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Tisztelt Lakosság, tisztelt Olvasó!

Nagy örömömre szolgál, hogy bemutathatom a községünk
értékeit felsorakoztató Településképi Arculati Kézikönyvet.
Térségünk azon egyedülálló részét képezi az országnak, mely
ritka természeti és kulturális örökséggel rendelkezik.
Az élhető és fenntartható környezet kialakítása érdekében községünk célul tűzte ki, hogy az
épített környezet - rendeltetésüktől függetlenül - egymást kiegészítő és figyelembe vevő
harmonikus környezetet alakítson ki. Maguk az épületek kapcsolatban állnak környezetükkel,
ezért elengedhetetlen, hogy megfelelően illeszkedjenek abba.
A Településképi Arculati Kézikönyv és Településképi Rendelet megalkotása törvényi
kötelezettség. Ez sok tekintetben meghatározta és határozza majd Csaroda község
településfejlesztési feladatait, de hatással van a magáningatlanok beépítési feltételeire is, az
egyes építményekkel szemben elvárt építészeti minőségre is.
Erre szolgál eszközül a Településképi Arculati Kézikönyv, mely tartalmazza azokat az
ajánlásokat, mellyel élhetőbbé, harmonikusabbá, környezetbaráttá teszi mindezt a
kapcsolatot. Emellett fontos kiemelnem, hogy maguk az épületek egymáshoz való
kölcsönhatását is figyelembe kell vennünk, azért, hogy ez a harmónia mindinkább
kiteljesedjen, hiszen felelősek vagyunk azért, hogy régi és új épületeink hozzájáruljanak
településünk képének jobbá tételéhez.

Tisztelettel:
Hézser Ákos Pálné
polgármester

„A szülőföld szálai örök összekötők a tájjal és a földdel, amiből az ember lett, és amivé lesz, és
nem szakadhat el soha.”
/ Fekete István/
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I. Bevezetés
A kézikönyv elsősorban a települési döntéshozók és a
lakosság tájékoztatását segítő, szemléletformáló
kiadvány.
Csaroda bemutatásával, értékei megismertetésével és
építészeti útmutatóval tárja fel az épített környezet
szépségeit.
Bevezeti az olvasót az építészeti értékek tárházába,
hogy mindenki olyan házat tudjon építeni, ami
önmagában is értékes, ugyanakkor a településképéhez
illeszkedik, azt ízléssel viszi tovább.
Az ajánlások nem tekinthetők kötelező jellegűnek, a
céljuk nem a tervezési szabadság megkurtítása,
uniformizálása, hanem éppen a valós értékek
megismertetése, a sokféle izgalmas lehetőség feltárása.
A kézikönyv nem egy merev, lezárt egész, hanem nyílt,
hozzászólást
és
változtatást
lehetővé
tevő
kezdeményezés kíván lenni. Folyamatosan tovább
íródik, ezért, ha újabb szép ház születik, az bekerülhet,
sőt be is kell, hogy kerüljön a könyvbe, ezáltal büszke
lehessen rá építtetője, tervezője, kivitelezője és a
település egyaránt.
A kézikönyv minden évben nyomon követi az
újdonságokat, és gazdagabb képet mutat a településről.
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II. Csaroda bemutatása
CSARODA TÖRTÉNETE
A település Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti részén, a Beregi-síkságon fekszik.
Csaroda és környéke már a honfoglalás előtt is lakott hely volt. A községről először 1299-ben tesznek
említést, egy oklevélben. Nevét a település mellett folyó Csaronda patakról kapta.
1567-ben tatárok pusztítottak Csarodán, nagy kárt okozva a lakosságnak. A falu nevét 1639-ben írták
először egy zálogszerződésben „Csiarodának”. A birtokosok sorában olyan neveket fedezhetünk fel,
mint Büdi Mihály beregi főispán, vagy az atyai vár kapitánya, Büdi Farkas majd Büdi István.
Az ezerhatszázas években birtokosok voltak még: Surányi Gábor, Kubinyi István, Bornemissza
Mátyás, Dessewffy Ferenc, Melich Péter és a Perényiék. 1696-ban kihal a Csarodai család utolsó
férfitagja is. A 19. század elején a Lónyai, Rédey és Bay család is birtokol a településen és
szomszédságában. 1851-ben Gróf Teleky család is birtokosai közé tartozik.
A lakosok közül szép számmal vettek részt az 1848/49-es szabadságharcban. 1896-ban még heten
voltak tagjai a honvédegyletnek. A falu hazafias lelkületére vall, hogy templomi úrasztali készletei
között még ma is őriznek egy nemzeti színű úrasztali terítőt.

1763 - 1787
Az Első
Katonai
Felmérés

1806 - 1869

1869 - 1887

A Második
Katonai
Felmérés

A Harmadik
Katonai
Felmérés
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Az új 8 osztályos általános iskolát az 1970-es
évek közepén építették. Ettől kezdve körzeti
iskolaként működött, ide jártak a
hetefejércsei, tákosi, márokpapi felső
tagozatos gyermekek is.
A Magyar Királyi Honvédség, és azon belül a
kerékpáros csapatok első hadmozdulatára
1938-ban került sor, mikor az első bécsi
döntés határozatai alapján a magyar
alakulatok bevonultak a Felvidékre. Az első,
fegyveres összetűzéssel járó konfliktus 1939
tavaszán következett be, mikor a magyar
csapatok birtokba vették Kárpátalját. A
művelet
során
a
legütőképesebb
gyorscsapatokat mozgósított.
Így indult útnak a Vásárosnamény melletti
Csaroda község laktanyájából 1939. 03. 15én a magyar királyi „Vak Bottyán” 14.
kerékpáros zászlóalj is.

2. 1906, Bay Ilona-lak | Csaroda

1 Kárpátalja 1939-es visszafoglalása egy, a Magyar Királyi Honvédség által

A település a térség egyik földrajzi csomópontja, így történhetett, hogy a két világháború között
vásártartási joga volt. Évi két országos vásárt tarthattak, a tavaszi (cseresznye) vásárt és az őszi
(dinnye) vásárt. A XX. sz. első harmadában működött már postahivatal, Hitelszövetkezet, Hangya
Szövetkezet, volt itt szeszgyár, szikvízgyár, gőzmalom. Már 1920-ban is volt a falunak körorvosa,
védőnője és állatorvosa is.
Szerencsés földrajzi elhelyezkedésének köszönhetően politikai szerephez is jutott, XIV. század
folyamán például Bereg megye közgyűléseinek színhelye volt.
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A település máig megőrizte népi
hagyományait.
Kiemelkedő közülük a beregi keresztszemes
hímzés.
Egy hely tisztasága, igényessége nagyban
hozzájárul
egy
élhetőbb
település
hangulatának megteremtéséhez.
Fontos, hogy a helyi lakosság, valamint a
településre érkező látogató részévé tudjon
válni a településnek.
Csaroda nyugodt, falusias hangulata,
gondozott, ápolt köz- és lakóépületei
kellemes atmoszférát kölcsönöznek a
településnek.
A település mellett nagy mezőgazdasági és
jó termőhelyi adottságokkal rendelkező
szántó területeknek köszönhetően, a
helyiek nagy számban foglalkoznak zöldségés gyümölcs-termesztéssel.
A település életében nagy szerepet játszik a
turisztika és az aktív pihenés. Csaroda
község több védett és látnivalóban gazdag
épített és természeti értékkel rendelkezik.
Kiemelkedőek ezek közül a Református
Templom és Harangláb, a népi lakóházak, a
Nyíres-tó és a Báb tava.
A
természeti
területek
változatos
növényviláguk miatt kitűnő adottságokkal
rendelkező kirándulóhelyek. Melyek egy
része önállóan kerékpárral, vagy akár
gyalogosan, egy része pedig csak túravezető
kíséretében járhatók be.
Csaroda és környéke rengeteg látnivalót rejt
magában. Lakói kedves, vendégszerető
emberek.
A település fejlődéséhez, jellegzetes
karakterének megőrzéséhez szükséges és
elengedhetetlen a tervezett és ízléses
települési arculati kép kialakítása.
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III. Örökségünk
REFORMÁTUS TEMPLOM – Műemléki védelem alatt álló építmény
A Mosolygó Szentek temploma
(Csaroda, Kossuth Lajos utca)

A Református Egyházközség fontos szerepet játszik
az csarodai polgárok életében.
A település jellegzetes látképének egyik
meghatározó eleme a Református templom.
A késő román stílusú templom a Középkori
templomok
útjának
egyik
legcsillogóbb
ékszerdoboza.
A Bereg egyik jelképe a Csaroda-patak árteréből
kiemelkedő templom tűhegyes sisakban végződő
karcsú tornya, ahogyan az ég felé tör.
A templom az ország egyik legismertebb középkori
műemléke. Klasszikus tagolása, a torony, a hajó és
a szentély egysége, azok kifinomult aránya
középkori építészetünk méltó képviselője.
A templom építési kora a XIII. század vége – XIV.
század elejére tehető.
A mai templom két részből áll, a téglalap alakú
hajóból és a négyzet alaprajzú szentélyből.
A szentély déli falát fűrészfogas párkány zárja.
A szakrális épület meghatározó díszítőeleme a
tűhegyes alakú templomtorony, mely NY–i tájolású
és harangot nem rejt magában. A torony
homlokzata ikerablakokkal van áttörve, az alsók
kettős, a felsők hármas nyílásúak.
A hajó déli falán három félköríves ablak nyílik, a fal
nyugati részére esik a bélletes, háromszögű
oromzatú kapu.
A feljegyzések szerint 1642-ben meszelték le a
középkori falképeket, ezután kapott virágdíszes
külső és belső kifestést, a XVIII. században
megújították berendezését és famennyezetét.
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A templombelsőt csúcsíves diadalív
osztja ketté. A szentélyt bordás
keresztboltozat fedi.
A templombelső tere lenyűgöző,
különböző korok színei, formái
harmonikus összeállítása.
A hajó északi és keleti falán a templom
építésével egyidős falképek láthatóak:
többek között Péter, Pál, és János
apostolok, Szent Anna és Mária,
ölében a kis Jézussal, valamint az
orvosszentek, Kozma és Damján.
A szentélyt az 1300-as évek végén
készített freskók díszítik. A szentély
oldalfalain az apostolok álltak, közülük
jelenleg csupán András, János, Péter,
Tamás, Bertalan és Simon alakja
határozható meg.
A keleti ablak rézsűjében Zsigmondkori freskók találhatóak, Szent
Dorottya és Alexandriai Szent Katalin,
fölöttük a fájdalmas Krisztus, a
boltozat zárókövén pedig az Agnus Dei,
azaz Isten Báránya látható.
A XVI. század közepe után a templom
reformátussá vált, és lemeszelték a
középkori falképeket.
Helyükre népies jellegű, virágos
motívumok kerültek, amelyek a külső
homlokzaton is megmaradtak.
A festett famennyezet 1777-ben
készült, hasonló korú a népies
barokkot idéző festett fa szószék, a
karzat és a padok. Említést érdemel
még az 1758-as évből való Rhédeyepitáfium /sírfelirat/.
A templom fennkölt hangulatához
rendezett park és a közeli Csaronda
patk hozzájárul hozzá.
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HARANGLÁB - Műemléki védelem alatt álló építmény

(Csaroda, Kossuth Lajos utca)

A Református templom magas, kecses
tornya sohasem rejtett harangot.
Ennek a funkciónak a betöltésre épült
fából, fa zsindelyfedéssel a tőle pár
méterre álló harangláb.

„Boldog ember, aki hallgat engem, aki ajtóm előtt
virraszt mindennap, és ajtófélfáimat őrzi. Mert aki
engem megtalál, az életet nyer, és jóakaratot
szerez az Úrtól.”
/Példabeszédek 8,34,35/
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NÉPI LAKÓHÁZ
(Csaroda)
A településen találunk a tájegységre jellemző lakóházakat, melyek őrzik a népi építészet jegyeit. Ezen
épületek jellegzetessége a csonka-kontyolt nyeregtető és hosszanti kialakítás mellett a tornác jelenléte.
A fadeszkázatú oromzat mellett, a homlokzati díszítőelemek is megjelennek. Néhol csak az oromzaton,
máshol az épület egész homlokzatán.
A dokumentáció bővebben foglalkozik a népi lakóházakkal az V. fejezetben.
A településen jelenlévő népi lakóházakról az alábbiakban láthatunk fényképeket.
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EMLÉKMŰ
(Csaroda, Beregszászi utca)
A beregi emberek történelmi és természeti sorscsapások elleni hősies küzdelmének és
áldozatainak emlékére készített emlékművet Bíró Lajos szobrász.
'Megfogyva bár, de törve nem...'
A talapzatra írt Szózat szavai fejezik ki a háborús szenvedések és következményeik, és a 2001-es
tiszai árvíz borzalmai után is talpra állt Bereg lakosainak példamutatását.
A kb. 5 méter magas emlékmű egy oszlop előtti angyalt ábrázol. Az oszlop a stabilitás jelképe, de
egy magasabb szintű kultúra szimbóluma is. Megtörve viszont az idő, vagy az emberek általi
pusztulás, pusztítás szimbóluma. Az angyal erősen támasztja, védi az oszlopot szárnyaival,
gerincével, ruhájával. Szomorú, de bizakodó tekintete a jövőbeli, sorscsapásoktól mentes élet
reményét sugallja.
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EMLÉKMŰ
(Csaroda, József Attila utca)

A település központjában kialakított kis
parkban került elhelyezésre azon emlékmű,
mely örök emléket állít az első és második
világháborúban elesettek tiszteletére.

EMLÉKMŰ
(Csaroda, Beregszászi utca)
Balla Gyula Faluház épülete előtt került
elhelyezésre az 1956 hőseinek emléket állító
műalkotás.
Az emlékművet az 1956-os Emlékbizottság
támogatásával
Csaroda
Község
Önkormányzata 2017. évben állíttatta.
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TERMÉSZETI ÉRTÉKEK

Csaroda
belés
külterületein
egyaránt
találunk
természeti
értékeket.
A település a SzatmárBeregi Tájvédelmi Körzet
szívében
fekszik.
Itt
található a Nyíres-tó és a
Báb tava.
A
lápos
területekhez
hasonló
adottságokkal
•
rendelkező
területet csak a
Kárpátok hegyei között
találunk.
Az
értékes
természeti
területek
egykori
ősi
növényvilágukból
viszonylag
sokat
megőriztek. A megannyi
növényfaj
közül
megtalálható a kocsányos
tölgy, mezei szil, mezei
juhar és a szürke nyár.

A
terület
gazdag
állatvilágban is bővelkedik.
Megfigyelhetőek béka- és
gőtefélék,
valamint
szalamandra is.
Ezen túlmenően láthatóak
még különböző rovar- és
madárfajok is.
Elrejtőzve, a felszín alatt
pedig több vízi állat- és
növényfaj él.
A Csaroda környéki vizekben
ma is megtalálható a védett
vágócsík, réticsík és a
kövicsík is, illetve a fogható
hal, a harcsa.
A természeti környezet
megismerésére
több
program is szerveződik a
településen
és
vonzáskörzetében is.

A
gyalogszerrel
vagy
kerékpárral
érkező
természetjárók
könnyen
megtalálhatják a kedvükre
való programokat.
A
településen
kiépült
kerékpárút biztosít aktív
időtöltésnek helyet.
Itt található a SzatmárBeregi Szilvaút is, mely
több kilométeren halad
több települést érintve.
Fontos megjegyezni, hogy
a
Tájvédelmi
Körzet
bizonyos
részeit
csak
szakavatott
túravezető
kíséretében látogathatjuk.
Aki pedig egy kis pihenésre
vágyik,
a
Református
templom és a Csaronda
patak mellett lévő ligetben
kialakított padokon tölthet
el pár kellemes órát.

Csaroda - TAK

15

IV. Településképi szempontból
meghatározó területek

ELTÉRŐ KARAKTERŰ TERÜLETEK LEHATÁROLÁSA

Csaroda - TAK

A Beregi-síkságon elterülő település sziluettje
viszonylag szabályos alaprajzú, alacsony lakó- és
középületei közül a református templom tornya
tör az ég felé.
A település karakterében homogén arculatot
mutat.
Épületei karakterükben falusias jelleget
hordoznak, a főút mentén a Református
templom felé kanyarodva alakult ki a település
központja, mely a lakóterületbe ágyazva
helyezkedik el.
Az utcákon sétálva a megannyi cserje, egynyári
növény, lombhullató- és örökzöld fa kellemes
hangulatot áraszt.
A zöldfelület jelenlétének köszönhetően egy kis
séta remek kikapcsolódásul szolgálhat mind az itt
lakók mind az idelátogatók számára.
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TELEPÜLÉSSZERKEZET

1763 - 1787

1806 - 1869

2017

Az Első Katonai
Felmérés

A Második Katonai
Felmérés

Műholdkép

A településkép legidőtállóbb és egyik legmeghatározóbb eleme a településszerkezet.
A település szerkezete az utcákból, telkekből, központokból, közterekből, közökből és még
megannyi más funkciójú elemből tevődik össze, melyeket összességében vizsgálva kirajzolódik
egy olyan egyedi kép, mely sehol máshol a világon nem lelhető fel.
Ezek a szerkezeti sajátosságok olyan értékeket képviselnek, melyek árulkodnak a település
történetéről, kultúrájáról és múltjáról.
Csaroda község településszerkezetének kialakulásában meghatározó szerepet játszott földrajzi
elhelyezkedése, valamint a közeli Tisza jelenléte és szabályozása.
A településszerkezet alakulását jól szemlélteti az Első Katonai Felmérés /1763-1787/, az
1941-ben elkészült Magyarország Katonai Felmérés, valamint a mai napi állapotot bemutató
műholdkép.
Csaroda településszerkezetét illetően útifalu szerkezeti képet mutat, mely a szalagtelkes falu
egyik fajtája.
A községen áthaladó 41. sz. főút kelet-nyugati irányban nyújtja, míg a Petőfi Sándor, József
Attila utcák észak-déli irányban - meghatározó szerkezeti elemként - tagolják a település
területét.
A település beépített területein a területfelhasználás egységes képet mutat. A település
fekvése megfelelő hátteret biztosít a lakóterületek kialakításának.
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TELEPÜLÉSKARAKTER – Faluközpont településrész

A Beregszászi utca, valamint a József Attila utca
mentén egészen a Református templomig alakult
ki a falu központja.
A faluközpontot jellemzően lakóházak és az
egyházi épületek és környezetük, a települést
ellátó igazgatási és a szolgáltatások jelenléte
adja.
Itt található a Református templom és
Harangláb, tájház, a Községháza, Faluház,
gyógyszertár, valamint a posta is.
A település központját képező kisebb terek a
községháza elé, a református templom körré,
valamint a település közepén elhelyezett
körforgalom köré koncentrálódnak. Megőrzésük
a település karakterisztikája szempontjából
különösen fontos.

Csaroda - TAK

19

A külső megjelenésének két meghatározója van a homlokzat és a tetőforma. A meglévő épületek
tetőkialakítása heterogén, de jellemzően sátor, csonka-kontyolt nyeregtetős.
Az otthonos hangulat megőrzése érdekében nyitott, illeszkedő kerítést célszerű elhelyezni telkünk
határában, mivel a nyitottabb kerítés a naposabb, átszellőztethetőbb kert élményét kelti. Kerülendő a
rakott, zárt kerítés.
Javasolt illeszkedési szempontok és ajánlások:
Újonnan építeni kívánt épület esetében, oldalhatáron álló beépítést kell alkalmaznunk. Javasolt a
közvetlen környezetben előforduló tetőforma alkalmazása.
Meglévő épület felújításánál vagy új építésénél járjuk körbe közvetlen környezetünket és a már meglévő
építészeti elemekhez igyekezzünk idomulni.
A faluközpont településrészt településképi szempontból meghatározó területként javasolt kezelni.
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TELEPÜLÉSKARAKTER – Általános lakóterület településrész

Jelen településrészen az épületek telken való elhelyezkedése jellemzően oldalhatáron álló. Az utcák
előkertes beépítésűek.
A meglévő épületek tetőkialakítása heterogén. Jellemzően sátor, és a népi hagyományokat megőrző
nyereg-, valamint csonka-kontyolt nyeregtetős épületek az uralkodók, azonban megjelennek a tördelt
tetőidomokkal épült kontyolt tetőformák is.
Az utcakép egységességét őrizni kell. Utcával párhuzamos gerincű utcai szárnyat csak ott érdemes építeni,
ahol a környező épületek már ilyenek.
Javasolt illeszkedési szempontok és ajánlások:
Újonnan építeni kívánt épület esetében, előkert biztosításával, oldalhatáron álló beépítést kell
alkalmaznunk.
Javasolt a közvetlen környezetben alkalmazott tetőforma és tetőhajlásszög alkalmazása, valamint az épület
utcára merőleges tájolása.
Meglévő épület felújításánál vagy új építésénél járjuk körbe közvetlenül környezetünket és a már meglévő
építészeti elemekhez igyekezzünk idomulni.
Az általános lakóterületi településrészt településkép szempontból egyéb, általános besorolású területként
javasolt kezelni.
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TELEPÜLÉSKARAKTER – Gazdasági területek településrész
A település északi határában gazdasági zóna igyekszik funkciójában hűen kiszolgálni az ide települési
kívánó gazdasági társaságokat, vállalkozásokat.
A tájba illő anyaghasználat különösen fontos a gazdasági épületek tekintetében. Az egyszerű tömeget
vertikális mozgatással és különleges homlokzati elemekkel (előtető, burkolatok) tehetjük különlegessé.
A gazdasági funkciójú középületek körül törekedni kell a nagyobb mértékű zöldfelület kialakítására.
A zöldfelületeken törekedni kell a termőhelynek megfelelő őshonos növényfajok elhelyezésére.
Ezzel biztosíthatjuk környezetünk ökoszisztémájának folyamatos rendszerszintű működését.
A gazdasági területek településrészt településképi szempontból egyéb, általános területként javasolt
kezelni.
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TELEPÜLÉSKARAKTER – Külterületi általános és védett
beépítésre nem szánt területek

Csaroda beépítésre nem szánt külterületi
részein mezőgazdasági- és erdőterületek
mellett, megannyi természeti értéket
magában hordozó természeti terület is
található.
A
mezőgazdasági
területeken
a
növénytermesztéssel, és az állattartással
kapcsolatos
termék
feldolgozására,
tárolására
és
árusítására
szolgáló
építmények, míg az erdőterület telkein az
erdő
rendeltetésének
megfelelő
építmények alacsony beépítési százalékban
helyezhetőek el.
Csaroda természeti értékeit őrző területei
a Szatmár-Beregi Tájvédelmi Körzet részét
képezik.
A településtől nem messze található a
Nyíres-tó és a Báb tava. A lápos területek
növényés
állatvilága
egyedülálló
Magyarországon.
A külterületi általános és védett beépítésre
nem szánt területek településrészt
településképi szempontból meghatározó
területként javasolt kezelni.
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