveit a tiroli
festő és faszobrász,
Josef
Runggaldier
Orden készítette.
A
Kálváriát,
a
stációkat, és a stációk
fa
szobrait
helyi
védettség
alá
helyezésre javasolt.
A kálvária domb
tetején kápolna áll,
nyugati
oldalán
toronnyal.
A Kálváriával együtt a
kápolna épület is helyi
egyedi
építészeti
értékvédelemre
javasolható.
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Az Ipoly völgyben kiépült vasút
mentén lévő Nógrádszakálon is
vasútállomás épült. Az épület
építészeti értékeinél fogva helyi
egyedi védelemre javasolható.

A volt Kovács kúria impozáns,
köroszlopos tornácával, poltári
cserepes, hagyományos nyeregtetőjével és a mellette álló még
régebbi, kő ablak keretes másik,
kő
falazatú,
nyeregtetős
épülettel
együtt
szintén
javasolható
helyi
egyedi
építészeti védelemre.
A régi plébánia épületében
Idősek
otthona
került
kialakításra.
A régi falurész és a domb tetején
álló templom között elterülő
lankás domboldalkon álló épület
sarok- és középrizalitos homlokzata tárulkozi föl a faluból nézve.
Építészeti értékei miatt helyi
egyedi
építészeti
védelme
javasolt.
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A települést átszelő történelmi kereskedelmi útvonalra
csatlakozik
a
legrégebben
kiépült
települész
becsatlakozó útja. Ezen útkereszteződésben alakultak ki
település „főtere”, középületekkel övezve. Az
útcsatlakozás két sarkán lévő két épület a település
kereskedelmi jelentőségét bizonyítja a városiasodás első
jeleivel, a főtérre néző „zártsorúsodó” homlokzataival.
Ezért ezen két épület helyi egyedi védelemre javasolt.

A XIX. század elején, Szakálban kialakult birtokos-értelmiségi
kör (Madách Imre, Szentiványi Bogomér, Szontágh Pál, Nagy
Iván, Veres Gyula) tagjai folyamatosan eszmét cseréltek
kulturális és irodalmi kérdésekről.
Így gyakran látogatták a szakali kisbirtokos Szentiványi
Bogomér Vincze, a „könyves ember” 6447 kötetes
nyelvészeti, jogi, földrajzi és történeti tárgyú könyvtárát,
amit 60 évig gyűjtött. Innen, ebből a könyvtárból merítette
ismereteit Madách Imre „Az ember tragédiája” c. művének a
megírásához.
Veres Gyula síremléke, illetve Szentiványi Bogomér Vincze
síremléke és családi kriptája a Nógrádszakáli temetőben
található, melyeket javasolt helyi egyedi védelmben
részesíteni.
Szentiványi Bogomér Vincze (1795 – 1867) síremlékének
sírfelirata:
„Könyv és honszeretet, tietek vala élte, világa.
Sírja fölött e két csillag örökre ragyog.”

ELTÉRŐ KARAKTERŰ TELEPÜLÉSRÉSZEK
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ELTÉRŐ KARAKTERŰ
TELEPÜLÉSRÉSZEK
VÉDETT, HAGYOMÁNYT ŐRZŐ TERÜLET:
A falu legrégebbi része a főúttól keletre, a
hegyek irányában, patak völgyében fekszik.
A völgytől északra magas dombon áll a
templom, melynek helyén középkori templom és
Árpád-kori bencés apátság állt.
A templom alatti keskeny, kanyargós utcák
alkotják a korabeli településmagot, amely máig
megőrizte eredeti településszerkezetét.
A ma is fennálló legrégibb épületek ezen ősi
településrészeken találhatók.
A legtöbb hagyományos népi lakóház is ezen
területeken maradt fenn. Nógrádszakálon a
legelterjedtebb tetőforma a Szécsény vonlától
délebbre lévő településeken elterjedt oromzatos
kontytetőtől (palóckonty) eltérően a nyeregtető.

4
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JELLEGZETES
FALUSIAS TERÜLET:
A település legrégebbi részét
körülvevő területek falusias jellegű
lakóterületek.
A település térbeli fejlődését
alapvetően
a
geomorfológiai
adottságok határozták meg.
A település az Ipoly folyó árterei és
a folyótól keletre elhelyezkedő
dombok közötti teraszon, illetve a
dombok közötti völgykatlanban
terjeszkedett.
A település ezen, újabb utcáin
jellemzően
egy
színtes,
nyeregtetős vagy sátortetős családi
házak épületk, falusias összképet
teremtve a településen.
Ezen jellegzetes falusias jellegű
utcákon néha megjelennek a
manzardtetős épületek is, de mivel
ezek is egylakásos családi házak,
ezek is belesimulnak a faluképbe,
úgy mint a kis méretű intézményi
épületek,
amelyek
szintén
lakóépületekben, vagy kis méretű
kúria
épületekben
kerületk
kialakításra.
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JELLEGZETES ÜDÜLŐ TERÜLET
A
településtől
északra
található a Rárós-pusztai
hétvégi házas üdülőterület,
ahol
szép
természeti
környezetben lévő üdülő
telkeken helyezkednek el a
hétvégi üdülőházak.
Az épületekre jellemző az egy
vagy kétszíntes kialakítás, és a
meredek
hajlásszögű
magastető alkalmazása.
A hétvégi házas üdülő
területtől északabbra található
a korábban ifjúsági táborként
épült üdülőterület, ahol egy
nagyobb kiterjedésű területen
helyezkednek el a csoportosan
kialakított üdülőházak, szép
erdei környezetben.
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JELLEGZETES GAZDASÁGI TERÜLET:

A Palóc úttól északra korábban Tsz major
működött, jelenleg a terület gazdasági
területként hasznosításra vár.
A területen helyezkedik el a romos SzentIványi kúria, és egyéb romos épületek,
amelyek a gazdasági terület hasznosítása
során még helyreállíthatóak.
A belterülettől távolabb, attól délnyugatra és dél-keletre állattartó
telephelyek működnek.
Ezen területekre jellemző,
gazdasági tevékenységeket
nagyobb méretű gazdasági
megjelenése a meghatározó
arculat.

hogy a
kiszolgáló
épületek
építészeti

A nagyobb méretű gazdasági épületek
tetőszerkezete alacsony hajlásszögű
magastető,
általában
nyeregtetős
tetőformával.

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLET:

A
település
igazgatási
területének nyugati részén,
az Ipoly folyó árterén gazdag
növény és állatvilág található,
míg a déli területeken a
mezőgazdasági
művelésű
szántóföld
területek
a
jellemzők.
A településtől északra és
keletre lévő meredekebb
lejtőkön az erdők uralkodnak,
míg a település dél-keleti,
lankásabb területin a kertes
mezőgazdasági területek is
megjelennek.
A település belterületétől
északra, az Ipolyon átívelő
híd újjáépült, a korabeli híd
helyén, a régi kereskedelmi
útvonal megújításaként.
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BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT
TERÜLET:

Páris-patak völgye
A természetvédelmi területet Nógrádszakál
községtől északra találjuk ott, ahol az Ipoly,
a közút és a vasút a legközelebb szorulnak
egymáshoz. A hozzá vezető utat már
messziről jelzi a vasúti andráskereszt. A
terület a Litke és Nógrádszakál között
emelkedő andezittakaró része, amely
valamikor
az
Osztrovszki-hegyséhez
tartozott. Hosszú évmilliók során az Ipoly
fűrészelte le a hegység délkeleti
nyúlványáról. A Páris-patak ( néveredete
nem egyértelműen tisztázott ) igazából nem
is patak, mert nincs állandó vízfolyás a
medrében. Az év nagy részében teljesen
száraz ez a „ Grand Canyon „-ként egyre
jobban a hegy felé hátráló hatalmas
vízmosás.
Csapadékos
időben
és
hóolvadáskor viszont szép vízeséseket
láthatunk a 15-20 méter mély meredek falú
szakadékban. Feltehetően egy nagyobb
folyam
tengerparti
deltatorkolatánál
halmozódott fel az a hatalmas mennyiségű
üledék, amelybe a Páris-patak egyre jobban
bevágja a medrét. A kavicsos, homokos
üledék
gyengén
kereszt
rétegzett,
helyenként tufás márga vagy riolittufa-tufit
rétegek települnek benne. Ezekben igen
szép levéllenyomatokat lehet látni. A völgy
más részein vörös színben játszó,
opálosodott fatörzsek kerültek nagy
mennyiségben a felszínre. A folyami
üledékből több helyen nagyméretű vulkáni
andezitek és mélységi gránittömbök
preparálódtak ki, helyenként pedig erősen
összecementálódott
konglomeratumok
válnak le a meredek falból. Ezek a
vízmosásban sorakozó, több tonna súlyú
kőzettömbök a hajdani folyam vizének
roppant erejének engednek következtetni.
A gránittömböket feltehetően s Veporidák
irányából szállított ide, hiszen gránit
legközelebb csak arrafelé található. A
miocén földtörténeti kor burdigáliai
korszakában
felhalmozódott
üledék
hatalmas
mennyiségnek
látványa
lenyűgöző, méltán tarthat számot mind a
geológusok, mind pedig az amatőr
természetbúvárok, turisták érdeklődésére.

Építészeti útmutató

JELLEGZETES TÁJVÉDELMI
TERÜLET:
ÉPÍTÉSZETI
ÚTMUTATÓ
Arra a kérdésre, mitől szép egy lakóház, nem lehet egy mondatban válaszolni. Neves
építészek és filozófusok a különféle megközelítések ellenére egyetértenek azonban
abban, hogy a közhiedelemmel ellentétben a szépség nem szubjektív, nem részrehajló.
Szép az, ami érdek nélkül tetszik, mondja Kant. A szépség sokféle lehet. Borainkról sem
mondhatjuk, hogy a vörösbor jó, a fehér nem. Tudva, hogy bizonyos alkalmakhoz,
ételekhez jobban illik a vörös, mondhatjuk, hogy mi a rozét szeretjük. Ebben a
fejezetben nem szeretnénk egyoldalúan állást foglalni, leszűkíteni a lehetőségeket.
Viszont szeretnénk bemutatni, hogyan kerüljük el a legáltalánosabb hibákat, ne járjunk
úgy, mint a borász, aki gyakorlatlanul túlkénezi borát.

AJÁNLÁSOK I VÉDETT, HAGYOMÁNYT ŐRZŐ
TELEPÜLÉSRÉSZ
a településkép minőségi formálására vonatkozó ajánlások: építészeti útmutató
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VÉDETT, HAGYOMÁNYT ŐRZŐ TERÜLET

TELEPÍTÉS:
A védett, hagyományt őrző településrészen
a családi házak telepítése oldalhatáron álló,
a telken belüli elhelyezkedése az utcára
merőleges rendszerű.
A nem utcára merőlegesen telepített,
indokolatlanul,
nagy
mértékben
hátrahúzott családi ház építése nem
javasolt.
A családi házak a telek oldalhatárán állnak,
a ház mögött növényzettel határolva
kialakítható a védett kert.

TEREPALAKÍTÁS:
Az építési telkek terepfelszínének nagy
mértékű megváltoztatása nem javasolt,
mivel ez a természeti és épített környezet
harmóniáját rombolja.
Az épületeket lehetőleg a terepszíntbe
süllyesztve tervezzük, vagy ha ez nem
lehetséges,
akkor
minimális
terepkiemelést,
vagy
terepbevágást
alkalmazzunk, esetleg andezit kő támfallal.
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MAGASSÁG:
A védett, hagyományt őrző településrészen
a családi házak magassága közel azonos.
A meglévő épületek közé épülő új házaknak
hasonló magassággal kell épülniük, mint
környezetük.
A túl magas házak nem illeszkednek a
védett, hagyományt őrző településrész
utcaképébe.

TETŐHAJLÁSSZÖG:
A település védett, hagyományt őrző
településrészén
a
családi
házak
tetőhajlásszöge közel azonos.
A meglévő épületek közé épülő új házaknak
hasonló tetőhajlásszöggel kell épülniük,
mint környezetüknek. A túl magas, illetve
túl alacsony hajlásszögű tetővel rendelkező
épületek
nem
illeszkednek
a
településképbe.

TETŐFORMA:
A védett, hagyományt őrző településrészen
lévő családi házak tetőformája egyszerű. Új
házak építésénél a szomszédok figyelembe
vételével kell illeszkedni.
Amennyiben az építési telek körül kialakult
egy nyeregtetős házakból álló utcakép, úgy
oda ne tördelt tetőformájú épület kerüljön,
hanem
a
szomszédokhoz
hasonló
hagyományos nyeregtetős épület.

SZÍNEK:
A védett, hagyományt őrző településrészen
a meglévő épületek színvilágához illeszkedő
új épületek építése ajánlott. Nem
elfogadható
a
feltűnő
és
kirívó
színhasználat, a rikító színű fémlemez fedés
és burkolat.
Javasolt a fagyálló helyi kő lábazat, a fehér
vakolat és a natúr színű cserépfedés
alkalmazása, esetleg poltári cserép.
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KERÍTÉSEK:
A település védett, hagyományt őrző
területén
az
áttört
kerítések
kívánatosak, tömör és nem átlátható
megoldások nem elfogadhatóak.
A kerítések anyaga fa, kialakítása fa
oszlopos léc, vagy keskeny deszka
kerítés, esetleg két felé hasított
keskeny gömbfából, barnára mázolva,
vagy a fa erdeti színét alkalmazva
javasolt.
A kerítések lábazata, vagy oszlopai
ezen kívül hagyományos, helyi fagyálló
kőből is épülhetnek, fugázva.
Nem javasolt a fém kerítés használata,
a tégla kerítés is inkább az újabb
településrészeken alkalmazandó.

KERTEK:
A védett, hagyományt őrző település
részen a lakóépületek melletti sávban
hagyományosan a dísznövényekkel
betelepített udvarok helyezkednek el,
sok esetben az épületek előtt virágos
kerttel.
A telek hátsó részé a házikert művelés
a jellemző, burgonya, tök, bab,
zöldségek, gyümölcsök termesztésével.
Az udvaron néhol szőlő tőkék jelennek
meg, a nagyobb udvarokon, kerteken
diófa is előfordul.
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TORNÁCOK:
A népi építészet egyik könnyen
felismerhető, jellegzetes eleme az oldalsó
oszlopos tornác, amely esetenként az
utcai homlokzatra is kiterjed. Ékes példái
ezen településen is jól megfigyelhetőek.
Ezek az átmeneti - „külsőbelső” terek
készülhetnek az épület anyagából, de akár
faragott kőből is, mint azt a településen
fennmaradt legrégibb népi lakóházak is jól
példázzák.
A tornác kialakítására, elhelyezkedésére is
számos, részleteiben eltérő megoldás
lehetséges. Az arányos, tornácos épületek
sora karakteres utcaképet mutat, mely
erősíti a település egységes arculatát és
identitását.
Új épület tornáckialakításával és újszerű
átgondolásával
tovább
vihetjük
e
hagyományt új otthonunkba.
AJTÓK, ABLAKOK:
Az épületek megjelenését és hangulatát a
nyílászárók nagyban befolyásolják. A zárt
épülettömeggel így nyitunk a külvilág felé,
ezért nem mindegy, milyen módon
tesszük ezt.
A
különböző
településkarakterű
településrészek nyílászáróiban is eltérő
képet mutat, mely sajátosság megőrzése a
mi feladatunk is.
A hagyományos nyíláskialakítás a védett,
hagyományt őrző településrészen jól
megfigyelhető: két szárnyú, jellegzetesen
a legrégebbi épületeken hat osztatú, az
újabb hagyományos épületeken három
osztatú ablakok, utcai homlokzaton
szimmetrikus
kialakítással.
Ezen
településrészen hosszanti kialakítású,
keskenyebbnek
tűnő
ablakokat
figyelhetünk meg. Új ház építésekor
érdemes körüljárni a környéket, és ihletet
meríteni, hogy az otthonunk minél jobban
bele tudjon simulni környezetébe, ezzel is
gazdagítva az utcaképet.
HOMLOKZATKÉPZÉS, RÉSZLETEK:
A védett, hagyományt őrző területen az
épületek lábazata fagyálló kő, a
homlokzati falak simított vakolatosak,
fehérre meszelve, vagy fehérre színezve.
A túldíszített, túlszínezett épület hamar
elveszíti érdekességét, és utána inkább
zavaróan hat a nyugodt,
tiszta
településképben.
A
tetőszerkezetek
hagyományos
nyeregtetők,
vagyis
oromzatos
kontytetők, ahol az oromfalat legtöbbször
födémsíki párkány és szellőzőnyílások
díszítik. Az eresz deszkák díszes
faszerkezetek.
Ezen
jellemző
tetőszerkezetek
megőrzendők, az új tetőknél is
alkalmazandók
a
hagyományos
tetőformák.
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JELLEGZETES FALUSIAS TERÜLET

TELEPÍTÉS:
A jellemző falusias településrészen a családi
házak telepítése oldalhatáron álló, a telken
belüli elhelyezkedése az utcára párhuzamos
és merőleges rendszerű.
Nem elfogadható, ha egy ház az utca
vonalától elforgatott rendszerbe van
telepítve.
A jellemző falusias településrészén a családi
házak telepítése akkor megfelelő, ha a ház
az oldalsó telekhatárral párhuzamos. Az
épület utcafronti homlokzata a két
szomszédos épület utcafronti homlokzatával
egy vonalba kerüljön.

TEREPKIALAKÍTÁS:
Jó megoldás a terpkialakításnál a családi ház
részleges bevágása. Az így kitermelt földdel
feltölthető egyenesre a telek, kevés földet
kell megmozgatni.
Kiváló megoldás továbbá, ha az épület eleve
terepbe illesztve épül, így kapcsolata a
környezetével jó, a földmunka minimális.
Nem elfogadható az épület földbevájása, az
így kialakuló mélyedésben az esővíz
összegyűlik, a kert rosszul használható. Nem
elfogadható továbbá a ház teljes kiemelése
sem, mivel így a ház feltűnő platóra kerül,
kiemelkedik.
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MAGASSÁG:
A jellegzete falusias településrészen a
családi házak magassága közel azonos.
Az új épületeknek olyan magassággal
kell épülniük, mint környezetükben
jellemző lakóházak magassága.
A túl magas házak nem illeszkednek a
falusias jelgű településrészbe.
TETŐFORMA:
A jelleghzetes falusias elepülésrészen
lévő családi házak tetőformája
változatos. Új házak építésénél a
szomszédok figyelembe vételével lehet
illeszkedni a településképbe.
Amennyiben a tervezett családi ház
környezetében sátortetős épületek
állnak, úgy oda ne nyeregtetős
tetőformájú épület kerüljön, hanem a
többi épülethez hasonló tömegű és
tetőformájú.
TETŐHAJLÁSSZÖG:
A jellegzetes falusias területen a családi
házak tetőhajlásszöge közel azonos.
A meglévő épületek közé épülő új
házaknak hasonló tetőhajlásszöggel kell
épülniük, mint környezetüknek.
A túl magas, illetve túl alacsony
tetőhajlásszögű tetővel épülő házak
nem illeszkednek a településképbe.
SZÍNEK:
A
település
jellegzetes
falusias
településrészének színvilága változatos,
mégis megfigyelhető egy visszafogott
illeszkedés,
hasonló
anyagés
színhasználat.
A településrészen a meglévő épületek
színvilágához illeszkedő új épületek
építése ajánlott. Nem elfogadható a
feltűnő és kirívó színhasználat, a rikító
színű fémlemez fedés és burkolat.
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KERÍTÉSEK:
A jellegzetes falusias területen változatos
anyaghasználattal találkozunk: a nyers
felületű terméskő tartóoszloptól kezdve a
tégláig, a legtöbb esetben fa köztes
elemekkel vegyítve.
Jó példái annak, hogy a hagyományos
mellett megférnek a modern anyagok,
kialakítások is. A kerítések kialakítása
során
bátran
dolgozzunk
a
lakóépületünknél
is
alkalmazott
anyagokkal, színekkel: így méginkább
harmonikusabb, egységesebb hatást
érhetünk el.
KERTEK:
A kert az épített környezet része,
közvetlen
életterünk
szabadtérre
kiterjesztett közege, amely akkor tölti be
szerepét, ha harmonikus egységet képez
az épülettel, amelyhez kapcsolódik. A
kertalakítás során az épület és a kert
stílusa, hangulata harmóniában legyen.
Elsődlegesen tehát az épület stílusához,
üzenetéhez,
közvetített
érzetéhez
illeszkedő kertépítészeti megoldásokat
alkalmazzunk.
A kerti építmények a főépülettel azonos
építőanyagokból, vagy azzal harmonizálva
készüljenek. A pergolák, növényrácsok,
gépkocsibeállók, kukatárolók kialakíthatók favázas szerkezettel is, a
nyílászárókkal harmonizáló színezéssel.
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TORNÁCOK:
A tornác az a folyosószerű,
fedett, félig nyitott tér, mely
átmenetet képez a kert és a
ház között. Nyáron kiválóan
árnyékol,
télen
viszont
megfelelő tájolás mellett nem
állja útját az alacsonyan sütő
napsugaraknak. Véd az esőtől,
hótól, forróságtól. A régi népi
házak faragott kő vagy
téglából épített oszlopos
tornácai szép, követendő
példák
lehetnek.
Megszélesített, vagy terasz
fedésként használt átiratként
az épület legkellemesebb
helyét alkothatják.
HOMLOKZATKÉPZÉSEK:
Új épületek építése esetén
tetszőleges
anyagú, de fa
mintázatú, vagy fegyverzetű,
víztiszta,
vagy
matt
síküvegezésű, osztott ablakok
beépítése javasolt. Utcai
homlokzaton
érdemes
spalettát vagy zsalugátert
kialakítani,
illetve
redőnyszekrény
csak
beépített, rejtett kivitelben
létesíthető, a nyílászáróval
megegyező
színben.
A
nyílászárók javasolt színe a fa
eredeti színével azonos szín,
vagy a világos és középbarna,
olivazöld,
illetve
ezek
szürkével tört árnyalata.
Az épületek homlokzatvakolat
színezésénél a visszafogott
árnyalatú föld színek, a hehér,
vagy a sárga halványabb
árnyalatai a javasoltak.
Az
épületek
lábazati
kialakításánál
érdemes
használni
a
településen
hagyományosnak tekinthető
fagyálló
andezit
követ,
fugázva.
A
tetőfedés
anyagaként
javasolt használni a natúr
színű
égetett
agyag
cserépfedéseket,
amely
szintén esztétikus, egységes
településképet teremthet.
Ezen munkarészben láthatók a
mai jó példák is.
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JELLEGZETES GAZDASÁGI TERÜLET

TELEPÍTÉS:
Az épületek terepbe illesztésénél nem
javasolt túl nagy bevágást, vagy
földkiemelést alkalmazni, így az épület
kapcsolata a környezetével jó, a
földmunka minimális.
MAGASSÁG:
A jellegzetes gazdasági területen a
gazdasági
épületek
magassága
változatos. A gazdasági területen
épülő új gazdasági épületeknek
hasonló magassággal kell épülniük,
mint környezetük.
TETŐFORMA:
Ezen a területen az épületek jellemző
tetőformája nyeregtető, vagy a csonka
konty tető. Új épületek építésénél is
alkalmazni kell ezen tetőformákat.
TETŐHAJLÁSSZÖG:
A jellegzetes gazdasági területen az
épületek tetőhajlásszöge közel azonos.
Az új épületeknek a hagyományos
tetőhajlásszöggel kell épülniük, hogy
illeszkedjenek a tájképbe.
SZÍNEK, HOMLOKZATOK:
Ezen területen javasolt fehér vakolat,
vagy a halvány színű egyéb homlokzat
burkolat
használata,
amely
a
természeti
környezettel
jól
harmonizál. A tetőfedés színe a nyers
cserépfedés színének megfelelő, vagy
ahhoz közeli színű legyen.
KERÍTÉSEK:
A jellegzetes gazdasági területen
javasolt a tájba illő fa kerítés, vagy
egyéb áttört jellegű kerítés használata,
tömör kerítés építése azonban nem
javasolt.
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TELEPÍTÉS, TETŐFORMA:
A jellegzetes üdülő területen, a hétvégi
házas területre jellemző a nagyobb
hajlásszögű nyeregtetők alkalmazása, az
oromzatos épület végeken teraszok,
erkélyek kialakításával.
Kiváló megoldás, ha az épület eleve
terepbe illesztve épül, így kapcsolata a
környezetével
jó,
a
földmunka
minimális.
Az üdülőházas üdülő területen inkább
az alacsonyabb hajlásszögű tetők a
jellemzők.
A jellegzetes üdülő terület egészén
javasolt az új épületeknél a kialakult
hajlásszögű nyeregtető alkalmazása.
ANYAGOK:
A jellegzetes üdülő területek az
épületek anyaghasználatára jellemző a
természetes építőanyagok használata,
homlokzati megjelenése.
A lábazatok legtöbbször a helyi
hagyományos fagyálló andezit kőből
épületek fugázva, míg a falazatok
vakolat esetén legtöbbször fehérre
vakolva, vagy faszerkezetű falak esetén
faburkolattal ellátva épületek.
Ezen
természetes
építőanyagok
használatával kialakított homlokzatok a
természeti környezettel jól harmonizálnak, ezért ezek alkalmazása új
épületek építése esetén is javasolt.
KERÍTÉSEK:
A jellemző üdülő területen leggyakoribb
a kis faanyag felhasználású, áttört
jellegű fa kerítés alkalmazása. Javasolt
az újabb építkezéseknél is ezen, tájba
illő fa kerítéseket alkalmazni.
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BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLET

A tájképvédelmi jelentőségű
településrészeken
fokozott
körültekintéssel kell minden
beavatkozást (építést és terület
használatot) megvalósítani.
Általánosan javasolt a területek
beépítetlen
jellegének
megtartása a már kialakult és
értéket képviselő építmények
értéket képviselő karakterének
megóvása mellett.
Az
értékes
tájkarakter
megőrzését
szolgálja
a
területhasználat
és
a
telekszerkezet hosszú távú
megőrzése.
A tájképvédelmi jelentőségű
területeken
reklámfelület
elhelyezésére szolgáló önálló
építmény, felszíni elektromos
hálózati vagy hírközlési elem
vagy építmény elhelyezése nem
ajánlott.
Gondoljunk
az
éjszakai
fényszennyezésre is, a világítás
kialakítása során csak lefelé
világító
megoldásokat
alkalmazzunk.
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UTCÁK, TEREK, KÖZPARKOK

Ha az utcán végigsétálunk,
megfigyelhetjük a jellemző
épületformákat. Míg a
védett, hagyományt őrző
településrészen a népi
építészet
hagyományait
tükröző tornácos épületek a
meghatározók, a falusias
területeken a nagyobb
méretű, zömében sátortetős, vagy kontytetős
épületek az elterjedtebbek.
A közterületek tervezésekor
is
alkalmazkodjunk
a
meglévő
adottságokhoz,
utca-keresztmetszethez,
jellemző homlokzatmagasságokhoz, tetőformákhoz.
Érdemes tekintettel lenni
környezetünkre, hogy ne
alakuljon ki zavaros utca- és
településkép.
Éljünk
a
lehetőséggel,
tegyük
még
szebbé
településünket!
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A virágos, zöld utcák,
gondozott terek nagyon
fontos hozzátartozói az
élhető településnek, és a
barátságos,
szerethető,
esztétikus
településképnek.
A közterületeken, utcákon,
tereken lévő növényzet
fontos szerepet tölt be a
település
lakóinak
életében.
A cél egyértelműen ezek
megőrzése, fenntartása, és
újabbak létesítése.
A parkosított zöldfelületek
hozzájárulnak a pihenéshez, a kikapcsolódáshoz,
közösségi
élet
színtereként.
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REKLÁMTÁBLÁK, SAJÁTOS ÉPÍTMÉNYEK
Az utcaképhez a hirdetőtáblák, reklámfelületek,
cégérek is ugyanúgy hozzátartoznak, mint az
épületek vagy a növényzet. A hirdetés lényege a
tájékoztatás, amelyet utcaképbe illően is
megtehetünk. A védett, hagyományt őrző
településrész területén reklámhordozó nem
helyezhető el. Cégér, cégtábla elhelyezésekor
elengedhetetlen, hogy az alkalmazkodjon az
épület jellemzőihez, anyaghasználatához. A
település egyéb területein csak a szabályozás
szerinti reklámhordozó helyezhető el, itt szintén
elengedhetetlen a megfelelő anyaghasználat. A
tájképvédelmi
jelentőségű
területeken
reklámhordozók elhelyezése nem indokolt, és
nem javasolt. Újabb felszíni infrastruktúrahálózatok elhelyezése nem javasolt, a meglévők
jó karban tartása elegendő és szükséges.
A vízfolyások a település legattraktívabb elemei
lehetnek. A településen központi szerepet
játszik a patak. Környezetének alakítása közös
ügy is, ezért javasolt a patak és az út közötti
biztonsági korlát természetes építőanyagokból
történő kialakítása, andezit kő oszlopokkal, fa
korlátbetétekkel.
A településen lévő épületek utcai hoklokzatán,
illetve közterületről látható részén kerülni kell a
homlokzathoz nem illeszkedő egyéb műszaki
berendezések elhelyezését.
A víz környezetünk egyik leglátványosabb eleme,
ugyanakkor a kellemes közérzet biztosításának
alapja. Az utak, járdák megfelelő vízelvezetése
alapvető
a
harmonikus
településkép
létrehozásához. Ugyanakkor a csapadék
hasznosítása, megtartása nagyban megnöveli a
szép környezet kialakítását és fenntartását. A
védett, hagyományt őrző területrészeken az
árkok fontos településképi elemek, burkolásuk
természetes andezit kőből javasolt, kő
kapubejáró hidakkal.
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