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1. BEVEZETŐ
Polgármesteri köszöntő

Kedves Külsősárdi Lakosok, Tisztelt Érdeklődők!
Külsősárd Község Önkormányzata Képviselő‐testülete
nevében tisztelettel köszöntöm a kézikönyvünket lapozó
olvasót.
Kézikönyvünk
segítség kíván
lenni
településünk
bemutatásával. A kiadványt lapozgatva megismerhetjük a
múltból hozott értékeinket, a jelenkor által alkotott
építészeti alkotásokat.
Kézikönyvünk folyamatosan változtatható, alakítható, ezért
az olvasó úgy érezheti, hogy Külsősárd legfrissebb arculatát
látja.
Településünk az elmúlt néhány évtizedben jelentős
felújításon, szépítésen, korszerűsítésen esett át, ezzel is
hozzájárulva a jelenlegi arculat kialakításához. További
célunk a folyamatos fejlesztés, illetve a múlt értékeinek
megőrzése, ápolása.
Bízom benne, hogy kiadványunk hasznos és értékes lesz a
jelenkor és a jövő generációjának egyaránt.

Gasparics Győző Sándor
polgármester

A településképi arculati kézikönyv célja
Az egyedi településkarakter, a megőrződött történetiség egyre jobban felértékelődő adottsága, tulajdonsága a
településeknek. Minden egyes épített környezeti elem az utcakép, a településkép, és a táj összképének a része, ezért
nagyon fontos, hogy minden beavatkozás ezek figyelembe vételével történjen.
Ennek elősegítése érdekében a településképi arculati kézikönyv:
 bemutatja a településkép alkotó elemeit, a település építészeti karakterét, szépségeit, értékeit, egyediségét,
részleteit;
 javaslatokat fogalmaz meg az esztétikus településkép alakítására;
 építészeti útmutatóként, ajánlásokkal, jó példákkal segítséget nyújt az építtetőknek és a tervezőknek új építésnél,
meglévő épület felújításánál, átalakításánál;
 szemléletformáló dokumentum, mely nem kötelező jellegű ajánlásokat fogalmaz meg.
A kézikönyv lehetővé teszi a folyamatosan érkező hozzászólások, javaslatok és tapasztalatok beépítését. Az idő elteltével, a
településkép alakulásával, új épített elemek megjelenésével az ajánlások és bemutatott példák is bővíthetők, cserélhetők.
A fentieken kívül figyelembe kell venni az országos jogszabályi előírásokat, a helyi építési szabályzatot, a településképi
rendeletet és a főépítészi javaslatokat is.
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2. KÜLSŐSÁRD BEMUTATÁSA

Külsősárd a Zala megyei apró falvak egyike, mely a 86‐os és a 75‐ös főútvonalak között helyezkedik el,
a szlovén határtól mindössze 5 km‐re. A települést külterületen érinti a 86‐os (Rédics‐
Mosonmagyaróvár) főútvonal, más elnevezéssel a rómaiak "Borostyánkő útja", helyi elnevezéssel
"Posta út".
A falu a Nyugat‐Zalai‐dombsághoz tartozó Kerka‐vidék kistájon helyezkedik el. A Kerka‐vidék
Magyarország délnyugati részén és Szlovénia területén terül el, a Kebele‐ és a Lendva‐patakok által
közre zárt területen, melyet északról az Őrség, keletről a Göcsej, délről a Lendva‐vidék, nyugatról a
Vend‐vidék határol. A terület központja 1920‐ig Alsólendva volt. A korábban egységes területet a
trianoni békeszerződés kettévágta, és jelentős része, vele Alsólendva, a Szerb–Horvát–Szlovén
Királysághoz (ma Szlovénia) került.
A járási központ Lenti, mely 4 km‐re található. A közös hivatal székhelye Rédics, itt található továbbá
óvoda, iskola, háziorvos, és a posta.A településen közintézmény nem működik, így rendkívül
meghatározó a községben működő Faluház közösség formáló szerepe.
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A falut a XIII. században már történelmi források említik, Sard
néven. A falu neve, a határában folyó a Kandia‐patak régi
nevéből származik, mivel e vízfolyást korábban „Sárd” ‐nak
hívták. Birtokosai közé tartoztak a Bánffyak, Nádasdyak,
később a Wesselényi féle összeesküvés után zajló felségárulási
perek következményeként a falu a kincstáré lett és a lenti
kamarához tartozott. A középkorban a mai Belső‐ és Külsősárd
határában létezett már település. Az 1441‐es okiratok
Pansardya (később Bánsárdja) nevét említik, mint az
alsólendvai Bánffyak uradalmi birtokát, amit 1690‐ben a
kincstártól vásárolt meg Eszterházy Pál nádor, s az ő
irányításával kezdődött a lakosság újratelepítése a törökök
pusztítása után. A két Sárd valószínűleg a török kiűzése utáni
telepítések során alakult ki.

Külsősárd – múltja

Útjelző tábla, 1941., forrás: hungaricana.hu

Pálinkafőző kunyhó,1961. forrás: hungaricana.hu

A települést három nemesi jogállású család alapította, a
hagyomány szerint úgy, hogy a szükséges földet elfoglalták
Sárd (Belsősárd) birtokosától, a herceg Eszterházy családtól.
Foglalásuk indoka az volt, hogy török és háborús időkben tett
szolgálataikért a Eszterházyak birtokot ígértek nekik, de az
ígéretet nem tartották be, így ők foglalták el maguknak. A
foglalásból per lett, aminek eredményeképpen a falu az alapító
családok nemesi birtoka maradt, majd nemesi község lett.
Az alapító család legnépesebbje az eredetileg horvát
származású Gasparics volt. Az 1738‐as nemesi összeírás tesz
említést először Belsősárdról és külön Külsősárdról, tehát
alapításuk 1718 és 1738 közé tehető.
A település a 18. század második felében gyorsan gyarapodott.
1770‐ben a megyei összeírás Külsősárdon 56 nemest és 32
jobbágyot jegyzett fel. 1790‐ben már tíz fő Gasparics, három fő
Berke, hét fő Borsos és négy fő Göde élt itt. A magas nemesi
„lélekszám” miatt nagybirtok itt nem volt, a nemesek 20‐30
holdas
területekkel
rendelkeztek.
Az
1848.
évi
jobbágyfelszabadítás után a település továbbra sem tartozott
földesúri hatalom alá, lakói szabad tulajdonosok voltak.
A térség gazdasági szerepe jelentős mértékben változotta
trianoni határ módosításával.
A falu népessége 1930‐ban 183 főt tett ki, azóta folyamatosan
fogy. Napjainkban a községben 66‐an élnek.
Zsúptetős boronapajta, 1960 forrás: ungaricana.hu
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Táji adottságok, természeti értékek

A település a Kerka‐vidék kistájon helyezkedik el, a Lenti‐
medencében. Határának és térségének felszíne ennek
megfelelően síkság, átlagos magassága 170 mBf.
A közigazgatási terület nagy részét barna erdőtalajok borítják, a
vízfolyások mentén réti öntéstalajok alakultak ki.
A szárazföldi, az óceáni és a mediterrán áramlatok
ütközőterében fekszik a terület, ami éghajlatát jelentősen
meghatározza. Legfőbb jellemzője a szélsőségektől mentes
kiegyensúlyozottság. A tél valamivel enyhébb, a nyár
mérsékeltebb, Az ország egyik legcsapadékosabb területe, az évi
csapadék 800 mm körüli. A szélirány eloszlásában domináns irány
nincs.
A település területe a Mura vízgyűjtő területéhez tartozik. Sűrű
vízhálózatú, pozitív vízháztartású, jelentős vízfelesleggel
rendelkező, bő lefolyású terület. A sok csapadék, a lapályos
fekvés és a talajadottságok miatt felszíni vízfolyások hatása alatt
álló, árvíz‐ és belvízveszélyes terület. Jelentősebb felszíni
vízfolyása a Kandia‐patak.
A település változatos tájhasználatú, a közigazgatási terület déli
részén mezőgazdasági szántó területek, mezőgazdasági
művelésre nem alkalmas északi részén jellemzően
erdőterületektalálhatóak. Ezek a mély fekvésű, magas vízállású
területek adják az országos ökológiai hálózathoz tartozó
területeket is. A 86. számú főút túloldalára átnyúló részNATURA
2000 területek között nyilvántartott, mint Kebele kiemelt
jelentőségű természetvédelmi terület. Ezen a természetileg
értékes területen mocsárrétet, égerlápot, keményfás ártéri erdőt
is találunk.
Az egész térséget gazdagnak mondható vízrendszer és
hozzákapcsolódó vizes élőhelyek hálózzák be, kedvező
életfeltételeket teremtve a növény‐ és állatvilágnak.
A Kebele‐patak térségében, így a mellékágait képező vízfolyások
menti gyepterületeken, mocsárréteken értékes lágyszárú
növények ‐ szibériai nőszirom, sárga liliom, agárkosbor,
kornistárnics, sédbúza, kékperje, vérfű, kenyérbél cickafark
találhatók. A nedves élőhelyek, erdők, erdőszegélyek gazdag
állatvilágnak adnak otthont, közülük is kiemelkedő a rovar‐ és a
madárvilág. A területen előforduló értékes védett lepkefajok a
Maculinea fajok (M. nausithous, M. teleius, M. alcon), ritka
madár a fürj, a haris és a fekete gólya.
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Táj‐ és a településkép alakulása

I. Katonai felmérés, 1784
forrás: www.mapire.eu/hu

II. Katonai felmérés, 1858
forrás: www.mapire.eu/hu

Az újkori tájhasználat és településszerkezet alakulása már nyomon követhető a XVIII. és XX.
század között készült térképekről, katonai felmérésekről. A község jellegzetes tömörült
halmazos szerkezettel jött létre, a Kandia‐patak közelében. Keleti és északi határában kiterjedt
erdő‐ és vízzel borított területek húzódtak, erre utalnak a térképen olvasható helynevek:
Sárhelyi rétek, Erdő alja, Sárberki‐puszta.

Kataszteri térkép, 1864
forrás: www.mapire.eu/hu

Az 1784‐ban készült ‐ az I. katonai felmérést bemutató – térképen az országút (mai 86. út)
nyomvonalajól látható, illetve a település keleti‐nyugati irányú tengelye‐ a mai Kossuth utca‐,
amely Lentivel kötötte össze a települést. Erre merőlegesen jött létre a másik észak ‐dél irányú
útvonal‐a Kossuth utca déli nyomvonala‐, amely Külsősárdot Rédiccsel kötötte össze. A falutól
délrealapvető szerkezeti változás látható‐ a II. katonai felmérésen‐Alsó Lendva irányában
megjelent a vasút, illetve módosultak a településeket összekötő utak nyomvonalai.
A település belterülete még a XX. század közepéig két településrészből állt. A jelenlegi
belterületből, valamint az országút melletti településrészből, az itt állócsárdából és pár
portából. Itt ma már épületek nem találhatóak. A falu belterületének szerkezete, így útvonalai,
telekszerkezet gyakorlatilag a maival megegyezik. Néhol az utcavonaltól távolabb, kis közökről
nyílóan is épültek porták. A falu két szélén két kis tér köré, két kis halmazba tömörültek a
lakóházak, melyek ekkor még jellemzően zsúptetős, tapasztott falu boronaházak voltak. A
melléképületek sokszor L vagy U alakban kapcsolódtak lakóházakhoz, vagy teljesen zárt kerített
udvart hoztak létre.A boronaépületek fokozatosan váltották fel a kódisállásos hosszházak,
melyek már jellemzően téglából épültek, cseréptetővel fedettek voltak. Ezek néhány
képviselője még ma is megtalálható a faluban.
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Általános településkép, településkarakter

A település általános táj‐ és településképét a külterület déli részén a nagytáblás
mezőgazdasági szántó területek határozzák meg. Ezek képét néhány út menti
fasor töri csak meg. Az északi rész sokszínűbb, itt erdők, legelők, rétek, szántók
váltják egymást.
A település közigazgatási területe sík, így a település belterülete jellemzően
földszintes beépítésével belesimul a környező tájba. Az utca‐ és településkép az
épületek közel azonos földszintes tömegének és egységes beépítésének
köszönhetően homogén, annak ellenére, hogy az épületek eltérő korokban
épültek.
A falu hagyományos központja, egyetlen útja a Kossuth utca mentén létrejött
térnél alakult ki. Itt kapott helyet a különlegesen fontos funkciót ellátó
harangláb. A község másik jelentős épülete a faluháza Kossuth utca másik
kiteresedésén áll.
A településképet a XIX. század végéről XX. század elejéről megmaradt épületek
között megjelenő, az 1960‐as és 70‐es években épített oldalhatáron álló
„kockaházak” is jellemzik. Egy‐két 80‐as években épült, jellegzetes tetőtér
beépítéssel épült lakóház is létesült.
A történelmi telekosztás a mai napig fennmaradt, nagy változások nem
következtek be.
Az utcák mentén a hosszúkás, szalagszerű telkeken egymás mellett állnak a
lakóházak, mögöttük sorakoznak a melléképületek. Az épületeket rendre az
északi, illetve a keleti telekhatárra építették, egy‐két kivétellel.
A település nyugati részén, annak történelmi magjában nagyobb telkek,
szabálytalan telekstruktúra jellemző, a beépítés itt is oldalhatáron álló néhány
esetben szabadon álló beépítés is megfigyelhető.
A Kossuth utca Rédics felé vezető része újabb korban épült be, ennek
telekszerkezete és épületállománya is újabb. Itt általában a keskeny, hosszú,
nagytelkes beépítés jellemző, az épületek minimális előkerttel rendelkeznek, az
északi, telekhatárra szervezettek, oldalhatáron álló beépítésűek, jellemzően a
XX. században létesültek.
Régi épületet viszonylag keveset látni, mert 1945‐ben egy tűzvész szinte az
egész települést elpusztította. A paraszt‐polgári építészet emlékét őrzi egy‐két
régi kódisállásos téglaépület. Az egykor oly jellemző hetési építkezésnek csak
nyomai vannak, a kerített házaknak csak maradványai fedezhetők fel egy‐egy
telek udvarelrendezésében. Az átalakulásnak köszönhetően a gazdasági
épületek folytatólagosan, a lakóházak vonalát követve épültek.
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3. KÜLSŐSÁRD ‐ ÖRÖKSÉGÜNK
A települési épített és táji értékek felkutatása, illetve védelme meghatározó a település identitásának
megerősítésében, népességmegtartó erejének fokozásában. A fejlesztések érvényesülésének fontos
feltétele, hogy azok a már meglévő környezeti értékekre figyelemmel valósuljanak meg. Egy új épület
tényleges értékének jelentős része abban a többletben realizálódik, ami a környezet a település már
meglévő értékeiből vetül rá. A települési környezet értékeinek védelme, a hozzájuk való igazodás
kulturális, esztétikai igény és gazdasági érdek is egyben. Ebből következően először fel kell ismerni, és
különböző eszközökkel védeni kell a települési szövet épített környezeti értékeit, másodszor az új
fejlesztéseknél, azok építészeti kialakítása során igazodni szükséges ezekhez az értékekhez.
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Örökségünk Fa harangláb

.
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A XIX. században épült szoknyás harangláb a Kossuth
utca nyugati végében, az út kiszélesedő torkolatában
áll. A falusi épületekkel közel azonos magasságú,
gerendatalp‐keretre állított, oszlopos, faszerkezetű
építményt kettős tető védte az időjárás
viszontagságaival szemben. Az 1991‐es felújítás során
konzerválása sikeresen megtörtént. Fő tartó oszlopai
eredetiek, elektromosan működő harangját az első
világháború után újra öntötték.

Harangláb, 1960.
forrás: hungaricana.hu

Örökségünk Népi építészeti értékek

A településen megmaradt hagyományos lakóépületek jellemzően hosszházak, azaz
az utcára merőleges hossztengelyű, földszintes lakóházak, ahol a tisztaszoba, a
konyha és a kamra alkotta a lakóházat. Ezek egy része az utcára merőleges
hossztengellyel, oromfallal az utca felé fordulva áll. Más épület elhelyezésnél a
szélesebb telkeknél a hosszház párhuzamosan áll az utca tengelyével, több
tengelyes homlokzattal nézve a közterület felé.
A térségre és így a településre is jellemző volt a kódisállással kialakított házbejárat,
amely karakteresen formálta az épület és környezetének arculatát.
A településen található jellegzetes hajlított ház is. Az L alaprajzú épület itt is
oldalhatáron áll, de az utcai front bővítésével, az utcával párhuzamos tetőgerinccel,
befordul az épület.
Az épületek is a homlokzatuk is egyszerű, de igényes harmóniát tükröző, a
formálással, az anyaghasználattal, a színezéssel.
A lakóházak többsége az utcafrontra a közterületi telekhatárra épült már a múlt
században is. Néhány teleknél kialakult a lakóházak előtt egy minimális előkert a
fésűs beépülés révén, vagy annak köszönhetően, hogy az épület eleve a telek belső
részén épült.
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Örökségünk Melléképületek

Különleges értéket képviselnek a faluban szép számban fellelhető, jellemzően a lakóházak
mögött sorakozó melléképületek. A mezőgazdasági gazdálkodáshoz kerthasználathoz,
portahasználathoz a melléképületek, melléképítmények széles skálája kapcsolódik. A lakóházat
többé‐kevésbé zárt sorban a lakóépülettel párhuzamos hossztengellyel követnek a gazdasági
jellegű építmények. Kisebb melléképületek (ólak, kamrák, párolók) jellemzően szabadonállóan
helyezkednek el.
Az épületek tömege, pajták istállók esetében megegyezik a lakóház tömegével, vagy azt
szélességben és magasságban meg is haladja a funkcióhoz igazodóan.
A melléképületek is a lakóházakhoz hasonlóan tartós anyagokból épültek, jellemzően tégla,
vakolat, fa és cserép. A melléképítmények megjelenését a tégla, a vakolat és a fa használata adja.
A térségben szintén jellemző a tégla falazatú pajták szellőzést szolgáló, sajátos hézagokból álló
díszített homlokzata.
A tömör vakolt, vagy vakolatlan téglafelület dominál.
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Örökségünk Közterületi elemek, tájértékek

Az egyedi tájértékek kultúrtörténeti, történelmi, vagy esztétikai szempontból értékes elemek, melyek
nem állnak sem műemléki, sem természetvédelmi oltalom alatt, a belterületet színesítik, otthonossá
teszik, a külterületnek tájékozódási pontjaivá válnak.
Ide tartoznak a település közigazgatási területén található vallási emlékek (pl. feszületek, keresztek),
portahasználati emlékek (pl. tárolók, csűrök), emlékművek, idős vagy érdekes alakzatú fák stb.
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Örökségünk Természeti értékek
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Örökségünk Táji és természeti és művi értékek
Településkép védelme szempontjából kiemelt területek
A település közigazgatási területéhez tartozó, fokozott országos védelem alatt álló területeket,
melyek a településkép védelme szempontjából kiemelt területeknek minősülnek a mellékelt ábra
mutatja be.
Az ábra a Balaton‐felvidéki Nemzeti Park és a Zala Megyei Kormányhivatal ‐ Zalaegerszegi Járási
Hivatala Hatósági Osztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály adatszolgáltatása alapján készült. A
területi kategória kijelölése a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 1. melléklete
szerint történik.
A külterület északi és északnyugati területrészén természeti értékekben gazdag táj található,
melyet NATURA 2000 területek között tartanak nyilván, mint Kebele kiemelt jelentőségű
természetvédelmi terület. Ezen a területen a szántók és erdők mellett mocsárréteket, foltokban
nádasokat, lápréteket találunk. A közigazgatási terület északi része az országos ökológiai hálózathoz
tartozik, mely egyben tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület. Régészeti területek
középkori falumaradványt és a római kori út (Borostyánkő út) nyomvonalát jelöli.
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4. ELTÉRŐ KARAKTERŰ TELEPÜLÉSRÉSZEK
ELTÉRŐ KARAKTERŰ TELEPÜLÉSRÉSZEK LEHATÁROLÁSA

Külsősárd közigazgatási területe két nagy csoportba tartozik a beépítés karaktere
szempontjából.
Beépítésre szánt területek
A belterületen két karakter különíthető el. A hagyományos laza falusias karakterbe az összes
telek beletartozik a belterületen az üzemi telket kivéve. A lakó jellegű telekhasználat és
portahasználat a meghatározó. A karakterbe a faluház tömegaránya is bele illeszkedik
földszintességével. Az új építésű palackozó üzem tömegformálása, tetőképzése és
anyaghasználata önálló karaktert határoz meg. Az épület elhelyezést lehetővé tevő
karakterek a közigazgatási terület kisebb részét, a központi belterületet és a volt ásványvíz
palackozó üzem területét fedi le a keleti közigazgatási határhoz tapadóan.
Beépítésre nem szánt területek karaktere
A közigazgatási területből nagyobb területet lefedő külterületbe a beépítésre nem szánt
területek tartoznak, ezek a szántók, a kis felületi kiterjedéssel rétek legelők, és az északi
közigazgatási határokhoz kapcsolódóan az erdők. A belterületet a mezőgazdasági és erdő
területek teljesen körbe ölelik. Összességében a beépítetlenség határozza meg a táj
++feltárulását, a művelt felületek összefüggő látványát. Jelentősebb vízfolyásként a Kandia
patak érinti az északnyugati közigazgatási területi nyúlványt.
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Hagyományos, laza falusias karakter

A település fő feltáró útja a Kossuth utca, mely kapcsolatot jelent Resznek és Rédics irányába. Emellett alakult ki a falu egyik teresedése, és erről
nyílnak a zsákszerű utcácskák, közök is. Az utcák mentén változatos ritmusban találhatóak a lakóépületek, attól függően, hogy szélesebb vagy
keskenyebb telken állnak‐e. Az épületek között sok olyan épület van, ami a XX. század első felének világát idézi és szép számmal van az 1960‐as
években átépített épület is, anyaghasználatban alaprajzi elrendezésben, tömegformálásban és homlokzatalakításban.
A településkép meghatározó eleme, a felújított, szoknyás fa harangláb. Az egyedi építménynek a térségre jellemző a formaképzése és az
anyaghasználata.
A laza falusias karakter jellemzője, hogy az eltérő korokban épült lakóházak váltják egymást. Az épületek többsége földszintes. Kialakításukra
jellemző a telek oldalhatárával párhuzamos épületelhelyezés, utcára merőleges nyeregtetővel, kontyolt tetőidommal vagy utcai oromfallal. Belső
kialakításuk a háromosztatú parasztházzal nagyrészt azonos, annak kis módosulásaival. Jellegzetes eleme ezeknek az épületeknek az udvari
homlokzaton lévő, mellvédfallal ellátott téglaoszlopos bejárati rész, a „kódisállás”.
A módosabb gazdák épületei ettől eltérő módon, a szélesebb telek adta lehetőségeket kihasználva, utcával párhuzamos tömeggel készültek,
ehhez illeszkedő nyeregtetővel, több álló formátumú ablakkal az utca felé. A homlokzati formálás egységes elemek felhasználásával alakult, az
anyagi lehetőségektől függő mennyiségű vakolatdíszekkel, párkányokkal. Ezek az épületek a mai napig megtalálhatóak, leromlott, vagy felújított,
átalakított állapotban.
A folytonosság következő eleme az utca felé kétablakos sátortetős kockaház, mely szintén gyakran jelenik meg az utcaképben.
A településre és a térségre is jellemző egyedi sajátosság az oldalhatár felé ablakkal megnyitott homlokzat.

ELTÉRŐ KARAKTERŰ TELEPÜLÉSRÉSZEK
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Gazdasági területi karakter

A belterületről északi irányba kivezető út nyugati oldalán a bel‐ és a
külterület határánál, a lakóterületek után a legkiterjedtebb beépítési
karakter a telephelyet magába foglaló gazdasági területi karakter. Ilyen
a valamikori ásványvízpalackozó üzem telke és épülete.
A telephely használatában, működtetésében és az épület formálásában
a tevékenység, annak technológiai igényei a legmeghatározóbbak, a
csarnok méretét a technológiai követelményhez igazították. Az épület az
északnyugati telekhatár közelébe szabadon állóan épült északi és déli
telekbehajtóval és bejárattal.
Az épület homlokzati képzését, anyaghasználatát, lezárását a
technológia mellett a gazdaságosság is meghatározta, valamint a
tervezett fejlesztési távlatok. Az alacsonyhajlású tető nem jellemző a
település többi épületénél. A lakóépületnél kicsit szélesebb, de 4‐5‐ször
hosszabb épületre alacsonyhajlású, legfeljebb 10°‐20° tető került. Az
épület homlokzatán a csarnok jellegű panelelemek uralkodnak
(felületkezelt fémlemez). A színválasztást a reklámtartalom is
befolyásolta.
A telephelynek alapvető szempontja az átláthatóság, takaríthatóság,
karbantarthatóság. A telephely zöldfelülete egyszintesnek tekinthető,
mindent a gyepfelület ural, fasor csak az északi telekhatárra került.
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Beépítésre nem szánt karakter

A település külterületein jellemző tradicionális tájhasználat az erdő‐ és mezőgazdaság, azon belül is a szántóföldi
művelés és gyepgazdálkodás.
A mezőgazdasági területek a külterület meghatározó tájalkotó elemei. A tájhasználat változatos: a
mezőgazdasági területek nagyrészt szántóföldi növénytermesztéssel, kisebb részt rétként, legelőként
hasznosítottak. A szántóföldi művelés nagy összefüggő területeket hasznosít egyben. A nagytáblás művelés adja
a táj karakterét. A tájképi megjelenést a kultúrnövények időszakos váltakozása fejlődése adja.
A tájat a belterülettől északnyugatra a Kandia‐patak és mellékágai, árok‐rendszere tagolja. Az árkokat fasorok és
facsoportok kísérik és gyepes felületek, amelyek egy‐egy réthez, legelőhöz kapcsolódóan megzöldítik a tájat. A
vízfolyások a tájszerkezet meghatározó elemei, vonalas elemként az ökológiai kapcsolatok fennmaradásának
fontos biztosítékai, ezért ökológiai szerepük jelentős.
A NATURA 2000 területbe a Belsősárd közigazgatási területébe ékelődő külterületi rész tartozik, az ökológiai
hálózatba ennek keleti irányú folytatásaként a 86. számú főút melletti területek tartoznak. A két terület együtt
alkotja a településkép védelmi szempontból kiemelten kezelendő földrészletek együttesét. A fenti területek
nagy része ligeterdő, rét legelő. Kedvezőtlen talaj‐ és vízrajzi adottságokkal rendelkeznek, ezért a szántók
térhódításának nem estek áldozatul.
A mezőgazdasági területre is és az erdőre is a beépítetlenség a jellemző. A síkság uralja a tájat a domboldalakra
felkapaszkodó határ menti erdőkig.

ELTÉRŐ KARAKTERŰ TELEPÜLÉSRÉSZEK
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5. AJÁNLÁSOK, ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ
5.1 AJÁNLÁSOK, ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓK‐ELTÉRŐ KARAKTERŰ TELEPÜLÉSRÉSZEK

A karakteren belül kapott helyet a ravatalozó, fa szoknyás harangláb is, melyek tömegükben
elhelyezkedésükben beilleszkednek a hagyományos falusias karakterű beépítésbe így ezeknek nem
csak közösség‐ és szemléletformáló szerepük, hanem rendeltetésük mellett településképi szerepük
is jelentős.
A karakteren belül a meglévő értékeket célszerű felismerni, megújítani, korszerűsíteni, állagát
folyamatosan gondozni, megóvni.
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A karakter hangulatát előkerttel rendelkező, vagy előkert nélküli földszintes
családi ház és az oldalkerti udvar egymás mellettisége adja. A karakter
beépítési módja az oldalhatáron álló építési hely és épület. A földszintes háznak
közvetlen kertkapcsolata van, nem szükséges a padlástér beépítése, főleg nem
az utca felöl. A közterület felöl nyugodt, egyszerű tetőforma, jelenik meg. A
hosszúházaknál még napjainkban is áll a kódisállás. A tetőhajlásszög 30‐40°
közötti. Az ereszképzése mindössze 10‐30 cm léptetett téglapárkányon, vagy az
erre húzott vakolati csüngőeresz. Anyaghasználatra jellemző a vakolt
homlokzat. Az utcai homlokzaton eredetileg két álló formátumú faablak volt a
jellemző, a padlás vonalában az oromfalon egy, vagy két kisebb nyílással. A
tetőn főleg cserép jelenik meg, mint a keletkezéskor meghatározó építőanyag.
A karakteren belül a meglévő értékeket célszerű felismerni, megújítani,
korszerűsíteni. Ha a meglévő épület műszaki állapota már nem teszi lehetővé a
felújítást, a régi helyén épülő új épület tervezésénél, megépítésénél törekedni
kell a telken belüli épület elhelyezés megtartására, vagyis arra, hogy az új
épület hossztengelye ne változzon, és ne változzon az oldalsó telekhatárokhoz
és a közterületi telekhatárhoz igazított helyzete. A telken belül az épület
elhelyezése meghatározza az utcaképet, a telepítés megváltoztatása
felboríthatja az összképet.

AjánlásokHagyományos, laza falusias karakter

Követendő ajánlások, javaslatok:


Az épületek elhelyezésénél a kialakult változatosságot kell figyelembe
venni, lehetőleg régi épület helyén kell a telepítést megvalósítani,
elsősorban az előkert mélységének meghatározásánál.



Igazodni szükséges az előkert egységes vonalához, függetlenül attól,
hogy telken belül vagy a közterületi határon van.



Igazodni
szükséges
a
szomszédos
párkánymagassághoz,
párkánykinyúláshoz,
tetőhajlásszöghöz
(legfeljebb
45°),
tetőfelépítmények nélküli homogén tetőformáláshoz,



Álló arányú ablakok beépítése javasolt, a régi épületek felújításánál és
az új épületeknél is.

Kerülendő jellegzetességek:
 Utcai homlokzaton garázskapu, személybejárat,
tetőfelépítmény, földszinten vagy a tetőtérben erkély.

torony,

álló

AJÁNLÁSOK, ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ
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AjánlásokGazdasági területi karakter

Az arculatot a meglévő épület telken belüli helyzete és tömegei
határozzák meg, mivel a telephely közvetlenül kapcsolódik a
belterülethez.
Környezetében mezőgazdasági szántóterület is található. Az épület
átalakulását a tevékenység, annak technológiai igényei formálták, az
új csarnoképületek méretét, tagolását, anyaghasználatát, homlokzati
képzését, színezését is a működési technológia, valamint a
gazdaságosság diktálja. Így az épület a lakóházhoz viszonyítva
nagyméretű nagyobb belmagasságú, alacsony hajlásszögű,
nyeregtetős csarnok. A telephely a belterület határán nem zavarja
sem az utcaképet sem a külterületi tájhasználatot, tájképet.
Követendő ajánlások, javaslatok:
 Magastetős épület létesítése javasolt, széles épületre 30°‐ot
meghaladó hajlású, egybefüggő nagy tetőtömeg ne kerüljön.
 A homlokzatokon korszerű szerelt építőanyagok alkalmazhatók, a
technológiától és a tűzrendészeti követelményektől függően.
 Törekedni kell a homlokzati építőanyagok harmonikus
összeválogatására a hagyományos anyagok és a sajtolt fémlemezek
felületben is és színben is egymáshoz igazodók legyenek.
 Fontos követelmény a zöldfelületek igényes betelepítése, de nem
csak a minimálisan szükséges szinten. A parkolók fásítása a
dolgozók komfort érzetét és a telep mikroklímáját is javítja.
Csökkenti a nagykiterjedésű burkolt manipulációs felületek
mikroklímát megváltoztató hatását. A fásítás segít a tájba,
településképbe illesztésben.
 Fontos a telephelyek tisztántartása, karbantarthatósága. A
szabadtéri manipulációs és közlekedési felületeket vízzáró
teherbíró burkolattal célszerű ellátni. Kerülni kell a gyomosodást,
felgazosodást.
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A beépítésre nem szánt területeken a tájban minden beavatkozást
kerülni kell, vagy ha mégsem kerülhető körültekintően kell
megvalósítani, legyen az épület, vagy bármilyen vonalas, esetleg
pontszerű építmény. Építeni a szántókon, erdőkben, patakok, árkok
partján nem lehet, csak rendkívül korlátozottan.

AjánlásokBeépítésre nem szánt területi karakter

Követendő ajánlások, javaslatok:


A területek beépítetlen jellegének megtartása a jövőre nézve is
kívánatos.



Az értékes tájkarakter megőrzését szolgálja a területhasználat
és a telekszerkezet hosszú távú megőrzése.



A tájképvédelmi jelentőségű területeken reklámfelület
elhelyezésére szolgáló önálló építmény, új felszíni elektromos
hálózati vagy új hírközlési elem vagy építmény elhelyezése nem
ajánlott.



Erdőtelepítések, tájfásítások meghatározásánál kiemelt
szempont a mezőgazdasági táj ökológiai és környezetvédelmi
tagolása.



Tájfásításra a tájhonos növényfajok javasoltak. Tájfásítás az
utak mentén és az eltérő területhasználatok határán javasolt,
mint pl.: mezőgazdasági szántó és belterületi kertek határa.



Az alacsonyabb termőhelyi értékű mezőgazdasági területek
esetében kiemelt cél a környezetkímélő területhasználat, a táji
változatosság. A gyepek –ligetek‐erdők, nádasok, nedves –
vizes élőhelyek megóvása, illetve területi részarányuk növelése
ajánlott.



A természet‐ és tájvédelmi szempontból növénytelepítésre
javasolt fajok listája és a kerülendő, inváziós fajok jegyzéke
megtalálható a Balaton‐felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
honlapján.



Kerítés a külterületi telekhatárokon, csak vadvédelmi célból
létesíthető.

AJÁNLÁSOK, ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ
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5.2 AJÁNLÁSOK, ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ – ÁLTALÁNOS AJÁNLÁSOK

Terepalakítás
Külsősárd területe jellemzően sík. Új épületek elhelyezésénél kiemelten fontos,
hogy a ház alkalmazkodjon a környezethez, tájhoz, a terephez. Az épületek
terepre helyezetten földszintesek. Épületet mesterséges dombra nem
helyeztek. Az épületek környezetének feltöltését kerülni kell.

Telepítés, lakótelek beépítése
A község történelmi magjának‐ a harangláb környezetének‐ a beépítése őrzi
leginkább hagyományos, szellős, halmazos épület elhelyezés karakterét. Az
épületek hol szabadon állóan, hol oldalhatáron állóan, hol előkerttel, hol annak
megtartása nélkül állnak. Tömegformálásuk is ennek megfelelően változatos hol
az utcára merőleges hosszanti tengellyel, hol azzal párhuzamosan helyezkednek
el.
A keskenyebb, mélyebb telkek esetén az épületek jellemzően az utcára
merőlegesen, a telek oldalhatárán állnak. Szélesebb telkeken az épület
párhuzamosan áll az utcavonallal, vagy L alakkal fordul az oldalsó telekhatárra. Az
utca első szakaszán nem létesült előkert, a hátsó szakaszán, ahol az oldalsó
telekhatár szöget zár be az utcavonallal, viszont már előkertet is hagytak.
A Kossuth utca keleti, újabb keletkezésű szakaszán csak az utca északi oldala
épült be. Itt az épületek jellemzően igazodnak a beépítési vonalhoz, a homlokzati
síkok által meghatározott előkertekhez.
A fentiekből következik, hogy egységes ajánlás a beépítésre vonatkozóan nem
fogalmazható meg. Amennyiben új épület elhelyezésének igénye merülne fel, a
telepítést az épület funkciójának, a telekstruktúrának és a meglévő épületek
helyének, tűztávolságának figyelembe vételével kell meghatározni.
A növényzetben gazdag elő‐ és oldalkertek ritmusa is egységes utcaképet
eredményez.
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Épületmagasság, tömeg
A lábazat, a falmagasság, a térdfal építése, vagy elhagyása eltérő magasságú
épületekhez vezet. Javasolt igazodni a kialakult párkánymagassághoz,
tetőformáláshoz. Kiugróan magas épület, vagy a környezethez képest
alacsony épület megbontja a kialakult egységességet. Ha a telekméret
lehetővé teszi a helyiségeket egy szinten célszerű elhelyezni egy jellemzően
földszintes utcaképben. Kerülni kell az emelet a magasított tető építését. A
jellemző épületszélességekhez igazodni szükséges a lakóházak esetében. Az
igazodás a párkányképzésnél és tetőhajlásnál legfeljebb 0,6m‐es eltérést
enged magasságban. A kedvező, ha az eresz 3,5m‐4m‐nél magasabbra nem
kerül.

A hosszházas épületek közé nem javasolt nagyom megmozgatott tördelt
alaprajzú új lakóépületet elhelyezni, magasságban, tömeg és
tetőformálásban a túlzott tagolás elütő.

Szín‐ és anyaghasználat
A világos pasztellszínek, a fehér meszeléshez közelítő színek, természetes
építőanyag színek alkalmazása harmonikus környezetet eredményez. A
mesterséges színező anyagokkal előállított rikító erős színek megbontják
az
egységes
utcaképet.
Színmeghatározásnál,
színválasztásnál
alkalmazásuk kerülendő.
A természetes építőanyag színekhez tartozik a melléképületeknél,
gazdasági épületeknél jellemző a látszó téglafelület, a településen ez
nagyon karakteres, az alap színvilágot megadja.
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Tetőhajlásszög, tetőforma
Külsősárdra a tetőtér beépítés nem jellemző, így az utcai homlokzat felé
kerülni kell a tetőkiemeléseket, tetőmegemelést. Azonos épületmagasság
alkalmazásakor egységes, nyugodt utcakép jön létre. Jellemzően földszintes
lakóutcába emeletes épület nem építhető, magastetős épületek közé
emeletes lakóépület nem helyezhető.
Utcára néző, oromfalas tömegformálás esetén az épület szélessége
legfeljebb 7m‐10m közötti lehet. Ezt többszörösen meghaladó utcai
homlokzati szélesség oromfalas kialakítása, emelt térdfalas képzése
megbontja az utcaképi tömegarányt. A megduplázódó homlokzati tömeget
nem csökkenti a kialakult arányokra vissza a nagy felületen alkalmazott
burkolás sem.
Az alkalmazott tető hajlásszög 35‐45°között illeszkedő.
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Kerítés kialakítás
Olyan utcaszakaszon ahol az áttört kerítés a jellemző az egységet
megbontja a tömör kerítés létesítése. Az alacsony lábazat, a pillérekkel
tagolt áttört mezők alkalmazása az előkertet összekapcsolja a közterületi
zöldfelülettel, gazdagíthatja a lakótelket is és a közterületet is. A tömör
kerítés és a magasra növesztett tömör tujasor idegen a településtől és a
közlekedésbiztonságot, valamint a vagyon biztonságot is veszélyezteti. A
közlekedésbiztonsághoz szükséges belátást és átláthatóságot kizárja.

Légvezetékek elhelyezése
Kedvezőbb az utcakép, ha a villamos légvezetékek helyett és a vezetékes
hírközlési légvezetékek helyett földkábeles kiépítésre kerül sor. Ha a
pókhálószerű légvezetékek tömege eltűnik a közterületről, a szabad,
közlekedésre nem használt felületek beültethetők, fásíthatók. A légvezeték
alatti sávok kevésbé fásíthatók, balesetek elkerülése okán. A lakóutcák
fásítása karaktert javító elem, a humánusabb lakókörnyezet kialakításának
eszköze. A madarak, a hó, a dér, jég sem ül meg az utca felett kószáló
vezetékeken, azok eltűnése esetén.

Cégérek, reklámok, egyéb berendezések
A településre nem jellemző és kerülendő a hivalkodó cégér, eltúlzott
léptékű cégreklám alkalmazása. Szintén kerülni kell az egyes berendezések
(napelem, napkollektor, klíma, antenna) elhelyezését az utcai homlokzat
irányába.
A szolgáltatások megnevezésének cégfelirata jellemzően a lakóház, vagy
kereskedelmi épület bejárata feletti mezőben van, a homlokzathoz
igazodó nagyságú felülettel.
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Homlokzatképzés

A homlokzatképzésre hatással van az épület rendeltetése vagyis, hogy az közösségi vagy lakó funkciót hordoz‐e. A lakóház
nyílás méreteit a bevilágítási árnyékolási igény, az adott kor építészeti stílus irányzatai is befolyásolják, valamint a korra
jellemző forgalmazott építőanyag kínálat és árszint. Összességében a homlokzati megjelenést alakítja a letisztult, harmonikus
formálás. Törekedni kell a letisztult harmonikus nyílászáró osztásokra, a hagyományos arányok megtartására, kellemes arányú
ablakok megfelelő kiosztására. Hagyományosan az elmúlt 30‐80 évben a szobák néztek az utca, vagy udvar felé, így az
ablakosztás rendszere formálta a homlokzatot. Korábban a nyílászárók (ablak, zsalu, ácsszerkezetű bejárati ajtó, pincelejárat,
kerítéskapu) is fából készültek. A vakolat architektúra volt a meghatározó. Vakolatból képzett díszítés csak a módosabb
házaknál jelent meg. A díszítést ott, ahol volt és megmaradt a kódisállás igényes kialakítása adta. továbbá visszafogottan az
ablak, a pallótok, bélelt gerébtok, zsalu, az ereszképzés is díszített. A fa nyílászárót a családi házaknál még nem teljesen
szorította ki a műanyag, de relatív olcsósága révén előretörése várható a fából készült szerkezetekkel szemben. A
faszerkezetek hátránya az ár mellett a folyamatos karbantartási igény.
Telken belüli gazdasági épületeknél a tégla és fa használata homlokzatképző elem is, homlokzati megjelenés alakításában
pillérfejezetnél, áthidalás kiemelésénél nagyon jelentős a szerepe. A homlokzat formálása során kerülni kell az indokolatlan
tagolásokat, homlokzati töredezettséget, az egyszerű letisztult formavilág nyugalmat, végiggondoltságot sugall.
A kültéri gépészeti berendezések elhelyezése nem javasolt az utca felőli homlokzaton, a berendezéseknek nincs díszítő
értéke, a homlokzat harmóniáját megbontja.
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A település házainak színvilága nem egységes. Azokat a
színeket kell előnyben részesíteni, amik a használt
anyagokkal és a természetes építőanyagok színeivel
harmonizálnak. A földszínek használata környezetbe,
tájba illeszti az épületet. Színek harmonikus
egymásmellettisége jelentősen növeli az épület esztétikus
megjelenését. Elterjedt, ezért javasolt a vakolt felületek
alkalmazása, a látszó téglafelületek és faburkolatok
alkalmazása a homlokzati felületek egy‐egy részletén, de
akár a teljes homlokzati felületen is. Nem megfelelő a
feltűnő és kirívó színhasználat, a rikító színű
fémlemezfedés és burkolat a homlokzatok falfelületén.
Kerülni kell az indokolatlanul sok elütő szín megjelenését
a családi házak és a közösségi épületek homlokzatain is.
Alkalmazható a tört fehér felületrészeken, a homok‐ és
agyag szín, a tégla‐és terrakotta szín falmezőkben, a
pasztell földszínek, valamint természetes építőanyagok
természetes színei. A földszintes épületeknél az erősebb,
sötétebb színek is alkalmazhatók, kedvező összhatást
teremthetnek. A meglévő épületek színvilágához
illeszkedő új épületek építése ajánlott.

Szín és anyag használat

„A homlokzatokon háromnál több anyagféleség ne
legyen. Ugyanez vonatkozik a homlokzatok színezésére is.
Háromnál több – sok.” (Istvánfi Gyula: Őskor, népi
építészet).
A javasolt tetőhéjalás: cserép, cserép jellegű tetőburkolat,
síkpala. Természetes anyagú réz, cink és felületkezelt
fémlemezfedés (porbeégetett felületkezelt alumínium)
legfeljebb a teljes tetőfelület 20 %‐án.
Az ereszpárkányzatnál a tégla, a fa és a vakolat. Nem
javasolt a faforgácslap és az OSB lemez.
Nem javasolt tetőhéjalás a közterületről látható
felületeken lakóépületeknél: a műanyag hullámlemez, az
alumínium trapézlemez, a bitumenes zsindely, a
hullámpala.
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Részletek, ajtók, ablakok

A nyílászárók lehetnek egyszerűek és igényesen kialakítottak, használatuk hozzá adhat az épület
arányosságához, vagy elvehet az épület megjelenéséből. A hagyományos pallótokos ablakok mai
energetikai igényeknek megfelelő újragyártása a múlt a hagyományok tiszteletét jelképezi,
folytonosságot képvisel a jelenből a jövő irányában.
Régen a nyílászárók anyaga fa volt, az 1990‐as évektől megjelent a fém és a műanyag, az
intézményi és a gazdasági karakternél. Mára már teljesen beépült a lakóépületeknél is a műanyag
nyílászáró használata. A lakóépületeknél az igényesség szimbólumává vált a drágább, folyamatos
gondozást igénylő, színezhető fa nyílászáró, fa zsalu és a sokhelyütt újragyártott alkalmazott
spaletta.
A hagyományos épületek ablakai általában álló téglány arányúak, azaz magasabbak, mint
szélesebbek. A nyílások keretezése a módosabb épületekre volt jellemző. Anyagában ez lehetett
vakolat architektúra, szemöldök párkánnyal kiegészített vakolatkeretezés, lehetet a zsaluhoz
kapcsolódó faanyagú keretezés, bélelés, valamint a látszó téglafelület oromlezárásnál, vagy
sarokpillér jelképeként.
A melléképületeknél az egymásba lapolt boronafal gyakorta alkalmazott volt. Ugyancsak jellemző
és meghatározó az oromfal egymásra fedő kicsit díszes deszkaburkolata.
A festett mázolt színezett és a felületkezelés nélküli fafelületek is jellemzők. A meghatározó
színek a szürke és a barna világosabb és sötétebb árnyalatai.
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Kerítések

Az utcaképet az épületek mellett jelentősen
meghatározzák a kerítések is, különösen az előkertes
beépítés esetén. A településen előkert nélküli épületeket
összekötők kerítés csak elvétve fordul elő. A tömör kerítés
nem jellemző a faluban. Tömör hatású, de sokkal
oldottabb a sűrű növényzettel körbevett udvar.
Az alacsony tömör szakaszoknak, a lábazatnak a
függőleges vagy vízszintes lécezésnek köszönhetően
kapcsolat teremtődik a kert és a közterületi zöld között.
Az áttört kerítéseknek színes a palettája, lakatos szerkezet
és fa szerkezet kombinálásából ugyan úgy készül kerítés.
Előbbi a régmúlt és jelen között képez kapcsolatot a
természetességével egyszerűségével, sajátos ritmusával,
környezetbe illeszkedő színével.
Javasolt a kerítés és az épület anyag‐ és színhasználatának
összehangolása. A kerítések magassága inkább alacsony,
de a magasabbak sem érik el a 1,8m‐t. A tömör lábazat
magassága 60cm‐nél alacsonyabb.
A hagyományosan alkalmazott anyagok a természetes
anyagok: a téglaburkolat, vakolt festett lábazat, beton
lábazat és pillér, a kő, lakatos szerkezet, a fa.
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Kertek

Az épített környezethez szorosan kapcsolódnak, a mindennapi élet kereteit adják a
lakótelkek kertjei, a közösségi zöldfelületek, a pihenőkertek, a veteményesek,
zöldségeskertek, a gyümölcsösök és a kerítés és járda közötti virágágyások.
A lakott épületek esetében a lakótelkek elő és oldalkertjei rendben tartottak, gondosan
ápoltak. Évelőnövények, valamint cserjék és fás szárú növények is találhatók bennük a
gyepfelületek mellett. A régi öreg tájhonos gyümölcsfák sokasága jellemzi a kerteket.
Az előforduló fafajok választéka színes, a lomhullató fák (pl.: tölgy, akác, nyár, fűzfa,
nyírfa) térformáló hatása jelentős. Az utcák csapadékvíz elvezető gyepesített árkait az
örökzöld bokrok kísérik. Legnagyobb arányban a gyepek, a vetemények és a gyümölcsfák
alkotják a zöldfelületeket.
A kertek és a közterületi zöldfelületek ökológiai szempontokon túl esztétikai
jelentőséggel is bírnak. A növényzetet védeni kell a meglévő, fás növényzet
megtartásával. A telek ékessége lehet egy‐egy korosabb fa, ha egészséges.
A tájba illesztett épület nem hivalkodik, hasznosítja a fák szélvédelmét, árnyékolását is.
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Közterületek, utcabútorok
A közterületek, egyben közösségi terek nagyban befolyásolják a településről alkotott
képünket, valamint a településen lakók közérzetét. A zöld utcák, gondozott terek nagyon
fontos hozzátartozói az élhető településnek, és a barátságos, szerethető, esztétikus
településképnek. A lombhullató fák őshonosak, a nyári hőséget tompítják, az örökzöldek
a környezetbe illesztést, takarás biztosítják. A közterületeken is a gyepfelület a
meghatározó csak néhány helyen színesít egy‐egy virágágy. A közterületi tájékoztató és
információs táblák, utcabútorok és egyéb köztárgyak elhelyezésének is a helyei a
közterületek.
A légkábelek eltűntetése kívánatos, de nagyon hosszútávon valósítható csak meg.
Azokban az utcákba, ahol nincsenek vagy hiányosak a fasorok azonos fákat célszerű
ültetni. A fasor telepítés és a légkábelek egymás kibékíthetetlen ellenségei.
A településen a közterületre kerülő elemek többsége fából készül a hagyományok miatt.
A fa az erdők közelsége lévén régen építőanyag volt, a szerszámok is és az élet majdnem
minden eszköze fából készült. Ezt a hagyományt élteti tovább a buszmegálló esővédője, a
szemetes, a játszóeszköz, hinta, mászóka, pad. Az utcabútorok a közösségi terek elemei,
közösség képző, formáló szerepük van, barátkozásra, beszélgetésre adnak teret.
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Közintézmények, lakóépületek

6. JÓ PÉLDÁK – ÉPÜLETEK, ÉPÍTÉSZETI RÉSZLETEK

.

A közösségi célú épületek, illetve közterületek mindig mintaadóak a település többi épületére, kertjére vonatkozóan is. A Faluház épületének korszerűsítése, energetikai homlokzati felújítása,
megtörtént az elmúlt években. Az épület anyaghasználatában, színezésében a hagyományokhoz igazodik. Az épület megtartott tömege az eredeti arányrendszereket élteti tovább a részben
leegyszerűsített részben gazdagított homlokzati megjelenéssel. A hőszigetelés miatt lekerültek a nyíláskeretezések, vakolat díszek. A bejáratok feletti tornácszerű előtető korábban nem
használt új elemet jelenít meg a homlokzatképzésnél. Az erőteljesebb szín használata az épület fontosságát emeli ki és harmonizál tetőfedés színével.
A ravatalozó épülete hagyományos tömegformálásával, anyaghasználatával és színezésével szintén példát mutat. A kis fa harangláb felidézi a térség egyik szép hagyományát, fontos
településképi elemét. A ravatalozó a földszintes környezetbe illeszkedő magasságú. A fehér homlokzat fölé cserépfedésű tető került. A homlokzat elé sötétbarnára pácolt fa szerkezetű fedett
előtér. Az épület mellett faszerkezetű, harangtorony emelkedik a magasba. A ravatalozó fedőanyaga a cserép. Az épület színvilágát a fehér, a cserépszín és a sötétbarna szín határozza meg.
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A település lakóépületeinél a régi formavilág és az új építészeti nyelvezet egyaránt megjelenik. Mindegyiknél a
természetes anyagok alkalmazása a meghatározó. Tagolt, de visszafogottan tagolt tömegformálást alkalmaztak a
földszintes épületeknél. Alapterületi igényhez igazodó a hosszház vagy a hajlított ház választása. A földszintes
elrendezés szerves kertkapcsolatot teremt, feleslegessé teszi a padlástér hasznosítását.
A hagyományos lakóházak megőrzése is végig gondot, példaértékű lehet. Az utcai homlokzat két‐ vagy
háromtengelyessége majdnem minden esetben megmaradt. Lábazatképzés, vakolt festett homlokzat és a
cserépfedés változatlanul meghatározó.
A felújítást követően, vagy az új épület építése során a homlokzatképzés egyszerűsödik, a hőszigetelt
homlokzatnál a vakolatdíszítés elmarad.
A nyílászárók többsége változatlanul fából készül.
A színesség szintén egyszerűsödik. A fehérpasztell színek jelenleg a divatosak, sok háznak a színvilágát a fehér a
cserépszín és a sötétbarna képezi.
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A
kódisállásos
lakóépület
jellegzetessége
az
udvari
oldalhomlokzatán megmarad, tömegaránya változatlan. A kódisállás
igényesen felújított. A lakóépülethez folytatólagosan kapcsolt istálló
nyílásrendszerei, eresztúlfuttatásai megőrizték az eredeti ízességet.

A melléképületek megtartása és felújítása is követendő, akár az
eredeti funkcióban akár új használati lehetőséggel megtöltve.
A melléképületeknél a vakolat a tégla és legfőképpen a fa, valamint
a cserép dominál. A színvilágot is ezek az anyagok határozzák meg.
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7. JÓ PÉLDÁK –SAJÁTOS ÉPÍTMÉNYEK, EGYÉB BERENDEZÉSEK

A sajátos építményfajták épített és táji környezetbe helyezése a jövőre nézve
változni fog. Az EU elvárásaival összhangban a jelenlegi jogszabályi környezet is az
eszközök közös használatát preferálja a már meglévő infrastruktúrák
fejlesztésénél is.
Az újak létesítésénél az elektronikus hírközlési szolgáltatók a zöldmezős
beruházások esetén új, földalatti infrastruktúra kiépítését tervezik.
A mobil hírközlési átjátszó torony magasba törő rácsostartó szerkezete
kilométerekről is látható.
Az új országos szabályozás a nagy, önálló reklámtáblák kihelyezését közterületen,
köztulajdonban lévő területen, valamint közterületről látható magánterületen
tiltja.
A településen nincsenek reklámhordozó berendezések, ezek kihelyezése nem is
tervezett.
Az egyéb „jó berendezések” érvényesülését nem zavarják a sajátos építmények,
reklámok.
Értékes elem a régi kilométerkő, fa hirdetőtábla, illetve a településhatárában
elhelyezett üdvözlő tábla.
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