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Tisztelt Lakosság, tisztelt Olvasó!

Nagy örömömre szolgál, hogy elkészült a Hetefejércse község értékeit bemutató Településképi
Arculati Kézikönyv.
A kézikönyv olyan szemléletformáló dokumentum, amelyben meg kell határozni az egyes
településképi jellemzőket, továbbá tartalma kiterjed a településkép minőségi formálására
vonatkozó javaslatokra, és a településképhez illeszkedő építészeti elemekre is.
Az útmutatóban található intelmek, megfigyelések, szempontok nincsenek kőbe vésve, azok
nem kötelező szabályok sokkal inkább követendő példák, mellyel reményeink szerint a kötetet
forgatót meg tudjuk szólítani, és el tudjuk indítani azon a kalandos úton, mely egy otthon
megteremtését jelenti.
Bízunk abban, hogy jelen kiadvány nemcsak az itt élők segítségére lesz, hanem azoknak is
támaszt nyújt, akik életüket községünkben kívánják folytatni.

Tisztelettel:
Kiss László
polgármester

„A hazám a házam tája, amely pillantásommal, ahogy növekszem, egyre bővül, széles gyűrűkben
egyre távolabbi területekre terjed, mint a hullám vízbe dobott kavics körül; világokat hódihat,
elérheti a csillagokat.”
/Illyés Gyula/
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I. Bevezetés
A kézikönyv elsősorban a települési döntéshozók és a lakosság tájékoztatását segítő, szemléletformáló
kiadvány.
Hetefejércse 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. Hetefejércse bemutatása
HETEFEJÉRCSE ELHELYEZKEDÉSE ÉS TÖRTÉNETE
Ukrajnától 5 km-re fekvő település, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, Csarodától délre található.
Hetefejércse két település Hete és Fejércse egyesüléséből jött létre 1977-ben.
Hete neve az ősi Hetă keresztnévből alakult ki, amely a “hét“ számnév származéka lehet. 1270-ben
Mátyás és fiai, valamint a valószínűleg névadó Hete, királyi adományként kapták meg. A Hetei család
később Bereg vármegye előkelőségeinek egyike lett. Hete nevét 1311 táján említették
először Heche formában.
Bereg vármegye első katonai leírói 1872-85 között a Fejércsétől mindössze egynegyed órai járásra lévő
falvacskáról feljegyezték, hogy pangó mocsarak és tölgyeserdő övezték. Hete a Bereg vármegyei
monográfiában faluként szerepel a Tiszaháti járásban 81 házzal, 437 lakossal és 1894 holdnyi területtel.
Fejércse nevét 1299-ben Feyrche-nek írták. Alapja a fejér (fehér) melléknév, amely a viselője bőr- vagy
hajszínével lehet kapcsolatban. Más magyarázat szerint a határában volt Fehér nevű tóról nevezték el,
amelyet az 1353. évi határjárási okmány szerint a Csarnavodai és a Surányi nemes családok bírtak. A
XIII. században Fejércse a Gut-Keled nemzetségből eredt Várdai és Csarnavodai családoké volt.
Fényes Elek Geographiai szótárában Fejércséről írta: Bereg vármegyei falu 358 lakossal. Földje, rétje
termékeny, de fában és legelőben szükséget érez.

1763 - 1787
Az Első Katonai
Felmérés

1806 - 1869

1869 - 1887

A Második
Katonai Felmérés

A Harmadik
Katonai Felmérés
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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.
Hetefejércse nyugodt, falusias hangulata,
gondozott, ápolt köz- és lakóépületei
kellemes atmoszférát kölcsönöznek a
településnek.
A település mellett elterülő nagy
mezőgazdasági
és
jó
termőhelyi
adottságokkal
rendelkező
szántó
területeknek köszönhetően, a helyiek nagy
számban foglalkoznak zöldség- és gyümölcstermesztéssel.
Hetefejércse község a Szatmár-Beregi
Tájvédelmi Körzet terület részét képezi,
területén több védett és látnivalóban gazdag
természeti értékkel található.
A
természeti
területek
változatos
növényviláguk miatt kitűnő adottságokkal
rendelkező
kirándulóhelyek,
melyek
kerékpárral, vagy akár gyalogosan is
bejárhatók.
A település lakói kedves, vendégszerető
emberek.
Fejlődéséhez,
jellegzetes
karakterének megőrzéséhez szükséges és
elengedhetetlen a tervezett és ízléses
települési arculati kép kialakítása.
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III. Örökségünk
Műemléki védelem alatt álló
értékünk:
REFORMÁTUS TEMPLOM
(Hetefejércse, Fő utca)

Hetei településrészen álló
építmény 1802-ben épült.

szakrális

Az egyhajós késő barokk stílusú épület
világos
homlokzatával,
korcolt
lemezfedésével, magasba törő tornyával
hirdeti az idelátogatónak az itt élők
szakrális térhez való erős kötelékét.
A
dél-nyugati
homlokzaton
álló,
háromszintes
torony
kupolájának
egyediségét a négy égtáj felé forduló
virágmotívum adja.
A torony mögött ívesen kialakított hátsó
épületrész található.
Oldalát ívesen kialakított többosztatú
ablakok díszítik, míg belső terének hátsó
megvilágításáról egy ovális formájú ablak
biztosítja.
A kőkeretes sötétbarna pácolású, fából
készült bejárati ajtó félkörívben való
záródása különlegessé teszi a templom
megjelenését.

„Ha nem látom… nem hiszem”
/János 20,24-29/
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Műemléki védelem alatt álló
értékünk:
REFORMÁTUS TEMPLOM

(Hetefejércse, Bajcsy-Zsilinszky Endre u.)

Fejércsei településrészen, a Csarodára
vezető út mentén álló református
templom 1802-ben épült.
A szakrális épület késő barokk
stílusjegyeket hordoz.
Az egyhajós templom téglalap alaprajzú,
téglából és terméskőből épült.
A tömeg osztottságát a síkból kiugró
templomtorony erősíti, melynek egyszerű
tömegét osztópárkányok tagolják három
szintre.
Az épület homlokzatát keretbe foglalja a
sarkokon megjelenő, és az egész épületen
körbefutó enyhén kiemelkedő lizéna, azaz
falsáv.
Az épület egy bejárattal rendelkezik, mely
az épület déli oldalán található.
A templomot félkörívben apró teresedés
vesz körül, mely emlékhelyet őriz.
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VOLT KÖZSÉGHÁZA

(Hetefejércse, Fő utca 11.)

A hetei Református templom mellett, a Fő utcával párhuzamos tető kialakítású épület egyszerű,
de jellegzetes homlokzatával képezi részét Hetefejércse értékeinek.
Az utcai fehér homlokzatot különlegessé teszi a színében eltérő (sárga), valamint a síkból kiugró
oszlopszerű díszítőelem.
Az épület udvar felőli kialakítása falazott nyitott oldaltornácot foglal magában.
Az épületből az árvíz után a hivatal kiköltözött, jelenleg könyvtárként, illetve gyermekek
foglalkoztatójaként működik.
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MILLENIUMI EMLÉKMŰ
(Hetefejércse)

A
Bajcsy-Zsilinszky
utcát
díszítő
emlékművet az államalapítás ezeréves
évfordulója
alkalmából
állította
a
település.

II. VILÁGHÁBORÚ
ÁLDOZATAINAK EMLÉKMŰVE
(Hetefejércse)
A Bajcsy-Zsilinszky utcán, valamint a Rákóczi
Ferenc utcában, az Oltalom Idősek Központja előtt
került kialakításra az II. világháború áldozatainak
emlékműve.
Az emlékmű örök emléket állít a világháborúban
elesettek és elhurcoltak tiszteletére.
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TERMÉSZETI ÉRTÉKEK

Hetefejércse
külterületein
találunk
értékeket.

belés
egyaránt
természeti

A települést körös-körül
változatos
állat
és
növényvilággal rendelkező
gyepterületek veszik körül.
A Hortobágyi
Nemzeti Park

Igazgatósága által készített
2008-as tanulmány szerint
több
terület
helyi
védelemre érdemes.
Ezek a területek az alábbiak:
a Téb-erdő mellett, a
Gulács-Jánd közötti közút
mellett, a Fogás-alja és a
Pozsáros gyepei, hagyásfái;
Gyertyános-tölgyes a Nagyréti főcsatorna mellett és a
Pallósor-dűlőn.

A legeltetett, kaszált gyep
több,
földön
fészkelő
madárfaj
költőhelye.
Közülük kiemelkedő a haris.
A gyepterületek mellett
megjelenő erdőfoltok koros
fái kiváló fészkelő- és
szaporodó helyet biztosítanak
az
odúlakó
madaraknak
és
több
denevérfajnak.
Odúlakó madarak közül az
alábbi fajokat fedezhetjük
fel; kuvik, fekete harkály,
szürke küllő, búbos banka.
A denevérfaj képviselői
pedig a csonkafülű, korai,
bajszos, törpe, szürke,
valamint
a
hosszúfülű
denevér lehetnek.

A
település
nem
közvetlenül a Tisza partján
fekszik, azonban ártéri
területeihez tartozik.
A település belterületét
több évtizedes múlttal
rendelkező faállományok
tarkítják,
és
teszik
egyedivé.
A természeti környezet
megismerésére gyalog- és
kerékpártúrákat
is
szervezhetünk.
A
csendes,
nyugodt
környezetben eltöltött pár
óra nem csak testünket, de
lelkünket is feltöltheti.
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IV. Településképi szempontból
meghatározó területek

ELTÉRŐ KARAKTERŰ TERÜLETEK LEHATÁROLÁSA
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11

A gyepterületek övezte pár utcás település sziluettje viszonylag szabályos alaprajzú, alacsony lakó- és
középületei közül a két templom tornyai törnek az ég felé.
A település karakterében homogén arculatot mutat. Épületei karakterükben falusias jelleget
hordoznak.
A megannyi cserjével, fával, örökzöld és egynyári növénnyel tarkított utcákon tett séta remek
kikapcsolódásul szolgál 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.
Hetefejércse község településszerkezetének kialakulásában meghatározó szerepet játszott
földrajzi elhelyezkedése.
A településszerkezet alakulását jól szemlélteti az Első Katonai Felmérés /1763-1787/, az
1941-ben elkészült Magyarország Katonai Felmérés, valamint a mai állapotot bemutató
műholdkép.
Hetefejércse településszerkezetét illetően útifalu szerkezeti képet mutat, mely a szalagtelkes
falu egyik fajtája.
A település beépített területein a területfelhasználás egységes képet mutat. Fekvése megfelelő
hátteret biztosít a lakóterületek kialakításának.

Hetefejércse - TAK
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TELEPÜLÉSKARAKTER – Belterület

Hetefejércse belterületén néhány közintézmény (templom, idősek központja, önkormányzat épülete)
mellett, a lakóépületek jelenléte az uralkodó.
A jelenlévő épületek tetőkialakítása heterogén, de jellemzően sátortetős, nyereg, csonka-kontyolt
nyeregtetős, valamint összetett tetőkialakítású.
A kertes házak elengedhetetlen kelléke a megfelelő méretű tároló. Telkünk rendben tartása könnyebb, ha a
tárolók, kiegészítő épületrészek a főépülettel összhangban alakulnak ki.
Ha új melléképület kialakításán gondolkozunk, elhelyezését javasolt az épület mögötti építési helyen
megtenni.
Az otthonos, falusias 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 településrészt településképi szempontból meghatározó területként javasolt kezelni.

Hetefejércse - TAK
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TELEPÜLÉSKARAKTER – Gazdasági területek
A település nyugati határában gazdasági zóna igyekszik funkciójában hűen kiszolgálni az ide települni
kívánó gazdasági társaságokat, vállalkozásokat.
A tájba illő anyaghasználat, valamint az egyszerű tömegalkotásra való törekvés különösen fontos a
gazdasági épületek tekintetében. Az egyszerű tömeget vertikális mozgatással és különleges homlokzati
elemekkel (előtető, burkolatok) különlegessé tehetjük.
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.

Hetefejércse - TAK

TELEPÜLÉSKARAKTER – Külterületi általános és védett
beépítésre nem szánt területek

Hetefejércse beépítésre nem szánt külterületi részein
mezőgazdasági- és erdőterületek mellett, megannyi
természeti értéket magában hordozó védett 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.
A települést körös-körül változatos állat- és
növényvilággal rendelkező gyepterületek veszik körül,
melyek védelmet és otthont biztosítanak számukra.
A gyepterületek mellett megjelenő erdőfoltok koros fái
kiváló fészkelő- és szaporodó helyet biztosítanak az
odúlakó madaraknak és több denevérfajnak.
A beépítésre nem szánt területeket településképi
szempontból meghatározó területként javasolt kezelni.
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V. Ajánlások –

16

Belterület 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 családi 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.

Hetefejércse - TAK
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Tetőhajlásszög

Az érintett településrészen a családi 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 településrészre jellemző a sátor-, az utcára
merőleges nyereg-, csonka-kontyolt nyeregtetős
és az összetett tetővel rendelkező épületek
jelenléte.
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.

Hetefejércse - TAK
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Anyaghasználat és homlokzati színek
Jellemzően tégla építésű, világos vakolattal
ellátott
házak
képezik
részét
ezen
településrésznek.
A jövőben az új lakóházak építése mellett
felújításokkal nagyobb mértékben lehet számolni.
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
épület
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
kerámiaés
betoncseréppel megoldott, elfogadott.
A kerámia- és betoncserép színhasználat során
javasolt a sötétbordó, téglavörös, terrakotta,
sötétbarna 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.

Hetefejércse - TAK

19

Kerítés
Az áttört és az oszlopos kerítések elhelyezése
célszerű.
A tömör - nem átlátható megoldások és a
növényzettel történő telekhatárolás nem
fogadható el.

Hetefejércse - TAK

A lakóterület településrész jellegzetes
épületeinek bemutatása képekben
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Tornác, Előtető
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.

Az épület oldalán vagy az épület mögött
kialakított terasz nyugodt, pihenés céljára
alkalmas helyet biztosíthat számunkra egy hosszú
nap után.
A bejárati ajtó körül díszesen vagy egyszerűen
kialakított előtető, meghatározó karaktere lehet
házunknak.
A település népi építészetének meghatározó
elemei az oldaltornácos utcai oldalán tégla, illetve
faoszlopos lakóházak. A tornác máig fennmaradt
a településen, új ház építésénél bátran
alkalmazzuk.
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Ajtók, ablakok
Lakóház sajátosságát, megjelenését és
hangulatát az alkalmazott nyílászárók nagyban
befolyásolják.
A
hagyományos
nyíláskialakítások
a
homlokzatokon jól megfigyelhető egy- vagy
kétszárnyú, két- vagy háromosztatú, utcai
homlokzaton szimmetrikus kialakítással adják
meg a településrészre jellemző családi házak
jellegét.
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.
Hő és hangvédelem céljából redőnytés
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.
Jelen településrészen a hosszanti alaprajzú nyereg- és csonka-kontyolt nyeregtetős házakat és
négyezetes alaprajzú sátor- és összetett tetős házakat találunk.
A lakóházak építésénél alkalmazott anyagok változatosak. Anyaghasználat szempontjából a természetes
anyagok – tégla, vakolt felületek – részesítendők előnyben.
Homlokzatképzés során az épület arculatát különlegessé tehetjük különönböző színvilágú, valamint
színazonos, bár anyagában eltérő homlokzati anyagok alkalmazásával.
Ha épületünk utcai oromfallal rendelkezik, azt díszíthetjük faanyag, vagy színében eltérő homlokzati
díszvakolattal. Az utcai homlokzat felső traktusán elhelyezett szellőző nyílások a tetőszerkezet
átszellőztetése mellett, kellemes esztétikai funkciót is betöltenek.
A lábazat megfestésével keretbe foglalható az épület főhomlokzata. Színválasztásánál igazodjunk az
épületen megjelenő vagy megjeníteni kívánt színekhez. Az épület karakterét a tornáckialakítás erősítheti,
ha lehetőség van rá alkalmazása javasolt.

Hetefejércse - TAK
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Részletek
A településkép önmagában is rendkívüli látványt nyújt, melyet csak tovább tarkítanak az egyedi részletmegoldások.

Az épület héjazatát a házikó alakú
szellőző díszíti és teszi különlegessé.
A fotó egyediségéhez hozzájárul az
épület előtt megjelenő gyümölcsfák
zöldellő lombkoronája.

A településre jellemző áttört fém
kerítést különlegessé tehetjük egyedi,
mesteri megmunkálással.
A virágmotívum és az íves részletek
együttes megjelenése egyedülállóvá
teszi a kerítéselemeket.

Hetefejércse - TAK

A fák mögött megbújó templomtorony
tájképszerűen varázsolja teljessé a község
barátságos, kellemes falusias hangulatát.

Jelen lakóház tetjén megjelenő
díszítőelem
apró
részlete
elgondolkodásra készteti az azt
észrevevőt.
A csúcsponton elhelyezett egyszerű
szélkakas magában rejti a ház
építésének dátumát, ami rádöbbenti
a szemfüles nézelődőt, hogy e lakóház
már közel száz éves.
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Kerítések
Hetefejércse területén változatos
anyag-használattal találkozunk.
Jellemző az áttört, fából, fémből,
készített kerítés. Emellett visszatérő
motívumként van jelen a művészien
zsaluzott betonoszlopok között fém
vagy faragott falécekkel kirakott
kerítés.
A természetes anyagok használata,
mint a fa vagy a díszesen megmunkált
fém kerítés 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.

Hetefejércse - TAK
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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
és gyümölcsfák jelenlétét.
A település barátságosabbá tétele érdekében igyekezzünk utcáinkat - a beláthatóság
figyelembevételével - több növénnyel, kertészeti elemmel és egységes utcabútorral (buszváró, pad,
virágtartó láda) díszíteni.

Hetefejércse - TAK
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Közterek, közparkok, közkertek
A közösségi 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.
A Rákóczi Ferenc utca – Fő utca találkozásánál került kialakításra a település sportpályája, melynek szélén
elhelyezett padok biztosítanak a szurkolóknak és a pihenni vágyóknak helyet.

Hetefejércse - TAK

V. Ajánlások –
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Gazdasági területek

Építészeti utmutató
Telepítés
Telepítéskor
a
gazdasági
épületeinket
igyekezzünk a kiszolgáló és szolgálati épületektől
megfelelő távolságban, tagoltan elhelyezni.
A túl szoros, tagolatlan telepítés nem javasolt.

A telek beépítésekor, a gazdasági funkcióból
eredő nagyobb környezeti terhelést igyekezzünk
ellensúlyozni több zöldfelület létrehozásával.
Ennek megfelelően épületeink közvetlen és
közvetett környezetében törekedjünk kétszintű,
illetve háromszíntű növényállomány ültetésére
(fák, bokrok).

Tetőforma
Igyekezzünk a nyeregtetős, félnyeregtetős
tetőformával rendelkező épületeket előnyben
részesíteni.

Anyaghasználat és homlokzati színek
Az alkalmazott héjalás során elfogadott cserép,
cserepes lemezfedés, valamint a szendvicspanel
és a lemeztető alkalmazása. A lemeztető lehet
hullám-, vagy trapézlemez.
A héjalás színhasználata során földszínek
hasznnálata javasolt (zöld, fehér, barna) nem
javasolt a harsány, kirívó, tájidegen színek
alkalmazása.

Hetefejércse - TAK
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Homlokzatképzés, anyaghasználat
A gazdasági épületek kialakításakor elsődleges szempont a funkcionalitás.
Azonban e szempont mellett figyelemmel kell lennünk a gazdasági, ipari épületünk arculatára és annak
településképbe való illeszkedésére.
Az épület homlokzatának kialakításakor törekedni kell a hagyományos arányok megtartására.
A gazdasági épületek általában egyszerű kialakításúak.
Igényes, jól kombinált színek alkalmazásával, különböző homlokzati elemek beiktatásával (mint például
az előtető), valamint a tömeg vertikális mozgatásával mozgalmassá tehetjük az épületet.
Homlokzati színezésnél kerüljük a harsány, kirívó, tájidegen színek és anyagok alkalmazását.

Hetefejércse - TAK
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V. Ajánlások – Külterületi általános és
védett beépítésre nem szánt területek
A védett vagy védelemre tervezett területeken fokozottan kell minden beavatkozást (építést és
területhasználatot) megvalósítani. Általánosan javasolt a területek beépítetlen jellegének megtartása.
A védett területeken reklámfelület elhelyezésére szolgáló önálló építmény, felszíni elektromos hálózati
vagy hírközlési elem vagy építmény elhelyezése nem ajánlott.
Amennyiben külterületi építkezés valósulna meg, úgy a belterületre vonatkozó ajánlásokat az alábbi
eltérésekkel szükséges figyelembe venni:

Építészeti útmutató
Telepítés
A külterületi beépítések általában adott
területen több funkciójú épületek csoportjában
öltenek testet, ilyen módon az összes épületet
azonos rendezőelv mentén szükséges kialakítani.
A lakó funkciójú épületet önállóan szükéges
megfogalmazni.
Külterületen
az
épületek
telepítése
szabadonálló.
A külterületi gazdasági területeket takaró
fásítással javasolt körülvenni, a megközelítést
biztosító bekötő út mellett kísérő fasor
telepítése ajánlott. Telepítés során az őshonos
és a közvetlen környezetben fellelhető
növényfajok használata javasolt.
A külterületi útmenti, vagy mezővédő fasorok
folyamatos pótlásával szükséges az állományt
megújítani.
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Tetőforma
A tájképbe kizárólag az egyszerű tömegképzésű,
félnyereg, nyeregtetős épületek illeszkednek.

A lapostető, illetve a túlságosan tördelt vagy
manzárd tetős tetőforma nem javasolt.

Magasság

Mezőgazdasági
funckiójú
egyszintesként javasolt kialakítani.

épületeket

Nem javasolt a túl magas vagy túl alacsony házak
elhelyezése.
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Anyaghasználat és homlokzati színek
A tájtól idegen az élénk színűre festett
homlokzatú épület, ezért az élénk színek
alkalmazása, a hagyományostól eltérő színű
tetőfedő anyagok használata nem elfogadható.
Az épület külső színezésekor a világos, tájhoz illő
színeket részesítsük előnyben.
Az alkalmazott héjalás cseréppel, azbesztmentes
palával és fémlemezzel elfogadott.
A cserépfedés színhasználata során javasolt a
tájba illő sötétbarna és téglavörös színek
alkalmazása.
Fémlemez héjalás esetén szintén javasolt a tájba
illő színek használata.
Csarnok épület esetében a trapézlemez fedés
megengedett, de kizárólag nem tükröződő matt
felülettel és visszafogott színben. Javasolt a föld
színek (fehér, barna, zöld) alkalmazása.

Kerítés

Az áttört és a növényzettel
telekhatárolás fogadható el.

történő

Amennyiben a telepített technológia igényli,
abban az esetben a tömör - nem átlátható
megoldások is elfogadhatóak.

Hetefejércse - TAK
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VI. Jó példák bemutatása
Épül ete k, épí tés z eti rés z l etek ( aj tók, abl ak ok,
torná cok, any a ghas z nál a t, s z í nek,
homl okz at képz és ) kerí tés ek, ke rtek z öl df el ül ete k
ki al akí tás a

A tornác-kedvelőknek jó példával
szolgálhat az alábbi épület.
A képen látható tornác részét a
falazott pillérek és a közöttük
elhelyezett fa mellvéd képezi.
Az alkalmazott színek és anyagok, a
tornác előtt megjelenő virágok
kellemes hatást keltenek.

Épületünk
homlokzatát
különlegessé
tehetjük
különböző
vakolatdíszítéssel.
A jól megválasztott színek
egyediséget
kölcsönözhetnek.
Jelen épület homlokzati
kialakítása jó példaként
szolgálhat az itt élők és az
ide költözni vágyók számára
is.
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Az egyszerű homlokzatot kellemes pasztellszínek alkalmazásával és világos, fehér színű nyílászárókkal
tehetjük egyedivé.
A faanyagú, faragott megmunkálású ablakok egyediséget kölcsönöznek és emelik az épület hangulatát. Erre
mutat jó példát a képen látható hetefejércsei lakóház:
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Kitekintés
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- n éh án y j ó p é l da he l y b e n a l k a l ma zh a tó s a j á to s

é p ü l e tre , ép í té s z e ti ré s z l e tre

Jelen munkarészben olyan épületekre, épületrészekre láthatunk jó példákat, melyek a település
jövőképének kialakítása során lehetnek meghatározóak.
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VII. Jó példák sajátos építményfajták –
Saj átos épí tmény f aj ták, rekl ám hord oz ók, egy éb műs z aki
bere ndez és e k
A reklámok, reklámhordozók a település arculatának szerves részét képezik.
A reklámok célja elsősorban a tájékoztatás, ennek megfelelően azok szín és anyaghasználata
figyelemfelkeltést és néha akár a megdöbbentés élményét hivatottak elérni.
A reklámok, cégérek a település arculatába való beillesztése egy igen nehéz feladat,
lehetőségeinkhez mérten törekedjünk az igényes reklámhordozók elhelyezésére.
Egy reklámhordozó tervezésekor, elhelyezésekor vegyünk figyelembe épületünk karakterét, az
alkalmazott anyagokat, hogy reklámunk részét képezze épületünknek, de mégis elérje tájékoztató
funkcióját.
A finoman megvilágított felület kedvező, de a világító, villózó fények zavaró hatásúak, ezért kerülni
kell azokat.
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- n é h á n y j ó p é lda h e l y be n a l ka l m az ha tó s a j á to s

é p í tm é n y fa j tá k ra , re k l ám ho rd oz ó kra é s e g y éb m ű sz a k i
b e re nd ez é se k re

Egy település életében meghatározó szerepet töltenek be a köztéren elhelyezett
reklámhordozók, utcatáblák, házszámok. Meghatározzák arculatát, azt barátságosabbá is
tehetik. Ennek megfelelően sok idő és energiaráfordítás szükséges a megfelelő köztéri
reklámfelületek, megállító táblák, cégérek kiválasztásához.
Az alábbi példaképek iránymutatásul szolgálhatnak.
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EGYÉB MŰSZAKI BERENDEZÉSEK
Energiatudatos életmódunk egyik segédeszköze lehet a napelem, napkollektor. Elhelyezése során az
energiatermelés szempontjából ideális tetősík kiválasztásánál mérlegelni kell annak utcaképi hatásait is.
Utcafronti síkra a napelemet, a napkollektort ne helyezzük el.
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„Bármelyik rétegét is tagadjuk meg, fojtjuk el saját
történelmünknek, az a nemzeti, táji, kulturális és
történeti identitástudat belső meghasonlottságához
vezet. Minden igaz kultúra alapja az ősök tisztelete.”
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IMPRESSZUM
Készítette

/Meggyesi Tamás/

Gonda-Magyar Andrea
okl. településmérnök, mb. főépítész
Minden jog fenntartva

Tervező munkatárs
Gonda Tamás - építészmérnök

Önkormányzati közreműködők
Kiss László - polgármester
Siket Sándor - jegyző

Köszönetnyilvánítás
Köszönet a kollégámnak, aki munkájával hozzájárult
Hetefejércse Településképi Arculati Kézikönyv
elkészüléséhez. Köszönet az önkormányzati
résztvevőknek, a folyamatos iránymutatásért és az
együttműködésért továbbá külön köszönet a
lakosságnak, akik hozzájárulásukkal támogatták e
szakmai kiadvány létrejöttét.

Felhasznált Irodalom
Építészeti útmutató ábrái – Lechner Tudásközpont
Magyarszéphely TAK – tájékoztató anyag – Lechner
Tudásközpont
The Historical Map Portal honlapja
Hetefejércse helyi jelentőségű természeti értékeinek
természetvédelmi kezelési javaslata – 2015.

Hetefejércse Község Önkormányzata
4843 Hetefejércse
Rákóczi utca 15.
(06-45) 701-226

