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BEVEZETÉS
Dubicsány település a palóc néprajzi tájegységen, a Putnoki dombság déli nyúlványai,
valamint a Sajó folyó között, Miskolctól északnyugatra, a 26-os sz. - nemzetközi
forgalmat is lebonyolító – főútvonal mentén, és a szlovák-magyar határ közelében, a
mostani megye nyugati peremterületén található. A Sajó-völgy kistáj északnyugati
részén fekszik ez a kis település.
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 kistráj szerkezeti árokban kialakult aszimmetrikus, teraszos folyómeder. A bal parton
a II-V.sz. akkumulációs teraszok kísérik a folyót, a jobb part a Bükk pereméherz szorulva
csuszamlásos. A kistáj K-i részén a II-III. sz. terasz szintje összefonódik a Bódva
teraszaival. A felszín fele ártér, fele pedig a közepes magasságú tagolt síkági
domborzattípusba sorolható. Az abszolút tszf-f magasság Ds és 266 m között változik,
az átlagos relatív relief 34 m/km!. A kistáj gyenge horizontális felszabdaltságú. (vízfolyás
sűrűség 1,4 km/km2). Intenzívebb eróziós-deráziós formák és folyamatok a kistáj ENy-i
és EK-i részén jellemzőek.
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Földtani adottságok:
A kistáj kőzettani alapját Ny-ról K-re az oligocén márga, homok, a barnak széntelepes miocén
lajtamészkő és homokos-homokköves összletek képviselik. A felszín kb. 6o%-át folyóvízi homok,
kavics, teraszkavics, mintegy 15%-át lösz és löszderivátum (főként a II. és IV. sz, teraszon), kb.
15%-át glaciális vályog fedi. A felszíni-felszínközeli képződményekre az Ény-DK-i, Ny-K-i
szerkezeti irány, a feltöltött medencére és idősebb képződményeire pedig az ÉK-DNy-i irány a
jellemző.
Gyenge szeizmicitású terület. Hasznosítható ásványi nyersanyagai közül kiemelésre érdemes a
kb. 50 Mt barnakőszénkészlet és a putnoki agyagkészlet (kb. 13 Mt).
Eghajlat:
Mérsékelten hűvös – mérsékelten száraz, de az É-i ÉNy-i részeken közelíti
a ménékelten nedves éghajlati típust. Az évi napfényartam 1850 óra, a nyári 740-750 óra, a téli
csak kevéssel 150 óra fölötti, a nagy ködgyakoriság miatt.
Vízrajz:
Árvizek főleg kora tavasszal és nyár elején fordulnak elő, de lehetnek őszi árvizek is. A széles
völgy egyes részeit nern összefüggő védgátak oltalmazzák az elöntéstől. Az árterület tetemes,
több mint 50 km2, amiből 1,5 km2 a belterület,20,6 km2 a szántó, 24,8 km2 a rét és legeő, 5,6
km2 az erdő. A völgynek tetemes talajvízkincse van, átlagosan 2-4 m köztött mindenhol
megtalálható. Mennyisége 200 l/s, felerészben partiszűrésű típus. Hasonló értékű a
rétegvízkészlet is. Minőségileg eléggé kemény és szulfátos is. A Sajó völgyben sok az artézi kút,
a vízhozamok azonban változóak.

Növényzet:
A kistáj növényföldrajzi tértagozódás tekintetében a Magyar vagy Pannóniai flóratartomárry
(Pannonicum) Északi-középhegység flóravidékének (Matricum) Tornense flórajárásába tartozik. A
terület potenciális erdőtársulásai a szubmontán égerligetek, a pannóniai csere tölgyesek és a
gyertyános tölgyesek. A nyílt helyeken magaskórós társulások, gyapjúsások láprétek, nedves
kaszálók és mocsárrétek (Molinietum) hrliódnak. A jellemzőbb lágyszárú fajok között a lóhere
(Trifolium pannonicum), a sásfélék, a kígyógyökerű keserűfű (Polygonum bistorta), a hüvelyes
gyapjúsás (Eriophorum vaginatum) stb. említhető.
Az erdőművelésbe vont területeket vegyeskorú kemény-, részben lágylombos erdők borítják. Az
évi folyónövedék átlagos nagysága 3,1-3,7 m3/ha. A mezőgazdasági művelés jellemzőbb kultúrái a
búza (25-35 q/ha), a tavaszi árpa (20,30q/ha), a kukorica (30-35 q/ha), a cukorrépa (350-400 q/ha)
és a káposzta (280-320 q/ha).
Talajok:
A kistáj talajtakarója változatos. A folyóvölgyet szegélyező dombok legmagasabb térszínein
nyirokszerű agyagon vagy andezit málladékon képzódött agyagbemosódásos barna erdőtalajok
képződtek. Mechanikai összetételtik vályog vagy agyagos vályog. Vzgazdálkodásuk a sekély
termőréteg változatok esetében szélsőséges; a nehéz mechranikai összetételű változatokra a
gyenge vízvezetés és az erős víztartás jellemző.
Termékenységük ettől fiiggően a VII. vagy a VIII. termékénységi kategóriába sorolható, míg az Ozd
fölötti harmadidőszaki üledékeken képződött vályog mechanikai összetételű és kedvezőbb
vízgazdálkodású változatok esetében a VI.-ba. Jelentős részük szántóterület. (64%).
Az enyhe lejtésű, D-i kitettségű lejtőkön csernozjom barna erdőtalajok találhatók, az
agyagbemosódásos barna erdőtalajokkal azonos kiterjedésben. Mechanikai összetételüket,
vízgazdálkodási tulajdonságaikat és a talajképző kőzetet tekintve sem különböznek az
agyagbemosódásos barna erdőtalajoktól, azonban szénsavas mész-tartalmuk növekedése, a
csernozjomosodással együttjáró szervesanyag-felhalmozódás és talajszerkezet-javulás miatt a
kistáj legtermékerryebb talajai. Termékenységük alapján az V. termékenysegi kategóriába
tartoznak.
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DUBICSÁNY BEMUTATÁSA
A legelső adat a XlV. századból származik a községre vonatkozóan, amikor a Rátold
nemzetség birtokaként említik, ekkor még Dobichan, Dybichan, Dabachanyw alakban.
A XV. században kezd kialakulni jelenlegi írásmódja, mint Dubitsán és Dubicsan.
Birtokosai közül ebben a században ismertek a Putnoki, Kakas és Lorántfíy családok, a
XVl. században a Balassák jelennek meg ilyen minősógben.
A török 1555-ben felégette a községet, amely ezután sokáig pusztán állt, lakosai nem
voltak, ezért egy ideig a ma már nem létező, de a középkorban még hozátartozó
Suponyó falu nevéről, Dubicsányt is Suponyónak hívták.
Ekkoriban a közsóg a putnoki vár várnagyának kezelésébe tartozott, s birtokosai is
rendszerint ők voltak. A protestantizmus korán híveket talált a községben, de a
lakosság csekély létszáma miatt csak Sajókaza, később Putnok leányegyháza volt.
A XX. század első felében az erdők bírtak nagy jelentőséggel, a 3 erdőbirtokos mellett
legeltetési társulat is létezett, amely a kisebb gazdák erdejét kezelte. A nagyobb
birtokosok gyümölcstermesztéssel is íoglalkoztak. Már ekkor megépült a
vasútállomása, 1 tantermes elemi népiskolával rendelkezett a község, s híres volt az itt
szőtt házivászon.
A régi mezőgazdasági hagyományok folytatásának, a bányának, valamint Kazincbarcika
és Ózd közelségének köszönhetően a település nem néptelenedett el.
küliségi ráta a megyei átlag alatti,
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ÖRÖKSÉGÜNK
A református templom építészeti
értékeinél fogva helyi egyedi
építészeti értékvédelemre javasolt.
A
település
református
gyülekezetének mostani temploma
1839-ben épült fel torony nélkül.
A homlokzat előtti torony csak 1852ben készült el, 16 méter magas. A
nyolcszögletű sisak tetején a
szélkakas arra figyelmeztet, hogy a
reformátusok ne tagadják meg
Jézust.
A téglalap alaprajzú templomot
palával burkolt nyeregtető fedte,
amely mára, felújítás során natúr
színű cserépfedést kapott.
Az
oldalhomlokzati
ablakok
félkörívesek. 150 ülőhelyes belseje
tégalap
alaprajzú,
és
sík
famennyezet fedi.
Berendezése 1930-ban készült,
ekkor eredeti kék mennyezetét
szürkére festették.
A centrális elrendezésű belső tér 12
méter hosszú és 6 méter széles.
A
település
helyezkedik el,
tetszetős épület.

központjában
szép arányú,
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Helyi
egyedi
építészeti
védelemre
javasolható
a
manzárdtetős,
bástyákkal
körbevett,
emeletes
Vay
kastély: A település középkori
jelentőségét emelték a rajta
áthaladó posta-, só- és
hadiutak. Dubicsány legfőbb
látnivalója a 18. század közepén
barokk stílusban épült Vay
kastély. Az épület a 20. század
elején a bécsi bankárcsaládból
származó
Barta
Arnold
tulajdonába került, aki a század
elején átépítteti kastélyát. A
kastélyt az 1950-es években
SZOT üdülővé alakítják. Végül
1982-től a Borsod Volán
üdülőjévé válik. A kastély ma is
a
közlekedési
vállalat
üdülőjeként működik, de az
épületben a dolgozók mellett
turisták is megszállhatnak.

10 | Örökségünk

A közösségi rendeltetésű magtár
épület építészeti értékeinél fogva
javasolható helyi egyedi építészeti
védelem alá helyezésre.
A két színtes magtár a főút mellett,
az úttal párhuzamos hosszanti
oldallal helyezkedik el.
Az épület nyeregtetős, natúr színű
cserépfedéssel
ellátva,
az
oromfalakon fölül ovális szellőző
ablak, és két téglalap alakú oldalsó
szellőző ablak látható. A tetőtéri
ajtónyílás befalazva falifülkeként
díszíti a nyugati homlokzatot.
Az első és második színten a
homlokzaton keret nélküli ablakok
láthatók, amelyek a korábbi
nagyobb
méretű
nyílások
befalazott falifülkéiben arányosan
helyezkednek el.
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A településen a palóc
vidék putnoki térségére
jellemző népi lakóházak
találhatók. Ezek közül a
Kossuth út 2., 6., 29.,
43., 93. szám alatti, és a
Rákóczi út 7., 8., 9., 17.,
28. szám alatti épületek
helyi egyedi építészeti
védelemre javasolhatók.
A térségre jellemző a
tornácok
kialakítása,
amelyek
a
falazott
oszlopok
esetében
díszes
boltívekkel
épültek, de található fa
oszlopos
tornác
is.
Szintén hagyományos
építészeti kialakításként
értékelhető, hogy a
tornácok többségükben
mellvéd
falazattal
épültek.
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ELTÉRŐ KARAKTERŰ
TELEPÜLÉSRÉSZEK

ELTÉRŐ KARAKTERŰ
TELEPÜLÉSRÉSZEK
JELLEGZETES
FALUSIAS TERÜLET:
A térségi közlekedési útvonalon
kialakult település fejlődését, majd a
fejlődés megtorpanását az északi
iparvidék
ipartelepeinek
és
bányászatának fejlődésével, majd
leépülésével is összefüggésbe lehet
hozni.
A település a Sajó völgyében,
közlekedési útvonal mentén, a
völgytől északra lévő dombvidék
tövében települt.
A település térbeli fejlődését a
geomorfológiai
adottságok
határozták meg, a település mindkét
irányban a völgyben végigfutó
útvonal mentén bővült tovább, majd
erről újabb leágazó utcák is kiépültek.

Ezen területeken falusias jellegű
családi házak a jellemzők, tágas
udvarokkal, kertekkel. A lakóházak
sátortetővel, vagy nyeregtetővel
épültek, egy vagy két színtes
kivitelben, a telkek oldalhatárán.
Ezen
településrészek
jellemzően
falusias
sorolandók.

ezért
a
területbe

4
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JELLEGZETES INTÉZMÉNYI
ÉS ZÖLD TERÜLET
A jellegzetes intézményi és zöld
területbe a nagy méretű zöld területtel
rendelkező
középületek
és
közintézmények területei tartoznak: a
Vay kastély és parkja, a temető a régi
izraelita temetőrésszel, a település keleti
végén kijelölt zöldterület, és a sportpálya
területe.
A kastélyt mintegy 3 hektáros
kastélypark övezi. A kastély épületét az
úttal összekötő sétányt egy látványos
vadgesztenyefasor
kíséri.
Néhány
örökzöld fa, mint tuja, boróka és
ciprusfajok a II. világháborút követően
lettek a kastélyparkba telepítve.
A temető a települést övező dombok
lankáin települt, a régi izraelita
temetőrész
a
domboldal
egyik
magasabbik részén terül el.
A sportpálya a település szélén került
kialakításra, mint a település egyik
meghatározó zöldfelülete, kedvezően
hat a település és a körülötte elterülő
természetes környezet közötti vizulás
kapcsolat esztétikus átmeneti tereként.
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JELLEGZETES GAZDASÁGI TERÜLET:

A település legrégebbi lakóterületei az
idők során fokozatosan terjeszkedtek, a
geomorfológiai
adottságok
függvényében, főleg a völgyben
végigmenő fő közlekdési útvonal
mentén.
Szintén a főúthoz közel, a település
szélén gazdasági telephely működik.
Ezen területre jellemző, hogy a
gazdasági tevékenységeket kiszolgáló
nagyobb méretű gazdasági épület a
meghatározó építészeti arculat.
A nagyobb méretű gazdasági épület
tetőszerkezete alacsony hajlásszögű
magastető, nyeregtetős tetőformával.

16 | A település bemutatása

JELLEGZETES BOROSPINCÉS TERÜLET:
A
település
központi
belterületétől
távolabb,
északi -nyugati irányba, az
egyik
oldalvölgy
bejáratánál, a főúthoz
közel, a domboldalba vájt
borospincés terület alakult
ki.
A
pincék
elé
szőlőfeldolgozó gazdasági
épületek, présházak is
épültek,
vakolt
homlokzattal, vagy kő
burkolattal, nem ritkán
emeleti pihenő, vagy
tároló színttel.
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EGYÉB BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLET:
A
település
külterületei
jellemzően beépítésre nem
szánt területek.
A völgytalpaknál, a patakmedrek
közelében
rétek,
kaszálók,
szántóföldek váltakoznak.
A
domboldalak
lankásabb
részein a legelők a jellemzőek,
míg a meredekebb területeken
az erdők dominálnak.
A település beépítésre nem
szánt területein az országos
ökológiai hálózat elemei, és
egyéb
természetvédelmi
területek találhatók, amelyek
megóvása fontos feladat.
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útmutatótelepülésrészek

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 JELLEGZETES FALUSIAS
TELEPÜLÉSRÉSZ
a településkép minőségi formálására vonatkozó ajánlások: építészeti útmutató

4
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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 favázas 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 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.

JELLEGZETES INTÉZMÉNYI ÉS ZÖLD
TERÜLET
A Vay kastély és parkja a
jellegzetes intézményi és
zöld terület besorolású
jellemző
karakterű
területen helyezkedik el.
Ezen területen az egyedi,
különleges,
közösségi
célokat
kiszolgáló
épületek
és
azokkal
harmonizáló nagy méretű
zöldfelületek a jellemzőek.
Ezen területen a meglévő
értékes
épített
és
természeti
értékek
megtartandók, esetleges
fejlesztéseknél
megőrzendők.
Új építmények a régiekkel
harmóniában
hozhatók
létre,
a
helyi,
hagyományos természetes
építőanyagok
használatával.
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A temető a települést övező
dombok lankáin, a település
egyik
legszebb
részén,
erdőterületek
szomszédságában települt, a régi
izraelita
temetőrész
a
domboldal
magasabbik
részén terül el.
A temető területén, a
közterületeket
kiszolgáló
építmények építésénél a
településen
jellemző
hagyományos fagyálló kő
alkalmazása a javasolt,
amely ezen szép természeti
környezettel harmonizál.
A település keleti részén
lévő zöldterületen és a
település nyugati szélén lévő
sportpálya területen szintén
a
helyi,
hagyományos
természetes építőanyagok
használata a kívánatos,
tekintettel arra is, hogy a
települések beépített részei
ezen
zöldterületekkel
érintkeznek a beépítésre
nem szánt külterületekkel,
ahol az épített és természeti
környezet
harmóniája
intenzívebben
megteremtendő.

JELLEGZETES GAZDASÁGI TERÜLET
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TELEPÍTÉS, TETŐFORMA:
A
jellegzetes
gazdasági
területeken az épületek
közel
azonos
tömegű
épületcsoportot
alkotnak,
változatos elrendezésben. Új
épület is ebbe a párhuzamos
és merőleges telepítési
rendszerbe illesztendő.

Nem
javasolt
nagy
földkiemelés, vagy bevágás,
kiváló megoldás, ha az
épület
eleve
terepbe
illesztve épül, így kapcsolata
a környezetével jó, a
földmunka minimális.

Ezen területekre jellemző a
gazdasági tevékenységeket
kiszolgáló
épületek
nyeregtetős
kialakítása,
egységes, visszafogott színű
hoklokzati kialakítása.

Ezért az esetlegesen épülő új
épületek tetőformája is
nyeregtetős
kialakítással
javasolt, illetve a meglévő
homlokzati
színezéssel
harmóniában.
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JELLEGZETES BOROSPINCÉS TERÜLET
ANYAGOK, AJTÓK:
A
jellegzetes
gazdasági
területek pincés, présházas
területein
az
épületek
anyaghasználatára jellemző a
természetes
építőanyagok
használata,
homlokzati
megjelenése.

A falazatok a régebbi időben
kőből épületek, vakolat esetén
fehérre vakolva, vagy nyers kő
felülettel, fugázva.

Az újabb présházak gyakran
tégla anyagúak, visszafogott
színű
vakolt
homlokzati
kialakítással, esetenként kő
burkolattal, fugázva, amely
hagyományos, szép összkpet
eredményez, és a természeti
környezettel jól harmonizál.

A présház ajtók a régi fa ajtók
hagyományait
követik,
esetenként újabban míves
faragásokkal díszítve.
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EGYÉB 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.

6

Utcák, terek
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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!

Utcák, terek
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Utcák, terek

Utcák, terek

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
épületen 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 patakok környezetének
esztétikus.
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 z
intézményi és zöld területrészeken az árkok
fontos településképi elemek, burkolásuk
természetes fagyálló kőből javasolt, kő
kapubejáró hidakkal.
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