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BEVEZETÉS, KÖSZÖNTŐ
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Kedves Olvasó!

A 2016. évi LXXIV. törvény a településkép védelméről markáns változást hozott mindennapi
életünkben, hiszen egy rendezettebb jogszabályi környezetet teremt az épített- és táji környezet
számára a településeken. Ez azt is jelenti, hogy a településkép védelméről minden településen,
immár külön, helyi rendeletet kell alkotni, ami a helyi építési szabályzat mellett fontos szabályozó
elem lesz főként az építkezések, átalakítások, felújítások során. A helyi településképi rendelet
megalkotásához, jelen Településkép Arculati Kézikönyv nyújtja a szakmai alapot.
A Kézikönyv, amit most kezében tart, egy olyan útmutatót jelent, ami közérthető formában
hivatott elmondani és elmagyarázni, azokat az építészeti irányokat és javaslatokat, amit a
település épülő, fejlődő jövőjében majd az itt élők és a beruházók számára alapul kell venni.
Többnyire a „Hogyan?” kérdésre ad egzakt választ, a településen már fellelhető jó példákkal és
egyéb magyarázó ábrákkal. Célja, a közérthetőség, a mindennapi felhasználást szolgálja és segíti.
A Kézikönyv egyik legfőbb célja tehát az értékmegőrzés, az épített örökségünk, múltunk
megőrzése és annak, jövőbeliségének szilárdabb alapokra helyezése. Bízunk benne, hogy a
Kézikönyv valóban használható lesz Ön számára és megfelelő alapot biztosít arra, hogy sikeresen
megvalósítsa céljait, ezzel is gazdagítva a települést!
Reméljük, a Kézikönyvet tovább bővíti majd jó példával, ezzel is segítve a Kézikönyv és egyben a
település folyamatos fejlődését!

Virág Attila
geográfus
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SZÜGY BEMUTATÁSA
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Szügy a kelet-nyugati tagoltságú Nógrád
megye Balassagyarmati járásának gazdasági,
kulturális,
turisztikai
szempontokból
meghatározó községe.
Népessége, mely
története során majd 150 éve óta a
legmagasabb, továbbá lassú, de stabil
növekedést mutat 1473 fő (KSH, 2018.01.01.).
Balassagyarmat szomszédjaként a település elérhetősége jónak mondható, a közeljövőben
leginkább a főváros elérhetőségében lesz tapasztalható további előrelépés. A járásközpont, mint
legfontosabb gazdasági partner közúton mindössze 5 km-re található, de érdemes megemlítenünk
az itt létesült iparterületeket összekötő kerékpárutat is, mely a biztonságos és egészséges
munkába járás eszköze. Budapest 90 km-es távolságával, valamint Vác egy órás elérhetőségi
idejével szintén kiemelkedő ingázási célterületek, de a falu életének meghatározó szereplői a
közeli kisebb központok Rétság és Szécsény, valamint a mintegy 50 km-re fekvő megyeszékhely,
Salgótarján is. A falu vasúti kapcsolattal is rendelkezik, a Balassagyarmat – Aszód vonal
igénybevételével akár Budapest, de Szécsény is könnyen elérhetőek.
A kedvező fekvésből adódó előnyös helyzet nem újkeletű, a Cserhátvidék Szécsényi-dombságának
sáncszerű védett „hegyei” alkalmasak voltak földvárak létesítésére, így állandó település már igen
korán, a honfoglalást követően kialakulhatott itt, aminek indokoltsága az Ipoly-völgy termékeny
humuszos, homokos hordaléktalajának köszönhető sokszínű mező- erdőgazdálkodás adta
lehetőségek voltak. A korai Szügy ezért a mai település szövetétől mintegy 500 méterrel
keletebbre, a Leányhegy köré szerveződött.
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A Szügyi család igen fontos birtoka azonban a 13. század
végére elpusztult, a középkori falu már a Gyarmatot
Mohorával összekötő akkori főút vonalára fűződött fel,
így tipikus egyutcás útifaluvá vált. A település akkori
központjában, ahol ma az egykori vármegyeháza
épületegyüttese áll kastély, vele szemben templom épült,
azonban orsós jellegű kiteresedés, mely piachelyként
állatok kihajtási helyeként szolgálhatott volna nem alakult
ki. A változatos növénytermesztés mellett az
állattenyésztés mindig kisebb szerepet kapott itt, mivel
legelői, rétjei vizenyősek, nehezen járhatóak voltak,
azonban e tevékenység még ma is fontos és jelen van
Szügyön.
Az említett Leányhegy meredek déli lejtőjének hasznosítása azonban nem szűnt meg, a ma is élő
területen, korábbi szőlőhegyen ma fejlődő pincesort találunk, mely komplex érték a falu jövőjének
is meghatározó eleme kell legyen.
A török idők, a tizenöt éves háború és az ezeket követő átmeneti időszakok elnéptelenedései,
pusztulásai miatt Szügy fejlődése újból csak a többnyire Liptó és Zólyom vármegyékből érkező
szlovák tótok betelepülésével indulhatott meg. Az ekkor megfogyatkozott magyarság és így a
katolikus egyház visszaszorulása miatt az új evangélikus népcsoport jelentékeny szerepet tudott
vállalni a hitélet és így az általános fejlődés szervezésében, 1781-re fel is épült templomuk, mely
több ízben tűzvész áldozatává vált, ám rendre újjáépítették. A szlovák lakosság ma is jelentős
Szügyön, így kisebbségi önkormányzat is működik. Településfejlődés szempontjából fontos
kiemelnünk, hogy a 18. századi fellendülés kapcsán a Dézsa-pataktól északra, kiemelt térszínen
fejlődött tovább a falu, a mai Kinizsi út és Kis utca egykori halmazosodást mutató területe azonban
a napjainkban is zajló jelentős átalakulások következtében nem rendelkezik ófalusias
karakterjegyekkel.
A település életében hatalmas változás a vármegyei székhellyé válás jelentette. Nógrád várának
túlzottan a megye szélére eső elhelyezkedése úgy kívánta, praktikusabb lenne egy központi terület
székhelyként való működése. A fejlődő mezőváros Balassagyarmat, mely egészen a 20. század
közepéig volt az átszervezett megyerendszer központja ideális választásnak tűnt, ám a viszályok
közepette a közeli Szügyre esett a választás. Az ország több pontján is találkozhattunk ez idő tájt az
erős földesúri lobbi és széthúzás ilyen eredményével, miszerint faluhelyen kezdtek vármegyeháza
és tanácsterem építésébe.
1754-1790-ig volt Szügy székhely, ez alatt népességszáma az 1730-as 300 fős szintről 1785-re már
1279 főre növekedett. A megerősödött pozíció olyan szolgáltatások meghonosodását is
eredményezte, mint például az állandó patika, a posta, fogadó, de közvetve az iskolai és szellemi
életre gyakorolt hatás is jelentős volt. Részben, mivel az említett szolgáltatások területileg már
korábban kialakult helyen történő tömörülést mutattak, így a falu utcaszerkezete sem fejlődött
jelentős mértékben. A település lakóterületei továbbiakban is a Dézsa-patak mentén fejlődtek, de
az új utak és morfológiai viszonyok a déli terjeszkedést is megindították.
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1863-ban azt láthatjuk, a település virágkorát élte, népessége 1616 fő, mely azonban rövidesen a
felére esett vissza, az erősödő, polgáriasodó Balassagyarmat közelsége ez alkalommal ilyen
szempontból hátrányként jelentkezett. A város elszívó hatása mellett a korábbinál jelentősebbé
vált a szlovákok délebbre, például Békés megyébe vándorlása is, ahol ekkorra már olyan
nemzetiségi tömb jött létre, mely kulturális, gazdasági ereje igen vonzó telepítő tényező volt.

Szügy egy 1867-es kataszteri térképen
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A 19. század második felében főként a természetes
szaporodásnak köszönhetően azonban újra stabil
növekedésnek indult a település, a földesúri,
nagybirtokosi igényeknek és a morfológiai viszonyoknak
megfelelően, továbbá a kialakult vonalas struktúrákhoz
(vasút, Mohora felé vezető út) való igazodás
eredményeként a nyugodtabb déli területeken alakultak
ki az új szabályos utcák. Az 1970-es évekig a mai Toldi út
jelentette a déli határt, ezután a főút melletti építkezések
váltak meghatározóvá. Mivel látszott, ez a folyamat
tovább fog folytatódni, a jelentkező helyhiány miatt pedig
a keleti, délkeleti területek is kiosztásra kerülnek, a Toldi
út déli oldalán egy, a mai Szügy kiterjedéséhez illeszkedő
park került kialakításra. A 0,6 hektár kiterjedésű ligetes
Hősök tere központi elhelyezkedésével az egészséges
települési környezet, kedvező mikroklíma fontos
alakítója,
jelenleg
közvetlen
szomszédságában
helyezkedik el a falu bölcsődéje.
Az új utcák képét az 1960-as 1970-es években többnyire
egyszintes sátortetős típusházak határozták meg, a
következő két évtized pedig a többgenerációs együttélés,
nagycsaládos modellnek megfelelő kétszintes házak
elterjedését hozta. A mai déli határt jelentő legfiatalabb
Napsugár út déli oldalának házai új karakterjegyeivel
pedig egységes kertvárosias terület.
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ÖRÖKSÉGÜNK,
BÜSZKESÉGEINK
Épített környezet
Szügyön gazdag múltja miatt számos országos jelentőségű
műemléki védelem alatt álló örökség elem található.
Az egykori vármegyeháza épületegyüttese és reprezentatív kertje
a Trajtler család közbenjárásával a Kubinyi kastély köré
szerveződött, a barokk stílusban felépített kastély két egyforma
négyzet alaprajzú, manzárdtetős emeletes ispánépületből áll
(melyek egy időben még iskolaként is szolgáltak), melyek a későbbi
négyzet alaprajzú típusházak számára is példaként szolgáltak, a
Rákóczi út északi oldalán is még sok ilyen lakóház áll. Az 1750-ben
épült, majd hazánk történetének eddigi legnagyobb erősségű
Komárom környékén kipattant földrengésének (1763) áldozatul
eső 1772-ben újjáépített kastélyt mint említettük 1790-ig
tanácstereként használták. A téglalap alaprajzú kastély alapfalai
megtekinthetők a mögötte felépült általános iskola előtt. Ezen
intézményt úgy alakították ki, hogy stílusa illeszkedjen az egykori
kastélyhoz. E különleges területen az épen megmaradt hármas
osztatú bejárati kapu mellett egyéb fal- és kapumaradványok is
fennmaradtak.
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Szügy számos egyszerű, de igényes, a falu
arculatához tömegében is igazodó egyszintes
kastélya, kúriaépülete közül kiemelkedik a
település szövetétől rendezett parkjával
elkülönülő egyemeletes volt Simonyi kastély,
meg 1755-ben épült, szintén barokk stílusban,
beépített manzárdtetővel, enyhén díszített
timpanonos középirazattal.

A Beniczky család kúriája 1830 körül, már
klasszicista stílusban épült, dór oszlopai a
módosabb palóc népi építkezéshez is
illeszkednek. Az egyszintes, főhomlokzati
tornácos téglalap alaprajzú épület a II.
világháború alatt végzetes bombatalálat érte,
jelenleg is használaton kívül, romos állapotban
áll.
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Az 1799-ben barokk stílusban épített
műemléki római katolikus Beniczky sírkápolna
ma szintén romos állapotban áll a régi temető
helyén a vasútvonal mellett.

Az evangélikus templomról korábban is szó
esett már, e fejezetben fontosnak tartjuk
kiemelni, hogy milyen hatással van ezen
épület megjelenésében a település képére. A
letisztultság az egyszerű népi építészettel áll
szoros kapcsolatban, ezt erősíti a fehér szín is,
amit a vakoláson túl kerítések és utcabútorok
festésében is láthatunk.
Az 1820 körül épült evangélikus parókia „L”
alaprajza viszonylag ritkán használt forma a
településen, udvari tornácát hat dór oszlop
tartja.
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Helyi egyedi védelem alatt áll a településen jelenleg a 19. század második felének palóc népi
építészeti karaktert őrző Petőfi út 4. szám alatti lakóháza, azonban fontos megjegyeznünk, hogy a
faluban számos egyéb szép példát láthatunk a palóc és északi típusú házakra. Ezek között számos
faoszlopos megoldást is találhatunk (mint például a másik jelenleg helyi védelemmel érintett
lakóház a Rákóczi út 75. szám alatt), ami új építések esetén is megfigyelhető, követendő példa, de
a 19. század második felében egyre elterjedtebbé vált a kőoszlop alkalmazása és ezzel együtt a
nád, zsúpfedés elhagyása, ami leginkább tűzvédelmi megfontolásokból történt.
Itt a Cserhát vidékén vált igen elterjedtté a palóc házak esetében a deszkaoromzat is, melybe
kifűrészelt minták kerülhettek, jelezve esetleg, hogy a háznak módosabb lakói vannak. Faoszlopos
tornácok esetében az eresz alatt szintén megjelenhettek ehhez igazodó fűrészelt, faragott
motívumok. A kifűrészelt mintáknak praktikus funkciójuk is volt, szellőzőnyílásokként
szolgálhattak. Ezek közül a legelterjedtebb Szügyön a szív forma, amit azért is találhatunk igen
szép egybeesésnek, mivel az egybecsend a falu nevével. Nem ritkán a tulajdonos családnevét is
kifaragták, vagy a családfő, építő monogramját, a ház építésének évét is feltüntethették. Az
eredeti szív és hasonló vallási jellegű motívumok (kereszt, kehely) előfordulásából, sűrűsödési
helyeiből az egyes utcarészletek korára is következtethetni tudunk.
A kőoszlopok Szügyön egyszerű szögletes formájúak, a dór formák nem tudtak igazán elterjedni,
mivel az a városiasabb, módosabb családok sajátja volt.
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Fiatal kora miatt műemléki és helyi
védettséget nem élvez a mai római katolikus
templom, ám a 20. században újra növekvő
katolikus közösség számára meghatározó
épületet legutóbb 2010-ben újították fel és
környezete is példaértékű. Formái modernek,
letisztultak,
így
megjelenéséven,
tömegformálásával jól illeszkedik a falu
arculatához. A környékbeli településeken
elterjedt neogótikus formakincs a szügyi
templom esetében csak finom részletekben
jelentkezik.
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Természeti környezet
Szügy elhelyezkedése kapcsán már
említettük,
eltérő
típusú
tájak
találkozásánál fekszik a település, így
változatos, sokrétű táji potenciálokkal
rendelkezik. Rekreációs, tájrehabilitációs,
esztétikai és természetvédelmi szereppel
bírnak a Nemzeti Ökológiai Hálózat
ökológiai folyosó elemei, melyek gerincét a
Fekete-víz és részben a Dézsa-patak
vonalán túl a Cserhát lábának cseres
tölgyesei, erdei fenyőkben gazdag foltjai,
üde nedves rétjei és magányos hagyásfái
alkotják, de a Berekalji- víztározó területe
is ide tartozik.

„Ex-lege ” védelem alatt áll a Leányhegy, egykori földvár, természeti emlék.
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Szügy közigazgatási területe az Országos Területrendezési Terv alapján Országos Tájképvédelmi
terület, így komplex módon elismert érték a természeti- és kultúrtáj, valamint a települési táj
alkotta szerves egész.

Települési táj
Az egészséges települési környezet
fontosságát
már
korábban
is
kiemeltük. A rendezett utcakép, a
gondozott közparkok, kiteresedések
együttesen kapcsolatot teremtenek a
természeti és az épített környezet
között. A Hősök tere mellett a
Hanzély-kúria
(ma
diákfogadó)
ősparkja és a világháborús hősi
emlékművet is magába foglaló park
mellett kiemelendő, hogy az egykori
vármegyeháza parkosított udvarán áll
egy védett hársfa, melyet az egykori
gyűlések emlékére ültettek.
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TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL
MEGHATÁROZÓ, ELTÉRŐ KARAKTERŰ TERÜLETEK
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1. Ófalu
2. Átalakuló falusias területek
3. Kertvárosias terület
4. Ipari, gazdasági, szolgáltató területek
5. Kertes művelésű területek
6. Pincesorok
7. Sport, rekreációs területek
8. Természeti területek, egyéb külterület
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Ófalu
E jól lehatárolható települési héj, az egykori útifalu karakter a mai Rákóczi úthoz kapcsolódó
telkeket jelenti, kivételt képeznek ez alól a Petőfi út és Mikszáth út közötti szakasz lakóházai, de
ugyancsak ide tartozik a Hunyadi utca északi oldalának lakóterületei és a volt Simonyi kastély,
valamint az egykori Hanzély-kúria és földrészlete. A Rákóczi út jellegzetessége a széles szabályozási
vonal, ami fasorok kialakítását is lehetővé teszi, továbbá általánosan elterjedtté vált az előkert
képzés is.
A hosszú, egytraktusos palóc, északi lakóházak a meghatározóak, leginkább ezek is illeszkednek a
kialakult fésűs szalagtelkes rendszerhez, de a polgárias megjelenésű, oldalukkal az utcára
párhuzamos épületek és a 20. század második felének típusházai is gyakran a porta belseje felé
meghosszabbodó „L” alakú kéttraktusos alaprajzzal rendelkeznek.
Az ófalu ma meghatározó épületei a volt
vármegyeháza intézményi területe, az egyházi
és az említett nagybirtokosi építmények.
Korábban itt tömörült szinte minden
szolgáltató, kereskedelmi funkció, ám a falu
növekedésének és az új településrendezési
igényeknek megfelelően ezek egy része
áthelyeződött a mai Kossuth Lajos útra.
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Átalakuló falusias területek
Ide tartoznak a település egyéb lakóterületei a Napsugár
út déli oldalának kivételével. Érdekessége, hogy az ófalu
szerkezetére merőleges főbb utak noha szabályos
rendszerben épültek ki, ám a kialakult struktúrák vonalait
is követik. Jellemző folyamat volt, így Szügyön is sor került
a hosszú szalagtelkek kettéosztására, így új utcák
létrehozására. Ilyen például a mai Jókai Mór út is.
Míg az ófaluban kétszintes házakkal csak elvétve
találkozhatunk, itt a négyzet alaprajzú sátortetős formák
mellett egész utcakép részleteket, utcaképeket
meghatároznak
az
1980-as
évek
jellegzetes
többgenerációs és a főként keleti, már helyhiánnyal
küzdő utcák ugyancsak kétszintes, már a következő
évtizedet reprezentáló újból az utcára merőleges
nyeregtetős, családias hangulatú házai. Ez utóbbiak mármár kisvárosias arculatot, miliőt kölcsönöznek Szügynek,
de legalábbis kellő változatosságot, ami szintén vonzó
tényező lehet az ide költözők, itt építkezők számára.
Meghatározó épületei a Művelődési ház és a posta,
valamint a bölcsőde épülete, de a szépen felújított vasúti
állomásépület és az újjáéledésre váró, vágyó Beniczky
kúria is.

20

A felújított kétszintes állomásépület kerek
szellőzőablakával, kváderköves és boltíves
mintáival,
megfelelő
kontrasztok
használatával
az
egykori
erőteljes
tömeghatású majorsági gazdasági épületeket
idézi:

Kertvárosias terület
Egyes átalakuló falusias utcák erőteljes
kertvárosias jegyeket mutatnak ugyan, de
valódi ilyen terület egyelőre csak a
legfiatalabb út, a Napsugár út déli oldalához
kapcsolódva jött létre. Jelenleg kis területet
foglal ugyan magába e településképi
szempontból meghatározó településrész, ám
a mai társadalmi folyamatokat vizsgálva
bővülés várható, ezért is fontos a
karakterjegyek, követendő példák pontos
megismertetése.
Mivel tehát itt már tömbszerű, utcaszintű megjelenésről van szó, a szomszédsági kapcsolatok
révén erős az egymásra hatás, a csoportdinamika, a fiatal lét ellenére is már „szokások”
alakulhattak ki. Ezek a fajta interakciók a pontszerűen megjelenő új házak esetében még nem elég
fejlettek, így eklektikusabb a megjelenésük is.
Jelenleg egyedül itt találkozhatunk a községben ikerházas beépítéssel is:
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Ipari, kereskedelmi, szolgáltató területek
A korábban a majorsági központokra szerveződő jelentős, részben ipari átalakuláson átment TSZ
területek mellett a folyamatosan bővülő Balassagyarmat-Szügyi ipari központ itteni komplexumai
rendkívüli mértékben meghatározói a tájnak és Szügy település képének. Az ipari park napjainkban
a megye kiemelkedő volumenű értékteremtő bázisa, mely korszerű működéséhez elengedhetetlen
energetikai beruházások Szügy területét is érintik.
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Kertes művelésű területek
A falu szövetétől délre két egymástól
elkülönülő nagyobb, összefüggő kisparcellás
területet találunk, melyek jellegükben is sok
szempontból eltérőek.
A Mohora felé vezető út melletti kiemelt
térszín homokos területe szőlőművelésre is
igen alkalmas, hosszú keskeny telkein egészen
az elmúlt évekig nagyobb alapterületű
ingatlanok, mellékrendeltetésű építmények
nem létesültek.
A 269 méteres Dudáska-hegy nyugati
oldalában lentebb gyümölcsöskertek, fentebb
meredekebb lejtőszög mellett szőlősök is
találhatóak, általános e kisebb telkeken a
gazdálkodáshoz, rövid kint tartózkodáshoz
használt egykori zártkerti tároló építmények
látványa.
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Pincesorok
Egyszintes pincesorokat ugyancsak két, azonban ez
esetben jelentősen egymástól távol eső területen
találunk.
A Dudáska-hegyhez kapcsolódó kertkultúra hagyományait
jelzik a Fekete-víz vonalán délre haladva található, ma
szinte teljesen használaton kívüli, de alapfunkcióját ellátni
képes, újra felfedezésre váró hagyományos kialakítású
tufás anyagba mélyített pincék:

A Leányhegyen vegyesen láthatunk hagyományos és új építésű pincéket, présházakat. Kedvező
elhelyezkedése, könnyű megközelíthetősége miatt ez az értékes terület folyamatosan fejlődik.
Szerencsére a mélyített pincék túlnyomó része szép, eredeti állapotában megőrződött és az új
elemek között is többnyire erős a jellegzetes megoldások továbbörökítésének igénye, továbbá az
egységes arculat kialakítása is figyelemre méltó, ami az esetleges turisztikai célú jövőbeli
fejlesztések szempontból is fontos.
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Sport, rekreációs területek
Az egészséges életmód iránti igény a háztáji
művelés kapcsán is előkerült, ehhez
kapcsolódik a már ökológiai szemléletű
turizmus lehetőségeit is magában rejtő
pincészeti hagyományok erősítése és az aktív
kikapcsolódást, aktív pihenést szolgáló
létesítmények megléte is.
E rendszer két ide sorolt pillére a lőtér és a
futballpályák környezete. Előbbi az évszázados
vadászhagyományokra is építkező, az íjászati
tevékenységet kiegészítő sportlövészetnek ad
helyet. Szintén közösségformáló célzattal
létesült az iskola mögötti meglévő futballpálya
mellett egy újabb műfüves terep is.
Lehetőségeket rejt magában a Hősök tere is,
mely
esetben
kismértékű
sportcélú
hasznosítás is indokolt lehet, bővítve ezzel az
elérhető funkciókat.
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Természeti területek, egyéb külterület
Szügy keleti külsőségei javarészt dombsági
területek, melyek a Cserhát tömbjével
kapcsolatban állnak, a Nemzeti Ökológiai
Hálózat ökológiai folyosóinak legnagyobb
területei ide esnek, ám ezeken kívül is jelentős
természetközeli és fásítási program keretében
létrejött erdőterülettel rendelkezik a tágas
határ.
Speciális zöldfelülete a településnek a
temetőterület, mely a falu lakott részének
szövetéhez csak lazán kapcsolódik, megfelelő
takaró- keretezőfásítása így fontos feladat. A
gondozott temető területén az árnyékolás
kellően megoldott, ez a szertartásokra
érkezők, megemlékezni vágyók egészséges és
nyugodt látogatását is segíti.
A község mezőgazdasági hasznosítású beépítésre nem szánt földrészletei jórészt szántóterületek,
magányos telepek nem alakultak ki, így jelentős tájsebek sincsenek. A feldrarabolódás,
fragmentáltság viszont relatíve jelentős, a keleti- és nyugati területek élővilágát a vasút- és a
közútvonalak részben elszigetelik egymástól.
Szügy déli határában a 2000-es évek elején létesült a Berekalji víztározó, mely ma leginkább a
horgászok kedvelt helye, de mindenkit szeretettel vár a minimális természet átalakítással
létrehozott kellemes vízpart.
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a horgásztó keleti és nyugati részletei
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A TELEPÜLÉSKÉP MINŐSÉGI
FORMÁLÁSÁRA VONATKOZÓ

5

AJÁNLÁSOK
Átfogó településképi javaslatok

Telepítés
Szügyön jellemzően az oldalhatárra, amennyire a terepviszonyok engedik az utca szabályozási
vonalára párhuzamosan épült egytraktusos lakóházak tekinthetőek hagyományosnak. Szabadon
álló építkezés esetén ügyeljünk a benapozási, árnyékolási jellemzők helyes, esetlegesen a
telekszomszédainkkal közösen átgondolt tervezésére.
Az előkertképzés általánosan elterjedt a
településen, egyedi esetektől eltekintve
meghatározó minden lakóutca képének.
Javaslatok: átépítés, új ház építése esetén
igazodjunk az adott településrészen kialakult
telepítési struktúrákhoz!
Kerülendő az utca szabályozási vonalától
előrébb,
vagy
hátrébb
elhelyezkedő
építkezés, mivel az rendezetlenséget sugall,
kis eltérés is megtörheti a telekrendszer
képét.
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Magasság
Egy utcakép, településrész, település karakter
esztétikailag egyik legmeghatározóbb élménye az
harmonikus rendet, egységességet sugalló
hasonló épületmagasságok.
Javaslatok: kerüljük a településrészi karaktertől
kiugróan eltérő megoldásokat, igazodjunk a
környező épületek arányaihoz, tömegéhez.
A községben számos jó példa található a
települési térbe szépen illeszkedő tetőtér
beépítési módra is.

Tetőforma, tetőhajlásszög, héjazat
A községben elterjedtek a lapos szöget bezáró
(35-45o körüli) palóc oromzatos kontytetős és
északi típusú egyszerű, nyugodt nyeregtetős,
valamint a sátortetős megoldások. A
nyeregtető és a főként oldalukkal az utcára
néző házak esetében az erőteljes tömeghatást
kiegyensúlyozni hivatott csonka-kontyolt tető
sajátossága, hogy e forma lehetőséget biztosít
jellemző részletek, homlokzati padlásszellőző
ablakok kialakítására is.
Szerencsére már ma is szép számmal találunk
jó példákat felújított és újépítésű házak
körében
az
illeszkedés
igényével
megvalósított tetőszerkezet kivitelezésére is.
Mindig figyeljünk a jellemző részletek
megóvására, beemelésére!
Különösen kerülendő a fémesen csillogó
bádog tetőfedés!
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A település teljes területén kerülendő a
lapostető, félnyeregtető, túlzottan alacsony
szögnyílású, többszörösen összetett, tört
gerincállású mediterrán típusú, kupolás,
kúp, toronyszerű, ívelt fedélidomú tető
kialakítása! Igaz ugyan, hogy számos példát
láthatunk rá, ám új építés, felújítás esetén
ugyancsak kerülendő a manzárdtető, mivel
az közintézmények sajátja, ahogy az az
egykori ispánépületek példáján is látszik.

Homlokzat, oromzat
A tágabb térség épületeinek utcafronti megjelenésére az anyaghasználat adta sajátosságok
miatt jellemző, hogy azok lentről felfelé haladva egyre könnyebb hatást keltenek. Míg a lábazat
sokszor tömbkövekből készül, addig az oromzat már lehet deszkás kialakítású is. Törekedjünk
ennek az átmenetnek a lehető legharmonikusabb, legegyszerűbb kialakítására, amihez
hozzátartozik a ragasztott anyagok, műköves borítás és esetenként a nem odaillő fa díszítés és a
szintén középületekre, városias polgári megjelenésű házakra jellemző kváderköves, vagy arra
hasonlító kiképzés kerülése is. Szintén kifejezetten kerülendő oromzati fedésként fedetlen OSB lap
használata.

Kertek, utcafrontok, zöldfelületek
A település zöldterületei, zöldfelületei gondozásával példát szolgáltat az itt élők számára. A kertek,
előkertek, utcafrontok megfelelő fásításával, évelők telepítésével a közösséget alkotók is
hozzájárulnak az egészséges, inspiráló, idelátogatók, átutazók számára is vonzó környezet
kialakításához. Szügyön is elterjedt és ajánlott örökzöld növényzet telepítése, hiszen a terület
talaja igen kedvező ezek számára, ám tájidegen tujafélék helyett inkább a homoktűrő fenyőféléket
ajánljuk.
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Egyes fajok, mint például a zöld juhar szerepel ugyan a Közterületi Sorfák Jegyzékében (Orlóczi L.,
2005), azonban telepítésük továbbra sem ajánlott. Javasoljuk az ökológiai viszonyok
figyelembevételét is.
Javaslatok: Mivel Szügyön a kertművelésnek
is komoly hagyományai vannak, ehhez is
illeszkedve törekedni kell a lehető
legnagyobb mértékű zöldfelület létesítésére.
Esztétikai és egészségügyi okokból is
kerülendő nagyobb, összefüggő felületek zárt
burkolattal történő lefedése. Járműbejárók
esetén is fontoljuk meg csupán a nyomvonal
gyeprácsos lefedését:
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Terepalakítás
A falu morfológiailag relatíve nyugodt, ám
enyhe terepalakítás sok esetben szükséges.
Ilyenkor kerülendő a teraszos megoldás és a
kiemelés,
törekedni
kell
az
épület
süllyesztésére, amit többek között a lábazat
vonalvezetésének is követnie kell.

Enyhe terepalakítás, természetes anyagú
lábazat, natúrbarna kerámia cserép:

Udvari melléképítmények
A kertművelés hagyományairól is szó esett
már korábban. Itt azért fontos újra elővenni,
mivel nem ritka látvány a szalagtelkes
kertekben a melléképítmények sora. Jellemző
a tulajdonosok körében az egytraktusos
hosszú házakhoz történő hozzáépítés. Ezt a
példát
követve
a
szabadon
álló
melléképületek is többnyire csak az udvar
adott felét használva a lakóépületek mögött
sorban helyezkednek el. Ellenkező esetben
törekedjünk ezek úgy történő elhelyezésére,
hogy azok ne uralják telkünk összképét,
arányosak
legyenek
főépületünkkel.
Ugyanezen elvek vonatkoznak a garázsokra,
nyitott autóbeállókra is, kerüljük ezek
utcafronti kerítésünk vonalával történő
egybeépítését!
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Légvezetékek
Sajnos Szügyön is problémát jelent a
légvezetékek esztétikai képet is jelentős
mértékben romboló hatása, érdemes lehet
megvizsgálni, idővel ezeket hogyan lehetne
itt is földkábelekkel kiváltani, mivel sok
esetben új telepítés esetén már csak
kifejezetten ezek létesítését engedélyezik.

Fényszennyezés
A település jellegéből adódóan a közcélú világítások, közterületek megvilágításának ereje 22 óra
után csökkenthető. Ennek figyelembevételével a magánjellegű megvilágításokat is érdemes így
tervezni, amennyiben létük nem indokolt, esti órákra akár teljesen megszűntetni. Figyeljünk
továbbá arra is, hogy ne használjunk 3000K feletti hideg színű fénykibocsájtó forrásokat,
továbbá szórásirányuk fentről-lefelé történjen, ha szükséges terelőernyőket is használjunk, hogy
ne zavarjuk a közlekedőket.

Anyaghasználat
Vályog és kőfalat esetében egyaránt javasoljuk mész alapú festék használatát. Az évek alatt
beérő mészfesték nyugodt, élő hatást kelt.
Törekedjünk a helyben fellelhető építőanyagok használatára, ismerjük meg a tágabb térség
jellegzetes szokásait. Faanyagunk legyen ellenálló, lehetőleg tölgy, házunk talapzata, lábazata
pedig fugázás nélküli puhább terméskő.
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Ófalu

Telepítés
Az egytraktusos hosszú házak több generáció
együttélésére szolgáltak, szinte saját belső
utcák jöhettek így létre. Már említettük, a
helyhiány és az átalakult igények miatt később
a telkek kettévágásával jöttek létre valódi új
utcák a településen. Szügy ófaluban azonban
a hagyományos telekstruktúra megmaradt,
megőrzendő, mivel itt a terepviszonyok sem
teszik lehetővé ennek jelentős módosítását.
Az ófalu lakóházai jellemzően előkerttel,
oldalhatárra épültek, ezért kerüljük a
szabadon álló építkezést.

Magasság
E településképi szempontból meghatározó
karakterű terület sajátja az egyszintes
építkezés.
Több szint létrehozása, szintterület-sűrűség
megváltoztatása az illeszkedés igényével
tetőtér beépítéssel javasolt. Erre már mint
említettük találhatunk is szép példákat a
településen, igaz ugyan az is, hogy itt még ez
nem jellemző. Ilyen megoldás alkalmazásakor
főépítményünk
magasság
érzetét
és
harmonikus megjelenését nagyban ronthatja
a tető héjazatából kiemelkedő nyílászáró, ezt
mindenképp kerüljük.
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Tetőforma, tetőhajlásszög
A jellegzetes felvidéki palóc alsó csonka
kontyolt, vagy oromzatos kontytető széles
eresszel öleli körbe a házat, ám ernyős
védelmet már nem ad, mivel a jellemzően
puha terméskőből készült alap felett kőfalazat
áll,
mely
ellenállóbb
az
időjárás
viszontagságainak. A tapasztott vályogházak
esetében is ez a típusú tető az elterjedt.
Fontos, hogy az ehhez használt faanyag a
gerendákhoz hasonló keményfa, például tölgy
legyen:
A nyeregtetős parasztházak esetében
megfigyelhetünk egy genetikai kapcsolatot, a
tetőnyereg túlnyúlik a homlokzat, oromzat
vonalán, szintén védelmi funkciót ellátva
ezzel:

Héjazat
A héjazat színe a natúrbarnától a középvörösig
tekinthető hagyományosnak, anyaga minden
esetben égetett kerámiacserép, formája
egyenes, vagy ívelt úgynevezett hódfarkú. E
részben Ismételten felhívjuk a figyelmet a
zsúpfedés
alkalmazásának
veszélyeire
ismételten, továbbá helyes és esztétikus
karbantartásának nehézségeire.
Javaslatok: különösen kerüljük a leginkább
üdülő- és hétvégiházas területekre jellemző
ragasztott- bitumenzsindely fedést, valamint
a kerámia hatású nagyelemes műanyag- és
fémszerkezeteket!
Jellegzetes részlet: padlásszellőző
Ez az arculati elem az ófaluban tetőhéjazaton
a módosabb magán, vagy gazdasági
rendeltetésű oldalával az utcára néző házak
esetében jelent meg:
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Homlokzat, oromzat
Hiába az utcára jellemző egységes telepítési- beépítési rend, tömegformálás, tetőalakítás, ha a
tűzfal tekintetében nem érvényesül a harmóniára törekvés. Míg felépítésében egy-két épület
részleges eltérése még nem feltétlenül hat ki az összkép pozitív megítélésére, addig már akár egy
nem odaillő színű, díszítettségű megoldás képes lehet ennek jelentős csorbítására. Tekintsünk
ezekre is úgy, mint kommunikációs eszközökre.
Hagyományosan a világos, akár fehér, vagy
pasztelles napsárga, mész alapú festékkel
fedett homlokzat tekinthető elfogadottnak és
példaértékűnek.

A
javarészt
egyszerű
parasztházak
díszítettségtől mentesek, azonban az északi
háztípus fedetlen apró égetett téglás
homlokzataiban jellemzően geometrikus
struktúrákat is láthatunk. Ilyen épület
azonban kevés található ebben az északi
faluban, amennyiben azonban mégis ezt a
megoldást alkalmazzuk, látogassunk el
délebbi, délnyugatabbi vidékekre, például a
Börzsöny előterében fekvő Nógrád, vagy
Diósjenő
településekre
ezen
házak
megismeréséhez.
Jellegzetes részlet: padlásszellőző
A korábbi kémény nélküli házak kiterjedt és
szükségszerű füstnyílásait felváltották a
faoromzatba, úgynevezett vértbe fűrészelt
minták, melyekről már az örökségelemeket
taglaló fejezetben is bővebben szó esett.
Nyeregtetős házak esetében ezek egyszerű
kör formátumúak.
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Nyílászárók
A településrészre a négyes osztatú, álló
formátumú ablakok a jellemzőek. Ahogyan a
homlokzatot és az oromzatot, úgy az
ablakokat, kapukat sem díszítették túl, ez a
nagybirtokosok sajátja maradt. Zsalugáter
helyett inkább spaletta volt jellemző korábban
a falura, ezek ma újra igen kedvelt, ráadásul a
redőnyöknél kellemesebb, esztétikusabb
megoldások.

Javaslatok: színvilág tekintetében a kellemes kontrasztérzet eléréséhez világos homlokzaton
használjunk a héjazathoz hasonló, sötétebb színeket! Kerüljük a homlokzati színezésnél
felhozott erős, rikító színeket! Redőnyök tekintetében fontos a redőnytok süllyesztése, vagy
leginkább beltéri elhelyezése. Maga a redőny is lehet fa anyagú.

Jellegzetes részlet: tornác
Szügyön a tornácképzés nem általános, de jelen van, jellemzően kizárólag oldaltornácokról
beszélhetünk, melyekhez bejárati kapu is csatlakozhat. Érdekesség, hogy a szögletes faoszlop új
építéseknél újra előkerül. Ezeknél láthatunk az eresz vonalában végigfutó, vagy csak az
oszlopvégeknél jelentkező faragott díszítéseket, melyek azonban nem tekinthetőek
hagyományosnak, szorítkozzunk az egyszerű, letisztult formavilág továbbörökítésére.
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Kerítések , kapuk

Az ófalura és a település egészére az alacsony áttört, félig áttört kerítések a jellemzőek. Talapzatuk
jellemzően kőből épül, maximum 60 cm magas, vagy kifejezetten alacsony, követi a
terepadottságokat. A kerítés, kapu vonala ezzel ellentétben mindig egyenes.
Javaslatok: kerüljük a tömör kerítés használatát, főként a fémlemezes telekhatár kialakítását!

Az általános javaslatokon túlmenően ki kell emelnünk a ma igen értékesnek számító, nem ritkán az
1900-as évek elejéről megmaradt Haidekker-típusú díszes kerítések meglétét, melyek a
műkovácsolt társaik szép és igényes ellenpéldái.
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Az átmenő forgalom relatíve itt magas ugyan, de a széles szabályozási vonal és a gondos
zöldfelület képzés miatt utcafronton maximum 1,2-1,6 méter magas áttört ajánlunk.
A településen jellemző hagyományos részletek a kerítések díszes fedőkövei, fafaragványai.

Mint a fenti képen is láthatjuk, a vízszintes lécezés is meghonosodott, ám ez ugyanúgy, mint
például a sövénykerítés kertvárosias területek, vagy kifejezetten külterületi telkek, továbbá mint
ahogy a faluban is láthatjuk, nagyobb kiterjedésű, parkosított környezetű közintézményi porták
sajátja.

az intézmények konyhájának kerítése
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Lábazat
A már több helyen is szemléltetett vöröses árnyalatú tömör kővel kirakott lábazat mellett
szerényebb és módosabb házaknál is elterjedt az egyszerű, evangélikus modorra jellemző, szintén
vastagon világosszürkére, vagy akár teljesen fehérre meszelt megoldás.

Javaslatok:
kerülendő
a
természetes
anyagoktól eltérő, archaizáló, műköves
berakás, továbbá a homlokzattal és
nyílászárókkal nem harmonizáló festés.

Átalakuló falusias területek

Telepítés
A lakott település szövetének legnagyobb
része ide tartozik, uralkodóan oldalhatáron
álló építkezés figyelhető meg, de szabadon
álló utcaképrészletekkel is találkozhatunk. A
telkek mérete itt kisebb, ezért udvari
melléképítményeink helyes elhelyezése itt
fokozott figyelmet igényel, kerüljük a
túlzsúfolt építkezést.
Javaslat: mivel e kiterjedt településrész utcái
az évtizedek alatt jelentős átalakulásokon
mentek keresztül, építkezés, fejújítás során
mindig igazodjunk az utcában, utcarészletben
elfogadott és meghatározó beépítési
módhoz, épület tájoláshoz.
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Magasság, tetőforma
Helyes tájolással és a megfelelő épülettömeg
megválasztásával
hozzájárulhatunk
a
kellemes, rendezett összképhez. Mivel a falu
ezen része morfológiailag nyugodt terepen
terül el, meredeken magasra nyúló üdülőhétvégiházas jellegre jellemző tetők nem
tekinthetőek követendő példának.

Nyílászárók
Az ablakok jellemzően kevésbé osztottak,
egyterűek. Az ófaluhoz hasonlóan itt is
törekedni kell a természetes anyagok, színek
használatára, a redőny elhagyására, vagy
belső elhelyezésére. A zsalugáter használata is
elterjedtebb.
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Héjazat
A hagyományos hódfarkú cserepek mellett a hosszanti merevítőbordákkal ellátott
kerámiacserepek az elterjedtek.

Kerítések ,kapuk, lábazatok
A terméskövekkel ellentétben, de azokhoz
illeszkedve e karakterisztikus településrészen
a tégla használata javasolt mind épület
lábazataként,
mind
pedig
kerítés
talapzataként, kapu oszlopaként.
Szép részlet lehet bontott tégla esetén a
ksézítés helyét, idejét, esetleg gyártó
monogramját tartalmazó darabok beépítése.
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Kertek, utcafrontok, zöldfelületek
Az előkertképzés itt is általános jellegű, ezért
lakóépületünk telepítésekor ügyeljünk annak
kialakítási lehetőségére.
Főként új utcák jellemzője a túl sűrű és nem
megfelelő fajokat tartalmazó, falszerű
zöldfelületképzés, ez főként alacsony átmenő
forgalommal rendelkező lakóutcák esetében
kerülendő:
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Kertvárosias terület

Telepítés
Az egységes, a település többi részétől jól lehatárolható lakóterületen a szabadon álló építkezés
alakult ki, ezért új építés esetén igazodjunk a kialakult rendhez! Az utcafronttól egyenlő távolságra
épülő lakóházak kellemes, jó ritmusú utcaképet alkotnak.

Kerítések, kapuk
Talán a legszembetűnőbb
különbség a
falusias településrészekkel szemben, hogy
többségében kifejezetten alacsony, 1,5 méter
alatti, akár talapzat nélküli áttört, félig áttört
kerítéseket
láthatunk.
Hasonló
lakóövezetekben nem ritka a kerítés teljes
elhagyása sem, ez Szügyön is jellemző. A
családias, nyugodt környezet, átmenő
forgalom hiánya sem indokolja markáns
térelválasztók
létét.
Anyaghasználat
vonatkozásában ki kell emeljük a fa
fontosságát, ami a magas zöldfelületi
(minimum 50%) fedettséghez a leginkább
illeszkedik. Talapzat, ha van, az többnyire
egyszerű, semleges színű kő.
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Jellemző részlet: fedett autóbeálló
Ezzel az utcával kapcsolatot teremtő
többnyire kerítésen belül elhelyezkedő
felépítménnyel leginkább itt a kertvárosias
területen is találkozhatunk.
Fontos, hogy szín- és anyaghasználatuk
illeszkedjen a lakóház és településkarakter
sajátosságaihoz. A bejáró garázsszerű
körbeépítését a zsúfoltság és elzártság
elkerülése érdekében nem ajánljuk.

Ipari-, gazdasági-, szolgáltató területek

Amennyiben lehet, főként új építkezések,
átalakítások esetében igyekezni kell a kézikönyvben
korábban leírt településkaraktert meghatározó
tömegalakítási módok, térformáló megoldások,
színek,
zöldfelületi
ajánlások,
zajés
fényszennyezési korlátozások megvalósítására.
Kerüljük a kirívó színeket, a falu arculatához nem
illeszkedő táblák, cégérek használatát!

Zöldfelületek
A település ipari- és mezőgazdasági üzemei,
telephelyei védelmi szempontból megfelelő
keretező és takarófásítással rendelkeznek.
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Tetőforma, tetőhajlásszög:
Lapos, illetve fűrészfog tetőt csak abban az
esetben használjunk, ha az az áthidalni kívánt
távolságok méretéből adódóan statikailag
indokolt!

Anyaghasználat
Fém felépítést csarnoképületek esetében is csak
abban az esetben használjunk, ha az valóban
indokolt!

Kerítések
A magas tömör kerítések csak különös értékű
vagyon védelme szempontjából tekinthetők
indokoltnak. Javasoljuk a faluban is megszokott
átlátszó drótfonatos és szintén nagyobb
területek határolására való vízszintes fadeszkás,
léces megoldásokat.
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Kertes művelésű területek
Az egykori zártkerti területeken napjainkban újra építkezések, felújítások vették kezdetüket, ezért
az épületeket is érintő javaslatokat is meg kell fogalmaznunk.
A közös múlt okán anyaghasználat, szín- és formavilág szempontjából az ófalu településrészre
megállapított ajánlásokat tekintjük általános érvényűeknek, miszerint igyekezzünk természetes,
helyben előfordulő anyagok felhasználására, beépítésére, cseréptetős konty- nyeregtető
kialakítására, valamint javasoljuk az építés, felújítás évét, akár a tulajdonos nevének kezdőbetűit
ízlésesen, a faluban használt formátumban oromzaton, vagy ajtó felett esetleg
szemöldökgerendán megjelölni.
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Kapuk, kerítések
E területen különösképpen ügyelni kell a
kapuk, kerítések típusának megválasztására. A
talapzat nélküli áttört fakerítés kisebb telkek
sajátja lehet, a nagyobb földrészleteket, mint
ahogy azt a korábbiakban is javasoltuk
vízszintes fadeszkás, drótfonatos, vagy akár
vadhálós módon is határolhatjuk.

Melléképítmények
Szerszám- és termény tárolását szolgáló
felépítményeink szintén harmonizáljanak a
településrész és esetleges főépületünk
vonásaival. Telken belüli elhelyezésük ne
utaljon rendezetlenségre, amennyiben lehet
egy
vonalban,
oldalhatárhoz
illesztve
helyezzük el őket:

50

Pincesorok
Az eredeti mélyített pincéknek és újabb, szintén részben bevályt, vagy szabadon álló présházaknak
egymáshoz való illeszkedése, a hagyományos megoldások továbbörökítése és az egységes
megjelenés, arculat kialakítása kiemelt feladat a település életében.
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Anyaghasználat
A pincék kézzel rakott boltíves, vagy
áthidalógerendás bejáratára jellemzőek az
ellenálló, vulkáni eredetű domborúra faragott
szögletes, vagy szintén agyaggal falazott
puhább, szabálytalan kövek.
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Terepalakítás, lábazat
Mint ahogy az Szügy egyéb területein, az
épület süllyesztése az elfogadott, kiemelés,
teraszképzés nem illeszkedik a településrész
arculatához. A lábazat elhagyása sem helyes,
mint a kertműveléses területeken, itt is az
egyszerű világosszürke színt javasoljuk.

Tetőforma, tetőhajlásszög, héjazat
Méretükből és alaprajzukból adódóan az egyszerű nyeregtető jellemző az épületekre, fedésük
hagyományosan földszínű kerámiacseréppel történt. A cserepek a lakóházaktól eltérően ívelt
helyett itt csakis egyenes vágásúak. Nem megengedett fedett előtér kialakítása, kiugró loggia,
előtető, erkély sem, ami megtörheti a homlokzati rendet.

Telepítés, homlokzat, oromzat
Présházakra, de pincékre is alkalmazott megoldás a népies barokk oromzat, mely a
szőlőműveléssel, bortermesztéssel foglalkozó vidékeken nálunk főként Dunántúlon, németek lakta
területeken általánosan elterjedt, így az mindenki számára világosan jelzi a terület szerepkörét. A
szügyi pincéktől ez azonban idegen, így fokozottan figyelni kell a kifejezetten helyi népi építészeti
elemek, motívumok megóvására, továbbörökítésére, melyhez hozzá tartozik az egymás hatását
gyengító építőanyagok sokaságának kerülése is. A présházak, egyéb építmények mindig az
előttük haladó utca vonalára merőlegesen álljanak!
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Jellemző részlet: cégér, névtábla
A présház, pince tulajdonosának neve, építés
évének megjelölése Szügyön nem a bejáratot
díszíti, hanem az oromzaton olvasható
jellemzően egy hordót díszítve. figyeljünk
arra, hogy ezek a részletek ne nyúljanak túl a
tetőgerinc vonalán!
Ügyeljünk a kalligráfiai illeszkedésre is,
tanulmányozzuk a falu és közeli térségek
mesterjeleit!

Nyílászárók
Faragott áthidalók, vályogfalazatú épületekre
jellemző szemöldökgerendák itt nem
terjedtek el, de a vasalt, pántos ajtók és
fareteszes ablakok számos jó példát
szolgáltatnak az új építkezésekhez is.
Kerülendő a természetes anyaghasználattól
való eltérés, például a fémajtók behelyezése.
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Sport, rekreációs területek
E területek jellemzője, hogy számos
információs és tájékoztató táblával, sajátos
építménnyel, közjóléti berendezéssel és
utcabútorral rendelkeznek, ezért az egységes
megjelenés kialakítása, fenntartása és a
település képéhez való igazodás összetett
feladat. A település szövetétől távol eső
területeken fokozottan ügyelni kell a faluban
megszokott arculati elemek beemelésére, a
kapcsolat megteremtésére.

Szín-, anyaghasználat
Minden esetben, amennyiben az lehetséges
zárt építmények vonatkozásában is a
természetes faanyagok, rönkfák használatát,
natúr és földszínek alkalmazását ajánljuk,
hiszen a zöld környezetbe illeszkedést ez segíti
leginkább.
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Természeti területek, egyéb külterület

A Nemzeti Ökológiai Hálózat elemeire vonatkozó általános előírásoknak megfelelően ilyen
területen tájidegen műtárgyak, tájképet zavaró, táji potenciált degradáló létesítmények nem
helyezhetőek el. Nem végezhető a természetvédelem céljaival ellentétes fásítás sem.
Javaslatok: minden esetben törekedjünk a tájba illeszkedő, megfelelő megjelenésű, az élővilágot
és a tájképet sem zavaróan elhelyezett természetes anyagokból épülő tereptárgyak létesítésére.

Szügy külterületén helyi jelentőségű körtúra útvonal
is halad, de e mellett sok egyéb út-, földútszakasz,
erdészeti út is kerékpározható, járható. Ennek
következtében közjóléti berendezések, mint
például paddal ellátott, esetleg fedett pihenőhelyek
kialakítása az aktív kikapcsolódást keresőket
kiszolgáló ökológiai szemléletű fejlesztésének
szempontjából is fontos lehet. Érdemes lehet
továbbá a környezeti viselkedéskultúráról és az
erdei- valamint kerékpáros közlekedés szabályairól
is információs táblákat kihelyezni, ezzel is segítve
védett és értékes területek állapotának megőrzését.
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JÓ PÉLDÁK:

ÉPÜLETEK, ÉPÍTÉSZETI RÉSZLETEK
Jó példa a megfelelő kontrasztot
biztosító díszítetlen fa ajtókeretek és az
egykori
ablakkeretek
formájának
megőrzése mellett a módosabb létre
utaló, ám mégis egyszerű kőoszlopok, a
deszkaoromzat és a héjazat:

Egységes színhasználat, a részletekre
való rálátást nem zavaró zöldfelületi
elemek:
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Monogram és évszám,
kalligráfiai minta:

követendő

Felújítás a jellemző részletek megőrzése és az egyszerű megjelenés igényével. Jó példa a kerítés és
az udvar kialakítása is:
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A felújított egykori Hanzély-kúria megfelelő tetőkibúvói, megőrzött héjazata, ablakkiosztása is jó
példa:

Az új bölcsőde egy korábbi, a település
karakteréhez nem illeszkedő lapostetős
épület helyén létesült:

Az egykori evangélikus iskola vörös
lábazata,
megmaradt
kisformátumú
abalakkiosztása és telekhatáron növő
fenyőfái:

59

Belső redőnytok, pasztelles színek,
hagyományos anyagokból építkező kerítés:

Hosszanti
merevítőbordás
héjazat,
egységes színek, alacsony áttört kerítés,
redőny elhagyása:

Felújítás alatt álló lakóház harmonikus
pasztelles színekkel:
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A kistéglás postaépület hozzá illő
tölgyszínű kő és faanyagával:

A parókia utcafronti része az
utcaképhez
illeszkedő
színű
zöldfelülettel,
hagyományos
ablakokkal és alacsony talapzatú
kovácsoltvas kerítéssel:

Kistégla használata, fa redőnyok:
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A településen több helyen látható példa, az
oszlopok kistéglás kirakása. E mellett
megfelelő a tetőablak, valamint a
tornácképzés és a kocsibeálló meghagyott
zöld sávja és a pincékhez is használt követ
használata beton helyett.

Újépítésű ház palóc jegyekkel, a tetőtér
beépítésével:

Ház a kertvárosias és falusias terület határán. Természetes anyagokkal elért kontraszthatás, az
alaprajznak köszönhetően az utcáról takart egybefüggő napelem panelek:
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Kertvárosias zöldfelületképzés, egyszintes
pasztelles épület:

Terepviszonyoknak megfelelő tájolású
újépítésű ház a falutól délre húzódó
kertműveléses területen:
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Kapu, kerítés és talapzat típusok:
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Az épület lábazatához illeszkedő kerítés
mellett jó példák az ablakok és az
eredeti héjazat is:

Magas zöldfelület arány, fenyők a
hátsókertben:

A borostyán felfuttatásának kedvező,
falat hűtő hatásai is lehetnek:
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Épületek teljes fa borítása a lakóterületeken hagyományosan nem jellemző, ám a település szélein
már találkozhatunk egy-egy példával:

Kerekes kút, cseréphéjazattal:
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Új példák a Leányhegyről:
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Egyedi, esetleg akár saját készítésű épületünkhöz illeszkedő házszámok, névtáblák, postaládák
használatával barátságosabbá varázsolhatjuk otthonunkat és az utcát:
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JÓ PÉLDÁK:
SAJÁTOS ÉPÍTMÉNYFAJTÁK,
EGYÉB MŰSZAKI BERENDEZÉSEK
SAJÁTOS ÉPÍTMÉNYFAJTÁK
Az
utcabútorok,
tereptárgyak,
térplasztikák, installációk elhelyezésének,
kialakításának illeszkednie kell a község és
közterületei karakteréhez, arculatához.
Figyelni kell a helyes méretarányok
megtartására, a szín- és anyaghasználatra.
Amennyiben lehetséges, ezek esetében is
igyekezzünk helyi, természetes anyagokat
használni.
Ilyen sajátos építményfajták lehetnek: a
hirdetőtáblák, cégérek, információs- és
jelzőtáblák, padok és ülőhelyek, pavilonok,
kerékpártárolók, hulladékgyűjtők, utca- és
közterületnév táblák.
A kül- és belterületen található elemeknek
egységes arculatot kell tükrözniük.
Reklámtáblák megvilágításakor vegyük
figyelembe
a
fényszennyezés
csökkentésére
vonatkozó
általános
javaslatokat. Ne használjunk villogócsöves,
zavaró frekvenciatartományú fényeket!

Buszvárók, fedett pavilonok, információs
táblák esetében megengedett a zöldes
árnyalatú zsindelyes fedés
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Palócos mintákkal kifaragott és egyszerű információs tábla:
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Utcanévtáblák és irányjelzők:
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Aradi vértanúk emlékére állított
installáció:

Fa hulladéktárolók:
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Utcabútorok a Leányhegyen:

Cégér a tulajdonos
kezdőbetűivel:

nevének

Az íjászegylet címere és épülete:
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EGYÉB MŰSZAKI BERENDEZÉSEK

Napelemek, napkollektorok
Magyarországon is egyre elterjedtebb a napenergia
felhasználása.
Szügyön
a
hőt
fejlesztő
napkollektorokkal ellentétben az energiatermelő
napelemek terjedtek el. Ezek településképi
szempontból kevésbé zavaró kialakításúak, ám
ennek ellenére is igyekezni kell az utcafronttól
távol, ha lehet akár hátsó mellékrendeltetésű
épületeken elhelyezni ezeket a paneleket. Ma még
kevésbé elterjedt és drága megoldás a településkép
védelmi elvárásokra reflektáló, héjazatba simuló,
cserépként beépíthető napelem rendszer, így azt
javasoljuk, a tető síkjától maximum tíz fokos szöget
bezárólag, egységes tömbben szereljük fel
energiatermelő egységeinket.

Parabola, légkondicionáló, parapet szellőző, riasztó
Az
utcai
homlokzatra
ne
helyezzünk
parabolaantennát, légkondicionáló berendezés
külső egységét, illetve ha lehet parapet szellőzőt és
turbó kazán kivezető kéményét se, valamint
közművezetéket se helyezzünk el közterületről
látható módon. Ezek mind megbontják a homlokzat,
tornác egységét, még akkor is, ha egy minden egyéb
szempontból szépen felújított, megőrzött, vagy akár
új építésű épületről beszélünk. Ezeket a tárgyakat,
ha csak nem különösen indokolt más megoldás, a
ház hátsókert felé néző falfelületére szereljük fel.
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a Művelődési Ház mellékutcára néző tetősíkja

A riasztóberendezések külső egysége a legszebb
homlokzat látványát is meg tudja bontani. Nem
javasolt a berendezést a főhomlokzat közepére
helyezni, hanem esztétikusabb és településképileg
is szerencsésebb hely az oldalhomlokzat, esetleg
egy takart hely, hiszen a legtöbb esetben nem a
fény, hanem a hangjelzés és a biztonsági
szolgálathoz való közvetlen kapcsolat a lényeges a
riasztás folyamatában. A riasztó rendszer szirénáját
úgy javasolt elhelyezni, hogy a fényjelzés
utcáról/közútról látható legyen, de alkalmazkodjon
a homlokzat rendjéhez.
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