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KÖSZÖNTŐ
Tisztelt Olvasó!

KÖSZÖNTŐ

Serényfalva Község Önkormányzatának Képviselőtestülete nevében tisztelettel köszöntöm a Serényfalva Község Településarculati Kézikönyvét tanulmányozó, az azt lapozgató olvasót. Környezetünket igyekszünk
szépíteni, fejleszteni. Ősidőktől fogva igénye az embereknek, hogy a lakóhelyükön valamiféle szabályszerűséget, rendszert alakítsanak ki azért,
hogy a település létét, működését biztosítsák.

KÖSZÖNTŐ

A Képviselő-testület törvényi felhatalmazás alapján hozta meg jelen kézikönyv elfogadásáról szóló határozatát, illetve alkotta meg a településkép
alakításáról szóló rendeletét, azzal a céllal, hogy azok őrizzék meg a település építészeti értékeit.

KÖSZÖNTŐ

Serényfalva község egy ma is élő település, mely számos régi építészeti
értéket rejt. A lakóházak és az utcák elhelyezkedése, sora, rendje igen sok
tradicionális elemet őriz az eltelt évtizedek modernizációja ellenére.

KÖSZÖNTŐ

Lakókörnyezetünk színvonala, annak szépsége és korszerűsége hozzájárul
ahhoz, hogy jól érezzük magunkat településünkön. Fontos az épített- és a
természeti környezet tiszteletben tartása. Meg kell őrizni a múlt értékeit,
azok szépségét, esztétikai minőségét, de fontos, hogy hangsúlyt fektessünk a korszerűségre és a funkcionalitásra is.

KÖSZÖNTŐ

Úgy gondolom, hogy a kézikönyv megalkotásával esély nyílik a védendő értékek hosszú távú megőrzésére és a vidéki környezet megtartására.

KÖSZÖNTŐ
A könyvet tisztelettel ajánlom figyelmébe minden serényfalvai, illetve Serényfalváról elszármazott polgárnak és a település iránt érdeklődőknek.
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Serényfalva, 2017. szeptember 13.

Szerna Csaba
polgármester
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BEVEZETÉS

Településképről beszélve a legtöbb embernek a közterületek megjelenése,
rendezett, esztétikus kialakítása jut eszébe. A településkép azonban sokkal
több ennél, és sokkal több elem alakítja. A legmeghatározóbbak ezek közül
maguk az épületek, amik településeinken túlnyomórészt magánkézben vannak. Ebből következik, hogy a településkép megjelenése legnagyobbrészt
nem is az önkormányzaton múlik, hanem magukon a lakókon: ha a saját házát, kertjét, kerítését mindenki megfelelően alakítja ki, akkor az egész település szebb lesz. Sokszor lehet hallani az ellenvetést, hogy a szépség szubjektív.
Az építészeti szépségre ez nem feltétlenül igaz: gondoljunk csak arra, hogy
általában nincs vita az emberek között arról, hogy melyik város szép és melyik nem. Ez nem lenne lehetséges, ha az építészeti szépség valóban szubjektív lenne.

1

BEVEZETÉS
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A települések képét, szépségét nagymértékben az épületek formálják. Ezért
nem mindegy, hogy egy településen hogyan építkezünk. Ahogy a hétköznapi
életben is mindig igyekszünk az alkalomhoz megfelelően öltözködni, úgy egy
adott településen is úgy érdemes építkezni, ahogy a település kialakult képe,
építészeti hagyományai azt megkívánják: ez az egész közösség érdeke. Ez
sajnos azonban nem mindig könnyű. Ebben próbál ez a kézikönyv segítséget
nyújtani. Serényfalva bemutatásával, építészeti, természeti értékeinek felvonultatásával szeretne jó, követendő példákat állítani azok számára, akik építeni, felújítani, átalakítani, bővíteni szeretnének a faluban.
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A szépség ugyanis helyzetfüggő is: ami szép az egyik helyen, nem biztos,
hogy az a másik helyen is. A cél az, hogy Serényfalva meglévő értékeit úgy
bővítsük, hogy megőrizzük őket; hogy utódainkra olyan települést hagyjunk
örökül, amit ők is méltónak tartanak majd a megőrzésre.
Az ajánlások nem tekinthetők kötelező jellegűnek, céljuk nem a tervezési szabadság megkurtítása, uniformizálása, hanem éppen a valós értékek megismertetése, a sokféle izgalmas lehetőség feltárása.
A települések épített örökségéről szólva építészként, műemlékvédelmi szakmérnökként többször találkozom olyan véleménnyel, hogy az esetlegesen
nem túl jó állapotú régi épületek nem szépek. Egy épület nem pusztán attól
lesz szép, hogy frissen van felújítva. Ne tévesszen meg minket, ha málló vakolatot vagy hézagos cseréptetőt látunk egy házon: ezek felújítása, cseréje
sokkal egyszerűbb, mint egy új ház építése; és ha felújítunk egy régi épületet,
azzal az örökségünket is ápoljuk. Éppen ezért a kézikönyv készítése során
bátran választottam illusztrációnak olyan épületekről készült fotókat is,
amiknek építészeti értéke kétségtelen, de jelenleg kisebb-nagyobb felújításra
szorulnak.

Fent: Serényfalva látképe dél-nyugat felől
Fent jobbra: a téglagyár kéményének részlete

Fent: Serényfalva látképe dél-nyugat felől
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A kézikönyv nem egy merev, lezárt egész, hanem nyílt, folyamatos
hozzászólást
és
változtatást lehetővé tevő kezdeményezés kíván
ahogy a
BEMUTATÁSA
A lenni,
kézikönyv
település
története
sem
befejehasználatáról
zett, hanem folyamatosan tovább íródik. Ezért, ha újabb szép
ház születik, az bekerülhet, sőt
be is kell, hogy kerüljön a
könyvbe, hogy ez által büszke lehessen rá építtetője, tervezője,
kivitelezője és a település egyaránt.
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SERÉNYFALVA BEMUTATÁSA

Serényfalva Magyarország észak-keleti részén, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, a történelmi Gömör vármegye területén fekszik, lakosainak száma
mintegy ezer fő. Földrajzi szempontból településünk az Upponyi-hegységtől
északra, a Rudabányai-hegységtől délre fekvő Putnoki- (más néven Borsodi) dombság dél-nyugati részén, a Sajó völgyéből nyíló Keleméri- (régi nevén
Máli-) patak völgyében helyezkedik el. Tengerszint feletti magassága 160–
170 méter, a településképet uraló templomdomb mintegy 190 m magas. Innen gyönyörű kilátás nyílik mind a falura; mind a környező, szépen művelt
dombokra; mind a távolabbi hegyekre. Ha innen körülnézünk, láthatjuk, hogy
Serényfalva történelmi településrésze a völgyi adottságokhoz igazodva, girbegurba utcákkal, a terepadottságokat harmonikusan kihasználó házakkal
épült be. Távolabb látszanak a téglagyár évszázados kéményei és az Újfalu
szigorúbb, derékszögű elrendezésű utcái.
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1-500
501-1000
1-500
1001-5000
501-1000
1-500
1001-5000
5001501-1000
1-500

1001-5000
5001501-1000
1-500
1001-5000
5001501-1000
1-500
1001-5000
5001501-1000
1-500

1001-5000
5001501-1000
1-500

1001-5000
5001501-1000
1-500
1001-5000
5001501-1000
1-500

1001-5000
5001501-1000
1-500

1001-5000
5001501-1000
1-500
1001-5000
5001501-1000
1-500

1001-5000
5001A régió településhálózata
501-1000
1-500
Néprajzi
értelemben
Serényfalva a Felföld keleti részén terül el. Érdekesség, hogy a magyar népi építészet jellegzetes
A régió településhálózata
1001-5000
5001501-1000
eleme, a tornác ezen
a területen viszonylag későn jelent meg, csak a XIX. század második felében. Serényfalván az
úgynevezett tört1-500
tornác jelent meg először, ami azt jelenti, hogy a tornác nem fut végig az épület teljes hosszúságáA régió
településhálózata
ban,
hanem
mintegy
belefut a ház szélesebb hátsó részébe. A tornácos házak csak a XX. század elejére váltak álta1001-5000
5001501-1000
lánossá. A tornácok oszlopai fából készültek vagy falazottak voltak, egyenes áthidalással.
1-500 legjellemzőbbnek tartott építőanyaga, a vályogtégla szintén viszonylag későn jelent meg itt.
régió településhálózata
AA magyar
népi építészet

1001-5000
5001A XVIII. század közepéig
az egész környéken a faépítkezés volt a jellemző, ezt fokozatosan váltotta fel a vályogtégla
501-1000
aA XX.
századra,
de
településünkön
már a századfordulón is jelentős volt a téglaépítésű házak aránya. Ugyanekkor
régió településhálózata
már a cserépfedés is általános volt, emellett még zsúptetős házak voltak nagyobb számban, és néhány fazsindelyes
1001-5000
házat is lehetett 5001találni. A nádtető vidékünkre egyáltalán nem jellemző. A lakóházak hagyományosan egytraktusos,
A régió házak
településhálózata
hosszú
voltak, a századfordulón jelentek meg az L-alakú házak, két utcai szobával.
5001A régió településhálózata
Néprajzi értelemben Serényfalva a Felföld keleti részén terül el. Érdekesség, hogy a magyar népi építészet jellegzetes
eleme, a tornác ezen a területen viszonylag későn jelent meg, csak a XIX. század második felében. Serényfalván az
A régió településhálózata
úgynevezett
tört tornác jelent meg először, ami azt jelenti, hogy a tornác nem fut végig az épület teljes hosszúságában, hanem mintegy belefut a ház szélesebb hátsó részébe. A tornácos házak csak a XX. század elejére váltak általánossá.
A tornácok oszlopai fából készültek vagy falazottak voltak, egyenes áthidalással.
A régió településhálózata
A magyar népi építészet legjellemzőbbnek tartott építőanyaga, a vályogtégla szintén viszonylag későn jelent meg itt.
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SERÉNYFALVA
SERÉNYFALVA
SERÉNYFALVA
SERÉNYFALVA
SERÉNYFALVA
SERÉNYFALVA
SERÉNYFALVA

TELEPÜLÉSTÖRÉNET

Településünk első említése 1338-ból való. Egy 1427-es forrás szerint a Putnoki családnak ekkor már 41 portája volt itt, ami jelentős népességre utal. A
TELEPÜLÉSTÖRÉNET
török
hódoltság, a háborúk következményeképpen a település az 1680-as,
1690-es évekre teljesen elnéptelenedett. Ennek orvoslására 1710-zel kezdődően a birtokos Serényi Farkas és Orlay Borbála Trencsén megyei birtokukról,
Béláról és Csicsmányból hoztak szlovák telepeseket. Az Első Katonai
TELEPÜLÉSTÖRÉNET
Felmérés tanúsága szerint a XVIII. század végén az Ófalu teljes területe már
be volt épülve. Málét a XIX. század közepén Fényes Elek szlovák-magyar faluként írja le, ekkor 809 lakosa volt, mind római katolikus, és mind beszélt
TELEPÜLÉSTÖRÉNET
magyarul is. Említi erdőjét, jó szántóföldjeit, rétjeit. A falu ekkor teljes egészében Serényi gróf uradalmához tartozott. A fejlődésben fontos fejezetet
jelentett a Serényiek főút közelében található téglaégetőjének téglagyárrá
TELEPÜLÉSTÖRÉNET
fejlesztése
a XX. század elején. A téglagyárhoz kapcsolódóan Serényi Béla
épített munkáskolóniát, aminek a neve az építtető emlékére Bélatelep volt. A
kolónia ikerházai ma is megvannak. Később ezektől nyugatra épült ki az Újfalu,
nagyrészt a második világháború után.
TELEPÜLÉSTÖRÉNET

+

SERÉNYFALVA
SERÉNYFALVA

A név eredete

Serényfalva eredeti neve Málé volt.
1928-ban a birtokos Serényi csaA név eredete
lád tiszteletére
Serényimál lett,
1929-től Serényifalva, 1957-től
Serényfalva.

+

A név eredete

SERÉNYFALVA
SERÉNYFALVA

SERÉNYFALVA
TELEPÜLÉSTÖRÉNET

Településünk első említése 1338-ból való. Egy 1427-es forrás szerint a Putnoki családnak ekkor már 41 portája volt itt, ami jelentős népességre utal. A
török hódoltság, a háborúk következményeképpen a település az 1680-as,
TELEPÜLÉSTÖRÉNET
1690-es évekre teljesen elnéptelenedett. Ennek orvoslására 1710-zel kezdődően a birtokos Serényi Farkas és Orlay Borbála Trencsén megyei birtokukról, Béláról és Csicsmányból hoztak szlovák telepeseket. Az Első Katonai
TELEPÜLÉSTÖRÉNET
Felmérés
tanúsága szerint a XVIII. század végén az Ófalu teljes területe már
be volt épülve. Málét a XIX. század közepén Fényes Elek szlovák-magyar faluként írja le, ekkor 809 lakosa volt, mind római katolikus, és mind beszélt
magyarul
is. Említi erdőjét, jó szántóföldjeit, rétjeit. A falu ekkor teljes egéTELEPÜLÉSTÖRÉNET
szében Serényi gróf uradalmához tartozott. A fejlődésben fontos fejezetet

SERÉNYFALVA
SERÉNYFALVA

+

A név eredete eredeti
SERÉNYFALVASerényfalva
neve Málé volt. 1928-ban a birtokos Serényi család tiszteletére Seeredete1929-től
rényimálA névlett,
Serényifalva, 1957-től Serényfalva.

+

A név eredete

+

A név eredete
Fent: Serényfalva
látképe délnyugat
felől

SERÉNYFALVA

A név eredete
Fent: Serényfalva
látképe délnyugat
SERÉNYFALVASerényfalva
eredeti
felől

+

neve Málé volt. 1928-ban a birtokos Serényi
család
tiszteletére SeA név
eredete
Fent:
Serényfalva
látképe délnyugat
rényimál
lett,
1929-től

felől
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TELEPÜLÉSSZERKEZET
Serényfalvát a Keleméri-patak folyásirányát követő Kossuth Lajos út
TELEPÜLÉSSZERKEZET
fűzi
fel tengelyre, nagyjából északdéli irányban. A házak többnyire a telkek északi oldalán helyezkednek el,
így
nagyon jó benapozású udvarok
TELEPÜLÉSSZERKEZET
jöttek létre.
A templomdomb lábánál fekszik a
TELEPÜLÉSSZERKEZET
történelmi
településközpont a polgármesteri hivatal épületével, a művelődési házzal, a könyvtárral, az
általános
iskolával. Tovább haladva
TELEPÜLÉSSZERKEZET
dél felé, a viszonylag új református
templomot elérve a völgy leszűkül, itt
a falu is egyutcássá válik, és a patak
TELEPÜLÉSSZERKEZET
nyugati
oldalán a telkek annyira lerövidülnek, hogy az eddigi kelet-nyugati
tájolású, az utcára merőleges házakat
az
utcával párhuzamos ikerházak
TELEPÜLÉSSZERKEZET
sora váltja fel.
Tovább haladva dél felé a Kossuth útnak
már csak a nyugati oldala van beTELEPÜLÉSSZERKEZET
épülve, háború utáni házakkal. Ez a
rész átmenetet képez az Ó- és az Újfalu
között. Ahol a völgy kiszélesedik,
TELEPÜLÉSSZERKEZET
ott helyezkedik el a már említett téglagyár és a patak nyugati oldalán a
derékszögű utcarendszerű Újfalu. A
TELEPÜLÉSSZERKEZET
házak
az Ófaluhoz hasonlóan itt is telekhatárra épültek; kelet-nyugati tájolású telkek esetén az északi, északdéli
tájolású telkek esetén a nyugati
TELEPÜLÉSSZERKEZET
oldalra. Községünket a 26-os főút
felé rendezett park határolja, játszótérrel, sportpályákkal, szabadtéri
TELEPÜLÉSSZERKEZET
színpaddal, üzletekkel.

TELEPÜLÉSSZERKEZET
Serényfalvát a Keleméri-patak folyásirányát követő Kossuth Lajos út
TELEPÜLÉSSZERKEZET
fűzi
fel tengelyre, nagyjából északdéli irányban. A házak többnyire a telkek
északi
oldalán helyezkednek
el,
Balra:
a téglagyári
bányató (fotó:
így
nagyon
jó
benapozású
udvarok
Északmagyar
Téglaipari
Kft.)
TELEPÜLÉSSZERKEZET
jöttek létre.

Balra fent: Bánrévei vízmű vasú-

A templomdomb lábánál fekszik a
ti megállóhely
történelmi
településközpont a polTELEPÜLÉSSZERKEZET
gármesteri hivatal épületével, a művelődési
a könyvtárral,
az
Balra: a házzal,
téglagyári
bányató (fotó:
általános
iskolával.
Tovább
Északmagyar
Téglaipari
Kft.) haladva
dél felé, a viszonylag új református
templomot
elérve a völgy
Balra fent: Bánrévei
vízműleszűkül,
vasú- itt
ati falu
is egyutcássá válik, és a patak
megállóhely
nyugati oldalán a telkek annyira lerö-
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KÜLTERÜLETEK

A településünk külterületein lévő
dombokon zömmel mezőgazdasági
tevékenység
folyik. Kivétel az északKÜLTERÜLETEK
keletre elhelyezkedő erdőség, ahol a
Kelemér-Serényfalva Természetvédelmi Terület található és a SzörnyűKÜLTERÜLETEK
völgyi-patakon létesült halastó. A falutól keletre van a Lódomb, ahol tangazdaság üzemel. Délen, már a 26KÜLTERÜLETEK
os
főút túloldalán van Pogonyipuszta, a Serényi László gróf által
alapított egykori mintagazdaság. Ez a
Sajóra
kifutó rész zömmel sík. A törKÜLTERÜLETEK
ténelmi falutól délkeletre, az új településrésztől keletre található a
jelenleg is üzemelő téglagyár. A gyár
KÜLTERÜLETEK
mögött
agyagbányászatból visszamaradt bányató van, ennek rekultiválása a jövő feladata.

KÜLTERÜLETEK
KÜLTERÜLETEK
KÜLTERÜLETEK
KÜLTERÜLETEK
KÜLTERÜLETEK
KÜLTERÜLETEK
KÜLTERÜLETEK
KÜLTERÜLETEK
KÜLTERÜLETEK

KÜLTERÜLETEK
Balra:
serényfalvai táj
Balra: serényfalvai táj
Balra: serényfalvai táj


ÖRÖKSÉGÜNK
//

// A településképi szempontból meghatározó építészeti, műemléki, táji és
természeti értékek, településképi jellemzők

ÖRÖKSÉGÜNK
ÉPÍTETT ÉRTÉKEK

Bár településünknek országosan védett műemléke nincsen, ez nem jelenti
// A településképi szempontból meghatározó építészeti, műemléki, táji és
azt, hogy ne bővelkedne építészeti értékekben.

ÖRÖKSÉGÜNK
Közülük talán a legfontosabb a Mindenszentek római katolikus templom,
ÉPÍTETT ÉRTÉKEINK
természeti értékek, településképi jellemzők

melynek építése az újonnan betelepített népesség katolikus vallása miatt vált
szükségessé. A templom 1793-ban épült fel, később kibővítették, Vályi András 1799-ben így ír róla: „újonnan épült szép messze látható templomja”. A
// A településképi szempontból meghatározó építészeti, műemléki, táji és
magas dombon álló épület valóban uralja a környező tájat, védelmezve tekint
természeti értékek, településképi jellemzők
le a falura és a környező földekre. A klasszicizáló későbarokk stílusú épület
feltárulása különösen a Petőfi útról induló, növényekkel szegélyezett lépcsősoron megközelítve megkapó. A dombtetőn tégla támfallal megtámasztott
platón áll a templom, tengelyében egy kőből készült feszülettel. Tornya a
//
A településképi található,
szempontból
meghatározó
építészeti,
műemléki,egyhatáji és
hossztengelyében
bejárata
a toronyaljban
van. Kialakítása
természeti
értékek,
településképi
jellemzők
jós, csehsüvegboltozatos, egyenes szentélyzáródású.

ÖRÖKSÉGÜNK
ÉPÍTETT ÉRTÉKEINK
ÖRÖKSÉGÜNK
ÉPÍTETT ÉRTÉKEINK
ÖRÖKSÉGÜNK
ÉPÍTETT ÉRTÉKEINK

// A településünknek
településképi szempontból
építészeti,
műemléki,
és
Bár
országosanmeghatározó
védett műemléke
nincsen,
ez nem táji
jelenti
természeti
településképi
jellemzők
Lent:
azt,
hogy
a templom
neértékek,
bővelkedne
a temető
építészeti
felől nézve
értékekben.

ÖRÖKSÉGÜNK
Közülük talán a legfontosabb a Mindenszentek római katolikus templom,
ÉPÍTETT ÉRTÉKEINK

melynek építése az újonnan betelepített népesség katolikus vallása miatt vált
Lent: a templom a temető felől nézve
szükségessé. A templom 1793-ban épült fel, később kibővítették, Vályi And//
településképi
építészeti,
műemléki,
táji és
rásA1799-ben
így írszempontból
róla: „újonnanmeghatározó
épült szép messze
látható
templomja”.
A
természeti
értékek,
településképi
magas dombon
álló épület
valóbanjellemzők
uralja a környező tájat, védelmezve tekint
Lent: a templom a temető felől nézve
le a falura és a környező földekre. A klasszicizáló későbarokk stílusú épület
feltárulása különösen a Petőfi útról induló, növényekkel szegélyezett lépcsősoron megközelítve megkapó. A dombtetőn tégla támfallal megtámasztott
Lent: a templom a temető felől nézve
platón
áll a templom,
tengelyében
egy kőből készült
feszülettel.
Tornya
// A településképi
szempontból
meghatározó
építészeti,
műemléki,
táji ésa
hossztengelyében
található,
bejárata
a
toronyaljban
van.
Kialakítása
egyhatermészeti értékek, településképi jellemzők
jós, csehsüvegboltozatos, egyenes szentélyzáródású.

ÖRÖKSÉGÜNK

ÉPÍTETT ÉRTÉKEINK

ÖRÖKSÉGÜNK

ÉPÍTETT ÉRTÉKEINK

Lent: a templom a temető felől nézve

ÖRÖKSÉGÜNK

ÉPÍTETT ÉRTÉKEINK

Lent: a templom a temető felől nézve
// A településképi szempontból meghatározó építészeti, műemléki, táji és
Bár
településünknek
országosan jellemzők
védett műemléke nincsen, ez nem jelenti
természeti
értékek, településképi

ÖRÖKSÉGÜNK
Közülük talán a legfontosabb a Mindenszentek római katolikus templom,
azt, hogy ne bővelkedne építészeti értékekben.

Lent: a templom a temető felől nézve

ÉPÍTETT ÉRTÉKEINK

melynek építése az újonnan betelepített népesség katolikus vallása miatt vált
szükségessé.
A templom
1793-ban
épült fel, később
kibővítették,
Vályitáji
And// A településképi
szempontból
meghatározó
építészeti,
műemléki,
és
Lent:
a templom a temető
felől nézve
rás
1799-ben
így
ír
róla:
„újonnan
épült
szép
messze
látható
templomja”.
A
természeti értékek, településképi jellemzők
magas dombon álló épület valóban uralja a környező tájat, védelmezve tekint
le a falura és a környező földekre. A klasszicizáló későbarokk stílusú épület
Lent: a templom a temető felől nézve
feltárulása különösen a Petőfi útról induló, növényekkel szegélyezett lépcsősoron megközelítve megkapó. A dombtetőn tégla támfallal megtámasztott
//
A településképi
szempontból
meghatározó építészeti, műemléki, táji és
platón
a templom,
tengelyében
Lent: a áll
templom
a temető
felől nézveegy kőből készült feszülettel. Tornya a
természeti
értékek,
településképi
jellemzők
hossztengelyében található, bejárata
a toronyaljban van. Kialakítása egyhajós, csehsüvegboltozatos, egyenes szentélyzáródású.

ÖRÖKSÉGÜNK

ÉPÍTETT ÉRTÉKEINK

ÖRÖKSÉGÜNK

ÉPÍTETT ÉRTÉKEINK

ÖRÖKSÉGÜNK

Lent: a templom a temető felől nézve

ÉPÍTETT ÉRTÉKEINK

// A településképi szempontból meghatározó építészeti, műemléki, táji és
természeti
értékek,
településképi
jellemzők
Lent:
a templom
a temető
felől nézve
Bár településünknek
országosan
védett műemléke nincsen, ez nem jelenti
azt, hogy ne bővelkedne építészeti értékekben.
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3
3
3

Szakrális épületekről szólva meg kell még említeni a ravatalozót, a temető új Fent: a katolikus templom (fotó: Bárépítésű harangházát és a Kossuth utcán álló, szintén viszonylag új reformá- dos Lászlóné)
tus templomot.

Lent: ravatalozó

3

Fent: a katolikus templom (fotó: Bár-

i

Szakrális épületekről szólva meg kell még említeni a ravatalozót, a temető új dos Lászlóné)
építésű harangházát és a Kossuth utcán álló, szintén viszonylag új reformáLent: ravatalozó
tus templomot.

Jogszabályi háttér

i

Fent: a katolikus templom (fotó: BárA Lászlóné)
kulturális örökség védelmédos

3

ről szóló 2001. évi LXIV törSzakrális épületekről szólva meg kell még említeni a ravatalozót, a temető új
Jogszabályi háttér
Lent:
ravatalozó
vény
építésű harangházát és a Kossuth utcán álló, szintén viszonylag új református templomot.
13/2015. (III. 11.) MvM rendelet a katolikus templom (fotó: BárFent:

i

Jogszabályi háttér

dos
Lászlóné)(VIII. 13.) FVM ren66/1999.

Szakrális épületekről szólva meg kell még említeni a ravatalozót, a temető új
építésű harangházát és a Kossuth utcán álló, szintén viszonylag új református templomot.

delet
Lent:
ravatalozó

3

Jogszabályi háttér

i

A kulturális
Fent:
a katolikusörökség
templomvédelmé(fotó: Bárről szóló 2001. évi LXIV tördos Lászlóné)
Jogszabályi háttér
vény

Lent:
ravatalozó
13/2015.
(III. 11.) MvM rende-

i

let Jogszabályi háttér
Szakrális épületekről szólva meg kell még említeni a ravatalozót, a temető új
építésű harangházát és a Kossuth utcán álló, szintén viszonylag új reformá66/1999.
(VIII.templom
13.) FVM
renFent:
a katolikus
(fotó:
Bártus templomot.
delet
dos
Lászlóné)
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A legtöbb értékes épület értelemszerűen a településközpontban található, Fent: református templom
ezek nagy része helyi védelem alatt áll. Értékes középület az Önkormányzat Balra: harangház
épülete és az 1933-ban elkészült, 2005-ben kibővített Művelődési Ház.
Lent: az Önkormányzat épülete

Fent: református templom

A legtöbb értékes épület értelemszerűen a településközpontban található,
Balra: harangház
ezek nagy része helyi védelem alatt áll. Értékes középület az Önkormányzat
Lent: az Önkormányzat épülete
épülete és az 1933-ban elkészült, 2005-ben kibővített Művelődési Ház.

Fent: református templom

A legtöbb értékes épület értelemszerűen a településközpontban található, Balra: harangház
ezek nagy része helyi védelem alatt áll. Értékes középület az Önkormányzat Lent: az Önkormányzat épülete
épülete és az 1933-ban elkészült, 2005-ben kibővített Művelődési Ház.

Fent: református templom
Balra: harangház
A legtöbb értékes épület értelemszerűen a településközpontban található,
Lent: az Önkormányzat épülete
ezek nagy része helyi védelem alatt áll. Értékes középület az Önkormányzat
épülete és az 1933-ban elkészült, 2005-ben kibővített Művelődési Ház.

Fent: református templom
Balra: harangház
A legtöbb értékes épület értelemszerűen a településközpontban található, Lent: az Önkormányzat épülete
ezek nagy része helyi védelem alatt áll. Értékes középület az Önkormányzat
épülete és az 1933-ban elkészült, 2005-ben kibővített Művelődési Ház.

Fent: református templom
Balra: harangház
Lent: az Önkormányzat épülete

A legtöbb értékes épület értelemszerűen a településközpontban található,
ezek nagy része helyi védelem alatt áll. Értékes középület az Önkormányzat
épülete és az 1933-ban elkészült, 2005-ben kibővített Művelődési Ház.
Fent: református templom

Balra: harangház
Lent: az Önkormányzat épülete

A legtöbb értékes épület értelemszerűen a településközpontban található,
ezek nagy része helyi védelem alatt áll. Értékes középület az Önkormányzat
Fent: református templom
épülete és az 1933-ban elkészült, 2005-ben kibővített Művelődési Ház.
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Több szép állapotban megmaradt hagyományos, hosszú népi lakóház van
Serényfalván. Ezek egy része a monumentális építészet stílusjegyeit, homlokzati díszítőelemeit is felvonultatja. Az alábbi képeken ezekre láthatunk néhány példát.

Fent: Művelődési Ház (fotó: Bárdos
Lászlóné)

Több szép állapotban megmaradt hagyományos, hosszú népi lakóház van
Serényfalván. Ezek egy része a monumentális építészet stílusjegyeit, hom- Lent: Tornácos népi jelegű lakóház
lokzati díszítőelemeit is felvonultatja. Az alábbi képeken ezekre láthatunk né- az Ófaluban kapcsolt gerébtokos
ablakokkal, gazdag nyíláskeretezéshány példát.

sel, oszlopfős pilaszterekkel, falazott
tornácoszlopokkal. Külön figyelemre
méltó a ház végében a melléképület
kialakítása téglából készült piTöbb szép állapotban megmaradt hagyományos, hosszú népi lakóház van laszterekkel és boltövekkel.
Serényfalván. Ezek egy része a monumentális építészet stílusjegyeit, homlokzati díszítőelemeit is felvonultatja. Az alábbi képeken ezekre láthatunk néhány példát.

Több szép állapotban megmaradt hagyományos, hosszú népi lakóház van
Serényfalván. Ezek egy része a monumentális építészet stílusjegyeit, homlokzati díszítőelemeit is felvonultatja. Az alábbi képeken ezekre láthatunk néhány példát.
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Népi jellegű lakóház az Ófaluban,
oszlopfős pilasztereket utánzó vakolatdíszekkel.

Népi jellegű lakóház az Ófaluban,
oszlopfős pilasztereket utánzó vakolatdíszekkel.

Népi jellegű lakóház az Ófaluban,
oszlopfős pilasztereket utánzó vakolatdíszekkel.

Népi jellegű lakóház az Ófaluban,
oszlopfős
pilasztereket
utánzóazvakoTornácos népi
jellegű lakóház
Ófalatdíszekkel.
luban.
Tornáca falazott oszlopokkal
rendelkezik, kosáríves áthidalással.
Érdemes megfigyelni az ablakok
szemöldökpárkányát
azokat
Népi jellegű lakóház és
az az
Ófaluban,
alátámasztó
díszes konzolokat,
valaoszlopfős pilasztereket
utánzó vakomint
az épület összetett párkányzalatdíszekkel.
tát.
Népi jellegű lakóház az Ófaluban,
Tornácos
jellegű lakóház
Ófaoszlopfősnépi
pilasztereket
utánzóazvakoluban.
Tornáca
falazott
oszlopokkal
latdíszekkel.
rendelkezik, kosáríves áthidalással.
Érdemes megfigyelni az ablakok
szemöldökpárkányát és az azokat
Népi jellegű díszes
lakóház
az Ófaluban,
alátámasztó
konzolokat,
valaoszlopfős
pilasztereket
vakomint
az épület
összetettutánzó
párkányzalatdíszekkel.
tát.
Városias, polgári jellegű lakóház
Népi
jellegű
az Ófaluban,
Tornácos
népi lakóház
jellegű lakóház
az Ófaoszlopfős
pilasztereket
vakoluban. Tornáca falazottutánzó
oszlopokkal
latdíszekkel.
rendelkezik, kosáríves áthidalással.
Érdemes megfigyelni az ablakok
szemöldökpárkányát és az azokat
alátámasztó
konzolokat,
valaNépi jellegű díszes
lakóház
az Ófaluban,
mint
az
épület
összetett
párkányzaoszlopfős pilasztereket utánzó vakotát.
latdíszekkel.
Tornácos
népi lakóház
jellegű lakóház
az ÓfaNépi jellegű
az Ófaluban,
luban.
Tornáca
falazott
oszlopokkal
oszlopfős pilasztereket utánzó vakorendelkezik,
latdíszekkel. kosáríves áthidalással.
Érdemes megfigyelni az ablakok
szemöldökpárkányát és az azokat
alátámasztó díszes konzolokat, valaNépi
jellegű
azpárkányzaÓfaluban,
mint az
épületlakóház
összetett
oszlopfős
pilasztereket
utánzó
vakotát.
latdíszekkel.
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Az ipari, iparhoz kötődő építészet is
létrehozott értékeket Serényfalván,
ilyenek a téglagyári ikerházak és a
téglagyár régi épületei. Ezek a dualizmus-kori ipari építészet jellegzetes
példái, jellegükben hasonlóak a diósgyőri vasgyár híres téglaépületeihez.
Serényfalva különlegessége az Arany
János úti parkban felállított, fából készült kisméretű szélmalom és a mellette lévő, függesztett tetőszerkezetű szabadtéri színpad.

Az ipari, iparhoz kötődő építészet is
létrehozott
értékeket
Serényfalván,
Balra: a téglagyár
kéményének
ilyenek
részletea téglagyári ikerházak és a
téglagyár régi épületei. Ezek a dualizmus-kori
építészet
jellegzetes
Balra fent:ipari
a malom
és a színpad
példái, jellegükben hasonlóak a diósgyőri vasgyár híres téglaépületeihez.
Serényfalva
különlegessége
az Arany
Balra: a téglagyár
kéményének
János
úti parkban felállított, fából kérészlete
szült kisméretű szélmalom és a mellette
függesztett
Balra fent: a lévő,
malom és a színpad
tetőszerkezetű szabadtéri színpad.

+

Ipari örökség megyénkben

+

Balra:
a téglagyár kéményének
A századfordulótól
a rendszerrészlete
váltásig az Ózdot és Miskolcot

Ipari
örökség
megyénkben
összekötő
főút környékére
kon-

Balra fent: a malom
és a színpad
a megyei
Azcentárlódott
ipari, iparhoz
kötődő nehézipar
építészet is
oroszlánrésze.
A bányák
és a
létrehozott
értékeket
Serényfalván,
Ipari
örökség
megyénkben
kohászat
Gömör,
Torna
és és
az a
ilyenek
a téglagyári
ikerházak
Aggteleki
karszt
lakosságát
is
téglagyár
régi épületei.
Ezek a dualizBalra: a téglagyár
kéményének
munkával
látták
el.
A
Serényfalvi
mus-kori
részlete ipari építészet jellegzetes
Téglagyár
a Putnokival,
Mályival,
példái,
jellegükben
hasonlóak
a diósIpari
örökség
megyénkben
Sajószentpéterivel
egyetemben
győri
híres téglaépületeihez.
Balravasgyár
fent: a malom
és a színpad
a megnövekedő lakosság építőSerényfalva
különlegessége
az Arany
anyagigényét
voltak
hivatottak
Ipari
örökség
megyénkben
János
úti
parkban
felállított,
fából
elátni. Az üzemek bezáratásátkészült
kisméretű
és a melBalra:
a téglagyár
kéményének
követően
azszélmalom
ipari ingatlanok
lette
lévő,
függesztett
részlete
helyzete többnyire kérdésessé
Ipari
örökség
megyénkben
tetőszerkezetű
szabadtéri
színpad.
vált, értékei ellenére
a leromlás
Balra
fent: a malom
és a színpad
és pusztulás
fenyegeti
egykori
munkahelyeinket.

+
+
+

Ipari örökség megyénkben

+

Balra: a téglagyár kéményének
részlete
AzIpari
ipari,örökség
iparhoz kötődő
építészet is
megyénkben

létrehozott értékeket Serényfalván,
Balra fent: a malom és a színpad
ilyenek a téglagyári ikerházak és a
téglagyár régi épületei. Ezek a dualizIpari örökség megyénkben
mus-kori ipari építészet jellegzetes
példái,
hasonlóak a diósBalra: ajellegükben
téglagyár kéményének
győri
vasgyár híres téglaépületeihez.
részlete

+

Ipari örökség megyénkben
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Serényfalva külterületén található Pogonyipuszta, a jelenleg elhagyatott egykori mintagazdaság. Itt építészeti és
történeti értéket is képvisel a nagyméretű, téglafalú, boltozatos kialakítású XIX. századi istálló. Helyi védelme, felújítása javasolt.

Serényfalva külterületén található Pogonyipuszta, a jelenleg elhagyatott egykori mintagazdaság. Itt építészeti és
történeti értéket is képvisel a nagyméretű, téglafalú, boltozatos kialakítású XIX. századi istálló. Helyi védelme, felújítása javasolt.

Serényfalva külterületén található Pogonyipuszta, a jelenleg elhagyatott egykori mintagazdaság. Itt építészeti és
történeti értéket is képvisel a nagyméretű, téglafalú, boltozatos kialakítású XIX. századi istálló. Helyi védelme, felújítása javasolt.

Serényfalva külterületén található Pogonyipuszta, a jelenleg elhagyatott egykori mintagazdaság. Itt építészeti és
történeti értéket is képvisel a nagyméretű, téglafalú, boltozatos kialakítású XIX. századi istálló. Helyi védelme, felújítása javasolt.

Legfelül: Serényi László Gróf egykori mintagazdaságának istállója Pogonyipusztán
Fent: a milleniumi emlékmű (fotó: Bárdos Lászlóné)

Legfelül: Serényi László Gróf egykori mintagazdaságának istállója Pogonyipusztán
Fent: a milleniumi emlékmű (fotó: Bárdos Lászlóné)

Legfelül: Serényi László Gróf egykori minta-
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Nem épület ugyan, de fontos megemlíteni a település központjában
álló, XIX. századi, festett Nepomuki
Szent János-szobrot és a milleniumi
emlékművet.
Serényfalván a településkép nem túl
nagy méretű, de fontos elemei a több
helyen még meglévő régi kútházak.

Nem épület ugyan, de fontos megemlíteni a település központjában
álló, XIX. századi, festett Nepomuki
Szent János-szobrot és a milleniumi
emlékművet.
Serényfalván a településkép nem túl
nagy méretű, de fontos elemei a több
helyen még meglévő régi kútházak.

Nem épület ugyan, de fontos megemlíteni a település központjában
álló, XIX. századi, festett Nepomuki
Szent János-szobrot és a milleniumi
Balra: Nepomuki Szent János Szobor
emlékművet.

Fent: egy felújítás
előtt álló kútház
Serényfalván
a településkép
nem túl
nagy méretű, de fontos elemei a több
helyen még meglévő régi kútházak.
Balra: Nepomuki Szent János Szobor
Fent: egy felújítás előtt álló kútház
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TERMÉSZETI ÉRTÉKEK
Országos védelem alatt áll falu észak-keleti külterületén lévő Kelemér-Serényfalva Természetvédelmi Terület. Natura 2000 védelem alatt áll a Sajó völgye, ami
a külterület déli részét szeli át. A Putnoki-dombsághoz
tartozó részek különleges madárvédelmi területek.

TERMÉSZETI ÉRTÉKEINK

Különleges szépségű a Szörnyű-völgy a halastóval.

TERMÉSZETI ÉRTÉKEINK

Egykor ember alkotta objektum volt a Szörnyű-völgy
keleti oldalán lévő, Zsidóvárként is ismert őskori földvár, de mára a természet visszahódította.

TERMÉSZETI ÉRTÉKEINK
TERMÉSZETI ÉRTÉKEINK
Jobbra: idei egerészölyv Serényfalva határában

TERMÉSZETI ÉRTÉKEINK

Lent: a Putnoki-tónak is nevezett Szörnyű-völgyihalastó
Túlsó lapon: a Sajó a vasúti hídról fényképezve

i
Jogszabályi háttér

i

Hatályos Natura 2000 kormányrendelet 275/2004.
(X.8.)

Jogszabályi háttér

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről
496/2016 (XII. 28.) Korm. rendleet a kulturális
örökség védelmével
kapcsolatos
Jogszabályi
háttér szabályokról

i

Hatályos Natura 2000 kormányrendelet 275/2004.
Jogszabályi háttér
(X.8.)

i

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről
496/2016 (XII. Jogszabályi
28.) Korm. háttér
rendleet a kulturális
örökség védelmével kapcsolatos szabályokról

i

Jogszabályi háttér

Hatályos Natura 2000 kormányrendelet 275/2004.
(X.8.)
1996. évi LIII. törvény
a természet
Jogszabályi
háttér védelméről

i

TERMÉSZETI ÉRTÉKEINK

496/2016 (XII. 28.) Korm. rendleet a kulturális
örökség védelmével kapcsolatos szabályokról

Lent: a Putnoki-tónak is nevezett Szörnyű-völgyihalastó

Hatályos Natura 2000 kormányrendelet 275/2004.
(X.8.)
Jogszabályi háttér

Jobbra: idei egerészöjv Serényfalva határában

TERMÉSZETI ÉRTÉKEINK

Túlsó lapon: a Sajó a vasúti hídról fényképezve

TERMÉSZETI ÉRTÉKEINK

Jobbra: idei egerészöjv Serényfalva határában

Lent: a Putnoki-tónak is nevezett Szörnyű-völgyihalastó

TERMÉSZETI ÉRTÉKEINK

Túlsó lapon: a Sajó a vasúti hídról fényképezve

TERMÉSZETI ÉRTÉKEINK

Jobbra: idei egerészöjv Serényfalva határában

Lent: a Putnoki-tónak is nevezett Szörnyű-völgyihalastó

TERMÉSZETI
ÉRTÉKEINK
Túlsó
lapon: a Sajó a vasúti
hídról fényképezve
Jobbra: idei egerészöjv Serényfalva határában

TERMÉSZETI ÉRTÉKEINK
Lent: a Putnoki-tónak is nevezett Szörnyű-völgyi-

Jogszabályi háttér

i

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről
496/2016 (XII. 28.) Korm. rendleet a kulturális
Jogszabályi háttér
örökség védelmével kapcsolatos szabályokról

i

Jogszabályi
háttér
Hatályos Natura
2000 kormányrendelet
275/2004.
(X.8.)
1996. évi LIII. törvény a természet védelméről

i

Jogszabályi háttér

496/2016 (XII. 28.) Korm. rendleet a kulturális
örökség védelmével kapcsolatos szabályokról

Jogszabályi háttér

i

Hatályos Natura 2000 kormányrendelet 275/2004.
(X.8.)

Jogszabályi háttér

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről
TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONT496/2016 (XII. 28.) Korm. rendleet a kulturális
BÓL
MEGHATÁROZÓ
TERÜLEörökség védelmével
kapcsolatos
Jogszabályi
háttér szabályokról

i

TEK A TELEPÜLÉSEN

halastó

Hatályos Natura
2000 kormányrendelet
275/2004.
Jogszabályi
háttér
(X.8.)

Túlsó lapon: a Sajó a vasúti hídról fényképezve

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről

TERMÉSZETI ÉRTÉKEINK

Jobbra: idei egerészöjv Serényfalva határában

TELEPÜLÉS496/2016 (XII. 28.) Korm. rendleet a kulturális
KÉPI SZEMörökség védelmével kapcsolatos szabályokról
PONTBÓL

i
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TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL
MEGHATÁROZÓ TERÜLETEK A
TELEPÜLÉSEN
// eltérő karakterű területek lehatárolása a településkép,
arculati jellemzők és településkarakter bemutatásával

Ófalu
TELEPÜLÉSKÉPI
SZEMPONTBÓL
Újfalu
MEGHATÁROZÓ
TERÜLETEK A
ikerházas településrész
TELEPÜLÉSEN

// eltérő karakterű területek lehatárolása a településkép,

arculati jellemzők és településkarakter bemutatásával
TELEPÜLÉSKÉPI
SZEMPONTBÓL
Ófalu
MEGHATÁROZÓ
TERÜLETEK A
Újfalu
ikerházas településrész
TELEPÜLÉSEN

TELEPÜLÉSKÉPI
SZEMPONTBÓL
// eltérő karakterű területek lehatárolása
a településkép,
arculati jellemzők és településkarakter bemutatásával
MEGHATÁROZÓ
TERÜLETEK A
Ófalu
Újfalu
TELEPÜLÉSEN
ikerházas településrész

TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL
// eltérő karakterű területek lehatárolása a településkép,
MEGHATÁROZÓ
TERÜLETEK A
arculati jellemzők és településkarakter bemutatásával
Ófalu
TELEPÜLÉSEN
Újfalu

ikerházas településrész

TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL
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ÓFALU
Az Ófalu Serényfalva történeti településrésze. Báját különösen emeli, hogy
több utcája felfut a települést övező domboldalakra. A házak az Ófaluban hagyományosan az oldalhatáron állnak, és kis előkert választja el őket az utcától. Új épületeknél is ez a beépítés javasolt. Hagyományosan két házforma
van jelen ezen a területen: az egyik az utcára merőlegesen hosszan elnyújtott
téglalap alakú, két vagy egy utcai ablakkal (a népi lakóházak két utcai ablakosak, az újabbak csak egy), a másik pedig az L-alakú, ahol az utcai homlokzat
szélesebb, és vagy két szélesebb ablak van rajta, vagy esetenként négy. Új
épületeknél ajánlott ezekhez idomulni, a meglévő épületek átalakításakor pedig ezeket a tömegeket megtartani. Keresztbe beforduló belső épületszárny
építése nem javasolt, ez a telket is nehezen használhatóvá teszi. Középületek
esetében a településközpontban előfordul a zártsorú beépítés is (ilyen például a könyvtár épülete). Ez a fajta beépítés csak a központban, és csak jelentős középületek esetén javasolt.

ÓFALU
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A német nyelvben létezik egy magyarra lefordíthatatlan szó: Dachlandschaft.
Ez nagyjából a tetők által alkotott tájképet jelenti. Nagyon szépen, plasztikusan kifejezi azt, amit egy településre felülről rátekintve látunk. Ilyenkor az
egyes házak nem különülnek el, a homlokzatok alig látszanak, viszont a látvány szépsége nagyban függ a tetők kialakításától: formájától, dőlésszögétől,
anyagától.
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épületeknél ajánlott ezekhez idomulni, a meglévő épületek átalakításakor pedig ezeket a tömegeket megtartani. Keresztbe beforduló belső épületszárny
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Az utca felé forduló homlokzat oromfalas megoldása nem jellemző, a
kontyolt tető alkalmazása javasolt. A tetők héjalásának anyaga településünkön már száz évvel ezelőtt is zömmel égetett cserép volt. Ettől eltérni az Ófaluban nem ajánlott.
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Melléképületeket, garázsokat az utcafrontra tenni nem
szabad. Hagyományosan két megoldás van melléképületekre. Ha a telek elég széles, akkor a különálló melléképület
kerülhet a telek házzal átellenes oldalára, de ekkor is az utcától jelentősen hátrahúzva, és a házzal párhuzamos gerincű, kontyolt magastetővel. Ha a telek ezt a kialakítást
nem teszi lehetővé, akkor a melléképületet a ház hátuljába,
mintegy a házat folytatva kell felépíteni. Más anyaghasználattal, alacsonyabb tetőgerinccel lehet a lakóháztól megkülönböztetni, ahogy erre több régi példa is van a
településen.
Az Ófaluban nincsenek tömör utcai kerítések. Serényfalva
történeti településrészén három fő kerítéstípus figyelhető
meg: fa, fém vagy falazott. Fontos kiemelni, hogy a falazott
kerítések sem tömörek, hanem serényfalvai jellegzetességképpen helyben gyártott, áttört idomtéglából készültek.
Bármelyiket anyagot választhatjuk, de mindig figyeljünk a
környezetre.
Az oldalsó kerítések készülhetnek egyszerűbb kialakítással
(akár közönséges dróthálóból is), tömör falazás itt sem javasolt. A nem kívánt átlátásokat növénytelepítéssel, sűrűbb lécezésű fakerítéssel akadályozhatjuk meg.
A történeti településrészt területi építészeti örökségi védelemre javasolt területként szükséges kezelni.
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ÚJFALU
Szűkebb értelemben Serényfalván Újfalunak, Újtelepnek a 26-os főút melletti részt hívják, de építészeti karakterében ide sorolható a Kossuth utcának
a református templomtól és a vele szemben lévő ikerházaktól délre eső része, valamint a Tompa utca is. Az Újfalu abban is különbözik az Ófalutól, hogy
a Tompa utca kivételével sík, vagy csak enyhén lejtős utcák alkotják.

ÚJFALU
ÚJFALU

A telkek ezen a részen is viszonylag keskenyek és hosszúkásak, a lakóépületek mindenhol oldalhatáron állnak, kis előkerttel. Építészeti egységesség
ezeken a részeken kevésbé van jelen, mint az Ófaluban. Az mindenesetre
megfigyelhető, hogy a régebbi házak nagyon hasonlítanak az Ófalu hasonló
korú házaira. A telepítés mellett a magastető olyan elem, ami minden épületre jellemző ezen a településrészen is. A magastetők dőlésszöge az Ófaluhoz hasonlóan 35–42 fok közötti. A tetőidomok, tetőformák változatosak,
néha egy utcán belül is. Vannak azért szabályosságok: a József Attila és az
Ady Endre úton viszonylag sok csonkakontyos régi házat találunk (ezek egy
része helyi védelem alatt áll), a Dózsa György úton pedig szinte kizárólag sátortetős házak vannak. A háztetők fedésének anyaga is kevésbé egységes,
mint az Ófaluban. Jellemző itt is a cserépfedés, de nagyon sok a műpalával
fedett ház is.
Lent: utcakép az Újfaluban
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melletti részt hívják, de építészeti karakterében ide sorolható a Kossuth ut- Lent: utcakép az Újfaluban
cának a református templomtól és a vele szemben lévő ikerházaktól délre
eső része, valamint a Tompa utca is. Az Újfalu abban is különbözik az Ófalutól, Lent: utcakép az Újfaluban
hogy a Tompa utca kivételével sík, vagy csak enyhén lejtős utcák alkotják.
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Tárolókat, garázsokat elvétve találunk a házzal egy tömbben az utcafronton,
jellemzőbb, hogy a ház mögé, a házat folytatva, az oldalhatárra épültek, maLent: utcakép az Újfaluban
gastetős lefedéssel.
A teljesen zárt utcai kerítés erre a településrészre sem jellemző.
Az Újfalu településrészt általános besorolású területként szükséges kezelni.
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IKERHÁZAS, KOLÓNIAJELLEGŰ TELEPÜLÉSRÉSZEK
Serényfalván két olyan különleges terület van, ahol a beépítés eltérő a magyarországi falvakban megszokottól. Az egyik a Kossuth út nyugati oldalán,
az Ófalutól délre, a református templommal szemben található; a másik pedig a Béke út nyugati oldalán, az Újfalu területébe ékelődve. Ezeken a helyeken téglalap alaprajzú, az utcával párhuzamos hossztengelyű nyeregtetős
ikerházak vannak. Ez az épületforma a XIX–XX. század fordulója Osztrák-Magyar Monarchiájának munkáslakótelepeire jellemző. Mivel üres telek ezeken
a területeken nincsen, új épület csak régi lebontásával valósulhat meg. Ha
ilyen történik, akkor az új épületnek meg kell őriznie elődje telepítését, kontúrját, tetőformáját. A két telep közül a Béke útin vannak a jobban megőrzött
házak. Csoportjukat javasolt helyi karaktervédelem alá helyezni, mert bár önmagukban nem jelentős épületek, de csoportban és a szomszédos téglagyár
régi épületihez kapcsolódva Serényfalva történetének, fellendülésének fontos tanúi, emlékei. A Béke úti kolónia házai így nem elbonthatóak, és átalakításuk is csak a jellegük megőrzésével képzelhető el.
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A Kossuth utcai ikerházas településrészt általános besorolású területként
szükséges kezelni, a Béke utcait építészeti örökségi védelemre javasoltként.

IKERHÁZAS, KOLÓNIAJELLEGŰ BEÉPÍTÉS
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Az egyik a Kossuth út nyugati oldalán, az Ófalutól délre, a református templommal szemben található; a másik pedig a Béke út nyugati oldalán, az Újfalu
területébe ékelődve. Ezeken a helyeken téglalap alaprajzú, az utcával párhuzamos hossztengelyű nyeregtetős ikerházak vannak. Ez az épületforma a
XIX–XX. század fordulója Osztrák-Magyar Monarchiájának munkáslakótelepeire jellemző. Mivel üres telek ezeken a területeken nincsen, új épület csak
régi lebontásával valósulhat meg. Ha ilyen történik, akkor az új épületnek meg
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útin vannak a jobban megőrzött házak. Csoportjukat javasolt helyi karaktervédelem alá helyezni, mert bár önmagukban nem jelentős épületek, de csoportban és a szomszédos téglagyár régi épületihez kapcsolódva Serényfalva
történetének, fellendülésének fontos tanúi, emlékei. A Béke úti kolónia házai
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zamos hossztengelyű nyeregtetős ikerházak vannak. Ez az épületforma a
XIX–XX. század fordulója Osztrák-Magyar Monarchiájának munkáslakótele-
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TÉGLAGYÁR
A belterülethez tartozik a téglagyár
területe is, viszont nem lakóterület,
hanem ipari terület, ezért nem tartjuk
szükségesnek bővebben tárgyalni itt.

TÉGLAGYÁR

A Serényiek idejére visszatekintő
épületeket, épületrészeket meg kell
őrizni, a technológiából adodó esetleges átalakításokat úgy kell elvégezni, hogy az épületek külső
megjelenése ne változzon.
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TÉGLAGYÁR
Jobbra: a téglagyár régi kéménye
Jobbra: a téglagyár régi kéménye
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KÜLTERÜLETEK
Serényfalva külterületeinek túlnyomó része beépítésre nem szánt terület. A
néhány kivételt a szabályozási terv tartalmazza (Lódomb, Pogonyipuszta),
ezeken a helyeken mezőgazdasági épületek vannak.

AJÁNLÁSOKKÜLTERÜLETEK

A Lódombon jelenleg egy mintagazdaság van, ahol oktatási tevékenység is
folyik. A gazdasági épületek mellett egy tornácos lakóépület is található itt,
Lent: mezőgazdasági művelés alatt
aminek nádfedése elüt a helyi hagyományoktól.

AJÁNLÁSOK

álló serényfalvai táj

Lent: mezőgazdasági művelés alatt
KÜLTERÜLETEKSerényfalva külterületeinek túlnyomó része beépítésre nem álló serényfalvai táj

szánt terület. A néhány kivételt a szabályozási terv tartalmazza (Lódomb, PoAJÁNLÁSOKKÜLTERÜLETEK
gonyipuszta), ezeken a helyeken mezőgazdasági épületek vannak.

Lent: mezőgazdasági művelés alatt
A Lódombon jelenleg egy mintagazdaság van, ahol oktatási tevékenység is álló serényfalvai táj
folyik. A gazdasági épületek mellett egy tornácos lakóépület is található itt,

AJÁNLÁSOKKÜLTERÜLETEK
aminek nádfedése elüt a helyi hagyományoktól.

AJÁNLÁSOK

KÜLTERÜLETEK

AJÁNLÁSOK
AJÁNLÁSOKKÜLTERÜLETEKSerényfalva külterületeinek túlnyomó része be-

Lent: mezőgazdasági művelés alatt
álló serényfalvai táj
Lent: mezőgazdasági művelés alatt
álló serényfalvai táj
Lent: mezőgazdasági művelés alatt
álló serényfalvai táj

építésre nem szánt terület. A néhány kivételt a szabályozási terv tartalmazza
(Lódomb, Pogonyipuszta), ezeken a helyeken mezőgazdasági épületek van- Lent: mezőgazdasági művelés alatt
álló serényfalvai táj
nak.

AJÁNLÁSOK
A Lódombon jelenleg egy mintagazdaság van, ahol oktatási tevékenység is

folyik. A gazdasági épületek mellett egy tornácos lakóépület is található itt, Lent: mezőgazdasági művelés alatt
álló serényfalvai táj
aminek nádfedése elüt a helyi hagyományoktól.

AJÁNLÁSOKKÜLTERÜLETEK

KÜLTERÜLETEKSerényfalva külterületeinek túlnyomó része beépítésre nem
Pogyonyipusztán még Serényi László hozott létre mintagazdaságot a
szánt terület. A néhány kivételt a szabályozási terv tartalmazza (Lódomb, PoXIX. század közepén. Bár jelenleg nincs mezőgazdasági tevékenység itt, a jögonyipuszta), ezeken a helyeken mezőgazdasági épületek vannak.
vőben indokolt lenne a feltámasztása. A meglévő épületállomány itt is egyA Lódombon
jelenleg
egy mintagazdaság
van,téglafalazatú,
ahol oktatási tevékenység
is
szerű,
téglalap
alaprajzú,
nyeregtetős,
cserépfedésű
folyik. A gazdasági
épületek
mellettmég
egy felismerhető
tornácos lakóépület
is található
itt,
épületekből
áll. Némelyik
épületen
a XIX. század
második
aminekjellemző,
nádfedése
elüttéglapárkányzat,
a helyi hagyományoktól.
felére
díszes
nyíláskeretezés. Megemlítendő az istállóépület szép, még meglévő, oszlopos-boltozatos belső tere.

AJÁNLÁSOKKÜLTERÜLETEK
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Lent: mezőgazdasági művelés alatt
álló serényfalvai táj
Lent: mezőgazdasági művelés alatt
álló serényfalvai táj
Lent: mezőgazdasági művelés alatt
álló serényfalvai táj

Serényfalva külterületeinek többi része beépítésre nem szánt terület. Ahogy
Lent: mezőgazdasági művelés alatt
a bevezetőben már említettük, országos védelem alatt áll falu észak-keleti
álló serényfalvai táj
külterületén lévő Kelemér-Serényfalva Természetvédelmi Terület. Natura
2000 védelem alatt áll a Sajó völgye, ami a külterület déli részét szeli át. A
Lent: mezőgazdasági művelés alatt
Putnoki-dombsághoz tartozó részek különleges madárvédelmi területek.

AJÁNLÁSOKKÜLTERÜLETEK
KÜLTERÜLETEK
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AJÁNLÁSOKKÜLTERÜLETEK

álló serényfalvai táj

Lent: mezőgazdasági művelés alatt

Pogyonyipusztán még Serényi László hozott létre mintagazdaságot a álló serényfalvai táj
XIX. század közepén. Bár jelenleg nincs mezőgazdasági tevékenység itt, a jövőben indokolt lenne a feltámasztása. A meglévő épületállomány itt is egyLent: mezőgazdasági művelés alatt
szerű, téglalap alaprajzú, nyeregtetős, téglafalazatú, cserépfedésű álló serényfalvai táj
épületekből áll. Némelyik épületen még felismerhető a XIX. század második
felére jellemző, díszes téglapárkányzat, nyíláskeretezés. Megemlítendő az is-

AJÁNLÁSOK
AJÁNLÁSOK

AJÁNLÁSOK
// a településkép minőségi formálására vonatkozó ajánlások: építészeti útmutató

AJÁNLÁSOK

Arra a kérdésre, mitől szép egy lakóház, nem lehet egy mondatban válaszolni.
Neves építészek és filozófusok a különféle megközelítések ellenére egyetérTELEPÍTÉS//
településkép
formálására
vonatkozó
ajánlások:
tenek
azonbana abban,
hogy a minőségi
közhiedelemmel
ellentétben
a szépség
nem
építészeti
szubjektív,útmutató
nem részrehajló. A szépség sokféle lehet. Borainkról sem mondhatjuk, hogy a vörösbor jó, a fehér nem. Tudva, hogy bizonyos alkalmakhoz,
ételekhez jobban illik a vörös, mondhatjuk, hogy mi a rozét szeretjük. Ebben
a fejezetben nem szeretnénk egyoldalúan állást foglalni, leszűkíteni a lehetőségeket.
Viszont szeretnénk bemutatni, hogyan kerüljük el a legáltalánoTELEPÍTÉS
sabb hibákat: ne járjunk úgy, mint a borász, aki gyakorlatlanul túlkénezte a
borát.
TELEPÍTÉS// a településkép minőségi formálására vonatkozó ajánlások:
Lent:
Balázs
Mihály: Szent Család Római Katolikus Közösségi Ház, Hernád,
építészeti
útmutató
Arra amegye,
kérdésre,
mitől szép egy lakóház, nem lehet egy mondatban válaszolni.
Pest
2008/2009
Neves építészek és filozófusok a különféle megközelítések ellenére egyetértenek azonban abban, hogy a közhiedelemmel ellentétben a szépség nem
Lent:
Balázsnem
Mihály:
Szent Család
Római Katolikus
Ház, Hernád,
szubjektív,
A szépség
lehet.Közösségi
Borainkról
mondTELEPÍTÉS//
a részrehajló.
településkép
minőségisokféle
formálására
vonatkozósem
ajánlások:
Pest
megye,
2008/2009
hatjuk,
hogy
a
vörösbor
jó,
a
fehér
nem.
Tudva,
hogy
bizonyos
alkalmakhoz,
építészeti útmutató
ételekhez jobban illik a vörös, mondhatjuk, hogy mi a rozét szeretjük. Ebben
a fejezetben
nem szeretnénk
egyoldalúan
állást foglalni,
leszűkíteni
a leheLent:
Balázs Mihály:
Szent Család
Római Katolikus
Közösségi
Ház, Hernád,
tőségeket.
Viszont
szeretnénk
bemutatni,
hogyan
kerüljük
el
a
legáltalánoPest megye, 2008/2009
sabb hibákat: ne járjunk úgy, mint a borász, aki gyakorlatlanul túlkénezte a
TELEPÍTÉS
borát.
Lent: Balázs Mihály: Szent Család Római Katolikus Közösségi Ház, Hernád,
Pest megye, 2008/2009
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Neves
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ellenére
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a
szépség
nem
Pest megye, 2008/2009
szubjektív,
nem
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A
szépség
sokféle
lehet.
Borainkról
sem
mondTELEPÍTÉS
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Lent:
Balázs
Mihály:
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ételekhez
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illik Szent
a vörös,
mondhatjuk,
hogy mi aKözösségi
rozét szeretjük.
Ebben
Pest
megye,
2008/2009
aTELEPÍTÉS//
fejezetben nem
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állást foglalni,
leszűkíteni
a lehea településkép
minőségi formálására
vonatkozó
ajánlások:
tőségeket.
Viszont
szeretnénk
bemutatni,
hogyan
kerüljük
el
a
legáltalánoépítészeti útmutató
sabb hibákat:
ne járjunk
úgy,
mint Római
a borász,
aki gyakorlatlanul
túlkénezte
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Balázs Mihály:
Szent
Család
Katolikus
Közösségi Ház,
Hernád,a
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aBalázs
kérdésre,
mitőlSzent
szép egy
lakóház,
nem
lehet egy
mondatban
válaszolni.
építészeti
útmutató
Pest
megye,
2008/2009
Neves építészek és filozófusok a különféle megközelítések ellenére egyetértenek azonban abban, hogy a közhiedelemmel ellentétben a szépség nem
szubjektív,
részrehajló.
A szépség
sokféle
lehet.Közösségi
BorainkrólHáz,
semHernád,
mondLent:
Balázsnem
Mihály:
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Római
Katolikus
hatjuk,
hogy 2008/2009
a vörösbor jó, a fehér nem. Tudva, hogy bizonyos alkalmakhoz,
Pest
megye,
TELEPÍTÉS
ételekhez
jobban illik a vörös, mondhatjuk, hogy mi a rozét szeretjük. Ebben
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a
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útmutató
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Arra a kérdésre, mitől szép egy lakóház, nem lehet egy mondatban válaszolni.
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2008/2009
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AZ ÓFALU TERÜLETÉRE VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK
TELEPÍTÉS
TEREPALAKÍTÁSAZ ÓFALU TERÜLETÉRE VONAT-

KOZÓ AJÁNLÁSOK
TEREPALAKÍTÁS

Az Ófalu területén a házak oldalhatáron állnak. Az utcák túlnyomó része
TELEPÍTÉS
nagyjából
észak-déli tájolású, így a
házak a telkek északi oldalhatárán
állnak, az utcára merőlegesen, attól
kis
előkerttel elválasztva. Az ettől
TELEPÍTÉS
való eltérés nem javasolt: tehát nem
javasolt a szabadonálló beépítés, a
telken ferdén elhelyezett ház, az utTELEPÍTÉS
cafrontra kitett ház, és a telken mélyen hátrahúzott telepítés sem.

TEREPALAKÍTÁSAZ ÓFALU TERÜLETÉRE VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK

TELEPÍTÉS

Ajánlott telepítés: oldalhatáron álló ház kis előkerttel; nem ajánlott: utcafronttól jelentősen hátrahúzott ház
Az Ófalu területén a házak oldalhatá-

TEREPALAKÍTÁSAZ ÓFALU TERÜLETÉRE VONATTELEPÍTÉS
ron
állnak. Az utcák túlnyomó része

KOZÓ
AJÁNLÁSOK
Ajánlott telepítés: oldalhatáron álló ház kis előkerttel; nem ajánlott: utcafronttól jelentősen hátrahúzott ház

TEREPALAKÍTÁS

Ajánlott telepítés: oldalhatáron álló ház kis előkerttel; nem ajánlott: utcafronttól jelentősen hátrahúzott ház

TEREPALAKÍTÁS

i
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nagyjából észak-déli tájolású, így a
házak a telkek északi oldalhatárán
állnak,
az utcára merőlegesen, attól
TELEPÍTÉS
kis előkerttel
elválasztva.
Jogszabályi
háttérAz ettől
való eltérés nem javasolt: tehát nem
telepítésre
vonatkozóan
lásd:
javasolt
a szabadonálló
beépítés,
a
TELEPÍTÉS
telken
ferdén
elhelyezett
ház,
az
utOTÉK
- 253/1997. háttér
(XII.20.) III. feJogszabályi
cafrontra
jezet 35.kitett
§ ház, és a telken méElőírt legkisebb
lyen hátrahúzott
telepítés sem.
HÉSZ
- Serényfalva Községi ÖnTELEPÍTÉS
kormányzati
Képviselő-testülettávolságok
Jogszabályi
háttér
ének 3/2007. (III.14.) rendelete a
Helyi Építési Szabályzatról, 13.
TELEPÍTÉS
Az
Ófalu területén a házak oldalhatá§-tól
AZ
ÓFALU
TERÜLETÉRE
VONATKOZÓ
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állnak.
Az utcák túlnyomó
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Jogszabályi
háttér
nagyjából
észak-déli
tájolású,
így a
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házak
a
telkek
északi
oldalhatárán
TELEPÍTÉS
állnak, az utcára
merőlegesen, attól
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Jogszabályi
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előkerttel
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való
eltérés
nem
javasolt:
tehát
nem
OTÉK - 253/1997. (XII.20.) III. feTELEPÍTÉS
javasolt
a
szabadonálló
beépítés,
a
jezet 35. §
telken Jogszabályi
ferdén elhelyezett
ház, az utháttér
HÉSZ - kitett
Serényfalva
cafrontra
ház, ésKözségi
a telkenÖnmékormányzati
lyen
hátrahúzottKépviselő-testülettelepítés sem.
TELEPÍTÉS
ének 3/2007. (III.14.) rendelete a
háttér 13.
HelyiJogszabályi
Építési Szabályzatról,
§-tól
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TEREPALAKÍTÁSAZ ÓFALU TERÜLETÉRE VONATii
KOZÓ AJÁNLÁSOK
Ajánlott telepítés: oldalhatáron álló ház kis előkerttel; nem ajánlott: utTEREPALAKÍTÁS
cafronttól
jelentősen hátrahúzott ház

Ajánlott telepítés: oldalhatáron álló ház kis előkerttel; nem ajánlott: utNem
ajánlott
telepítés:
a telken ferdén,
cafronttól
jelentősen
hátrahúzott
ház szabálytalanul elhelyezett ház
Nem
ajánlott
telepítés:
a telken ferdén,
szabálytalanul
elhelyezett
ház utAjánlott
telepítés:
oldalhatáron
álló ház
kis előkerttel;
nem ajánlott:
cafronttól jelentősen hátrahúzott ház

AZ ÓFALU TERÜLETEREPALAKÍTÁSAZ ÓFALU TERÜLETÉRE VONATNem ajánlott telepítés: a telken ferdén, szabálytalanul elhelyezett ház
TÉRE
VONATKOZÓ
Ajánlott
telepítés:
oldalhatáron
álló
ház
kis
előkerttel;
nem
ajánlott:
utKOZÓ AJÁNLÁSOK
cafronttól jelentősen hátrahúzott ház
AJÁNLÁSOK
Nem ajánlott telepítés: a telken ferdén, szabálytalanul elhelyezett ház

TELEPÍTÉS

ii
ii

Az Ófalu területén a házak oldalhatáJogszabályi
háttér része
TEREPALAKÍTÁS
ron állnak.
Az utcák túlnyomó
Ajánlott telepítés: oldalhatáron álló ház kis előkerttel; nem ajánlott: ut- TEREPALAKÍTÁSAZ ÓFALU TERÜLEnagyjából
észak-déli tájolású, így a
TELEPÍTÉS
cafronttól
jelentősen
hátrahúzott
ház szabálytalanul elhelyezett ház
Nem
ajánlott
telepítés:
a telken ferdén,
telepítésre
vonatkozóan
lásd:
házak
a
telkek
északi
oldalhatárán
TÉRE VONATKOZÓ
AJÁNLÁSOK
Előírt
állnak,
az
utcára
merőlegesen,
attól
Jogszabályi
háttér
OTÉK
- 253/1997.
(XII.20.)
III.
felegkisebb
kisjezet
előkerttel
elválasztva.
Az
ettől
35. §
TELEPÍTÉS
Ajánlott
telepítés:
oldalhatáron
álló ház
kis előkerttel;
nem ajánlott:
eltérés nem javasolt: tehát nem
Nem ajánlott
telepítés:
a telken ferdén,
szabálytalanul
elhelyezett
ház ut- való
távolságok
HÉSZ -a Serényfalva
Községi
Ön- a
cafronttól jelentősen hátrahúzott ház
javasolt
szabadonálló
beépítés,
Jogszabályi
háttér
kormányzati
Képviselő-testülettelken ferdén elhelyezett ház, az utének 3/2007.
(III.14.)
a
cafrontra
kitett ház,
és rendelete
a telken mé-

TEREPALAKÍTÁSAZ ÓFALU TERÜLETÉRE VONAT-

KOZÓ AJÁNLÁSOK

Nem ajánlott telepítés: a telken ferdén, szabálytalanul elhelyezett ház

ii
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TEREPALAKÍTÁS
Az Ófaluban viszonylag sok lejtős telek helyezkedik el. Tervezésnél ez neTEREPALAKÍTÁS
hézséget
jelent, azonban ha ügyesen
kihasználjuk a terepadottságokat, az
előnyünkre fordíthatjuk őket. A kulcs
az
adottságokhoz való alkalmazkoTEREPALAKÍTÁS
dás. Nem a terepet kell a házhoz alakítani (ez jelentős költségekkel is jár),
hanem a házat a terephez, amennyire
TEREPALAKÍTÁS
lehetséges. Ez nem jelenti azt, hogy a
tereprendezés nem lehetséges, de
igyekezzünk a földmunkákat, támfaTEREPALAKÍTÁS
lak
mennyiségét a minimumra szorítani azzal, hogy – építészzsargonnal Egy jó példa terepalakításra. A ház megfelelő kialakításával a tereprendezés
élve – a terepre ültetjük a házat: a minimalizálható.
nagy
bevágások, feltöltések, támfalak
TEREPALAKÍTÁS
kerülendők, nemcsak esztétikai, hanem műszaki okokból is.
Egy jó példa terepalakításra. A ház megfelelő kialakításával a tereprendezés

TEREPALAKÍTÁS

minimalizálható.

TEREPALAKÍTÁS

Egy jó példa terepalakításra. A ház megfelelő kialakításával a tereprendezés
minimalizálható.

TEREPALAKÍTÁS
TEREPALAKÍTÁS

+

TEREPALAKÍTÁS
TEREPALAKÍTÁS
Közlekedési ökölszámok

+

Az épület megközelítéséről szóva
meg kell említeni néhány fontos
TEREPALAKÍTÁS
ökölszámot:
Közlekedési ökölszámok
A lépcsőfokok méretei:
2 m+sz= 62 (64) cm
TEREPALAKÍTÁS
legnagyobb
fellépés
17 cm
Közlekedési
ökölszámok

+

Akadálymentes rámpa:
TEREPALAKÍTÁS
max. 5%,
max.
0,45 méterökölszámok
szintmagasságon
Közlekedési
előtte-utána 1,5 m szabad terület

+

TEREPALAKÍTÁS

Az épület megközelítéséről szóva
Közlekedési ökölszámok
meg kell említeni néhány fontos
ökölszámot:

+

A lépcsőfokok
Közlekedésiméretei:
ökölszámok
2 m+sz= 62 (64) cm
legnagyobb fellépés 17 cm

Egy jó példa terepalakításra. A ház megfelelő kialakításával a tereprendezés
minimalizálható.
Kerülendő megoldás: nagy bevágások keletkeznek. Lejtős terepen nem szaEgy jó
példa
terepalakításra.
A ház
megfelelő
kialakításával
tereprendezés
bad
arra
törekedni,
hogy a ház
teljesen
sík felületen
álljon.aEz
a megoldás
minimalizálható.
hatalmas többletköltségekkel terhelné az építtetőt.
Egy jó példa
terepalakításra.
A ház megfelelő
kialakításával
a tereprendezés
Kerülendő
megoldás:
nagy bevágások
keletkeznek.
Lejtős terepen
nem szaminimalizálható.
bad
arra törekedni, hogy a ház teljesen sík felületen álljon. Ez a megoldás
hatalmas többletköltségekkel terhelné az építtetőt.
Egy jó példa terepalakításra. A ház megfelelő kialakításával a tereprendezés
minimalizálható.
Kerülendő
megoldás: nagy bevágások keletkeznek. Lejtős terepen nem szabad arra törekedni, hogy a ház teljesen sík felületen álljon. Ez a megoldás
hatalmas többletköltségekkel terhelné az építtetőt.
Egy jó példa terepalakításra. A ház megfelelő kialakításával a tereprendezés
minimalizálható.
Kerülendő megoldás: nagy bevágások keletkeznek. Lejtős terepen nem szabad
arra törekedni,
ház teljesen
sík felületen
Ez nem
a megoldás
Kerülendő
megoldás:hogy
nagyatámfalak
keletkeznek.
Lejtősálljon.
terepen
szabad
hatalmas
többletköltségekkel
terhelné
az
építtetőt.
Egy jó
példa terepalakításra.
A ház megfelelő
kialakításával
a tereprendezés
arra
törekedni,
hogy a ház teljesen
sík felületen
álljon. Ez a megoldás
hatalminimalizálható.
mas
többletköltségekkel terhelné az építtetőt.

Kerülendő megoldás: nagy bevágások keletkeznek. Lejtős terepen nem szabad
arra
törekedni,
hogy
ház
teljesen
sík felületen
a megoldás
Egy jó
példa
terepalakításra.
A ház
megfelelő
kialakításával
a Ez
tereprendezés
Kerülendő
megoldás:
nagyatámfalak
keletkeznek.
Lejtősálljon.
terepen
nem
szabad
hatalmas
többletköltségekkel
terhelné
az
építtetőt.
minimalizálható.
arra
törekedni, hogy a ház teljesen sík felületen álljon. Ez a megoldás hatalmas többletköltségekkel terhelné az építtetőt.
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ÉPÍTMÉNYMAGASSÁG
Az Ófaluban néhány fontos középület
kivételével nem jellemzőek az emeleÉPÍTMÉNYMAGASSÁG
tes
házak. A lakóházak magassága
közel azonos. Az új épületeknek is a
meglévőek magasságához kell alkalmazkodni,
természetesen ésszerű
ÉPÍTMÉNYMAGASSÁG
határokon belül.

ÉPÍTMÉNYMAGASSÁG
A közel (de nem teljesen!) azonos magasságú házak egységes utcaképet ÉPÍTMÉNYMAGASSÁGAz Ófaluban
alkotnak
néhány
fontos középület kivételével
ÉPÍTMÉNYMAGASSÁG
A közel (de nem teljesen!) azonos magasságú házak egységes utcaképet
alkotnak
A közel (de nem teljesen!) azonos magasságú házak egységes utcaképet
alkotnak
A közel (de nem teljesen!) azonos magasságú házak egységes utcaképet
alkotnak
A közel (de nem teljesen!) azonos magasságú házak egységes utcaképet
alkotnak
A közel (de nem teljesen!) azonos magasságú házak egységes utcaképet
Ha
a közel azonos magasságú házak közé egy jelentősen magasabb épül,
alkotnak
megbomlik az utcakép, ami zavaró, disszonáns eredménnyel jár.

nem jellemzőek az emeletes házak. A
lakóházak magassága közel azonos.
Az új épületeknek is a meglévőek maÉPÍTMÉNYMAGASSÁG
gasságához
kell alkalmazkodni, természetesen ésszerű határokon belül.

i

Jogszabályi háttér
ÉPÍTMÉNYMAGASSÁG

i

építménymagasságra vonatko-

zóan lásd:
ÉPÍTMÉNYMAGASSÁG
Jogszabályi háttér
ÉPÍTMÉNYMAGASSÁG
OTÉK - 253/1997. (XII.20.) III. fe-

jezet
ÉPÍTMÉNYMAGASSÁGAz Ófaluban
HÉSZJogszabályi
-fontos
Serényfalva
Községi
Önháttér
néhány
középület
kivételével
ÉPÍTMÉNYMAGASSÁG
kormányzati
Képviselő-testületnem jellemzőek az emeletes házak. A
ének 3/2007.
(III.14.) közel
rendelete
a
lakóházak
magassága
azonos.
Helyi
Építési
Szabályzatról
Az új épületeknek
is a háttér
meglévőek maJogszabályi
ÉPÍTMÉNYMAGASSÁG
gasságához kell alkalmazkodni, természetesen ésszerű határokon belül.

i
i

A közel (de nem teljesen!) azonos magasságú házak egységes utcaképet
ÉPÍTMÉNYMAGASSÁG
Jogszabályi háttér
alkotnak
Ha a közel azonos magasságú házak közé egy jelentősen magasabb épül,
építménymagasságra vonatkomegbomlik az utcakép, ami zavaró, disszonáns eredménnyel jár.
Ófaluban
A közel (de nem teljesen!) azonos magasságú házak egységes utcaképet ÉPÍTMÉNYMAGASSÁGAz
zóan lásd:
ÉPÍTMÉNYMAGASSÁG
Jogszabályi
háttér
néhány
fontos középület
kivételével
alkotnak
OTÉK
- 253/1997.
(XII.20.) házak.
III. fe- A
nem
jellemzőek
az emeletes
jezet
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TETŐHAJLÁSSZÖG
Az Ófaluban, ahogy a mi éghajlatunkon szinte mindenhol, a tetők dőlésTETŐHAJLÁSSZÖG
szöge
körülbelül 35 és 42 fok között
van. Az új házak tetejének is hasonló
dőlésszöggel kell rendelkezni, és a
meglévő
házak esetleges tetőcseréTETŐHAJLÁSSZÖG
jénél is meg kell tartani az eredeti dőlésszöget. A túl magas vagy a túl
alacsony
tetők nem illenek a telepüTETŐHAJLÁSSZÖG
lésképbe, és megfelelő anyagú fedésük is problémás lehet.

TETŐHAJLÁSSZÖG

Ha az új épület teteje közel a meglévőekkel közel azonos dőlésszöggel épül,
harmonikus utcakép alakul ki.

Ha az új épület teteje közel a meglévőekkel közel azonos dőlésszöggel épül,
harmonikus utcakép alakul ki.

TETŐHAJLÁSSZÖG

Ha az új épület teteje közel a meglévőekkel közel azonos dőlésszöggel épül,
harmonikus utcakép alakul ki.

TETŐHAJLÁSSZÖG

Ha egy új tető túl alacsony, azzal elüt környezetétől. Az egységes, harmonikus utcakép megbomlik.
Ha az új épület teteje közel a meglévőekkel közel azonos dőlésszöggel épül,
harmonikus utcakép alakul ki.

TETŐHAJLÁSSZÖG
TETŐHAJLÁSSZÖG
TETŐHAJLÁSSZÖG
TETŐHAJLÁSSZÖG
TETŐHAJLÁSSZÖG

Ha egy új tető túl alacsony, azzal elüt környezetétől. Az egységes, harmonikus utcakép megbomlik.
Ha az új épület teteje közel a meglévőekkel közel azonos dőlésszöggel épül,
harmonikus utcakép alakul ki.
Ha egy új tető túl alacsony, azzal elüt környezetétől. Az egységes, harmonikus utcakép megbomlik.
Ha az új épület teteje közel a meglévőekkel közel azonos dőlésszöggel épül,
Ugyanez
igazutcakép
arra, haalakul
egy újki.tető túl meredek. Ilyenkor ráadásul a szomszéd
harmonikus
telkét is a kelleténél jobban leárnyékolja.
Ha egy új tető túl alacsony, azzal elüt környezetétől. Az egységes, harmonikus utcakép megbomlik.
Ha az új épület teteje közel a meglévőekkel közel azonos dőlésszöggel épül,
Ugyanez
igazutcakép
arra, haalakul
egy újki.tető túl meredek. Ilyenkor ráadásul a szomszéd
harmonikus
telkét is a kelleténél jobban leárnyékolja.
Ha egy új tető túl alacsony, azzal elüt környezetétől. Az egységes, harmonikus utcakép megbomlik.
Ha az új épület teteje közel a meglévőekkel közel azonos dőlésszöggel épül,
Ugyanez igaz arra, ha egy új tető túl meredek. Ilyenkor ráadásul a szomszéd
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TETŐFORMA

A meglévő, egyszerű, nyugodt geometriájú háztetők mellé nem szabad összetett geometriájú tetőidomot építeni.

TETŐFORMAA meglévő, egyszerű, nyugodt geometriájú háztetők
mellé nem szabad összetett geometriájú tetőidomot építeni.

Serényfalva Ófalujában az egyszerű
geometriájú, kontyolt magastetők a
TETŐFORMA
jellemzőek,
a legrégibb házakon ilyet
találunk. Később épült több csonkakontyos tető is, és elvétve néhány utcai
oromfallal rendelkező tetőt is
TETŐFORMA
találunk. Új házak építésénél alkalmazkodni kell a kialakult helyzethez.
Az egyszerű geometriájú, kevéssé taTETŐFORMA
golt tetőforma alapkövetelmény. Ha
az utcában zömmel kontyolt tetős
házak vannak, az új is legyen ilyen. Ha
aTETŐFORMA
csonkakonty a jellemzőbb, akkor alkalmazzuk azt. Utcai oromfal építése
nem javasolt.

TETŐFORMA
Tetőcsere
esetén a meglévővel azonos geometriájú tetőt kell visszaépíteni.
Az
esetleges
tetőtérbepítéseknél
a
bevilágítást
teTETŐFORMA
tősíkablakokkal oldjuk meg.

TETŐFORMA

Nagyméretű tetőfelépítmények („kutyaólak”)
alkalmazása megbontja a
TETŐFORMA
tető nyugalmát és számos épületszerkezeti problémát okoz. Helyettük
TETŐFORMAA meglévő, egyszerű, nyugodt geometriájú háztetők
ajánlott
az Ófaluban több helyen
mellé nem szabad összetett geometriájú tetőidomot építeni.
TETŐFORMA
megfigyelhető, kisméretű, gyakran
háromszög alakú bevilágítók építése,
természetesen a mai műszaki igéTETŐFORMAA meglévő, egyszerű, nyugodt geometriájú háztetők
TETŐFORMA
nyeknek
megfelelő kialakításban;
mellé nem szabad összetett geometriájú tetőidomot építeni.
vagy L-alakú, szélesebb utcai homlokzatú házak esetében kis oromfal
kialakítása
is lehetséges, a meglévőTETŐFORMA
A sok „kutyaól” alkalmazása nyugtalanná, rendetlenné teszi a tető megjele- ket mintának tekintve.

TETŐFORMA
nését.

ATETŐFORMA
sok „kutyaól” alkalmazása nyugtalanná, rendetlenné teszi a tető megjelenését.

TETŐFORMA
A sok „kutyaól” alkalmazása nyugtalanná, rendetlenné teszi a tető megjelenését.
TETŐFORMAA meglévő, egyszerű, nyugodt geometriájú háztetők
mellé nem szabad összetett geometriájú tetőidomot építeni.
A sok „kutyaól” alkalmazása nyugtalanná, rendetlenné teszi a tető megjelenését.
TETŐFORMAA meglévő, egyszerű, nyugodt geometriájú háztetők
mellé nem szabad összetett geometriájú tetőidomot építeni.
A sok „kutyaól” alkalmazása nyugtalanná, rendetlenné teszi a tető megjelenését.

TETŐFORMA

A sok „kutyaól” alkalmazása nyugtalanná, rendetlenné teszi a tető megjeleTETŐFORMAA meglévő, egyszerű, nyugodt geometriájú háztetők
nését.
mellé nem szabad összetett geometriájú tetőidomot építeni.

TETŐFORMA
TETŐFORMA
TETŐFORMA
TETŐFORMA
TETŐFORMA
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KERÍTÉSEK, TÉRFALAK
Településképi szempontból az utcai
kerítés megjelenése elsődleges fonKERÍTÉSEK,
tosságú.
Egy utcánTÉRFALAK
végigsétálva hamarabb észrevesszük a kerítést,
kaput, mint a mögötte lévő házat. A
kapu
ezenkívül kapcsolatot
jelent a
KERÍTÉSEK,
TÉRFALAK
magánterület és a közterület között,
így nemcsak egyszerű használati
tárgy, hanem jelkép is.

KERÍTÉSEK, TÉRFALAK

Az Ófalu területén többféle anyagú
kerítést is megfigyelhetünk. Ami közös
bennük, az az áttörtség.
Ennek a
KERÍTÉSEK,
TÉRFALAK
foka különböző, de teljesen zárt utcai
kerítés egyáltalán nincsen. A kerítések funkcionálisan három fő elemre
KERÍTÉSEK,
TÉRFALAK
tagolhatók:
lábazatra,
oszlopokra és
kerítésmezőkre. Fontos a három
elem összhangja. A lábazat általában
egyszerű,
simítottTÉRFALAK
beton. Ez olcsó,
KERÍTÉSEK,
egyszerű a kivitelezése, és tartós. Ez
utóbbi nagyon fontos, mert a lábazat
van leginkább kitéve az időjárásnak:
KERÍTÉSEK, TÉRFALAK
hónak, sárnak, fagynak, víznek. Fűrészelt kőburkolatú kerítéslábazat építése nem javasolt.

KERÍTÉSEK, TÉRFALAK

A kerítésoszlopok lehetnek falazottak, és készülhetnek simított betonból, fából vagy fémből is. Az Ófaluban
KERÍTÉSEK, számos
TÉRFALAK
megfigyelhetünk
szép, díszes, régi kovácsoltvas kerítést. Ezek
megtartása, karbantartása fontos
feladat.
KERÍTÉSEK, TÉRFALAK

KERÍTÉSEK, TÉRFALAK

Településképi szempontból az utcai
kerítés megjelenése elsődleges fontosságú. Egy utcán végigsétálva haKERÍTÉSEK, TÉRFALAK
marabb észrevesszük a kerítést,
kaput, mint a mögötte lévő házat. A
kapu ezenkívül kapcsolatot jelent a
KERÍTÉSEK,
magánterület
és a TÉRFALAK
közterület között,
így nemcsak egyszerű használati
tárgy,
hanemkovácsoltvas
jelkép is.
Fent: díszes
kerítés

KERÍTÉSEK,
Az
Ófalu területénTÉRFALAK
többféle anyagú
Középen:
kerítés Ami kökerítést isidomtégla
megfigyelhetünk.
zös bennük, az az áttörtség. Ennek a
Jobbra:
faoszlopos
léckerítés
azutcai
Ófafoka
különböző,
deTÉRFALAK
teljesen
zárt
KERÍTÉSEK,
luban
kerítés egyáltalán nincsen. A kerítések funkcionálisan három fő elemre
tagolhatók: lábazatra, oszlopokra és
kerítésmezőkre.
Fontos kerítés
a három
Fent: díszes kovácsoltvas
elem összhangja. A lábazat általában
egyszerű,
simított beton.
Középen: idomtégla
kerítés Ez olcsó,
egyszerű a kivitelezése, és tartós. Ez
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Ezenkívül a kerítésmezők az Ófaluban vagy lécezettek, vagy fémből
vannak, vagy idomtéglából falazottak. A falazott mezők serényfalvai
jellegzetességnek tekinthetők: a helyi téglagyár termékeit felhasználva
készültek. Ezek megtartása ajánlott.

Falazott oszlopok közé épült léckerítés
Falazott oszlopok közé épült léckerítés
Falazott oszlopok közé épült léckerítés
Falazott oszlopok közé épült léckerítés
Falazott oszlopok közé épült léckerítés
Falazott oszlopok közé épült léckerítés
Falazott
épült léckerítés
Falazott oszlopok
oszlopos közé
fémkerítés
Falazott oszlopok közé épült léckerítés
Falazott oszlopos fémkerítés
Falazott oszlopok közé épült léckerítés
Falazott oszlopos
oszlopok fémkerítés
közé épült léckerítés
Falazott oszlopok közé épült léckerítés
Falazott oszlopos fémkerítés
Falazott oszlopok közé épült léckerítés
Falazott oszlopos fémkerítés
Falazott oszlopok közé épült léckerítés
Falazott
épült léckerítés
Falazott oszlopok
oszlopos közé
fémkerítés
Előregyártott, áttört betonelem kerítés oldalhatáron
Falazott oszlopok közé épült léckerítés
Falazott oszlopos fémkerítés
Előregyártott, áttört betonelem kerítés oldalhatáron
Falazott oszlopok közé épült léckerítés
Falazott oszlopos fémkerítés
Előregyártott, áttört betonelem kerítés oldalhatáron

Az Ófaluban vízszintes lécezésű kerítés építése nem javasolt (hagyományosan a kerítésmezők függőleges
lécezésűek), új házakhoz pedig a kovácsoltvas kerítések, kapuk kevéssé
illenek. Ha fém kerítésmezők mellett
döntünk, az egyszerűségre, visszafogottságra törekedjünk, így a kerítésünk nemcsak a településképbe fog
jobban illeszkedni, hanem olcsóbb
lesz elkészíteni, könnyebb lesz karbantartani. Az ipari jellegű fémrácsok, trapézlemezek alkalmazása
nem megengedett, ezek egy település belsejébe nem valók. A településen a vékony, négyzetes szelvényű
pálcákból összeállított fémkerítések
a megszokottak. Teljesen beton
anyagú kerítés létesítése nem javasolt.
Teljesen zárt utcai kerítés építése az
egész településen kevéssé javasolt,
így házunk, előkertünk szépsége érvényesülni tud. Akinek szép a háza,
szép az előkertje, nem indokolt, hogy
elrejtse azt. Amennyiben mégis zárt
kerítés mellett döntenénk, ezt fából
készült, sűrű lécezésű kerítésmezőkkel oldjuk meg. Az Ófaluban a függőleges lécezés a javasolt. Teljesen
zárt, falazott utcai kerítés építése az
Ófaluban nem megengedett. A kerítések magassága az Ófaluban sehol
sem éri el a szemmagasságot. Új kerítéseknél ezt kell betartani: a kerítésünk alkalmazkodjon a meglévő
kerítések magasságához.
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Az
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hagyományaihoz
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gengedett, utcafronton nem. Nem illik a településképbe, elzárja a napot, a levegőt.
A falazott oszlopok közötti, fémpálcás kerítés illeszkedik Serényfalva

Teljesen zárt utcai kerítés építése az
egész településen kevéssé javasolt,
így házunk, előkertünk szépsége érvényesülni tud. Akinek szép a háza,
szép az előkertje, nem indokolt, hogy
elrejtse azt. Amennyiben mégis zárt
kerítés mellett döntenénk, ezt fából
készült, sűrű lécezésű kerítésmezőkkel oldjuk meg. Az Ófaluban a függőleges lécezés a javasolt. Teljesen
zárt, falazott utcai kerítés építése az
Ófaluban nem megengedett. A kerítések magassága az Ófaluban sehol
sem éri el a szemmagasságot. Új kerítéseknél ezt kell betartani: a kerítésünk alkalmazkodjon a meglévő
kerítések magasságához.
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Nagykapunál, kiskapunál javasolt a
falazott vagy simított felületű beton
oszlop alkalmazása, ez kiemeli a
kapu funkcióját és megadja a kapunak a kellő stabilitást.
A kerítések, kapuk színére ugyanaz
igaz, mint a házak színére. Kerüljük az
élénk, rikító színeket. A vakolt, simított beton szerkezetek legjobb, ha
szürkén maradnak. Fa elemeknél
természetes, a fához illő színeket
használjunk. Fém kerítésmezőknél a
vékonyabb szerkezeti vastagságok
miatt elképzelhetők kicsit erősebb
színek is. Itt is elmondható, amit már
többször javasoltunk a kézikönyvben: mindig figyeljük meg, hogy a
közvetlen szomszédságban a színek
milyenek, és próbáljunk azokra figyelni.
Udvari, hátsó kerítésnél természetesen kevésbé szigorúak a feltételek,
hiszen ezek kevésbé befolyásolják az
utcaképet. Itt építhetünk egyszerű
dróthálót is, vagy ha lehetőségeink
engedik, lécezett kerítést. Falazott
vagy fémkerítést oldalra, hátra építeni kevésbé indokolt. Sövény alkalmazásával a nem kívánt átlátásokat
is ki lehet küszöbölni.

Ipari jellegű fémkerítés alkalmazása a település belterületén nem megengedett.

Ipari jellegű fémkerítés alkalmazása a település belterületén nem megengedett.

Ipari jellegű fémkerítés alkalmazása a település belterületén nem megengedett.

Ipari jellegű fémkerítés alkalmazása a település belterületén nem megengedett.
A telkek
oldalán
és hátul indokolt
esetben
megengedett
a teljesen nem
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építése
is.
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MELLÉKÉPÜLETEK
Az Ófaluban alapvetően kétféle elhelyezése van a melléképületeknek.
MELLÉKÉPÜLETEK
Ahol
a telek szélessége engedi, ott a
telek házzal átellenes oldalán, az utcától jócskán hátrahúzva vannak a
MELLÉKÉPÜLETEK
melléképületek.
Keskenyebb telkek
esetén a melléképület a ház folytatásaként épült fel. Ritkább, amikor a
telken
hátul, keresztben van a melléMELLÉKÉPÜLETEK
képület, de erre is találhatunk néhány
példát.
ÚjMELLÉKÉPÜLETEK
melléképület építésekor (amenynyiben a rendezési terv megengedi),
bármelyik megoldást alkalmazhatjuk.
Fontos kiemelni, hogy melléképület
MELLÉKÉPÜLETEK
sose
kerüljön utcafrontra: ahogy a
neve is mutatja, ez az épülettípus
alárendelt, „mellékes” szerepű a lakóépülethez
képest.
MELLÉKÉPÜLETEK
Kialakításában a melléképület, bárhova is kerüljön a telken, mindig nyeMELLÉKÉPÜLETEK
regtetős
legyen,
a
főépület
tetődőlésszögét követve. Építőanyaga lehet falazott vagy fa, fém
szerkezetű
melléképületek azonban
MELLÉKÉPÜLETEK
nem illenek egy település belterületére. Homlokzatképzésében lehet a
házhoz hasonló kialakításban vakolt,
MELLÉKÉPÜLETEK
azonban
itt már bátran alkalmazhatunk fát vagy téglát is, ahogy arra találunk példákat is.

MELLÉKÉPÜLETEK
Magyarországon
manapság gyakran
idegenkednek tőle, de valójában nagyon jól használhatók a fedett-nyiMELLÉKÉPÜLETEK
tott
színek gépkocsitárolásra is (a
régi kocsiszínekhez hasonlóan).
Ezenkívül egy fedett-nyitott térnek
számos
előnye van: kerti bútorokat,
MELLÉKÉPÜLETEK
kerti grillt lehet beletenni, nyáron árnyas, és esőben is használható szabadtéri pihenésre, munkára.
MELLÉKÉPÜLETEK

Fent: háztól külön álló, a telek túloldalán lévő, a házzal hasonló kialakítású, az
utcafrontról hátrahúzott melléképület
MELLÉKÉPÜLETEK
Az
Ófaluban alapvetően kétféle elheLegfölül: telken keresztben álló, tégla-fa anyagú melléképület

lyezése van a melléképületeknek.
Ahol a telek szélessége engedi, ott a
telek
házzal átellenes oldalán, az utMELLÉKÉPÜLETEK
cától jócskán hátrahúzva vannak a
melléképületek. Keskenyebb telkek
esetén a melléképület a ház folytatásaként épült fel. Ritkább, amikor a
telken hátul, keresztben van a melléképület, de erre is találhatunk néhány
példát.
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SZÍNEK
Serényfalván (és úgy általában a magyar nyelvterület hagyományos épíSZÍNEK nem jellemző az élénk,
tészetében)
rikító színek használata. Serényfalván
a fehérre meszelt házak sem jellemzőek.
Házunk színének kiválasztásaSZÍNEK
kor figyeljük meg a környező
lakóházak színvilágát, és igyekezzünk
azokhoz idomuló (nem feltétlenül
SZÍNEK
ugyanolyan!), semmiképp sem rikító
színt választani. Az Ófaluban a legjellemzőbbek a visszafogott sárgás,
SZÍNEK
barnás
színek.
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jó példa: új vagy feújított épület nem muszály,
hogy színes is legyen! A hőszigetelt homlokzatok
is paszteles színnel mázolandók
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jó példa: az ötvenes évek óta épült épületeken az
ablakkeret és falszín árnyalatbeli, színbeli, világosságbeli különbségeire.
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Jó példa: történeti épületek esetében falfeltárással vagy beszámolók alapján érdemes meghatározni az eredeti színt, és azt visszaállítani
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ERKÉLYEK, TORNÁCOK
A tornác a magyar népi építészet jellegzetes eleme. Funkciója sokrétű, talán a
legfontosabb, hogy átmenetet képez a külső és a belső tér között. Ezenkívül árERKÉLYEK,
TORNÁCOK
nyékol
a nap ellen,
védi a falat az eső ellen, alkalmas kerti bútorok, vagy akár
kerékpárok esőtől védett elhelyezésére.
Serényfalva Ófalujában is számos szép, tornácos épület figyelhető meg. A torERKÉLYEK,
TORNÁCOK
nácok
beépítése, eltüntetése
nem javasolt, ezzel szegényebbé válna a település.
Bár Serényfalván van falazott, íves áthidalású tornác is, a jellemző mégis az
egyenes lefedésű. Ezt könnyebb megépíteni is. A tornácnak olyan sok előnye
van,
hogy építésétTORNÁCOK
új házaknál is javasoljuk.
ERKÉLYEK,
Környékünkön az úgynevezett lopott tornác a legjellemzőbb. Ilyenkor az épület
szélesebb és keskenyebb részekből áll, és tornác a keskenyebb részek előtt van.
ERKÉLYEK,
TORNÁCOK
Az
eresz természetesen
egyenesen, törés nélkül végigfut. Ez a tornáckialakítás
új házaknál kedvezőbb is, mint a teljesen végigfutó, így alkalmazása erősen javasolt.

ERKÉLYEK, TORNÁCOK

AERKÉLYEK,
tornác a magyar
népi építészet jellegzetes eleme. Funkciója sokrétű, talán a
TORNÁCOK
legfontosabb, hogy átmenetet képez a külső és a belső tér között. Ezenkívül árnyékol
a nap
ellen,
véditornácra
a falat az
ellen,
alkalmas
bútorok,
Lent: szép
példa
lopott
egyeső
helyi
védelem
alattkerti
álló régi
házonvagy akár
kerékpárok esőtől védett elhelyezésére.

ERKÉLYEK, TORNÁCOK

Jobbra:
funkcióját
kielégítő,
de eltérő
anyagokkal
formákkal
épült meg.
tornácA torSerényfalva
Ófalujában
is számos
szép,
tornácosésépület
figyelhető

nácok beépítése, eltüntetése nem javasolt, ezzel szegényebbé válna a település.
Bár Serényfalván van falazott, íves áthidalású tornác is, a jellemző mégis az
ERKÉLYEK, TORNÁCOK
egyenes
Ezt könnyebb
megépíteni
is. A alatt
tornácnak
olyan
sok előnye
Lent: széplefedésű.
példa lopott
tornácra egy
helyi védelem
álló régi
házon
van, hogy építését új házaknál is javasoljuk.

Jobbra:
funkcióját
de eltérő
és formákkalIlyenkor
épült tornác
Környékünkön
az kielégítő,
úgynevezett
lopottanyagokkal
tornác a legjellemzőbb.
az épület

ERKÉLYEK, TORNÁCOK

szélesebb és keskenyebb részekből áll, és tornác a keskenyebb részek előtt van.
Az eresz természetesen egyenesen, törés nélkül végigfut. Ez a tornáckialakítás
új
házaknál
kedvezőbb
is, mint aegy
teljesen
végigfutó,alatt
így álló
alkalmazása
erősen jaLent:
szép példa
lopott
tornácra
helyi védelem
régi házon
ERKÉLYEK,
TORNÁCOK
vasolt.

Jobbra: funkcióját kielégítő, de eltérő anyagokkal és formákkal épült tornác

ERKÉLYEK, TORNÁCOK

A
tornác
magyar
népitornácra
építészet
jellegzetes
eleme.
Funkciója
Lent:
szépa példa
lopott
egy
helyi védelem
alatt
álló régisokrétű,
házon talán a
legfontosabb, hogy átmenetet képez a külső és a belső tér között. Ezenkívül árnyékol
afunkcióját
nap ellen,
védi a falat
az eső
ellen, alkalmas
kerti bútorok,
vagy akár
ERKÉLYEK,
TORNÁCOK
Jobbra:
kielégítő,
de eltérő
anyagokkal
és formákkal
épült tornác
kerékpárok esőtől védett elhelyezésére.
Serényfalva Ófalujában is számos szép, tornácos épület figyelhető meg. A torERKÉLYEK,
TORNÁCOK
nácok
beépítése,
eltüntetése
nem
javasolt,
ezzel szegényebbé
válna
a település.
Lent: szép
példa lopott
tornácra
egy
helyi védelem
alatt álló régi
házon
Bár Serényfalván van falazott, íves áthidalású tornác is, a jellemző mégis az
egyenes
lefedésű.kielégítő,
Ezt könnyebb
megépíteni
is. és
A tornácnak
sok előnye
Jobbra: funkcióját
de eltérő
anyagokkal
formákkal olyan
épült tornác
van,
hogy
építését
új
házaknál
is
javasoljuk.
ERKÉLYEK, TORNÁCOK

Környékünkön az úgynevezett lopott tornác a legjellemzőbb. Ilyenkor az épület
szélesebb
keskenyebb
részekből
és védelem
tornác a keskenyebb
Lent: szép és
példa
lopott tornácra
egyáll,
helyi
alatt álló régirészek
házonelőtt van.
Az
eresz természetesen
egyenesen, törés nélkül végigfut. Ez a tornáckialakítás
ERKÉLYEK,
TORNÁCOK
új
házaknál
kedvezőbb
is, mint
a teljesen
végigfutó,
így alkalmazása
erősen jaJobbra:
funkcióját
kielégítő,
de eltérő
anyagokkal
és formákkal
épült tornác
vasolt.

Lent: szép példa lopott tornácra egy helyi védelem alatt álló régi házon
A
tornácfunkcióját
a magyarkielégítő,
népi építészet
jellegzetes
eleme.
Funkciójaépült
sokrétű,
talán a
Jobbra:
de eltérő
anyagokkal
és formákkal
tornác
legfontosabb, hogy átmenetet képez a külső és a belső tér között. Ezenkívül ár-
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AJTÓK, ABLAKOK
Az Ófaluban – ahogy Magyarország
történeti építészetében általában –
AJTÓK, ABLAKOK
az álló téglalap alakú ablakok a jellemzőek. A régi épületeken kétszárnyú, osztott, kapcsolt gerébtokos
AJTÓK,
ABLAKOK
ablakok
vannak.

Két függőleges és egy vízszintes szárnyból álló régi kapcsolt
gerébtokos ablak

Két függőleges és egy vízszintes szárnyból álló régi kapcsolt
gerébtokos ablak

Két függőleges és egy vízszintes szárnyból álló régi kapcsolt
gerébtokos ablak

Két függőleges és egy vízszintes szárnyból álló régi kapcsolt
gerébtokos ablak
Hat mezőre osztott ablak
Két függőleges és egy vízszintes szárnyból álló régi kapcsolt
gerébtokos ablak
Hat mezőre osztott ablak
Két függőleges és egy vízszintes szárnyból álló régi kapcsolt
gerébtokos ablak

Nyílászárócsere esetén (állapottól
függően) javasolt az eredeti nyílászáAJTÓK,
ABLAKOK
rókat
megtartani
és korszerűsíteni.
Ennek viszonylag olcsó és hatékony
módja, ha a külső ablakszárnyba hőszigetelő
és jobb záródást
AJTÓK,üvegezést
ABLAKOK
biztosító szilikonprofilt építtetünk be.
Ha a csere elkerülhetetlen, az ablakok eredeti felosztását mindenképp
AJTÓK, ABLAKOK
meg kell tartani. Kétszárnyú ablak
helyére például semmiképp se tegyünk egyszárnyút: ez olyan hatást
AJTÓK,
ABLAKOK
kelt,
mintha
„megvakítanánk” az
épületet. Az utcai homlokzaton a legszerencsésebb a szárnyak osztásának
is a megtartása.
A régi házakba
AJTÓK,
ABLAKOK
esetlegesen újonnan beépítendő ablakok az Ófaluban fából készüljenek.
Új
házak esetében
szintén az álló
AJTÓK,
ABLAKOK
téglalap forma javasolt két szárnynyal. L-alakú, szélesebb utcai homlokzatú házaknál szélesebb, három
AJTÓK,ablakok
ABLAKOK
szárnyú
is megfigyelhetők.
Hasonló alakú új házaknál hasonló
ablak alkalmazása javasolt. Az utcai
homlokzatra
új házaknál is csak fa
AJTÓK, ABLAKOK
nyílászáró kerülhet. Udvari homlokzatra kerülhet megfelelő színű műanyag
nyílászáró
is, de tartsuk szem
AJTÓK,
ABLAKOK
elől, hogy ez a fajta szerkezet bár olcsóbb, minőségében és hangulatában sokkal rosszabb, mint egy fából
AJTÓK, ABLAKOK
készült.

Hat mezőre osztott ablak

AJTÓK, ABLAKOK

Két függőleges és egy vízszintes szárnyból álló régi kapcsolt
gerébtokos
Hat mezőreablak
osztott ablak

AJTÓK, ABLAKOK

Példa egyszerű nyíláskeretezésre háromszárnyú ablak esetén
Két
és egy
vízszintes szárnyból álló régi kapcsolt
Hat függőleges
mezőre osztott
ablak
gerébtokos ablak
Példa egyszerű nyíláskeretezésre háromszárnyú ablak esetén
Hat mezőre osztott ablak
Két függőleges és egy vízszintes szárnyból álló régi kapcsolt
gerébtokos ablak

AJTÓK, ABLAKOK
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A nagyobb méretű ablakokat hagyományosan hat mezőre osztották.
Erre szép példa a Művelődési Házon
található.
Fontos odafigyelni a nyíláskeretezésekre is. Ezek az Ófalu régi házain általában vakolatdíszek, kialakításuk
az egészen egyszerűtől a stukkószerűig terjed. A meglévő keretezések
megőrzendők, a házak esetleges hőszigetelése esetén változatlan formában, színben pótolandók. Az
országban számos helyen látható,
általában polisztirol anyagú, fehér, a
nyílást csak részben körbeölelő (tehát két oldalon nem végig lefutó), készen
kapható
keretezések
alkalmazása nem megengedett, mivel ez a motívum teljes mértékben
idegen Magyarország építészeti hagyományaitól. Új épületek esetében
ha keretezést szeretnénk alkalmazni,
az egyszerű, teljesen körbefutó vakolatsáv az ajánlott.
A nagyobb méretű ablakokat hagyományosan hat mezőre osztották.
Erre szép példa a Művelődési Házon
található.
Fontos odafigyelni a nyíláskeretezésekre is. Ezek az Ófalu régi házain általában vakolatdíszek, kialakításuk
az egészen egyszerűtől a stukkószerűig terjed. A meglévő keretezések
megőrzendők, a házak esetleges hőszigetelése esetén változatlan formában, színben pótolandók. Az
Jobbra:
a kilencvenes
éveklátható,
és a
országban
számos helyen
kortárs
építészet
merítkezik
ugyan
általában polisztirol anyagú, fehér, aa
népi
igyekszik
nyílást hagyományokból,
csak részben körbeölelő
(teátfogalmazni,
újragondolni
hát két oldalon nem végig lefutó), azt.
kéKörnyékbeli
településről keretezések
egy jó példa
szen
kapható
látható.
alkalmazása nem megengedett, mivel ez a motívum teljes mértékben
Túloldal
fent: az Önkormányzat
idegen Magyarország
építészeti haépülete
jó
példaÚjaépületek
tégla visszafogott
gyományaitól.
esetében
alkalmazására
(fotó: alkalmazni,
Bárdos
ha keretezést szeretnénk
Lászlóné)
az egyszerű, teljesen körbefutó vakolatsáv az ajánlott.

Túloldal lent: vakolatdíszes homlokzati részlet

A nagyobb méretű ablakokat hagyományosan hat mezőre osztották.
Erre szépa példa
a Művelődési
Jobbra:
kilencvenes
évek Házon
és a
található.
kortárs építészet merítkezik ugyan a

népi
igyekszik
Fontoshagyományokból,
odafigyelni a nyíláskeretezéátfogalmazni,
újragondolni
sekre is. Ezek az Ófalu régi házainazt.
ál-
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HOMLOKZATKÉPZÉS
HOMLOKZATKÉPZÉS
HOMLOKZATKÉPZÉS
HOMLOKZATKÉPZÉS
HOMLOKZATKÉPZÉS
HOMLOKZATKÉPZÉS
HOMLOKZATKÉPZÉS
Serényfalván a vakolt homlokzatok a jellemzőek. Az Ófaluban kőburkolat csak lábazatokon szokásos; tégla csak kis
felületen, díszként (például az Önkormányzat épületén); faburkolat, deszkázat pedig csak melléképületen. Így új épüHOMLOKZATKÉPZÉS
letek
építésénél is javasoljuk a vakolt homlokzatkialakítást. Ennek számos előnye van: olcsó, egyszerű, könnyen karbantartható, hőszigetelésre felhordva is alkalmazható. Kőburkolatot legfeljebb lábazatokon használjunk; téglát és
fát pedig csak kis felületen, díszítésként. Fém, csempe, egyéb homlokzati anyag alkalmazása nem megengedett.
AHOMLOKZATKÉPZÉS
vakolt falaknak további előnye, hogy kis fantáziával és egy ügyes mester alkalmazásával érdekes díszítéseket is
lehet vakolattal készíteni. Vigyázzunk ugyanakkor, ha díszítést alkalmazunk: sosem szabad túlzásokba esni. Ne a
díszítés legyen a házon a legszembeszökőbb, inkább csak olyan legyen, mint a hab a tortán.

HOMLOKZATKÉPZÉS
Polisztirol
homlokzati díszítések helyett inkább gipsz anyagúakat alkalmazzunk: ez az anyag sokkal tartósabb és
szebb.
HOMLOKZATKÉPZÉS
HOMLOKZATKÉPZÉS

Serényfalván a vakolt homlokzatok a jellemzőek. Az Ófaluban kőburkolat csak lábazatokon szokásos; tégla csak kis
felületen, díszként (például az Önkormányzat épületén); faburkolat, deszkázat pedig csak melléképületen. Így új épüHOMLOKZATKÉPZÉS
letek építésénél is javasoljuk a vakolt homlokzatkialakítást. Ennek számos előnye van: olcsó, egyszerű, könnyen karbantartható, hőszigetelésre felhordva is alkalmazható. Kőburkolatot legfeljebb lábazatokon használjunk; téglát és
fát pedig csak kis felületen, díszítésként. Fém, csempe, egyéb homlokzati anyag alkalmazása nem megengedett.

HOMLOKZATKÉPZÉS

A vakolt falaknak további előnye, hogy kis fantáziával és egy ügyes mester alkalmazásával érdekes díszítéseket is
lehet vakolattal készíteni. Vigyázzunk ugyanakkor, ha díszítést alkalmazunk: sosem szabad túlzásokba esni. Ne a
díszítés legyen a házon a legszembeszökőbb, inkább csak olyan legyen, mint a hab a tortán.

HOMLOKZATKÉPZÉS

Polisztirol homlokzati díszítések helyett inkább gipsz anyagúakat alkalmazzunk: ez az anyag sokkal tartósabb és
szebb.

HOMLOKZATKÉPZÉS

Serényfalván a vakolt homlokzatok a jellemzőek. Az Ófaluban kőburkolat csak lábazatokon szokásos; tégla csak kis
felületen, díszként (például az Önkormányzat épületén); faburkolat, deszkázat pedig csak melléképületen. Így új épü-
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RÉSZLETKÉPZÉS
A részletekre mindig oda kell figyelni. Egy jól megformált tornácoszlop, egy
szép kerítéspillér vagy kiskapu, egy érdekes padlásbevilágító olyan aprósáRÉSZLETKÉPZÉS
gok,
amik ügyesen alkalmazva egyedivé tudják tenni, fel tudják dobni a házunk megjelenését. De ahogy minden egyébbel, ezekkel az eszközökkel is
csínján kell bánni. Kicsit olyanok ezek, mint az ékszerek: ha túl sokat és túl
hivalkodót
használunk, akkor éppen ellentétes hatást érünk el, mint szeretRÉSZLETKÉPZÉS
tük volna.

RÉSZLETKÉPZÉS
A részletekre mindig oda kell figyelni. Egy jól megformált tornácoszlop, egy
szép
kerítéspillér vagy kiskapu, egy érdekes padlásbevilágító olyan aprósáRÉSZLETKÉPZÉS
gok, amik ügyesen alkalmazva egyedivé tudják tenni, fel tudják dobni a házunk megjelenését. De ahogy minden egyébbel, ezekkel az eszközökkel is
csínján kell bánni. Kicsit olyanok ezek, mint az ékszerek: ha túl sokat és túl
RÉSZLETKÉPZÉS
hivalkodót
használunk, akkor éppen ellentétes hatást érünk el, mint szerettük volna.

RÉSZLETKÉPZÉS
A részletekre mindig oda kell figyelni. Egy jól megformált tornácoszlop, egy
RÉSZLETKÉPZÉS
szép
kerítéspillér vagy kiskapu, egy érdekes padlásbevilágító olyan apróságok, amik ügyesen alkalmazva egyedivé tudják tenni, fel tudják dobni a házunk megjelenését. De ahogy minden egyébbel, ezekkel az eszközökkel is
csínján
kell bánni. Kicsit olyanok ezek, mint az ékszerek: ha túl sokat és túl
RÉSZLETKÉPZÉS
hivalkodót használunk, akkor éppen ellentétes hatást érünk el, mint szerettük volna.

RÉSZLETKÉPZÉS
A részletekre mindig oda kell figyelni. Egy jól megformált tornácoszlop, egy
RÉSZLETKÉPZÉS
szép
kerítéspillér vagy kiskapu, egy érdekes padlásbevilágító olyan apróságok, amik ügyesen alkalmazva egyedivé tudják tenni, fel tudják dobni a házunk megjelenését. De ahogy minden egyébbel, ezekkel az eszközökkel is
csínján
kell bánni. Kicsit olyanok ezek, mint az ékszerek: ha túl sokat és túl
RÉSZLETKÉPZÉS
hivalkodót használunk, akkor éppen ellentétes hatást érünk el, mint szerettük volna.

RÉSZLETKÉPZÉS

ARÉSZLETKÉPZÉS
részletekre mindig oda kell figyelni. Egy jól megformált tornácoszlop, egy
szép kerítéspillér vagy kiskapu, egy érdekes padlásbevilágító olyan apróságok, amik ügyesen alkalmazva egyedivé tudják tenni, fel tudják dobni a házunk megjelenését. De ahogy minden egyébbel, ezekkel az eszközökkel is
RÉSZLETKÉPZÉS
csínján
kell bánni. Kicsit olyanok ezek, mint az ékszerek: ha túl sokat és túl
hivalkodót használunk, akkor éppen ellentétes hatást érünk el, mint szerettük volna.

RÉSZLETKÉPZÉS

A részletekre mindig oda kell figyelni. Egy jól megformált tornácoszlop, egy
szép kerítéspillér vagy kiskapu, egy érdekes padlásbevilágító olyan apróságok, amik ügyesen alkalmazva egyedivé tudják tenni, fel tudják dobni a házunk megjelenését. De ahogy minden egyébbel, ezekkel az eszközökkel is
csínján kell bánni. Kicsit olyanok ezek, mint az ékszerek: ha túl sokat és túl

Balra: vakolatdísz homlokzati
motívum
Lent: faragott díszítésű
padlásbevilágító
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Itt kell megemlíteni a kéményeket is. A téglakémények a házak díszei: annak
ellenére, hogy tulajdonképpen épületgépészeti elemek, hozzájárulnak a ház
esztétikus megjelenéséhez. Ugyanez nem mondható el a fémkéményekről.
Ezért az Ófalu területén a kémények tető fölé nyúló részét minden esetben
téglából kell megépíteni. A kéményfej kialakítása pedig lehetőséget adhat
egyedi ötletek megvalósítására.

Fent, balra: régi kútház
Fent, jobbra: néhány téglasor beiktatásával egyedivé tett lábazat
Fent: egy egyszerű falazott kémény.
Figyeljük meg, hogy egy sor tégla
máshogy
van
rakva;
már
önmagában ez egyedivé teszi a
kéményt, így az épületet is.

Fent, balra: régi kútház
Fent, jobbra: néhány téglasor beiktatásával egyedivé tett lábazat
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ÚJFALURA VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK
ÚJFALURA VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK
ÚJFALURA VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK
ÚJFALURA VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK
ÚJFALURA VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK

TELEPÍTÉS
A telkek az Ófauhoz hasonlóan viszonylag keskenyek és hosszúkásak,
aTELEPÍTÉS
lakóépületek mindenhol oldalhatáron állnak, kis előkerttel. Új épületek
telepítésénél is ezt kell követni, tehát
nem
javasolt a szabadonálló beépíTELEPÍTÉS
tés, a telken ferdén elhelyezett ház,
az utcafrontra kitett ház, és a telken
mélyen hátrahúzott telepítés sem.

TELEPÍTÉS
TELEPÍTÉS

i

Ajánlott telepítés: oldalhatáron álló ház kis előkerttel; nem ajánlott: utcafronttól jelentősen hátrahúzott ház

TELEPÍTÉS

Ajánlott telepítés: oldalhatáron álló ház kis előkerttel; nem ajánlott: utcafronttól jelentősen hátrahúzott ház

TELEPÍTÉS
távolságok

ÚJFALURA VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK
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Ajánlott telepítés: oldalhatáron álló ház kis előkerttel; nem ajánlott: utcafronttól jelentősen hátrahúzott ház
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Ajánlott telepítés: oldalhatáron álló ház kis előkerttel; nem ajánlott: utcafronttól jelentősen hátrahúzott ház

ÚJFALURA VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK

Ajánlott telepítés: oldalhatáron álló ház kis előkerttel; nem ajánlott: utcafronttól
jelentősen
hátrahúzott
ház szabálytalanul elhelyezett ház
Nem ajánlott
telepítés:
a telken ferdén,

ÚJFALURA VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK

Ajánlott
telepítés:
oldalhatáron
álló házszabálytalanul
kis előkerttel;elhelyezett
nem ajánlott:
Nem ajánlott
telepítés:
a telken ferdén,
ház utcafronttól jelentősen hátrahúzott ház

ÚJFALURA VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK

Nem ajánlott telepítés: a telken ferdén, szabálytalanul elhelyezett ház
Ajánlott telepítés: oldalhatáron álló ház kis előkerttel; nem ajánlott: utcafronttól jelentősen hátrahúzott ház

ÚJFALURA VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK

Nem ajánlott telepítés: a telken ferdén, szabálytalanul elhelyezett ház
Ajánlott telepítés: oldalhatáron álló ház kis előkerttel; nem ajánlott: utcafronttól jelentősen hátrahúzott ház
Nem ajánlott telepítés: a telken ferdén, szabálytalanul elhelyezett ház

ÚJFALURA VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK

Ajánlott telepítés: oldalhatáron álló ház kis előkerttel; nem ajánlott: utNem
ajánlott
telepítés:
a telken ferdén,
cafronttól
jelentősen
hátrahúzott
ház szabálytalanul elhelyezett ház

ÚJFALURA VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK

Előírt legkisebb

i

telepítésre vonatkozóan lásd:

legkisebb
TELEPÍTÉS
OTÉK Előírt
- 253/1997.
(XII.20.) III. fejezet 35.távolságok
§

HÉSZ - Serényfalva Községi Ön-

TELEPÍTÉS
kormányzati
Előírt Képviselő-testületlegkisebb

i

ének 3/2007.
(III.14.) rendelete a
távolságok
Helyi Építési Szabályzatról, 13.
§-tól
TELEPÍTÉS

Előírt legkisebb
távolságok

TELEPÍTÉS

i

Előírt legkisebb
telepítésre
vonatkozóan lásd:
távolságok

TELEPÍTÉS
OTÉK - 253/1997. (XII.20.) III. fejezet 35. §

i

Előírt legkisebb

HÉSZ - Serényfalva
Községi Öntávolságok
TELEPÍTÉS
kormányzati Képviselő-testületének 3/2007. (III.14.) rendelete a
Helyi Előírt
Építésilegkisebb
Szabályzatról, 13.
TELEPÍTÉS
§-tól
távolságok

i

Előírt legkisebb
TELEPÍTÉS
távolságok

i

telepítésre vonatkozóan lásd:

Előírt legkisebb
TELEPÍTÉS

OTÉK - 253/1997.
(XII.20.) III. fetávolságok
jezet 35. §
HÉSZ - Serényfalva Községi ÖnElőírt Képviselő-testületlegkisebb
kormányzati
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TEREPALAKÍTÁS
A Tompa út kivételével az Újfalu utcái vagy síkak, vagy csak enyhén lejtenek, így a terepalakítás nem jelent nehézséget. A Tompa út az Ófalu lejtős utcáival ellentétben a szintvonalakra merőlegesen emelkedik, így a telkek oldalirányTEREPALAKÍTÁS
ban
lejtenek. Ezt a terepadottságot nehezebb kihasználni, mint ha hátrafelé lejtene a telek, de nem lehetetlen. A
meglévő házak a telek felső oldalára épültek, így a kerti homlokzatuk magasabb, mint a szomszéd felé eső. Ez a
telepítés lehetővé teszi nagyon jól használható, szinte a terepszintről elérhető pincék és hangulatos, kiemelt teraszok
létesítését,
ahogy az több házon meg is figyelhető.
TEREPALAKÍTÁS
Fontos itt is az adottságokhoz való alkalmazkodás. Nem a terepet kell a házhoz alakítani (ez jelentős költségekkel is
jár), hanem a házat a terephez, amennyire lehetséges. Ez nem jelenti azt, hogy a tereprendezés nem lehetséges, de
TEREPALAKÍTÁS
igyekezzünk
a földmunkákat, támfalak mennyiségét a minimumra szorítani a ház terepre ültetésével. A nagy bevágások, feltöltések, támfalak itt is kerülendők, annál is inkább, mert a szomszéd felőli telekhatárra kerülnének, ami
jogi és műszaki problémákat is felvet.

TEREPALAKÍTÁS

Kerülendő megoldás: nagy bevágások,
meredek rézsűk keletkeznek, az épület
szomszéd felőli oldala gödörbe kerül.
TEREPALAKÍTÁS
Lejtős terepen nem szabad arra
törekedni, hogy a ház teljesen sík
felületen
álljon. Eznem
a megoldás
hatalA Tompa út kivételével az Újfalu utcái vagy síkak, vagy csak enyhén lejtenek, így
a terepalakítás
jelent nehézséTEREPALAKÍTÁS
mas
többletköltségekkel
terhelné
az
get. A Tompa út az Ófalu lejtős utcáival ellentétben a szintvonalakra merőlegesen emelkedik, így a telkek oldalirányépíttetőt.
ban lejtenek. Ezt a terepadottságot nehezebb kihasználni, mint ha hátrafelé lejtene a telek, de nem lehetetlen. A
meglévő házak a telek felső oldalára épültek, így a kerti homlokzatuk magasabb, mint a szomszéd felé eső. Ez a
a Tompa
út oldalra
lejtő telkei
telepítés
TEREPALAKÍTÁS
lehetővé teszi nagyon jól használható, szinte a terepszintről elérhetőLent:
pincék
és hangulatos,
kiemelt
teraszok
létesítését, ahogy az több házon meg is figyelhető.

Fontos itt is az adottságokhoz való alkalmazkodás. Nem a terepet kell a házhoz alakítani (ez jelentős költségekkel is
TEREPALAKÍTÁS
jár),
hanem a házat a terephez, amennyire lehetséges. Ez nem jelenti azt, hogy a tereprendezés nem lehetséges, de
igyekezzünk a földmunkákat, támfalak mennyiségét a minimumra szorítani a ház terepre ültetésével. A nagy bevágások, feltöltések, támfalak itt is kerülendők, annál is inkább, mert a szomszéd felőli telekhatárra kerülnének, ami
jogi
és műszaki problémákat is felvet.
TEREPALAKÍTÁS

TEREPALAKÍTÁS
TEREPALAKÍTÁS

A Tompa út kivételével az Újfalu utcái vagy síkak, vagy csak enyhén lejtenek, így a terepalakítás nem jelent nehézséget. A Tompa út az Ófalu lejtős utcáival ellentétben a szintvonalakra merőlegesen emelkedik, így a telkek oldalirányban lejtenek. Ezt a terepadottságot nehezebb kihasználni, mint ha hátrafelé lejtene a telek, de nem lehetetlen. A
TEREPALAKÍTÁS
meglévő
házak a telek felső oldalára épültek, így a kerti homlokzatuk magasabb, mint a szomszéd felé eső. Ez a
telepítés lehetővé teszi nagyon jól használható, szinte a terepszintről elérhető pincék és hangulatos, kiemelt teraszok
létesítését, ahogy az több házon meg is figyelhető.

TEREPALAKÍTÁS
Fontos
itt is az adottságokhoz való alkalmazkodás. Nem a terepet kell a házhoz alakítani (ez jelentős költségekkel is
jár), hanem a házat a terephez, amennyire lehetséges. Ez nem jelenti azt, hogy a tereprendezés nem lehetséges, de
igyekezzünk a földmunkákat, támfalak mennyiségét a minimumra szorítani a ház terepre ültetésével. A nagy bevágások,
feltöltések, támfalak itt is kerülendők, annál is inkább, mert a szomszéd felőli telekhatárra kerülnének, ami
TEREPALAKÍTÁS
jogi és műszaki problémákat is felvet.
TEREPALAKÍTÁS

A Tompa út kivételével az Újfalu utcái vagy síkak, vagy csak enyhén lejtenek, így a terepalakítás nem jelent nehézséget. A Tompa út az Ófalu lejtős utcáival ellentétben a szintvonalakra merőlegesen emelkedik, így a telkek oldalirányban lejtenek. Ezt a terepadottságot nehezebb kihasználni, mint ha hátrafelé lejtene a telek, de nem lehetetlen. A
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ÉPÍTMÉNYMAGASSÁG
Az Újfaluban nem jellemzőek az
emeletes házak. A lakóházak maÉPÍTMÉNYMAGASSÁG
gassága
közel azonos. Az új épületeknek
is
a
meglévőek
magasságához kell alkalmazkodni,
természetesen
ésszerű határokon
ÉPÍTMÉNYMAGASSÁG
belül.

ÉPÍTMÉNYMAGASSÁG
A közel (de nem teljesen!) azonos magasságú házak egységes utcaképet Az Újfaluban nem jellemzőek az
alkotnak.
emeletes
házak. A lakóházak maÉPÍTMÉNYMAGASSÁG
A közel (de nem teljesen!) azonos magasságú házak egységes utcaképet
alkotnak.

A közel (de nem teljesen!) azonos magasságú házak egységes utcaképet
alkotnak.

A közel (de nem teljesen!) azonos magasságú házak egységes utcaképet
alkotnak.
Ha
a közel
magasságú
házak
közé egy jelentősen
magasabb
épül,
A közel
(deazonos
nem teljesen!)
azonos
magasságú
házak egységes
utcaképet
megbomlik
alkotnak. az utcakép, ami zavaró, disszonáns eredménnyel jár.

gassága közel azonos. Az új épületeknek
is
a
meglévőek
magasságához kell alkalmazkodni,
ÉPÍTMÉNYMAGASSÁG
természetesen
ésszerű határokon
belül.

i

ÉPÍTMÉNYMAGASSÁG
Jogszabályi háttér

i

építménymagasságra vonatkoAzzóan
Újfaluban
lásd: nem jellemzőek az
emeletes
ÉPÍTMÉNYMAGASSÁG
házak. A háttér
lakóházak maJogszabályi
OTÉK -közel
253/1997.
(XII.20.)
fegassága
azonos.
Az újIII.
épülejezet
teknek
is
a
meglévőek
magasságához
kell
alkalmazkodni,
HÉSZ - Serényfalva Községi ÖnÉPÍTMÉNYMAGASSÁG
Jogszabályi
háttér
természetesen
ésszerű
határokon
kormányzati Képviselő-testületbelül.
ének 3/2007. (III.14.) rendelete a
Helyi Építési Szabályzatról

i

ÉPÍTMÉNYMAGASSÁG
Jogszabályi háttér

i

Az Újfaluban nem jellemzőek az

ÉPÍTMÉNYMAGASSÁG
házak. A háttér
lakóházak
maépítménymagasságra
vonatkoJogszabályi
Ha
a közel
magasságú
házak
közé egy jelentősen
magasabb
épül, emeletes
A közel
(deazonos
nem teljesen!)
azonos
magasságú
házak egységes
utcaképet
gassága
közel
azonos.
Az
új
épülezóan
lásd:
megbomlik
az
utcakép,
ami
zavaró,
disszonáns
eredménnyel
jár.
alkotnak.
Ha
a közel
magasságú
házak
közé egy jelentősen
magasabb
épül,
A közel
(deazonos
nem teljesen!)
azonos
magasságú
házak egységes
utcaképet

teknek
is
a
meglévőek
OTÉK - 253/1997.
III. femagasságához
kell (XII.20.)
alkalmazkodni,
ÉPÍTMÉNYMAGASSÁG
jezet
Jogszabályi
háttér
természetesen ésszerű határokon
belül.
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TETŐHAJLÁSSZÖG
Az Újfaluban is, ahogy a mi éghajlatunkon szinte mindenhol, a tetők dőlésTETŐHAJLÁSSZÖG
szöge
körülbelül 35 és 42 fok között
van. Az új házak tetejének is hasonló
dőlésszöggel kell rendelkezni, és a
meglévő
házak esetleges tetőcseréjéTETŐHAJLÁSSZÖG
nél is meg kell tartani az eredeti dőlésszöget. A túl magas vagy a túl alacsony
tetők nem illenek a településképbe, és
TETŐHAJLÁSSZÖG
megfelelő anyagú fedésük is problémás lehet.

TETŐHAJLÁSSZÖG
Ha
az új épület teteje közel a meglévőekkel
közel azonos
dőlésszöggel
TETŐFORMAAz
Újfaluban
is, ahogy a
épül,éghajlatunkon
harmonikus utcakép
alakul ki. a
mi
szinte mindenhol,
tetők
dőlésszöge körülbelül 35 és 42
TETŐHAJLÁSSZÖG
Ha
új tető
azzal elüt is
fok egy
között
van.túl
Azalacsony,
új házak tetejének
környezetétől.
Az
egységes,
harmonihasonló dőlésszöggel kell rendelkezni,
kus
utcakép
megbomlik.
és a meglévő házak esetleges tetőcseTETŐHAJLÁSSZÖG
réjénél
is meg kell tartani az eredeti dőUgyanez
egy újvagy
tető túl
lésszöget.igaz
A arra,
túl ha
magas
a túl
meredek.
Ilyenkor
ráadásul
a
alacsony tetők nem illenek a településszomszéd
telkét is a anyagú
kelleténél
jobbanis
képbe,
és megfelelő
fedésük
TETŐHAJLÁSSZÖG
leárnyékolja.
problémás lehet.

TETŐHAJLÁSSZÖG

TETŐFORMA
Ha
az új épület teteje közel a meglévőekkel közel azonos dőlésszöggel
épül,
harmonikus utcakép alakul ki.
TETŐHAJLÁSSZÖG

TETŐFORMAAz Újfaluban is, ahogy a
mi éghajlatunkon
mindenhol,
Ha
egy új tető túl szinte
alacsony,
azzal elüta
tetők dőlésszöge
és 42
környezetétől.
Az körülbelül
egységes, 35
harmoni-

fent: Háztetők az Újfaluban

fent: Háztetők az Újfaluban

fent: Háztetők az Újfaluban

fent: Háztetők az Újfaluban

fent: Háztetők az Újfaluban

fent: Háztetők az Újfaluban

fent: Háztetők az Újfaluban

fent: Háztetők az Újfaluban

fent: Háztetők az Újfaluban

fent: Háztetők az Újfaluban
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TETŐFORMA
Az Újfaluban a legjellemzőbb épületforma
egy szélesebb, kéttraktusos
TETŐFORMA
utcai tömegből és a hozzá csatlakozó
keskenyebb, hátsó részből áll. Ez a
forma kedvező alaprajzi kialakítást
TETŐFORMA
tesz
lehetővé, így az újabb épületek
esetében is ajánlott. A nagyon tagolt,
összetett alaprajzi kontúr kerülendő,
ennek
nemcsak építészeti, hanem
TETŐFORMA
épületszerkezeti és hőtechnikai okai
is vannak.
ATETŐFORMA
tetőformák az épülettömeghez igazodnak. Az utcára néző, teljesen háromszög alakú oromfalak ritkák.

TETŐFORMA
TETŐFORMA
TETŐFORMA

A sok „kutyaól” alkalmazása nyugtalanná, rendetlenné teszi a tető megjelenését.

A sok „kutyaól” alkalmazása nyugtalanná, rendetlenné teszi a tető megjelenését.

TETŐFORMA
TETŐFORMA
TETŐFORMA
TETŐFORMA
TETŐFORMA
TETŐFORMA
TETŐFORMA
TETŐFORMA

A sok „kutyaól” alkalmazása nyugtalanná, rendetlenné teszi a tető megjelenését.

A sok „kutyaól” alkalmazása nyugtalanná, rendetlenné teszi a tető megjelenését.
A meglévő, egyszerű, nyugodt geometriájú háztetők mellé nem szabad összetett geometriájú tetőidomot építeni.
A sok „kutyaól” alkalmazása nyugtalanná, rendetlenné teszi a tető megjelenését.
A meglévő, egyszerű, nyugodt geometriájú háztetők mellé nem szabad összetett geometriájú tetőidomot építeni.
A sok „kutyaól” alkalmazása nyugtalanná, rendetlenné teszi a tető megjelenését.
A meglévő, egyszerű, nyugodt geometriájú háztetők mellé nem szabad összetett geometriájú tetőidomot építeni.
A sok „kutyaól” alkalmazása nyugtalanná, rendetlenné teszi a tető megjelenését.
A meglévő, egyszerű, nyugodt geometriájú háztetők mellé nem szabad összetett geometriájú tetőidomot építeni.
A sok „kutyaól” alkalmazása nyugtalanná, rendetlenné teszi a tető megjelenését.
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A jellemző a házformától függően a
sátortető, a kontyolt tető vagy a
csonkakonty. Ennek megfelelően az
utcai épületszárnyat formájától függően vagy sátortetővel, vagy utcával
párhuzamos, rövid gerincű nyeregtetővel javasolt lefedni, ami könnyen
tud csatlakozni az udvari szárny alacsonyabb nyeregtetejéhez. Az utcára
néző oromfalas homlokzati kialakítás
nem javasolt.
Nagyon tagolt, összetett tetőidom alkalmazása kerülendő, ezzel felesleges költségektől is megóvhatjuk
magunkat. Fontos szempont itt is az
illeszkedés: igyekezzünk olyan tetőformát választani, ami az adott utcára
a leginkább jellemző: ha az utcában
zömmel kontyolt tetős házak vannak,
az új is legyen ilyen. Ha a csonkakonty
a jellemzőbb, akkor alkalmazzuk azt.

lent: Jobb eredményt érünk el esztétikailag és épületszerkezetileg is, ha
A
jellemző
a házformától
függően a
a több
tetőtéri
ablakot összevonunk
sátortető,
a kontyolt tető vagy a
közös tető alá.

csonkakonty. Ennek megfelelően az
utcai
Ha
az épületszárnyat
utcában zömmelformájától
sátortetősfüghágően
vagy
sátortetővel,
vagy
utcával
zak vannak, az új ház is legyen sátorpárhuzamos, rövid gerincű nyeregtetetős
tővel javasolt lefedni, ami könnyen
tud az
csatlakozni
udvarinyeregtetős
szárny alaHa
utcában az
zömmel
csonyabb
nyeregtetejéhez.
utcára
házak
vannak,
az új ház Az
is legyen
néző oromfalas homlokzati kialakítás
nyeregtetős
nem javasolt.
Nagyon tagolt, összetett tetőidom alkalmazása
kerülendő, érünk
ezzel el
feleslelent:
Jobb eredményt
esztges költségektől
is megóvhatjuk
étikailag
és épületszerkezetileg
is, ha
Fontos
szempont
itt is az
amagunkat.
több tetőtéri
ablakot
összevonunk
illeszkedés:
igyekezzünk olyan tetőközös tető alá.
formát választani, ami az adott utcára
a leginkább
jellemző:
az utcában
Ha
az utcában
zömmelha
sátortetős
házömmel
kontyolt
zak
vannak,
az új tetős
ház isházak
legyenvannak,
sátoraz új is legyen ilyen. Ha a csonkakonty
tetős
a jellemzőbb, akkor alkalmazzuk azt.

Ha az utcában zömmel nyeregtetős
házak vannak, az új ház is legyen
nyeregtetős

A jellemző a házformától függően a
sátortető, a kontyolt tető vagy a
csonkakonty.
Ennek megfelelően
az
lent:
Jobb eredményt
érünk el esztutcai
épületszárnyat
formájától
fügétikailag és épületszerkezetileg is, ha
gően
sátortetővel,
vagy utcával
a többvagy
tetőtéri
ablakot összevonunk
párhuzamos,
rövid
gerincű
nyeregteközös tető alá.
tővel javasolt lefedni, ami könnyen
tudaz
csatlakozni
az udvari
szárny alaHa
utcában zömmel
sátortetős
hácsonyabb
nyeregtetejéhez.
Az utcára
zak
vannak,
az új ház is legyen
sátornéző oromfalas homlokzati kialakítás
tetős
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AJTÓK, ABLAKOK
Az Újfaluban az ajtók, ablakok formája kevésbé egységes, mint az ÓfaAJTÓK,
ABLAKOKaz egyenes
luban.
Általánosságban
szemöldökű, téglalap alakú ablakok
az ajánlottak. Körablakok, íves vagy
ferde
záródású
ablakok nem illenek a
AJTÓK,
ABLAKOK
településképbe. Javasolt az Újfaluban
is a többszárnyú ablakok használata,
főleg az utcai homlokzaton, de nem
AJTÓK, ABLAKOK
tiltott az egyszárnyú ablak sem. A
fém(utánzatú) osztópálcák alkalmazását kerüljük, ahogy a nem sík, fonAJTÓK,üvegezést
ABLAKOK
csorozott
is.
Ajánlott itt is a fa nyílászárók alkal-

Kerti nyílászárókon használhatjuk a régi verandákon szokásos jellegzetes, kis mazása, elsősorban az utcai homlokszemekre osztott szárnyakat is
AJTÓK, ABLAKOK
zatokon.
Ha mégis műanyag

nyílászárót választunk, tartsuk szem
elől, hogy ez a fajta szerkezet bár olminőségében
és hangulatáKerti nyílászárókon használhatjuk a régi verandákon szokásos jellegzetes, kis csóbb,
AJTÓK,
ABLAKOK
ban sokkal rosszabb, mint egy fából
szemekre osztott szárnyakat is
készült. Nem mindegy a műanyag
nyílászáró színe, kialakítása sem, jaAJTÓK, ABLAKOK
vasolt a fa mintázat vagy az egyKerti nyílászárókon használhatjuk a régi verandákon szokásos jellegzetes, kis
szerű,
halvány,
tört
színek
szemekre osztott szárnyakat is
(halványszürke, halványkék, halAJTÓK,alkalmazása.
ABLAKOK
ványzöld)
Az országban számos helyen látható,

Kerti nyílászárókon használhatjuk a régi verandákon szokásos jellegzetes, kis
általában polisztirol anyagú, fehér, a
szemekre osztott szárnyakat is
AJTÓK,
nyílást
csakABLAKOK
részben körbeölelő (teJellegzetes háromszárnyú ablak egyszerű keretezéssel

hát két oldalon nem végig lefutó), készen
kapható
keretezések
az
Újfaluban
Kerti nyílászárókon használhatjuk a régi verandákon szokásos jellegzetes, kis alkalmazása
AJTÓK, ABLAKOK sem megengedett, mivel ez a motívum teljes
szemekre
osztott
szárnyakat
is
Jellegzetes háromszárnyú ablak egyszerű keretezéssel
mértékben idegen Magyarország
építészeti hagyományaitól. Új épüleAJTÓK, ABLAKOK
tek esetében ha keretezést szeretKerti nyílászárókon használhatjuk a régi verandákon szokásos jellegzetes, kis
nénk alkalmazni, az egyszerű,
Jellegzetesosztott
háromszárnyú
ablak
szemekre
szárnyakat
is egyszerű keretezéssel
teljesen körbefutó vakolatsáv az
AJTÓK,
ABLAKOK
ajánlott,
esetleg
ennek megfelelő felületképzésű polisztirol megfelelője.

Kerti
nyílászárókon
használhatjuk
a régi verandákon
szokásos jellegzetes, kis
Jellegzetes
háromszárnyú
ablak egyszerű
keretezéssel
szemekre osztott szárnyakat is

AJTÓK, ABLAKOK

Jellegzetes
háromszárnyú
ablak egyszerű
keretezéssel
Kerti
nyílászárókon
használhatjuk
a régi verandákon
szokásos jellegzetes, kis
szemekre osztott szárnyakat is

AJTÓK, ABLAKOK

Padlásbevilágító ablak
Jellegzetes háromszárnyú ablak egyszerű keretezéssel
Kerti nyílászárókon használhatjuk a régi verandákon szokásos jellegzetes, kis
szemekre osztott szárnyakat is

AJTÓK, ABLAKOK

Padlásbevilágító ablak
Jellegzetes háromszárnyú ablak egyszerű keretezéssel
Kerti nyílászárókon használhatjuk a régi verandákon szokásos jellegzetes, kis
szemekre
osztottablak
szárnyakat is
Padlásbevilágító
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KERÍTÉSEK
Az Újfalura is igaz, hogy településképi
szempontból az utcai kerítés megjeKERÍTÉSEK
lenése
elsődleges fontosságú. Egy
utcán végigsétálva hamarabb észrevesszük a kerítést, kaput, mint a mögötte
lévő házat. A kapu ezenkívül
KERÍTÉSEK
kapcsolatot jelent a magánterület és
a közterület között, így nemcsak
egyszerű használati tárgy, hanem
KERÍTÉSEK
jelkép is.

Idomtégla kerítés

Idomtégla kerítés

Idomtégla kerítés

Idomtégla kerítés

Idomtégla kerítés
Beton oszlopok közti fémkerítés
Idomtégla kerítés
Beton oszlopok közti fémkerítés
Idomtégla kerítés
Beton oszlopok közti fémkerítés
Idomtégla kerítés
Beton oszlopok közti fémkerítés
Idomtégla kerítés
Beton oszlopok közti fémkerítés
Idomtégla kerítés
Faoszlopos
léckerítés
Beton oszlopok
közti fémkerítés
Idomtégla kerítés
Faoszlopos
léckerítés
Beton oszlopok
közti fémkerítés
Idomtégla kerítés
Faoszlopos
léckerítés
Beton oszlopok
közti fémkerítés
Idomtégla kerítés

Az utcai kerítés lehetőleg ezen a területen
se legyen teljesen zárt.
KERÍTÉSEK
Amennyiben mégis zárt kerítés mellett döntenénk, ezt fából készült,
sűrű lécezésű kerítésmezőkkel oldjuk
KERÍTÉSEK
meg.
A lécezés lehet függőleges és
vízszintes is. A hátsó, oldaló kerítés
indokolt esetben lehet teljesen tömör
falazat, de tartsuk szem előtt,
KERÍTÉSEK
hogy a tömör kerítés annyira elzárja
a napot és a levegő áramlását, hogy
mellette egy teljesen használhatatKERÍTÉSEK
lan sáv fog kialakulni, ahová még növényeket is csak nagy nehézségek
árán tudunk telepíteni. A nem kívánt
KERÍTÉSEK
átlátásokat
ajánlatosabb inkább növénytelepítéssel, sűrűbb lécezésű fakerítéssel megakadályozni.

KERÍTÉSEK

Az
Újfalura is igaz, hogy településképi
KERÍTÉSEK
szempontból az utcai kerítés megjelenése elsődleges fontosságú. Egy
utcán végigsétálva hamarabb észreKERÍTÉSEK
vesszük a kerítést, kaput, mint a mögötte lévő házat. A kapu ezenkívül
kapcsolatot jelent a magánterület és
aKERÍTÉSEK
közterület között, így nemcsak
egyszerű használati tárgy, hanem
jelkép is.

KERÍTÉSEK
Az
utcai kerítés lehetőleg ezen a területen se legyen teljesen zárt.
Amennyiben mégis zárt kerítés mellett
döntenénk, ezt fából készült,
KERÍTÉSEK
sűrű lécezésű kerítésmezőkkel oldjuk
meg. A lécezés lehet függőleges és
vízszintes is. A hátsó, oldaló kerítés
KERÍTÉSEK
indokolt
esetben lehet teljesen tömör falazat, de tartsuk szem előtt,
hogy a tömör kerítés annyira elzárja
a napot és a levegő áramlását, hogy
mellette egy teljesen használhatatlan sáv fog kialakulni, ahová még növényeket is csak nagy nehézségek
árán tudunk telepíteni. A nem kívánt

58 | Építészeti útmutató
Az Újfalu területén nagyjából azokat
a kerítésfajtákat figyelhetjük meg,
mint az Ófaluban, persze más arányokkal. Különbség, hogy itt van egyegy példa teljesen tömör és sövényből készült utcai kerítésre is. Az ajánlások hasonlóak, mint az Ófaluban.
Javasolt az egyszerű, simított beton
lábazat alkalmazása. Fűrészelt kőburkolatú kerítéslábazat építése nem
javasolt. A kerítésoszlopok lehetnek
falazottak, és készülhetnek simított
betonból, téglából, fából vagy fémből
is. A kerítésmezők lehetnek lécezettek, fémből készültek vagy a helyi Ha zárt utcai kerítést szeretnénk építeni, szorosan egymás mellé tett
jellegzetesség idomtéglából falazot- lécezésű kerítésmezőket alkalmazzunk. Az Újfaluban függőleges és
tak.
vízszintes lécezés is elképzelhető
Az Újfaluban vízszintes lécezésű kerítést is építhetünk, de ilyenkor is javasolt a fűrészelt, gyalult faanyag
alkalmazása. A kovácsoltvas kerítések, kapuk nem illenek az új építésű
házakhoz. Fém kerítésmezők esetében is az egyszerűségre, visszafogottságra törekedjünk, így a
kerítésünk nemcsak a településképbe fog jobban illeszkedni,hanem
olcsóbb lesz elkészíteni, könnyebb
lesz karbantartani. Az ipari jellegű
fémrácsok, trapézlemezek alkalmazása nem megengedett, ezek egy település belterületére nem valók. A
településen a vékony, négyzetes
szelvényű pálcákból összeállított
fémkerítések a megszokottak.

Ha zárt utcai kerítést szeretnénk építeni, szorosan egymás mellé tett
lécezésű kerítésmezőket alkalmazzunk. Az Újfaluban függőleges és
vízszintes lécezés is elképzelhető

Ha zárt utcai kerítést szeretnénk építeni, szorosan egymás mellé tett
lécezésű kerítésmezőket alkalmazzunk. Az Újfaluban függőleges és
vízszintes lécezés is elképzelhető
Vízszintes lécezésű tömör kerítésmezők
Lent: léckerítés falazott oszlopokkal
Ha zárt utcai kerítést szeretnénk építeni, szorosan egymás mellé tett
lécezésű kerítésmezőket alkalmazzunk. Az Újfaluban függőleges és
vízszintes lécezés is elképzelhető
Vízszintes lécezésű tömör kerítésmezők
Lent: léckerítés falazott oszlopokkal
Ha zárt utcai kerítést szeretnénk építeni, szorosan egymás mellé tett
lécezésű kerítésmezőket alkalmazzunk. Az Újfaluban függőleges és
Vízszintes
lécezésűistömör
kerítésmezők
vízszintes lécezés
elképzelhető
Lent: léckerítés falazott oszlopokkal
Ha zárt utcai kerítést szeretnénk építeni, szorosan egymás mellé tett
Vízszintes
lécezésű tömör kerítésmezők
lécezésű kerítésmezőket
alkalmazzunk. Az Újfaluban függőleges és
Lent:
léckerítés
falazott
oszlopokkal
vízszintes
lécezés
is elképzelhető
Vízszintes
lécezésű
tömör
kerítésmezők
Ha zárt utcai
kerítést
szeretnénk
építeni, szorosan egymás mellé tett
Lent:
léckerítés
falazott oszlopokkal
lécezésű
kerítésmezőket
alkalmazzunk. Az Újfaluban függőleges és
vízszintes lécezés is elképzelhető
Vízszintes lécezésű tömör kerítésmezők
Lent:
léckerítés
falazott szeretnénk
oszlopokkal építeni, szorosan egymás mellé tett
Ha zárt
utcai kerítést
lécezésű kerítésmezőket alkalmazzunk. Az Újfaluban függőleges és
vízszintes lécezés is elképzelhető
Vízszintes lécezésű tömör kerítésmezők
Lent: léckerítés falazott oszlopokkal
Ha zárt utcai kerítést szeretnénk építeni, szorosan egymás mellé tett
lécezésű kerítésmezőket alkalmazzunk. Az Újfaluban függőleges és
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A kerítések magassága a településen
sehol sem éri el a szemmagasságot.
Új kerítéseknél ezt kell betartani: a
kerítésünk alkalmazkodjon a meglévő kerítések magasságához.

Teljesen zárt, falazott kerítés építése csak a telkek oldalán és hátul megengedett, utcafronton nem. Nem illik a településképbe, elzárja a napot, a
levegőt.

Teljesen zárt, falazott kerítés építése csak a telkek oldalán és hátul megengedett, utcafronton nem. Nem illik a településképbe, elzárja a napot, a
levegőt.

Teljesen zárt, falazott kerítés építése csak a telkek oldalán és hátul megengedett, utcafronton nem. Nem illik a településképbe, elzárja a napot, a
levegőt.

Teljesen zárt, falazott kerítés építése csak a telkek oldalán és hátul megengedett, utcafronton nem. Nem illik a településképbe, elzárja a napot, a
levegőt.
Ipari jellegű fémkerítés alkalmazása a település belterületén nem megengedett
Teljesen zárt, falazott kerítés építése csak a telkek oldalán és hátul megengedett,
Nem illik aa településképbe,
elzárja anem
napot,
Ipari
jellegűutcafronton
fémkerítésnem.
alkalmazása
település belterületén
me-a
levegőt.
gengedett
Ipari jellegű fémkerítés alkalmazása a település belterületén nem meTeljesen
gengedettzárt, falazott kerítés építése csak a telkek oldalán és hátul megengedett, utcafronton nem. Nem illik a településképbe, elzárja a napot, a
levegőt.
Ipari jellegű fémkerítés alkalmazása a település belterületén nem megengedett
Teljesen zárt, falazott kerítés építése csak a telkek oldalán és hátul meIpari
jellegűutcafronton
fémkerítésnem.
alkalmazása
település belterületén
me-a
gengedett,
Nem illik aa településképbe,
elzárja anem
napot,
gengedett
levegőt.
Ipari jellegű fémkerítés alkalmazása a település belterületén nem megengedett
Teljesen zárt, falazott kerítés építése csak a telkek oldalán és hátul meA
telkek oldalán
és hátul nem.
indokolt
esetben
megengedett a teljesen
fala-a
gengedett,
utcafronton
Nem
illik a településképbe,
elzárja azárt,
napot,
zott
kerítés
is
levegőt.
Ipari
jellegűépítése
fémkerítés
alkalmazása a település belterületén nem megengedett
A
telkek
oldalán
és hátulkerítés
indokolt
esetben
megengedett
a teljesen
zárt, falaTeljesen
zárt,fémkerítés
falazott
építése
a telkekbelterületén
oldalán
és hátul
meIpari
jellegű
alkalmazása
acsak
település
nem
zott
kerítés utcafronton
építése is nem. Nem illik a településképbe, elzárja a napot, a
gengedett,
gengedett
levegőt.
Ipari jellegű fémkerítés alkalmazása a település belterületén nem meA
telkek oldalán és hátul indokolt esetben megengedett a teljesen zárt, falagengedett
zott
kerítés
építése
is kerítés építése csak a telkek oldalán és hátul meTeljesen
zárt,
falazott

Nagykapunál, kiskapunál javasolt a
falazott vagy simított felületű beton
oszlop alkalmazása, ez kiemeli a kapu
funkcióját és megadja a kapunak a
kellő stabilitást.
A kerítések, kapuk színére ugyanaz
igaz, mint a házak színére. Kerüljük az
élénk, rikító színeket. A vakolt, simított beton szerkezetek legjobb, ha
szürkén maradnak. Fa elemeknél természetes, a fához illő színeket használjunk. Fém kerítésmezőknél a
vékonyabb szerkezeti vastagságok
miatt elképzelhetők kicsit erősebb
színek is. Itt is elmondható, amit már
többször javasoltunk a kézikönyvben:
mindig figyeljük meg, hogy a közvetlen szomszédságban a színek milyenek, és próbáljunk azokra figyelni.

Udvari, hátsó kerítésnél természetesen kevésbé szigorúak a feltételek,
hiszen ezek kevésbé befolyásolják az
A kerítések magassága a településen
utcaképet. Itt építhetünk egyszerű
sehol sem éri el a szemmagasságot.
dróthálót is, vagy ha lehetőségeink
Új kerítéseknél ezt kell betartani: a
engedik, lécezett kerítést Falazott
kerítésünk alkalmazkodjon a megvagy fémkerítést oldalra, hátra épílévő kerítések magasságához.
teni kevésbé indokolt. A teljesen zárt
falazott
kerítéskiskapunál
alkalmazása
is lehet-a
Nagykapunál,
javasolt
séges,
szerencsésebb
inkább
söfalazottdevagy
simított felületű
beton
vény
a
oszlopalkalmazásával
alkalmazása, ezkiküszöbölni
kiemeli a kapu
nem
kívántés
átlátásokat.
funkcióját
megadja a kapunak a
kellő stabilitást.
A kerítések, kapuk színére ugyanaz
igaz, mint a házak színére. Kerüljük az
élénk, rikító színeket. A vakolt, simított beton szerkezetek legjobb, ha
szürkén maradnak. Fa elemeknél természetes, a fához illő színeket használjunk. Fém kerítésmezőknél a
vékonyabb szerkezeti vastagságok
miatt elképzelhetők kicsit erősebb
színek is. Itt is elmondható, amit már
többször javasoltunk a kézikönyvben:
mindig figyeljük meg, hogy a közvetlen szomszédságban a színek milyenek, és próbáljunk azokra figyelni.
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Telkek oldalán, hátuljában az
átlátást sövény telepítésével lehet
megakadályozni, amennyiben
szükséges.

Telkek oldalán, hátuljában az
átlátást sövény telepítésével lehet
megakadályozni, amennyiben
szükséges.
Oldalra, hátra egyszerű fémhálót is
telepíthetünk, amit aztán növénnyel
lehet futtatni.
Lent:
telek elülső és hátsó gazdasági részét elválasztó igényes léc-kerítés.
Telkek oldalán, hátuljában az
Oldalra,
hátra egyszerű
fémhálót
átlátást sövény
telepítésével
lehet is
telepíthetünk,
amit
aztán
növénnyel
megakadályozni, amennyiben
lehet futtatni.
szükséges.
Lent:
telek elülső és hátsó gazdasági részét elválasztó igényes léc-kerítés.

Oldalra, hátra egyszerű fémhálót is
telepíthetünk, amit aztán növénnyel
lehet futtatni.
Telkek
oldalán, hátuljában az
átlátást sövény telepítésével lehet
Lent:
megakadályozni, amennyiben
telek
elülső és hátsó gazdasági részükséges.
szét elválasztó igényes léc-kerítés.

Oldalra, hátra egyszerű fémhálót is
telepíthetünk, amit aztán növénnyel
lehet futtatni.
Lent:
telek elülső és hátsó gazdasági réTelkek
oldalán,
hátuljában
az
szét elválasztó
igényes
léc-kerítés.
átlátást sövény telepítésével lehet
megakadályozni, amennyiben
szükséges.
Oldalra, hátra egyszerű fémhálót is
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ERKÉLYEK, TORNÁCOK
A fedett teraszok az Ófalunál már tárgyalt tornácok modern megfelelőinek tekinthetők: kapcsolatot teremtenek a ház belseje és a kert között. Az Újfaluban
ERKÉLYEK,
TORNÁCOK
nem
jellemző a tornácos
házak jelenléte, de a fedett terasz építése annak rengeteg előnye miatt nagyon is javasolt. A terasz akkor működik a legjobban, ha a
nappalihoz vagy az étkezőhöz csatlakozik. Kialakítása lehet fából vagy téglából.
AERKÉLYEK,
fémszerkezetűTORNÁCOK
teraszok kevéssé illenek a lakóépületekhez. A teraszok teteje
lehet egészen kis dőlésű, korcolt fémlemezzel vagy bitumenes zsindellyel fedett.
Pergolák, árnyékolók használata is ajánlott a kerti homlokzatokhoz csatlakozva.

ERKÉLYEK, TORNÁCOK

AERKÉLYEK,
fedett teraszokTORNÁCOK
az Ófalunál már tárgyalt tornácok modern megfelelőinek tekinthetők: kapcsolatot teremtenek a ház belseje és a kert között. Az Újfaluban
nem jellemző a tornácos házak jelenléte, de a fedett terasz építése annak rengeteg előnye miatt nagyon is javasolt. A terasz akkor működik a legjobban, ha a
ERKÉLYEK,
TORNÁCOK
nappalihoz
vagy az
étkezőhöz csatlakozik. Kialakítása lehet fából vagy téglából.
A fémszerkezetű teraszok kevéssé illenek a lakóépületekhez. A teraszok teteje
lehet egészen kis dőlésű, korcolt fémlemezzel vagy bitumenes zsindellyel fedett.
Pergolák,
árnyékolók
használata is ajánlott a kerti homlokzatokhoz csatlakozva.
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Faszerkezetű,
cseréptetős
terasz az Újfaluban
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Ha a telek adottságai megengedik, a
melléképület kerülhet a telek házzal
átellenes oldalára, az utcafronttól
hátrahúzva. Ez esetben különösen
oda kell figyelni esztétikus, a lakóházhoz illeszkedő megjelenésére.
A melléképületek építőanyaga lehet
falazott vagy fa, fém szerkezetű melléképületek azonban nem illenek egy
település belterületére. Magyarországon manapság gyakran idegenkednek tőle, de valójában nagyon jól
használhatók a fedett-nyitott színek
gépkocsitárolásra is (a régi kocsiszínekhez hasonlóan). Ezenkívül egy fedett-nyitott térnek számos előnye
van: kerti bútorokat, kerti grillt lehet
beletenni, nyáron árnyas, és esőben
is használható szabadtéri pihenésre,
munkára.
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használhatók a fedett-nyitott színek
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van: kerti bútorokat, kerti grillt lehet
beletenni, nyáron árnyas, és esőben
is használható szabadtéri pihenésre,
munkára.

Fent: a lakóházhoz hasonló kialakítású melléképület
Lent: téglapilléreken álló, fa
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cseréptetős
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HOMLOKZATKÉPZÉS, ANYAGHASZNÁLAT
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Vakolatdíszes homlokzatrészlet
az Újfaluban
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HOMLOKZATKÉPZÉS, ANYAGHASZNÁLAT
Serényfalván a vakolt homlokzatok a jellemzőek. Az Újfaluban díszítésnek lehet kő, tégla, faburkolatot használni,
HOMLOKZATKÉPZÉS,
azonban
a teljes ház beburkolásaANYAGHASZNÁLAT
nem javasolt. Fém, csempe, egyéb homlokzati anyag alkalmazása nem megengedett.
Az Ófalunál már ismertetett vakolatdíszek az Újfaluban is jelen vannak. Itt meg kell említeni a 60-as, 70-es évek
HOMLOKZATKÉPZÉS,
ANYAGHASZNÁLAT
magyarországi
vidéki építészetének
egy sajátos jelenségét, mégpedig a geometrikus vakolatdíszek alkalmazását.
Ezek annyira megszokott részei lettek házainknak, hogy jóformán észre sem vesszük őket: jellemző, hogy 2014-ben
Svájcban jelent meg róluk egy német nyelvű, szépen szerkesztett, tanulmányokkal kiegészített képeskönyv. Az Újfaluban
sétálva számos szép vakolatdíszes
homlokzatot megfigyelhetünk. Ezek megtartása javasolt, és ezek mintáHOMLOKZATKÉPZÉS,
ANYAGHASZNÁLAT
jára, kellő körültekintéssel új épületeken is lehet hasonlóakat létrehozni. Vigyázzunk ugyanakkor, ha díszítést
alkalmazunk: sosem szabad túlzásokba esni. Ne a díszítés legyen a házon a legszembeszökőbb, inkább csak olyan
legyen, mint a hab a tortán.

HOMLOKZATKÉPZÉS, ANYAGHASZNÁLAT

Polisztirol homlokzati díszítések helyett inkább gipsz anyagúakat alkalmazzunk: ez az anyag sokkal tartósabb és
szebb.
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Vakolatdíszes homlokzat- réazonban a teljes ház beburkolása nem javasolt. Fém, csempe, egyéb homlokzati anyag alkalmazása nem megengeszlet az Újfaluban
dett.
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Vakolatdíszes homlokzat- ré-

Serényfalván a vakolt homlokzatok a jellemzőek. Az Újfaluban díszítésnek lehet kő, tégla, faburkolatot használni,
szlet az Újfaluban
azonban a teljes ház beburkolása nem javasolt. Fém, csempe, egyéb homlokzati anyag alkalmazása nem megenge-
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RÉSZLETKÉPZÉS
A részletekre az Újfaluban ugyanúgy oda kell figyelni, ahogy az Ófaluban. Egy
szép kerítéspillér vagy kiskapu, egy érdekes padlásbevilágító olyan aprósáRÉSZLETKÉPZÉS
gok,
amik ügyesen alkalmazva egyedivé tudják tenni, fel tudják dobni a házunk megjelenését. De ahogy minden egyébbel, ezekkel az eszközökkel is
csínján kell bánni. Kicsit olyanok ezek, mint az ékszerek: ha túl sokat és túl
hivalkodót
használunk, akkor éppen ellentétes hatást érünk el, mint szeretRÉSZLETKÉPZÉS
tük volna.
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A kémények tetősík fölé nyúló része az Ófaluhoz hasonlóan itt is legyen téglából falazott. A téglakémények a házak díszei: annak ellenére, hogy tulajdonképpen
épületgépészeti elemek, hozzájárulnak a ház esztétikus
megjelenéséhez. Ugyanez nem mondható el a fémkéményekről. A kéményfej kialakítása lehetőséget adhat
egyedi ötletek megvalósítására.

RÉSZLETKÉPZÉS
RÉSZLETKÉPZÉS

Felül: igényesen falazott, vakolt kémény
Középen: régi kútház

RÉSZLETKÉPZÉS

Lent: padlásbevilágító ablak

Felül: igényesen falazott, vakolt kémény
Középen: régi kútház
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KERTEK
Kertünk teremti meg a kapcsolatot a természettel; annak változása tetten
érhető benne, hiszen minden évszakban más-más arcát mutatja. Változatos
növényalkalmazással többféle élőlénynek biztosíthatunk életteret. Általában
a rejtettebb, intimebb hátsó kertrész a szemlélő előtt észrevétlen marad.
Ezek a kertrészek nemcsak pihenésre, felüdülésre szolgálnak, hanem haszonkertként gyümoölcsöket, zöldségeket is termeszthetünk bennük.

KERTEK
KERTEK

Mivel Serényfalva belterületén a lakott részek jellegükben sok hasonlóságot
mutatnak (mindenhol van kis előkert és nagy hátsókert, szinte mindenhol a
telkek oldalhatárára vannak építve a házak), nem tartottuk indokoltnak a kerteket területenként külön tárgyalni.

KERTEK
KERTEK

Kertünk teremti meg a kapcsolatot a természettel; annak változása tetten
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területenként
különAz
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lasztásakor vegyük figyelembe a ház holokzati kialakítását, nyílászárók
elhelyezését. A régi épületek bővítése, felújítása során fokozottan ügyeljünk
Szépen gondozott haszonkert
a már meglévő fásszárú növényzet megóvására!
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Ezek a kertrészek nemcsak pihenésre, felüdülésre szolgálnak, hanem haszonkertként gyümoölcsöket, zöldségeket is termeszthetünk bennük.
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Mivel Serényfalva belterületén a lakott részek jellegükben sok hasonlóságot
Szépen gondozott haszonkert
mutatnak (mindenhol van kis előkert és nagy hátsókert, szinte mindenhol a
telkek oldalhatárára vannak építve a házak), nem tartottuk indokoltnak a kerteket területenként külön tárgyalni.
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A szemlélő számára telkünk láthatóbb része az elő,- illetve oldalkert lehet,
amely ilyen tekintetben nem csak védelmi, hanem díszítő szerepet is ellát. Díszes, gondozott előkertünkben nemcsak saját magunk, hanem az arra tévedők is gyönyörködhetnek; jó benyomaást kelthetünk, és nem utolsó sorban
hozzájárulunk utcánk, településünk szép arculatához. Érdemes olyan fajokat
telepíteni, amelyek nemcsak virágukkal, hanem levelükkel, termésükkel is díszítenek, így majdnem egész évben színesíthetik udvarunkat.

A szemlélő számára telkünk láthatóbb része az elő,- illetve oldalkert lehet,
amely ilyen tekintetben nem csak védelmi, hanem díszítő szerepet is ellát. Díszes, gondozott előkertünkben nemcsak saját magunk, hanem az arra tévedők is gyönyörködhetnek; jó benyomaást kelthetünk, és nem utolsó sorban
hozzájárulunk utcánk, településünk szép arculatához. Érdemes olyan fajokat
telepíteni, amelyek nemcsak virágukkal, hanem levelükkel, termésükkel is díszítenek, így majdnem egész évben színesíthetik udvarunkat.
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A szemlélő számára telkünk láthatóbb része az elő,- illetve oldalkert lehet,
amely ilyen tekintetben nem csak védelmi, hanem díszítő szerepet is ellát. Díszes, gondozott előkertünkben nemcsak saját magunk, hanem az arra tévedők is gyönyörködhetnek; jó benyomaást kelthetünk, és nem utolsó sorban
hozzájárulunk utcánk, településünk szép arculatához. Érdemes olyan fajokat
telepíteni, amelyek nemcsak virágukkal, hanem levelükkel, termésükkel is díszítenek, így majdnem egész évben színesíthetik udvarunkat.

Törekedjünk arra, hogy kertjeinkben minél kisebb legyen a burkolt felületek
aránya. A burkolt felületek nyáron magukba szívják a meleget, nagy esőzésnél
nem tudják elnyelni a vizet, megáll rajtuk a por. Ahol mégis elengedhetetlen a
talaj leburkolása, ott válasszunk természetes anyagú, vízáteresztő burkolaA szemlélő számára telkünk láthatóbb része az elő,- illetve oldalkert lehet,
tot.

amely ilyen tekintetben nem csak védelmi, hanem díszítő szerepet is ellát. DíA kert egyes részeit alacsonyabb, magasabb növényfalakkal választhatjuk el.
szes, gondozott előkertünkben nemcsak saját magunk, hanem az arra téveAz előkertbe legfeljebb 1,20 m magas cserjék és lágyszárúak telepítése javadők is gyönyörködhetnek; jó benyomaást kelthetünk, és nem utolsó sorban
solt. Sövények közül a lombhullatókat részesítsük előnyben, magasságuk ne
hozzájárulunk utcánk, településünk szép arculatához. Érdemes olyan fajokat
érje el az 1,50 m magasságot.
telepíteni, amelyek nemcsak virágukkal, hanem levelükkel, termésükkel is díígy majdnem
egész évben
színesíthetik
udvarunkat.
Aszítenek,
növényfajok
megválasztása
nagymértékben
járulhat
hozzá a település, településrészek karakteréhez. Lehetőség szerint a helyi természeti adottságokhoz és hagyományokhoz, meglévő növényzethez illeszkedő fajokat
válasszunk. A növények kiválasztását meghatározza a hely, ahova ültetjük.
Figyeljük meg, mely növények érzik jól magunkat évek óta a környező kerA szemlélő számára telkünk láthatóbb része az elő,- illetve oldalkert lehet,
tekben, vagy kérjük szakember segítségét.
amely ilyen tekintetben nem csak védelmi, hanem díszítő szerepet is ellát. Díszes, gondozott előkertünkben nemcsak saját magunk, hanem az arra tévedők is gyönyörködhetnek; jó benyomaást kelthetünk, és nem utolsó sorban
hozzájárulunk utcánk, településünk szép arculatához. Érdemes olyan fajokat
telepíteni, amelyek nemcsak virágukkal, hanem levelükkel, termésükkel is díszítenek, így majdnem egész évben színesíthetik udvarunkat.

Kert szőlővel, zöldségekkel, virágokkal

Kert szőlővel, zöldségekkel, virágokkal

Kert szőlővel, zöldségekkel, virá-

A szemlélő számára telkünk láthatóbb része az elő,- illetve oldalkert lehet,
amely ilyen tekintetben nem csak védelmi, hanem díszítő szerepet is ellát. Díszes, gondozott előkertünkben nemcsak saját magunk, hanem az arra tévedők is gyönyörködhetnek; jó benyomaást kelthetünk, és nem utolsó sorban
hozzájárulunk utcánk, településünk szép arculatához. Érdemes olyan fajokat
telepíteni, amelyek nemcsak virágukkal, hanem levelükkel, termésükkel is díszítenek, így majdnem egész évben színesíthetik udvarunkat.
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i
•

Évelők 35 cm alatt

i

–

Aquilegia flabellata – Harangláb

–

Narcissus Tete-a-Tete – Nárcisz

–
–

•

i

–

i

–
–
–
–
–

i

–

i

–
–
–

i

–

Aquilegia alpina - Havasi harangláb

Aquilegia Flabellata Pink-white – Harangláb
Bergenia cordifolia - Szívlevelű bőrlevél

Serényfalván
előkertekbe és az oldalkertekbe az alábbi, őshonos vagy a
Bergenia
Rotblumaz
– Bőrlevél
növényfajokat
telepíteni:
Iristerületre
germanicajellemző
– Nőszirom
(zöld és tarkajavasolt
levelű változata)
Oenothera perennis - Ligetszépe

Paeonia lactiflora – Illatos bazsarózsa, pünkösdirózsa

Serényfalván az előkertekbe és az oldalkertekbe az alábbi, őshonos vagy a
területre jellemző növényfajokat javasolt telepíteni:

Delphinium mix – Kerti szarkaláb
Digitalis purpurea – Gyűszűvirág

Hemerocallis fulva Kwanso - Sásliliom
Yucca
filamentosaaz
– Pálmaliliom
Serényfalván
előkertekbe és az oldalkertekbe az alábbi, őshonos vagy a
Páfrányok
területre jellemző növényfajokat javasolt telepíteni:
•
•

Dryopteris filix-mas - Erdei pajzsika

Dryopteris filix-femina – Erdei pajzsika

Árnyékliliomok

Serényfalván
az előkertekbe
az–oldalkertekbe
az alábbi,
őshonos
vagy a
•
Hosta Birchwood
Parky'sés
Gold
Világoszöld levelű,
aranysárga
szegéllyel
területre
jellemző
növényfajokat
javasolt
telepíteni:
•
Hosta Blue Cadet – kékeszöld levelű

i

–

Cornus sanguinea – Veresgyűrűsom

–

Deutzia scabra – Gyöngyvirágcserje

Cserjék
–

i

–
–
–

•

Viola × wittrockiana – hibrid árvácskák (áttelelő egyéves vagy kétéves)

Évelők 90-160 cm között
–

•

Serényfalván az előkertekbe és az oldalkertekbe az alábbi, őshonos vagy a
területre jellemző növényfajokat javasolt telepíteni:

Dianthus barbatus nanus Midget - Törökszegfű

Évelők 35-90
cm között az előkertekbe és az oldalkertekbe az alábbi, őshonos vagy a
Serényfalván
–
Aster
amellusjellemző
Rudolph növényfajokat
Goethe - Csillagőszirózsa
területre
javasolt telepíteni:
–

•

Serényfalván az előkertekbe és az oldalkertekbe az alábbi, őshonos vagy a
területre jellemző növényfajokat javasolt telepíteni:

i

Serényfalván az előkertekbe és az oldalkertekbe az alábbi, őshonos vagy a
területre jellemző növényfajokat javasolt telepíteni:

Cornus mas - Húsos som

Deutzia ’Kalmiflora’ – Teltvirágú gyögyvirágcserje
Forsythia × intermedia – Aranyvessző, aranyfa

Kerria
japonica ’Plenifera’
– Boglárkacserje
Serényfalván
az előkertekbe
és az oldalkertekbe az alábbi, őshonos vagy a

területre jellemző növényfajokat javasolt telepíteni:

Évelők 35 cm alatt
–

Aquilegia flabellata – Harangláb

–

Narcissus Tete-a-Tete – Nárcisz

–
–

Serényfalván az előkertekbe és az oldalkertekbe az alábbi, őshonos vagy a
területre jellemző növényfajokat javasolt telepíteni:

Dianthus barbatus nanus Midget - Törökszegfű

Viola × wittrockiana – hibrid árvácskák (áttelelő egyéves vagy kétéves)

68 | Építészeti útmutató

–

Phyladelphus coronarius – Jezsámen

–

Physocarpus opulifolius ’Dart’s Gold’ - Hólyagvessző

–

Syringa 'Andreutzen' – Kerti orgona

–
–
–

Syringa vulgaris – Kerti orgona

Syringa vulg. ’Katherine Havemeyer’ – levendulakék teltvirágú orgona

–

Weigela florida – Rózsalonc

Syringa vulg. ’Andenken’ –lila teltvirágú orgona

–

Hydrangea macrophylla - Kertihortenzia

–

Rosa sp – bokorrózsa

Kúszócserjék
–

Hedera sp. – Borostyán változatok

–

Parthenocissus quinquefolia – Ötlevélkéjű vadszőlő

–
–
–
–
•

Symphorycarphus albus – Fehér hóbogyó

–
–

•

Phyladelphus virginialis ’Schneestrum’ – Teltvirágú jezsámen

Díszfák

Lonicera japonica ’Halliana’ – japánlonc

Parthenocissus tricuspidata – Ujjas vadszőlő, tapadókorongos vadszőlő
Wisteria sinensis – Lilaakác

Wisteria sinensis Floribunda ’Violacea Plena’ – Telvirágú lilaakác

–

Acer campestre – Mezei juhar

–

Aesculus hippocastanum - Vadgesztenye

–

Acer negundo – Zöld juhar

–

Alnus glutinosa – Enyves éger

–

Carpinus betulus - Gyertyán

–

Crataegus laevigata ’Paul’s Scarlet’ – Teltvirágú galagonya, díszgalagonya

–
–
–
–
–

Betula pendula – Nyírfa

Castanea sativa – Szelídgesztenye

Crataegus monogyna - Egybibés galagonya
Malus baccata ’Liset’ – Díszalma
Malus ’Brandy Wine’ – Díszalma

–

Morus nigra - Fekete eperfa

–

Sorbus aucuparia – Madárberkenye

–
–
–
–

Sorbus aria – Lisztes berkenye

Sorbus aucuparia ’Cardinal Royal’ – Tűzpiros termésű berkenye
Tilia cordata - Kislevelű hárs

Tilia platyphyllos – Nagylevelű hárs

–

Phyladelphus coronarius – Jezsámen

–

Physocarpus opulifolius ’Dart’s Gold’ - Hólyagvessző

–
–
–
–

Phyladelphus virginialis ’Schneestrum’ – Teltvirágú jezsámen
Symphorycarphus albus – Fehér hóbogyó
Syringa 'Andreutzen' – Kerti orgona
Syringa vulgaris – Kerti orgona
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A hátsókertekben, haszonkertekben az alábbi növények a javasoltak:
•

Vitis vinifera – szőlő (tőkésen vagy lugasra futtatva)

•

Juglans regia –dió (papírhéjú illetve egyéb hagyományos fajták)

•

Prunus – szilva (Besztercei, nemtudom szilva, fehér-zöld ringló, Duránci, veres szilva illetve egyéb

•

Malus – alma (Húsvéti rozmaring, Batul, Asztraháni piros, Csörgőalma, Jonatán, illetve egyéb

•

Pyrus – körte (Vilmos körte, Vérbélü v. piros belü körte, Hardy vajkörte, árpával érő, mézkörte,

hagyományos fajták).
hagyományos fajták)

Búzás körte, illetve egyéb hagyományos fajták)
•

Kajszi (Ceglédi óriás, Magyar kajszi)

•

Cydonia oblonga – Birsalma

•

Morus nigra - Fekete eperfa

•

Mespilus – Naspolya

•

Ribes uva-crispa - Egres

•

Ribes sp. - Ribizke (fehér, vörös, fekete gyümölcsű)

Serényfalva területén a növények telepítésekor az Aggteleki Nemzeti Park előírásait is figyelembe kell venni. Ezek rendelkeznek arról, hogy melyek a tiltott invazív fajok, listájukat a
településképi rendelet mellékletében lehet megtekinteni.

KÖZTERÜLETEK TELEPÜLÉSKÉPI ÚTMUTATÓJAA hátsókertekben, haszonkertekben az alábbi növények
a javasoltak:
•

Vitis vinifera – szőlő (tőkésen vagy lugasra futtatva)

•

Juglans regia –dió (papírhéjú illetve egyéb hagyományos fajták)

•

Prunus – szilva (Besztercei, nemtudom szilva, fehér-zöld ringló, Duránci, veres szilva illetve egyéb

•

Malus – alma (Húsvéti rozmaring, Batul, Asztraháni piros, Csörgőalma, Jonatán, illetve egyéb

hagyományos fajták).
hagyományos fajták)

•

Pyrus – körte (Vilmos körte, Vérbélü v. piros belü körte, Hardy vajkörte, árpával érő, mézkörte,

•

Kajszi (Ceglédi óriás, Magyar kajszi)

•

Cydonia oblonga – Birsalma

•

Morus nigra - Fekete eperfa

•

Mespilus – Naspolya

•

Ribes uva-crispa - Egres

•

Ribes sp. - Ribizke (fehér, vörös, fekete gyümölcsű)

Búzás körte, illetve egyéb hagyományos fajták)

Serényfalva területén a növények telepítésekor az Aggteleki Nemzeti Park előírásait is figyelembe kell venni. Ezek rendelkeznek arról, hogy melyek a tiltott invazív fajok, listájukat a
településképi rendelet mellékletében lehet megtekinteni.
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KÖZTERÜLETEK TELEPÜLÉSKÉPI ÚTMUTATÓJA
Ahogy a mintakézikönyv fogalmaz, „a településkép javításához sokszor nem

szükséges nagy beavatkozás, a rendezettség érzésének elérése már fél siKÖZTERÜLETEK
TELEPÜLÉSKÉPI
ÚTMUTATÓJA
ker”. Büszkén mondhatjuk, hogy
Serényfalván az összes közterület
nemcsak
a rendezettség érzetét kelti, hanem valóban rendezett is.

A településen többféle utcakeresztmetszet van. A falu gerincét alkotó Kossuth út az északi részen meglehetősen keskeny. Itt a nyugati oldalon a kerítések mellett közvetlenül halad a burkolt járda, majd szintben elválasztva, a
szűk hely miatt padka nélkül az út. Autók a keleti oldal padkáján parkolhatnak.
Indokolt lenne, hogy a padka a jövőben kavicsos burkolatot kapjon. A padka
és a keleti oldali kerítések között betonszelvényekkel kirakott, sármentes
árok biztosítja a csapadékelvezetést, a kerítésektől keskeny, karbantartott
füves sávval elválasztva. Fák, cserjék telepítésére ezen a szakaszon nincs
hely.

KÖZTERÜLETEK TELEPÜLÉSKÉPI ÚTMUTATÓJA
KÖZTERÜLETEK TELEPÜLÉSKÉPI ÚTMUTATÓJA
A településközpontban a Kossuth
utca térré szélesedik, alkalmat
adva nöKÖZTERÜLETEK
TELEPÜLÉSKÉPI
ÚTMUTATÓJA
vényzet, utcabútorok elhelyezésére. Az útnak itt kétoldali padkája és kétoldali, burkolt csapadékvíz-elvezető árka van. Az árok és a járda közötti zöldsáv
itt már alkalmas növények telepítésére. Törekedni kell arra, hogy ne kerüljenek ide olyan növények, amik túl terebélyesre nőnek, akadályozva ezzel a
közlekedést.

KÖZTERÜLETEK TELEPÜLÉSKÉPI ÚTMUTATÓJA

Szépen rendben tartott, virágos közterület padokkal, útjelző táblával

KÖZTERÜLETEK TELEPÜLÉSKÉPI ÚTMUTATÓJA

Szépen rendben tartott, virágos közterület padokkal, útjelző táblával

KÖZTERÜLETEK TELEPÜLÉSKÉPI ÚTMUTATÓJA

Szépen rendben tartott, virágos közterület padokkal, útjelző táblával

KÖZTERÜLETEK TELEPÜLÉSKÉPI ÚTMUTATÓJA

Szépen rendben tartott, virágos közterület padokkal, útjelző táblával

KÖZTERÜLETEK TELEPÜLÉSKÉPI ÚTMUTATÓJA

Szépen rendben tartott, virágos közterület padokkal, útjelző táblával

KÖZTERÜLETEK TELEPÜLÉSKÉPI ÚTMUTATÓJA

Szépen rendben tartott, virágos közterület padokkal, útjelző táblával

KÖZTERÜLETEK TELEPÜLÉSKÉPI ÚTMUTATÓJA

Szépen rendben tartott, virágos köz-

terület padokkal, útjelző táblával
KÖZTERÜLETEK TELEPÜLÉSKÉPI ÚTMUTATÓJA

Szépen rendben tartott, virágos köz-

KÖZTERÜLETEK TELEPÜLÉSKÉPI ÚTMUTATÓJA
terület padokkal, útjelző táblával
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A középületek előtt térköves parkolók vannak kialakítva, ezzel biztosítva, hogy a gépjárművek ne a
zöldfelületen parkoljanak. Ennek (a
zöldfelületen való parkolásnak) a
megakadályozására megfelelő parkolóhelyek és szegélyek kialakításával az egész településen törekedni
kell. Az árkokon átívelő gépkocsibehajtókat ajánlott a településen mindenhol
egységes
formában
kivitelezni.
Hasonlóan fontos mindenhol a legalább egyoldali járda kiépítése. Serényfalva ebben nagyon jól áll, de
még van tennivaló. Hosszú távon javasolt a településközpontban a légkábelek földbe vezetése, de ez még a
jövő zenéje. Addig azonban – nemcsak a településközpontban, hanem
mindenhol – az oszlopokon lévő gólyafészkekre oda kell figyelni, erre az
Aggteleki Nemzeti Park is felhívja a
figyelmet.
Az Arany János út melletti pihenőparkban a betonoszlopok fával körbe
vannak burkolva, ami segít ezeket a
rideg objektumokat kicsit humanizálni.
A táblákra, hirdetésekre különösen
oda kell figyelni, mert egy táblákkal
telezsúfolt utca rendetlennek hat.
Serényfalva teljes területén csak az
önkormányzat helyezhet el hirdetőtáblákat, a már meglévő, fából készültek mintájára. Vállalkozások,
cégek az épületük homlokzatán elhelyezett, szakember által megtervezett,
a
főépítész
által
véleményezett táblákon, cégéreken
hirdethetik magukat. Fontos, hogy
ezek a táblák, cégérek illeszkedjenek
az épülethez, amire kerülnek, ne
disszonáns, ráaggatott kiegészítések
legyenek.

Fent: az Újfalu egyik utcája
Jobbra:
virágállvány
a település
A középületek
előtt térköves
parkoközpontjában
lók vannak kialakítva, ezzel bizto(fotó:
sítva, Bárdos
hogy Lászlóné)
a gépjárművek ne a

zöldfelületen parkoljanak. Ennek (a
zöldfelületen való parkolásnak) a
megakadályozására
megfelelő parFent:
az Újfalu egyik utcája
kolóhelyek és szegélyek kialakításával az egész
településen
Jobbra:
virágállvány
a törekedni
település
kell.
Az
árkokon
átívelő
gépkocsibeközpontjában
hajtókat ajánlott a településen min-
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+
A „betört ablak-elv”

+

A betört ablak-elv elnevezése
egy kísérletre utal. Az 1980-as
A „betört
ablak-elv”
években
New Yorkban
egy kísérlet keretében kutatók elhelyeztek egy autót egy nem túl jó
környéken,
kamerákkal fiA „betörtésablak-elv”
gyelték. Az autóhoz napokig
senki sem nyúlt. Aztán a kutatók
betörték az egyik ablakot, és fiA „betört
gyeltek
tovább.ablak-elv”
Az autót órákon
alatt széthordták. Ez a kísérlet a
gyakorlatban bizonyította, hogy
ahol
felüti a fejét
a legkisebb
A „betört
ablak-elv”
rendetlenség, ott azt igen hamar
a káosz fogja követni.

+
+

A „betört ablak-elv”

+

A telepített növények mellett Serényfalván sok helyen lehet találkozni virágállványokkal, virágládákkal. Ezeknek a folyamatos karbantartása az önkormányzat feladata, ahogy a használaton kívüli vagy megrongált utcabútorok
javítása, eltávolítása is. Az úgynevezett „betört ablak-elvet” szem előtt
tartva figyelni kell arra, hogy a közterületeken ne legyenek elhanyagolt, lepusztult részek, mert ezek óhatatlanul még több rendetlenséget vonnak
maguk után.
Serényfalván több olyan kiteresedés is van, ami közparkként funkcionál. Akár
északról, akár délről érkezünk a faluba, ápolt közparkkal fogad, játszótérrel,
padokkal, hirdetőtáblákkal. A hirdetőtáblák az egész településen egységesek, fából készültek. Karbantartásukra; a leszakadt, megrongálódott, aktualitásukat vesztett plakátok eltávolítására oda kell figyelni. A parkokban,
ahogy a többi közterületen is, ajánlott a fából készült utcabútorok, szaletlik
használata.

A telepített növények mellett Serényfalván sok helyen lehet találkozni virágállványokkal, virágládákkal. Ezeknek a folyamatos karbantartása az önkormányzat feladata, ahogy a használaton kívüli vagy megrongált utcabútorok
javítása, eltávolítása is. Az úgynevezett „betört ablak-elvet” szem előtt
tartva figyelni kell arra, hogy a közterületeken ne legyenek elhanyagolt, lepusztult részek, mert ezek óhatatlanul még több rendetlenséget vonnak
maguk után.

A betört ablak-elv elnevezése
„betört ablak-elv”
egyAkísérletre
utal. Az 1980-as
években New Yorkban egy kísérlet keretében kutatók elhelyeztek egy autót egy nem túl jó
A „betört ablak-elv”
környéken, és kamerákkal figyelték. Az autóhoz napokig
senki sem nyúlt. Aztán a kutatók
A „betört
ablak-elv”
betörték
az egyik
ablakot, és figyeltek tovább. Az autót órákon
alatt széthordták. Ez a kísérlet a
gyakorlatban
A „betörtbizonyította,
ablak-elv”hogy
ahol felüti a fejét a legkisebb
rendetlenség, ott azt igen hamar
a káosz fogja követni.

Serényfalván több olyan kiteresedés is van, ami közparkként funkcionál. Akár
északról, akár délről érkezünk a faluba, ápolt közparkkal fogad, játszótérrel,
padokkal, hirdetőtáblákkal. A hirdetőtáblák az egész településen egységesek, fából készültek. Karbantartásukra; a leszakadt, megrongálódott, aktualitásukat vesztett plakátok eltávolítására oda kell figyelni. A parkokban,
ahogy a többi közterületen is, ajánlott a fából készült utcabútorok, szaletlik
használata.

A „betört
ablak-elv”
A betört
ablak-elv
elnevezése
egy kísérletre utal. Az 1980-as
években New Yorkban egy kísérlet keretében kutatók elhelyezA „betört ablak-elv”
tek egy autót egy nem túl jó
környéken, és kamerákkal figyelték. Az autóhoz napokig
Jobbra:
gondosan
karbantartott
A „betört
ablak-elv”
senki
sem
nyúlt.
Aztán
a kutatókpihenőpark
virágládával,
paddal
betörték az egyik ablakot, és figyeltek tovább. Az autót órákon
alatt
Ez a kísérlet a
A széthordták.
„betört ablak-elv”
gyakorlatban
bizonyította,
hogypiJobbra: gondosan karbantartott
ahol
felüti
a
fejét
a
legkisebb
henőpark virágládával, paddal
rendetlenség, ott azt igen hamar
A „betört
ablak-elv”
a káosz
fogja követni.

Serényfalván több olyan kiteresedés is van, ami közparkként funkcionál. Akár
északról, akár délről érkezünk a faluba, ápolt közparkkal fogad, játszótérrel,
padokkal, hirdetőtáblákkal. A hirdetőtáblák az egész településen egységesek, fából készültek. Karbantartásukra; a leszakadt, megrongálódott, aktualitásukat vesztett plakátok eltávolítására oda kell figyelni. A parkokban,
ahogy a többi közterületen is, ajánlott a fából készült utcabútorok, szaletlik
használata.

+
+
+

A „betört ablak-elv”

+
+
+

A telepített növények mellett Serényfalván sok helyen lehet találkozni virágállványokkal, virágládákkal. Ezeknek a folyamatos karbantartása az önkormányzat feladata, ahogy a használaton kívüli vagy megrongált utcabútorok
javítása, eltávolítása is. Az úgynevezett „betört ablak-elvet” szem előtt
tartva figyelni kell arra, hogy a közterületeken ne legyenek elhanyagolt, lepusztult részek, mert ezek óhatatlanul még több rendetlenséget vonnak
maguk után.

A telepített növények mellett Serényfalván sok helyen lehet találkozni virágállványokkal, virágládákkal. Ezeknek a folyamatos karbantartása az önkormányzat feladata, ahogy a használaton kívüli vagy megrongált utcabútorok
javítása, eltávolítása is. Az úgynevezett „betört ablak-elvet” szem előtt
tartva figyelni kell arra, hogy a közterületeken ne legyenek elhanyagolt, lepusztult részek, mert ezek óhatatlanul még több rendetlenséget vonnak
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A Művelődési Ház udvarának épületei
A Kossuth út kiteresedése a Művelődési Ház mellett tulajdonképpen Serényfalva főtereként funkcionál: itt található
a milleniumi emlékmű és kőfeszület is. A Művelődési Ház udvara szintén fontos közterület, az itt található építmények
kiválóan Ház
alkalmassá
teszik
rendezvények tartására. Ennek a résznek a karbantartása, gondozása különösen
A Művelődési
udvarának
épületei
fontos.
A tavak, vízfolyások értékes adottságnak számítanak minden településen. Serényfalva belterületén átfolyik a
Keleméri-patak,
itt van a téglagyári
A
Művelődési Házésudvarának
épületei bányató is. Jelenleg ezek kevéssé kihasználtak. A jövőben a Keleméri-patak
mellett pihenőpark kiépítése javasolt sétaúttal, padokkal, pergolákkal, fahidakkal. A téglagyári bányató rekultiválásával pedig olyan értékes pihenőhely jöhet létre, ami nemcsak a település lakóinak szolgálhat a szabadidő eltöltésére
télen-nyáron, hanem máshonnan is vonzhat látogatókat.

A Művelődési Ház udvarának épületei

i

A Művelődési Ház udvarának
épületeiajánlott növényzete:
Utcák, parkok
•

Sövényekhez, díszfák

A Művelődési Ház udvarának
Utcák, parkok
épületeiajánlott növényzete:

i

–
–

Buxus sempervirens - puszpáng.

Cornus sanguinea – Veresgyűrűsom

Utcák,
ajánlott
– udvarának
Cornus parkok
mas
- Húsos
somnövényzete:
A Művelődési Ház
épületei
–
–

Deutzia scabra – Gyöngyvirágcserje

Deutzia ’Kalmiflora’ – Teltvirágú gyögyvirágcserje

Utcák, parkok ajánlott növényzete:
– udvarának
Forsythiaépületei
× intermedia – Aranyvessző, aranyfa
A Művelődési Ház

i

–

Kerria japonica ’Plenifera’ – Boglárkacserje

–

Physocarpus
opulifolius
Gold’ - Hólyagvessző
Utcák,
parkok
ajánlott’Dart’s
növényzete:

Utcák,
parkokcoronarius
ajánlott növényzete:
–
Phyladelphus
– Jezsámen
A Művelődési Ház
udvarának
épületei
–
Phyladelphus virginialis ’Schneestrum’ – Teltvirágú jezsámen

i

–

Symphorycarphus albus – Fehér hóbogyó

A Művelődési Ház udvarának épületei
–

Syringa 'Andreutzen' – Kerti orgona

Utcák, parkok ajánlott növényzete:

A Művelődési Ház udvarának épületei
•
Sövényekhez, díszfák
Utcák, parkok ajánlott növényzete:

i

–
–

Buxus sempervirens - puszpáng.

Cornus sanguinea – Veresgyűrűsom

A Művelődési Ház udvarának épületei
Utcák,
ajánlott
–
Cornus parkok
mas - Húsos
somnövényzete:
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–

Syringa vulgaris – Kerti orgona

–

Syringa vulg. ’Andenken’ –lila teltvirágú orgona

–

Weigela florida – Rózsalonc

–

Rosa sp - bokorrózsa

–

–
•

Díszfák

Hydrangea macrophylla - Kertihortenzia

–

Acer campestre – Mezei juhar

–

Alnus glutinosa – Enyves éger

–

Aesculus hippocastanum - Vadgesztenye

–

Betula pendula – Nyírfa

–

Castanea sativa – Szelídgesztenye

–
–
–
–
–

Carpinus betulus - Gyertyán

Crataegus laevigata ’Paul’s Scarlet’ – Teltvirágú galagonya, díszgalagonya
Crataegus monogyna - Egybibés galagonya
Malus baccata ’Liset’ – Díszalma
Malus ’Brandy Wine’ – Díszalma

–

Morus nigra - Fekete eperfa

–

Sorbus aucuparia – Madárberkenye

–
–
–
–

Sorbus aria – Lisztes berkenye

Sorbus aucuparia ’Cardinal Royal’ – Tűzpiros termésű berkenye
Tilia cordata - Kislevelű hárs

Tilia platyphyllos – Nagylevelű hárs

–

Syringa vulgaris – Kerti orgona

–

Syringa vulg. ’Andenken’ –lila teltvirágú orgona

–
–
–
•

Syringa vulg. ’Katherine Havemeyer’ – levendulakék teltvirágú orgona

–

Díszfák

Syringa vulg. ’Katherine Havemeyer’ – levendulakék teltvirágú orgona
Weigela florida – Rózsalonc

Hydrangea macrophylla - Kertihortenzia
Rosa sp - bokorrózsa

–

Acer campestre – Mezei juhar

–

Aesculus hippocastanum - Vadgesztenye

–

Betula pendula – Nyírfa

–
–
–
–
–

Alnus glutinosa – Enyves éger
Carpinus betulus - Gyertyán

Castanea sativa – Szelídgesztenye

Crataegus laevigata ’Paul’s Scarlet’ – Teltvirágú galagonya, díszgalagonya
Crataegus monogyna - Egybibés galagonya

–

Malus baccata ’Liset’ – Díszalma

–

Morus nigra - Fekete eperfa

–

Sorbus aucuparia – Madárberkenye

–
–
–
–

Malus ’Brandy Wine’ – Díszalma
Sorbus aria – Lisztes berkenye

Sorbus aucuparia ’Cardinal Royal’ – Tűzpiros termésű berkenye
Tilia cordata - Kislevelű hárs
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BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK
A tájképvédelmi jelentőségű településrészeken fokozott körültekintéssel kell
minden beavatkozást (építést és területhasználatot) megvalósítani. Általánosan javasolt a területek beépítetlen jellegének megtartása a már kialakult
és értéket képviselő építmények karakterének megóvása mellett. Az értékes
tájkarakter megőrzését szolgálja a területhasználat és a telekszerkezet
hosszú távú megőrzése. A tájképvédelmi jelentőségű területeken reklámfelület elhelyezésére szolgáló önálló építmény, felszíni elektromos hálózati
vagy hírközlési elem vagy építmény elhelyezése nem ajánlott.

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK

Lódombon a gazdasági épületeknek két csoportja van. Az egyik három téglalap alaprajzú, hosszúkás, nyeregtetős, cserépfedésű épületből áll, amik egy
udvart fognak közre. A másik csoportot elszórtan elhelyezkedő, hullámpala
és trapézlemez fedésű épületek alkotják. Bár ez a fedés megfelel a célnak, a
következő felújítás alkalmával ajánlott lenne cserépre cserélni őket. A fentieken kívül még egy-két fából készült, részben nyitott állattartó épületet találunk itt.

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK
BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK

A meglévő épületek 30–45 fokos dőlésszögű tetőkkel vannak ellátva. Egyszerű formájukkal, nyugodt tetőikkel beleillenek a Serényfalvát övező, rendezett, művelt tájba. Átépítés, bővítés, új építés esetén továbbra is a
derékszögű rendszerbe illeszkedő telepítés, a 30–45 fokos nyeregtető, a vakolt felületű falak és a cseréptető alkalmazása javasolt.

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK

A karámok fából vannak, egyszerű lécezéssel. További karámok létesítése
esetén is ez a javasolt, villanypásztor alkalmazásakor is.

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK

Lent: kilátás a templomkertből a
környező tájra
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len jellegének megtartása a már kialakult és értéket képviselő építmények
karakterének megóvása mellett. Az értékes tájkarakter megőrzését szolgálja
a területhasználat és a telekszerkezet hosszú távú megőrzése. A tájképvé- Lent: kilátás a templomkertből a
delmi jelentőségű területeken reklámfelület elhelyezésére szolgáló önálló környező tájra
építmény, felszíni elektromos hálózati vagy hírközlési elem vagy építmény
elhelyezése nem ajánlott.
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udvart fognak közre. A másik csoportot elszórtan elhelyezkedő, hullámpala
és trapézlemez fedésű épületek alkotják. Bár ez a fedés megfelel a célnak, a
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A meglévő épületek 30–45 fokos dőlésszögű tetőkkel vannak ellátva. EgyBEÉPÍTÉSRE
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szerű formájukkal, nyugodt
tetőikkel
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dezett, művelt tájba. Átépítés, bővítés, új építés esetén továbbra is a
környező tájra
derékszögű rendszerbe illeszkedő telepítés, a 30–45 fokos nyeregtető, a vakolt felületű falak és a cseréptető alkalmazása javasolt.

BEÉPÍTÉSRE
NEM SZÁNT TERÜLETEK
A karámok fából vannak, egyszerű lécezéssel. További karámok létesítése
esetén is ez a javasolt, villanypásztor alkalmazásakor is.
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Lent: kilátás a templomkertből a
környező tájra
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Pogonyipusztán a még meglévő értékek megtartására kell törekedni. A
boltozatos istállónak mihamarabb új
funkciót kell találni, ezzel Serényfalva
egy régi-új értékkel gazdagodhat. A
meglévő épületek átalakításánál, felújításnál az épületek alapformája, fő
anyaghasználata megőrzendő, és új
épületek kialakítása is hasonló módon képzelhető el: téglalap alaprajzzal, vakolt falakkal, 35–45 fokos,
cseréppel fedett nyeregtetővel.

Pogonyipusztán a még meglévő értékek megtartására kell törekedni. A
boltozatos istállónak mihamarabb új
funkciót kell találni, ezzel Serényfalva
egy
gazdagodhat.
A
Balrarégi-új
fölül:értékkel
egységes
tetőidom
meglévő
épületek
átalakításánál,
felhasználata a javasolt
újításnál az épületek alapformája, fő
anyaghasználata
és új
Balra:
túlzottan megőrzendő,
tagolt tetőidomú
épületek manzárdtető
kialakítása is hasonló
épület,
nem illikmó-a
don képzelhető
el: téglalap
meglévő
gazdasági
épületek alaprajzközé
zal, vakolt falakkal, 35–45 fokos,
cseréppel
fedett
nyeregtetővel.
Lent:
látkép
a Sajópartról
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használata a javasolt

tetőidom
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épület, manzárdtető nem illik a
meglévő gazdasági épületek közé
Lent: látkép a Sajópartról
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Túlzottan tagolt tetőidomú épület,
alacsony dőléső tető nem illik a
meglévő gazdasági épületek közé

Túlzottan tagolt tetőidomú épület,
alacsony dőléső tető nem illik a
meglévő gazdasági épületek közé
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alacsony dőléső tető nem illik a
meglévő gazdasági épületek közé
A gazdasági épületekre is igaz, hogy
nem szerencsés az összetett
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JÓ PÉLDÁK
A kézikönyvben felhasznált fotók mindegyike jó példákat mutat be, így mintákat keresve javasoljuk a teljes kiadvány ilyen szemmel való átpörgetését is.
Általánosságban elmondható, hogy a helyi védelem alatt álló épületek – még
akkor is, ha jelenleg egy-egy közülük felújításra szorul – jó példának tekinthetők.
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Gazdagon tagolt homlokzatú népi jellegű lakóház az Ófaluban vakolatkváderes
fallal, sarokkváderezéssel, profilozott nyíláskeretezéssel. Érdemes megfigyelni a cseréptetőt és a téglából falazott kéményt is.
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Balra fent:
Az előző példánál újabb építésű ház az Ófaluban. Ehhez hasonló kialakítású épület viszonylag sok található az
egész településen. Ezen a példán megfigyelhetjük a vakolatdíszek használatát, a visszafogott színeket, a barnára
festett fa ablakokat, a szép, egyszerű nyíláskeretezést. Példaértékű a kerítés kialakítása és a növényzettelepítés
is.
Balra lent: Ez a kép az Újfalu egyik régebbi házát mutatja. Megfigyelhető az Ófalu építészeti hagyományainak továbbvitele.
Fent:
Az időben továbbhaladva a következő példa tipikus „kockaházakat” mutat az Újfaluban. Ezek az épületek
településeink jellegzetes elemei, de nem mindegy, hogy milyen a megjelenésük. A fotón szereplő házak színezése
nem egyforma, de egymáshoz illő: nem rikító, visszafogott. Tetőidomaik hasonlóak, fedésük anyaga azonos. Az
előtérben lévő házon egy, az Ófaluban sok helyen megfigyelhető padlásbevilágítót is láthatunk. A házak díszítése
szintén nem egyforma, de sehol sem hivalkodó. Mindezek együtt harmonikus utcaképet eredményeznek, aminek
a kerítések kialakítása is fontos eleme, ahogy a kerítések előtti zöldterületek karbantartása is. Figyeljük meg az
utcai padot is!
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Fent:
a következő példánk egy újabb építésű lakóház az Újfaluban (a kerítés még nem készült el). Figyeljük meg az egyszerű tömegképzést és a hozzá illő tetőidomot. Az épület anyaghasználata szintén követendő példa: vakolt fal,
cseréptető, fából készült terasz. A nyílászárók formája, elhelyezése, kialakítása harmonikus. Az utcai homlokzat
ablakai azonos méretűek és kétszárnyúak, az oldalhomlokzat ablakai szintén azonos méretűek, kisebb méretükből adódóan egyszárnyúak. Az utcai ablakok alatt könyöklő, fölöttük szemöldök van, ami finoman díszíti a főhomlokzatot. A kémények téglából falazottak.
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Az utcaképhez a hirdetőtáblák, reklámfelületek, cégérek is ugyanúgy
hozzátartoznak, mint az épületek
vagy a növényzet. De hogyan hirdessük portékánkat, szolgáltatásunkat úgy, hogy az ne legyen
meghökkentő? Hiszen elsősorban a
figyelemfelkeltés a célunk, és nem a
járókelők rosszallásának kiváltása. A
hirdetés lényege a tájékoztatás,
amelyet utcaképbe illően is megtehetünk. Ha lehetőségünk van egy
szebb utcakép, településkép megteremtésére, miért ne élnénk a lehetőséggel?
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Ha nem szeretnénk a betűket a homlokzatra festeni, készíthetünk táblát
is. Ennek megjelenését, kialakítását,
elhelyezését gondosan át kell
gondolni, meg kell tervezni. Jó például szolgálhat a Művelődési Ház
táblája. Ez az ablakkal nagyjából azonos szélességű, az ablakhoz hasonló
keretezésű tábla, egyszerű betűtípussal és szép színekkel.
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