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BEVEZETÉS
Kedves Olvasó!

Kérem, engedje meg, hogy jelen kiadvánnyal, Izsák Város Településképi Arculati Kézikönyvével egy rövid sétára invitáljam Önt
térben és időben egyaránt. Haladunk időben, hiszen a kiadvány elején betekintést kapunk Izsák hosszú történelmébe, mely
során ezer év alatt Kolon-tó parti kis középkori faluból kialakult jelen korunk modern alföldi kisvárosa. Közben megismerjük,
hogy mely értékek formálták az itt lakók életét, felmenőink milyen örökséggel gazdagítottak minket. Sétánk térbeli mivoltát az
adja, hogy áttekintjük, milyen különböző településképi arculattal bíró, mégis egymással összhangban élő, létező városrészeket
alakítottak ki Izsákon az évszázadok. Ezek a városrészek valóban élnek, és folyamatosan változnak. Arculatukat, képüket nem
csak őseink formálták, mi magunk is folyamatosan alakítjuk. Jelen kiadvánnyal célunk, hogy arra ösztönözzük Önöket, itt élőket
és újonnan érkezőket egyaránt, hogy az őseink által ránk hagyományozott értékeket megőrizve, közös koncepció mentén szépítsük tovább az Izsák nyújtotta harmonikus, kisvárosi életterünket, otthonainkat, intézményeinket, közterületeinket egyaránt.
Mondok József
polgármester

IZSÁK BEMUTATÁSA
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Izsák a Dél-Alföldi régióban, Bács-Kiskun megye északi részén fekszik, a Duna-Tisza közi Homokhátság része. Ennek megfelelően az ország napfényesebb, csapadékban szegényebb részeihez tartozik. Domborzatát tekintve jellegzetes alföldi táj képét
mutatja, felszínét csak néhány kisebb homokbuckás szakasz tagolja. Területén található a Kiskunsági Nemzeti Park részét
képező, szigorúan védett Kolon-tó.
Izsák mai területe már az őskorban is lakott volt, melynek tényét régészeti leletek tanúsítják. A Kolon-tavi tőzegbányászat során a kőkorszakból (i.e. 4-3000-ből) származó marokkövet, kőbaltát és szárított agyagedény maradványokat találtak. A Kolontó biztosította rét, legelő alkalmas és vonzó élőhelyet jelentett a vándorló, pásztorkodó népek számára. A későbbiek során az
avarok megtelepedésének bizonyítékai is felszínre kerültek.
A település ősi voltát írásos emlékek is bizonyítják. Izsák területének első írásos említése a Tihanyi apátság alapítólevelében
(1055-ben) található meg, ahol Culun Aqua néven az apátság birtokrészeként írták le a város nyugati határán fekvő Kolontavat. 1279-ben IV. (Kun) László király a kunoknak kiváltságot adományozó oklevelében Nemes Izsák birtokaként, Isak néven
szerepel. Az Izsák elnevezéssel egy 1474-ben keltezett egyházi feljegyzésben találkozunk először.
A város történelme során kiemelt fontossággal bírt a mezőgazdaság, kiemelten a gyümölcs- és bortermesztés, ugyanis lakosság a török pusztítás után, melyet a környező, kiváló rejtekhelyet biztosító nádas-mocsaras területeknek köszönhetően
viszonylagos épségben átvészelt, a legeltetés és a gyakori szárazság miatt parlaggá vált és szeles időkben ide-oda vándorló futóhomokot nagyarányú szőlő-és gyümölcsös telepítésekkel kötötte meg. A város fejlődésének egyik mérföldköve, hogy
1875-ben megindul a Sárfehér szőlőfajta termesztése.
A 18-19. századi Izsákon azonban nem csak a gazdaság indult fejlődésnek, ezt jelzi a templomok építése és az oktatás előtérbe
kerülése, mely szintén erre az időszakra tehető. 1816 és 1876 között Izsák mezővárosi ranggal és vásártartási joggal is rendelkezett. A két világháború és az azt követő TSZ-esítés visszavetette ugyan ezt a fejlődést, de az 1970-es elejétől a település
iparosodása folytatódott, fő ipara, a borászat, újabb termékekkel bővült: megindult a habzóbor-, majd a pezsgőgyártás.
A rendszerváltás utáni évtizedekben a település által nyújtott szolgáltatások és az infrastrukturális ellátottság is komoly fejlődésnek indult, ennek köszönhetően 1997-ben visszakapta városi rangját. Napjainkra Izsák egyszerre biztosít lakosai számára
városias szolgáltatásokat és nyugodt, békés, kisvárosi lakókörnyezetet, úgy hogy közben mezőgazdasági hagyományait sem
felejtette el. A szabályozott elrendezésű, raszteres jellegű központi lakóterületet és az ettől elkülönülten, mintegy 3,5 km távolságra található Kisizsákot továbbra is mezőgazdasági területek veszik körül, északon és délen a kivezető utak mentén ipari
és mezőgazdasági üzemek, telephelyek jelzik a város gazdasági súlyát.
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Izsák városa két országos műemléki védelem alatt álló épülettel büszkélkedhet: Szent Mihály Római Katolikus Templom, valamint a B. Bognár tanya. A XIX. század második felében épült B. Bognár tanya külterületen, Soltszentimre felé található, a népi
építészet egyik gyöngyszeme. A nyeregtetős, náddal fedett, pilléres tornácú lakóházat kéthelyiséges kamra, illetve az istálló
egészíti ki. Az épület jelenleg a Kiskunsági Nemzeti Park kutatószállása.
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A település középpontjában, nagy kertben, sok növénnyel körülvéve áll a kereszt alakú, inkább barokk, mint klasszicista Szent
Mihály Római Katolikus Plébániatemplom. Alapkövét 1801-ben tették le, 1811-ben már készen állt, de végleges befejezésére
csak 1815-ben került sor. Az épület szabadonálló, egyhajós, egyenes szentélyzáródású, DNy-i homlokzatán toronnyal.
Szintén országosan védett a Szent István téren, a templom előtt található Piéta-szobor, melyet 1763-ban állítottak. A talapzaton Mária ülő alakja látható, fején koronával, ölében Krisztus testét tartva.
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A város 1794-ben, barokk stílusban épült református temploma a Kálvin téren helyezkedik el. A templomnak három harangja van, középső, történelmi harangját
Schaudt András öntötte Pesten 1839-ben. Kisizsák nevezetessége a modern, oldaltornyos Szent Kereszt ökumenikus kápolna, melynek több évtizedes tervezést
követően 1999-ben tették alapkövét. A templom Farkas Gábor, Ybl-díjas építész
tervei alapján készült.
http://eloepiteszet.hu/hu/epuletek/epiteszek/egyesulesen-kivuli-epiteszek/forma-epitesz-studio/kurucz-szabolcs/
kisizsak-romai-katolikus-templom
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Izsák városközponti arculatának egyik meghatározó épülete a 1942-ben, Módos Ferenc tervei alapján megépített Városháza,
melynek homlokzata azóta is változatlan. A Városháza melletti, fejújítás előtt álló Kossuth téren az1848-as emlékmű, az Első
világháborús emlékmű és a Második világháború és a diktatúrák áldozatainak emlékműve őrzi az izsáki lakosság hősiességének bizonyítékát.
Ha elhagyjuk a városközpontot, és Ágasegyháza felé haladva félúton letérünk az útról észak felé, embermagasságú cserjék takarásában találhatunk rá a hangulatos, eklektikus és szecessziós jegyeket ötvöző Nagy Balázs-kúriára. Jellegzetessége, hogy
külső falait sárga és vörös klinkertégla, ablakait oroszlános féldomborművek díszítik.
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A lakott területektől kissé nyugatra,
Soltszentimre irányában terül el Izsák
legjellegzetesebb természeti értéke, a
Kiskunsági Nemzeti Park részét képező,
Natura 2000 ökológai hálózatba tartozó Különleges Madárvédelmi Övezet, a
Kolon-tó. 60-80 cm mély, tagolt felszínű
édesvízi mocsár gazdag és értékes növényvilággal bír: tölgy-kőris-szil ligeterdők, láprétek, hínárok, mely számos
különleges hal-, kétéltű- és madárfajnak
biztosít élőhelyet: réti csík, lápi póc, nádi
rigó, a nádi tücsökmadár, a nyári lúd, a
bölömbika, a cigányréce, az egerészölyv,
és a hamvas réti héja. Izsák környékén az
édesvizű mocsárnak köszönhetően szép
számmal fészkelnek gólyák, amelyeket
az izsákiak címerállatukká választottak.
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Az oktatás mindig kiemelt értéket képviselt Izsák számára, és nincs ez másként napjainkban sem, amikor mintegy 4,5 milliárd Ft állami támogatásból új, térségi jelentőségű
általános iskola épül a városban. A református oktatás korán, már 1640-ben megindult, az 1800-as évektől pedig katolikus, és polgári iskolák is működtek a településen.
1822-24-ig az izsáki katolikus iskolában tanított Táncsics Mihály, aki itteni működése
alatt elsőként vezette be az egységes olvasókönyvet. 1907 és 1949 között Izsákon is
hoztak létre tanyai iskolákat, melyek nem csak a környékbeli gyerekek oktatását biztosították, hanem közösségi térként is funkcionáltak a tanyavilágban élők számára.

Izsákot a „Sárfehér hazájaként” is emlegetik.
A névadó Hungaricum szőlőfajtát a hagyomány szerint 1873-ban szelektálta Szélesi
József vincellér egy Kadarka-táblában. Nagy,
tömött fürtjein október közepétől zöldessárga, kerekded szőlőszemek érnek. Neve
vélhetően onnan ered, hogy fürtjei „nehezek, mint a sár”. Száraz, savas ízvilágú bora
kedvelt a szakértők körében. Az 1970-es
évek óta utánozhatatlan ízű, kiváló minőségű száraz fehér pezsgő is készül belőle.
Izsák legismertebb rendezvényét is nagy
becsben tartott szőlőfajtájukról nevezték el.
A Sárfehér Napok programsorozata 1936ban indult útjára. Ma már minden év szeptemberének utolsó hétvégéjén megrendezik a
háromnapos fesztivált, amely nemcsak Izsák,
hanem a térség kiemelkedő rendezvénye is.
Egyre több vendég érkezik a városba ilyenkor
az ország különböző részeiről, sőt külföldről is.
Az izsákiak számára komoly értéket képvisel
a lótartás és a lovassport. Már egy 1211-es
határleírásból is kiderül, hogy a Kolon-faluban
lakó 32 család zömében lótenyésztéssel
foglalkozott. A Kolon-tó szomszédságában
fekvő fogathajtó-pálya amellett, hogy minden évben otthont ad a Sárfehér Fogathajtó
Kupának, már számos nemzetközi verseny
színhelyéül szolgált, 2014-ben például itt
került megrendezésre az Egyesfogathajtó
Világbajnokság 24 nemzet 78 versenyzője
részvételével.
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ELTÉRŐ KARAKTERŰ
TELEPÜLÉSRÉSZEK

Izsák egykori területén már a vándorló őskori ember is jelen volt a régészeti kutatások alapján. Első írásos említése 1055-ből
való, 1279-ben IV. Kun László király oklevelében birtokként, Isak néven szerepel. A török időben a település elnéptelenedett.
Izsák 1816-tól mezőváros, mely címet 1876-ban elvesztette.
Izsák város fejlődésének térbeli vizsgálatához, valamint a területfelhasználás kialakulásának vizsgálatához a katonai felmérések alkalmasak.

Első katonai felmérés (1763-1787)
Második Katonai Felmérés (1806-1869)
Harmadik Katonai Felmérés (1869-1887)

1.

2.

3.

Izsák és Kisizsák mai kiterjedése,
Kisizsák Izsák központjától ÉNY-ra
található.

A település észak-déli irányban alakult ki a főút mellett. A térképen látszik a külterületi szőlő termesztés a település ÉK-i részén.
Az izsákiak a török pusztítás után még meglévő, a legeltetés és a gyakori szárazság miatt további, parlaggá vált, s a szeles
időkben ide-oda vándorló futóhomokot, nagyarányú szőlő-és gyümölcsös telepítésekkel kötötték meg. A nem művelt területek megkötésére akácosokat telepítettek. Jelentős a vizenyős, lápos kiterjedés a település nyugati oldalán. Az 1784-es első
magyarországi népszámláláskor 492 családban, 2475 fő lakta a község 351 házát. A település lakott területe később tovább
bővült. Az 1860. évi településstatisztikai leírás szerint 3496 fő lakta Izsákot. Ebben az időben a településnek egy orvosa, 15 kereskedője, 8 kovácsa, 8 szabója, 4 bognárja, 5 asztalosa, 3 szűcse, 1 pékje, 3 csizmadiája és 15 takácsa volt. A jobbágyparcellák
tagosítása után, komoly tanyaépítkezés indult meg a határban. A kiegyezést követően indult meg a Sárfehér szőlő nagyarányú
telepítése.
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1891-ben Izsák nagyközségi jogállású település 4267 lakossal. 1895-ben avatták a Kecskemét- Fülöpszállási vasútvonalat,
mellyel Izsák is érintett volt. A vasútvonal megépítése nagy jelentőségű volt, mert a településen és a térségben a zöldség- és a
gyümölcstermesztés dominált. Az áruszállítás lovas kocsival nehézkes, hosszadalmas és körülményes volt.
A nagykiterjedésű Kolon-tó -mely településszerkezetre jelentős hatással bírt- lecsapolása 1927-28-ban valósult meg. A meder
termőterületként való hasznosítása szerepelt az indokok között. Megszűnt a nádas, ezzel egy jelentős jövedelemszerző forrás
is. Kolon-tavat később a tőzegbányászattal tudták csak hasznosítani, és csak rövid ideig, mert nem volt túl jó minőségű a tőzeg.
Az utcavezetés mára szabályozottá vált a korábbi térképhez viszonyítva, melyet jól mutat a sakktáblás jellege is.

3.

2.

1.
A város beépítésre szánt belterületi részét három
településrészre érdemes tagolni.
1. Történeti városrész
2. Falusias jellegű városrész
3. Átalakuló, új városrész

TÖRTÉNETI VÁROSRÉSZ
A történeti városrész olyan a városközponthoz méltó, kisvárosias jellegű karaktereket tartalmaz, melynek köszönhetően településképi szempontból meghatározó területnek tekinthető. A kisvárosias hangulatot elősegíteni a városközpontban megjelenő
zártsorú beépítés, illetve az utcafrontra történő épület elhelyezés.
A városrész történetiségének köszönhetően ezen a területen található a legtöbb védettséggel rendelkező vagy arra érdemes
érték. A védett érték méltó településképi, illetve tájképi megjelenése érdekében a hagyományos műszaki megoldások és építőanyagok előnyben részesítése javasolt. Védett épület elé közterületen szobrot vagy bármilyen műtárgyat, berendezést csak
olyan módon javasolt elhelyezni, hogy az épület látványát ne zavarja.
A szomszédos ingatlanok beépítésénél figyelembe kell venni az illeszkedés szabályait, A melléépítésnél az új épületek homlokzati díszítő elemeinél kerülni kell a megtévesztő analóg építészeti elemek alkalmazását, ugyanakkor törekedni kell a tömeg- és
magasság méretek (párkánymagasság, homlokzatmagasság, tetőgerinc magasság, stb.) megválasztásánál a régihez történő
korrekt csatlakozást eredményező megoldásokra, akár lépcsőzetes magasságok alkalmazásával. A városközpontban található
ingatlanok esetében esetleges telekalakításoknál a történeti szerkezet megőrzésére, illetve visszaállítására kívánatos törekedni.

FALUSIAS VÁROSRÉSZ
A falusias jellegű városrészen jellemző a sakktáblás elrendezésű telektömb. Az ingatlanokon zömében oldalhatáron álló, előkerttel rendelkező, földszintes hajlított házak találhatók. A városlátogató számára feltűnhet a kellemes légtér arány ezekben
az utcákban, mely nemcsak a sikeresen megválasztott utcaszélességnek és áttört kerítéseknek, hanem a tervezett faültetéseknek is köszönhető. Egyes, egységében összetartozó utcarészen azonos fajtájú fák kerültek telepítésre, melyek utcánként
különböznek, ezzel is egy egyedi karaktert nyer az adott utca. A későbbiek során érdemes megtartani a „szellős” beépítést,
illetve az utcakép ütemét, vagyis új épület tervezésekor javasolt figyelembe venni a környező ingatlanon elhelyezett épületek
tömegét, karakterét.
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ÁTALAKULÓ VÁROSRÉSZ
Az átalakuló városrészben található épületek léptékben eltérnek a falusias városrészen találhatókétól. Ezen a területen jellemzőbb a földszint és egyemelet vagy földszint és egyemelet plusz tetőtér kialakítása. A kellemes utcakép kialakításához nem
szükséges, hogy egyforma házak legyenek kialakítva, ugyanakkor a harmonikus képhez elengedhetetlen, hogy a szomszédos
ingatlanon elhelyezett épületek tömege, karaktere, anyaghasználata illeszkedjen egymáshoz.

TERMÉSZETKÖZELI TERÜLET
Izsák közigazgatási területe érintett a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság által jelölt Izsáki Kolon-tó különleges madárvédelmi és kiemelt jelentőségű természetmegőrzési, valamint az Ágasegyháza-orgoványi rétek kiemelt jelentőségű
természetmegőrzési Natura 2000 területekkel.
Mind belterületen, mind külterületen az országos természetvédelmi oltalom alatt álló területeket, a Natura 2000 területeket,
az országos ökológiai hálózat övezeteit és a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek övezeteit javasolt településképet meghatározó településkarakternek tekinteni, azok természeti értékei, illetve a természetközeli jelleg által meghatározott tájkarakter miatt, vagy a jellegzetes tájhasználatra tekintettel. A növénytelepítés során nem az invazív, őshonos fajok
telepítése javasolt.
Az Alföldi tájhoz kapcsolódik, hogy sík terepen terjengős településszerkezetek jönnek létre, viszonyleg szabályos alaprajzokkal,
városépítészeti léptékű építészeti együttesekkel, széles utcákkal. A település és a táj viszonylatában itt a sziluettnek van különleges jelentősége, hiszen a sík tájban minden kimagasló elemnek különleges, mondhatni tájformáló hatása van.

ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ
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A településkép fontosságát talán a kirándulások alkalmával érzékeljük leginkább. Élvezzük a hangulatot, melyet egy történelmi városrész, vagy egy modern tengerparti beépítés generál, azonban ritkán fogalmazódik meg bennünk, melyek is azok
a tényezők, amik a számunkra kedvező miliőt létrehozzák. Jelen fejezetben összegyűjtött ajánlásokkal azokat az építészeti
szempontokat szeretnénk figyelmébe ajánlani a Tisztelt Olvasónak, melyekkel elérhető egy helyi értékekre alapozott, egységes településkép, mely méltó otthonaként szolgálhat a helyi lakosoknak, miközben képes megtartani a településre jellemző
értékeket az utókor generációi számára. A természetközeli és a történeti-, falusias,- átalakuló területekre vonatkozó ajánlások
külön fejezetben kerülnek bemutatásra, azonban a jó példák, melyek jelenleg is karakert adnak az épületeknek, mint például az
anyaghasználati- és részlet megoldások bemutatása mind a négy területre vonatkozóan értendők.
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TÖRTÉNETI, FALUSIAS ÉS ÁTALAKULÓ TERÜLET
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MAGASSÁG
Izsák történeti, átalakuló és falusias
településrészén
jellemzően
családi
házak épültek, melyek magassága közel
azonos. Ezt a karaktert megőrizve a
meglévő épületek közé épülő új házaknak
hasonló magassággal kell épülniük, mint
a környező épületeknek. A túl magas
házak nem illeszkednek az utcaképbe,
mivel indokolatlanul nagy hangsúllyal
rendelkeznek.

TETŐHAJLÁSSZÖG
A magastetők, függetlenül a tető
alakjától,
jellemzően
hasonló
hajlásszöggel kerültek megépítésre,
mely nagy mértékben határozza meg a
településképet, egységes megjelenést
kölcsönözve neki.
Kerüljük a szélsőségeket, hiszen a
hagyományos tetők a magyarországi
éghajlathoz a leginkább megfelelő
szerkezeti felépítéssel jöttek létre,
ezért ezek kezelik legoptimálisabban
az időjárásból adódó terheket, mint a
szélteher és a hóteher.
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TELEPÍTÉS
Törekedjünk a hagyományos beépítési
módokra, és kerüljük a településképileg
nem szokványos beépítéseket. A
hagyományos beépítések a leginkább
helytakarékosak,
minimalizálják
a
kihasználhatatlan tereket és egységes
megjelenést kölcsönöznek a településnek.

SZÍNEK
Az épületek színezése során kerüljük
a tájidegen, harsány színhasználatot.
Törekedjünk rá, hogy az építészetileg
unalmas épületszerkezeti elemek élénk
színekkel történő túlhangsúlyozása ne
kerüljön előtérbe. Az építőanyagokkal
rokon, valamint a pasztel színek
alkalmazása
jó
megoldás
lehet.
Vegyük figyelembe a színharmónia
megteremtésének lehetőségét és a
komplementer színek alkalmazását.
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TETŐIDOM
Törekedni kell rá, hogy a tetőidom a
környező épületek alakjával rokon
módon legyen kialakítva. Amennyiben
a szomszédos épületek tetőidomjai
összetettek, akkor jó választás lehet
egy bonyolultabb forma, azonban ha az
utcában inkább egyszerűbb tetőidomok
fordulnak elő, akkor alkalmazzunk mi
is hasonlót. A hagyományos tetőforma
mellett szól, hogy kevesebb a munka- és
anyagigénye, valamint egyszerűségéből
adódóan kevesebb a hibalehetőség az
épület teljes élettartamára nézve.

18 | Izsák

ANYAGHASZNÁLAT
Az anyaghasználat nagy mértékben
összefügg
a
színválasztással
és
a
felületképzéssel,
ezért
szintén
meghatározzó eleme az utcaképnek.
Törekedni kell rá, hogy a helyben
jellemző
építőanyagok
kerüljenek
előtérbe, mivel ezeket alkalmazva
könnyen megőrizhetjük
a település
karakterét, miközben a környezetünket
is kevésbé terhelik. További mérlegelendő
szempont, hogy a természetes anyagok
élettani,
páratechnikai
hatásai
is
kedvezőbbek, mint sok mai építőanyagé.
Gondolatébresztőként szolgál, hogy a
korszerűtlen vályog épületek jellemzően
beton alapozás és vízszigetelés nélkül is
képesek állékonyak maradni, egy modern
vázkerámia blokkos épülettel ellentétben.
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KERÍTÉSEK
A település új kerítéseinek kialakítása
során törekedni kell az átláthatóságra.
A sövény és az épített kerítések
javasoltak, azonban megépítésük során
figyelemmel kell lenni a légiességre. Az
anyagasználatot tekintve törekedni kell
az épületek anyagaival történő összhang
megteremtésére. A színviláguk legyen
harmóniában az épületekével. Kerüljük a
tömör falak kialakítását.
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ELŐKERT
Az előkerteket tekintve a
egységes képet mutat,
kell ennek megőrzésére.
új épületünkkel tartsuk a
beépítések vonalait.

település
törekedni
Tervezett
környező
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TERMÉSZETKÖZELI TERÜLET
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MAGASSÁG
A
település
természetközeli
településrészén
jellemzően
tanyaépületek, gazdasági épületek és a
hozzájuk tartozó melléképületek épülnek,
melyek magassága eltérő lehet, azonban
az aránytalanul magas épületeket
érdemes
kerülni.
A
lakóépületek
tekintetében preferáljuk az egyszintes
épületeket. A gazdasági épületek között
pedig a technológia határozza meg
a szükséges magasságot. A meglévő
épületek közé épülő új házaknak hasonló
magassággal kell épülniük, mint környező
épületeknek.
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TELEPÍTÉS
A külterületi ingatlanok vonatkozásában
fontos megjegyezni, hogy az eltérő
gazdasági funkciókat érdemes különálló
épületekbe telepíteni. Törekedni kell rá,
hogy az épületegyüttesek ne alkossanak
nagy egybefüggő tömegeket, hanem
szabadon álló épületekből alkossanak
struktúrát.
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TEREPRENDEZÉS
A telken belül olyan telepítési helyet
érdemes választani, ami eredendően
kedvező. A hagyományok szerint
dombra építették az épületeket, ezzel is
elősegítve, hogy az épületet kevesebb
kedvezőtlen hatás érje. A dombra épített
épület távolabb helyezkedik el a talajvíztől,
kevésbé éri a talajpára, és a csapadékvizek
könnyebben
elszivárognak
mellőle.
Az új építések esetén természetesen
nem mindenhol van lehetőség dombra
építezni, azonban megoldható, hogy a
terepszintet kis mértékben megemeljük.
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TETŐHAJLÁSSZÖG
Külterületi épületegyüttesek esetén
a tetőhajlászögeket lehetőség szerint
egységesítsük.
Természetesen
kisebb-nagyobb traktusméret esetén
nagyon nagy magasság különbségek
adódhatnak,
ezért
elfogadható,
ha a hajlásszög, vagy a tetőidom
megváltoztatásával
közelítjük
a
magasságokat.
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JÓ PÉLDÁK

6

Talán mindenkivel előfordult már, hogy csak azt nem vette észre, ami mindig is a szeme előtt volt. A környezetpszichológia mai
állása szerint ez azért van, mert az ismert környezetben nem számítunk meglepetésekre, ezért az agyunk nem áll folyamatos
készenlétben, hogy kiszűrje a lehetséges veszélyeket. Sajnos ezáltal nem áll készenlétben arra sem, hogy észre vegye azokat
a pozitívumokat, amik nem célzottan jelentkeznek. Tovább árnyalja a képet, hogy a megélt élethelyzetek emlékei, és azok indirekt módon történő helyekhez kapcsolása miatt eltorzul az objektivitásunk, és előítéletesekké vagy elfogultakká válunk. Jelen
fejezetben megkíséreljük friss szemmel végigjárni a települést, és rávilágítani azokra a jó példákra, amik a település arculatát
pozitívan befolyásolják, ezzel is elősegítve a helyi értékek tudatosítását.
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HOMLOKZATKÉPZÉS
A homlokzatok megformálása során
figyelemmel kell lenni a szűken vett
környező épületeken felül a helyi
építészeti jegyekre is. A homlokzatképző
eszközök kiválasztása során érdemes
nyitott szemmel járni a településen, és a
számunkra kedves elemeket kiválasztani,
továbbgondolni. Az épületeink burkolása,
vakolása, színezése, megmunkálása
mindig is kedvelt építészeti eszköz
volt a településen. Használjuk bátran,
de figyeljünk a végső összképre. A
túldíszített, túlszínezett épület hamar
elveszíti érdekességét, és utána
inkább zavaróan hat a nyugodt, tiszta
településképben.
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OROMFALAK
Az oromfalak rendkívül jól díszíthető,
karakteres,
tömegformáló
hatású
épületszerkezetek,
melyeken
elhelyezhetőek a vakolat architektúrával
és az egyéb technikákkal formált díszítő
elemek, illetve szellőzők egyaránt melyek
a padlástér átszellőztetését segítik elő.
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ABLAKOK
Az ablakok az „épületek szemei”, és mint
mondják, „a szem a lélek tükre”, ezért nem
mindegy, milyen ablakot építünk be. Szinte
minden kultúrában az ablakot díszítik az
elsők között. Talán nem véletlenül, hiszen
ez a szerkezet képez hidat a bent és a kint
között, továbbá keretet ad az utcai életet
fürkésző embereknek, mint egy óriási
szemüveg.
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A homlokzatburkolat, az ablakkeret
és a nyílászáró szerkezet üteme a
következőként
foglalható
össze:
sötét - világos - sötét. Struktúrája
az
egyszerű
bonyolult
egyszerű
ritmust
követi.
A látszó téglaburkolat sűrű textúrája
kiemeli a vakolatból készült ablakkkeret
ornamentikát. A nyílászáró keret
szerkezete és arányai egyszerűek,
azonban az őt kiemelő keret bonyolult
geometriájú.
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AJTÓK
Az ajtó az első interakció az épület
és a hozzá közeledő ember között.
Megalapozza a házban lévők biztonságát,
miközben tükrözi a bent
élők
jómódúságát vagy éppen szegénységét.
Megmunkáltságával
kommunikál
a
külvilággal, mindemellett a legtöbbet
használt homlokzati épületszerkezeti
elem. Fontos része a vasalat, a kilincs és
a zár, mely önmagában lehet egyszerű
funkcionális elem és iparművszeti alkotás
is. A kapunak tehát védelmi, használati
és építészeti funkciói egyaránt vannak,
azonban ezeket úgy kell ellátnia, hogy
közben részévé válik egy nagyobb
egésznek: az épület homlokzatának.
Anyagainak ötvözni kell a szikár erőt és
a finom megmunkálhatóságot, mindezt
úgy, hogy az ebből fakadó feszültség ne
menjen az esztétikum rovására.
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RÉSZLETEK
„Az ördög a részletekben lakozik”
tartja a mondás, nem alaptalanul. Az
építészeti
megoldások
minőségét,
vagy éppen a minőség hiányát is
lehet eszközként használni. Példaként
gondoljunk egy elegáns szállodára,
vagy egy divatos romkocsmára. Mind
két esetben eszközként használják a
részleteket. A hagyományos megoldások
karakterét érdemes megőrizni. A mai
technológiák lehetővé teszik, hogy a
természetes
anyagokat
párosítsuk
high-tech
megoldásokkal,
mindezt
úgy, hogy az eredményként létrejött
épületszerkezet rendelkezik a jelen és a
múlt értékeivel egyaránt. A településen
ki kell emelni a vakolatarchitectúrát mint
helyi motívumot, melynek alkalmazása
javasolt az új épületek esetében is.
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KERÍTÉSEK
Többnyire kerítések képzik a telkek
fizikai határait. Ezek az építészeti
elemek az optikai elválasztást jobbára
szándékosan csak részlegesen végzik
el. A tömör szerkezetek alkalmazása
ritkább, mivel azok túlságosan bezárják
a teret és elszigetelik az ingatlant így
alkalmazásuk csak olyan esetekben
javasolt, ahol kifejezett cél az elzártság
elérése. Többnyire a légies kerítéseket
érdemes előtérbe helyezni, mivel az utca
tere így hozzáadódik a kerthez és fordítva.
A településen a kovácsolt szerkezetek
nagy arányban jelennek meg. Ezek a
szerkezetek könnyen díszíthetők, ezáltal
rendkívül változatosak tudnak lenni.
Továbbá kombinálhatók épített pillérekkel
és növényzettel, így sokszínű képet
tudnak nyújtani.
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TORNÁC
A tornác a lakótér szerves része,
mely
rendkívül
nagy
mértékben
meghatározhatja az épület karakterét.
Hagyományaink szerint a tornác
méretei úgy lettek meghatározva,
hogy a szerkezet a meredek beesési
szögű nyári napsugárzástól védi az
épületet, míg a téli alacsonyan járó nap
kedvező sugárzását a lakótérbe engedi.
Szerkezetét
tekintve
lehet
könnyűszerketetű, és épülhet az épülettel
megegyező nehéz szerkezettel is. A tornác
működési mechanizmusát kiegészíthetjük
takaró növényzettel, mely szintén nyáron
árnyékol, télen pedig a lehullajtott
levelei miatt átengedi a napsugárzást.
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KERTEK
Fontos, hogy az épületek és azok
közvetlen környezetei is összhangban
legyenek, kölcsönösen erősítsék egymást,
továbbá harmonikusan illeszkedjenek a
tájba. A kert és az épület közösen alkotják
azt az életteret, melyben életünk java
részét töltjük, ezért érdemes foglalkozni
mindkét környezeti tényező minőségi
megtervezésével
és
kialakításával.
Kerüljük a tájidegen fajták telepítését,
törekedjünk a többszintű növényzet
kialakítására. Fektessünk hangsúlyt a
folytonos takarónövényzet biztosítására,
valamint arra, hogy lehetőleg kevés
burkolt felületet hozzunk létre. A kert
legyen bensőséges kialakítású, de
igény szerint legyen alkalmas a háztáji
növénytermesztésre, vagy állattartásra
is.
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KÖZTEREK
A közterek adják a településre érkezők
első benyomását, ezért fontos, hogy
hasonlóan tekintsünk a közösségi terekre,
mint a saját kertünkre, hiszen ezek a
területek fogják csokorba épületeinket,
szervesen
kapcsolódnak
hozzájuk.
A településkép javításához sokszor
nem szükséges nagy beavatkozás, a
rendezettség érzésének elérése már
fél siker. A közterületek megfelelő
fenntartása és a már nem használt
közterületi elemek elbontása látványos
előrelépést jelenthet.
A különböző
felületek határozott szétválasztása,
például szegélykövek alkalmazásával,
szintén jelentős javulást eredményezhet.
Fontos szempont továbbá, hogy a
közműveket lehetőleg a földben vezessük,
hogy azok ne károsítsák a településképet.
A közterek növényzetének helyes,
tájba illő megválasztására kifejezetten
ügyeljünk. A növényzet állandó változása
színesíti a köztereket és gondoskodik a
mikroklíma megteremtéséről.
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ANYAGOK
Anyagok vonatkozásában törekedjünk
a hagyományos építőanyagok előtérbe
helyezésére. A modern építőanyagok
felhasználása nem látszó szerkezetek
esetén javasolt.
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