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BEVEZETÉS
„Mert a legnagyobb örökség, amit adni lehet az utódnak, az
otthon. Egy ház, akármilyen ház. De amelyiknek falát aggódás, szeretet, gondoskodás s a jövendők bizakodó hite
emelte föl. És fák. Amiket nem azért ültetett valaki, hogy
hasznukat lássa. Nem is azért, hogy önmagát mulattassa
velük. Hanem azért, mert szépségre és jövendőre gondolt,
békességre gondolt és a lelke tele volt derűvel. És ültette,
egyszerűen azért, mert szerette a fát és a fákon keresztül
akarta elmondani mindazt, ami az otthonban kapcsolatban
felgyűlt benne s amiket szavakba önteni nem tudott.”

Wass Albert

TISZTELT KOMORÓI LAKOSOK!
TISZTELT ÉRDEKLŐDŐK ÉS ÉPÍTKEZŐK!
„Hazám hazám, édes hazám
Bárcsak határid láthatnám
Tanitványid emlegetik
Így kell a Tiszát szeretni”
Nemes József (komoró tanító): Haza hozott a nagy hovágy

Művészet-e az építészet? A kérdés gyakran felmerül építészeti körökben. Ha belegondolunk abba, hogy az építésznek bármilyen köze van a művészethez, akkor az újabb
kérdést vetne fel, miszerint mégis mekkora részét képezi az építészetnek a művészeti szempontok által irányított, és a ötletekben gazdag gondolkodás. Ennek a mérlegnek a
nyelve az építészeti korokat illetően, hol egyik irányba, hol a másik irányba billent, és ez igen csak meghatározta az építészek társadalmi megítélését is.
Véleményem szerint az építészetnek köze van a művészetekhez. Azon felül, hogy elsődlegesen funkcionális és műszaki igényeket elégít ki, a társadalom felé nyit és kommunikál, világnézeti, filozófiai tartalmakat jelenít meg a térformálás eszközeivel. Az építészet stabilan alkalmazott művészeti ág, így nem csak az önkifejezésről szól. Az építészet
nem képes alternatív síkon negatív művészi kifejezésre. Az is tény, hogy a műszaki és művészeti szempontjai szerint a végletekig el tud menni, hiszen egy emlékmű nem feltétlen építészeti feladat, míg egy ipari csarnok megtervezése konkrét számítások, függvények összességére épül.
Sok ezer példa van a szemünk előtt, amikor is az adott épített környezet nem hordoz magában művészeti vonásokat, de véleményem szerint nem a kivételek alapján kell megítélni építészet és művészet viszonyát.
A település történeti értékeinek hordozói: maga a településkép, vagyis a telkek, kertek, egyedi motívumok, kerítések, közterek és utcák hálózata; a beépített és nem beépített zöldterületek nagysága; az épületek külső-belső formája. A táji és épített környezet viszonya; mind-mind a település egyedi ismertetőjegyei, mint az egyedi díszítések,
környezeti behatárolások, tájegységi hagyományok. A településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet segít abban, hogy a településen élők jobban vigyázzanak az
értékeikre, egy-egy településkép egyediségét még jobban kihangsúlyozzák.
Magyarországon az örökségvédelem a helyi közösségek feladata, amely nem kis feladat. Minden terv, minden környezeti hatás, mely az itt élők keze által jön létre, annyit ér,
amennyit a helyben lakók megvalósítanak belőle. Ezért fontos, hogy minden lakos, egységesen részt vegyen települése építészeti és természeti értékeinek megőrzésében,
formálásában, hiszen egységes erővel vagyunk képesek a hosszú távú fejlődésre.
Farkas Béláné
polgármester
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BEVEZETÉS
Az építészetet szokás megfagyott zeneként emlegetni. És valóban nagyon sok hasonlóságot találhatunk egy zenemű és az építészet között. Az építészet sokszínűségét adja a
változatos utcák, terek, épületek sokasága, mint egy zenekarban a sokféle hangszer: vonósok, fúvósok, ütős hangszerek. Ugyanakkor, ha ezek egymásra tekintet nélkül zenélnek, lehet külön-külön még szép dallam is, amit játszanak, az összkép hamis. Ugyanígy a házak is lehetnek eltérőek egymástól, más rendeltetésűek, de ha nincsenek tekintettel
egymásra, zavaros, élhetetlen környezetet alakítanak ki.
A kézikönyv segítség kíván lenni: a település bemutatásával, az értékek megismertetésével és az útmutató résszel tárja fel az épített környezet szépségeit. Bevezeti az olvasót
az építészeti értékek tárházába, hogy olyan házat tudjon építeni, ami valódi büszkeséggel töltheti el, és a település képéhez illeszkedik, azt ízléssel viszi tovább.
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Az ajánlások nem tekinthetők kötelező jellegűnek, a céljuk nem a tervezési szabadság megkurtítása, uniformizálása, hanem
éppen a valós értékek megismertetése, a
sokféle izgalmas lehetőség feltárása. Az
unalomig másolt, giccses, sokszor import
klónok helyett a település karakteréhez
illeszkedő választási lehetőségek bemutatása, a nem diktált, hanem valódi szabadság megismertetése.
A kézikönyv nem egy merev, lezárt egész,
hanem nyílt, folyamatos hozzászólást és
változtatást lehetővé tevő kezdeményezés kíván lenni, ahogy a település története sem befejezett, hanem folyamatosan
továbbíródik. Ezért, ha újabb szép ház
születik, az bekerülhet, sőt be is kell, hogy
kerüljön a könyvbe, hogy ezáltal büszke
lehessen rá építtetője, tervezője, kivitelezője és a település egyaránt.
Egy ház elválaszthatatlan kapcsolatban
van környezetével, szomszédjaival, településével. Valódi gyümölcse pedig csak
annak a kapcsolatnak van, ahol a felek
egymást megismerik, szeretik és békében élnek egymással. Igaz ez az emberi
kapcsolatoktól a zenén át egészen épített
környezetünkig.
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KOMORÓ BEMUTATÁSA
általános településkép, településkarakter
A XVIII. század végén a Szabolcs megye településeit kettősség jellemezte. A középső és keleti részen közepes nagyságú vagy aprófalvas kishatárú, míg a nyugati részen nagy kiterjedésű határral rendelkező halmazos települések voltak döntően. A megye nagy részén a korábban elpusztult majd újra vissza települt vagy
újonnan telepítet falvak általában megőrizték a korábbi jellemző településszerkezetüket.
A települések jellemzően utifaluk, vagy halmazos településszerkezetűek voltak. Az utifaluk jellemzője az orsószerűen kiszélesedő főutca, mely orsóban a templom állt. A kiszélesedett utca két oldalán szalagtelkek álltak. A halmazos települések közös alapvető jellemzője, hogy a halmazosodás
idején még hiányzott az utca. Tehát ez a telkek olyan csoportosulása volt ahol nem
volt előre tervezett utca. A térbeli, elrendeződést a terepviszonyok, a belvízrendszer, a klíma, az építőanyagok továbbá a központi funkciók telepítése határozta meg.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a Záhonyi Járásban az Észak-Nyírség kistájban, a
Rétköz északkeleti csücskében, a megyeszékhelytől, Nyíregyházától 54 km-re, északkeletre található Komoró. A község sík terepen fekszik. Megközelítése legkönnyebben a
4-es-es főútról lehetséges.
Története:
Nevének tövében az ősszláv szúnyog szó rejlik, értelme tehát „szúnyogos”. 1290-ben
Komora alakban írták. A XIII. század végi okleveles felbukkanásakor a terra (föld) birtokosa Roland fia Sándor volt. 1311-ben Csicseri Jób és fiai elhajtottak innen sok marhát
és disznót, de Komorót a beregi nemesek is pusztították. 1336-ban Komorói Tamás
panaszolta Róbert Károly királynak, hogy itteni birtokát mindenestől elpusztították, őt
kifosztották, elhurcolták, és egy évig rabláncon tartották. 1338-ban Miklós országbíró elvette a Csicseriek birtokolta kis falucskát, ugyanebben az évben Roland fia Tamás
zálogba adta Várdai Jánosnak. Csánky szerint I. Lajos király 1358-ban minden szabadállású embert felhívott az idetelepedésre, Komorói János tehát jogot kapott a birtok benépesítésére. 1392-ben Komoró birtokurai közt találjuk a Csicseri családot.
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1410-ben Csicseri Ormos itteni jószágát hűtlensége miatt Zsigmond király elkobozta és Csebi Mátyásnak adta.1462-ben földesura a Tárkányi, 1481-ben a Csicseri Orosz, a Csicseri Ormos és Fodor család, a XV. században csak a Csicseriek két ágát, az orosz és az Ormos családokat jegyezték fel Komoró uraiként. A Kánásy és a Vay család részbirtokokat
vett zálogba a Csicseriektől, így 1588-ban ők is a birtokosok között szerepelnek. A XVII. században az Ormos és a Vay családok, a XVIII. században már gróf Teleki János, báró
Horváth József és Áfra László osztoztak benne. 1711-ben Krucsay János felesége, ifj. Tolvaj Borbála komorói birtokára lengyel jobbágyokat telepített be. Az iratokból tudjuk, hogy
Kálonga pusztáról (Tuzsér határába olvadt) az Ormos család már korábban idetelepítette jobbágyait. 1782-85 között jártak Szabolcs vármegye katonai felmérői a falucskában,
amely körül mindenütt volt, szinte gyűrűbe zárta a Tisza vize. Ezért magas vízállásnál csak sárhajókkal lehetett megközelíteni. 1785-ben Ormos Imre birtokában 234 lakója és 40
háza volt a falunak. Fényes Elek Geographiai szótárában (1851) azt írta, hogy Zemplén vármegyével határos, erdeje, nádja, legelője elég: dohányt és dinnyét termeszt. Lakja 582
ember, földesurai: báró Sennyei, Pózner, Vay, Áfra, Bogáthy, Fodor, Korcsma, Morvay, Ormos, Ruszka, Szathmáry, Szombathy, Tőke. A Szabolcs vármegyei monográfiában (1939)
ekként jegyezték föl: Kisközség a kisvárdai járásban, hozzátartozik: Cigánytelep, Csókostanya, Szalánczy-telep. Területe 1925 hold, amelyből szántó 1529, rét 53, szőlő 2, elegelő
74, erdő 38, nádas 1, kert 63, terméketlen 116 hold. Lakóinak száma 979, a lakóházaké 185. Lakosainak fő foglalkozása az őstermelés. Határa jobbára törpebirtokok között oszlik
meg. Határában van az 1336-ban Egyházasbodon formában is említett Bodon falu, amely még két részből állt: Belbodonból és Kisbodonból.
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Helytörténeti érdekesség:
A Gutakocsna a határ keleti részén volt, sok utazó megfordult itt. Szirmay Antal: írta, hogy „Guta Jakab hírhedt rabló volt Ung megyében. Komorón született, és úgy bánt a parittyával, hogy ritka volt, aki a halálos dobást kikerülte. Minthogy Komoró közelében vetett cselt az utasoknak, ez a közmondás keletkezett: Úgy meghúzta magát, mint Komoró
végén a guta. Noha a gutát magyarul szél-ütésnek nevezik, mégis a betegséget, mivel az embert hirtelenül és halálosan lepi meg, erről a gazfickóról Guta-ütésnek szokták
nevezni.” Meglehet, hogy egy Guta Jakab nevű rabló élt a XIV. században, ám aligha róla nevezték el a betegséget. Érdekes, hoyg Kömörőn szintén hasonló mondás járja: „Úgy ül,
mint Kömörő végén a Gutta”, ám ott a háza előtt üldögélő öreg pásztor a mondás szereplője.
A település egy karakterűként jelenik meg.
Egységes képet mutat, alig található olyan
épület, amely nem illene bele a településképbe. Községünk lakóinak száma1351 fő,
és közel stagnáló tendenciát mutat.
A település tiszta, rendezett, gondozott,
az infrastruktúra teljes,: elektromos áram,
vezetékes ivóvíz és a gázellátás, szennyvízelvezetés kiépített.
A település orsóteres halmazfaluból nőtte
ki magát a mai településszerkezetté. Az
ősi falu a Petőfi és Kossuth utcából állt.
A következőkben bemutatunk egy válogatást azon épületekről, melyek sajátos
értéküknél fogva Komoró identitását erősítik. A településre vonatkozó építészeti
előírások szem előtt tartásával elérhető,
hogy az új építésű házak ne idegenként,
hanem ismerősként jelenjenek meg a többi
ház között, melyek majd teljes mértékben
elősegítik a település karakterének megőrzését, és tovább formálják, mint ahogy
ezt a nem rég kivitelezett új épületek is
teszik.

Településkarakter: jelene és jövőbeni alakítása:
A belső településkép szerves fejlődését torzították a már említett 1970-es és 1980-as évek lakásépítési programjai. A heterogén
belső településkép azonban általában így is emberléptékű, barátságos ma is. A jövőben a településen az átépülés mellett a (lakó)
épületek felújítása lesz a jellemző, beleértve a kerítés, a belső udvar (kert) átépítését is. Az építési munkákkal, a felújításokkal a
településkép kedvező alakítását lehet elősegíteni. Ehhez (is) ad építészeti ajánlásokat a kézikönyv az építtetőknek, a településképért
tenni akaró lakosságnak.
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KOMORÓ A KATONAI FELMÉRÉSEKEN
Az első katonai felmérésen (1763-1787)

A harmadik katonai felmérésen (1869-1887)

A második katonai felmérésen (1806-1869)

Az 1984-es katonai felmérésen

A természeti és társadalmi törvényszerűségek hatására alakult ki Komoró településszerkezete, a természetföldrajzi viszonyokon alapulva jött létre, melyek változásai hosszabb
időt ölelnek fel. A természeti tényezők: domborzat, vízrendszerek, szél, napfény, csapadék stb. közül az első kettő befolyásolja legerőteljesebben a települések szerkezetét. Mai
jellege szerint Komoró halmazfalu. A szalagtelkeken külön-külön álló épületek ritkábban soros, gyakrabban kétsoros rendben csatalakoznak egymáshoz. Parasztudvaraira a
tagolt épületelrendezés volt a jellemző.
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ÖRÖKSÉGÜNK
a településképi szempontból meghatározó építészeti, műemléki, táji és természeti értékek, településképi jellemzők
A település 1 darab műemlékkel rendelkezik a református templommal.
Műemlék református templom (Petőfi u. 64. hrsz.)
A falu központjában álló, egyhajós, homlokzati tornyos épület mai formája alig utal arra,
hogy a középkorban épült. Egyedül alaprajzi rendszere őrzi a gótika jellegzetes elemeit:
a hajó és szentély kettős tagozódását. A templom előtt 24 m magas, gúla alakú sisakkal
fedett, romantikus torony áll. 1744-ben tudósítottak először a helvétek fatemplomáról,
egy 1809. évi jelentés már új, kőtornyos kőtemplomról írt, amely a réi helyére épült.
Feltehetően itt a régi templom 1784-1801 közötti megújításáról volt szó. Az 1996-ban
történt felújításakor ugyanis igazolódott, hogy a szentély és a hajó északi fala középkori
téglákból készült. A szentély a nyolcszög három oldalával záródik, támpilléreit valószínűleg lebontották.
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Egyéb helyi szinten ismert örkségeink
Református gyülekezeti tér (Petőfi u. 18/b. szám 65/1. hrsz.)
A református templom közvetlen közelében helyekedik el, helyi egyedi védelem alatt áll.
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Egyéb helyi szinten ismert örkségeink
Római katolikus templom (helyi egyedi védelem alatt áll) (Arany János u. 219/3. hrsz.)

Fa harangláb (helyi egyedi védelem alatt áll) (Ady Endre u. 219/1. hrsz.)
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Millenniumi emlékmű (Petőfi u. 93 hrsz.)

Millenniumi kopjafa (Petőfi u. 64. hrsz.)
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Világháborús emlékmű (Ungvári utca 079/1. hrsz.)
A köztemetőben a ravatalozó közelében található.
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Népi építészet - lakóházak
A háromhelyiséges, szoba-konyha-kamra, szoba-pitvar/kéményalja-kamra, szoba-konyha-szoba beosztású. Ezeket más néven soros alaprajzú házaknak is hívták. Olyan lakóháztípus, amelyben a helyiségek sorosan – sorban egymás mögött, egyenes vonalban, egy tengelyre fűzve épülnek. Az ilyen házakat legfeljebb folyosó egészíti ki. Az egyes
helyiségek egymásból vagy külön-külön az udvarról, folyosóról közelíthetők meg. Hazánk paraszti lakóházainak nagyobb része e típusba tartozik. A 14–15. sz. óta általános az a
szoba-konyha (pitvar-kéményalja)-szoba vagy kamra beosztás, ami kamrával, istállóval, esetleg színnel bővülhetett.
Az örökséget és a hagyományt gyakran összekeverjük. Meg kell tudnunk különböztetni az anyagiságában megfogható
örökséget a hagyomány eszmei-szellemi tartományától, még akkor is, ha szorosan összetartoznak. A hagyomány az örökség lelke. Nélküle az örökség pusztán tárgy vagy természeti jelenség. A hagyomány az „ige” az értékesíthető anyagban,
szakrális értéke van. A hagyomány egyúttal szellemi-technológiai készség, és elődeinktől maradt ránk. A fenntartó közösség számára soha nem maradiság, éretlen ragaszkodás a múlthoz, a meghaladotthoz, hanem az a belső képesség, amely
biztosíték a túlélésre, a fejlődésre, a keretek között tartott újításra, és mégis a korlátlan szabadságra. A kereteket a föld,
a falu, a létezés alapját jelentő munka, a mezőgazdálkodás jelenti. A falut érő környezeti, vagy éppen az emberiség által
okozott csapások mindenekelőtt a hagyományok elvesztésével jártak. A mai építészetben sokszor a töredékét láthatjuk
meg annak a páratlan csodának, ami egykoron úgy tündökölt.
Ebből következett az örökség ócskasággá nyilvánítása, az irányított lealázással, felejtéssel. Ezért
a vidéki örökségvédelem nem nélkülözheti a hagyományok felderítését és megőrzését, ha kell, újra
tanulását. Ez ugyanolyan feltétel, mint a műemlékvédelemben a megelőző tudományos kutatás.

Arany János u. 10. szám 167. hrsz.

Petőfi u. 16. szám 151/4. hrsz.

Kossuth u. 10. szám 4/2. hrsz.

4
TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ TERÜLETEK
eltérő karakterű területek lehatárolása, a településkép, arculati jellemzők és településkarakter bemutatásával









   



 
 


  

  

Komoró településképi arculatának vizsgálatakor négy eltérő
karakterű településrészt határoztunk meg. A település belterületén két eltérő karakterű településrész: a történeti településrész
és az átalakuló településrész,
amik a töréneti településrészt
veszik körül. A település külterületén szétszórtan, elsősorban
ésazkon, a bevezető út mentén
található ipari, gazdasági létesítmény, amely eltérő karakterrel
rendelkezik, és eltérő ajánlásokat
kíván meg. A negyedik kategóriába a beépítésre nem szánt területek kerültek.
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TÖRTÉNETI TELEPÜLÉSRÉSZ
A történeti településrész vegyes terület több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, lakó- és olyan helyi települési szintű igazgatási, kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató, egyházi, oktatási, egészségügyi,
szociális épületek, valamint sportlétesítmények elhelyezésére szolgál, amelyek alapvetően nincsenek zavaró hatással
a lakófunkcióra.
A római katolikus templomtól délre a Kossuth utcán a Táncsics utcával való kereszteződésig tart a településközpont.
Itt jellemző a település ellátó, igazgatási és oktatási funkciók sűrűsödése, a szolgáltatások jelenléte. A települési sziluett az alföldi településekre jellemző tipikus képet mutatja.
A horizontálisan elterülő földszintes beépítésű települési
felett koncentrált kis kiterjedésű vertikális mag jelenik meg
a templomtoronnyal és néhány középülettel.

Óvoda

A településkép egységességét a hasonló karakterű épületek többsége erősítheti. Ezért az épület formálásakor az
anyaghasználatban, a homlokzatképzésben, a színezésben,
az arányos illeszkedés az elvárás Külön oda kell figyelni az
épületek utólagos hőszigetelésekor az épület egésze kerüljön felújításra. Ekkor a színezés, a nyílászáró csere is illeszkedjen a környezetéhez.
A nagy – telkes közintézményeknél a szabadon álló épület
elhelyezés a jellemző. Ez esetben az utcaképi megjelenés
magastetővel javasolt. A tető gerincvonala a kialakult beépítéshez igazodjon. Nem lehet egyértelműen állást foglalni az utcával párhuzamos, vagy merőleges tető kialakítása
mellett. Fontos, hogy megjelenése az utcaképhez igazodva,
de ne hivalkodva alakítsa, fejlessze a belső településképet.
Ez megjelenhet eltolt tetősíkkal is.

Posta
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Általános Iskola

Itt középületi szolgáltató funkciójú épületek esetén az utcával párhuzamos nyeregtető
általában kedvezőbb beépítést tesz lehetővé. Ettől eltérni csak nem túl szélestelek esetén indokolt. A településrészen a lakóépületek is változó épület elhelyezést és telepítést
igényelhetnek. Teljes egységet nem lehet elvárni. Gondolni kell még a fő (lakó) funkciót
kiegészítő épületek elhelyezésére is. Fontos, hogy ezek a településképbe ne jelenjenek
meg közvetlenül, alapvetően a főépület mögé, annak szerves folytatásaként valósuljanak meg. Ez egyben kedvező telekhasználatot is biztosít. A telek főépülete mellett a kerítés az, mely látványában is utcakép formázó. Az utcai kerítésnél érdemes a környezet
szép példáit elemezni, formai szerkezeti megoldásait újragondolva szép, illeszkedő kerítést építeni. A teljesen tömör utcai kerítés kerülendő. A nyitottabb, részben átlátható
kerítés átengedi a tekintetet és a napfényt, látni hagyja a főépületet is.

A történeti településrészt településkép szempontjából meghatározó területként javasolt kezelni.
FŐBB ILLESZKEDÉSI SZEMPONTOK:
- az új épület tervezés során a szomszédos épületek figyelembevétele mellett szükséges a
magasság és tetőhajlásszög megválasztása
- kedvező utcaképet segítse a homlokzat kialakítása
- az épület rendeltetését tükrözze a homlokzat építészeti megoldásai
- az építészeti örökség közvetlen másolását kerüljük el
- a modern és hagyományos formák közötti egyensúlyra kell törekedni
- a hagyományos részletformák (pl. tornác) a modern épületeknél alkalmazhatók
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ÁTALAKULÓ TELEPÜLÉSRÉSZ
A történeti településrészt körbeölelve alakult ki. Az itt található csekély mennyiségű vendéglátó és élelmiszer üzletek részben a lakóépületek átalakításával kerültek kialakításra. A múlt század elején épült
épületek többségét az 1970-es években a sátortetős épületek váltották fel, de a hagyományos konty tetős épületek közül is sok maradt
fenn. A jövőben, nagyobb mértékben a meglévő lakóépületek felújításával, bővítésével lehet számolni.
Alapvető követelmény, hogy az épületek homlokzatképzésének, színhasználatának, anyaghasználatának kiválasztása során törekedjünk
a községben már meglévő hasonló épületek építészeti jegyeinek hasonlítására. Csak akkor jöhet létre egységes utcakép, egyeséges településkép, ha az épületek, melyek szomszédosok egymással hasonlóságot mutatnak. Az épület megtervezése mellet még fontos, hogy azt
a telken belül hová és hogyan, milyen beépítési mód szerint helyezzük
el. Fordítsunk kellő figyelmet a nyílászárókra és tetőfedésekre, tetőformákra is.
A településrészen utcánként, utcaszakaszonként változó a tetők kialakítása. A legrégebbi épületek során a kontytetős tetőforma figyelhető meg utcára merőleges kialakításban. A csonka kontyolt nyeregtetős épületek is szép számban képviseltetik magukat. Néhol a
nyeregtetős tetőforma is megfigyelhető.
A tetők hajlásszöge általános esetben 30-45° körül mozog, így nem
árnyékoljuk le a szomszéd épületét, Az épületek földszintes kialakításuk, többszintes épület nem illik a településképbe. A tetőtér beépítéses épületek kialakítása is idegen a községben.
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A falusias lakóterületnél alapvetően gazdag a zöldfelület, megfelelő hely kínálkozik
a pihenő terület kialakítására. A növények
alkalmazása során természetes és hatékony eszközzel tudunk hangulatteremtő
díszítést készíteni telkünkre. Árnyékoló
szerepük az energiatudatos életmód egyik
eszköze.
Jelen település esetében igaz, hogy keresztbe forduló belső épületszárnyat csak
kellően széles telek esetén alkalmazzunk.
A kertes házak rendelkezzenek külső
megfelelő méretű tárolóval, melyek kialakítása a főépülettel összhangban, együtt
tervezve valósuljon meg
A kerítés megválasztásánál is törekedjünk a környezetünkben lévő jó példák alkalmazására. A településre nem jellemző
tájidegen anyagok felhasználása kerülendő. A teljesen tömör, átláthatatlan kerítés
kerülendő.
Az oldalsó és hátsó kerítések kialakításánál az anyag és forma megválasztásánál
már a szomszéd féltől való saját intimszféra megvédésére kissé zártabb, rejtettebb kerítés alkalmazható.

Nemes József, komorói tanító háza

FŐBB ILLESZKEDÉSI SZEMPONTOK:
- az új épület tervezés során a szomszédos épületek figyelembevétele mellett szükséges a magasság és tetőhajlásszög megválasztása
- kedvező utcaképet segítse a homlokzat kialakítása
- az épület rendeltetését tükrözze a homlokzat építészeti megoldásai
- az építészeti örökség közvetlen másolását kerüljük el
- a modern és hagyományos formák közötti egyensúlyra kell törekedni
- a hagyományos részletformák (pl. tornác) a modern épületeknél alkalmazhatók

Településképi szempontból meghatározó területek | 21

GAZDASÁGI TERÜLET
A területek külterületen fekszenek a településtől jól elkülönülten.
A település ipari, gazdasági zónája alapvetően a település peremén, leginkább a lakóterülettől déli irányban helyezkedik el. A Napkor felé vezető út mentén mezőgazdasági és állattartó üzem működik. Tekintettel arra, hogy az ipari területek többsége településképi szempontból jól látható, esetenként meghatározó helyen található, elengedhetetlen ezek
településképi hatásának vizsgálata és megújulásuk, fejlesztésük településképi koordinálása.
A gazdasági területek önálló belső településképi jellemzőkkel rendelkeznek. Elsősorban alacsony hajlású, nagy fesztávú ipari épületek találhatók itt, mely látványát a javított
részek törik meg.
FŐBB ILLESZKEDÉSI SZEMPONTOK
A rendeltetés határozza meg az épület tömegét és tető kialakítását, elhelyezhetőségét az ingatlanon belül. A gazdasági és mezőgazdasági célú épületek közel helyezkedjenek el egymástól.
A lakó funkciójú épületet távolabb helyezzük el. A gazdasági tevékenységhez szükséges épületek a lakó funkció mögött legyen kialakítva. Kerítések kialakítása során a tömör falszerű kerítés
kiépítése nem javasolt.
Minden esetben törekendi kell a meglévő épületek homlokzati kialakítására, színvilágára, anyaghasználatára és tetőformájának megválasztásáram tetőszerkezetének hajlásszögére. Önálló
gazdasági területen az egyszerű ipari formákat célszerű előnyben részesíteni.
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BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLET
A település közigazgatási területe építési szempontból két részre tagolódik, beépítésre szánt területekre és beépítésre nem szánt területekre. A település közigazgatási területének beépítésre nem szánt területei közé tartoznak
a közlekedési-, közmű elhelyezési területek, a zöldterületek (közparkok), erdőterületek (védelmi erdők, gazdasági
erdők, egészségügyi, szociális, turisztikai erdők), mezőgazdasági területek, (kertes mezőgazdasági területek, általános mezőgazdasági területek), és a vízgazdálkodással összefüggő területek. A beépítésre nem szánt területeken
kialakult tájhasználat szervesen kapcsolódik a település történetéhez, közrejátszik a helyiek identitásának kialakulásában és erősítésében.
Az e területeken kialakult tájhasználat szervesen kapcsolódik a település történetéhez, közrejátszik a helyiek identitásának kialakulásában és erősítésében. A külterületnek valamivel több, mint tized részét foglalják el a gyep- legelő területek, mely területek egy része kiemelt jelentőségű tájvédelmi továbbá a különleges természet megőrzési
területhez - mint láprétek, mocsárrétek, sárrétek, ligeterdők, kaszálórétek, - tartozik. A külterületi földek egy része,
gyümölcsös, ill. szántó művelésű. Az erdőterületek mérete meghatározható.
A tájvédelmi területeket településkép szempontjából meghatározó területként javasolt kezelni.

A KÜLTERÜLET TERÜLETFELHASZNÁLÁSI ELEMEI
KomoróTELEPÜLÉSEN
Szántók: Az éghajlat a nem túl víz- és hőigényes kultúráknak kedvez, elterjedt szántóföldi növény a búza, a
kukorica, napraforgó, tritikálé, zab és lucerna. Ma a külterület döntő részét, foglalják el a szántók, melyek részben közúton, részben dűlőutakon jól megközelíthetők. A
szántóterületek a határban összefüggő felületként jelennek meg, a táblák határain futó csatornák és utak menti
fasorok csak helyenként tagolják a tájat.
Rétek, legelők: A gyepes területek erősen megfogyatkoztak az utóbbi száz évben. A nyílt társulások közül a
homokpusztarétek jellemzőek. A mélyedésekben gyakoriak a vízállásos, nedves rétek, mocsárrétek. A rétek és a
legelőként hasznosított gyepterületek együttvéve a külterületnek kb. 4 %-át teszik ki.
Erdők: Erdőtársulásait jelentős mértékben (akác, nemes
nyár, enyves éger, magas kőris) ültetvények jellemzik. Az
erdők a település 6 %-át borítják.
Gyümölcsösök: A gyümölcsösök területe az utóbbi években az alacsony felvásárlási árak miatt csökkent. A gyümölcsösök nagy része a külterületen található, körülbelül
a külterület kevesebb, mint 1 %-a. A zártkerti területeken
korábban elsősorban a szőlőtermesztés volt jellemző,
amit ma részben gyümölcsösként, részben szántóként
hasznosított parcellák tarkítanak, de jelentős a parlagon
hagyott területek aránya.
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Remetebogár

A Tisza ártere a Felső-Tisza kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület része.
A terület természetvédelmi célkitűzése a jelölő élőhelyek területcsökkenésének megállítása és állapotuk javítása a gyepgazdálkodáshoz, erdőgazdálkodáshoz és vízgazdálkodáshoz köthető intézkedések révén.
Az állományok nagy része puhafás ültetvény, idegenhonos és hazai fajok is jellemzőek, vannak spontán vetényült puhafások is.
Komoróra jellemző néhány faj:
- Remetebogár (Osmoderma eremita) Eszmei értéke: 250 000 Ft
- Jégmadár (Alcedo atthis) Eszmei értéke: 50 000 Ft
- Bakcsó (Nycticorax nycticorax) Eszmei értéke: 100 000 Ft
(Népies neve: vakvarjú, kvakvarjú, oláhpap, kakcsó, vasfejû vakkánya)
- Egerészölyv (Buteo buteo) Eszmei értéke: 25 000 Ft
- Partifecske (Riparia riparia) Eszmei értéke: 50 000 Ft
- Kárpáti sáfrány (Crocus heuffelianus) Eszmei értéke: 10 000 Ft
- Kockás kotuliliom Eszmei értéke: 50 000 Ft

Egerészölyv

Bakcsó

Kockás kotuliliom

Partifecske

Jégmadár

Kárpáti sáfrány
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AJÁNLÁSOK:
a településkép minőségi formálására vonatkozó ajánlások: építészeti útmutató

TÖRTÉNETI
TELEPÜLÉSRÉSZ
TELEPÍTÉS

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.
TEREPALAKÍTÁS
Az ingatlanok beépítésénél a csaknem teljesen sík terület kialakítása a cél, legalább a
családi ház közelében. A kertek vonatkozásában a terep lejtés kismértékben megengedett.
Komoró történeti településrész terepviszonyai alapvetően sík kialakításúak, a terepadottságok nem indokolják a terepalakítást, de ajánlott a terepre való illesztéskor
megfelelően telepített, terepre ültetett
épület alkalmazása.

A településrészen oldalhatáron álló, merőleges
elhelyezkedésűek a családi házak az utcafronthoz viszonyítva. A kötelezően előírt és kialakult
előkerti előírásoktól eltérni nem javasolt. A családi házak oldalhatáron állnak, az épület mögött
kialakítható a növényzettel határolt védett kert.
A lakóházak tervezésénél az előkert mértékétől
eltéri nem engedélyezett. Ne kerüljön hosszabb
telek esetén az előkert megnövelésével lakóépület.

Javasolt az utcafronttól egyenlő távolságra lévő épületek egységes nyugodt ritmusú képeinek alkalmazása.

MAGASSÁG
Az új épületnek finom illeszkedéssel kell beállnia
a meglévő épületekhez. A legtöbb épület földszintes kialakítású, van néhány kivétel melyeknek
tetőtere is beépített. Meglévő épület bővítésénél
valamint új épületek kialakításánál az utcavonalon álló épületrészeknek igazodni kell a hagyományos ereszmagassághoz. (3-4 méter) és gerincmagassághoz (6-8 méter). Amennyiben tetőtér
beépítésre kerül sor vagy kerül betervezésre,
ebben az esetben az eresz- és gerincmagasság
(0,5-1 méterrel magasabb) elfogadható.
Nem elfogadható a meglévő épületek tetőtér beépítése, ha az a földszint fölé térdfal építésével
vagy új tető kialakításával, utcafronti homlokzat Javasolt az azonos magasságú épületek egyenletes utcaképének megalkomegemelésével jár.
tása. Az újonnan épülő épületeknek a meglévő magassághoz kell alkalmazkodniuk az egységesség érdekében.
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TETŐHAJLÁSSZÖG
A tető hajlásszöge a hagyományos 30° és 45° fok közzé essen. Sem a több, sem a kevesebb nem kívánatos. A fő tömeghez nem kapcsolódó épületszárnyak, mint például egy
hátsó kert felé néző terasz esetén megengedett a 30°-nál alacsonyabb hajlásszögű tető is. A manzárdtető vagy a hozzá hasonló tört lejtésszögű tetők idegenek ebben a környezetben. Tornyok építése a tetőre vonatkozó tetőhajlásszög követelménye, valamint az egyszerű tetőidom miatt nem elfogadható.

Azonos tetőhajlásszögű épületek egyenletes utcaképet alkotnak. Az egységesség érdekében az újonnan épülő házaknak is hasonló tetőformával kell, hogy épüljenek.
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TETŐFORMA
A településrészen a családi házak tetőformája egyszerű. Új házak építésénél figyelembe kell venni a szomszéd lakóépületek tetőformáját.
A kialakult nyeregtetős vagy konty tetős házakból álló utcaképbe amennyiben új lakóház épül, akkor oda ne tördelt tetőformájú épület kerüljön, hanem a szomszédokhoz
hasonló tetőformájú épület.

Azonos tetőformájú épületek egyenletes utcaképet alkotnak. Az egységesség érdekében az újonnan épülő házaknak is hasonló tetőformával kell, hogy épüljenek.
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SZÍN

TORNÁCOK

Visszafogott illeszkedés, hasonló színhasználat, nem túl változatos, hagyományos szí- A népi építészet egyik könnyen felismerhető, jellegzetes eleme az oldalsó oszlopos tornekkel készült épületek jellemzik. (pl. vörös cserépfedés, szürke palafedés, olykor le- nác. Ékes példái Komoró településen is jól megfigyelhetőek. Ezek az átmeneti- „külsőmezfedés, világos színű homlokzatok, fa kerítések)
belső” terek készülhetnek az épület anyagából, de akár fából is. A településközpontban korábban a lakóépületeken volt jellemző mely ma már eltűnőben van. Az arányos,
Az új házak építésénél a meglévő épületek színvilágához illeszkedő anyaghasználat tornácos épületek sora karakteres utcaképet mutat, mely erősíti a település egységes
ajánlott. A kirívó és feltűnő színhasználat, a rikító színű fémlemez fedések és burkola- arculatát és identitását. Új épület újraértelmezett tornáccal (fedett terasszal) történő
tok nem elfogadhatók.
kialakításával tovább vihetjük e hagyományt a településen.

Épületeken elfogadott szokásos színek (alkalmazható)

Épületeken idegen színek (ne alkalmazzuk)
A kirivó homlokzati színek alkalmazása nem ajánlott. A héjazat színének kiválasztása
során az élénk színek alkalmazása nem javasolt, a hagyományos színeket (pl. vörös
cserépfedés) válasszuk.
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AJTÓK, ABLAKOK
Az épületek megjelenését és hangulatát a nyílászárók nagyban befolyásolják. A zárt
épülettömeggel így nyitunk a külvilág felé, ezért nem mindegy, milyen módon tesszük
ezt. A két belterületi megkülönböztetett településkarakter nyílászáróiban is eltérő képet mutat, mely sajátosság megőrzése a településen élők feladata is. A hagyományos
nyíláskialakítás az átépülő, lakóterületi településrészen jól megfigyelhető: kétszárnyú,
jellegzetesen két vagy három osztású ablakok, utcai homlokzaton szimmetrikus kialakítással.
A településközpont településrészen hosszanti kialakítású, keskenyebbnek tűnő ablakokat figyelhetünk meg(a múlt értékeiként is). Középületeinken a funkcióhoz igazodó
méretű és formájú ablakokat is találhatunk. Az ablakok keretezése mindig is hangsúlyos eleme volt a homlokzatoknak. Közegészségügyi, oktatási és szolgáltató funkciójú
épületek estén a hosszított nyílászárók modern megfogalmazásban is visszaidézhetők.

Fehér műanyag nyílászárók alkalmazása nem ajánlott, helyette fa vagy színfóliázott műanyag nyílászárókat építsünk be épületünkbe. A fém nyílászárókat kerüljük.
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HOMLOKZATKÉPZÉS, ANYAGHASZNÁLAT

RÉSZLETEK

A túldíszített, túlszínezett épület hamar elveszti érdekességét, és utána inkább zavaróan hat a nyugodt, tiszta településképben. A jól megválasztott vakolatszín – mint például
a ezen a többfunkciós épületen alkalmazott színhasználat és a földszinti rész téglaburkolata – nem csak a hangulatot, hanem az épület védelmét is szolgálja. A kiegészítő
teraszok árnyékolnak és egyedi megjelenést biztosítanak az épületnek.

A népi építészeti örökséget hordozó épület helyreállítása beszédesen mutatja be a
XX. század elejei építőmesterek szakmai tudását, az építtetői igényességet. Ezen igényesség átvétele a mában is a jövőnek megőrzendő épületeket eredményezhet akkor
ha figyelünk a hagyomány és modernizáció közötti egyensúlyra az arányos illeszkedés
biztosításának betartásával.

A múlt örökségét őrző épület egységességét a vörös cserép, a fehér vakolat, a pácolt A bejárat hangsúlyozása meghatározza az épület karakterét. A cserépfedés és a látszó
barna faszerkezetek adják. Ezen anyagok használata a mai kortárs épületeken is java- tégla a hatást csak erősíti, ill. modern, egyedi karaktert ad az épületnek. Az épület előtti
solható az arányos illeszkedés betartásával.
tér erősíti ezt a hatást, kiemeli az épület funkcióját.

Funkcionális tekintetett is figyelembe véve illeszkedjen a környezetébe az épület kialakítása, anyaghasználata, építészeti megoldásai, a homlokzat tagolása és a színvilága.
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KERÍTÉSEK, TÉRFALAK

A kertkapu és a gépkocsi kapu kialakításakor illeszkedjünk a kerítéshez és az épülethez.
A kapu legyen hangsúlyos, de ne hivalkodó. Kialakításakor mértékkel alkalmazhatunk
Házaink kiegészítői, a kerítések, lámpák, árnyékolók, postaládák, korlátok egytől egyig helyi hagyományos díszítőmintákat.
aktívan alakítják a végső látható képet, hangulatot. Akkor járunk jól, ha mindent egyforma igényességgel, odafigyeléssel tervezünk meg, választunk ki. A színek használata,
ezek összképének gondos kialakítása odafigyelést igényel. Kerítések esetén is létezik
örökség. Hagyományosan alkalmazott anyagok formák itt is fellelhetők, mint a piactömb kerítésén. A bejárat hangsúlyozása is illik az épület korához, megjelenéséhez.
A kerítés egyszerre teremt kapcsolatot a közterülettel, ugyanakkor elválasztja azt az
ingatlantól. Térfalat képez, mely lehet kivételesen tömör, és ha magánéletünket szeretnénk óvni, de lehet áttört, átlátható is. A településen vannak olyan anyagok vagy
formák, amelyek rendszeresen visszatérnek. A településközpont települési részeken
jellemzően tégla pillérek között ritkított fa deszkázatos, fémhálós kerítéssekket találhatunk, így jól látszódik az előkert és az épület homlokzat teljessége. A zöld kerítés is
ajánlott, melyet a kertkapu tesz igazán látványossá.

Vegyük figyelembe a kerítés megválasztásakor az épület színezését és anyaghasználatát. A kapu hangsúlyosabb lehet, de ne hivalkodó. Az áttört kerítés a kertet és a házat
is hagyja látni. A tömör kerítés kerülendő.
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KERTEK
Településünknek és épületeinknek egyaránt
illeniük kell abba a környezetbe, amelyet
az adott helyen az ember és a természet
közösen formált. A településközpont településrészben a környezetbe illesztés során a hagyományos településkép megőrzése az elsődleges cél. Az épületeket csak
részlegesen takarjuk, árnyékoló fákat a
déli kitettségű falak közelében ültessünk.
Az előkertbe ültetett fák, cserjék helyének
megválasztásakor vegyük figyelembe a ház
homlokzati kialakítását, nyílászáróinak elhelyezését. A kerti építményeket takarjuk,
hogy az épület jobban érvényesüljön. A meglévő épületek bővítése, felújítása során fokozottan ügyeljünk a már meglévő fásszárú
növényzet megóvására.
A ház méreteinek érzetét a környező növényzettel befolyásolhatjuk. Szándékunk
szerint magas növényzettel csökkenthetjük, alacsony növényekkel növelhetjük a ház
méretének érzetét. A kert 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. Elsődleges az
épület stílusához, üzenetéhez, közvetített
érzetéhez illeszkedő kertépítészeti megoldásokat alkalmazzunk.

A szemlélő számára telkünk láthatóbb része az elő,- illetve oldalkert lehet, amely ilyen tekintetben nem csak védelmi, hanem
díszítő szerepet is ellát. Díszes, gondozott előkerttel hozzájárulunk utcánk, településünk szép arculatához. Érdemes olyan fajokat
telepíteni, amelyek nem csak virágukkal, hanem levelükkel, termésükkel is díszítenek, így majdnem egész évben színesíthetik
udvarunkat.
A kert és az épület harmóniája fontos. Ne takarja el a növényzet túlzottan az épületet. A kerti bútorok, építmények az épülettel azonos anyaghasználat és színezés mellett valósuljon meg.
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UTCÁK

A járófelületek, burkolatok kialakítása során a vízáteresztésre, a javíthatóságra és az akadálymentességre egyaránt gondolnunk kell.
A burkolat színében a visszafogott, semleges színeket válasszuk. Mindig apró burkolatrészletet kell tervezni, a kerítések lábazataiA településkép javításához sokszor nem hoz illeszkedéstől kezdve a zöldfelületek szegélyéig.
szükséges nagy beavatkozás, a rendezettség érzésnek elérése már fél siker. A Az utak, járdák megfelelő vízelvezetése alapvető a harmonikus településkép létrehozásához. Ugyanakkor a csapadék hasznosítása,
közterületnek megfelelő fenntartása, a megtartása nagyban megnöveli a szép környezet kialakítását és fenntartását. Az átépülő lakóterületi részeken az árkok fontos
már nem használt közterületi elemek el- településképi elemek, de a településközpontban is jelen van, elsősorban a lakóépületek előtt. Pavilont elhelyezni csak a helyi építési
bontása látványos előrelépést jelenthet.
szabályzat szerint lehetséges. Mivel erről a szabályzat nem rendelkezik, ezért ennek illeszkedési kérdéseit csak akkor tartalmazza
majd a kézikönyv, ha ennek szükségességéről az építési szabályzat rendelkezik.
A különböző felületek határozott szétválasztása (pl. szegélykövek alkalmazásával)
szintén jelentős javulást eredményezhet.
A település utcái vezetik a tekintetet, felfűzik a települést alkotó elemeket, ezért
harmonikus, egységes kialakításuk fontos.
A településen áthaladók leginkább ezen
útvonalakon haladva alakítják ki a településről alkotott képüket. Külön figyelmet
kell fordítani az infrastruktúra hálózat elemeinek kiépítésére, nyomvonalvezetésre,
felszíni és felszín alatti elemeinek utcaképbe illesztésére is. A településközpont
utcái szélesek, harmonikus kialakításuk
elkezdődött. Javasolt, hogy a járdák közelében alacsony, ill. középmagas cserjék és
fák változatossága – a hiányzó szakaszok
enne megfelelő pótlása – alakítsa a járda
és a közút közötti területet.

Javasolt több növény alkalmazása a közterületen, majd azok folyamatos gondozása.
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KÖZKERTEK, KÖZPARKOK, KÖZTEREK
A településnek, településrésznek azon találkozási pontjai ahol a természethez kapcsoldóva, szabadban élhetjük meg a helyi közösséghez való hovatartozásunkat, a közösségi
szabadterek. Megjelenésük fokozotta fontos, mivel ezeken a helyeken hosszabban tartózkodunk, ezért ezek a teresedések tervezését szakemberek végzik. A nem megfelelően
kialakított tér használata a környezet gyors romlásához vezet. Egy-egy tér kialakításánál fontos felmérni a használók várható szokásait, számukat, a használni kívánt időszakot
és jellegét. A tevékenységekhez és a közlekedéshez megfelelő számú és minőségű tereket szükséges biztosítani. A növényfajok megválasztása és ültetése során azok térigényét
is figyelembe kell venni, számolva növekedésükkel, egymásra árnyékolásukkal.
A településközpontban több kisebb teresedés található növényekkel, kerti bútorokkal.

Megfelelő mennyiségú teret szükséges biztosítani. A növények megválasztása során vegyük figyelembe térigényüket. A nyári hőség hatásainak enyhítéséről is gondoskodjunk. A növények árnyékot adnak, jó hő visszaverő helyek, esőbeállók, szökőkutak biztosítanak megfelelő minőségű és tereket.
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AJÁNLÁSOK: ÁTALAKULÓ TELEPÜLÉSRÉSZ
TELEPÍTÉS
Az átalakuló településrészen a családi házak telepítése oldalhatáron álló telken belüli elhelyezkedése az utcára párhuzamos és/vagy merőleges rendszerű. A településrészen nem
elfogadható, ha egy ház az utca vonaltól elforgatott rendszerben van telepítve. A telek közepére való telepítés nem ajánlott, mivel így az épület körül csak a telek teljes körbezárásával alakítható ki védett kert, ami nem kívánatos.
Az ide épülő lakóépület álljon oldalhatáron vagy attól legfeljebb 1 méterre az oldalsó telekhatárral párhuzamosan. Kerülendő a négyzetes alaprajzú épület kialakítása vagy az
oldalsó telekhatárral nem párhuzamosan elhelyezett alaprajz.

Javasolt az utcára merőlegesen kialakított tetőformájú épületek kialakítása, valamint az előírt előkertek betartása és az oldalhatáron álló beépítési mód.

TEREPALAKÍTÁS
Tiszadada átalakuló településrész terepviszonyai is alapvetően sík kialakításúak, a terepadottságok nem indokolják a terepalakítást.

Építészeti útmutató | 37

TETŐHAJLÁSSZÖG

TETŐFORMA

A tető hajlásszöge a hagyományos 30° és 40° fok közzé essen. Sem a több, sem a
kevesebb nem kívánatos. A fő tömeghez nem kapcsolódó épületszárnyak, mint például
egy hátsó kert felé néző terasz esetén megengedett a 35°-nál alacsonyabb hajlásszögű tető is. A manzárdtető vagy a hozzá hasonló tört lejtésszögű tetők idegenek ebben a
környezetben. Tornyok építése a tetőre vonatkozó tetőhajlásszög követelménye, valamint az egyszerű tetőidom miatt nem elfogadható.

A lakóterületi településrészen lévő családi házak tetőformája változatos. Amennyiben
az építési telek körül kialakult egy tördelt tetőformájú házakból álló utcakép, úgy oda ne
egyszerű nyeregtetős épület kerüljön, hanem a szomszédokhoz hasonló tördelt tetőformájú. Amennyiben az építési telek körül egyszerű tetőformájú épületek állnak, úgy
oda ne tördelt tetőformájú épület kerüljön, hanem a többi épülethez hasonló egyszerű
tetőformájú. Sátortetős ház modern megfogalmazása is illeszkedhet a meglevő nyereg
és kontyolt tetős környezethez.
Általában hagyományos oromfalas (csonkakonttyal vagy anélkül) homlokzatú házak
sorakoznak az utcákban.
A háztetőkön nem találhatóak kiugró tetőrészek, kiemelt felületek, kutyaólas ablakok,
tornyok, melynek megtartása a nyeregtető egységes síkjának megőrzésével lehetséges. Az oromfalas tömegalakítás a tetőtérben lévő bevilágító ablakok elhelyezését teszi
lehetővé. A tetősík ablakok ugyanezt a szerepet betöltik.

A szomszédos épületekhez hasonló tetőhajlásszöget válasszunk, se túl meredek, se Azonos tetőformájú épületek egyenletes utcaképet alkotnak. Az egységesség érdetúl alacsony hajlásszögű nem kívánatos.
kében az újonnan épülő házaknak is hasonló tetőformával kell, hogy épüljenek.
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SZÍN
Visszafogott illeszkedés, hasonló színhasználat, nem túl változatos, hagyományos
színekkel készült épületek jellemzik. (pl. vörös cserépfedés, szürke palafedés, olykor lemezfedés, világos színű homlokzatok, fa kerítések)
Az új házak építésénél a meglévő épületek színvilágához illeszkedő anyaghasználat
ajánlott. A kirívó és feltűnő színhasználat, a rikító színű fémlemez fedések és burkolatok nem elfogadhatók.

Épületeken elfogadott szokásos színek (alkalmazható)

Épületeken idegen színek (ne alkalmazzuk)

A kirivó homlokzati színek alkalmazása nem ajánlott. A héjazat színének kiválasztása során az élénk színek alkalmazása nem javasolt, a hagyományos színeket (pl. vörös
cserépfedés) válasszuk.
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TORNÁCOK

AJTÓK, ABLAKOK

A tornác az a folyosószerű, fedett, félig nyitott tér, mely átmenetet képez a ház és kert
között. Nyáron kiválóan árnyékol, télen viszont megfelelő tájolás mellett nem állja útját
az alacsonyan sütő napsugaraknak. Véd az esőtől, hótól, forróságtól. A régi házak favázas vagy oszlopos tornácai szép, követendő példák lehetnek. Új épületeinken a szélesített, vagy terasz fedésként használt ilyen külső tér az épület legkellemesebb helyét,
helyeit alkothatják.

Új épületek építése esetén tetszőleges anyagú, de fa mintázatú, vagy fegyverzetű, víztiszta, vagy matt síküvegezésű, osztott ablakok beépítése javasolt. Az ablakok mérete
kiosztása az arányos illeszkedés biztosítása mellett az épület funkciója határozza meg.
A környezet másolását kerülni kell. Utcai homlokzaton érdemes spalettát vagy zsalugátert kialakítani, illetve redőnyszekrény beépített, rejtett kivitelben a nyílászáróval
megegyező színben. A nyílászárók javasolt színe világos, természetes fa szín vagy olíva
zöld, vagy ezek szürkével tört árnyalata. Védett épületek esetén ettől el lehet térni. Lakóépületeken, a nyílászáró cserék esetén jó megoldás a középen felnyíló ablak. Egyedi
nyílászárók a fa dominanciájú homlokzaton biztosítja az épületen belüli - a homlokzaton megjelenő – arányos illeszkedést.

Lakóépületeken a középen felnyíló ablak a javasolt megoldás. A köz, ill. szolgáltató
épületeken portál jelleg is dominálhat. A színezés illeszkedjen az épület színvilágához. A redőnyszekrény rejtett kialakítású megoldással a homlokzat egységét nem
bontja meg.
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RÉSZLETEK

HOMLOKZATKÉPZÉS, ANYAGHASZNÁLAT

Házunk és kertünk találkozási pontjai folyton változó, gazdagodó élményt nyújtanak.
Évről évre, évszakról évszakra más képet mutatnak. A növények az épületen egyrészt
hangulatteremtő díszítőelemek, másrészt hatékony, természetes eszközei az energiatudatos életmódnak - árnyékolnak!

Az utcai homlokzat az épület arca, ezért nagyon fontos, hogy mi az az arc, amit megjelenít. Kialakításakor törekedni kell a hagyományos arányok megtartására, a kellemes
arányú ablakok megfelelő kiosztására. Nem javasolt az utca felé garázskapuval fordulni, ha megoldható célszerűbb inkább a garázsokba oldalról, a telken belül behajtani. Ha
ezt a telek szélessége nem engedi meg, akkor a tömegalakítást érdemes úgy kivitelezni,
hogy ne a garázskapu kapja a fő hangsúlyt a homlokzaton, ezen túl természetes, (pl.
fa) anyaghasználattal, minimális boltív alkalmazásával enyhíthetünk annak erőteljes
megjelenésén.
Anyaghasználat szempontjából a természetes anyagok- a kő, tégla, vakolt felületek,
faburkolat – részesítendők előnyben. A magastető héjalása – beleértve az ereszcsendesítőt is – az égett agyag sötétebb, vagy világosabb árnyalata színében agyagcserép,
vagy ahhoz hasonló színű betoncserép lehet. Modern, mai kortárs építészeti megoldások a hasonlóan modern, korszerű építőanyagok (pl. fémlemez) beépítését is lehetővé
teszik.

Az épület harmonikus kialakítását az egyes részei is befolyásolják. A homlokzaton Funkcionális tekintetett is figyelembe véve illeszkedjen a környezetébe az épület kilévő díszek, ornamentikák, hírdetőfelületek, egyéb műtárgyak illeszekdjenek a kör- alakítása, anyaghasználata, építészeti megoldásai, a homlokzat tagolása és a színnyezetébe.
világa.
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KERÍTÉSEK, TÉRFALAK
A lakóterületi településrészen változatos anyaghasználattal találkozunk: a terméskő
tartóoszloptól kezdve a tégláig, a legtöbb esetben fa ill. fém – igényes kovácsoltvas –
köztes elemekkel vegyítve. Jó példái annak, hogy a hagyományos mellett megférnek a
modern anyagok, kialakítások is. A kerítések kialakítása során használható lakóépületeknél is alkalmazott anyagok, színek, ezzel így még inkább harmonikusabb, egységesebb hatást érhetünk el. A kerítéskapu kialakításakor hangsúlyozható a belépés helye,
de kerülni javasolt a túlzottan hivalkodó bejárat kialakítása.

Vegyük figyelembe a kerítés megválasztásakor az épület színezését és anyaghasználatát. A kapu hangsúlyosabb lehet, de ne hivalkodó. Az áttört kerítés a kertet és a
házat is hagyja látni. A tömör kerítés kerülendő.
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KERTEK

A kert használatát, „helységeit” is ugyanúgy meg kell tervezni akár az épületét. Az újonnan kialakított építési telkeken a tervezés különösen fontos, épületenként jelentősen
Az átépülő, falusias településrészen is fontos, hogy az épületek harmonikusan illesz- változhat az illeszkedő kertépítészi kialakítás.
kedjenek a környezetbe. A környezetbe illesztett épület nem hivalkodik, hasznosítja a
fák szélvédelmét, árnyékolását is. Az épülettömeg követi a háttérnövényzet szerkeze- Ne csak az épületet, hanem lehetőség szerint terveztessük meg kertünket szakemtét, kertje követi a jellegzetes szegélyvonalakat, takarja a burkolt felületek látványát. Az berrel. A kert tervezését az Épülettervezéssel egy időben kezdjük meg, hogy az ideális
épületet részlegesen takarjuk növényekkel, amelyek kiemelik annak szépségét, kont- megoldást megtalálhassuk. Így a kert és az épület egy egységes látványt és életteret
rasztosabbá téve az emberi alkotást. A kert maga az a tér, ami körülveszi az épületet, az fog biztosítani számunkra. A kert funkciói kapcsolódnak az épületrészekhez. Vegyük
a terület a ház és a közterület között, ami bár kültéri, mégis csak az ott lakók használják. figyelembe azonban, hogy a kertben minden tevékenységhez nagyobb teret igénylünk,
Az otthonnak az a része, ahol a természettel érintkezhet az ember. Ezért nagyon fontos ne zsúfoljuk tele funkciókkal.
az épület tervezése, alakítása során tudatosítani, hogy a kert és a ház együtt létezik,
együtt él, és a megfelelő kert kapcsolat kialakítása ugyanolyan súlyú feladat, mint a A volt zártkerti és majorsági területeken törekedjünk az egykori használat megidézétervezés többi fázisa. A térkő és a növényzet határozott szegélyt alakít a telken belül, sére.
az eltérő felületek arányossága fokozza a kert szépségét.
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A garázst lehetőleg az épületekben alakítsuk ki, hogy több hely maradjon a kertben,
és ne terhelje a környezetlátványát egy
újabb építmény. A kertben kerti építmény
alakítható ki. Anyaga fém vagy favázas
legyen. Kerüljük a túlzottan hangsúlyos,
nehéz szerkezeti kialakítást.
Alkalmazásukkal könnyebbé válik a falak
karbantartása. Kialakításuk legyen harmonizálva az épület színeivel, formavilágával.
Lehetőleg könnyen felújítható, vízáteresztő burkolatot alkalmazzunk, így elkerüljük
a tócsák kialakulását, és könnyebben életben tartjuk növényeinket. A kevésbé használt részben dekoratív, régi téglából járófelületet. A szegélyeket azonos anyagból
alakíthatjuk ki.
A kert és az épület harmoniája fontos. Ne takarja el a növényzet túlzottan az épületet. A kerti bútorok, építmények az épülettel azonos anyaghasználat és színezés mellett
valósuljon meg.
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UTCÁK
Az épületek, kerítések az utca szerves részét képezik, határolják, annak terét, tükrözik az adott utcára, településrészre jellemző beépítési módot, a kialakult homlokzatmagasságokat, építési hagyományokat. A közterületeken megfigyelhetjük a jellemző vízelvezetési megoldásokat is (például füvesített árkok), melyek az utcaképben vizuálisan is mindmind érvényre jutnak. A település központ településrészen, a lakóépületek oldalhatáron álló, a középületek szabadon álló,az épülő falusias részeken, az oldalhatáron álló beépítés
a jellemző
Pavilont elhelyezni csak a helyi építési szabályzat szerint lehetséges. Mivel erről a szabályzat nem rendelkezik, ezért ennek illeszkedési kérdéseit csak akkor tartalmazza majd a
kézikönyv, ha ennek szükségességéről az építési szabályzat rendelkezik.
Fasor telepítésekor ügyelni kell arra, hogy megfelelő távolságra helyezzük el őket. Fontos ismerni a végleges méretük elérésének adatait. A fajok kiválasztásánál ügyeljünk arra,
hogy azok ne nőjenek bele a felsővezetékekbe, ne akadályozzák a biztonságos közlekedést. A jó fa kiválasztásánál később elkerülhető a megcsonkolt fák látványa. Fontos, hogy
a felszín alatti vezetékek (víz, gáz, csatorna, elektromos áram, telefon és internet kábel) tervezésekor kialakításánál is gondoljunk a fák gyökereinek helyigényére. Különösen szabályos lesz a kép akkor, ha a fajon belül is annak egy fajtájával történik a fasor telepítés. A tömött, egyöntetű koronák sora (pl. vadtenye) igen ünnepélyes, tekintélyt parancsoló.
Utcafásítás céljából a természeteshez közel álló, kúpos vagy tojás formák a legkedvezőbbek a fajtákból.
Ne alkalmazzunk inváziós fajokat (amerikai kőris, nyugati ostorfa stb.).
A járófelületek, burkolatok kialakítása során a tartósságra, a javíthatóságra és a vízáteresztésre, valamint az akadálymentesítésre egyaránt gondoljunk. Semleges színek javasoltak a burkolat kiválasztása során. A járófelületeket gondos tervezés során kerüljenek kialakításra, hiszen azoknak illeszkedniük kell a zöldfelületek szegélyeihez és a kerítések
lábazataihoz.
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Az utcakertek teremtenek kapcsolatot a magántelkek és a közterületek között, melyeket a lakosok gyakran alakítják, gondozzák saját belátásuk szerint. Egyéni megoldások
során ügyeljünk arra, hogy azok illeszkedjenek, egységet alkossanak a már meglévő
előkertekkel és a szomszédok utcakertjével. Kerüljük a szemmagasságban takaró növények alkalmazását, legfőképpen a kereszteződésekben, utóbbinál a gépkocsiban ülők
szabadkilátást se akadályozzuk növényekkel. Telepítsünk max. 50-80 cm magasságokig növő cserjéket.
Az utak, járdák megfelelő vízelvezetése alapvető a harmonikus településkép létrehozásához. A csapadék hasznosítása megnöveli a szép környezet kialakítását és fenntarthatóságát, csak azért is mivel a víz a kellemes közérzet biztosításának egyik alap
köve, és környezetünk egyik leglátványosabb eleme is. A belterület fontos településképi
elemei a nyílt árkok. Az újonnan kialakulandó részeknél célszerű, hogy azok képesek
legyenek a lehulló csapadékot megtartani esőkertek segítségével, továbbá esztétikus
látványt nyújtsanak. Az árkokat átszelő gépkocsibehajtók, hidak a település karakteres
elemei. Egységes kialakításuk fontos.

Javasolt több növény alkalmazása a közterületeken, tájépítész alkalmazása elengedhetetlen az utcák fásításához.
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KÖZTEREK, KÖZPARKOK, KÖZKERTEK
A település azon találkozási pontjai ahol a természethez kapcsolódva, szabadban élhetjük meg a helyi közösséghez való hovatartozásunkat, a közösségi szabadterek.
Megjelenésük fokozottan fontos, mivel ezeken a helyeken hosszabban tartózkodunk,
ezért ezek a teresedések tervezését szakemberek végzik.
A nem megfelelően kialakított tér használata a környezet gyors romlásához vezet.
Egy-egy tér kialakításánál fontos felmérni a használók várható szokásait, számukat, a
használni kívánt időszakot és jellegét.
A tevékenységekhez és a közlekedéshez megfelelő számú és minőségű tereket szükséges biztosítani. A növényfajok megválasztása és ültetése során azok térigényét is
figyelembe kell venni, számolva növekedésükkel, egymásra árnyékolásukkal.
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AJÁNLÁSOK: GAZDASÁGI TERÜLET
a településkép minőségi formálására vonatkozó ajánlások: építészeti útmutató
Ipari, gazdasági tevékenységet lakóterületen csak kivételes esetben, alapvetően a lakosság alapfokú ellátása céljából végezzünk.
A tevékenység fajtája a szomszédok zavarását ne okozza, a lakóterületi együttélés normáinak betartására legyen alkalmas. Nem alkalmas lakókörnyezeti integrálásra a zajos,
bűzös, jelentős ügyfélforgalommal járó stb. problémás tevékenység, ezek megvalósítására erre a célra a közigazgatási területen kijelölt egyéb övezeteiben van lehetőség.
Ipari, gazdasági tevékenység céljára a település mezőgazdaságilag kevésbé értékes, alacsony termőképességű területeit kell igénybe venni, illetve meg kell vizsgálni a település
barna-, illetve rozsda övezeteinek hasznosíthatóságát.
Tapasztalt tervezőt vegyünk igénybe az elképzelésünk megvalósítására, aki a gazdasági létesítmények, ipari területek vonatkozásában megfelelő referenciával rendelkezik.
Az új gazdasági épület igazodjon volumene és kiterjedése vonatkozásában a környezetéhez. Fontos az illeszkedés vagy arányos illeszkedés.
Az ipari, gazdasági épületek többnyire a technológia, a racionalitás, a gazdaságosság által meghatározottak, azonban ezek a létesítmények is formálhatók, gazdagíthatók. Az
előbbiek érvényesek a tömegformálásra, a lapos-, vagy magastető kiválasztására, homlokzati anyaghasználatra, a színekre stb.
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A telephelyek kialakításánál fordítsunk figyelmet a főépület utcafronti homlokzatának egyszerű építészeti gazdaságára, mely ez által igényessé teszi épületünket. Fontos szerep
jut, kiemelt figyelmet kap az utcafronti kerítés, a porta, valamint a személy- és ipari kapuk, nem utolsó sorban a reklámfelületek, feliratok elhelyezkedése és kialakítása.
A fogadó övezet kialakításánál az igényes térburkolat, zöldfelület, reklámok szebbé teszi telephelyünket.
Az irodai funkcióval ellátott épületrészekkel kapcsolatosan a fizikai dolgozókat kiszolgáló helyiségek esetében az épületek igényesebb kialakítására törekedjünk. A szociális épületrész teljesen takarhatja az egyszerűbb karakterű épületszárnyat.
Az ipari, gazdasági épületeknél, létesítményeknél is fontos a zöldfelületek, fasorok, árnyékolók stb. alkalmazása.
A felsoroltak alkalmazása a meglévő nem különösebben esztétikus telephelyek esetében is alkalmazható a telephely arculatának gazdagítására, javítására, néhány esetben az
épület, épületrész takarására.
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A telephelyek kialakításánál fordítsunk figyelmet a főépület utcafronti
homlokzatának egyszerű építészeti gazdaságára, mely ez által igényessé
teszi épületünket. Fontos szerep jut, kiemelt figyelmet kap az utcafronti
kerítés, a porta, valamint a személy- és ipari kapuk, nem utolsó sorban a
reklámfelületek, feliratok elhelyezkedése és kialakítása.
A fogadó övezet kialakításánál az igényes térburkolat, zöldfelület, reklámok szebbé teszi telephelyünket.
Az irodai funkcióval ellátott épületrészekkel kapcsolatosan a fizikai dolgozókat kiszolgáló helyiségek esetében az épületek igényesebb kialakítására törekedjünk. A szociális épületrész teljesen takarhatja az egyszerűbb
karakterű épületszárnyat.
Az ipari, gazdasági épületeknél, létesítményeknél is fontos a zöldfelületek, fasorok, árnyékolók stb. alkalmazása.
A felsoroltak alkalmazása a meglévő nem különösebben esztétikus telephelyek esetében is alkalmazható a telephely arculatának gazdagítására,
javítására, néhány esetben az épület, épületrész takarására.
Komoró település gazdasági területein és tanyáin elsősorban nyeregtetős tetőforma alkalmazása a jó megoldás, mely a funkcióhoz igazítottan nyeregtetős (oldal) szárnyakat is tartalmazhat. A tornácosan kialakított épülettel a hagyomány is tovább vihető. A túlságosan tördelt
vagy manzárdtetős tetőforma azonban nem illeszkedik a tájképbe.
A külterületeken, a telken található gazdasági, szociális és lakóépületek összevonása nem javasolható, ha azt a technológia nem indokolja.
Pavilonos elrendezés javasolt. A major, a tanyalakó funkciójú épületei a
hagyomány szerinti formákat, színvilágot követve illeszkedik a külterületi tájba. A külterületeken kiemelkedően fontos a szélvédelem, ezért a
külterületi épületeket védendő sok fa telepítése szükséges, a kevés fa
nem tudja ezt a szerepet betölteni.
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AJÁNLÁSOK:
BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLET
a településkép minőségi formálására vonatkozó ajánlások: építészeti útmutató
Tanyák, majorok építésénél biztosítani kell a tájba illesztést megfelelő, lehetőleg pavilonos (nem tömbösített) telepítési koncepcióval, természetes tájba illő anyaghasználattal, egyszerű építészeti tömegformálással, magastetős kialakítással, a területen
jellemző természetes anyagú fedési móddal.
Kerítések szükségessége esetén természetes, lehetőleg faanyagú megoldások a kedvezőek, fonott vagy egyéb természetes anyagú, illetve fa betétmezőkkel.
Meg kell ismerni és be kell tartani a védett területekre vonatkozó kezelési tervét, arculati ajánlásait.
Valamennyi alkalmazott eszközzel törekedni kell a tájkarakter megőrzésére, a növény-,
és állatvilág indokolt védelmére, zavarásának, megváltoztatásának elkerülésére.
Komoró település jelentős nagyságú külterületi termőföldjei hagyományosan szántóterületként, gyümölcsösként hasznosítottak. Erre vonatkozóan a következő ajánlások
érvényesek:
A talaj, mint a növényzet egyik alapvető élettere, a legfontosabb természeti erőforrások közé tartozik, melynek védelme különösen fontos Magyarországon, mivel az
ország területének kb. 50%-án szántóföldi művelés folyik. A mezőgazdasági művelés alatt álló területeken az intenzív talajművelés igen súlyos talajerózióhoz, talajtömörödéshez,
a biodiverzitás csökkenéséhez, valamint a bemosódott növényvédőszerek által a felszíni, felszín alatti vizek szennyeződéséhez vezethet.
Olyan talajkímélő művelési módokat kell alkalmazni, amelyek a talaj erózió és defláció elleni védelmét, a talajszerkezet és -nedvesség megőrzését, a talaj szervesanyag
tartalmának növelését, a talajélet védelmét célozzák meg. A talajerózió és a különböző művelési rendszerek összefüggéseit vizsgáló kutatási eredmények alapján elmondható,
hogy a kímélő művelés világszerte hozzájárult a talajerózió csökkenéséhez.
A természetközeli élőhelyek szomszédságában a természetvédelmi érdekeket szem előtt tartó hagyományos művelési módok, gazdálkodási formák részesítendők
előnyben. A mezőgazdasági szennyező források mennyiségét csökkentve hozzájárulhatunk a természetközeli élőhelyek megóvásához.
A helyi tájhasználatra jellemző művelési ágak megtartására és fejlesztésére, a hagyományos tájszerkezet megőrzésére, illetve visszaállítására kell törekedni.
Általánosságban elmondható, hogy a természeti állapot megőrzésére, illetve javítására kell törekedni.
Ösztönözni kell a hagyományos növényi kultúrák termesztését, valamint a biogazdálkodás megteremtését.
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Általánosságban elmondható, hogy a természeti állapot megőrzésére, illetve javítására
kell törekedni.
Ösztönözni kell a hagyományos növényi kultúrák termesztését, valamint a biogazdálkodás megteremtését.
A település külterületén, valamint a belterület határán a deflációra hajlamos homoktalajok megkötésére védőfásítás telepítése javasolt őshonos fafajok alkalmazásával,
melyek jól bírják a szélsőséges időjárási viszonyokat (nyár, nyírfafajok, fűz félék, kocsányos tölgyek). A defláció és az erózió okozta káros hatások mérsékléséhez, megszüntetéséhez elsődleges a parlagon hagyott, kopár területek felszámolása és a művelésbe
való bevonásuk.
Az idegenhonos invazív növényfajok, mint pl. a selyemkóró, aranyvessző fajok, bálványfa kiszorítják a természetes vegetáció elemeit, veszélyeztetik az őshonos fajok
fennmaradását, ezért terjedésüket minél előbb meg kell állítani, állományaikat vissza
kell szorítani a rendelkezésre álló eszközökkel (kaszálás, vegyszeres kezelés stb.).
Az állattartó telepek létesítése, korszerűsítése mellett, támogatandó a felhagyott állattartó telepek felújítása és üzembe helyezése.

6
JÓ PÉLDÁK: ÉPÜLETEK, ÉPÍTÉSZETI RÉSZLETEK
épületek, építészeti részletek (ajtók, ablakok, tornácok, anyaghasználat, színek, homlokzatképzés), kerítések, kertek, zöldfelületek kialakítása
Ahhoz, hogy tudjuk kik vagyunk és hova tartunk az életünkben, elengedhetetlen a múltunk ismerete és hagyományaink tisztelete, ápolása. Ezt a gondolatot az élet minden területén alkalmazhatjuk, így az építészetben is. Lehetőségeinkhez képest törekedjünk arra, hogy a hagyományos építészeti elemeket, motívumokat megőrizzük, és tovább örökítsük
az elkövetkezendő nemzedék számára.

A cserép színválasztása illik a homlokzat színéhez, és a bádogos szerkezetek és a kerítés is passzolnak a többi elemhez.

Egy jól kitalált, letisztult, egységes arculatú épület fontos eleme az utca képének. Egymással harmonizáló, világos színek jelennek meg a homlokzaton és a tetőn. Az utca
képében az épület mellett megjelenik a kert szépen nyírt sövénnyel.
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A jól kitalált egyszerű, de igényesen, szépen kivitelezett részletek gazdagítják épületeinket. Egy-egy jól megválasztott anyag vagy burkolat ötletes felhasználása, egy eresz, vagy
tetőcsatlakozás, párkány részlet jó minőségben elkészítve díszítőelemként is felfogható. Az apró részletek határozzák meg egy épület végső karakterét, ezért figyeljünk oda a
kivitelezés során mit és hogyan akarunk megmutatni egyedi elképzelésinkből a világ számára
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Javaslatok:
Tetősíkban tökéletesen illeszkedő napelemek, színben, felületben is a lehető legkevésbé feltűnő megoldás.
Jó megoldás lehet, a főépület megjelenést eredeti, tiszta mivoltában meghagyva, a napelemek az épület mögötti melléképületen kerüljenek elhelyezésre.
A parabola antenna a lehető legeldugottabb helyen kerüljön elhelyezésre, például a kémény mögött kevésbé látható.
A kémények épp úgy az épülethez tartoznak, mint a többi szerkezet, ne feledkezzünk hát el annak megtervezéséről! Figyeljük meg a környék kéményépítési hagyományait, ne használjunk tájidegen elemeket.
A klíma kültéri egységet rejtett kialakítással, vagy a főépület mögött javasoljuk elhelyezni.
Az épületek felújítása során komplex felújításra törekedjünk, tehát a homlokzat burkolással egy időben javasolt a nyílászáró csere és a tetőhéjazat cseréje is.
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KITEKINTÉS – NÉHÁNY JÓ PÉLDA HELYBEN ALKALMAZHATÓ
SAJÁTOS ÉPÜLETRE, ÉPÍTÉSZETI RÉSZLETRE
Jelen munkarészben olyan épületekre, épületrészekre láthatunk jó példákat, melyek a település jövőképének kialakítása során lehetnek meghatározóak. A településen bizonyos
részein van lehetőség a mai kortárs, modern építészeti elemeivel felruházott lakóépületek elhelyezésre.
Fontos azonban, hogy új házunk tervezésekor vegyük figyelembe környezetünket. Figyeljünk a telkünket körvevő lakóépületek magasságra, tetőformájára, telepítésére. Azonos
magasság, formavilág megtartása mellett alkalmazhatunk olyan modern épületmegoldásokat, melyek modern külsővel ruházzák fel épületünket.
Jelen épületeken alkalmazott homlokzati anyagok, a kert felé néző hátsóterasz és az egyedi homlokzatkialakítás jó példaként szolgálhat a modern, letisztult építészetet kedvelők
számára.
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Napjainkban sok szó és politikai nyilatkozat hangzik el a falu, a vidék gazdasági, társadalmi felemelésének szükségességéről. Szándék és ígéretek vannak a gazdasági támogatásra, a biztonságos élet megteremtésére, a hagyományok megbecsülésére. A falu problémái e területeken égetően sürgős beavatkozásokat követelnek. Így remény van arra – ha
ez a remény egyelőre nélkülözi is a megvalósítás biztosítékait – de remény van arra, hogy a falu visszanyeri évezredes küldetését, ami a föld megtartása és megművelése; a falu
visszaveszi nemzetmegtartó képességét, ami az ország számára népesedési és szellemi aranytartalék; és a falu újrateremti hagyományait, ami egészséges közösségeket jelent
a hit, az önérzet és az összetartozás érzésének újraépítésével. Ha a reményt valami isteni lélekerősítéssel határozott céllá lehet erősíteni, akkor a fejlődés a vidék természetes
gazdálkodásának újraépítésével kezdődik. Majd a sorvadó falvak újranépesítésével folytatódik, s nem utolsó sorban a közösségek, a falulakosság szellemi, szakrális, kulturális
egyesítésével válhat teljessé.

Javasoljuk a felújítások terén a helyi elit irányításával az épületek puszta karbantartása egy olyan szociális program lehetne, amely néhol már elindult (például Terény erre ragyogó
példa, vagy a Tolna megyei Závod). Egy-egy helyi vezető, építész, értelmiségi a falufejlesztést arra építi fel, hogy „dolgozzunk a házon”. Ez régen természetes volt, de most újra
fel kell hívni rá az emberek figyelmét. Ha nincsen más munka, a házakon és a házak körül mindig akad tennivaló.

7
JÓ PÉLDÁK: SAJÁTOS ÉPÍTMÉNYFAJTÁK
sajátos építményfajták, reklámhordozók, egyéb műszaki berendezések
A település arculatának kialakításában nagy szerepe van az utcák megjelenésének, küllemének is. Az utcaképet nagymértékben meghatározza a hirdetőtáblák, reklámfelületek megjelenésének módja. Ezeknek a tábláknak a célja elsősorban a figyelemfelkeltés,
ezért sokszor élénk színekkel vagy túlzottan nagy méretű táblák kihelyezésével próbálják ezt elérni. Az információ közlését kreatív módon, a környezethez jobban illeszkedve
is megtehetjük.
A település központi részein a reklámhordozók kihelyezésekor törekedjünk arra, hogy
az alkalmazkodjon az épület jellemzőihez, anyaghasználatához, színeihez. A település
egyéb területein csak a szabályozás szerinti reklámhordozó helyezhető el, itt szintén
elengedhetetlen a megfelelő anyaghasználat.
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Az egységesen megtervezett tájékoztató táblák a település arculatának pozitív
megjelenését segítik. Az egyedien kialakított, fafaragott oszlopokon álló hirdetőtáblák, üdvözlőtáblák feldobják a településképet.
Az épület homlokzatán elhelyezett reklámfelületek,
hirdetőtáblák,
cégérek
harmonizáljanak az épülettel, színben
válasszunk semleges árnyalatokat, földszíneket.
Az igényes, rendezett utcaképhez hozzátartozik az is, hogy hogyan jelennek meg
a különböző feliratok, jelzések az épületek
homlokzatán. A feliratok megtervezésekor törekedjünk a homlokzat színével
harmonizáló betűszín választásra. A felirat stílusa, betűtípusa, sajátos kialakítása
figyelemfelkeltő, magára vonzza a tekintetet.
Az egyedi készítésű utcanév táblák szintén
emelik az adott utca képét. Nem javasoljuk
a rikító, színben, anyagában és formájában
nem odaillő táblák használatát. Ajánlott a
természetes alapanyagokból készült, az
épület homlokzatával harmonizáló táblák
kihelyezése.
Pozitív példák, egyedi ötlet alapján megvalósított utcanév táblák, házszámok,
melyek feldobják az épület homlokzatát.

A község szinte minden portája előtt kis
pad látható, melyeket a helyiek szívesen használnak, így erősítve szomszédi
viszomt.
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A településen a játszótereken egyedi játszóeszközök kaptak helyett, melyeknek a fő alapeleme a gépjármű gumi, ezekből formáztak főleg állatokat.
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