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Faluközpont településrész

Építészeti útmutató

Telepítés
Jelen településrészen a családi házak a telek
oldalhatárán állnak, a ház mellett és mögött
növényzettel, ezzel is teret adva a természet
adta jó közérzet élményének.

Új ház telken való elhelyezésekor nem javasolt,
a szabadon álló – a telek közepén elhelyezett
épület, mivel így az épület körül csak a telek
teljes körbezárásával alakítható ki védett kert,
ami nem kívánatos.
Továbbá
nem
elfogadható
a
telken
nagymértékben hátrahúzott ház, valamint az
utca vonalától szögben elforgatott telepítés.

Magasság
Jelen településrészen a házak magassága közel
azonos, arányos képet mutat.
A meglévő épületek közé épülő új házaknak
közel azonos magasságban kell épülniük.

Nem javasolt a túl magas házak elhelyezése.
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Tetőhajlásszög
Az
érintett
településrészen
a
házak
tetőhajlásszöge közel azonos.
A meglévő épületek közé épülő új házaknak
közel azonos tetőhajlásszöggel kell épülniük.
Nem javasolt a túl magas, illetve a túl alacsony
tetőhajlásszöggel rendelkező házak elhelyezése.

Tetőforma
Jelen településrészen a heterogén tetőformák
alkalmazása jellemző. Találunk sátor-, az utcára
merőleges és azzal párhuzamos nyereg- és
csonka-kontyolt
nyeregtetős
épületeket,
valamint összetett tetős épületeket is.
Új házak építésénél célszerű a szomszédban
elhelyezkedő házak tetőformáját figyelembe
venni.
Amennyiben az építési telek körül egyszerű
tetőformájú (pl.: sátor- vagy nyeregtető)
épületek állnak, úgy oda ne tördelt tetőformájú
épület kerüljön, hanem a környezetéhez
hasonló karakterű épület.
Amennyiben az építési telek körül tördelt
tetőformájú épületek állnak, úgy oda ne
egyszerű tetőformájú épület kerüljön, hanem a
többi épülethez hasonló karakterű épület.
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Anyaghasználat és homlokzati színek
Jelen településrész több különböző korú és
karakterű lakó- és középületet hordoz magában.
A középületek homlokzatképzése során javasolt a
világos színek használata, valamint a fa
zsindelyfedés, cserepes lemezfedés bordó színben
vagy a beton- és kerámiacserép fedés natúr,
téglavörös, antracit, terrakotta, antik színben.
Jellemzően tégla építésű, világos vakolattal
ellátott lakóházak képezik részét ezen
településrésznek.
A jövőben az új lakóházak építése mellett
felújításokkal is számolni lehet.
Meglévő
épület
felújításakor
házunkat
hőszigetelhetjük, nyílászáróinkat és tetőnket
cserélhetjük. Az épület formálásakor legyünk
figyelemmel az arányok megtartására.
Külön figyelmet érdemes fordítani az épületek
utólagos hőszigetelésekor, hogy az épület egésze
kerüljön felújításra, burkolásra.
Új lakóépület építésekor, igyekezzünk a
településrészre jellemző építészeti karakterek
megőrzésére. Új építésű házunk modern építési
elemeinek alkalmazásával próbáljuk meg a már
jellemző,
meghitt
építészeti
hangulatot
visszaidézni.
Házunk külső színezésekor a világos színeket
részesítsük előnyben.
Az alkalmazott héjalás kerámiacseréppel
megoldott, elfogadott.
A kerámiacserép színhasználat során javasolt a
sötétbordó, téglavörös, terrakotta, sötétbarna,
antik színek alkalmazása.
Házunk homlokzatát dinamikussá és különlegessé
tehetjük
burkolt
vagy
festett
lábazat
alkalmazásával, valamint az ablakok körül
elhelyezett díszítőelemekkel.
Nem elfogadható feltűnő, kirívó színek
használata, valamint rikító színű hullámlemez
fedés, burkolat.
Épületünk burkolatának kiválasztásakor kerüljük a
rikító, tájidegen színeket.
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Kerítés

Természetes határ, kerítés növényelválasztásból

Csaroda faluközponti településrészén
változatos anyaghasználatú, tömörségű
magasságú kerítések találhatók

a
és

Egységes kép nem alakult ki. Az áttört oszlopos
kerítésések elhelyzése célszerű.
Teljesen áttört, pálcás kerítés

A tömör nem átlátható megoldások nem
elfogadhatóak.

Oszlopos kerítés 1/3-ad lábazat és 2/3-ad áttört résszel

Falszerű áttörés mentes kerítés

Áttört kerítések nádszövettel való zárása
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A faluközpont településrész jellegzetes
épületeinek bemutatása képekben
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Tornác, Előtető, Terasz
Házunk
felújításakor,
vagy
építésekor
törekedjünk egy félig nyitott-zárt
tér
megalkotására. Ez a tér terasz, előtető, vagy
tornác formájában is fontos elemét képezheti
épületünknek.
Ezek a terek alkalmasak arra, hogy
megteremtsék a kapcsolatot az épített és a
természetes környezet között.

A bejárati ajtó körül díszesen vagy egyszerűen
kialakított előtető, meghatározó karaktere lehet
házunknak.
Az épület oldalán vagy az épület mögött
kialakított terasz nyugodt, pihenés céljára
alkalmas helyet biztosíthat számunkra egy hosszú
nap után.

Csaroda - TAK

Ajtók, ablakok
Az épületek sajátosságát, megjelenését és
hangulatát az alkalmazott nyílászárók nagyban
befolyásolják.
A hagyományos nyílászáró kialakítás mellett a
népi hagyományokat tükröző nyilászárók is
megfigyelhetőek a faluközpontban.
Az utcákat bejárva főként egy-, vagy
kétszárnyú, két vagy háromosztatú ablakok
vannak jelen az utcai homlokzaton
szimmetrikus kialakításal.
Leginkább elterjedt a barna és fehér színű
műanyag vagy pácolt, festett faanyagú
nyílászárók alkalmazása.
Új ház építésekor érdemes körüljárni a
környéket és ihletet meríteni, hogy otthonunk
arca segítse az egységes utcakép kialakítását.
A ház nyílászáróinak cserélésekor vagy új ház
építésekor részesítsük előnyben a faanyagú
ablakokat, de a műanyag nyílászárók
alkalmazása is megfelelő.
A középületeknél a fontos, hogy a funkcióhoz
igazodó méretű és formájú ablakok kerüljenek
beépítésre.
Hő és hangvédelem céljából redőnyt vagy
zsalugátert alkalmazzunk. Új árnyékoló elem
kiválasztásakor vegyük figyelembe, hogy
épületünk színéhez mi illik.
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Homlokzatképzés, anyaghasználat
Az épület homlokzatának kialakításakor törekedni kell a hagyományos arányok megtartására, a kellemes
arányú ablakok megfelelő kiosztására.
A középületek homlokzatképzése során javasolt a világos színek használata, valamint a fa zsindelyfedés,
cserepes lemezfedés bordó színben vagy a beton- és kerámiacserép fedés natúr, téglavörös, antracit,
terrakotta, antik színben.
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Az érintett területen jelenlévő lakóházak építésénél alkalmazott anyagok változatosak. Anyaghasználat
szempontjából a természetes anyagok – tégla, vakolt felületek – részesítendők előnyben. Az alkalmazott
héjalás kerámiacseréppel megoldott, elfogadott.
A kerámiacserép színhasználat során javasolt a sötétbordó, téglavörös, terrakotta, sötétbarna, antik
színek alkalmazása.
Az egyszerű, de igényes, jól kombinált színek alkalmazása gazdagítják és egésszé varázsolják épületünket.
Homlokzatképzés során az épület arculatát különlegessé tehetjük színazonos, bár anyagában eltérő
homlokzati anyagok alkalmazásával, ablakok körüli díszítőelemek használatával.
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Részletek
A településkép önmagában is rendkívüli látványt
nyújt, melyet csak tovább tarkítanak az egyedi
részlet-megoldások.

Az épületet egyedivé és meghitté teszi egy
szépen elkészített mestermunka. A képen
látható díszített faablak különleges hangulatot
áraszt.
Az ablakot még hangsúlyosabbá teszi az azonos
sötét pácolású zsalugáter.

A József Attila utcában kialakított árnyas
emlékpark közepén került elhelyezésre a II.
Világháborúban elesettek emlékműve.
Az emlékművön feltűntetésre kerültek azon
honfitársak nevei, akik mártírokká váltak a
háborúban.
Ilyen és hasonló részletek megjelenítésével
egyedivé, és sajátossá formálhatjuk köztereink
emlékműveit.
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„A részletek fontosságát nem lehet eltúlozni”
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A településen több homlokzati elemen,
épületrészen megjelenik a tulipán
motívuma.
A tulipán ősi magyar népművészeti
jelkép, a növényi díszítőelemek között is
kiemelkedő helyet foglal el.
Épületünkön, kerítésünkön alkalmazzuk
bátran.

A faoszlopos, fagerendás tornácok
országos elterjedésűek. Megjelenésük
Csaroda településen is megfigyelhető.
Hosszanti
alaprajzú,
tornácos
lakóházunkat faanyagú alátámasztás
míves megmunkálásával különlegessé
tehetjük.
A
színes
virágok
elhelyezésével azt bartságossá és
egyedivé varázsolhatjuk épültünket.

A közterületen elhelyezett padsorok
barátságossá és kellemessé varázsolják
a település utcaképét.
A fentieken túl helyet biztosítanak a
mindennapi
találkozásoknak
és
beszélgetéseknek.
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Kerítések
Jelen településrészen változatos
használattal találkozunk.
Jellemző
az
áttört,
fából,
kovácsoltvasból készített kerítés.

anyagfémből,

A természetes anyagok használata jó példája
lehet
a
harmonikus
utcakép
megteremtésének.
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Kertek
A kert fontos része életünknek. Az a hely, amely egy nehéz nap után menedéket és feltöltődést nyújthat.
A rendezett, gazdag növényvilággal ellátott kert látványa energiával tölti fel testünket, lelkünket.
Kertünkben nem csak zöldség és gyümölcstermesztéssel tudunk foglalkozni. Szabadidőnk eltöltésre,
állataink gondozására, felnevelésére adhat lehetőséget.
A szép kert eléréséhez nézzünk utána milyen növényeket érdemes telepíteni, ami viszonylag kevesebb
gondozással is szép lehet. Kerüljük a terjeszkedő, idegen növényfajokat és részesítsük előnyben az őshonos
fajok ültetését.
A kerti munkához szükséges eszközöket melléképületben, vagy egy arra alkalmas kamrarészben tároljuk.
A mindennap használatban lévő gépjárművünket igyekezzünk épületben elhelyezni, hogy maradjon hely a
kertben és ne terhelje környezetünket.
A kerti gyümölcsösök és rendezett kertek jó példával szolgálnak arra, hogy saját portánk rendben tartásával
hozzájáruljunk az épített- és természeti környezet összhangjához.
Az utcafront felé eső előkertek kialakítása során elsősorban annak díszítő funkciója kerüljön előtérbe. Fontos
figyelembe venni, hogy a növényzet a kerítéssel és az épülettel harmóniában legyen, igazodva a homlokzat
kialakításához. Az előkertben alkalmazhatunk különböző kerti díszbútorokat is, melyek egyben alkalmasak
lehetnek virágos növényeink elültetésére is.
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A hátsó kert intimebb, közterület felől kevésbé látható nagyobb méretű kertrész, ahol kialakíthatunk
egy nagyobb méretű teraszt, vagy kerti ülőbútorokkal (pad, pergola, lugas) kialakíthatunk egy csendes
sarkot.
A kerti építmények anyaghasználatával igazoldjunk az épületünk anyaghasználatához, de igyekezzünk
a természetes anyagokat előnyben részesíteni.
A kezelt fa, a kültéri kőlapok egyfajta átmentet képeznek az épített és a természeti környezet között.
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Utcák
Tervezéskor alkalmazkodjunk a már meglévő utcahálózathoz, építészeti elemekhez, környezeti
adottságokhoz.
Fontos a tiszta, egyenes vonalvezetésű utcára való törekvés, ezért kialakításkor kerüljük a zegzugos
helyeket.
A településen sétálva élvezhetjük a kellemes hangulatot árasztó utcafrontra kitelepített évelő virágok
jelenlétét.
A település barátságosabbá tétele érdekében igyekezzünk utcáinkat - a beláthatóság
figyelembevételével - több növénnyel, kertészeti elemmel és egységes utcabútorral (buszváró, pad)
díszíteni.
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Csaroda több növény- és
állatfajnak ad otthont.
A körforgalomnál és a
Községháza
tetjén
gólyafészket tartó oszlópfőt
találunk, mely jelenlétével
helyet biztosít az itt költeni
kívánó gólyacsaládoknak.

41

Csaroda - TAK

42

Közterek, közparkok, közkertek
A települési szabad terek azok a találkozási pontok, ahol baráti, családi társaságban eltölthetünk egy pár
kellemes órát.
Közterek, közparkok tervezésekor alkalmazkodjunk a már meglévő utcahálózathoz, teresedésekhez,
építészeti elemekhez, környezeti adottságokhoz.
Csaroda – faluközpont településrésze több köztérrel rendelkezik. Megemlékezések helyszínélül szolgál a
József Attila utcán kialakított emlékpark.
A Református templom parkja, valamint a Községháza épülete előtt nap, mint nap karbantartott park
pedig az itt lakók, valamint az idelátogatók számára pihenésnek biztosít helyszínt.
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