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Az arculati koncepció célja
Az arculati koncepció az első fontos lépés egy
hosszú folyamat elején, mely kitartó, következetes munkával a jövőben látványos, az alapokra
építő, értékteremtő változást hozhat a település
életében. Jelen munka sorra veszi a településkép
meghatározó elemeit. Ezek külön-külön ugyan csak
egy-egy részletet jelentenek, de ezek a következetes és a lefektetett elvek szerinti alkalmazás során
egészé állnak össze, és egy egységes képet, esztétikus, rendezett környezetet eredményeznek.
Az arculati koncepció önmagában nem elegendő a
hosszú távú célok eléréséhez. Ugyanakkor az egymástól független, hirtelen adódó fejlesztési lehetőségekhez iránymutatást, illetve az elképzelésekhez
egy pozitív irányú megerősítést ad.
Az arculati koncepció az elemek puszta alkalmazásán túl olyan fejlesztési irányokat is javasol, melyek
alapot teremtenek egy részletes közterületfejlesztési koncepció jövőbeli kidolgozásához. Így a
fejlesztési irányok birtokában már konkrét tervek
is készülhetnek a településközpont és a fontos
teresedések fejlesztéséhez. Így az arculati terv egy
első lépésként hozzájárul Noszvaj egyik legégetőbb problémájának, a településközpont hiányának
megoldásához, melynek megteremtéséhez további
hathatós lépésekre van szükség.

1 Noszvaj látképe 1945 utáni képeslapon

forrás: postcards.hungaricana.hu / Zempléni Múzeum, Szerencs
A dokumentum forrás megjelölése nélküli képei Almási Balázs és a Geum
műterem saját fotói néhány az internetről gyűjtött kép kiegészítésével.
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Meglévő állapot vizsgálata és értékelése
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Egy település arculatát vizsgálva kevés szó esik
az utcák által meghatározott karakterről, annak
ellenére, hogy az utca, különösen a főutca keresztmetszeti kialakítása döntően hozzájárul a település
jellegéhez. A közlekedési sávokat a járdától elválasztó zöldsáv az árokkal és a fasorokkal fontos
karakteralkotó elem. Noszvaj főutcájának jelenlegi,
kissé kaotikus képe egy hagyományos falusi főutca
jellegét tükrözi. A fejlesztési javaslatok megfogalmazásakor és az arculati részletek elemzésekor
fontos szempont volt azon elemek feltérképezése,
melyek hozzájárulnak a főutca karakterének és
hangulatának megőrzéséhez, egyediségének erősítéséhez.
A templom látványa a főutca képében meghatározó
szerepet játszik. Dél felől közelítve a dombtetőn
a házak fölé magaslik, észak felől pedig a főutca
enyhe kanyarulata révén a templom jó darabig az
út tengelyében látszik. A főút településközponti
szerepe többé-kevésbé ezen jól belátható, nagyjából egyenes szakaszhoz köthető: Deák Ferenc út
19, Baptista imaház - Kossuth Lajos út 75, Kurta
kocsma.

1 Kossuth Lajos út a templommal déli irányból
2 Kossuth Lajos út a templommal északi irányból
3 Kossuth Lajos út 1945 utáni képeslapon
4 Noszvaj látképe 1945 utáni képeslapon
3-4 forrás: postcards.hungaricana.hu / Zempléni Múzeum, Szerencs
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A főutca szerkezete
A történeti térképek és a légifotó Noszvaj fejlődését mutatják az elmúlt körülbelül 220 év alatt. A
falu a Kánya-patakra szerveződött, mely a Kossuth
Lajos út egy szakaszán az utca közepén, közvetlen
az úttest mellet folyik, a további déli részen pedig
a főutca keleti oldalán álló házak telkeinek végében. A térképekről leolvasható, hogy a főutca északi
és déli végén hajdanában a mai II. Rákóczi Ferenc
út és a Szomolyai út felé folytatódott, ez mára a
2504. sz országos főút vonalával kissé módosult.

1
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A főút központi szakaszán a keleti utcafrontra
épült, többnyire oldalhatáron álló földszintes épületek sorát az iskola kétszintes hátrahúzott épülete
bontja csak meg.
A nyugati oldalon azonban a dombtető felől lefutó
kis utcácskák torkolatában kialakuló apró teresedések meg-megszakítják a hagyományos utcafronti
beépítést. A főút hosszanti térszerkezetét az út
mentén felfűződő kisebb terek, foghíjak tarkítják.
Ezek a kisebb teresedések jó alapot teremtenek a
településközponti funkciók kiteljesítéséhez.
A főutcán észak felé haladva a beépítések által
meghatározott hosszanti tér a patak „becsatlakozásánál” jelentősen kiszélesedik. Innen kezdve a
patak kiépített medre és a hozzá csatlakozó zöldfelület, mint meghatározó vizuális elem kíséri az utca
keleti oldalát.

1 Első katonai felmérés 1763-1790
2 Második katonai felmérés 1806-1869
3 Harmadik katonai felmérés 1869-1887, 1-3 forrás: mapire.eu
4 Légifotó 2013, forrás: maps.google.com
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A főutca fejlesztési lehetőségei
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A kiemelt reprezentatív felületek a település
életében fontos szerepet játszó helyeken kapnak
elsődleges szerepet. Ezek a területek a közhasználatú térstruktúra olyan elemei, melyeket a falu
lakossága és az ide látogatók gyakorta használnak. A
települések többségében elsődlegesen a főtér tölti
be ezt a szerepet, azonban Noszvajnak nincs ilyen
tere. A 7 sz. ábrán jelöltük azokat a „gócpontokat”,
melyek ilyen feladatot látnak el.
A Polgármesteri Hivatal, buszmegállók, egészségközpont, posta, bolt, iskola térsége a közintézmények és szolgáltatások olyan koncentrációját
mutatja, mely alkalmassá teszi ezt a területet egy
intézményi, települési központ kialakítására. Az
iskola előkertjének megnyitásával új lehetőség nyílhat egy központi tér megteremtésére. A két oldal
kapcsolatát erősítve, egységes koncepció mentén
javasoljuk a terület továbbtervezését.
Hasonló potenciállal bír, mint leendő reprezentatív
és rendezvényi központ a templomkerttől Északra
található nagyobb teresedés. A terület egységes továbbtervezése nyomán megteremthető a település
reprezentatív főtere.
E két fontos gócpont mellett a főutca településszerkezeti sémáján és a különálló átnézeti helyszínrajzon jelölt többi teresedés is alkalmas lehet a
kiemelt reprezentatív felületek létesítésére.
Jó lehetőség rejlik továbbá a Kánya-patak főút
menti szakaszának oly módon való továbbgondolásában, hogy az a maga egyedi karakterével természetesebb és szervesebb része legyen a főutcának.
1 Kurta kocsma előtti teresedés, Alkotmány u., II. Rákócsi Ferenc út
2 Kossuth Lajos út és a Kánya-patak közös szakasza
3 Kossuth Lajos út 17. előtti teresedés
4 Posta és az Általános Iskola előtti utcaszakasz, teresedés
5 Gárdonyi Géza u. torkolatánál, a templom É-i oldalán lévő teresedés
6 Dobó I. u., torkolatánál lévő teresedés
7 A főutca településszerkezeti sémája
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Az építészeti karakter
A főutcára a földszint, vagy egyes esetekben a
földszint plusz tetőtéri oldalhatáron álló beépítés a
jellemző. Szép példát mutatnak a 4-7 kép épületei.

1
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A hagyományos falusias utcaképbe nem illeszkednek az ennél magasabb kétszintes épületek (Iskola,
Egészségügyi központ), illetve azok sem, melyek
széles erkéllyel nyílnak az utcafrontra. Hasonlóan
idegen a hagyományos falusias utcaképtől a nyugati
oldal kétszintes zártsorú beépítésű szakasza is
(3. kép).

1 Figedi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
2 Egészségügyi Központ
3 Emeletes lakóépületek
4-7 Szép arányú hagyományos lakóházak
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Az építészeti karakter javítása
A hagyományosan előforduló tetőhéjazat típus a
cserépfedés, illetve viszonylag elterjedt még a
palatető. A bitumenzsindely (gyakran a palatetők
javítása érdekében) alkalmazása esetén az épület
nehezen illeszthető a hagyományos utcaképbe. A
tetők színe jellemzően többféle piros, vagy szürke
árnyalatú. Az ezektől eltérő színű tetőhéjazat, mint
a zöld, vagy a kék szín árnyalatai erősen elütnek a
megszokottól, így alkalmazásuk kerülendő.

1

Az épületek szinezésekor a hagyományosan kialakult, a településkaraktert erősítő, a helyi kőanyag
színével harmonizáló pasztel földszínek, illetve a
semleges, (meleg árnyalatú) törtfehér vagy fehér
szín alkalmazása ajánlott. A falu hagyományos kék
színét elsősorban csak a régi hagyományos parasztházakon javasolt használni, vagy fehér alapon, csak
mint motívum, kisebb felületű díszítésként jelenjen
meg. Nagy felületen idegenül hat. Az élénk, telített
színek alkalmazása kerülendő.

1 Meglévő településkép, Kossuth L. út ÉNy-i oldal
2 Településkép-javítási lehetőségek
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Nyílászárók

1

2

7

A hagyományos falusias karaktertől elütő típusok
kerülésével, redukálásával, esetleg (hosszú távú)
cseréjével tovább erősíthető az utcakép megcélzott
karaktere.
A településképbe nehezen illeszthető nyílászárók
jellemzői:
• fekvő téglalap forma
• vízszintes osztások hiánya
• egy és/vagy háromszárnyú kialakítás
• ortogonális rendszertől eltérő geometria
• vaskos műanyag keret
Hagyományos osztás nélküli ablakra példát csak
a nagyon régi épületek homlokzatain, esetleg a
későbbi épületek gazdasági helyiségein - láthatunk.
Ezek a jobb hőszigetelés érdekében kis méretű
ablakok voltak. (5.kép)

3

8

4

5

1-4, 6-9 Hagyományos formáktól elütő ablakok
5 Kossuth Lajos út 78. ablaka (1880)
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Nyílászárók javasolt kialakítása
A hagyományos falusias karaktert jól tükröző ablakok jellemzői:
• álló téglalap forma
• vízszintes és függőleges osztásokkal
• kétszárnyú kialakítás
• fa ablakkeret
• fehér vagy kék színre festve

1

1-3 Hagyományos kialakítású, szép arányú ablakok
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Burkolatok,
a falusias környezet kihívásai

1

2

Amikor a hagyományos falu hangulatát szeretnénk
burkolatok segítségével megidézni, nehéz helyzetben vagyunk, mivel nincs igazán milyen előképhez
nyúlnunk. A földutak alkalmazása pedig, kétségkívül
anakronisztikus lenne. Faluhelyen, ahol az erőforrások (a városokkal ellentétben) korlátozott mértékben
állnak csak rendelkezésre, egyértelműen helyi anyagokat kell használni. Hegyvidéken adódik a helyben,
vagy a környéken bányászott kőanyag felhasználási
lehetősége. Az Alföldön olyan helyettesítő anyagokat
célszerű alkalmazni, amelyek leginkább emlékeztetnek a döngölt föld homogén, de mikro részleteiben
változatos képére.
Kiselemes burkolatok alkalmazásánál a tört (halvány)
földszínek, valamint a minimális eltérést mutató,
véletlenszerű árnyalatok használata előnyös. A mesterséges hatású rikító, tarka, túlzóan színes, vagy
éppen ellenkezőleg, tökéletesen homogén egyöntetű
felületű elemek nem célravezetők. A formát illetően, kerülendő a bonyolult, összetett, de ismétlődő
mintát követő (egy, vagy két irányban kapcsolódó)
elemek használata. Érdemes egyszerű, négyzetes
(ortogonális), esetleg több méretet felölelő változó
méretű elem családot alkalmazni. A tégla, mint esetleg helyben bányászott agyag alapú termék előnyös,
azonban az élénk színű, fényes felületű klinkerek
szintén kerülendők.
A járdák esetében a monolit anyagok használata kedvező, mivel ezek viszonylag semleges alapsíkot biztosítanak, kiemelve a környező építészeti értékeket. A
beton, mint könnyen előállítható burkolat típus, igen
jól működik, de ugyanígy a hengerelt aszfalt felület
is elfogadható. Azonban az aszfaltnál előtérbe kerül
a szegély anyagának kérdése. A nem, vagy alig látható fémszegély, a természetes vágott,

3

vagy inkább hasított (de nem világos) tömbkövek
alkalmazása megfelelő, azonban a városi környezetben gyakorta alkalmazott beton „kerti szegély” kerülendő. Az öntött aszfalt, mivel látványa szorosan
kötődik a városi környezethez, szintén kerülendő.
A szórt burkolat is használható, de csak abban az
esetben, ha magas minőségben stabilizálva készül.
Természetesen a járdaburkolatok kialakítása során
egyéb tényezőket is figyelembe kell vegyünk, mint
az időtállóság, bekerülési költség, ár-érték arány,
ellenálló képesség (sótűrés, színtartás, kopásállóság
stb.) vagy az illeszkedés (falusi karakter, építészeti
értékek, helyi anyagok használata, hagyományok
stb.). Időtállóság kérdésében két tényezőt célszerű szem előtt tartani: természetes patinásodás
(esztétikus öregedés) és az időtállóság (anyagminőség). Vagyis olyan anyagokat kell alkalmazzunk,
melyek öregedésével sem romlik a felület esztétikai
megítélése, sőt ellenkezőleg. Ez a tulajdonság a
természetes kőanyagok velejárója. A beton térkövek öregedésével azonban drasztikusan romlik azok
esztétikai, hangulati megítélése, ezért gyorsan
avulnak. Így a beton térkövek alkalmazását lehetőleg kerülni kell. Amennyiben mégis mesterséges
burkoló anyagok alkalmazása mellett döntünk,
abban az esetben azt olyan kiemelkedő minőségben kell előállítani vagy beszerezni, hogy pozitív
esztétikai megítélésük hosszú távon is megmaradjon, vagyis anyagminősége révén sokkal lassabban
öregedjen, használódjon el. Ilyen anyagok lehetnek
a magas minőségű monolit beton felületek (sótűrő,
kopásálló), vagy a kiemelkedő minőségű előregyártott beton elemek (természetesen itt az illeszkedés
kérdése is perdöntő a választásnál lásd fent).
1-3 Hangulatképek Nagykovácsiból a településközpont felújítása után
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Településszerkezet és burkolati
hierarchia

1
5

6

A burkolatok létesítésénél célszerű olyan alapvető alkalmazási elveket lefektetni, melyek később
könnyűszerrel használhatók a legtöbb általános
helyzetben. Célunk, hogy végeredményében egy
magától értetődő, az egyértelmű használatot elősegítő, és helyi karakter kialakulását erősítő burkolati
rendszer jöjjön létre. A burkolatok kialakítása akkor
megfelelő, ha az követi, s ez által tovább erősíti a
település adottságait. Ezért a település életében
betöltött szerepük alapján a következő típusokat
határoztuk meg:
-

kiemelt reprezentatív felület
általános gyalogos közlekedési felület
elsődleges gépjármű közlekedési felület
másodlagos gépjármű közlekedési felület
harmadlagos, gépjármű kiszolgáló felület
negyedleges, kiszolgáló felület

2

7

3

1-4 Meglévő burkolatok a főutcán
5-8 Meglévő helyi terméskő burkolatok

4
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1. típus
Kiemelt reprezentatív felület

3

4

1

_porfír kőlap és kiskockakő
Az általános részben leírtaknak megfelelően a kiemelt, reprezentatív területeken különösen fontos
az időtálló, szépen öregedő, patinásodó burkolat
alkalmazása. Erre legalkalmasabb a természetes kő.
Általánosságban elmondható, hogy a helyi anyagok
felhasználása a célravezető (helyben bányászott hagyományos kő). Azonban Noszvaj esetében egyrészt
korlátozott ennek a beszerezhetősége, másrészt
ez kevéssé kopásálló és teherbíró. Ezért a noszvaji
vagy bogácsi kövek burkolatként való alkalmazását
esetleg egyes esetekben magánterületeken elfogadhatónak tartjuk (3. kép), de nagyobb mennyiségben
közterületen nem javasoljuk. Szépen rakható belőlük ugyanakkor kőfal, ahol a helyi kő alkalmazása
kifejezetten előnyös.
Helyettesítő anyagként a kiemelt reprezentatív felületek esetén a hasonló megjelenésű, de időtálló,
és könnyen beszerezhető porfírt javasoljuk.
Ennek kiegészítéseként az általános gyalogos felületekhez illeszkedően kisméretű kockakő (4/6 cm)
alkalmazása célszerű.
A falfelületeknél természetes a szabálytalan kőlapok használata, de a járófelületeknél kifejezetten
a kis- és nagyméretű szabályos kőelemek használata
javasolt.

1-2, 4-5 Porfír lapburkolat és kiskockakő alkalmazása
3 Bogácsi kő burkolatként rakva
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2. típus:
Általános gyalogos közlekedési felület

1

3

2

4

_monolit beton sáv
_porfír kiskockakő kiegészítés
Általánosságban elmondható, hogy amikor burkolt
felületen gyalogosan közlekedünk, akkor a simább
felületeket szívesebben részesítjük előnyben közlekedésre, a rusztikusabb érdes felületek inkább
csalogatnak ott tartózkodásra, pihenésre, vagy egyszerűen csak a lassabb haladásra, andalgásra. Ezt
a pszichikai hatást a tájépítészeti tervezés gyakran
alkalmazza tudatosan is. Például Berlin járdáinak
általános kialakítása is ezt az elvet követi. Noszvaj
esetében is hasonló elvek alkalmazását javasoljuk.
Az általános gyalogos közlekedési felületek haladási sávjaként magas minőségű, (C30/37-XC3-XF4)
helyszíni betonfelületet alkalmazzuk. A betonfelület
kiemeli az építészeti értékeket, ugyanakkor visszafogott, semleges megjelenésű marad.
120 cm-nél keskenyebb járda esetén faltól a zöldsávig (vagy árok széléig) beton járda készüljön.
120 cm-nél nagyobb szélesség esetén a betonfelület
egy 90 cm széles sávot alkosson, amit az egyik, vagy
széles hely esetén mindkét oldalon 4/6 cm méretű
a 6 sz. képen látható rakásmódú porfír (vagy helyi
kő) kiskockakővel kell kiegészíteni. Ez a kiegészítés
az épületek faláig/kerítésig, illetve adott esetben a
túloldalon az útszegélyig tart. A kiskockakő felület
minimum 30 cm széles legyen.

1, 3 Meglévő beton és aszfalt járdaburkolat
2, 4 Lapburkolat sáv és gránit kiskockakő kiegészítő felület Berlinben
5 Monolit helyszíni betonfelület
6 Porfír 4/6 kiskockakő szabálytalan négyzetes rakásban

5

6

NOSZVAJ, KOSSUTH LAJOS ÚT - DEÁK FERENC ÚT

ARCULATI KONCEPCIÓ

13

3. típus:
Elsődleges gépjármű közlekedési felület
_hengerelt aszfalt
A közlekedésbiztonsági elveket figyelembe véve az
elsődleges gépjármű közlekedési felületeket hengerelt aszfalt burkolattal kell ellátni.

4. típus:
Másodlagos gépj. közlekedési felület
1

2

3

_monolit beton
A közlekedési nyomvonal mellett az épületek faláig
(ahol nincs kiemelt járda) kiegészítésként, valamint a kapubeállókhoz vezető gépjármű behajtók
felületén (gépjármű közlekedést kiszolgáló kiegészítő/kiszolgáló felületek) a helyben készült magas
minőségű beton alkalmazása javasolt. A monolit
beton mellett szól a gyakori erőteljes szintkülönbség, a nagyfokú teherbírás szükségessége,
valamint a szabályos elemekkel nehezen kirakható
elkeskenyedő sávok gyakorisága. Az út menti árkok
feletti átvezetéseknél egységes kerékvetők (10 cm
magas, mindkét végén 45 fokban lecsapott) kialakítása szükséges (természetesen ugyanúgy monolit
betonból). Járda hiányában szintbeli burkolatok
esetén a (gyakran az épületek faláig tartó) változó
szélességű kiegészítő beton sáv kijelöli a gyalogosok
biztonságos közlekedési felületét (pl. Petőfi Sándor
utca).

1 Aszfalt útburkolat K-szegéllyel
2 Aszfalt útburkolat süllyesztett szegéllyel
3 Helyszínen géppel gyártott szegélyelem
4 Beton járda

4
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1

5. típus:
Harmadlagos, kiegészítő gépj. felület

6. típus:
Negyedleges, kiegészítő felület

_térkő: Leier CASTRUM kagylóhély antik
Harmadlagos kiszolgáló felületként értelmezendők például a parkoló, rakodó felületek, melyek a
szükséges funkcionális szerepükből adódóan intenzív
terhelésnek/használatnak vannak kitéve. Tehát anyagukban illeszkedniük kell a környezethez, azonban
megjelenésben azt is célszerű sugallni, hogy kevésbé
fontosak, mint a reprezentatív vagy akár a gyalogos
felületek. Ezért itt a természetes helyi kövek harmadlagos helyettesítőjeként minőségi térkő burkolat
alkalmazása javasolt. A térkövek illeszkedése falusi
környezetben igen kényes kérdés (lásd korábban leírtak), ezért az esetleges hibalehetőségek kikerülése
érdekében itt konkrét termék és rakásmód alkalmazása javasolt a minél természetesebb, környezetbe
illőbb megjelenés eléréséhez. A felhasználandó
betonkő tulajdonságai és rakásmódja a következő
szempontoknak kell megfeleljen:

_stabilizált zúzottkő
Ezek olyan kiegészítő funkcionális felületek, melyek
kevésbé intenzíven használtak, és/vagy nem működnének zöldfelületként (mert a használattól, vagy
a mélyárnyéktól például kikopna a gyepfelület).
Főleg a külsőbb, vagy átmeneti szakasz környezetében fordulhatnak gyakrabban elő, sétányként, parkolókban vagy akár padok és berendezési tárgyak
alatt és közvetlen környékén. Helyi alapanyagból
építve maximálisan beilleszthető a településképbe, erősíti a helyi karaktert. Megépítésük olcsó,
azonban folyamatos fenntartást igényelnek, ami
hosszú távú költség és munkaigényes. Amennyiben a
folyamatos fenntartás nem biztosítható, létesítésük
ellenjavallt, mivel elhanyagolt állapotban erőteljesen leromlott képet mutatnak. Csak valamilyen
stabilizálási módszerrel alkalmazhatók, különben
süppedős, nehezen közlekedhető, kényelmetlen
felület keletkezik. A helyi (keményebb) kő zúzalékának agyag mentes frakciói használhatók.

- változó méretű, több elemből álló elemcsalád
- rusztikus felületi kiképzés
- halvány (pasztell) földszínek (helyi kő színéhez
hasonló)
- véletlenszerű visszafogott (szín)árnyalati
differenciák
- haladási irányra merőlegesen rakott sorok
- rakás kötésben, véletlenszerűen sorolt méretű
elemekből (nem egybelátható fugák)
- ismétlődő mintázat elkerülése
A fent említett tulajdonságoknak és rakásmódnak
köszönhetően a burkolat struktúrája, rakásmódja a
természetes kövek megjelenésére fog emlékeztetni.

1 Leier Castrum Kagylóhéj antik térkő
2 Stabilizált zúzottkő burkolat andezit zúzalékkal

2
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Kőfalak, támfalak
Noszvaj szerencsés helyzetben van, mivel a falu
fejlődése során a közelben többféle helyben
bányászott építő kő is rendelkezésre állt nagyobb
mennyiségben (riolit, riolit tufa, bogácsi kő). Ennek
köszönhetően a látszó kőfelületek gyakori megjelenése tapasztalható (épületek lábazata, támfalak,
kőfalak, kerítéslábazatok stb.), melynek erőteljes
karakterképző hatása ma is tetten érhető a településképben. Előfordul ritkábban mészkő lábazat is,
azonban ez távolabb kitermelt, ritkábban alkalmazott kőfajta, így ezt lehetőleg ne alkalmazzuk.

1

4

A függőleges felületek építésekor a helyi kőanyag
használata elsődleges a településkarakter megőrzése, erősítése szempontjából. Törekedni kell a tömör
kőfalak kialakítására, azonban kevesebb rendelkezésre álló kő esetében elfogadható a beton béléstesttel épült, de a helyi tömbköveket, görgeteg
köveket felhasználó falak építése is. Kompromisszumos megoldás lehet még a helyi kőlapokkal burkolt
fal is, azonban itt (is) rendkívül fontos a megfelelő
rakásmód alkalmazása.

2

1, 4 Régi építésű falak - a kő az idővel szépen patinázódik
2, 5 Habarccsal fugázott, de szépen rakott falak
3 Habarcsfugázás nélküli, szűk fugákkal rakott fal

3

5

NOSZVAJ, KOSSUTH LAJOS ÚT - DEÁK FERENC ÚT

ARCULATI KONCEPCIÓ

16

Kőfalak, támfalak
A képeken jól megfigyelhető, hogy milyen struktúrát
célszerű követni a falak rakásakor.
A kőfalak, támfalak fedköveit ha lehetőség van rá,
akkor szintén a helyi kőanyag faragott köveiből
építsük, azonban ha erre nincs mód, akkor költséghatékony megoldásként 10-15 cm vastag monolit
betonfedkő alkalmazása is elfogadható. A fedköveknél vízorr alkalmazása kötelező. Függőleges falak,
kerítéslábazatok, lábazatok esetén az előregyártott
beton vagy műkő elemek alkalmazása kerülendő.
Szárazon rakott kőfalak esetén természetesen fedkövekre nincs szükség.

1

Amennyiben nem tudunk valamiért helyi kőanyagot
előteremteni, akkor a vakolt vagy hagyományos
meszelt fal alkalmazása is adhat megoldást.

2

3

1 Árpád utcai kőhíd
1-4 Szép példák szárazon rakott hatású kőfalakra

4
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Árkok

1

4

2

5

terméskő árokfal
beton bélésfallal

beton járda, az árok felőli oldal látszó felületének igényes zsaluzásával és túlnyúlással

monolit beton árok a felső él 45°-os levágásával,
felül 5-8 cm látható él kialakításával

beton
árokalj

Az út menti vízelvezető árok képe hozzátartozik a
falusi utcaképhez. A hiánya pedig gyengíti a falusi karaktert, ezért is kell óvatosan bánni az árok
lefedéssel nyerhető parkoló fejlesztéssel, hiszen a
főutca könnyen karakterét vesztheti. Az árkok kialakítására kiemelt gondot kell tehát fordítani.
Amennyiben szélesebb zöldfelület áll rendelkezésre (min. 2-2,5 m), úgy célszerű egy enyhe lejtésű
gyepes árkot építeni, mindennemű burkolat nélkül.
Kevesebb hely esetén a főúton kívüli utcákban – az
előregyártott betonelemes kialakítás helyett – a
monolit beton árok építése is elfogadható (5-6 kép)
megoldást nyújthat. Az elemes kialakítás során,
különösen az úthoz kapcsolt esetekben szegélyezési
nehézségek adódnak, ami az esztétikai megjelenés
erőteljes rovására megy és karaktervesztést eredményez.
A főút mentén azonban a hagyományos megjelenés érdekében más módszert kell alkalmazni. Az
árkok fenekét monolit betonfelülettel kell képezni, a könnyebb tisztítás, üzemeltetés érdekében.
Azonban a ferde (egyes szélsőséges esetekben
függőleges) falakat helyi természetes kő felülettel
kell falazni (lásd a kőfalak, támfalak c. oldalt is).
Közvetlenül járdához kapcsolódó esetben (főút déli
szakasz, keleti oldal) a beton járda (a támfalak kialakításánál leírtakhoz hasonlatosan) fedkő szerűen
fölé nyúlik az ároknak (kizsaluzva, vízorr kiképzéssel) (2-3 kép). Amennyiben az árok fenékszintje és
a kapcsolódó járda felszíne közti különbség kisebb,
mint 20 cm, a kőfalazás elhagyható (helyszíni beton
falazás), azonban a betonjárda túlnyúlása ebben az
esetben is megépítendő!

1-3 Meglévő példák és javaslati séma járda és burkolt árok kapcsolatára
4-6 Meglévő példák és javaslati séma burkolt árok zöldfelületben való
kialakítására

3
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Árkok
A gyepes árok melletti burkolatépítésnél kerülendő
az előregyártott beton kerti szegélyek alkalmazása.
E helyett monolit beton szegélyt célszerű készíteni,
amit oldalról földdel vissza kell takarni. (1-3 kép)

1

4

Átereszek
Az árkok feletti áthajtók bütüi (mint a függőleges
falak általában) természetes kőfalazást (kő felületet) kapnak a fal síkjával azonos síkban megépített
beton kerékvető fedéssel/kialakítással, két szélén
45 fokos lecsapással, a beton áthajtó szintjéhez
viszonyítottan egységesen 10 cm-es kiemeléssel.
A 6 sz. kép egy ilyen elrendezést mutat, azzal a
különbséggel, hogy itt az áteresz és a behajtó is
természetes helyi kőből épült.

2

gyepes árok

5

monolit betonszegély, a fenti
látszó él kb. 12 cm széles

1-3 Meglévő csapadékvíz csatorna és járda kapcsolat
4 Meglévő vízelvezető folyóka, ami parkolóként is szolgál
5-7 Javasolt vízelvezető folyóka

3

6
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Tetővizek
A tetővizek vízelvezető árokba vezetését lehetőség
szerint a járda alatt rejtett módon célszerű kiépíteni, az esetleges dugulások elkerülésére tisztító
nyílások biztosításával.
Amennyiben a kivezetés magassága nem teszi
lehetővé a járda alatti átvezetést, akkor azt felszíni
folyókával szükséges biztosítani, pl. a 6 sz. képhez
hasonló, csak kisebb elemekkel, vagy az öntött beton burkolatba egy lapos vályu készítésével.
A rácsos, járdát keresztező vonalmenti folyóka alkalmazását nem javasoljuk, mert a városias karaktert erősíti.
1

2

3

Út menti felszíni folyókák
Az úttest szélén, a szegély mentén végigfutó vizeket egységesen, monolit (Eurokerb útépítő Kft.),
esetleg előregyártott íves keresztmetszetű beton
felszíni folyóka beépítésével javasolt kialakítani.
A főutcán általánosan használt 40x40 cm-es beton
járdalap nem alkalmas rendszeres gépkocsi használatra.

4

5

1-3 Meglévő csapadékvíz csatorna és járda kapcsolat
4 Meglévő vízelvezető folyóka, ami parkolóként is szolgál
5-7 Javasolt vízelvezető folyóka

6

7
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Kerítések

1

2

3

4

A településkép szempontjából a kerítések kitüntetett szereppel bírnak, mivel az épületekhez hasonlóan horizontmagasságban „zárnak”, s mint vertikális „térfalak” erőteljesen jelennek meg az általunk
érzékelt közterület határfelületeként. Ezért felépítésük, anyaguk, struktúrájuk, s áttörtségük fontos
település karakter meghatározó elem.
Felépítésük szerint lehetnek tömör falak, vagy
lábazatos kerítések kerítésmezővel, illetve előfordulhatnak még lábazat nélküli kerítések is, azonban
ez a főutcában igen ritka jelenség. A tömör kőfal
kerítésekre, illetve a kerítés lábazatokra a falak,
támfalak alfejezetben leírtak a mérvadók. A kerítésmezők a felhasznált anyagok tekintetében osztályozhatók fém illetve fa szerkezetűként. Áttörtség
tekintetében a vizsgált szakaszon a kevéssé áttört,
vagy egyáltalán nem átlátható kerítések a jellemzőek. Illetve viszonylag gyakran előfordulnak jelentősen áttört kovácsoltvas vagy egyéb fémszerkezetű
kerítésmezők is (1-2 kép), melyeknél azonban a tulajdonosok később megpróbálták gátolni a belátást.
Az erre a célra alkalmazott acéllemez borításoknak
is már kialakult hagyománya van a faluképben. (3-6
kép) Azonban a hagyományostól eltérő alumínium,
vagy bordázott lemezek alkalmazása erőteljesen
rombolja a településképet. Az ábrákon megmutatunk néhány jó példát, és követendő színezési
típust. Egyes esetekben olyan fém szerkezetek is
előfordulnak, amelyek a falusi karakterrel nem,
vagy csak kevéssé összeegyeztethetők.

1-2 Jellegzetes fém kerítéstípus fémlemez borítás nélkül
3-6 Jellegzetes fém kerítéstípus fémlemez borítással

5
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Fém kerítések

1

2

3

4

A következőkben felsoroltak felhívják a figyelmet a
településképbe illeszthetőségi szempontokra:
- kerülendő a vízszintes tagolás
- ugyancsak kerülendő a cső vagy henger 		
keresztmetszetű anyagok alkalmazása
- célszerű kerülni a gazdag hagyományostól eltérő
motívum rendszert (modern, figurális, pl. napsugár
motívumok stb.) világos, vagy fehér színnel
kombinálva
- kerülendő a hullámlemez (hullámpala), alumínium
lemez (festés nélkül) alkalmazása
- zártszelvény szerkezetű kerítésmező, mint
kompromisszumos megoldás szóba jöhet, de csak
sötét pasztell színnel, függőleges tagolással
- kerülendő a huzalos, drótfonatos kerítés
- javasolt a hagyományos kovácsoltvas kerítés, a
hagyományoknak megfelelő díszítéssel, 		
esetleg acéllemezzel kombinált változatban
- sötét, elsősorban pasztell barna és zöld, esetleg
szürke színek alkalmazása
- kerülendők az élénk, telített színek a fehér és a
fekete
- javasolt egy szín két árnyalatának kombinációja,
egyes díszítő elemek világosabb árnyalatú 		
kiemelésével

RAL 5024
RAL 7015
RAL 7004
RAL 7006
RAL 7003
1-2 Kovácsoltvas kerítés - a fekete mellett szürke színű is lehet
A háttérben látható napocskás idomacél kerítés kerülendő
3-6 Élénk, erős színek helyett pasztell színek használata ajánlott

5

6
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Fa kerítések
Noszvaj és környékéről
A fa szerkezetű vagy kő (fémváz) fa szerkezetű
kerítések az egykori hagyományos falusi kerítések
világát idézik. Ezért fontos, hogy kialakításuknál
a hagyományokhoz híven, ahhoz hasonló arányú,
felépítésű, megjelenésű legyen a végeredmény.
Fa szerkezetű kerítés építésénél, illetve átalakításnál a következő szempontokat célszerű követni
a megfelelő településképbe illesztés, a megcélzott
falusi karakter erősítése érdekében:

1

2

3

4

- elsősorban függőleges struktúra, tagolás, lécezés
- megfelelően sűrű lécezés (~35 %-nál kisebb
áttörtség)
- egyszerű szerkezet, erőteljes ismétlődő formai
játékok kerülése a deszkázat elemeiben
- természeteshez közeli színezés (pácolás: tölgy,
dió, juhar)
- sárgás, vöröses színárnyalatok kerülése
(cseresznye, mahagóni, fenyő lazúrok
kerülése)
- vékonylazúr, vagy olaj beeresztés (vastaglazúr
kerülése)
- olajfestésnél a barna és zöld színek sötétebb
pasztell árnyalatainak alkalmazása
- az élénk, telített színek és a fehér szín kerülése
- kerülendő a távoli vidékek népi hagyományainak
erőteljes megjelenítése, mivel az nem része a
hagyományos helyi falusi karakternek,
hagyományos formavilágnak
- javasolt a helyi hagyományos megoldások
megidézése, alkalmazása

1-6 Szép példák fa kerítésekre

5
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Fa kerítések
távolabbi vidékekről
Fa kerítésekre szép példákat találunk más vidékeken is. Ezek előképként is szolgálhatnak annak a
figyelembe vételével, hogy a kő alkalmazásakor a
Noszvaj környékén található helyi kőanyagot használjuk.
A kerítésmező lécezésének szép arányos kialakítására a 6 sz. ábra ad javaslatot.

1

2

3

6

1-3 Példák szép falusi kerítésekre, Vérteskozma
4-5 A hagyományostól eltérő, de szép fa kerítések
6 Példa fa kerítésmező lécezésére

4

5
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Hidak
A patak felett átívelő hidak esetében két típus
képzelhető el, amely erősíti a helyi karaktert: a
kő- illetve fahidak. Szép számmal találunk a patak felett átívelő míves kőhidakat a patak főúttal
párhuzamos hátsó kertek mögött húzódó szakaszán.
Ezek, illetve az Árpád utcánál felújított kőhíd is
kitűnő példa újabb hidak építésénél. (2 kép)
A vegyes forgalomra alkalmas hidakat elsősorban
ezen előképek mintájára szükséges megépíteni.

1

3

A gyalogos hidak esetében is szerencsés választás a
kő alapanyag, azonban ha a költségvetés ezt nem
teszi lehetővé, úgy egyedi fahidak is építhetők. A
fahidak esetében a mellékelt képek mintájára az
egyszerű felépítés, a jó minőségű, tömör, vaskos
alapanyag (gerenda, palló) használata szükséges
(4-6 kép).
A hidak esetében a fém korlátok kevéssé szerencsések, leghetőség szerint törekedni kell az egyöntetű
fa használatra. A kör keresztmetszetű alapanyag
kerülendő.

2

4

5

1 Meglévő gyalogos fahíd előnytelen korlátmintázattal
2 Meglévő, új építésű kőhíd, szép, követeldő példa
3 Gyalogos gázló híd helyett - lehetőséget ad a vízhez való hozzáfáráshez
4-6 Példák fahidakra

6
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Berendezésekről általában
A település arculati kialakításában jelentős szerepet
játszik a berendezési eszközök népes tábora. A megannyi funkcionális kiszolgáló elem egységes, a hely
identitását és egymást erősítő megjelenése ezért
központi kérdés. A padok, információs és eligazító
táblák, a szemetesek, kutak, virágládák, terelőkorlátok, pollerek fokozatos alakításával, cseréjével
elérhető a jelenlegi meglehetősen heterogén, kissé
széteső kavalkád helyett egy egységes, modern falusias hangulatot árasztó környezet megteremtése.

1

2

3

Az említett falusi karakter kialakításához célszerű
a fémből készült berendezések számát a szükséges
minimumra redukálni, és azok anyaghasználatánál
kerülni a „túldolgozott” rozsdamentes, vagy alumínium felületek alkalmazását. A tömöracél idomok például sokkal előnyösebbek (lásd kiesés gátló korlátok,
kovácsoltvas kerítések), mint az idomacélok.
Mint meglévő fémből készült berendezések, jelentős
értéket képviselnek a településképben a régi hagyományos öntöttvas nyomós kutak, melyek hosszú távon is megőrzendők. Célszerű lenne őket valamilyen
helyi védelem alá vonni. Festésüknél azonban - mivel
már használaton kívül vannak - a jelenlegi (vízügyes)
kék helyett a grafitszürkét (RAL 7016) javasoljuk.
Mivel ezek a régi szerkezetek önmagukban is mutatósak, célszerű mellőzni a további virágdíszítést
esetükben (ráaggatott, közvetlenül mellé helyezett
virágültető edények).
A berendezések lehetőség szerint fából, vagy faburkolattal, fa betétekkel készüljenek. Az anyaghasználatnál a tömör, robosztus, minél egyszerűbb, sallangmentes megjelenést részesítsük előnyben. A tömörfa
természetes repedezése a falusias karaktert erősíti,
de ragasztott fa megoldás is szóba jöhet. Erdészeti
„ízű” megjelenése miatt a fél és teljes rönkfa alkalmazását kerülni kell. Kültéri alkalmazásnál a vörösfenyő, illetve gőzölt akác, esetleg a TELIFA (magas

nyomáson telített fenyő) faanyag használata időtállósága miatt kedvező. TELIFA alkalmazásánál a
zöldes színű változatot kerülni kell.
Szép például szolgál fa felületkezelésére a szomolyai Mária téren álló ház kapuja és fa póznája.
(1 kép)
A berendezési tárgyak kialakításánál általánosságban a következő elveket célszerű figyelembe venni:
- koncentrált megjelenés
- anyagféleségek számának redukálása
- berendezések stílusának összehangolása
- a funkció és a forma összhangja, harmóniája
- vandálbiztosságra való törekedés
- fenntarthatóság és olcsó üzemeltetés
- arányosság a funkció, anyaghasználat, az érték és
élettartam között
- a környezet és a berendezés összhangja
Felületkezelésnél az alábbi szempontok fontosak:
- természeteshez közeli színezés (pácolás: tölgy,
dió, juhar) sárgás, vöröses színárnyalatok kerülése
(cseresznye, mahagóni, fenyő lazúrok kerülése)
- vékonylazúr, vagy olaj beeresztés (vastaglazúr
kerülése)
- olajfestésnél a barna és zöld színek sötétebb
pasztell árnyalatainak alkalmazása
- az élénk, telített színek és a fehér szín kerülése
- a megfelelő árnyalat kiválasztása után annak
egységes használata

1-3 Részletek fa berendezési tárgyakról
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Korlátok

1

2

Meg kell különböztessünk kiesés ellen védő és
egyszerűen csak lépcsőt, rámpát kísérő korlátokat.
A kiesést gátló korlátok esetén elsősorban könnyed
szerkezetű fém, de környezettől függően fa megoldások is számításba jöhetnek. Közös jellemző
a függőleges tagoltság és az egyszerű megjelenés.
A fém korlátok „kitöltő mezője” lehetőleg kisebb
keresztmetszetű rúdacélból készüljenek (pl. négyzetacél 8/8 mm).
A lépcsőt kísérő korlátok a jelenleg is megtalálható
példákhoz hasonlóan minél egyszerűbb felépítéssel
készüljenek, azonban a fogódzkodó legyen „ellebegtetve” az oszloptartóktól egy tömör négyzet-, vagy
köracél közbeiktatott elem segítségével (2 kép).
Festésnél kerülni kell az élénk telített és a fehér
színeket. Javasolt egységesen a sötétszürke (RAL
7016) alkalmazása.

5

RAL 7016
6
1-2 Példa lépcsőt kísérő korlát átalakítására egyszerű eszközökkel
3-4 Példa leesés ellen védő korlát átalakítására
5 Példák korlátmező osztására
6 Javasolt színek fém festésére

3

4
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Patak menti terelőkorlát
A jelenlegi kő/fém zártszelvény terelőkorlát hosszú
távon lecserélendő. A korlát magassága miatt a mögötte húzódó patak látványa sajnos alig jut érvényre, ezért a távoli jövőben alacsonyabb tömör fából
készült megoldást javasolt alkalmazni (3-5 kép).
Rövidtávon a kő oszlopok meghagyásával, és a fém
köztes elemek vaskos megjelenésű tömör fára cserélésével jelentősen javítható a terelő korlát látványa. A köztes elemek magasságát a kő burkolatú
virágtartók magasságának nagyjából kétharmadáig
célszerű csökkenteni, hogy a beültetett virágok még
inkább hangsúlyt kapjanak. (1-2 kép)
1

2

3

4

1 Patak menti korlát meglévő képe
2 Patak menti korlát javasolt átalakítása
3-5 Példák tömör fa terelőkorlátra

5
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Meglévő padok
A Kossuth Lajos és Deák Ferenc úton kihelyezett padok anyagukban és formájukban is heterogén képet
mutatnak.
Az előző, általános fejezetben leírtak figyelembe
vételével, hosszú távon egységes, lehetőleg hagyományos, de egyszerű formájú padokra célszerű a
meglévőket cserélni.

1-5 Meglévő padok a főutcán
NOSZVAJ, KOSSUTH LAJOS ÚT - DEÁK FERENC ÚT

ARCULATI KONCEPCIÓ

29

Hagyományos jellegű padok
A képeken látható padok a népi hagyományokra
épülő formát mutatnak. A faanyag választásánál
ellenálló pl. vörösfenyő vagy keményfa fajok közül
érdemes választani. Jó példa erre a Tihanyban
kialakított pad típus. (3 kép)

1

2

1 Támlás pad, külföldi példa
2 Gyártmány pad, Nagytétény
3 Egyedi pad és szék, Tihany

3
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Kortárs, robosztus padok
Egy-egy helyen elképzelhető fa padok kortárs jellegű alkalmazása: nagy anyagvastagságokkal, a fa
robosztus jellegének kihangsúlyozásával egyszerű,
de mégis szép bútorok képezhetők.
Ezek elhelyezhetők a főút kisebb teresedésin, vagy
a település szélén, a természetes környezet határán.

3

1

4

1-3 Példák egyedi pad és ülőfelület kialakításokra
4-5 Fa ülőkockák, Nagytétény

2

5

NOSZVAJ, KOSSUTH LAJOS ÚT - DEÁK FERENC ÚT

ARCULATI KONCEPCIÓ

31

Biciklitárolók
A meglévő zártszelvény kerékpártároló helyett a
többi berendezési tárgyhoz igazodó fa gerenda tárolók kialakítása javasolt. A fordított U-alakú, egymástól 1m-re álló tárolók a két oldalukon egy-egy
bicikli tárolására alkalmasak. (1-2 kép)

1

2

Információs táblák
Az utcanévtáblák egységes kialakítású alumínium
táblái a falusias környzettől kicsit idegenek, de
legalább egységes képet tükröznek. (5 kép) Amen�nyiben a jövőben változtatásra adódik lehetőség,
az alumínium oszlopokat jó lenne fára cserélni. Az
alumínium a táblák anyagának jó, de a táblákon
szereplő információ mennyisége túlzó, a könnyebb
eligazodás érdekében lehetne egyszerűbb. (pl. piktogram csak az egyik oldalon).
3

A 3 sz. kép szép példát ad egy információs táblára,
de a felette lévő tetőt el lehetne hagyni. Hasonlóan
jó példát adnak a szomszédos Bogács utcanévtáblái
is. Lazúr helyett azonban érdemesebb lenne olajozással felületkezelni, hogy ne keletkezzen lehámló
réteg a fán. A befogó talpvasalatot szebb lenne a fa
közepén vágott sliccbe rejteni a látszó külső oldal
helyett.

4

A posta előtt álló információs tábla szép példa, de
méretei enyhén túlzóak. A befogó vasalat nem túl
szépen kialakított, de legalább egy festéssel érdemes lenne rajta javítani.

5

1-2 Meglévő noszvaji és javasolt kerékpártároló (Nagytétény)
3, 5-7 Meglévő információs táblák Noszvajon
4 Utcanévtábla, Bogács
8 Információs tábla, Nagytétény

6

7

8
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Hulladékgyűjtők

2

A Noszvajon jelenleg kihelyezett hulladékgyűjtők a
település saját szervezésében készültek. A formai
kialakítás alapvetően illeszkedik a településképbe, de egyes részleteket a jövőben tovább lehete
gondolni:
- a laposacél tartóelemek belső oldalra helyezése
- tartósabb faanyag használata, pl. vörösfenyő
- arányaiban hosszabb, kicsit keskenyebb forma
- a beton alap felső síkja mindig a csatlakozó
terepszint alá kerüljön kb. 10cm-el (ellenkező
esetben magas minőségű, zsaluzott, simított
felületű látszó beton legyen)

3

Amennyiben saját gyártásra a településnek nincs
kapacitása, gyártmányként is beszerezhetők hasonló termékek. (2-5 kép)

1

4

5

Pollerek
Amennyiben a gépkocsi közlekedést korlátozó poller használatára lenne szükség, a terelőkorláthoz
hasonlóan nagy keresztmetszetű vörösfenyő, vagy
telített fa használta szépen illeszkedik a településképbe. Keresztmetszetében előnyösebb a szögletes,
de illeszkedni kell a többi berendezési tárgy formavilágához.

1 Általánosan használt hulladákgyűjtő Noszvajon
2-5 Hulladékgyűjtő gyártmányok, a jelenlegihez hasonló kialakítással
6-7 Példák fa pollererre

6

7
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Virágtartó edények

1

5

2

A főutcán tallható virágtartók sokfélesége mindenképen egységesítésre szorul. Kerülendők a városias megjelenésű műkő tartók, valamint a túlzottan
házilagos megoldások is. Fából inkább az egyszerű,
visszafogottabb formájú előnyös (lásd következő
oldal).
Szép példát mutat a helyi kőből szárazon rakott
magaságyás, mely egyszerűségével, de egyedi
karakterével szép dísze a községnek. A magaságyás
előnye, hogy a talajkapcsolat és a nagyobb földtömeg miatt föld kevésbé szárad ki, kisebb a locsolásigénye mint a kisebb tartóknak. (5 kép)
A posta előtti növénytartóhoz hasonló szintén
építhető azzal a kiegészítéssel, hogy a fedkő vastag
természetes kő legyen. Amennyiben erre nincs
lehetőség, akkor beton vagy műkő, de ennek legyen
túlnyúló, vízorral ellátott fedköve, ami oldalról és
az alsó élén is szép, nem nedvszívó zsaluval készüljön. (6 kép)

6

3

1-7 A főutcán és környékén megtalálható virágtartók
5 Noszvaji Barlang Művésztelep Egyesület alkotása

4

7
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Virágtartó edények
Az épített kő virágtartók mellett fixen lehelyezett,
vagy mobil fa planténerek is elhelyezhetők. Ezek
kialakítására adnak példát az alábbi képek.

1

2

1-4 Példák fa virágtartók kialakítására

3

4
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Zöldfelületek
A főutca képében annak ellenére, hogy egy hegyes,
dombos vidéken járunk, nem, vagy csak minimálisan
játszanak szerepet a környező táji adottságok. A
mögöttes „zöld”, mint a domboldalak, kertek, hátsókertek látványa az utcafronti beépítés miatt gyakran takarásban van, vagyis az építészeti karakter a
zöldfelületek minimális mennyisége miatt domináns
szereppel bír. Jelentősebb közterületi zöld leginkább
a kisebb teresedésekben, (a templomkertben) illetve
a patak mentén jellemző (lásd településszerkezeti
séma). Fákat is csak elsősorban itt találunk, de itt
sem mindenhol. A zöld érezhető hiányát ahol arra
lehetőség kínálkozik tehát orvosolni szükséges.
1

Lombkoronaszint

2

4

3

A jelenleg meglévő egy-egy szoliterként álló fa jó
súlypontot képez a főutca képében (2-3 kép). A fák
mennyiségét azonban mindenképpen növelni lenne
célszerű.
Fasor telepítésére csak a patak mentén van lehetőség, illetve részleges fasor még a Kossuth Lajos
út egy szakaszán (a keleti oldalon a 18-32. számú
házak között) ültethető, amennyiben ezt a föld alatt
futó közművek lehetővé teszik. A főút menti kisebb
nagyobb teresedésekben adódik még lehetőség fák
alkalmazására, melyek mennyiségét és elhelyezését
a később elkészítendő közterületfejlesztési koncepciókban kell meghatározni.
Fajok tekintetében a patak mentén (mivel itt nagyobb tér áll rendelkezésre) a víz közelségét is jelző
és/vagy nagyobb lombkoronát növelők jöhetnek
elsősorban számításba: platán, dió, fehérfűz. A szomorúfűz lecsüngő ágrendszerével túlságosan kitakarja a mögöttes utcaképet és az alatta lévő felületek
megközelítését is nehezíti. Nyírása esetén viszont
csonkolt látványa előnytelen megjelenésű, ezért
ültetése nem javasolt.

Az utcaképben a szűkebb térarányok és a légvezetékek jelenléte miatt a kisebb koronát növelő
fajok közül célszerű választani. A falusi utcaképben
hagyományosan a gyümölcsfáknak van elsősorban
létjogosultsága (melyek kisebb gondozást, metszést
igényelnek), mint pl. a szilva, körte, mandula,
cseresznye, meggy, esetleg a dió. Azonban ezek
lehulló termésükkel „szemetelnek”, így amen�nyiben a begyűjtésre az önkormányzatnak, vagy a
helyben lakóknak nincs lehetőségük, úgy célszerű a
gyümölcstermő fák kevésbé „szemetelő”, vagy dísz
változatait ültetni, mint a díszkörte, mandula, japáncseresznye, díszalma. Kerülendők a színes vagy
tarka lombú, túlságosan szabályos koronát növelő
változatok, mert ezek elsősorban inkább kisvárosi,
városi hangulatot idéznek. Közepes termete és nem
átmenő sudarú ágrendszere miatt (légvezetékek
alá) jól ültethető például a csörgőfa (1 kép).
A fasorok, vagy részleges fasorok telepítésénél
kiemelt figyelmet kell szentelni az egységes megjelenésnek. Ezért az egybe tartozó fasorokat egy
időben, azonos (génállományú), azonos korú fajokkal kell telepíteni.
Nagyobb térállásban, központi tereken a közepes és
nagyobb lombkoronát növelő, természetes koronaformájú díszfák ültetése szerencsés: kislevelű hárs,
platánlevelű juhar, dió, kőris, szil, gyertyán.
Az invazív (megállíthatatlanul terjed) és örökzöld
fajok (tájidegen) ültetése kerülendő: bálványfa,
zöldjuhar, akác, fenyő félék, ezüstfenyő.
1 Csörgőfa (koelreuteria paniculata) - légvezetékekhez ültethető
2 Meglévő hársfa a gyógyszertár előtt - példa a faültetés lehetőségére
3 Meglévő szomorúfűz - jelentős településkép formáló, súlypontot képez
4 Gyümölcsös a Kány-patak túloldalán
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Cserjeszint

1

2

3

4

Közbiztonsági és praktikus okok miatt a cserjék
ültetésekor elsősorban az alacsony talajtakaró
vagy olyan fajokat célszerű alkalmazni, melyekből
alacsony nyírt sövény nevelhető. Az örökzöld, vagy
télizöld fajok előnye, hogy télen is díszítenek, de a
dús virágzású törpecserjék, félcserjék is előnyösek:
törpe fagyal, japán kecskerágó, talajtakaró rózsa,
törpemandula. (2-4 kép)
A középmagas, magas cserjék alkalmazását lehetőleg kerülni kell. Ahol kis fáknak már nincs hely, ott
a hely adottságait mérlegelve nagytermetű bokrok
vagy bokorfák ültetése esetleg megengedhető,
de csak korlátozott számban és úgy, hogy az alsó
ágakat idővel el kell távolítani, egyfajta törpe fává
neveléssel. Erre alkalmas fajok pl.: hibiszkusz, az
orgona, a birs. (1, 6 kép)
A főúton cserje ültetésre a helyszűke miatt, csak
korlátozott mértékben van lehetőség (pl. Kossuth
Lajos út 14-32. között, illetve még egy-egy porta
előtt). A teresedéseken nyílik még mód cserjefelületek létesítésére, de itt − főleg a központi területeken − inkább csak kiemelt ágyásokban.
Cserjeültetésre a patakparti zöldfelületeken nyílik
még lehetőség. Itt a víz közelségét jobban imitáló (inkább nagy vagy keskenylevelű fajok), vagy
patakparti fajok alkalmazása ajánlott. Azonban a
cserjefelületek helyett általánosságban szerencsésebb a félcserjék vagy évelők telepítése, mivel
velük sokkal karakteresebb hangulat idézhető meg.
Érdemes a patak beton partfalának befuttatását az
északi szakaszhoz hasonlóan folytatni. (5 kép)
1 Hibiszkus - sövénynek vagy szoliter cserjének
2 Sűrűn ültetett polyantha rózsa
3 Spiraea sövény
4 Örökzöld lonc - sűrűn ültetve kíváló talajtakaró
5 Kánya-patak meglévő mefuttatott beton partfala - követendő példa
6 Orgonabokor bokorfává nevelve

5

6
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Évelők, félcserjék

1

2

3

A falusi karaktert az évelők és félcserjék fajgazdag
ültetésével erősíthetjük leginkább. Az évelők ötvözik
az egynyári virágok és a cserjék hasznos tulajdonságait. Ugyan fenntartásuk a cserjéknél munkaigényesebb, azonban az egynyáriakhoz képest kevesebb
ráfordítást igényelnek. Dús virágzásuk mellett karakteres megjelenésüknek (levéldísz) köszönhetően
hosszabb időn át az utca díszei lehetnek. Elsősorban
a félcserjék, de egyes évelők közt is akad olyan,
amely egész éven át díszít, levele áttelel: örökzöld
orbáncfű, levendula, szívlevelű bőrlevél, fürtös
pálmaliliom, hamvas és zöld cipruska, kis és nagy
meténg vagy az orvosi zsálya. Ezek a fajok általában
teljesen beborítják idővel a talajfelszínt, ezért jóval
kisebb fenntartást igényelnek társaiknál.
Az évelők fenntartás (elsősorban víz) igénye termett
talajon jóval kisebb, mint a cserépbe, vagy ládába
ültetett egynyáriaké, ezért jóval nagyobb és látványosabb felületeket lehet gazdaságosabban „üzemeltetni”. Ezért ahol erre mód van (pl. patakparti zöldfelületek, árokpartok) célszerűbb, és a faluképben is
eredményesebb évelő ágyásokat létesíteni az elszórt
virágládák, vagy ültető edények helyett.
Az évelők rendkívül sokfélék, ezért ültetésüknél oda
kell figyelni ökológiai igényeikre, figyelembe véve
a fényigényt, a vízigényt. Célszerű a virágzási időt
is összehangolni, hogy az évelőágyás képe hosszan
élvezhető és látványos legyen. Virágszínek tekintetében célszerű a szomszédos színeket (lila-rózsaszín:
3 kép, sárga-narancssárga), vagy a komplementer
színeket (kék-sárga) egymás mellé ültetni. Egymástól elütő színeket nem célszerű egy ágyásba ültetni,
vagy ha mindenképp szeretnénk, akkor helyezzünk
közéjük fehér virágú fajtát elválasztásnak.

A patakpart mentén erőteljes hangulatot idézhetünk meg az úgynevezett vízimitátor fajokkal,
melyek nem vízigényesebbek társaiknál, viszont
megjelenésükben hasonlítanak a vízparti növényekre. Ezért ott célszerű hosszú keskenylevelű fajokat
(pl. szélesebb levelű díszfüvek, írisz, fáklyaliliom)
és dús, nagylevelű egyedeket (pl. Astilboides tabularis) ültetni. A szürke levélszínű díszfüvek kerülendők (pl. csenkeszek).
Másik igen erőteljes karakterhordozó megjelenést
érhetünk el a szárazságtűrőbb fajok egy csoportba
ültetésével (nem a patakpartra). Itt a szürkés árnyalatú, apró, szőrös felületű esetleg pozsgás levelek a célra vezetőek, mint a sziklakerti növényeknél
is. Itt kaphatnak helyet gyakran egyes fűszernövények is (pl. zsálya, kakukkfű), de a vékony szálú,
elsősorban szürke levelű fűfélék is. (4 kép)

1 Kánya-patak meglévő partkialakítása
2 Kánya-patak beton partfalának oldása évelőkkel, kúszócserjékkel
3 Példa évelőkiültetésre - egy szín különböző árnyalataival

1
4

4 Példa évelőkiültetésre díszfüvekkel és félcserjével (hamvas cipruska)
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