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1. BEVEZETÉS,
KÖSZÖNTŐ
A KÉZIKÖNYV CÉLJA
JOGSZABÁLYI
ISMERTETÉSE

HÁTTÉR

A településképi arculati kézikönyv
(továbbiakban:
kézikönyv)
a
településkép védelméről szóló
2016. évi LXXIV. törvény alapján a
település természeti és épített
környezete által meghatározott
településképi
jellemzők
bemutatásának
és
minőségi
formálásának az eszköze.
A kézikönyv a településfejlesztési
koncepcióról,
az
integrált
településfejlesztési stratégiáról és
a településrendezési eszközökről,
valamint egyes településrendezési
sajátos jogintézményekről szóló
314/2012.
(XI.
8.)
Kormányrendelet 12. melléklet
szerinti tartalommal készült.
A kézikönyv meghatározza a
településképi
jellemzőket,
településrészek arculati jellemzőit
és értékeit, a minőségi formálásra
vonatkozó javaslatokat, valamint a
településképhez
illeszkedő
építészeti elemeket, beépítési
vázlatokat, irányt mutatva az
építésekhez, a minőségi épített
környezet
fenntartása
és
fenntarthatósága érdekében.
A kézikönyv a településképi
rendelet alátámasztó munkarésze.
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A kézikönyv igyekszik feltárni és ismertetni Tengelic egyedi, sajátos arcát,
különösen pedig a település épített környezetének értékeit. Ezen felül
ajánlásokat, iránymutatásokat fogalmaz meg – amelyek nem kötelező
jellegűek – a településkép minőségi formálására vonatkozóan, abból a célból,
hogy hathatós segítséget nyújtson az értékeket megőrizni szándékozó
településfejlesztés és település szépítés céljainak eléréséhez.
A kézikönyv nem konzerválni kívánja a kialakult településképet, hanem annak
értékes elemeire rávilágítva, a helyi építési szokásokat átörökítve, olyan
falukép kialakítását igyekszik elősegíteni, mely a korabeli értékek tiszteletben
tartására épülve a mai kor szellemének megfelelő épített környezetet
eredményez.
A kézikönyv tehát egy szemléletformáló kiadvány, mely elsősorban a
lakosság, az építtetők és a települési döntéshozók tájékozódását hivatott
segíteni.
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2.

A TELEPÜLÉS
BEMUTATÁSA,
ÁLTALÁNOS
TELEPÜLÉSKÉP,
TELEPÜLÉSKARAKTER

Tengelic
Tolna
megyében,
Szekszárdtól északi irányba, 24
km-re, Pakstól dél-nyugatra 19
km-re található. A település a 63.
számú főút és a 6. számú főút
között
fekszik.
Közigazgatási
területét érinti az M6 autópálya, a
Sió-csatorna és a Sárvíz-csatorna.
A település népessége 2267 fő.
(2017. évi adat), területe 70,93
km².

A TELEPÜLÉS TÖRTÉNETE NÉHÁNY
MONDATBAN

Tengelic területe már a bronz és vaskorban is lakott volt Ezt bizonyítják a
különböző korokból feltárt leletek. A római korban kereskedelmi út vezetett
mellette. A magyarok korai megjelenését a honfoglalás korából származó
sírok bizonyítják.
Egy 1304-ben keletkezett oklevél említi Tengelic templomát. A templomhoz
település is tartozott, ami bizonyítja, hogy a település már akkor központi
helység volt a környékbeli puszták között.
A község történetében mérföldkő volt, amikor az 1700-as évek elején Gindly
Urbán Fülöp és Gindly Balázs Ferdinánd győri tőzsérek adományként kaptak I.
Lipóttól, mintegy 15 000 hold területet. Ez az óriási birtok házasságok és
öröklődések révén később több uradalomra szakadt. A birtokosok közül
többen a haladásért küzdöttek a reformkorban pl.: Csapó Dániel, Bezerédj
István, I. Csapó Vilmos és II. Csapó Vilmos.
A 20. század elején a falu területén található 1381 hektáros Zichy-birtokot
felparcellázták. 32 településről sereglettek ide a zsellérek. 1905-ben 200
telepes család érkezett, németek és magyarok. 1906-ban megépült az iskola,
mivel az 1884-ben alapított pusztai iskola, az alapító gróf Zichy Edmund
(Ödön) halála után már nem volt elég az egyre növekvő számú gyerekeknek.
Eleinte medinai, szedresi, azután kölesdi irányítás alatt volt a falu, majd 1907ben önálló közigazgatása létesült, a falu saját irányítás alá került. A falu
legelső bírója Csapó Dániel volt.
A település hivatalos neve 1907-ig Kistengelic, majd 1925-ig Gindlycsalád
község. 1912-ben egy magtárból megépült a katolikus templom. 1928-ban
emelet épült az iskolára, 1929-ben a lakosság támogatásával megépült a
kultúrház, ami sok közösségi programnak adott otthont. 1931-ben a község
neve Tengelic lett. 1937-ben megépült a református templom, 1941-ben
pedig az óvoda. A második világháború alatt élelemhiány következett be, ezt
közmunkával oldották meg, a munkáért búzát kapott a lakosság. 1944.
december 1-jén a szovjet csapatok bevonultak Tengelicre, ezzel a településen
véget ért a háború. A háború megtizedelte a lakosságot, utána pedig
elkezdték kitelepíteni a németeket. 1945-ben a Csapó család földjét
csökkentették, később 1949-ben végleg távozniuk kellett, mert a megalakult
tsz vette tulajdonába a birtokot és a „kastélyt”. 1946-47-ben villamosították a
falut. A közművesítés és korszerűsítés, fejlesztés napjainkban is tart.
Jelenleg Tengelic önálló önkormányzattal rendelkezik, járásilag Pakshoz
tartozik. A központi belterületet jelentő Tengelic mellett a külön álló
Jánosmajor, Júlia-major és Tengelic-Szőlőhegy is közigazgatásilag hozzá
tartozik.
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A TELEPÜLÉSSZERKEZET

A mai KÖZPONTI BELTERÜLET
alakulása:
Az I. katonai felmérés során
készített térképen (1782-85)
Tengelic már szerepel, mint lakott
hely. Alig egy tucat ház alkotta
ekkor a falut, de nem a mai
központi belterület helyén, hanem
attól északra, a mai KözépTengelic Puszta területén. A mai
központi belterület a II. katonai
felmérésen (1806-1869) már
szerepel, mint Zichy Tengelicz,
illetve a III. katonai felmérésen
(1869-1887) Kis (Zichy) Tengelitz
néven.
A település szerkezetét már ekkor
két, egymást keresztező út
határozza meg: a mai Fő utca és a
Petőfi utca. Az épületek telepítése
a XX. század közepéig még
alapvetően szórványos jelleget
tükröz a térképek tanúsága
szerint.
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JÚLIA- MAJOR FEJLŐDÉSE
Az I. katonai felmérésen lakatlan
helyként szerepel, míg a II. katonai
felmérésen már Tükör-major
néven jelölik. Ekkor már pár lakóés gazdasági épület alkotta. Az
1869-1887
között
készített
térképeken, illetve az 1941-ben
készített katonai térképen már
Julia (Júlia) majorként szerepel, de
korábbi méretéhez, szerkezetéhez
képest nincs változás.

Júlia-major a II katonai felmérés során készített térképen,
1809-1869

Júlia-major a Magyar Királyság területéről
készített térképen, 1869-1887

Kataszteri térkép a XIX. századból
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JÁNOS-MAJOR ALAKULÁSA
Az I. és a II. katonai térképen
János-major területén (a mai 63.
számú főút mentén) Burkus nevű
csárda épülete van csak jelölve.
A XIX. század másod felében
készült térképek Alsó-Hídvég,
illetve Jeszenszky puszta néven
már lakott helyet jelöl itt.
Az 1941-es térkép még szintén
Alsóhídvégként nevezi az itt álló
néhány lakóházat.
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TENGELIC- SZŐLŐHEGY FEJLŐDÉSE
Tengelic-Szőlőhegy nevét is onnan
kapta, hogy az 1800-as években
ezen
a
területen,
illetve
környezetében jelentős méretű
szőlős területek voltak. Az egykori
Hangos pusztától egészen a mai
6233.
számú
összekötőút
Dunaszentgyörgyi határáig, ~ 5 km
hosszan húzódott.
Az 1800-as években már számos
gazdasági épületet találunk ezen a
területen. Az 1850-1916 között
készült térképről már az olvasható
le, hogy a telkek nagy részén állt
épület.
A XX. század közepére a gazdasági
épületek nagy része elbontásra
került feltételezhetően az apró
telkek nagy parcellákba való
beolvasztása miatt. Az előbb
említett közel 5 km hosszú
területnek a középső részén
maradtak meg az épületek. Ez
nagyjából
a mai
TengelicSzőlőhegy területével egyezik
meg. A domborzati adottságokat
követő utak zárt, változatos
szerkezetű
települést
eredményeznek.
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ÁLTALÁNOS
JELLEMZŐK

TELEPÜLÉSKÉPI

A település egyedi karakterét adja
sajátos szerkezete: 4 belterületi
részből és 11 külterületi beépített
településrészből áll.
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BELTERÜLETI RÉSZEK:
Tengelic, Tengelic-Szőlőhegy, Júliamajor, Jánosmajor.
KÜLTERÜLETI RÉSZEK:
Katalinpuszta, Középhídvég puszta, Alsóhídvég puszta, Kishídja, Vadászmajor,
Szilfás, Ötházas terület, Középhídvég, Közép Tengelic puszta, Felső Tengelic,
Felső Tengelic puszta.

TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV
TENGELIC
KÖZPONTI
BELTERÜLETÉRE JELLEMZŐ, hogy
síkvidéki
település,
egyenes
vezetésű, közepes szélességű
utcákkal, nagy, hosszan elnyúló
telkekkel.
A területére túlnyomórészt a
falusias épületállomány jellemző,
mely földszintes lakóházakból és a
hozzájuk
tartozó
gazdasági
épületekből áll.
Ettől némileg eltér a templomok
környéke, ahol az intézményeket
találjuk. Az itt lévő épületek
magasabbak,
tömegük
meghatározóbb.
Pár utcában, így az Óvoda, Móra
F., Bezerédj utcákban találunk
kertvárosi
jellegű,
földszint+tetőtér
beépítéses
családi házakat.

központi belterület fentről

imaház

lakóház udvara, háttérben a templommal

központi rész

jellegzetes utcakép
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JÚLIAMAJOR
pár
utcás
településrész,
amely
laza
beépítésű,
széles
utcákkal
kialakított terület a tengelici
bekötő út mentén. Földszintes
lakóépületei általában kontyolt
tetővel
kerültek
kialakításra.
Homlokzati díszek nem jellemzik.
A terület üres telkeit, hátsó
telekrészeit az utóbbi időben
mindinkább
mezőgazdasági
termelésre hasznosítják.

Júliamajor fentről

jellegzetes lakóház

jellegzetes utcakép
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jellegzetes lakóház

jellegzetes utcakép
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TENGELIC-SZŐLŐHEGY
dimbesdombos területen fekszik, ennek
megfelelően utcái keskenyek,
változatos vonalvezetésűek. Ma
már lakott terület. Telkeinek
mérete szintén változatos. Falusias
jelleget mutató épületállományára
szinte kivétel nélkül a földszintes
kialakítás a jellemző, azok kisebbnagyobb
zárványokban
csoportosulnak,
melyeket
beépítetlen telkek határolnak
egymástól.

Szőlőhegy fentről

karakteres épület

imaház

szobor a falu központjában

jellegzetes utcakép
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JÁNOS-MAJOR településképét a
településen
átmenő
széles,
egyenes főút adja, mint egyetlen
utcája, melyhez hosszú, keskeny
telkek csatlakoznak. A síkvidéki
részen fekvő település utcaképét a
földszintes lakóházak jellemzik.
A
településrészen
jelentős
számban találunk, a XX. század
elején épített értékes tornácos
parasztházat.

Jánosmajor fentről

jellegzetes porta
falu „központ”

tornác
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jellegzetes utcakép
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A külterületi rész karakteres
elemei a KASTÉLYOK és kiszolgáló
létesítményei, valamint a hozzá
tartozó kastély-kertek.
Megemlítendő még a Felső
Tengelicen lévő termálvizes fürdő
és szálloda épülete, a hozzá
tartozó horgásztó, valamint az
ehhez
térben
kapcsolódó
parkerdő.
A
település
külterületén
szétszórtan helyezkednek el a
MAJOROK, ÜZEMEK területei,
melyek jelentős része használaton
kívüli, elhanyagolt állapotot mutat.
Épületállományukra
jellemző,
hogy
nagy
alapterületű,
földszintes
jellegű
istállók,
géptárolók illetve vertikálisan
kiemelkedő silók, tárolók alkotják,
egy-egy irodaházzal, lakóépülettel.

horgásztó fentről

híd a tavon

szálloda oarkja

horgásztó a szálloda mellett

Középhídvég puszta

Csapó kastély: Tengelicen található hat kastély közül az egyik
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3. ÖRÖKSÉGÜNK, A
TELEPÜLÉSKÉPI
SZEMPONTBÓL
MEGHATÁROZÓ
ÉPÍTÉSZETI,
MŰEMLÉKI, TÁJI ÉS
TERMÉSZETI ÉRTÉKEK,
TELEPÜLÉSKÉPI
JELLEMZŐK
Tengelic település gazdag az
építészeti
értékeit
tekintve,
melyek között számos országos
védelem alatt álló és számos helyi
védelem alatt álló, vagy arra
érdemes épületet, objektumot
találunk.

A Bernrieder-kastély, jelenleg mezőgazdasági cég használja irodaként.

MŰEMLÉKEK
A település épített környezetének
legjelentősebb
elemei
a
műemlékek, amelyek mindegyike
külterületen található, egykori
földbirtokosok kastélyai, azokhoz
tartozó
kápolnák,
gazdasági
épületek, illetve ezek parkjai.

Ezek közül Középhídvégen találjuk
a BERNRIEDER-KASTÉLYT, melyhez
egykor
számos
cselédház,
gazdasági
épület
tartozott,
valamint park és
tiszttartói ház. Az épület-állomány
jelentős része elpusztult. A
növényállományból
is
csak
nyomokban találunk az egykori
parkra utaló elemeket.
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egykori magtár

park megmaradt értékes fája, mamutfenyő

tiszttartói ház
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Katalinpusztán találjuk a szintén
országos védelem alatt álló
SCHELL-KASTÉLYT.
Elvadult ősfás parkban szabadon
álló, H alaprajzú, földszintes,
illetve É-i szárnyán emeletes,
részben alápincézett, részben
beépített tetőtérrel kialakított
épület.
Feltehetően 19. század eleji,
földszintes,
klasszicista
kúria
bővítésével és átalakításával jött
létre. Építtette Jeszenszky Kálmán.
1945 előtti utolsó tulajdonosa a
báró Schell család volt. Körülötte
19. és 20. századi romos
melléképületek.

kastély keleti bejárata

kastély nyugati oldali bejárata

a park ősfái közül kevés maradt meg

kastély fentről
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Felsőtengelicen található az 1802ben épített, majd 1870 körül
jelentősen átalakított GINDLYBENYOVSZKY-KASTÉLY,
mely
jelenleg
Kiss
István
szobrászművész
emlék
múzeumának ad helyet. A
klasszicista stílusú, szabadon álló
kastélyhoz tartozó melléképületek
nagyrészt eltűntek. Hatalmas
parkjában rendben tartott tavat,
tanösvényt, értékes növény és
állatvilágot találunk.

klasszicista stílusban egységesített homlokzat

horgásztó háttérben a kastéllyal

a kastély elzárt kertje
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parkerdő ősfája, kanadai vasfa
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Alsótengelicen áll az 1840 körül,
szintén
klasszicista
stílusban
épített
GINDLY-BENYOVSZKYKÚRIA, melyben jelenleg szociális
otthon működik.
A kúria a parkban szabadon álló
jelleggel
került
elhelyezésre,
földszintes, részben alápincézett,
kontyolt nyeregtetős épületként
került kialakításra.
A kastély parkja az egykori
szerkezetére utaló elemeket mára
teljesen
elveszítette,
értékét
néhány idős faegyed jelenti.
a kastély „hátsó” homlokzata

a kastély főhomlokzata

hatalmasra nőtt ezüst hárs a
kastély parkjában
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Alsóhídvégen, az egykori majorság
központjában álló, historizáló
stílusú VOLT JESZENSZKY KASTÉLY
1887-ben épült.
Feltehetően
szimmetrikus,
kéttraktusos,
középfolyosós
elrendezésű, klasszicista épület
átalakításával és bővítésével, a
homlokzatok egységesítésével jött
létre. Mellette 19. és 20. századi
romos melléképületek állnak.
A melléképületek nagy része már
elbontásra került, a megmaradt
épületállomány a kastéllyal együtt
évek óta üresen áll, minek
következtében rossz állapotba
került.
A park fái között -korábbi
fakitermelés következtében – csak
kevés értékes egyed található.

kastély keleti oldali bejárata

kastély nyugati oldali bejárata

megmaradt, több mint 100 éves fa
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csak a kastély közvetlen környezetében járható a park
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Középtengelicen
a
Csapó
kastélytól északra, magaslaton
található a barokk stílusú, 1775ben
emelt
SZEPLŐTELEN
FOGANTATÁS
NEVŰ
R.
K.
KÁPOLNA.
A kápolnát a Tengelicen birtokos
Gindly család építette. A torony
feltehetően
később
épült.
Felújítva: 1860, 2000.
A terület magánkézben van,
látogatása
csak
előzetes
egyeztetés szerint történhet.

a kápolna a földről

19. századi padozata

a kápolna madártávlatból
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HELYI ÉRTÉKEINK

A műemlékeken kívül Tengelic
számos helyi védelemre érdemes
építménnyel
rendelkezik.
A
műemlékekkel ellentétben ezek
túlnyomó részt a belterületi
részeken: központi belterületen,
Szőlőhegyen és János majorban
találhatók. Ezen objektumokat
részletesen a 2017-ben készített
örökségvédelmi hatástanulmány
mutatja be.
A
központi
belterületen,
viszonylag
egymáshoz
közel
helyezkedik el a KATOLIKUS, AZ
EVANGÉLIKUS ÉS A REFORMÁTUS
TEMPLOM.
A község legfontosabb szakrális
emlékei, az intézmények mellett a
központi
rész
meghatározó
épületei.

evangélikus templom

katolikus templom

református templom
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A község építészetileg értéket
képviselő
épületállományára
jellemző, hogy építésük a XX.
század elejére datálható.
Hagyományos
EGYTRAKTUSOS
TORNÁCOS
LAKÓÉPÜLETEInek
értékét
a
tömegük,
a
nyílásrendjük, a tornácuk és az
utcai homlokzatuk tagozatai adják.

Kishidja 25.- felújított épület

Jánosmajor, Mátyás k. u. 26. – felújított
épület

MELLÉKÉPÜLETEK
között
is
találunk
hagyományt
őrző
objektumokat. Ilyen a Rákóczi F.
utca 86. szám alatti nyári konyha,
mely utcai homlokzatára a
lakóépületekre
jellemző
nyílásrend és díszítés jellemző,
tömeg-arányában is azt utánozza.

Rákóczi F. utca 86.
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orvosi rendelő

KÖZÉPÜLETEI is nagyságrendileg
megegyező
időszakból
származnak: a XX. század elejéről.

Faluház

Magasságukkal,
tömegükkel
némileg
eltérnek
a
lakóépületektől.

Polgármesteri Hivatal

A
település
meghatározó,
karakteres épületei.

egykori általános iskola épülete
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Benyovszky-kápolna

Elsősorban
településtörténeti
emlékként
és
turisztikai
attrakcióként
kezelendő
a
BENYOVSZKY-KÁPOLNA,
mely
Felső-Tengelic puszta melletti
parkerdőben található.

A kastélyok gazdasági épületei közül
mára viszonylag kevés maradt meg,
melyek
funkciójukhoz igazodó
tömegükkel, nyílásrendjükkel és
tagozatukkal képeznek értéket,
jelenteken mintát a helyreállítások,
új építések esetén.

Csapó kastélyhoz tartozó istálló

A helyi értékek közül kiemelendő a
Közép-Tengelicen
TALÁLHATÓ
CSAPÓ-KASTÉLY, melynek terveit
Pollack Mihály készítette el. Ez a
szerény méretű épület volt Tolna
megye első klasszicista világi
épülete, és így mintát is
szolgáltatott a később épülő
kúriáknak.
A kastélyt 1895-ben Fellner
Sándor tervei szerint némileg
átalakították.

Csapó-kastély
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Helyi értékek között az épületek
mellett meg kell említeni a
FESZÜLETEKet, a kovácsoltvas
kerítéseket és a szobrokat.

Kossuth L. u. 11-15., kovácsoltvas kerítés részlet

A KOVÁCSOLTVAS KERÍTÉSEK közül utcaképet meghatározó
együttesként emelendő ki a központi belterületen, a Kossuth L.
utca 11-15. számú házak előtt 150 méter hosszan húzódó
kerítést.

feszület a temetőben

A
településhez
tartozó
Felsőtengelic pusztán lévő kastély
egykori tulajdonosa KISS ISTVÁN
SZOBRÁSZMŰVÉSZ volt, akinek
alkotásaival a településen több
helyen is találkozunk.

Kiss István, Hét törzs
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TÁJ ÉS TERMÉSZETI ÉRTÉKEK
A település területén országos
természetvédelem
alatt
álló
terület a Dél-Mezőföld Tájvédelmi
Körzet, az Európai Közösség
Natura 2000 hálózatába tartozó
területek pedig a Tengelici ŐsSárvíz és a Tengelici -rétek.
A TÁJVÉDELMI KÖRZET védetté
nyilvánításának célja a mezőföldi
táj egyedi arculatát meghatározó
löszképződmények, az Ős-Sárvíz
hajdani medre helyén képződött
futóhomokos területek és a rajtuk
kialakult fajokban gazdag növényés állatvilág megőrzése, a tájképi
és
kultúrtörténeti
értékek
védelme.
TENGELICI RÉTEK védelem alatt
álló rétfoltjain fellelhető a
pókbangó (Ophrys sphegodes) és
az
agár
sisakos
kosbor
(Anacamptis morio).
SZEDRESI ŐS-SÁRVÍZ területein a
pannon homoki gyepek, az üde
magas füvű kaszálók, illetve a
valamikori
Ős-Sárvíz
árterén
kialakult mocsárrétek és fűz
ligeterdőinek védelme a cél.
Ezeken a területeken az extenzív,
hagyományos tájhasználattal, a
területen előforduló jelölő, illetve
védett növény, mint pl. az
országosan is jelentős számban
előforduló tarka sáfrány, és
állatfajok, mint pl. a haris vagy a
réti tücsökmadár, életfeltételeinek
a javítása a cél.
További
természeti
értéket
képviselő terület a BENYOVSZKYPARK (ARBORÉTUM). BOGÁRZÓTÓ, CSAPÓ-PARK.

tájvédelmi körzet (Forrás: kincsestolnamegye.hu)

sisakos kosbor (Forrás:first-natuire.com)

réti tücsökmadár (Forrás: wikipedia.org.hu)

Benyovszky-park
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4. TELEPÜLÉSKÉPI
SZEMPONTBÓL
MEGHATÁROZÓ,
ELTÉRŐ KARAKTERŰ
TERÜLETEK
LEHATÁROLÁSA, A
TELEPÜLÉSKÉP,
ARCULATI JELLEMZŐK
ÉS
TELEPÜLÉSKARAKTER
BEMUTATÁSÁVAL
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Tengelic településszerkezetét a központi belterülettől külön álló, szétszórtan
elhelyezkedő beépített területek jellemzik.
A település közigazgatási területe ezek alapján az alábbi eltérő karakterű
egységekre bontható:
- településközponti terület
- kertvárosias jellegű településrész
- falusias jellegű településrész
- majorok, üzemek területei,
- kastélyok területei
- túlnyomó részt beépítetlen területek

TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV
TELEPÜLÉSKÖZPONTI TERÜLET
Tengelic
központjában
lévő
területen belül a lakófunkció
mellett vallási, igazgatási, oktatási,
sport, kereskedelmi, egészségügyi
és
szolgáltató
rendeltetésű
épületeket is találunk.
A területre nem jellemző a
hagyományos, falusias utcakép és
a XX. század elejétől napjainkig
jellemző,
különböző
építési
stílusok miatt egységes karakterről
sem beszülhetünk.
Az intézményi funkciók miatt a
kerítések jellege és a telkek
kertjeinek, udvarainak kialakítása
is eltérő, az adott épület
rendeltetéséhez igazodó.
A közterületek burkolt felületének
aránya jellemzően nagyobb a
lakóutcákéhoz hasonlítva.

Parkolók, buszvárók, járdák kerültek kialakításra.
A terület építménymagassága változó, földszintestől a 2-3 szintes épületekig
bezárólag. Itt találhatóak a település legmagasabb épületei, közülük is
kiemelkedve a templomok és azok tornyai.

Jellemző telepítési módok:
1.
szabadon
álló,
összetett tetőformával;
2.
A nagyobb alapterületű
intézmények
téglalap
alapterületű,
nagyobb
és
egyszerűbb tömegű épületei
(sportcsarnok,
iskola)
lapostetővel, illetve alacsony
hajlászögű magastetővel
3.
hézagosan
zártsorú
beépítésű, utcával párhuzamos
nyeregtetővel.
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KERTVÁROSIAS
TELEPÜLÉSRÉSZ

JELLEGŰ

Tengelic központi belterületi
részén
találunk
modern,
családiházas övezetet is.
A tetőteres vagy egyszintes
lakóépületek előkerttel kerültek
elhelyezésre, oldalhatáron vagy
attól csurgó távolságra.
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Az
épületek
tetőformája,
nyílásrendje, héjazati anyaga
(tetőfedés), homlokzati színe és
falfelületi képzése változatos.
Az utcák egyenes vonalvezetésűek
és szélesek.
A járdák és vízelvezető árkok
hiányoznak, így jellemzően széles
zöldsáv kíséri a burkolt utat.
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FALUSIAS
JELLEGŰ
TELEPÜLÉSRÉSZ
Tengelic központi belterülete, Júlia
major, Szőlőhegy és János major
tartozik ebbe a kategóriába, illetve
külterületen
számos
kisebb
terület, így például Kishídja,
Vadász major.
Ezt a hagyományos jellegű
karaktert nagyrészt a földszintes
egyszerű
homlokzat-tagolású,
családi házak jellemzik, melyek
nagyrészt egységesen kialakított
utcákat alkotnak. A középmagas
kerítések áttört jellegűek, azaz
átláthatóak.
Jellemző
beépítési
lakóépületek
és
kapcsolódó gazdasági
esetében:
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módok
azokhoz
épületek

1. oldalhatáron álló, vagy attól csurgótávolságra
elhelyezett, jellemzően utcára merőleges telepítésű
nyeregtetős;
2. előkertes vagy előkert nélküli, hézagosan befordított,
fűrészfogas beépítésű, utcával párhuzamos (esetenként
’L’ alakú), merőleges oromfalas tető-gerinccel
kialakított vagy sátortetős

TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV
UTCAKÉPEK
A KÖZPONTI BELTERÜLETI RÉSZ
UTCÁI szakaszonként egységes
képet mutatnak.
Az egységes képet helyenként a
hasonló jellegű homlokzattagolás,
nyílásrend,
anyaghasználat,
kerítés, a hasonló tetőforma és
épülettömeg, vagy az azonos
méretű előkert eredményezi.
Egyes utcákban az előkertek vagy
az út menti sávok növényzete
vegetációs időszakban túlnyomó
részt vagy teljesen eltakarja az
épületek látványát.

Tengelic, Kossuth Lajos utca északi része

JÁNOS MAJORT egyetlen hosszú, egyenes utca alkotja, mely országos másodrendű főútként jelentős forgalmat
.bonyolít le. Kedvező közlekedési kapcsolata ellenére az épületek jelentős része üresen, gondozatlanul áll, ezáltal
rendezetlen utcaképet nyújtva. Az épületek tömegileg, tetőformába, és utcai nyílásrendben is egységes képet
nyújtanak XX. század eleji épületeivel. A településrészen kevés az építés dátumából fakadóan eltérő stílusú épület.

Jánosmajori utcakép
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TENGELIC-SZŐLŐHEGY utcaképeit
változatosság jellemzi. Helyenként
szűk keresztmetszetű, kanyargós
vonalvezetésű, előkert nélküli
utcák,
máshol
egyenes
vonalvezetésű, széles, előkertes
beépítésű utcák jellemzik. Egyedi
hangulatát a közel azonos tömegű
és épületmagasságú házak és
gazdasági épületek adják.

JÚLIA MAJOR alig pár házból álló
településrészén tipikus utcaképről
igazából nem is beszélhetünk.
Jellemzően pár házból álló,
utcarészeket találunk, melyekre a
1950-es évek környékén épített
lakóházak a jellemzők.
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Tengelic-Szőlőhegyi utcakép

Júlia majori utcakép
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MAJOROK,
TERÜLETE

ÜZEMEK

A külterület meghatározó
elemei a mezőgazdasági
üzemek,
telephelyek
területei. Épületállománya
funkciójából
adódóan
alapterületileg
és/vagy
magassági
szempontból
karakteres.

KASTÉLYOK TERÜLETE
Tengelic történelmi múltjából fakadóan számos kastéllyal, kúriával rendelkezik. Ezek részben
őrzik még az egykori telekszerkezetet, a kastélyokhoz tartozó kerteket, parkokat, valamint a
hozzájuk tartozó kiszolgáló épületeket.
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5. A TELEPÜLÉSKÉP
MINŐSÉGI
FORMÁLÁSÁRA
VONATKOZÓ
AJÁNLÁSOK:
ÉPÍTÉSZETI
ÚTMUTATÓ,
KÖZTERÜLETEK
TELEPÜLÉSKÉPI
ÚTMUTATÓJA –
UTCÁK, TEREK,
KÖZPARKOK,
KÖZKERTEK
E fejezetben, valamint a „Jó
példák
bemutatása”
című
fejezetben bemutatott példák
szemléletformáló
jellegűek,
amelyeknél
az
eredeti
tömegalakítás, homlokzatképzés,
épületrészletek
tekintendők
követendő, illetve az építészeti
kialakítást ösztönző elemeknek,
amelyek a tervezés kiindulási
pontjául szolgálhatnak.

ÉPÍTÉSZETI AJÁNLÁSOK A TELEPÜLÉSKÖZPONTI TERÜLETRE VONATKOZÓAN
TELEPÍTÉS
Az épületek eltérő rendeltetéséből és eltérő építési stílusukból fakadóan
sokféle elhelyezéssel találkozunk, emiatt a területen nincs egységes,
követendő telepítési mód. Javasolt a közvetlen környezethez illeszkedve
elhelyezni az épületet.

TETŐHAJLÁSSZÖG, TETŐFORMA
További lapostetős vagy alacsony hajlásszögű tetőzettel kialakított épületek
létesítése nem elfogadható a településrészen.

Javasolt magastetővel kialakítani az épületeket.

A lapostetővel kialakított épület nem illeszkedik a településképbe.
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ÉPÜLET MAGASSÁGA
Új épület vagy épületbővítés
esetén is törekedni kell a
környezetben meglévő épületek
magasságához való igazodásra.
AJTÓK, ABLAKOK

A terület építészeti értéket is
képviselő
épületein
osztott
kialakítású,
fa
anyagú,
szimmetrikusan
elhelyezett
ablakokat találunk. A beépítésre
kerülő
ablakok
is
legyenek
kétszárnyúak,
keskenyebb,
hosszanti kialakítású, álló téglalap
alakúak. Javasolt szélességük új
építés esetén 0,9-1 m, magasságuk
1,5-1,7 m között alakuljon, anyaguk
fa vagy fa hatású dekor fóliázott
műanyag. Az árnyékolást fa
.zsalugáterrel, spalettával oldjuk
meg. Ha ragaszkodunk a redőnyhöz
azt lehetőleg fából és rejtett
redőnyszekrény
kialakításával
valósítsuk meg. Új épületek
esetében is törekedni kell az
ezekhez
való
igazodásra,
a
főhomlokzati
nyílásrend
harmóniájának megteremtésére.

Az új épület magassága illeszkedjen a közvetlen környezetében jellemző magassághoz.

A létesítmény környezetére jellemző magasságtól eltérő épület kedvezőtlenül
befolyásolja az utcaképet.
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HOMLOKZAT KIALAKÍTÁSA
A
homlokzatok
tagolását
elsősorban a lábazat kialakítása és
a vakolati díszek adják.
Javasolt kerülni a túlzott tagolást,
illetve a tagolás nélküli homogén
falfelületek
túlzott
méretű
használatát.

ANYAG- ÉS SZÍN HASZNÁLAT
A
környezetüktől
jelentősen
eltérő, élénk, kirívó színezés, vagy
a szokásostól nagyban eltérő
anyaghasználat, burkolat nem
elfogadható.
A
vakolt
felületeken
alkalmazhatunk egyszerűbb fa
oromzati díszítő elemeket.
A nagy felületeknél javasolt a
visszafogottabb vakolt felületek
pasztell színű festése, a tetőnél
égetett agyagcserép alkalmazása.
A kisebb felületi elemeknél
például
a
nyílászáróknál
dinamikusabb
barna
színek
használata javasolt.
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KERÍTÉSEK
A területen, amennyiben az épület
rendeltetése
nem
teszi
szükségessé, kerítés csak jelzés
szerűen kerüljön elhelyezésre.
Zárt, tömör, magas kerítés
létesítése tiltandó a területen.

KERTEK

A területen található udvarok, kertek az épületek rendeltetéséhez igazodóan
kerültek kialakításra, így találunk köztük díszkerteket, parkosított felületeket,
virágos kerteket közlekedésre, pakolásra, parkolásra használt burkolt felületeket,
és kisebb részben veteményeskertet.
A terület központi, frekventált helye miatt különös figyelmet kell fordítani ezek
gondozására, igényes kialakítására.
Az épületek elé nagy méretű fát, tuját vagy más nagyra nővő növényt ültetni nem
javasolt. Kerüljük a közterületen a falszerűen kialakított, az utcaképet eltüntető
nagyméretű örökzöldek, fasorok ültetését.
Kerülendő az indokolatlan tereprendezés.
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ÉPÍTÉSZETI AJÁNLÁSOK KERTVÁROSI TELEPÜLÉSRÉSZRE VONATKOZÓAN

TELEPÍTÉS
A terület utcái részben már
kialakultak,
részben
még
beépítetlenek.
A kialakult
területen az épületek elhelyezése
során javasolt a környezethez
igazodni előkert, csurgó-távolság
tekintetében.
Újonnan beépítésre kerülő utcák
esetében javasolt az új főépületet
5-6 méteres előkerttel, oldalsó
telekhatárra helyezni utcával
merőleges vagy
párhuzamos
tömegű telepítéssel illeszkedve a
szomszédos adottságokhoz.

Azonos előkerti mérettel telepített épületek egységes utcaképet hoznak létre.
A jellemzőtől hátrább tolt épület rontja az egységet.

Nem elfogadható, ha egy ház az
utca
vonalától
elforgatott
rendszerbe van telepítve.
A
melléképítmények,
kerti
építmények
telepítésére
keskenyebb
telekszélesség
esetében
elsősorban
a
hátsókertek alkalmasak.
18-20 méternél szélesebb telek
esetén – a minimális épületek
közti távolság megtartása mellett a főépület mellett is elhelyezhető
15
méteres
előkerttel
a
melléképület.

Kialakult utcában a tetőforma megválasztásánál törekedjünk igazodni a
meglévő épületek tetőformájához.
Azonos tetőforma harmonikus utcaképet eredményez.

TETŐHAJLÁSSZÖG, TETŐFORMA
A jellemző tetőhajlásszög 40°- 45°
közti, a jellemző tetőforma sátor,
nyereg, illetve manzárt tető.
Kialakult utcákban ezekhez való
igazodásra kell törekedni.
Kerülni kell az indokolatlanul
összetett tetőformákat, törekedni
kell az egyszerű tetőidomokra.
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A környezetre jellemző tetőformától eltérő tető zavaróan hat.
Az indokolatlanul összetett tetőforma használata szintén kerülendő.

TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV
ÉPÜLET MAGASSÁGA
A területen jellemzően tetőteres
vagy emeletes családi házakat
találunk. Kialakult utcában új
épület építése vagy meglévő
bővítése esetén javasolt igazodni a
látványilag egy képet nyújtó
épületekhez.

felületének nagysága a szabadon maradó tetőfelülethez képest maximálisan
1:1 aránnyal viszonyuljon. Az elrendezését tekintve egyenletes, szimmetrikus
kiosztás alkalmazása javasolt úgy, hogy homlokzathoz tartozó tetőfelület alsó
és felső részén is legalább 1 méter széles be nem fedett sáv maradjon meg. A
berendezések tartószerkezete, kapcsolódó szerelvényei az utcai homlokzaton
nem látható módon helyezhetők el.

Kerülendők az épület tömegéből
jelentősen
kiemelkedő
toronyszerű épületrészek.

AJTÓK, ABLAKOK

Azonos tömegű és magasságú épületek harmonikus településképet hoznak létre.

Az épületeket az ajtók és ablakok
kialakítása,
mérete,
formája
szempontjából
változatosság
jellemzi.
Törekedni kell az épületen belül az
egységre. Kerülendők a kör alakú
ablakok, valamint a tégla vagy
négyzettől
eltérő
formájú
nyílászárók használatától.

A jellemző magasságtól eltérő épület zavaróan hat.

HOMLOKZAT KIALAKÍTÁSA
A homlokzatok – különösen a
főhomlokzat - kialakítása során
különös gondot kell fordítani a
nyílászárók elhelyezésére, azok
méretére,
a
párkányzatok,
lábazatok
és
egyéb
felületképzésből adódó tagolások
tekintetében.
Antenna, parabola, egyéb közmű
szerelvények közterületről nem
látható
módon
kerüljön
kialakításra.
Javasolható, hogy az újonnan
elhelyezésre kerülő napelemek és
napkollektorok
egyesített
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ANYAG- ÉS SZÍN HASZNÁLAT
Jellemzően vakolt és festett
felületű homlokzatokat találunk,
tehát elsősorban ez a követendő.
Azonban megjelenhet a nyerstégla
felület, díszítő sávokban a
kőburkolat, faburkolat is.

áttörés mentes kerítések nem elfogadhatóak. Az alábbi anyagok használható
javasolt: fa, nyerstégla, festett felület, kovácsoltvas. Javasolt egy kerítésen
belül a látható elemek anyagát tekintve legfeljebb kétfélét használni. Melyek
az épület külső homlokzatán, terasz vagy lépcső korlátján, burkolatán,
kémény burkolatán visszaköszönnek.
Javasolt az épület jellegéhez színben és anyagban illeszkedő kerítés
létesítése.

A területen a látható anyag- és
szín választék szempontjából
széles
a
paletta.
Színek
tekintetében a harsány színek
kerülendők,
a
pasztellszínek
használata javasolt, az erős, sötét
színeket pedig csak kis felületen,
épületrészeken javasolt használni.

A kertvárosi jelleghez a nyitott, átlátható kerítés illeszkedik.

Az épületek egységét javítja, ha a
főépület, a melléképületek és a
kerítés szín és anyaghasználatára
az egységesség jellemző. 3-4 fajta
színárnyalatnál
egy
ingatlan
esetében többet ne használjunk. A
túlszínezett épület hamar elveszíti
érdekességét, és utána inkább
zavaróan hat a környezetére!
Tetőhéjazat esetében a harsány
színek használata kerülendő,
egyébként a modern héjazati
anyagok használata sem kizárt, (pl
horganyzott
lemez
fedés).
Törekedjünk
arra,
hogy
a
főépületünk gondosan kiválasztott
tetőfedése,
anyaghasználata,
színvilága a melléképítményekben
is
visszaköszönjön,
ezáltal
biztosítva egységes építészeti
arculatot portánkon.
KERÍTÉSEK
A településrészen az 1,2- 1,6
méter közti, áttört jellegű kerítés
alkalmazása javasolt. A falszerű,
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A zárt, átláthatatlan kerítés zavaróan hat ezen a településrészen.

KERTEK
Az előkertekben törekedni kell a díszkert kialakítására. A fajválasztásnál
elsősorban az alacsony vagy közepes növésű egyedeket kell előnyben
részesíteni. Kerülendők a nagy, 4-5 méternél magasabbra növők. Előnyben
kell részesíteni az őshonos fajokat. Örökzöld fajok domináns elemként ne
jelenjenek meg.
Az elő- és oldalkertben kerülendők az utólag elhelyezendő építmények
(tárolók), fóliasátrak elhelyezése.
A gyalogos és gépkocsik számára kialakítandó burkolt közlekedő felületek
esetében törekedni kell a nagyságuk minimalizálására, a felületük igényes
kialakítására.
Kerülendő az indokolatlan tereprendezés.

TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV
ÉPÍTÉSZETI AJÁNLÁSOK FALUSIAS TELEPÜLÉSRÉSZRE VONATKOZÓAN

TELEPÍTÉS
A terület utcái túlnyomórészt
kialakultak, ezért javasolt a már
beépített területek alapján a
kialakult
telepítési
módokat
követni, főleg az előkertek
méretét tekintve.
Új épület oldalsó telekhatárra
helyezendő vagy attól csurgótávolság elhagyható.

Új épület elhelyezése során a kialakult előkerti méretekhez igazodjunk.

Amennyiben
gépjárműtárolót
építünk lehetőleg a telek hátsó
részét használjuk fel, ha az épület
lehetővé
teszi
annak
bővítményeként.
Ebben
az
esetben ügyeljünk arra, hogy a
tároló illeszkedjen a meglévő
épülettömegünkhöz,
annak
arányait, telepítésének jellegét ne
befolyásolja kedvezőtlenül.
Az
egyéb,
melléképületeket
javasolt a főépület folytatásában
elhelyezni. Ahol a telekszélesség
lehetővé teszi, ott a főépület
mellett is elhelyezhető, de
lehetőleg
hátra
tolva,
közterületről kevésbé látható
helyen.

A területre jellemző tetőformákat válasszuk.

Nem elfogadható, ha egy ház az
utca
vonalától
elforgatott
(fűrészfogas) rendszerbe van
telepítve.

Az összetett tetőforma, illetve a tetőkibúvók zavaróan hatnak a falusias
településrészen.
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TETŐHAJLÁSSZÖG, TETŐFORMA
A helyi védelemre érdemes
épületek túlnyomó része ezen a
területen található. A védelmük
érdekében javasolt a látványilag
egy képet adó utcaszakaszon a
főépület esetében tetőhajlásszög
és tetőforma szempontjából a
védelemre
méltó
épület
megjelenéséhez igazodni.

Azonos hajlásszögű tetők kellemes utcaképet eredményeznek.

Egyéb utcarészen is törekedni kell
a kialakult tetőhajlásszöghöz és
tetőformához igazodni.
Kerülendők az indokolatlanul
összetett tetőformák.

A jellemző hajlásszögtől eltérő épület nem illeszkedik a településképbe.

ÉPÜLET MAGASSÁGA
Az épületek magassága szempontjából egységesnek mondható a falusias
jellegű karakterbe sorolt utcák mindegyike. A főépületek eresz és tetőgerincmagasságát a meglévő épületekhez igazítani a kialakult egységes utcakép és
annak ritmusa megőrzése érdekében.
A külön álló melléképületek minden esetben alacsonyabbak legyenek a
főépületnél.
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AJTÓK, ABLAKOK

Az utca felé oromzattal záródó épületek esetében jellemzően 2 vagy legfeljebb 3 ablak kerüljön elhelyezésre. Az Lalakban befordított épületek esetében az ablakok száma 6-8 is lehet, melyeket szimmetrikusan javasolt elhelyezni.
A régi épületeken az eredeti (építéskori) nyílásrendet és méreteket ne változtassuk meg.
A beépítésre kerülő ablakok is legyenek kétszárnyúak, keskenyebb, hosszanti kialakítású, álló téglalap alakúak.
Javasolt szélességük új építés esetén 0,9-1 m, magasságuk 1,5-1,7 m között alakuljon, anyaguk fa vagy fa hatású dekor
fóliázott műanyag. Az árnyékolást fa zsalugáterrel, spalettával oldjuk meg. Ha ragaszkodunk a redőnyhöz azt lehetőleg
fából és rejtett redőnyszekrény kialakításával valósítsuk meg.
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HOMLOKZAT KIALAKÍTÁSA

Az utcai homlokzatoknál kerülendő
az erkély, terasz, loggia jellegű
épületrészek kialakítása. A garázs
kapuja se ezen a homlokzaton
kerüljön elhelyezésre.
Továbbá kerülendő a parabola,
gázvezeték, napelem modulok,
egyéb közmű- és gépészeti
berendezések
homlokzaton
történő elvezetése.
ANYAG ÉS SZÍNHASZNÁLAT
Az
épületek
homlokzatai
jellemzően simított vakolattal
kerüljenek kiképzésre. A nyerstégla
architektúra, kőburkolat díszítő
elemként használandó.
A falfelületi színek esetében a
fehér mellett a szürke, a pasztell
sárga, halvány zöld, mogyoró barna
használandó.
A nyílászárók esetében a fa, vagy a
kinézetében fát utánzó dekor
fóliázott
műanyag
nyílászáró
használata elfogadható.
Tetőhéjazat
esetében
a
hagyományos kialakítású, égetett
cserépfedés javasolt.
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RÉSZLETEK
Az
épületek
megjelenését
nagyban befolyásolja egy-egy
díszítő elem, például vakolati dísz,
faragott széldeszka vagy bejárati
ajtó, egy mívesen megmunkált
kopogtató vagy kilincs, igényesen
kialakított kerítés elem, stb.
Azonban óvakodni kell ezek túlzott
mértékű használatától is.

TORNÁCOK

Az utcaképek meghatározó elemei a tornácok,
melyek faragott oszlop-fejezeteikkel, balkon
virágaikkal, berendezéseikkel hangulatos
képet adnak.
A tornácok beépítése nem javasolt.
A tornácoszlopok hagyományos anyaga
szintén a fa, illetve helyenként falazott és
festett pilléreket találunk.
A nyílászárók és a tornácoszlopok esetében a
javasolt színek: méreg zöld, zöld, sötét barna
vagy barna.
Törekedni kell az egységes megjelenésre, mint
anyaghasználat,
mint
szín-használat
szempontjából.
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KERÍTÉSEK
Javasolt az épület jellegéhez
színben és anyagban illeszkedő
kerítés létesítése, melyek során
előnyben kell részesíteni a
nyerstégla, a kovácsoltvas és a faanyagokat.
A kerítések 1,40 -1,60 méter
magas, áttört jelleggel kerüljenek
kialakításra.

KERTEK
Az elő- és oldalkertek használata
során kerülendő a burkolt felület
indokolatlan mértékű használata.
Az utca felől keskeny előkert
esetében ne ültessünk fákat,
magas sövényt, amely elnyomja a
homlokzatunkat, illetve gyökere
veszélyeztetheti
az
épületszerkezetet.

Elsősorban a díszkertek, virágos
kertek számára javasolt az itt
fennmaradó területek használata.
A kert dísze lehet egy falazott
kávájú, tetővel ellátott kerekes
kút. A közmű csatlakozások
műtárgyainak elhelyezése során
törekedni kell a takart kialakításra.
Kerülendők a természetes felszínt
megbontó/megváltoztató
tereprendezések.
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ÉPÍTÉSZETI AJÁNLÁSOK A KASTÉLYOK TERÜLETEIRE VONATKOZÓAN

A kastélyok túlnyomó része
műemléki védettség alatt állnak,
környezetük pedig ex lege
(törvény erejénél fogva) műemléki
környezetbe tartozik, és mint ilyen
külön előírások vonatkoznak rájuk.

TETŐHAJLÁSSZÖG, TETŐFORMA

TELEPÍTÉS

ÉPÜLET MAGASSÁGA

Az
épületek
elhelyezésekor
figyelembe kell venni a meglévő
épületegyüttes
összképét.
A
védett
épületeket
eltakarni,
azokhoz indokolatlanul közel
elhelyezni új épületet nem szabad.

Az épületek jellemzően egymástól viszonylag távol helyezkednek el, ezért a
köztük lévő magasságbeli különbségnek egymásra néző zavaró hatása
kevésbé érzékelhető. Lényeges szempont azonban új épület létesítése, vagy
meglévő bővítése esetén az épületen belüli helyes arányok megtalálása.

A terület épületeire jellemző tetőhajlásszöget és tetőformát kell követni.
Hajlásszög 40°- 45° közti érték legyen, tetőforma csonkakontyolt nyeregtető,
vagy a kastélyokra jellemző összetett tetőidom lehet. Minden esetben az
egyszerűségre kell törekedni.
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AJTÓK, ABLAKOK
Épületbővítések,
átalakítások
esetén mindig az adott épület
eredeti nyílásrendjéhez, ablak
méretéhez,
formájához,
osztásához, anyagához igazodó
ajtó vagy ablak beépítése a
javasolt. Amennyiben az eredeti
nyílásrend már nem látható,
eredeti ablakok, ajtók átépítésre
kerültek, javasolt a környezetben
lévő épületekről mintát venni.
HOMLOKZAT KIALAKÍTÁSA
Településtörténeti és építészeti
értéket egyaránt hordozó épületállomány külső megjelenésének
kialakítása
során
különösen
indokolt az épületek stílusához,
jellegéhez illő, műemléki szintű
beavatkozás megkövetelése.
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RÉSZLETEK
Az épületeken számos helyen
találkozunk értékes elemmel,
melyek
néha
funkcionális
szereppel is, néha pedig csak
díszítő értékkel bírnak. Minden
esetben
ezek
megőrzése
szükséges.

A kastélyok és a hozzá
tartozó épület-állomány
egy
része
teljesen
kihasználatlan, funkció
nélküliek,
melyből
fakadóan állag-romlásuk
folyamatos és drasztikus.
Ezen épületek mielőbbi
felújításra
szorulnak,
mely során a fennmaradt
értékes
részletek
megőrzése
fontos
szempont kell hogy
legyen.
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KERÍTÉSEK

A területek elsősorban jelzésszerűen legyenek
elkerítve, fából készített 1,2 – 1,4 méter
magasságú
kerítéssel.
A
kastélybirtokok
főbejáratához falazott pillérekkel erősített
kovácsoltvas kapu helyezendő.

KERTEK

Ha a rendelkezésre álló
terület engedi, az egykori
kastélykerteket
javasolt
visszaállítani
eredeti
állapotukba
szakember
bevonásával.
Gyökérzetükkel,
koronájukkal az épületeket
veszélyeztető növényzetek,
illetve a túlkoros vagy beteg
egyedek
eltávolítása
szükséges.
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ÉPÍTÉSZETI AJÁNLÁSOK A BELTERÜLETI ÉS A KÜLTERÜLETI LAKOTT TERÜLETEK KÖZTERÜLETEIRE VONATKOZÓAN

A rendezettség érzésének elérése
már
jelentős előrelépés
a
településkép
védelme
szempontjából. Ezek sok esetben
nem
is
igényelnek
nagy
beruházásokat.

A járdák egységes anyaghasználata a településképet is javítja. A légvezetékek
áthelyezése földkábelbe jelentősen emelné a település képét.

Ahol az utca szélessége lehetővé
teszi, törekedni kell a zöldsáv és az
árok kialakítására. A különböző
felületek (úttest - zöldfelület járda - utcakert - kerítés)
határozott, vizuális szétválasztása
látványos javulást eredményez.

Utcabútorok esetén az adott településrészen az egységességre kell törekedni.
Törekedni kell a településrészen hagyományokhoz illő egységes
anyaghasználatra a mikroarchitektúra elemeinek tekintetében (fa, tégla, kő).

Az
utcakép
érvényesülése
érdekében
a
meglévő,
túlburjánzott
tuják
kivágása
javasolt.

SAJÁTOS ÉPÍTMÉNYEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS JAVASLATOK

Új elektromos hírközlési vagy energiaellátás vezetékeit meglévő, lehetőség
szerint közös oszlopsoron kell vezetni. Amennyiben ez nem lehetséges, föld
alatti elvezetéssel kell megoldani.

Javasolt a fém és a fa anyagok használata.
Buszváró épületeit javasolt a község teljes közigazgatási területén azonos
kialakítással létesíteni.

Új adótornyot, illetve a teljes település ellátását biztosító felszíni
energiaellátási építményeket elhelyezni belterületen, illetve településképi
szempontból kiemelten kezelendő területen ne lehessen. Egyéb területen is
javasolt meglévő építményeket igénybe venni erre a célra, vagy új funkcióval
pl. kilátó létesítésével összekötni.
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6. JÓ PÉLDÁK BEMUTATÁSA: ÉPÜLETEK, ÉPÍTÉSZETI RÉSZLETEK (AJTÓK, ABLAKOK,
TORNÁCOK, ANYAGHASZNÁLAT, SZÍNEK, HOMLOKZATKÉPZÉS), KERÍTÉSEK, KERTEK,
ZÖLDFELÜLETEK KIALAKÍTÁSA
A jó példák szemléletformáló
jellegűek. Cél a jellegzetes
épületek,
épületrészek,
építmények bemutatása példákon
keresztül, amelyek egy épület
átalakításánál, felújításánál, vagy
új
épület
létesítésénél
hangulatukban, megjelenésükben,
anyaghasználatukban
kiindulási
alapot képezhetnek a tervezésnél.

Az 1908-ban épült KÖZSÉGHÁZA harmonikus nyílásrendjével, tömegével a falu egyik meghatározó épülete. A
keretezéseket és párkányzatokat a falfelülettől eltérő színhasználattal tették hangsúlyossá. Környezete a
rendeltetésének megfelelően kialakított. Az épület elé ültetett tuják kivágásával az épület reprezentatív megjelenése
erősíthető.

A közelmúltban teljes
felújításon
átesett
FALUHÁZ jó példázata
annak, hogy kell az
értékeket megőrizni úgy,
hogy közben az épület a
rendeltetésének
is
megfeleljen.
Az épület előtti közterület
is új külsőt kapott.
Az épület megjelenését
emelné, ha a napelemek
áthelyezésre kerülnének a
túloldali tetőrészre.
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A 2002-ben épített SPORTCSARNOK helyeként választott terület az iskola
közelsége, valamint a faluközponti helyzete miatt a funkciójának
megfelelő.
Az épület tetőzetén elhelyezett napelemek a tetőfelület méretéhez
képest szolidak, a telepítésüknél törekedtek a tető formájához
illeszkedő, szimmetrikus elhelyezésre. Így az épület összképét, látványát
a napelemek nem rontják.
Megjegyzendő, hogy az előépítmény nem tartozik a jó példák közé.
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A NÉPI MOTÍVUMOK és a népi építészeti
elemek átformált, újra értelmezett
használata mutatkozik az alábbi példákon.

A tulipán díszítő elemként jelenik meg egy
kertvárosias jellegű lakótelek kerítésén.

Oromfalon megjelenő nép motívumok
teszik érdekessé a lakóépület utcai
oromzatát.

Tengelic címere faragott díszként jelenik meg a
Faluház homlokzatán.

A megüresedett, használaton kívül lévő góré
elbontás helyett virágláda-tartóként funkcionál.
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Az utcakép meghatározó elemei
a KERÍTÉSEK, melyek közül
számos egyszerűségével, olcsó
de mégis mutatós kialakításával
emelendő ki jó példaként.
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A Csapó-kastélyhoz tartozó, egykor feltételezhetően istállóként funkcionáló
épület vadászházként kapott ÚJ FUNKCIÓt és ezzel együtt részben új
külsőt. Az átalakítás során - az eredeti tetőformát ugyan némileg
megbontva - tornác került kialakításra, mely lehetővé tette, hogy a
nyílásrend is a homlokzat dísze legyen. A tégla kváderes szemöldökök jelzik
az eredeti nyílások helyét és egyben tagolják a homlokzatot. Az épület
színhasználatában is követi az egykori pajta megjelenését.

57

TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV

A
települések
természetesen egész más
képet nyújtanak nyáron,
mint télen. Ez egészen
biztos igaz erre az
utcaszakaszra is, amely
nyáron rendezett, tiszta
és
virágos
képével
hangulatos képet nyújt.

Jó példaként említendő egy egyszerű, de
minőségi kialakítású spaletta, amely még
csukott állapotában is a homlokzat értékes
eleme.

A községben számos jó
példát
találunk
építészeti
értéket
képviselő
épületek
felújítására a lakosság
részéről is. Ilyen pl. a
Szőlőhegyen
lévő
tornácos PARASZTHÁZ,
mely során nem csak az
épület tömege, hanem
homlokzati nyílásrendje
és faragásokkal díszített
nyílászárói
is
megőrzésre kerültek.

Az épületet azonbanméltatlan módon túlburjánzott növényzet
takarja el.
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7. JÓ PÉLDÁK BEMUTATÁSA: SAJÁTOS ÉPÍTMÉNYFAJTÁK, REKLÁMHORDOZÓK, EGYÉB
MŰSZAKI BERENDEZÉSEK
A település külterületén található
tanösvények, a „Borok, vizek,
kúriák” zöldút tájékoztató táblái a
környezethez
illeszkedő
kialakítással készültek.
A belterületen is törekedni kell a
cégérek,
reklámhordozók
kialakításánál
az
épülethez,
közterülethez
alkalmazkodó
anyaghasználatra,
színek
alkalmazására.
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Napelemek telepítésekor a megfelelő tájolás mellett szempont kell
legyen, hogy az épületet ne „nyomjuk” el a napelemek hatalmas
tábláival. Ennek egyik jó megoldása, ha nem a főépületre, hanem
utcáról kevésbé látható épületszárnyra helyezzük.

Ilyen jó megoldást látunk az óvoda épületén.
Bizonyos esetekben nem
helyezhetjük
el
az
épületen a napelemeket,
mint például a műemléki
védettség alatt álló
Gindly-Bárány
kúria
tetőzetén sem.

Az
építészeti
érték
védelme miatt nem az
épületen, hanem attól
távol, a kastély park
szélén,
a
gazdasági
épületek
mögött
a
talajra helyezve került
kialakításra.
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