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BEVEZETŐ
Szeretettel köszöntöm Önt, mint a „Zöld szívű” falunk iránt érdeklődőt!
Hiszünk abban, hogy természeti adottságaink, épített örökségünk, hagyományaink, programjaink és vendégszeretetünk örök emlékekkel gazdagítják a
hozzánk érkezőket!
Egy település arculata mindig fontos: az itt élőknek és az ide látogatóknak
egyaránt. Arculati kézikönyvünk célja a szemléletformálás, jó példák bemutatásával. Szívesen látunk újszerű, egyedi megoldásokat is, amelyek az épített
örökségünkkel harmonizálnak és mintaként szolgálhatnak az itt élőknek és a
településre látogatóknak vagy az azon átutazóknak.
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Manapság a belföldi turizmus átalakulóban van. Egyre nagyobb az érdeklődés a falusi turizmus felé, hiszen az ismeretlen
falvak, gyakran sokkal izgalmasabbak, egyedi, érdekes látnivalót és élményt kínálnak, mint a már jól bejáratott turista
célpontok. Földrajzi elhelyezkedésünkből adódóan, Sopronkövesd az ország dinamikusan fejlődő nyugati régiójának települése, mely Ausztriával is határos, ez további lehetőségeket is rejt magában.
Reméljük, hogy nemcsak turisztikai attrakcióként, hanem egy rendezett, megújult, igényes, sokszínű településképpel
rendelkező községként emlékezik vissza „Zöld szívű” falunkra.
„Sopronkövesd megér egy próbát!”

Fülöp Zoltán
polgármester
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SOPRONKÖVESD BEMUTATÁSA
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A település Soprontól 20 km-re délkeletre, a Kisalföld nyugati határán fekszik. Közvetlenül határos Nagylózs, Ebergőc,
Röjtökmuzsaj és Lövő, ausztriai oldalról Nikitsch (Füles) községekkel. Nyugatról szőlőhegy, szántóföldek, délen a
lajosmajori dombhát, keletről a Kisalföld síksága határolja. Környékét apró völgyek, lankás dombok jellemzik. Felszíni vizeit
a Füles-patak gyűjti össze.
Festői látványt nyújt a helyiek által Agghegynek nevezett szőlőhegy. Ültetvényeiről származó borról már a XVII.
században tudósítottak írások. A hegyi parkerdő pedig nem véletlenül a turisták kedvence - az itt felépült Szent László
Kápolna közelében, a 2009-ben parkosított évszázados vörösfenyők között találkozhatunk az időtlenség fogalmával.
A széles kiterjedésű erdőségben kiépített túraútvonalak segítik a túrázni vágyókat a hely megismerésében. Tavasszal
érdemes hosszú sétákat tenni erre, ilyenkor gyönyörű sárga színbe borítja az erdőt a védett Téltemető virág.
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Első írásos említésekben Károly Róbert a Kanizsai családnak adományozta a települést. Majd a XI. században a későbbi
nádoré, Nádasdy Tamásé lett. Ebben az időben települtek be horvát nemzetiségű családok is Szlavóniából a környékre,
ennek mai nyoma több horvát jellegű családnév a lakosok körében (Gráczol, Csigó, Maráz, Csitkovits, Musatics, Horváth).
A II. világháború után hamar feléledt a település. A falu évszázadokon keresztül a mezőgazdaságból élt, így a harcok után
termelő szövetkezetek alakultak, majd lakói emellett ipari tevékenységekbe is kezdtek. Ekkor indult meg az infrastruktúra
korszerűsítése.
Sopronkövesd lakóinak száma 1250 fő. Ez a szám a nyugati határ közelsége és gyönyörű fekvése okán növekvő tendenciát mutat. A település tiszta, gondozott közterekkel, termelői piaccal várja az átutazókat.
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Az 1700-as években a település szerkezete egy utcából, a Kossuth Lajos
utcából állt. A 20-dik században épült ki a szőlőhegy felőli, Jókai utca – Rákóczi
utca - Margaréta utca által határolt településrész. Legfiatalabb utca a Széchenyi
körút, mely a régi szalagtelkek kihasználatlanul álló területeinek újraparcellázásával alakult ki, ezzel adva új otthonoknak helyet a falu szívében. Emellett a település északi peremén, Sopron felől is újabb telkeket parcelláztak ki, a letelepülők
fogadására.
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A faluképet a hagyományos parasztházak mellett többféle típusház
alkotja. Jól felismerhetőek az egyes
korok bevett épületfajtái: az úttal
párhuzamos tetőgerincű nyeregtetős,
a kéttraktusos-sátortetős, illetve a
csonkakontyos típusházak. Sokféle
hozzátoldás, kiegészítés figyelhető
meg az utcákban, hol jobb, hol kevésbé
arányos eredménnyel, jól mutatja ez
az átalakulásra és egyediségre való
igényt. Általában elmondható, hogy a
régebbi típusú épületek közvetlenül az
utca/járda határára épültek, előkert
nélkül. Homlokzatuk 2 ablakos, zárt
hangulatú, amit a kerítés és kapu
tovább erősít. A kerítés és kapu a
ház síkjától valamivel beljebb ugrott,
ezzel adva változatosságot a hosszan
elnyúló zárt utcaképnek. A vízvetővel
tagolt utcai oromfal jellemző volt a
térségre. Az egyszerű parasztházak
továbbépítésével alakult ki a zártabb
utcakép, beforduló háztömeggel. Több
esetben, a már telekszélességben
elnyúló házon kocsiáthajtó létesült, jó
arányú nagykapuval.
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Az épülethomlokzatok színe a fehértől a halvány pasztellszínekig terjed, melyek
meleg és hideg minőségekben is előfordulnak.
A szélesebb telkeken megjelennek a kisebb méretű nyárikonyhák, ezekben
kaphat helyet jó megoldásként a lakó funkciót kiegészítő iroda, kisbolt, egyéb
szolgáltatás. A középületek kevésbé meghatározóak. A település elrendezése
tiszta, jól fejleszthető. A beforduló házak előrevetítik a zártsorú beépítést, szintszám növelhetőségét, melyek már a kisváros ismérvei.
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ÖRÖKSÉGÜNK
Sopronkövesd azon szerencsés falvak közé tartozik, ahol a lakók igazán magukénak tartják a települést és mindent megtesznek a közösségért. Kelemen Dávid
történész, helyi lakos részletekig menő feltárásokat végzett a falu történetével
kapcsolatban. Az ő általa elmondottak és tanulmányára alapozva foglaltuk
össze Sopronkövesd történetét és fontosabb nevezetességeit.
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A falu évszázadokon keresztül volt
Széchenyi birtok, több értékes épület,
építmény fűződik a nevükhöz. 1711-től
Széchenyi család tulajdonú településen Széchényi Ferenc építette újjá
a település régi katolikus templomát
a megnövekedett népesség miatt.
A község jelenlegi Római katolikus
plébániatemploma 1806-1810 között
épült fel, a késő középkori templom
helyén. Kora klasszicista stílusú,
egyhajós templom. Szentélyét, a hajót,
a toronyalját és az orgonakarzatot
egyaránt csehsüveg boltozat fedi.
A tiszttartói és a bérlők lakásaként
szolgáló kövesdi Széchényi kastély
feltehetően a XVIII. század végén épült.
Az épület sajnos nem maradt fenn, II.
világháború után bútorzata eltűnt, a
határőrség kapta meg használatra,
majd a helyi tanács birtokába került.
1974-ben lebontották az épületet,
majd anyagából építették meg a ma is
használt községházat a kastélypark fő
utca felőli határán.
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A Kisalföld több települése is büszkélkedhet barokk szobrászati emlékekkel.
Számuk településenként elérheti a 4-5
szobrot is. Gyakoriságuk, egyedi
formálásuk a falvak gazdaságára,
társadalmára utal. Állításuk a 17-19.
századra tehető.
Míg a középkorban a gyilkosságok
színhelyét voltak hivatott jelezni az
olykor oszlop vagy kereszt emlékek, az
ellenreformáció idején formájában nem
módosulva tartalma változott csupán.
A barokk idején állítója istenfélelmét,
tiszteletét vagy
fogadalmát fejezte ki.

Sopronkövesd is büszkélkedik ilyen
típusú emlékekkel. ezek közül ma két
műemléki védettséget is élvez. Ezek az
Assisi Sznt Ferenc szobor és a Padovai
szent Antal szobra.
Assisi Szent Ferenc szobor (Az Iskola
utca és a Kossuth utca kereszteződésében)
Fogadalomból állíttatott a község
legrégibb barokk stílusú szobra.
Szent Ferenc XVIII. században került
az oszlopra, az eredeti Immaculataszobor a templomtorony falában található. Magas talapzaton áll a Kossuth
utcára nézve. Messziről is jól kivehető.
Felirata: Ex voto 1712.

Padovai Szent Antal szobor (Kossuth
utca 45. számú háza előtt)
Gráczol György fogadalmából készült,
toszkán oszlopon álló szent szobor.
Felirata: Ex voto Georguius Graczol Ano
1737.
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VÉDELEMRE JAVASOLT ÉRTÉKEK

A település három műemléke mellett további értékes szobrászati, építészeti
remekeket fedezhetünk fel. Mindenképp ajánlott ezen értékek védelme a jövőben.

Hulcz János emlékmű (Sopronkövesdről Sopron felé a 84-es főút
mentén)
Az I. világháborúban 20 évesen elesett
Hulcz János emlékére emeltette
családja 1934-ben.

Mária oszlop (Sopronkövesd település
ÉNy-i sarkán a belterület közelében)
Mészkő szobor, mely Mária tiszteletére
fogadalomból állíttatott, mivel egy
ember megmenekült a farkasoktól
még Mária Terézia uralkodása alatt.

Szent Flórián szobor (A római katolikus templom udvarában)
Állíttatta Sopronkövesd község lakossága a tüzek védőszentjének tiszteletére. Az alak egy égő templom tüzét
oltja el.

16

Hősi halott emlékmű (Az Iskola utca
mentén az iskolával átellenben)
A két világháborúba elhunyt honvédek
névsorával ellátott emlékmű. Oldalain
kettőskeresztbe foglalt kétélű kard,
magyar címer, és Széchényi címer
található.

Magyarok nagyasszonya szobor (Lövő
felé a 84-es főút mentén, még bent a
faluban)
Nagyboldogasszony szerepe a magyar
hitvilágban egyedülálló. Kezébe
kisgyermek. Külön szerencse, hogy a
szobor egy felújított, de régi stílusban
épült ház előtt áll, így még szebb
környezetet kapva. Felirata: Isten
dicsőségére, Nagyasszonyunk tiszteletére az 1914-1918. évi világháborúból
való szerencsés hazatérésünk emlékére hálából emeltették Borza János és
neje Tóth Veronika. 1923
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Szent László kápolna (Az Agg-hegyen
a szőlőterületek fölött)
Az épületet a kövesdi Dongó-család
építette a XVIII. században. Az írásos
emlékek szerint remetelak is volt itt,
melynek lakója gondozta a kápolnát.
Az egyszerű, dongaboltozatú műemléket az évszázadok folyamán többször átalakították, és a homlokzatra
gótizáló kis tornyot emeltek. Szent
László nevét a 2009-es évben kapta
a lovagkirály emlékezetére. Az ott
található fából faragott Szent László
szobor Kottrik Zoltán műve. A műalkotás egy nagy csatabárddal ábrázolja
a szentet lovagkirály mivoltára emlékezve, arccal a falu felé fordítva.

Feszület (A kápolna előtt a Szent
László szobor mellett)
Régi feszület helyére a kápolna mellé
állították. A korábbi feszület tönkrement. A környék feszületeinek tekintetében nem megszokott módon fából,
illetve maga Jézus alakja öntvényből
készült.
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Az Széchényi épületállományból két
magtár is fennmaradt, melyeket
Széchényi Lajos építtetett a XIX.
században. Az utóbbi években
felújított épületek kiemelkednek a
településszövetbe nem illeszkedő
helyzetükkel, méretükkel.
Az egykori Vadászlakhoz köthető több
megmaradt emlék is. 1800-as évek
közepén épült vadászlak Széchényi
Dénes tulajdona volt. A lak körül kialakított park egykori egyedekén maradt
fenn egy idős hársfa, amely ma védett
jellegfa. Az épület egy Kocsimosóval
egészült ki, amely a hintók takarítására
szolgált. Az egykori térképi megjelenítéseken látszik, hogy a kocsimosó
egy épület mögött állt, valószínűleg
az lehetett az istálló, vagy maga a
kocsiszín.
Az egykori vadászlaknak, melyet a
II. világháborúban német katonák
robbantottak fel, megmaradt a kútja,
melyet 2009-ben újítottak fel. Ez a
nevezetes emlékhely a Széchenyi
kút. Káváját régi pecsétes téglákból
emelték, melyet egy vasráccsal zártak
le. A vasrács kialakításakor is ügyeltek
az esztétikára, az Sz. I. monogramot
viseli magában.
A széchenyi emlékek mellett, több
hasonlóan értékes épített emlék
maradt fent. Kápolnák, szobrok és
keresztek jelzik a falu vallási elkötelezettségét és összetartozását.
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Rákóczi u. 30. Ma még elhagyatottan
áll ez a polgárias, eredeti állapotában
fennmaradt épület. Oromfalán szoborfülkében áll Mária szobra.
Hamarosan itt nyílik a falu tájháza.
Eredeti állapotában, korabeli módon
berendezve válik majd látogathatóvá.
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Vasfüggöny dombormű (Az Agg-hegy
erdejének, illetve az egykori vadászlak
parkjának kezdetén a szőlők felől)
A II. vh. utáni korszak emlékére
állították a valamikori Kotecsi kapu
helyén. Ezen a kapunk keresztül
léphették át az emberek a műszaki
zárat. A vasfüggöny Sopronkövesd
határának közelében húzódott, határőrséggel védett határsáv volt itt. Az
emberek a saját szőlőjükbe csak engedéllyel mehettek. Ezt, illetve ennek
megszűntét szimbolizálja a mű.

Agghegy (Az egykori vadászlak és az
azt övező erdő, a Kotecs valamint a
falu között)
Már az 1800-as években is gazdálkodtak itt az emberek a szőlővel.
Igaz, nagy hírnévre nem tett szert,
de maga az Agghegy szőlőjével és
tovább haladva a vadászlak emlékeivel
meghatározó jelképe a falunak. Ma is
fontos színtere a közösség eseményeinek.
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MAJORSÁGOK, PORTÁK
Nagygazda porta (Kossuth Lajos utca
95. sz.)
Régi gazdálkodási formákra berendezkedett porta. Széles, magas kapuja
nagy szekérforgalom fogadására volt
hivatott. Az egykori, jómódot mutató
épület falazati díszítményei is megmaradtak.
Franciska major (A falutól északnyugatra a Jókai Mór utca egyenes
folytatásában)
XIX. században épült majorság, mely
Széchenyi Franciskáról kapta nevét. A
környéken az összes major a Széchenyi
család valamely gyermekének nevét
viseli, mivel a család uradalma volt
a terület. A major több hosszúkás alaprajzú épületből áll.
Péter major (a falutól keleti irányban,
szántó földek között bújuk meg)
Szintén a Széchenyi család hagyatéka
a Péter major. Ma is működő gazdaságnak ad otthont.
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ELTÉRŐ KARAKTERŰ TELEPÜLÉSRÉSZEK

4

Telekvásárláskor, leendő otthonunk megtalálása előtt érdemes messzebbről kezdeni, megismerni Magyarország tájegységeit, azok jellegzetességeit, természeti képeit. Kiválasztani a kedvenceket, ellátogatni városokba, falvakba. Ha már
tudjuk, mely települések keltették fel figyelmünket, mielőtt telket vásárolnánk, keressünk fel egy építészt, ki nekünk
tetsző stílusban, munkamorállal dolgozik. Vele együtt nézzük ki a a végleges telket, meglévő házat.
Számos olyan adottsággal, tulajdonsággal rendelkeznek a telkek, porták, melyekhez később nekünk kell idomulnunk. Ilyen
a tájolás, a benapozás kérdése, a beépítési módja, és még sorolhatnánk. Ebben szeretnénk most segítséget nyújtani,
bemutatva Sopronkövesd különböző arcait, karaktereit.
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KÜLTERÜLETI TÉRKÉP
A település területe 2681 hektár, melynek közel fele erdőterület. A 84-es főút és
vasút szeli át ÉNy-DK-i tengelyben a területet, Ny-i oldalon határos Ausztriával.
A belterület körül három nagyobb majorság található, valamint a szőlőhegy.
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BELTERÜLET TÉRKÉP
Sopronkövesd belterülete jól elkülöníthető módon tagolódik. Szerkezetét a főút,
a patak és a vasút határozza meg. A történeti magból kialakult régi lakószövet a
főút mentén zártabb karakterű, széles út menti zöldterület és sok fa jellemzi. Az
ipari területek a falu peremén, a fő út és a vasút vonzás terében létesültek.
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TÖRTÉNETI LAKÓSZÖVET
A régi lakószövetben, az idők során kialakult településrészen oldalhatáron álló beépítést kell alkalmaznunk, javasolt az
utcára merőleges tetőgerinc és a közvetlen környezetben jellemző tetőhajlásszög alkalmazása. Ez azért is célszerű, mert
ezeken a területeken keskeny, hosszúkás porták alakultak ki, a benapozás érdekében nem ajánlott egytraktusos háznál
szélesebbet építeni ide. Az itt felépülő lakóházak a déli irányba tudnak nyitni, így meleg, családias érzetű szobákat kapunk.
Valamint a déli tetőfelületre esetlegesen épített napelemek a lehető leghatékonyabban tudnak működni.
Térségben oromzatos, nyeregtetős házak az elterjedtek, Sopronkövesden is ezen példák alkotják a követendő utcaképet.
Kövesdiek körében elterjedt a zárt, vagy kissé áttört kerítés, kapuk használata. Ezek építésével egységes, igazi kisalföldi
utcát láthatunk. Egy-egy homlokzati síkhoz képest beljebb megépült kapu, az úgynevezett fogas beépítés pedig megtöri
ennek monotonítását.
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ÚJ LAKÓSZÖVET
Az újabb telkek kimérésénél igyekeztek figyelembe venni a megváltozott, városi telek használatot. Itt szélesebb, de rövidebb portákat találunk, kéttraktusos, úgynevezett kádárkockákat is. Megváltozik a telek használat, megjelenik az előkert,
az udvar pedig lassan átalakul virágos díszkertté. Alaprajzi elrendezések itt már sokkal szabadabban váltakoznak. A 70-es
80-as években épült főkként földszintes épületek még oldalhatáron, a mai XXI. századi családi házak már szabadon állnak
a telken, adva minden irányba elő- és oldal kertet.
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VEGYES FELHASZNÁLÁSÚ TERÜLETEK
A háborúk után fejlődésnek indult településen nemcsak mezőgazdaságban gondolkodtak már az emberek, hanem idővel
nyitottak az ipari, szolgáltatói szektor felé is. Egyéni vállalkozók mellett nagyobb gyártók is megtelepedtek itt, ennek
hatására elindult a falu városiasodása. Újfajta szolgáltatások, boltok jelennek meg, bővült az iskola, óvoda fogadóképessége. Feléledt a közösségi élet. Ennek hatása főkként a fő út épületein jelenik meg, néhol a földszint kerül átépítésre
üzletté, néhol az udvar nyílik meg a vásárlók előtt.
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BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK
A falu örömére növekszik a település népessége. Ennek támogatására kezdett a polgármesteri hivatal további telkek
kiparcellázására és meghirdetésére. E könyv írásakor az új telkek közel fele már új gazdára talált.
Főkként ki nem használt szalagtelkek kertjeiből illetve a Kardos-ér mentén, a szőlőhegy irányában folytatódik a falu
terjeszkedése. Így az eddig üres foltok eltűnnek a településszövetből. Az új lakószövethez hasonlóan itt is odafigyelve a
megváltozott igényekre, széles, ámde rövid telkeket alakítanak ki, a mai főkként városi, irodai dolgozók napi életritmusához igazítva.
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BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK
Sopronkövesd környezetében találunk erdőt, mezőt, patakot, szőlőst, dűlőket és réteket, működő majorságokat. A
horgászni vágyók is megtalálják kapásukat, a sopronkövesdi Horgásztónál.
Délkeleti irányban, a Füles-patak beton hídján áthaladva, közvetlenül a Homokluki-dűlő mellett futó műúton jutunk a
szőlőhegyre. Itt találunk rá a már említett Szent László Kápolnára, melynek környezetében parkosított, tűzrakóhellyel
bővült kirándulóhely létesült. Innen indulhatunk is gyalogtúrára a vörösfenyő erdőbe. Néhol még előbukkan egy-egy
présház, de lassacskán visszahódítja az erdő a szőlőhegy felsősorát.
Déli irányban sorakoznak a Nyugati kert-alja és Völcseji határra-dűlő, Lövő irányában Szilvás allé-dűlő, Verébhegy és
Rövidek szántói. A falu közvetlen keleti határán fekszik Péter-major, innen Kelet felé haladva jutunk Hosszú-dűlőn át
Cerina erdőhöz és a Vadászházhoz. Északi szántókat Kisosztálynak, Nagyosztálynak hívják, de akad itt még Sopron útradűlő, Vízálló és Kishegyalja is a Franciska major körül.
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ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ

5

Az utcán sétálva sokat tanulhatunk a régi házaktól. Megfigyelhetjük a tájolásukat, ereszkilógásukat, díszítettségüket.
Ihletet meríthetünk a kerthasználathoz és kerítéskialakításhoz. Tartsuk szem előtt, hogy leendő házunk egy adott környezetbe épül, melynek részévé válik, kommunikál vele. Ezért fontos, hogy a helyi jelleget figyelembevéve, annak jó oldalát
erősítve tervezzük meg álmaink házát.
Következő oldalokon elsőként sorravesszük a település különböző, már kialakult saját karakterrel rendelkező részeit, majd
a teljes településre értendő építészeti útmutató, ajánlások kerülnek előtérbe.
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TÖRTÉNETI LAKÓSZÖVET
TELEPÍTÉS
A történeti településrészen a családi
házak helyzete oldalhatáron álló, a
telken belüli telepítése az utcára merőleges rendszerű. A nem utcára merőlegesen telepített, előkerttel tervezett
családi ház építése nem javasolt. A
családi házak a telek elején, oldalhatárán állnak, zárt kapuval és kerítéssel
elérhető a védett kert kialakítása.

Több utcában megmaradt egy ősi
beépítési forma, úgynevezett fűrészfogas beépítés, mely esetén a telek
nem merőleges az utcára, a ház
oldalhatáron áll és 90 foknál kisebb
szögben találkozik az utca felőli
oldallal.
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ÉPÜLETTÖMEG
A régi típusú házak utcai oldala
keskeny, a kert felé bővülő. A parasztházak a helyiségeket egymás után
rakták, melyeket tornáccal kötöttek
össze, ebből adódik hosszanti
jellegük. Az egyszerű, sorolt tömegen
egy-egy bővítés, kiugrás jelenik meg
markánsan. Kerüljük a teljes telekszélességet elfoglaló, vagy túlzottan
elaprózott épülettömeget.

MAGASSÁG
Ebben a szövetben földszintes, padlásteret tárolásra hasznosító házak jelenléte a hangsúlyos. Több szint helyett
gondolkodjuk tetőtér-beépítésben,
akár térdfalas megmagasítással is. Így
házunk karaktere az egységes utcaképet erősíti.
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TETŐFORMA
A Kisalföld utcaképét meghatározó
oromfalas homlokzatok itt is teret
nyernek, nem ajánlott ezektől eltérő,
kontyolt tető formát építeni az utcafrontra. Az udvar felől viszont néhol
megjelent régebben is a kontyolt
záródás, így az itt is megengedett.

Több házsor típusterv alapján épült,
ezért nagyszámban fellelhetőek a
kontyolt és csonkakontyos tetőformák
is. Formájuk helyett arányaikat, részleteit vegyük követendő példának.
A tető a tömeghez hasonlóan legyen
nyugodt, egységes. Kerülni kell a sok
felépítménnyel, töréssel tagolt bonyolult tetőformákat.

TETŐHAJLÁSSZÖG
A tető hajlásszöge általában 40-45°
közé esett. Kerüljük a túl alacsony,
vagy épp túl meredek hajlásszögű
tetőket.
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ÚJ LAKÓSZÖVET
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TELEPÍTÉS
A történeti lakószövethez hasonlóan
itt is oldalhatáron épülnek családi
házak. Az idők folyamán megváltozott
telek használat előhívta az előkertes
megoldást. Az igényelt magánszféra
kialakítása itt nem zárt kerítéssel
oldódik meg, hanem az épület kerül
hátrébb 4-5 méterrel az utcától.
A telken először egy díszkert vagy
előkert kap helyet és utána következik
maga az épület, de mindig hangsúlyosabb a hátsó udvar mérete, mint az
előkert!
A zártabb kialakítás megoldható erre
alkalmas növényzettel is, de mindig
őshonos, a környékre jellemző növényeket telepítsünk.

ÉPÜLETTÖMEG
Mindig törekedni kell a kompakt
formára, ez biztosítja az alacsony
házfenntartást, alacsony rezsit. Egy
tömeg, ne legyen túltagolt, elaprózott,
kerüljük a fölösleges síktöréseket.
Átgondolt, komplexen tervezett
alaprajz egyszerű formával is képes
világos, családias otthont varázsolni
nekünk.
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ÉPÜLET MAGASSÁG
A településképhez igazodva ezen területeken is főkként földszintes családi
házak épülnek. Törekedjünk erre mi is.
További helyiségek, szobák kialakítására elegendő lehet egy jól szervezett
tetőtér vagy az udvar felé bővítve a
földszint.

TETŐFORMA
A település összképét nézve a tetőformák egységes képet mutatnak.
Ajánlott ehhez igazodva egyszerű
tetőszerkezetet megálmodnunk. A
forma lehet nyeregtetős, kontyolt vagy
éppen csonka végződésű, igazodva a
közvetlen környezetben lévőkhöz.

Tervezés idején célszerű már foglalkozni a gépészeti kivezetések, kémények megjelenésével.
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TETŐ HAJLÁSSZÖG
A tető egyik legmeghatározóbb része
egy épületnek. Hát ne féljünk tőle!

Nem ajánlott alacsony, tájidegen
hajlásszöget alkalmazni. Ajánlott a
40-45° között hajlásszög. Legyen a
ház része, gazdagítsa az utca karakterét.
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VEGYES FELHASZNÁLÁSÚ TERÜLET
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TELEPÍTÉS
A történeti lakószövethez hasonlóan
itt is oldalhatáron épülnek családi
házak. Az idők folyamán megváltozott
telek használat előhívta az előkertes
megoldást. Az igényelt magánszféra
kialakítása itt nem zárt kerítéssel
oldódik meg, hanem az épület kerül
hátrébb 4-5 méterrel az utcától.
A telken először egy díszkert vagy
előkert kap helyet és utána következik
maga z épület, de mindig hangsúlyosabb a hátsó udvar mérete, mint az
előkert!
A zártabb kialakítás megoldható erre
alkalmas növényzettel, de mindig
őshonos, a környékre jellemző növényeket telepítsünk.

ÉPÜLETTÖMEG
Mindig törekedni kell a kompakt
formára, ez biztosítja az alacsony
házfenntartást, alacsony rezsit. Egy
tömeg, ne legyen túltagolt, elaprózott,
kerüljük a fölösleges síktöréseket.
Átgondolt, komplexen tervezett
alaprajz egyszerű formával is képes
világos, családias otthont varázsolni
nekünk.
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ÉPÜLETEKRE VONATKOZÓ
ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÓ
A teljes falu képét, karakterét meghatározó építészeti szempontokra az alábbiakban térünk ki. Ez településszövettől függetlenül érvényes minden meglévő,
épülő házra. Ezen a szinten is fontos az építész bevonása, a szakmai segítség!
Figyeljük meg a település hagyományos házait, azok arányait és hangsúlyait!
Az építészeti nyelv – anyagok, szerkezetek változhatnak, viszont az épületek
karaktere illeszkedjen a falu általános hangulatához!
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HOMLOKZATKÉPZÉS
Az épületek utca felőli homlokzata két ablakos, esetleg a tornác mentén bejáratos elrendezésű, melyet vakolatkeretezésekkel tagoltak. Ezen a térségen
jellemző a látszó kő lábazat, és az eresz magasságában elhelyezett párkány.
Az épületnek nem csak utcai homlokzata van, fordítsunk figyelmet a szomszéd,
és a kert felé nézőkre is. Használjunk nyíláskeretezéseket, vakolathímeket. Az
oromfal díszítésére helyi motívumokból építkezzünk, kerüljük a túl elaprózott,
hivalkodó díszítettséget.
Az arányokra és hangsúlyokra figyeljünk! Erős építészeti elemekből csak keveset
alkalmazzunk, de azt jó helyen, arányosan, ettől lesz házunk nem hivalkodóan
karakteres.
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PÁRKÁNYOK, VAKOLATKERETEK
A hagyományos épülethomlokzatokon a nagy felületeket párkányokkal, vakolatdíszekkel tagolták. Ezekkel emelték ki, erősítették meg, vezették át a tető
–fal találkozásának vonalát. Egy jó arányú, egyszerű profilú párkány kiemeli
a homlokzat arányait. Figyeljük meg régi díszes házak, vagy épp a templom
párkányzatát, vegyük azt alapul és illesszük a mi házunk karakteréhez.
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Vakolatkeretezés, vakolathím készült
a nyílászárók köré és a falmezőkben.
Itt is alapvető a helyi motívumkincs
tanulmányozása. A keretek legyenek
egyszerű, geometrikus formájúak,
melyek kiegészítik a nyílászárókat és
nem vonják el a figyelmet. Színezésük
lehet változatos, ha az a homlokzat
és tető színpárjaihoz illeszkedik. Kis
léptékű épületeknél azonban érdemes
a homlokzattal azonos színűre festeni
ezeket is, elkerülve a túlzsúfolt,
széteső megjelenést.

50

TORNÁCOK
A tornác nyáron árnyékol, eső ellen véd, teret ad a közösségi eseményeknek. A
helyi jellegzetes, boltozatos tornáckialakítást ajánljuk, ha ez a ház programjába
belefér. Ha nem tervezünk tornácot, az ellátott funkcióit pótoljuk, hasonló építészeti elemekkel.
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NYÍLÁSZÁRÓK
Legerősebben az utcai ablakok és ajtók határozzák meg a ház és az utca karakterét is. Hagyományos, kétfelé nyíló,
osztott nyílászárót javaslunk, melyhez a legtöbb régi ház, műemléki épület például szolgálhat. Kerüljük a redőnytokos árnyékolást, használjunk zsalugátert, vagy spalettát. A nyílászárók anyaga legyen fa, vagy ezt utánzó műanyag,
fémkompozit.
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TETŐTÉRI
MEGVILÁGÍTÁS
Különböző típusú megoldások közül
válogathatunk, milyen módon világítjuk
be emeleti tereinket. Ajánlott tetősíkba
illeszkedő tetőtéri ablakok alkalmazása, vagy kis méretű kiállásokban
gondolkodni.
Érdemes fejben tartani, minél több
ablaknyílást nyitunk a tetősíkban,
annál erősebb melegszik fel a tetőterünk.
Vízelvezetés megoldását a tetőforma
határozza meg. Ha túl bonyolítjuk a
formát törésekkel, több esélyt adunk
későbbi beázásnak, hiba lehetőségnek.
Kerüljük a kutyaólokat, toronyszrű
kiállásokat, vápákat, hózugot.
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KERÍTÉSEK, TÉRFALAK,
KAPUK
A régi településszövetben a zárt, kissé
áttört kerítések, kapuk az ajánlottak.
Főként célszerű ezek alkalmazása
zajosabb, forgalmasabb utak mentén.
A kisebb utcák, az új telepítések
telkein alacsonyabb, áttört kerítések
készülnek, oda illően. Anyaga lehet fa,
betonelem.

55

56

RÉSZLETKÉPZÉS
Házunkat részletei koronázzák meg.
Figyeljük meg, és tanuljunk a régi
házak részleteiből. Alkalmazzunk olyan
anyagokat, melyek megjelennek a
házon, vagy a kertben. Gondolkodjunk
rendszerben, ne hagyjuk, hogy a túl
sokféle tárgy, dísz és anyag gyengítse
házunk és településünk karakterét!
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KÉMÉNYEK
A faluban jellemzőek a látszó, tömör
téglából készült kémények. Ezek
fejezete karakteres motívum, melyek
elhelyezését érdemes az újabb építésű
kéményeknél is fontolóra venni. A
mai szabályozásokban megfelelő
kéményeknél a fejezet kialakítása
körülményesebb, azonban nem
megoldhatatlan - kérjünk szakértői,
hatósági tanácsot! Ha nem építünk
fejezetet, a kéménytestet is tagolhatjuk ahhoz hasonló elemekkel.

Javasoljuk a szilikát építőelemekből
épített, robosztusabb megjelenésű
kéményeket, a szerelt, fémcsöves
kéményekkel szemben. Ezek vakolhatóak, hogy a homlokzattal harmonizáljanak. A vakolat segít a fagyállósság és
az élettartam növelésében is.
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ANYAGHASZNÁLAT
Ne utánozzuk az anyagokat, használjunk a funkcióhoz megfelelőeket. A régi
típusú házak nagy százalékban természetes anyagokból épültek, kövessük mi is
a példájukat. A lábazat készüljön terméskőből, a homlokzat legyen vakolt. A tető
héjalása készüljön, lehethőség szerint kiselemes, kerámiafedéssel. Igyekezzünk
időtálló, újrahasznosítható anyagokat használni!
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A vakolat felülete sima legyen, kis
szemcsenagyságú anyagból készüljön.
Ne utánozzuk az anyagokat, használjunk a funkcióhoz megfelelőeket!
Más anyagok, elemek a homlokzat
tagolása céljából jelenik meg. Akár a
lábazatnál, ha beljebb ugrik a falsík,
védi a lábazatot az esőtől és tagolja a
homlokzatunkat. A vakolt vagy szürkére festett lábazat elfogadható.
A régi típusú házak nagy százalékban
természetes anyagokból épültek,
kövessük mi is a példájukat. A lábazat
készüljön terméskőből, a homlokzat
legyen vakolt. Utcai homlokzaton,
illetve utcáról látszó homlokzati
részeken kerüljük a látszó beton és fém
szerkezeteket!
Szép részletek a fa anyagból készült
látszó tetőszerkezetek - ereszalja,
széldeszka. több féle fa színű árnyalatból választhatunk, de lefesthetjük
akár kékre, zöldre. Viszont kerüljük a
túlzottan rikító, világos színeket itt!
A tető héjalása készüljön, lehethőség
szerint kiselemes, kerámiafedéssel.
A fedés színe mindenképp a kerámia
valamely árnyalata legyen. Ettől eltérni
nem ajánlott! Ipari épületek esetén
elfogadható más, a tájba illeszkedő
anyag használata.
Igyekezzünk időtálló, újrahasznosítható anyagokat használni!
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SZÍNDINAMIKA
A színek hatnak az ember pszichikai és fizikai állapotára egyaránt. Ezen megközelítésen keresztül szín és épített, valamint adott környezet között szoros kapcsolat áll fent. Kérjünk segítséget építésztől, hogy házunk színe az utcaképet
gazdagítsa és kiegészítse megjelenésével! Szép egységes képet érhetünk el egy épületen, ha monokróm, azaz egyszínű
színskálát alkalmazunk. Itt a szín árnyalataival játszhatunk, de a mértékletesség határain belül. Fontos, ha szélesebb színpalettát szeretnénk ne használjunk 3 különböző színnél többet egy homlokzaton és törekedjünk arra, hogy az alkalmazott
színek egymással színharmóniában legyenek.Ideális, ha a nagyobb felületekre kiválasztunk egy világos színt mérvadónak
(a fehér egy árnyalatát) és a többit csak kisebb mértékben jelenítjük meg emellett.
HOMLOKZATOK
Homlokzatokon törekedjünk a pasztell árnyalatok alkalmazására. Hagyományosan a házakat fehérre meszelték. Használjunk mi is bártan fehéret, vagy színezzük mértékkel. Igazodjunk az épített környezet és az adott környezet látványához.
Ne díszítsük, színezzük túl, elég egy erős szín, egy erős karakteres anyag házunkra.

monokróm színskála használata

2-3 szín harmónikus alkalmazása

fehér vakolat és annak árnyékrajzolatai

Javasolt színpaletta homlokzatokra (RAL színkódokkal jelölve):

7044

9001

9002

7035

9018

1013

9001

9016

9003

1014

1015

1002
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Egy szép színskálát nemcsak színekkel lehet létrehozni, pl.: fehér fal és annak árnyékai szép színharmóniát adnak. Ezért
kell figyelembe vegyük az alkalmazott anyagok textúráját és az abból fakadó fény árnyék hatásokat, mivel díszítőelemként jelennek meg az épületen. Ilyenek a vakolat díszítések, kő felületek, fa burkolatok, illesztésből fakadó dilatációk.
Emellett törekedjünk a helyi épített környezet sajátosságait követni és abba illeszkedni. Mindenekfelett fontos, hogy az
épület különböző egységeit egy egészként kezeljük, mert csak így hozhatunk létre a szemnek is tetsző építményeket.

BURKOLATOK, NYÍLÁSZÁRÓK
Tehát homlokzataink nagyobb felületén használjunk világos színeket. Viszont kisebb méretekben előforduló felületeinket
kiemelhetjük egy-egy erősebb színnel, mely passzol, harmóniát alkot a homlokzatunk teljes képével. Például egy sötétebb
barnára vagy kékre festett ablakkal, vagy az oromfalat lezáró deszka lazúros lefestésével.

Javasolt színpaletta burkolatokra, nyílászárókra (RAL színkódokkal jelölve):
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TETŐ
A tető színének és anyagának megválasztásánál vegyük figyelembe homlokzatunk kialakítását is. Válasszunk helyi épített
környezetre jellemző anyagokat, amelyek illeszkednek a falu látképének egészébe. Törekedjünk kisebb elemekből álló (pl.
cserép) fedési módokra, mivel azok fényárnyék struktúrája szépen feloldja a tető egybefüggő síkját.

új kerámia tetőcserép és fehér vakolat

modern betoncserép és részletei

bontott tetőcserép és faburkolat

Javasolt színpaletta tető fedésre (RAL színkódokkal jelölve):
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ELŐKERT, NÖVÉNYZET
Előkertünk ápolása az utcakép
ápolásával egyenlő. Ültessünk fát,
gyümölcsfákat, virágokat. Tartsuk
karban vízelvezető árkainkat, parkolóhelyünket és ágyásainkat. Kérjük
kerttervező segítségét a növények és
szegélyek kiválasztásában.
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KERTEK
Kertünk teremti meg a kapcsolatot a
természettel; a pihenés, kikapcsolódás
színtere. A növények növekedésével,
visszahúzódásával minden évszakban
más képet mutat. De a kert nem csak
egy alkotás, hanem élőhely is egyben:
változatos növényalkalmazással többféle élőlénynek biztosíthatunk életteret
(például madárbarát kertek). A fajok,
arányok, színek, stílus jó megválasztásával egész évben élvezhetjük
kertünk szépségét. Egy település, egy
utca megjelenésében, arculatában a
közterületről is jól látható elő- és oldalkert játszik nagyobb szerepet.
Az előkert a legtöbb esetben az utcafrontról is jól látható; ilyenkor védelmi
szerepe mellett a díszítés jobban előtérbe kerül. Rendezett, rendszeresen
fenntartott előkertünkkel jó benyomást kelthetünk, hozzájárulunk utcánk
megjelenéséhez, értéket közvetít.
Előkertünk lehet zárt, ha forgalmas
utcán lakunk; ekkor jól megválasztott
fajokkal az út felől érkező porszennyezés mérsékelhető, és korlátozza
a nem kívánt belátást.
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BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK
Érintetlen, csendes, nyugodt – maradjon is ilyen. Tájba simuló épített elemek, ne
legyen hivalkodó, ne burjánozzon el. Egyszerű, időtálló megoldásokban gondolkodjunk, természetes anyagokból. Értékteremtés és a meglévő értékek kiemelése legyen a cél. Fontos hogy a helyiek is lássák értékeiket.
Nyissuk meg a köz számára (túra, felfedezés, piknik), gondoskodjuk a háttér
funkicókról, infrastruktúráról – ivókutak, pihenők, kuka, ösvények stb.
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ERDŐK
Vidéki környezetben az erdők látványa hozzátartozik a falvakhoz. Erdőben csak
indokolt esetben lehet épületeket, építményeket elhelyezni. A táj védelmében
csak kis alapterületű, természetes anyagokban gondolkodjunk.
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RÉTEK, LEGELŐK
A táj karakterét, első benyomását
erősen meghatározza a rétek-legelők,
gyümölcsösök, kiskertek tagoltsága,
művelési kultúrája. Gazdasági épületeinknek épp úgy illeszkednük kell
környezetükbe, a természetbe, mint
a családi házainknak. Ezen épületek
alaprajzi kialakítását, méretét sokszor
az adott funkció határozza meg.
Ugyanakkor jó arányokkal, tagolt
tömeggel, célszerű, természetes anyagokból tervezhetünk odaillő, példaértékű modern épületeket is.
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SZŐLŐHEGY
Minden település, mely rendelkezik
szőlőheggyel, különleges adottságokkal bír. Régen általában körbekerített, vadak, betolakodók ellen
védett kerteket tömörített. E kerítés
készülhetett kövekből, földhányásból
vagy gyepűből. Ma már a közös kerítés
eltűnt, de a szokás, a szőlőművelés
megmaradt. Dunántúlon a szőlő feldolgozás is itt, a hegyen történt, ehhez
présházak, pincék épültek. Anyaguk
sokszor vályog, paticsfal, boronafal –
környéken elérhető anyagokból épülve
fel. Régebbi pincék fedése általában
zsúp- vagy nádfedés, újkoriak már
cserepesek.
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6

UTCÁK, TEREK

A településkép kialakításában nagy
szerepet vállalnak az utcák, közterületek kialakítása, rendezettsége. Ha
betérünk, áthaladunk gépkocsival egy
városon, falun, az első szembetűnő
jellegzetesség az utca és házsorok
viszonya, méretük, arányaik. Innen
tudjuk, milyen méretű településen
járunk. Vannak-e légvezetékek, csak
egy oldalon van-e járda, van e bicikli út
elkülönítve, fasor.

Parkolók, padok, járda szélességek,
házak elrendezése, telepítése mutatja
meg milyen minőségű az utca. Más egy
fő út, egy bekötő út, kis utca, földút.
Mindennek megvan a helye, mit mikor
hol használunk, hol elégíti ki az adott
igényt.
Reggel munkába, iskolába indulva mind
áthaladunk rajtuk. Fontos az élhető
környezet, minél több zöld beiktatása a
hétköznapokba.
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Ajánlott kétoldali fasor telepítése,
hosszútávra tervezhető őshonos,
magyar (nem tájidegen) fajtákból.
Mindig nézzünk utána az adott fajta
jellemzőire, mikor mennyi törődést,
gondozást igényel, milyen közökkel
ültethetők.

Általánosságban igaz, hogy kerítéstől
nézve legalább 3 méterre ültessünk
fát, cserjét 2 méterre. Fák közötti
távolság alacsonyabb fajták között 5-6
méter, magas növekedésű fák esetén
6-10 méter.

Légvezeték alá, valamint a légvezetéktől számított 3 méter távolságban
3 méternél magasabbra
növő fa nem ültethető.

Utcák, terek, kocsibehajtók burkolatánál figyeljünk a különböző anyagok,
színek harmóniájára. Kerüljük a túlzóan
sok féle elem használatát. Tagoljuk az
egybefüggő járda/zöld területeket.
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AJÁNLOTT NÖVÉNYEK

UTCAI FASOR FÁI

JUHAR (ACER) FÉLÉK
mezei, korai, hegyi, tatár juhar

KŐRIS (FRAXINUS) FÉLÉK
magyar, magas, virágos kőris

NYÁR (POPULUS) FÉLÉK
fekete vagy rezgő nyár

BERKENYE (SORBUS) FÉLÉK
lisztes, madár-, házi, barkóca berkenye

HÁRS (TILIA) FÉLÉK
kislevelű vagy nagylevelű hárs

SZIL (ULMUS) FÉLÉK
hegyi, vénic- vagy mezei szil
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CSERJE FAJOK
SOM (CORNUS) FÉLÉK
húsos vagy veresgyűrű som

GALAGONYA (CRATAEGUS) FÉLÉK
kétbibés vagy egybibés galagonya

KECSKERÁGÓ (EUONYMUS) FÉLÉK
csíkos vagy bibircses kecskerágó

TOVÁBBI AJÁNLOTT FAJTÁK
közönséges nyír
közönséges gyertyán
vadkörte
cser-, kocsánytalan, molyhos vagy
kocsányos tölgy
fehér fűz
vadalma
madárcseresznye
zselnicemeggy

TILTOTT FÁSSZÁRÚ FAJTÁK
akác
amerikai kőris
bálványfa
keskenylevelá ezüstfa
fekete fenyő
erdei fenyő
gyalogakác
kései meggy
zöld juhar

TILTOTT LÁGYSZÁRÚ FAJTÁK
alkörmös
japánkeserűfű fajok
kanadai aranyvessző
magas aranyvessző
parlagfű
selyemkóró
süntök
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AJÁNLÓ VILÁGÍTÓ BERENDEZÉSEK ELHELYEZÉSÉRE
FERTŐ-HANSÁGI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁGÁNAK AJÁNLÁSÁVAL
Az ajánló a nemzetközi LoNNe (Loss of the Night Network) programban megfogalmazottak alapján a fényszennyezés
mérséklését szolgálja. Ennek megfelelően a kültéri világításnál el kell kerülni a hideg fehér fényű világítást, vagyis a 3000
Kelvin alatti fényintenzitással rendelkező berendezések alkalmazása javasolt. A világítótestek ernyőzése úgy legyen kialakítva, hogy az a gyalogosok, járművezetők szemébe, az épületek ablakai felé vagy éppen az égbolt irányába ne mutasson.
A díszvilágító testek lefelé irányuljanak, a felfelé sugárzó talajszintbe épített fényvetőket pedig el kell kerülni. Az utcákat
egyenletesen, és amennyire csak lehet, alacsony intenzitással világítsuk meg. Vidéki utakon a 0,3 cd/m² fénysűrűség
elegendő. Fontos szempont, hogy a kültéri világítást a tényleges használat idejéhez igazítsák, vagyis a közvilágítás fényereje az éjszakai órákban csökkenthető. A nem közcélú világításokat ekkor teljesen ki lehet kapcsolni. További információk
a következő honlapokon olvashatóak: http://www.cost-lonne.eu, valamint https://www.vilagitas.org.

kerülendő hőmérséklet

ajánlott színhőmérséklet
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AJÁNLÓ FELSZÍN FELETTI BERENDEZÉSEK,
MŰTÁRGYAK ELHELYEZÉSÉRE
Ebbe a kategóriába tartoznak a napelemek, napkollektorok, klímaberendezések, világítótestek, antennák, mérőállások és egyéb gépészeti berendezések,
amelyeknek gondatlan elhelyezése a legszebb homlokzatot és faluképet is
elcsúfíthatja. Mind minden részletet, ezeket is érdemes számításba venni már
a tervezésnél. Javasoljuk, hogy utcafronti homlokzaton és az utcától számított
10m-en belül kerüljük a kültéri egységek, berendezések elhelyezését. Ha berendezésünk nem igényel napfényt, jó megoldásként szolgál egy esztétikus takarás,
burkolat, amely a homlokzattal harmonizál. A tetőre kerülő elemeknél javasoljuk,
hogy azok ne nyúljanak a tetősíkjánál 1 m-nél magasabbra, valamint, hogy
dőlésszögük a tetőével megegyezzen. Kerüljük a hivalkodó, rikító színeket és
textúrákat. A gépek működéséből fakadó zavaró hő- és zajhatásokat lehetőleg
ne a járdákra, közterekre irányítsuk. Számítsuk ki jól szükséges igényeinket, a
kültéri berendezések száma ehhez igazodjon.

napelemek kerülendő
elhelyezési módja

napelemek követendő
elhelyezési módja

jó példa klímaberendezés
elhelyezésére
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HIRDETÉSEK, REKLÁMTÁBLÁK
Épületek és növényzet mellett a hirdetések, cégtáblák megjelenése is része az
utcaképnek. A túlméretezett, harsány színekben pompázó, töménytelen táblaerdő csupán elvonja a figyelmet és távol tartja az arra járó védtelen érdeklődőket. Nem szabad túlzásokba esnünk, itt a legjobban kifizetődő a kevesebb, de
ízléses, visszafogott reklám, cégér.
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Induljunk ki épülethomlokzatunk arányaiból, méreteiből. Hol, hogyan hatna rajta
vagy körülötte egy hirdetőtábla, vitrin vagy épp falra festett felirat. Csak egy
erős karakterű színnel vagy anyaggal hirdessük termékünket. Míves, ötletes
megoldásokban gondolkodjunk! Merjünk bevonni grafikust, építészt erre a célra.
Gondolkozzunk hosszútávban, válasszunk olyan megoldásokat, melyek időjárás
és UV állóak.
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JÓ PÉLDÁK
Ahogy az Útmutatóban is írtuk, ismerjük meg a kiválasztott települést kívülbelül, környező tájaktól kezdve köztereken, utcákon át egészen a részletekig.
Milyenek a kémények, nyílászárók, visszatérő anyagok, burkolatok.
Minden megismert településen találunk 1-2 vagy akár több kedvenc, nekünk
tetszetős házat.
Merjük lefotózni, közelebbről meglesni, beszélgetésbe elegyedni lakóival.
Hasznos információkat kaphatunk egy tál süteményért cserébe környező
megbízható tervezőkről, kivitelezőkről, mesterekről. Az általuk betervezett szerkezetek, anyagok, hogyan viselkednek többéves használat során.

8

79

Jó például szolgál új építésű családi
házra a Széchenyi körút sarkán álló
épület.

Telekhasználatot tekintve oldalhatáron
álló, fedett terasszal bővített T alaprajzú lakóház, előtte virágos előkert
oldalt nagybecsben tartott zöldséges
kert a család részre. A telek további
részén gyermekeknek játszó tér, az
épület folytatásában fedett tároló.

A ház déli oldalán a kert felé nyitva
népi motívumokkal díszített tornác az
utolsó traktusnál terasszá duzzad.
Anyaghasználatát tekintve falai helyi
vályogból épültek fel, melyet hagyományos módon fehérre meszeltek.
Tetőszerkezet fedése hódfarkú cserép,
nyílászárói fa szerkezetűek.
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Sopronkövesd városiasodására példa egy a fő úton álló régi hagyományos elrendezésű parasztház átépítése/felújítása. A lakóház eredeti kontyolt tetőformáját
megtartották, a telek másik oldalán álló melléképület új tetőszerkezetének
magasságát pedig hozzá igazították. Zárt kerítéssel kaptak egy használható
családi házat magánszférával. A régi átalakított nyárikonyhából pedig egy jól
használható üzlethelyiséget.
Ajánlott megfigyelni egyszerű szín és anyaghasználatát. Cserépfedés, átgondolt
vízelvezetés, helyi hagyományos fejezetű tégla kémény.
Homlokzata finoman tagolt, helyreállított díszes vakolathímjei nem kaptak külön
színezést, így a hangsúly az üzlethelyiségre terelődhet. Már csak egy remek
cégtábla és gyönyörű példaként szolgálhat a szomszédos építtetők számára.
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Környéken talán mindenki ismeri Sopronkövesd egyik jellegzetes múltidéző
parasztházát. Díszes kapuja hagyományosan a tornác első boltíves nyílása után
indul. Így létrejön egy külső, fedett bejárat előtti tér.
Homlokzata ereszmagasságban párkánnyal osztott, mely esztétikus
megjelenlése mellett vízvetőként is szolgál. Nyílászárói az eredetit idézve
faszerkezetű, zsalugáterrel árnyékolt.
Színeiben is a faluképhez igazodik, falai fehérre meszeltek, lábazata sötétebb
kőfalra emlékeztető színt, párkánya halvány okkersárga árnyalatot kapott.
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