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BEVEZETÉS
A falu a középkor óta a magyar
településszerkezet
leggyakoribb
eleme. A falurendszer azonban
mindig alakult, módosult. Múlt
századunk közepén a magyar
gazdaságban és társadalomban
olyan
alapvető
változások
sűrűsödtek össze, melyek hatása a
falunak nemcsak külső képét,
hanem egész belső szerkezetét, az
ott lakók életmódját is gyökeresen
átformálta.
Az
életmód
változásának
szemmel
látható
megnyilvánulási formája a falusi
építkezés,
a
lakáskultúra
átalakulása. A régi paraszttörvények
szerint a ház helyi anyagokból
készült, és beosztását szigorúan a
szükségletek szabták meg. A falusi
háztartások felszerelése ma már alig
marad el a városiakétól, de az
ellátási gondok, a szegényesebb
üzlethálózat
és
a
gyengébb
infrastruktúra miatt minden egy kicsit
késik, átalakul. Értem ezt térben és
időben
egyaránt.
Ennek
köszönhetően
sokszor
letisztul,
egyszerűsödik, vagy éppen torzul
mindaz, amit az ember utánzással
meghonosít
saját környezetében,
elszakadva generációk örökségétől.
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Ebben a helyzetben a legfontosabb
érték az identitás és a közösség.
Hiszen a házak is lehetnek eltérőek
egymástól,
különböző
korúak,
állapotúak vagy tömegűek, de
harmóniát
csak
egységes
rendezőelv alapján áraszthatnak
településléptékben.
Nem
az
egyformaság és a tipizálás hozza el
a várt rendet, de illeszkedési elvek
nélkül könnyen rivalizálhatnak még a
leggazdagabb
szomszédok
is
egymás és környezetük kárára.
Organikus
továbbépítés
során
tekintettel illene lennünk egymásra!
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A természeti értékek bemutatása

KISPÁLI
BEMUTATÁSA
Kispáli község Zala-megye Északi
részén, Zalaegerszegtől mintegy 10
km-re helyezkedik el. Földrajzilag a
Kemeneshát aljához illetve a Zalaidombság Göcsej tájegységéhez
egyformán közel fekszik. A falu
egyetlen hosszú utcája a dimbesdombos táj egyik dombjának
gerincét követi. A falu határai is a
környező
dombok
és
völgyek
váltakozását mutatják. A község első
említése 1305-ből való. A település
története
során
nem
volt
jelentősebb kötődése nagy nemesi
családokhoz,
nagybirtokhoz,
jellemzően kisnemesek lakták, kisebb
megosztott földterületek voltak a
meghatározóak.
A
település
szerkezet falusias jellegű, az ún. fésűs
elrendezésű családi házas beépítés
dominál. Az 1990-as évek elejéig a
község nem rendelkezett sem saját
templommal, sem pedig saját
iskolával. A településen 1929-ben
épült az Imaház, amely iskolaként és
tanítólakásként
is
szolgált.
A
közösségi élet színterének az 1928ban épült egykori Steffler család
tulajdonát képező kúria ad otthont.
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8 | A település történetének rövid bemutatása

Kispáli lakóinak száma 260 fő, a lakóépületek száma kb. 110 db. Belterülete
72 ha, külterülete 385 ha. A község közműellátottsága teljesnek mondható.
Kispáli község címere álló, két részre osztott, csücskös talpú pajzs. A jobb
oldali kék mezőben zöld halmon egy aranyszínű harangláb áll, a jobb felső
sarokból egy aranyág hajlik be két makkal és két levéllel. A bal oldali zöld
mezőben a pajzstalp bal oldaláról benyúló ezüstkéz látható, ami három
szál arany búzakalászt fog. A jobb felső sarokból arany napsugarak
ragyognak, mint a búzaszálak a termékenység, a gyarapodás, az erő
szimbólumaként. Megjelenik még a makk a tölgyfalevéllel, ez utal a
természetes környezetben lévő lombos erdőre. A címer színei a kék, a zöld
a természet színei, a békét, termékenységet is jelenthetik, az arany és az
ezüst a színeken megjelenő heraldikai mázak. A benyúló emberi kar a
búzakalászokkal utal az emberre, konkrétan a Kis Pálra, a mindenkori
kétkezi munkára, a teremtő emberi erőre, ami nélkül nem létezik a
gyarapodás.

A természeti értékek bemutatása
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Napjainkban ezt a néhány történelmi emléket kivéve, leginkább a
természet és a parkosítás az igazi látnivalója Kispálinak. Ez ad fantáziát a
közösségi és az egyéni fejlesztéseknek, sőt a rendezvényeknek is. Kispáli
szemet gyönyörködtetően illeszkedik a dombok és völgyek vonulatai közé.
Jellemző a települést körülölelő szépséges táj, a térség gazdag növény- és
élővilága, a természettel együtt élő, kultúrát teremtő ember és a település
sok száz éves történelme. A falu arculatát, épített és természeti örökségét
nagymértékben meghatározza a táj, ami körül veszi. A domborzat és
talajviszonyok alakították évszázadokon keresztül a külterület művelését. A
meredekebb, nehezen járható domboldalakon erdők vannak, a
patakvölgyekben rétek húzódnak, a lankásabb domboldalakon szántók
terülnek el. Állattartást csak néhány család végez, de a legelőket nem
tudják teljes mértékben hasznosítani. A lakótelkek végében kiskerti művelést
folytatnak a tulajdonosok. A kertek zöld növényzete, és egy-egy fasor
biztosít változatos utcaképet. Az elmúlt években megújultak a középületek
homlokzatai és belső terei, de hasonló gondosság jellemezte a hozzájuk
tartozó közvetlen környezet gondozását is. A falu közössége az udvart is
szépen rendbe tette, padokat, asztalokat helyeztek ki, kültéri kemencét is
építettek. Nemcsak lényeges, hanem látványos fejlesztés a játszótér
létesítése, ami a Hősi emlékmű mögötti közterületen kapott helyet. A
település vezetői is azon fáradoznak, hogy a szűkös pénzügyi lehetőségei
ellenére egyre több közösségi programot szervezhessenek ezekre a
helyekre, amely lehetőséget teremt a község lakóinak az összetartozásuk
erősítésére, közösségi tudatuk fejlesztésére. A lakosság aktivitása
elengedhetetlen mozgatója a közösség működésének, a tevékeny
részvétel a lakó- és közterületek létrehozásában és gondozásában fejleszti
az ahhoz való vonzalmat is. A járdák, vízelvezető árkok és zöldfelületek
ápolása mellett ugyanilyen vezérelv a településen a köztisztaság fogalma
is. Természetesen a település jövőjére, a fiatalok megtartására is
folyamatosan gondolnak, így a falu nyugati oldalán hetven építési telekkel
új lakóövezetet, a déli oldalán pedig iparterület jelöltek ki. Lélekszáma
folyamatosan növekszik. Nem jellemző a munkanélküliség, sőt egyre
többen választják Kispálit a városhoz való közelsége és vonzereje miatt.
A településképi arculati kézikönyv célja egy olyan szemléletformálás, mely
a helyi lakkosság, döntéshozók, újonnan betelepülők számára nyújt
tájékoztatást az épített és ter-mészeti értékekről, a település építészeti
arculatának jellemzőiről, és iránymutatást az épített környezet alakításával
kapcsolatos elvárásokról. A hagyományok szerint az építészet három
alapköve a hasznosság, a tartósság és a szépség, ezért közérdek!

10 | Örökségünk
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ÖRÖKSÉGÜNK
Az építészet a kultúra része és
folytonosságon alapul. Az épített
környezet a történelmi korok térbeli
és tárgyi lenyomata, helyi és nemzeti
önismeretünk gyökere és forrása. Az
életminőséget emelni képes épített
és természeti környezet harmonikus
együttélése alkotja a kulturális tájat,
amelyet a helyi adottságokhoz
alkalmazkodó minőségi, építészeti
alkotások
folyamatosan
gazdagítanak. A Kárpát-medencei
vidék
sokszínű
paraszti-népi
építészete
és
településkultúrája
Európában is kimagasló és egyedi
értéket képvisel. Ennek tudatában a
közvetlen környezetünkben lévő
épített környezet gondos ápolása,
jókarbantartása és a hagyományok
megőrzése
az
egyre
gyorsuló
világunkban legfőbb feladataink
egyike.
Az
egyre
növekvő
lakásigény közepette is példát kell
mutatnunk az utókornak a megtartó
építészettel,
azaz
a
meglevő
épületek
szerves
folytatásaként
létrejövő
megoldásokkal.
Újkori
építészetünk elsődleges célja, hogy
egységes,
fenntartható
épített
környezetet teremtsen. Előnyben kell
részesíteni
a
helyi
anyagok
használatát,
a
decentralizált
energiatermelést és kezelést.

Örökségünk
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„… ha valaki elmegy valahova főépítésznek, akkor nem az a feladata,
hogy majd ő megmondja, hogy milyen a szép ház, meg hogyan kell a régi
házaknak a homlokzataira visszatenni a díszeket, meg hogy hogyan kell
szép közvilágítást csinálni…, hanem az, hogy hogyan lehet elkezdeni egy
olyan életet egy településen, amely majd ki fogja termelni és magával
hozza természetes hozadékát: egy értelmesebb és méltóságosabb életet.
Tehát a főépítésznek nem elsősorban az a feladata, hogy megmondja, mi
a szép ház és ezért vitatkozzon nála képzetlenebb vagy tájékozatlanabb
emberekkel, hanem hogy olyan döntés-előkészítő munkát végezzen a
településeken a polgármesteri hivatalok mellett vagy azokon belül, ami
lehetővé teszi azt, hogy az emberek a bennük szunnyadó vágynak
megfelelően magasabb rendű életet tudjanak élni.” - (Makovecz Imre)
Magyarország teljes területén ebben a szellemiségben újrastrukturálódó
főépítészi rendszer hivatott biztosítani az építészeti és településtervek
minőségi és szakmai felügyeletét és összehangolását. Emellett folyamatos
konzultációkkal és szakmai tanácsadással lehetséges a települések
arcélének kidolgozása gazdaként. Fejleszteni kell az építészet és a
társművészetek elméleti és gyakorlati együttműködését is, illetve segíteni a
vizuális és építészeti kultúra ismeretszerzését. Ennek egyik eszköze a
széleskörű társadalmi párbeszéd. Közvetlen környezetünket érintő
építészetnek a közgondolkodás szerves részévé kellene válnia. Az új
technológiák, a gyors kommunikáció, a megújult életmód és az egyre
növekvő globális éghajlati aggályok mai korszakában az örökség, a
lokalitás és a regionális identitás szempontjai régimódi fogalomnak tűnnek,
ha nem tárgyaljuk ki őket egymás között. Léteznek azonban jól
meghatározható technikák, eljárások, amelyek alkalmazásával a
hagyományos építészeti karakterhez és az egységes faluképhez jobban
igazodó, arányosabb és esztétikusabb épületek építhetők. Nem a múltat
kell imitálni, hanem a helyi értékeket, jellegzetességeket és anyagokat kell
felhasználni az új tervezésénél vagy egy régi megmentésénél esetleges
visszafejtésénél. Természetesen alkalmazkodni kell a mai igényekhez,
alternatívát kell nyújtani a modern vidéki élethez. Próbáljuk megmenteni a
még meglévő, régi, omladozó melléképületeket és a természetesnek tűnő,
árnyat adó, helyi növényeket. Kerüljük a tájidegen és allergén fajok
telepítését illetve a műanyagok és egészségünkre veszélyes építőelemek
használatát a bonyolult csomópontok kialakításánál!
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Eltérő karakterű településrészek

ELTÉRŐ KARAKTERŰ TELEPÜLÉSRÉSZEK
A
területrendezés
többszintű
összehangoló és egyensúlyteremtő
folyamat,
melynek
célja
a
fenntartható
területhasználat,
a
komplex építészeti szemlélet, a
környezethez
való
harmonikus
illeszkedés, valamint a települések
gazdasági
fejlődésének
elmozdítása. Mindez a táji, valamint
a kulturális értékek megőrzésével és
fejlesztésével érhető el. A telkek és
házméretek sohasem a véletlen
vagy az önkény művei voltak,
azokat évszázadok tapasztalatai,
szükségletei formálták, hogy ideális
lakókörnyezet legyen a benne élő
családok
számára.
Régen
az
emberek
tudták,
hogyan
alkalmazkodjanak a domborzat, az
éghajlat, a nap és a szél járásához.
Ezért is alakultak ki különböző
karakterű
településrészek
a
terepadottságoknak és a használati
funkciónak
köszönhetően.
Új
beköltözőként illik megismerni a
szomszédsági viszonyokat építészeti
értelemben is, olyan lakókörnyezetet
kellene választani, aminek mi is
szerves részévé szeretnénk válni, és
nem bomlasztani azt!
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ÓFALU
Kispáli Ófalunak nevezhető területe az eredeti településmag, mely ai
imaház és közpark szoknyájaként falusias, helyenként a végtelenbe futó
csíktelkes beépítéssel kíséri végig a Kossuth Lajos, és József Attila utcákat.
Jellemző a vakolt, földszínű homlokzat és az oromfalas illetve az utcával
párhuzamosan kiforduló magastetős, egyszintes tömeg. A melléképületek
még ma is a házak folytatásaként lépcsőznek le a művelt kertek felé. A
típikus egy utcás zalai falu mára kezd mélységekkel bővülni a hosszú kertek
levágásával, új telkek kialakításával. A kerítések alacsony áttört kialakítású,
vaskerítések, vagy betonlábazatos léckerítések, melynek formai kialakítása
változatos, továbbá található drótfonatos és élőnövény kerítés is.
Egyértelmű cél az Ófalu védett területén a hagyományos utcakép
megőrzése az eredeti építészeti elemek megtartásának támogatásával, új
épületek építése, meglévők átépítése esetén azok továbbgondolásával, a
folytonosság megőrzésével.

Eltérő karakterű településrészek
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ÚJFALU
A település északi illetve dél-keleti
részén az elmúlt évtizedekben újabb
épületállomány
létesült
az
új
beköltözők illetve a szülői házat
elhagyók
részére.
Tudatosabb
településfejlesztés eredményeként
alakultak ki szélesebb és rövidebb
telkek, de az újfalu területe nem
szakadt le önálló telepként, mára
szinte szerves folytatásnak tűnnek az
új
házsorok
néhány
kivételtől
eltekintve.
Ezen
a
területen
megjelennek a négyzetes alaprajzú,
földszintes, sátortetős lakóépületek
is, melyek típustervek szerint épültek
az ötvenes évektől egészen a
nyolcvanas évekig. A beépítés
jellege sem tér el teljesen az ófalusi
résztől, de jellemzőek a sátortetős
földszintes és a tetőtér beépítéses
épületek
is
egymás
szomszédságában.
Beépítési
javaslatként
megjelenhetnek
a
mára üresen hagyott hátsókertek
leválasztásával a párhuzamos utca
is, ami egy kompaktabb és
fenntarthatóbb
települést
eredményezhet hosszútávon.
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A kisszámú új építés mellett nagy
igény és építési kedv mutatkozik a
meglévő,
jellegzetes
háztípust
képviselő
épületek
felújítására,
energetikai
korszerűsítésére
és
bővítésére.
Szerkezeti
állapotuk
miatt alkalmasak napjainkban egy
körültekintő
bővítésre
nagyobb
családok számára is. Felújításuk
során ügyelni kell, hogy az utcai
homlokzat arányait jelentősen ne
változtassuk meg. Ha utcafronti
homlokzat nyílászáróit kicseréljük,
kerüljük azt a megoldást, amikor
közvetlenül a meglévő keretbe
építik be az új nyílászárókat. Ilyenkor
az
utcai
homlokzat
aránya
megváltozik, a belső terek a
lecsökkent
ablakfelületek
miatt
kevesebb fényhez jutnak! Ha a
belső terek elosztása megengedi, a
meglévő kettő utcafronti ablak
helyett nyithatunk négy ablakot,
melyeket egyenletesen elhelyezve
barátságos
utcai
homlokzatot
kapunk.
A
településkép
egységességét segít megőrizni, ha a
sátortetős
tetőt
nyeregtetőre
cseréljük, de ne az oromzattal
forduljon az utca felé. Ha a tetőtér
beépítésre kerül, részesítsük előnybe
a
tetősíkablakokat,
a
kiugró,
nehezen kezelhető “kutyaház”-szerű
tetőidomokkal szemben. A túl nagy
tetőfelület zavaróan hat, ezért a
manzárdtetős
kialakítás
nem
ajánlott.

Eltérő karakterű településrészek

MEZŐGAZDASÁGI
ÉS IPARI ÖVEZET
Az
elmúlt
években
igény
jelentkezett a település peremén
lévő szántóföldek helyén kijelölt ipari
övezetben
cégtelephelyek
kialakítására. Manapság az ipari
épületek
jellemzően
vázas
csarnoképületek,
igazodva
a
befektetői és a funkció által
megkívánt igényekhez. Ne feledjük
azonban, hogy ez nem csupán
lerakat, hanem kirakat is egyben:
hozzátartozik a cég arculatához. A
településkép
oldaláról
tekintve
pedig a „vizuális környezetvédelem”
itt sem elhanyagolható szempont.
Nem mindegy, hogy ipari épületeink
telepítése, megjelenése hogyan
illeszkedik a természeti környezethez.
Fokozottan igaz ez abban az
esetben, ha fontos kilátópontokról
rálátás biztosított a területre. Ha a
település
belterületi,
beépített
szövetéről van szó, fontos a helyi
építészeti arculathoz való illeszkedés
is. A „vizuális környezetvédelem” a
gazdasági
épületeknél
sem
elhanyagolható szempont. Nem
mindegy, hogy az állattartó vagy
tároló,
épületeink
telepítése,
megjelenése hogyan illeszkedik a
természeti környezethez. Jó, ha van
formai racionalizmusa és aránya.
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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 túlkezeli borát.
Új építés vagy ingatlanvásárlás esetén mindenekelőtt fel kell mérnünk
anyagi lehetőségeinket és a család életviteléhez vagy a megbízás
céljához igazodó valós igényeinket. Ennek alapján összeállíthatunk egy
építési programot (szobaszám, fontosabb berendezések helyszükséglete,
tárolási igények, háztartás jellege, kedvelt hangulatok stb.) kiemelve a
számunkra lényeges tervezési szempontokat (akadálymentes, ökologikus,
passzív, épületautomatizálással
felszerelt, hagyományos,
modern,
többgenerációs stb.), melyeket megosztunk az építésszel. Kerülendők a
túlzott méretek, melyek többletköltséget jelentenek mind az építés, mind
pedig a fenntartás terén. Olyan helyet válasszunk, amely nem csupán
álmainknak, de életmódunknak, és az általunk összeállított építési
programnak is megfelel. Más szempontokat kell figyelembe venni egy
történelmi utcakép vagy egy új parcellázás esetén. Meghatározzák
lehetőségeinket többek között a terepviszonyok, a telek beépíthető
részének helyzete, azon belül a beépítés mértéke. Egyeztessünk a
főépítésszel, tisztázva, hogy a területre érvényes előírások biztosítanak-e
lehetőséget az általunk elképzelt épület megvalósítására!
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ÚJFALU
TOVÁBBÉPÍTÉSE
Új családi otthonunknak olyan
helyet válasszunk, amely nem
csupán
álmainknak,
de
életmódunknak, és az általunk
összeállított építési programnak is
megfelel! A megfelelő tájolásra az
energiatakarékosságon
túl
a
mentális
komfortérzet
miatt
is
figyelnünk kell. A hazánkban északnyugati uralkodó széliránynak kitett
homlokzatokra
kevesebb
nyílás
kerüljön, a teraszt lehetőleg a széltől
védett helyzetbe helyezzük. Egy jó
arányú oldalhatáros épület egyszerű
tetőformájával
gazdaságos
kialakítást
tesz
lehetővé,
jól
tagolható,
és
rugalmasan
bővíthető.
Gazdaságosan
megépíthető
és
fenntartható
konstrukciót érdemes létrehozni,
mely
környezettel
harmonikus
viszonyra törekszik, teljes életciklusa
során.
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MAGASSÁG
A meglévő épületek közé épülő új
házaknak hasonló magassággal kell
épülniük mint környezetük. A túl
magas házak nem illeszkednek a
tóparti
utcaképbe.
Lehetőség
szerint
tagoljuk
az
épületeket
alapvető geometriai egységekre. A
vízre telepített stégek magassága
soha
ne
haladja
meg
a
növényzetet.

TETŐHAJLÁSSZÖG
A meglévő épületek közé épülő új
házaknak hasonló tetőhajlásszöggel
kell épülniük mint környezetüknek.
A túl magas (alpesi) illetvetve túl
alacsony (mediterrán) hajlásszögű
tetővel rendelkező épületek nem
illeszkednek egymáshoz. Lapostetős
megoldások
választásánál
preferáljuk
a
növényzettel
beültetést, a széles árnyékoló
ereszek kialakítását. Kerüljük a
bonyolult tetőformák kialakítását!

Építészeti útmutató
TELEPÍTÉS
A településen a családi házak
telepítése oldalhatáron álló, a
telken belüli elhelyezkedése az
utcára
merőleges
rendszerű.
Ezeknek
az
utcáknak
a
folytatásaként
igazodjunk
szomszédainkhoz.
A
közösségi
épületek már a nagyobb tömegek
miatt utával párhuzamos gerinccel
rendelkeznek.

SZÍNEK
A falusi családi házak színvilága
eredetileg
visszafogott
volt,
egymással harmonizált. 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
Általánosan elmondható, hogy kerítések esetében az áttörtség, a
természetes anyagok, természetes színek használata, a túldíszítettség
kerülése ajánlott. A kerítések befuttatása minden esetben nagyon jó
hangulatúvá teszi az utcaképet. Viszont zöldkerítésként használt
sövényekkel óvatosan kell bánni, nagyon zavaró ha magasabbra
nőnek. Különösen szép, változatos példákat találunk fából és igényesen
kialakított kovácsoltvasból, fémpálcákból készült kerítésekre. Az Ófaluba
a természetes anyagokból épített áttört kerítések illenek, anyagukat
tekintve farács, fa lécezet, kovácsoltvas, vagy egyszerű fém pálcázat,
tömör épített lábazattal falazott tartópillérekkel vagy faoszlopokkal. A
kerítések kialakítása során dolgozzunk a lakóépületünkön is alkalmazott
anyagokkal, színekkel, hogy még harmónikusabb, egységesebb hatást
érjünk el. Hazánkban sokan, a biztonság érdekében telküket tömör
fémmel, kővel, vagy fával körbe kerítik. Teremtsük meg a privát,
járókelők tekintetétől elzártabb kertrészünket a hátsókertben! Kerítések
széles
választéka
áll
rendelkezésünkre,
ám
a
legszebb,
leghangulatosabb porta is tönkre tehető egy nem odaillő kerítés
építésével. A kerítés egyszerre teremt kapcsolatot a közterülettel,
ugyanakkor el is választja az ingatlantól. A közterület és a magánterület
elválasztó vonala nem csak határvonal, hanem térfal, áttört formájában
pedíg összekötő elem, mely az utcakép, így a település arculatának is
meghatározó eleme. A kerítés legfontosabb eleme maga a bejárati
kapu, egy szép kilincs, vagy egy ötletes pillérmegoldás éppen elegendő
vizuális élmény! A kertkapu kialakításakor hangsúlyozzuk a belépés
helyét, de kerüljük a túlzott hivalkodást, hiszen a kertkapu a megérkezés
és fogadás kiemelt pontja. Kerüljük az embermagas, tömör kerítéseket.

Építészeti útmutató
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KERTEK
Kispáli zöld karakterét a házakat körülölelő magán kertek teszik teljessé. A kert
szerves része a lakóterületeknek, egységet alkot a lakóházakkal, de a tágabb
környezet alakítására is hatással van. A lakók kikapcsolódásának helyszíne,
esztétikailag az egész lakóközösségre hatást gyakorol, a szűkebb környezet
mikroklímáját döntően befolyásolja, de a lombtömeg, a vízelvezetésre,
szikkasztásra alkalmas felületek gyakorlatilag egész városrészek klímáját,
levegőminőségét alakítják. A kertek lombhullató fái az épület hűtésében és
árnyékolásában is segítenek, így a fák védelme különösen fontos. Bár a
magánkertek kialakítása a tulajdonos lehetősége, a stílusos, környezetbe illő
kertek tervezésének, fenntartásának támogatása jótékony hatású a tágabb
környezetre is. A házak melletti oldalkertekben inkább a díszítő jellegű udvar
fogadja a megérkezőt. A mai igények kielégítése miatt ez a rész a
gépkocsibeállást szolgáló, burkolt felületté vált, melyet keskeny kerti sáv
szegélyez. Válasszunk visszafogott anyagokat hozzá!
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MELLÉKÉPÜLETEK
A nem mellékes kerti építmények, melléképületekvlehetőség szerint a
főépülettel azonos építőanyagokból, vagy azzal harmonizálva készüljenek.
A gépkocsi tárolók, fedett beállók, kukatárolók esetén előnyben
részesítendő a könnyűszerkezetes, fa építmények kialakítása. A
melléképület pozicionálásánál tartsunk szem előtt a használati igényt, de
minden esetben fordítsunk nagy figyelmet az esztétikus összkép
kialakítására, mely az utcaképet lehetőség szerint nem befolyásolja
zavaróan. Új építés esetén ne feledkezzünk meg a célszerű és jól
méretezett tárolók (kerti szerszám, raktár, műhely, garázs, kukatároló stb.)
kialakításáról. A településkép szempontjából sem szerencsés az épületek
mellett gomba módra szaporodó, jellemzően hulladékanyagból
összetákolt, ipari jellegű bódék látványa. Egy gondosan megtervezett,
igényesen megépített épület mellett disszonáns hangot üt meg egy
barkácsáruházi katalógusból választott kis házikó látványa. Ezért már a
tervezés során mérjük föl reális igényeinket a tároló és egyéb, kiegészítő
funkciókat befogadó (nyárikonyha, fészer, fatároló stb.) melléképületekre
vonatkozó igényeinket, és osszuk meg az építésszel, hogy kezelje a terv
részeként. Bővítés vagy felújítás esetén óvjuk meg a számos egyéb funkció
befogadására alkalmas régi istállókat, csűröket vagy górékat, melyek
megbecsülendő értékek.
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AJTÓK, ABLAKOK
A régi házakon lévő hagyományos ablakok viszonylag kicsi méretűek,
faszerkezetűek, osztottak és kétszárnyúak. Felújításnál, vagy új épület
építésekor az egységes utcakép megteremtése érdekében kívánatos az
illeszkedés a hagyományos nyílászáró arányokhoz, megjelenéshez,
anyaghasználathoz. Az épületek hátsó kert felé néző részében ettől eltérő
megoldások is elképzelhetők. Régi házak felújításánál érdemes a régi
ablakokat megtartani és hőszigetelő üvegezésűvé átalakítani. Napjainkban
az energiatakarékosság jegyében gondolni kell a nyári meleg és a
napsütés elleni védelemre. Több jó megoldás is létezik: előtetők, fix vagy
ideiglenes árnyékoló szerkezetek, ponyvák, tornác, az ablakokra szerelt
táblák, zsalugáterek vagy rejtett redőnytokok. Homlokzatunk megjelenését
könnyen díszíthetjük visszafogott anyagú és geometriájú keretezéssel.

Építészeti útmutató

HOMLOKZATKÉPZÉS
A beállt lakóterületeken az alkalmazott színvilág változatos. A környezethez
való illeszkedés érdekében a fehér, tört fehér, a homok- és agyag szín, a
tégla és terrakotta vörös színek, a pasztell földszínek, valamint természetes
építőanyagok esetén azok természetes színei javasoltak. Kerüljük a harsány,
élénk és a nagyon sötét színeket a homlokzat színezésekor! A kialakult
épülettömegek gyakran nagyok, tagolatlanok, ezt egy esetleges
felújításkor igyekezzünk oldani! Az igényes, modern építőanyagok és a
hagyományos
építőanyagok
együttes
alkalmazása
esztétikus
megoldásokra vezet. Alkalmazzunk nagy vakolt felületeket és természetes
anyagokat a homlokzatokon! Megfelelő építészeti minőség esetén
használható beton és nagyobb üvegfelület is. Kerüljük a csempe jellegű
burkolatokat, akkor se alkalmazzuk, ha azok természetes kő anyagúak!
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RÉSZLETEK
Figyeljük meg régi épületeinek részleteit és tanuljunk a régi mesterek
csodálatos munkáiból, hogy micsoda műgonddal nyúltak a legapróbb
részletekhez! Az épületek díszei, értékei a részletek, melyek egy-egy
homlokzati stukkót, ablakkeretezést, vagy éppen nyílászáró részletet, tornác
oszlopot jelentenek. Ezek nélkül a részletek közül az épület egy lenne a sok
közül, de ezek az apró díszítések teszik igazán egyedivé a házakat. Jó
példák az oromfal padlásszellőző nyílásához, vagy az ablakos vakolat
tükörben elhelyezett vakolatdíszek. A padlásbevilágítók is sokfélék és
jellemzően a nagyobb, polgári házak tetején építették be. Az ökörszem
ablakokat, padlásvilágítókat felújítás esetén sok esetben nem teszik vissza,
nem javíttatják meg, pedig különleges karaktert, egyedi vonást ad az
épületnek. Néhány megmaradt kerekes kút emlékeztet minket a korábbi
időkre. Kötelességünk, hogy megőrizzük és rendbe hozzuk ezeket a múltból
ránk maradt gyöngyszemeket. Az alapok megerősítésével, szigeteléssel és
vízelvezetéssel, a faszerkezet felújításával, vagy újragyártásával és állandó
karbantartással meghosszabbíthatjuk életüket.

Építészeti útmutató

Ez a fejezet a részletek fontosságát mutatja be, mely szempontok sokszor
nem kapnak kellő hangsúlyt a tervezés során, pedig ezen részletek
egészéből tevődik össze az épület településképi megjelenése. Fontos, hogy
ezekkel a részletekkel azután kezdjünk el foglalkozni miután a megfelelő
formát, arányt, léptéket, tömegképzést megtaláltuk. A vakolatlan
téglafalak a felfuttatott zöld növényzet igazán szép megjelenést kölcsönöz.
Ne feledjük: a praktikum és az esztétika, az építészeti minőség egymással
nem ellentétes fogalmak! Különösen fontos a vakolatszín és struktúra, az
ablakpárkányok gondos megválasztása.

|29

30 | Építészeti útmutató

MAI PÉLDÁK
Ebben a fejezetben a tágabb
régióból, a teljesség igénye nélkül
igyekeztünk olyan, már megépült
példákat
bemutatni
bizonyos
témakörök szerint, melyek inspirációt
adhatnak, és akár újabb, innovatív
megoldásokra
ösztönöznek.
A
mellékelt képanyag bizonyos, a
képaláírásban is megjelölt elveket
illusztrál.
Egy-egy
felmerülő,
településképi szempontból jelentős
kérdésre jó választ adnak. A
településközpontban építendő új
létesítmények
esetén
minden
esetben
alkalmazkodni
kell
a
szomszédos
épületekhez.
Beépítésben, tömegben, méretben,
anyaghasználatban, részleteiben is
igazodni kell a környezethez. Az
építészeti
útmutatóban
felsorakoztatott
javaslatok
betartásával, ezekhez hasonlóan
arányos, szolid, illeszkedő házat
építhetünk. Az ajánlások között itt
bemutatott
új
épületek
tömegformálása, anyaghasználata
és
a
kivitelezés
minősége
átgondoltságról,
szakmai
igényességről tesz tanúbizonyságot.
A túldimenzionált házak építése
mindenképp kerülendő. Javasolt a
nem túl széles épületek kialakítása,
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Az épület jó példája a hagyományos és mai formálás egységének. A ház
udvari részén a természet felfut a homlokzatra, így az árnyékoló hatás
erősen védi a nyári forróságban is.

32 | Mai példák

Ezen az épületen az arányos
homlokzatszerkesztés,
és
a
természetes
anyaghasználat
a
kiemelendő. A nagy alapterület
eellenére is jól tagolják az egyes
szerkezeti elemek.
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A súlyosabb hatású téglaburkolat
a tömör felületeken és könnyedebb
deszkaburkolat a nyílások környékén
teszi játékossá és egyben tagolttá
az egyszerű tömegű épületet

34 | Utcák, terek
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UTCÁK, TEREK
A településkép javításához sokszor
nem szükséges nagy beavatkozás, a
rendezett
közterületekre
való
törekvéssel látványosan érzékelhető
a településkép pozitív változása. A
közterületek megfelelő fenntartása,
a már nem használt közterületi
elemek elbontása is szembetűnő
előrelépést jelent. A település
vonalas elemei vezetik a tekintetet,
felfűzik a települést alkotó elemeket,
ezért
harmonikus,
egységes
kialakításuk fontos. A településen
áthaladók leginkább e vonalakon
haladva alakítják ki a településről
alkotott képüket. Külön figyelmet
kell fordítani az infrastruktúra hálózat
elemeinek kiépítésére,, felszíni és
felszín
alatti
elemeinek
tájba
illesztésére
is.
A
megfelelően
megválasztott
és
elhelyezett
növényekkel az épített utcakép
jelentősen
javítható,
hiszen
jótékonyan takarhatja azok hibáit,
vagy hangsúlyozhatja az előnyös
megjelenést, növelve az esztétikai
élményt.
Kedvező,
ha
egy
utcaszakaszon a telepített fasor
egyedei azonos fajokból állnak. A
kerítés és a közút közötti utcakert
teremt kapcsolatot a magántelkek
és a közterületek között.
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HIRDETÉSEK, REKLÁMTÁBLÁK
Épületek tervezésekor figyelembe kell vennünk, hogy egy utcakép
minőségét
nagyban
befolyásolják
az
épületeken
elhelyezett
reklámfelületek, hirdetőtáblák, cégérek. Igényes, esztétikus, nem túl feltűnő
hirdetőfelületekkel
nemcsak
a
járókelőket
tájékoztathatjuk,
de
hozzájárulhatunk egy szebb utcakép, megteremtéséhez. Az épületek
funkcióját meghatározó feliratok, cégérek a homlokzatok, a közterületek
karakteres elemei. Kialakításuknak tükröznie kell a szolgáltatás jellegét,
alkalmazkodnia kell - színben és formában - az épület megjelenéséhez és
illeszkednie kell a környezethez, különösen védett terület esetén. A
településen kevés a reklám és hirdetőtábla és nem is kívánatos hivalkodó
hirdetőeszközök elhelyezése. A reklámtábla legyen környezetbeillő,
lehetőleg természetes anyaghasználatú és szépségével tűnjön ki, ne
hivalkodjon. A hirdetés lényege a tájékoztatás, amelyet utcaképbe illően is
megtehetünk. Az igényes, nem túl feltűnő, de jól észrevehető feliratok is
elérhetik figyelemfelkeltő céljukat. A nagyméretű, túlzó reklám nem jár
automatikusan nagyobb sikerrel. A földszinti kirakatok, portálok
üvegfelületét ne fóliázzuk be teljes felületükön, ha a funkció megengedi,
mindenképpen törekedjünk arra, hogy ne korlátozzuk feleslegesen a
járókelőknek a betekintést. Hiszen a földszinti terek átláthatósága kitágítja
az utcát, a nyomtatott figurák, képek nem helyettesítik a változatosan
kialakított kirakatot. A villogó táblák, cégérek nem javasoltak. A
napelemek, napkollektorok, egyéb gépészeti kiegészítő szerelvények
elhelyezésénél is az a szempont, hogy azok az utcaképet ne zavarják.
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