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BEVEZETÉS

1
Az építészet sokszínûségét a változatos utcák, terek,
épületek sokasága adja, a házak lehetnek eltérõek
egymástól, más rendeltetésûek, de ha nincsenek
tekintettel egymásra, zavaros, élhetetlen környezetet
alakítanak ki.
Kedves Olvasó!
Ez a település arculatát bemutató kézikönyv Önnek
szól, aki már itt lakik, vagy most költözik ide, és ház,
melléképület, vagy kerítés építésével szeretne
beilleszkedni az évszázadok alatt kialakult összképbe,
illetve szeretné a település arculatát még jobbá tenni.
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MIÉRT KÉSZÜL TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV...
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SÁRMELLÉK BEMUTATÁSA
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Sármellék természetföldrajzi bemutatása
Sármellék a sár szavunk és a mellék szó összetétele. Jelentése: mocsaras vidék melletti
település. A nyugat-magyarországi peremvidéken belül a Zalai dombvidék középtáj és a
kelet-Zalai dombság kistáj csoporthoz tartozik. Részben a Zala menti hát, részben a KisBalaton és a Zala menti folyók mély fekvésû területein található, 123 m tengerszint feletti
magasságban. Sármellék a „Keszthelyi tõzeges Öregrét-Tinójárás” nyugati szélén
emelkedõ löszdombok alján fekszik. (DR. Thirring-Dr. Vigyázó 1934 )
Összes területe: 3537 ha
Lakosainak száma: 1795 fõ

Sármellék és környékének történelmi múltja
Környékünkön a Balaton legnagyobb kiterjedése idején is szárazulat volt. Sármellék,
Zalavár és Szentgyörgyvár is egy földnyelven helyezkedett el, ami a Kis-Balatonba nyúlott.
Ez még ma is tisztán kivehetõ.
Sármellék területén már az õskorban is volt
település. Ezt bizonyítják az újkori és a
karbonkori leletek. A római korban szintén
voltak itt lakosok, azonban ebben az idõben
Fenékpuszta volt kiemelkedõ központ.
A sármelléki repülõtér közelében kora
Árpád-kori temetõt ástak ki, ami arra vall,
hogy a népvándorlás és a honfoglalás
korában is lakott település volt.
A középkorban a település két részre oszlott:
Hégenföldre és Csütörtökhelyre. Ezt a két
települést már 1403-ban egy helységként
szerepeltetik. Hégenföldét elõször 1335-ben
említik Zalavár határában. A Sármellék
megnevezés csak 1474-ben tûnik fel.
Török kori összeírás szerint népes település volt. 1553-ban már alávetett a töröknek. 1572
után a török pusztítás áldozata lett a falu, amely szinte teljesen elnéptelenedett.1731-ben
adtak engedélyt a betelepítésére, magyarok és magyarul beszélõ németek lakták.
Az egész középkorban a Kustyánról nevezett nemes családok birtoka, tehát nemesi
falunak számít. A Kustyániak mellett leányágon királyi adományként adásvétel és más
címeken a XVI-XVII. században újabb birtokosai tûnnek fel: a Gétyei, Hertelendi,
Hathalmi, Pagi Karol, Bazsó, Sálkõkúti Sál, Csányi; a XVIII. században a Bogyai,
Oroszvári, Péterfi, Mezereczky; a XIX. században a Festetics család. A települést a
XVIII. században és késõbb közbirtokosságnak nevezik.
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Az 1890-es évek elején 1753 magyar lakosa
volt. (Ma alig 50-nel több ennél)
A község 1893-ban egy borzalmas tûzvész
áldozata lett, majd újra felépült.
1895-1896-ban épült a vasút .
500 kh feletti gazdaság urai 2,Festetics György
herceg és Õrffy Imre gazdasága, melyet
Reischl Imre és neje bérelt.
Az Õrffy család veje révén az Ajtay családnak
van itt birtoka, illetve bérlõként is dolgoznak. A
ma még élõ idõs emberek leginkább Ajtay
méltóságos úrra emlékeznek, akit jószívû,
emberséges munkaadónak írnak le. Néhányan
megemlítik, hogy nagyon ügyes gazdálkodó
volt. A szérûskerttõl indulva a határt keskeny lóvasút hálózta be, ami lehetõvé tette esõs
idõ esetén is a betakarítást. Ebben az
idõben az itt élõ lakosság zöme a Bogyay,
Õrffy,
Ajtay
családok
birtokain
cselédeskedett,
saját
birtokkal
nem
rendelkezett. Télen - mivel a Kis-Balaton a
kertek aljáig húzódott - nádvágással
foglalkozott. Igen elterjedt szokás volt a
"csíkászat, halászat" is.
Nem jelentéktelen réteget képviseltek
azonban a kis- és középparasztok sem.
Ebbe az irányba mozdította el a község
lakóinak életét az "1922-es földosztás",
amikor kiosztották a cselédeknek a
mûvelhetetlen berek-földeket. 1925-ben
Sármellék 1700 lakosú népes, de a

faluképében szegényes külsejû község. Házai legnagyobbrészt (387-bõl 310) tömésházak
vagy mórfalból készültek. Sok volt a nád- és a zsúpfedeles épület.
Sajátos az is, ahogy a mai Sármellék kialakult. A legrégebbi rész a falu északi része - a
Fekete István regényébõl is ismert - Tüskevár. Tõle mintegy két kilométerre a Zalavárra
vezetõ út mellett van Égenföld, melynek házai is jelzik, hogy tehetõsebb emberek lakták. E
két régi településrész között - a mai vasútállomás környékén – épültek késõbb azok a
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többnyire vályogházak, amelyek végül össze is kötötték azokat, Mivel Égenföldnek és
Sármellének közös körjegyzõsége volt, - sõt Zalavár is ehhez a körjegyzõséghez tartozott
1945-ig - 1941-ben egyesítették a részeket, s így jött létre a mintegy öt kilométer hosszú
település. Ekkor épült fel a sármelléki iskola, - amely ma egészségügyi központ - s ettõl
kezdve az égenföldi gyerekek is ide jártak iskolába. Az égenföldi iskola viszont ettõl
kezdve óvodaként mûködik egészen 1968-ig. Ekkor felújítják és három pedagógus
szolgálati lakást alakítanak ki benne. A falu lakossága ebben az idõben meglehetõsen
egységes volt. A be- és elvándorlás nem jelentõs. A kereskedõ zsidókon kívül a lakosság
egyöntetûen katolikus, nemzetiség nincs. Az értelmiséget a pap, a kántortanító, a jegyzõ
és az orvos képviselte, utóbbinak 1939-ben épített lakást a falu. Kevés az iparos is. Négy
kocsma és három bolt áll a lakosság ellátásának szolgálatában, így a nagyobb
vásárlásokat Keszthelyen oldják meg. A legények batyus bálokat szerveznek a
kocsmákban, ahova a lányokat meghívják. Sármelléken már a századelõn felépült a vasút,
amely 1976-ig mûködött. Ekkor a Sármelléktõl Zalaapáti felé haladó vonalat felszedték.
1945 természetesen nagy változást hozott a mezõgazdasági népességû falvak életében. A
földosztás nyomán megerõsödött a kisbirtokos - középbirtokos réteg. A modern technikák
betörésével megkezdõdött a berek és nádas hasznosítása is. Könnyebbé váltak a
munkavállalás lehetõségei mindhárom községben, s a családok érezhetõen
gyarapodásnak indultak. Fontos szerepet játszott ekkor a község lakóinak életében az
állattenyésztés. A nagy kiterjedésû berekterületek jó legelõket és elegendõ kaszálót
adtak, ugyanakkor a legeltetési bizottságok mûködése fontos gyakorlóterepe volt az
érdekegyeztetõ demokratikus vitáknak. Késõbb itt is folyt a "csata" a kulákok ellen, majd
ezt követõen a kemény munka a beszolgáltatások teljesítéséért.
Sármellék faluképe 1945 után alapvetõen megváltozott. A régi füstös és szabad
kéményes házakat lebontották, a zsúpfedeles házakat átalakították. A falu ~ házainak
nagyobb részét korszerûsítették. A lebontott házak helyén új házak épültek.
1964-ben vízvezetéket létesítettek, 1950-ben bevezették a villanyt. Régebben egy-egy ~~
telken 4-5 család is lakott, újabban legfeljebb 2 család.
A másik jelentõs változás, hogy 1951-ben a Sármellék és Zalavár közötti területen
megindul a katonai repülõtér építése az égenföldi kertek aljától a zalavári kertek aljáig.
Ennek többféle hatását is célszerû fegyelembe venni.
-A zalavári földterületek legjobb minõségû részei estek ki a termelésbõl.
- A nagyarányú építkezéssel az ország távolabbi részeibõl is sok idegen érkezett a faluba.
A társkapcsolatok révén nagyobb lett a lakosság cserélõdése.
- A repülõtér megépülte után 1956-ig magyar katonai repülõtér volt. A víztorony környékén
több szolgálati lakást építettek, amelyek lakói egyrészt növelték a község lélekszámát,
másrészt fellazították a falu addigi viszonylagos zártságát.
- A katonai alakulat jelenléte - beleszámítva az ötvenes évek kultúrpolitikáját - községi
viszonylatban jelentõs kulturális pezsgést hozott.
Messze földön híres tánccsoport mûködött, számos irodalmi elõadás és késõbb a Déryné
színház rendszeres látogatásának emléke él ma is az emberek emlékezetében
Sármelléken.
1956-tól szovjet katonai alakulat vette át a repteret, és kétnaponta szolgáltatták az
"ûrzenét", amely különösen Zalaváron volt zavaró. (A gépek szinte a házak tetejénél
szálltak le és fel.) Aztán a csapatok elvonultak, a gépek elszálltak, végleg. Ezt követõen
már "csak" az országos politika kézlenyomatait, alakító hatását találjuk a községek
arculatán.
1959-ben alakult meg mindhárom községben a termelõszövetkezet. Sorsukat azonban,
mint ahogy a községek sorsát is, az iparosítás, a munkásság (város) kiemelt
"megbecsülése" és a centralizáció - mint ideológiai vetületek - irányítják. Így következik be,
hogy 1971-ben a sármelléki Biztos Jövõ TSZ-t egyesítik a szentgyörgyvári tsz-szel. A
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zalavári tsz bekebelezi Fenékpusztát és területeket szerez a hévízi tsz-tõl. A zalavári tsz
nagyszerû képességekkel rendelkezõ elnökének, Király Jenõnek az irányítása alatt
országos hírre tett szert. A jövedelmek növekedése azonnal meglátszik a falun. Egyre több
lakás épül és növekszik a fürdõszobás lakások száma. Király Jenõ halála azonban pontot
tesz az eredményes munkálkodás végére. 1974-ben létrejön a "Zalavár MGTSZ"
Sármellék. Területe most már a Zalától Hévízig tart. Nem lehet azon sem csodálkozni ismerve a kor szellemét -, hogy a községek tanácsai és az intézmények is az elõbb
felvázolt utat járják.
Sármelléket 1950-ben a környezõ községekkel és Keszthely városával együtt Veszprém
megyéhez csatolták, csak 1979-ben került vissza Zalához. 1970-ben nyilvánították
székhelyközséggé, társközsége ekkor Szentgyörgyvár lett.
A község mûemléke a római katolikus templom, mely a Dózsa György utcában található,
1839-1842 között épült. A templom elõtt Szentháromságszobor áll, barokk stílusú.
Háromszögletû talpazatán Szent Sebestyén, Vendel és Flórián szobra, az oszlopon
Szentháromság szoborcsoport látható.
2016. évi LXXXIV. törv.alapján településkép védelme szempontjából kiemelt területek
a fenti törvény 1-es melléklete alapján a településképi védelem szepontjából meghatározó
területek nem feltételen esnek egybe a TAK-ban meghatározott építészetileg meghatározó
területekkel!
Sármellék egy része a Balatontörvény szerinti magterületbe tartozik. A megtarület és a
tájképvédelmi terület védelmére a magasabb rendû 2000. évi CXII. Balatontörvény
vonatkozik.

a)
b)
c)
d)
e)

mûemlék területe
a régészeti érdekû területek és a régészeti lelõhelyek területe
a helyi védettségû egyedi érték területe;
a nemzeti park területe
tájképvédelmi terület (sraffozott

f) 1. a világörökségi helyszín területe és védõövezetének területe;
g) 2. a mûemlék területe és a mûemléki jelentõségû terület, a mûemléki környezet
területe;
h) 3.a történelmi emlékhely és a nemzeti emlékhely, kiemelt nemzeti

emlékhely;
i)
j)
k)
l)
m)

4. a történeti kert és a történeti táj területe;
5. a védett temetõ területe;
6. a régészeti érdekû terület és a régészeti lelõhely területe;
7. a helyi jelentõségû védett érték területe;
8. a NATURA 2000 terület, a nemzeti park területe, a tájvédelmi körzet területe, az
országos
jelentõségû
természetvédelmi
terület,
a
fokozottan
védett
természetvédelmi terület, az országos ökológiai hálózat magterülete és ökológiai
folyosó területe;
n) 9. a tájképvédelmi terület, az egyedi tájérték területe;
o) 10. a helyi jelentõségû természetvédelmi terület és a védett természeti érték.

Források:Kovacsics J.: Zala megyei helytörténeti lexikona
Dr: Thining - Dr: Vigyázó: Balaton és környéke 1934.
Dr. Kisvarga Lajos és Ferge József munkái nyomán.
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Településszerkezeti összefoglaló
A jelenlegi Sármellék 4 km hosszúságban elnyúló soros település, amely
két külön
település összevonásából jött létre.
Északi részén Sármellék, mely írásos formában 1474-ben tûnik fel, déli részén Égenföld
(Hugenfeide), melyet a Zalavári Apátság alapító levele már 1019-ben említ.
Sármellék régi településrésze a "Keserû csapás"-ig tart, Égenföld déli településrész a
vasútig.
A két régi település közötti rész az Újfalu. Ez a településrész az 1. világháború után épült
be, 1920 körül telkesítették. Az Újfalu területén korábban fõúri birtokok voltak, északi
részén a Bogyay kúria (késõbb Ajtai) a mai óvoda helyén 6 holdas parkkal, a déli
részén a vasúttól a Zala folyóig Festetics birtok volt, 800 kat.hold. (Uradalmi épület a mai
Mûvelõdési Központ helyén.)
Égenföldet - melynek akkor 259 lakosa volt 1940-ben csatolták a településhez.
A három fö településrészen kívül urasági majorok tartoztak még a gazdálkodáshoz,
- így a Lajosházi major, Kálmánpuszta Fö major, Gula major, Külsõ major, Irmes puszta,
Hídvégpuszta ( katonai felmérés szerint).
Szõlõterülete Szentgyörgyvár szõlõterületéhez kapcsolódik, szép fekvéssel, feltûnés
nélküli, szép, kis méretü pincékkel.
A településszerkezet különleges értéke az ún. nyerges telkek sora, egy portán egymás
mögött építkeztek a családok. Régebben akár 5, ma már legfeljebb 2 lakóház található
egymás mögött. A régi füstös és szabad kéményes házakat lebontották, a zsúpfedeles
házakat átalakították. A lebontott házak helyén új házak épültek, így nagyon sok 1900
körüli fõépület és korábbi melléképület található a faluban. A kiemelt tégla boltozatos
nyílásokkal rendelkezõ melléképület szép hagyomány. Sok udvaron kukoricagóré és
kerekes kút is található.
Különbözõ korú és stílusú "vasúti" mûkõ, illetve elõregyártott betonkerítések találhatók a
faluban és nagyon sok kõkereszt, melyek egy része szintén festett.
A település ezen említett elemeit, valamint a régi falurészekben az épületek léptékét és
ritmusat szeretnénk megõrizni.
Birtokosok által épített épületek:
- Bogyai család udvarháza a mai óvoda épülete volt, körülötte 6 kat. holdas parkkal. A
park növényei ma is árulkodnak a régi szép idõkrõl, köztük a tiszafa.
Utolsó tulajdonosa Ajtai Kovács Barna (Buksi), az erdélyi származású võ majdnem
mindent kivágott, eladott és elment 1955 körül.
A "Kastély"-nak (mert így hívták) 2 bejárata volt, egyik a mai pékmûhely helyén, másiktól
délnyugati irányba allé vezet a birtokra.
A mai napig mûködõ régi pékmûhely az uraság parádés kocsis lóistállója volt.
Volt ugyanezen a telken egy XIX. századi magtár is, mely már elbontásra került.
Az óvoda céljára a Bogyai kúriát átalakították, 6 holdas parkjában katonai tiszti lakások
épültek, elõkertjében a pártház.
A Bogyai család épített a leszármazottaknak újabb kúriákat:
1.) a mai gyógyszertár helyén - elbontásra került;
2.) a gyógyszertár és a buszváró közötti telekbelsõben - elbontásra került;
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3.) egészség ház (korábban alsó iskola volt) helyén lévõ épületrõl a Bogyai címert
(oroszlán karddal és gólya) az 1950-es években szedték le.
-Bogyay Máté építtette a temetõ kápolnát ís 1885-ben, alatta
szabadon, két
fémkoporsóban az építtetõ és felesége található.
-A Bogyay kúriával szemben (mai óvoda) lévõ háznál 1839-ben valószínû a Bogyayék
állíttattak keresztet.
Mögötte 25 db szabadságharcos fegyvert ástak el a földbe. Bogyay akkor fõszolgabíró
(hadnagy) volt. A fegyverek Takács Istvántól kerültek a Balatoni
Múzeumba 1949-ben.
- A Tüskevár út végén, a Cseralja dûlõ-nél "cseri", majd "cselj" kereszt található 1830
körüli idõbõl.
- Festetics uradalmi épület volt a mai Általános Mûvelõdési Központ helyén. Uraság soha
nem lakott itt.
Átalakították színházteremmé, majd körülépítették. 1869-ben már biztos létezett, mert
Kemény János bérelte 30 évre, majd újabb 30 évre 1929-ig.
Festetics Tasziló hercegtöl 1929-ben dr. Örffy Imre budai ügyvéd(Trefort u. 2.) megvette és
bérbe adta a Reischl család Kukorelly ágának. (dr. Õrffy részt vett a pénzreformban, nevét
onnan ismerjük.)
Kukorelly gazdálkodott, de a gazdasági Világválságban 1929-36 között tönkrement.
Utána Õrffy maga gazdálkodott. Kisvasutat épített (lóvontatású csillést) , hogy a vasutat
elérje az áruval. Mivel volt más jövedelme, minden pénzt visszaforgatott a birtokba.
Szeszgyárat épít (tsz gépmûhely helyén a középsõ majorban), a vasútnál rámpát.
1945-ben szétszedték a szeszgyárat, a szíjakat elvitték cipõtalpnak.
- Hídvég is a Festeticsek birtoka volt. Benõsült egy Széchenyi a családba, így Égenföld és
Hídvég is Széchenyi birtok lett. Eladták, de a saját cselédeiknek elõvételi jogot
biztosítottak 1919 körül. Égenföldön major volt régen, elbontották.
Hídvéget Reischl-ék vették meg.
- Reischl Ráfael (Rafi) volt az utolsó, aki 1943-ban eltûnt a háborúban. Bohém volt.
1838-ban kezdõdött a Kis-Balaton lecsapolása 14 km2-rõl 1942-re 0,5 km2-re
zsugorodott.
- Vasútállomás - típikus magyar, emeletes vasúti épület, belül faragott falépcsõvel. Helyi
védelemre javasoljuk.
Javasolt funkció a vasút megszûnte és központi elhelyezkedése okán:
-Földszinten kávéház vagy
helytörténeti gyûjtemény
(legjobb
esetben
mindkettõ),
azaz
egy
hangulatos
kávézóban
látnánk vitrinekben és a
falon
a
helytörténeti
gyûjteményt, század eleji
hangulatú épületben és
bútorok között.
- Emeleten önkormányzati
vendégszobák,
átutazóknak kulcsosház.
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A 2016. évi LXXIV. törvény alapján a településkép védelme szempontjából kiemelt
területek

1) a mûemlék területe és a mûemléki
környezet területe, valamint a a régészeti
érdekû terület és a régészeti lelõhely területe

2)

Natura
2000,
kiemelt
természetmegõrzésû területek

3) Tájképvédelmi
kezelendõ területek

jelentõségû

szempontból

kiemelten
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4) Fokozottan védett területek

5) Nemzeti ökológiai hálózat területe

6) Balatontörvény
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7) Országosan védett természeti területek

8) Különleges madárvédlmi terület

9) Országos
lápterületek

jelentõségû

ex

lege

védett
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10) Helyi védett területek

Felhasznált adatok:
-Kovacsics J.: Zala megye helytörténeti lexikona
-Kisvarga Lajos helytörténész (szóban, szakdolgozata és - doktori disszertációja alapján)
-Dr. Thirring - Dr. Vigyázó: Balaton és környéke 1934
-Niké Építészeti Kft.: Rendezési terv alátámasztó munkarész 2002
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TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL
MEGHATÁROZÓ TERÜLETEK

4
Milyen a mai Sármellék egy
külsõ szemlélõ számára?
Egy gépkocsi gyors áthaladási
igényire
szerkesztett
fõközlekedési
útvonal,
mely
figyelmen kívül hagyja a kialakult
beépítést, valamint a gyalogos
közlekedést. A sebességgel való
úttartáshoz
megemelt
koronaszinttel a terepszint alá
süllyeszti a meglévõ házakat, a
járda és az autóút mély árokkal
kapcsolódik, a településen való
élethez tartozó parkolás, és az út
túl oldalára való gyalogos átkelés
megnehezítésével.
Azon
a
Sármelléken, ahol a közelmúltban
még
látszottak
az
utcai
trécseléshez épített padok. Bár az
átmenõ forgalom, és annak
sebessége idõvel csökkent, a
megemelt út megmarad.
A két régi településrész ma is jól
érzékelhetõ, melyeket egy vegyes
lakóépületsor és egy tervezetlen,
zûrzavarosan fejlõdõ központ köt
össze, ráadás egy elhagyott
vsútállomás.
Szerencsére az újabb lakóutcák
nagyon egységesek, kellemesek,
dús növényzettel borítottak. Még
a mezõgazdasági majorokból
átalakult új gazdasági terület is
szép, egységes környezetbe illõ
képet mutat. A kertgazdasági
övezet szintén kellemes.
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4.1 TÖRTÉNETI TELEPÜLÉSRÉSZEK

Sármellék
két
történeti
településrésze
északon
Tüskevár, délen Égenföld. Itt
hagyományosan
földszintes,
oldalhatáron
álló,
utcára
merõleges gerincû, cserép
fedésû magas tetõs épületek
állnak.
Jellemzõ
a
kis
fesztávú
épületsorból
kiálló
tornác.
Amennyiben két lakás volt
egymás mögött, akkor két
tornác
is
tartozott
az
épületekhez.
A
fõépületet,
istállók,
mellék
épületek
követték az általában keskeny
telken befelé haladva. A telkek
eredetileg
az
épületeket
körülvevõ
mezõgazdasági
területekig lenyúltak
A történeti településrészen, amennyiben új épület építésére, vagy a régi átalakítására
kerül sor, mindenképp követni kell az illeszkedés szabályait, mely elsõsorban azt jelenti,
hogy az új épület harmonikusan illeszkedik a meglévõ utcaképbe.
jóváhagyandó anyag 2.0

Ahol
történetileg
kialakult
oldalhatáron álló beépítést kell
alkalmaznunk, javasolt az utcára
merõleges tetõgerinc és a közvetlen
környezetben jellemzõ tetõhajlásszög
tervezése. Ez jellemzõen 35-45 fok
közötti. Azért is érdemes ilyen tetõt
alkalmazni, mert így nem árnyékoljuk
le a saját és szomszédunk kertjét. A
településkép
hagyományos
egységességét õrizni segít, ha a ház
oromzattal fordul az utca felé, és
nem
kontyolt
tetõvel.
Utcával
párhuzamos gerincû utcai szárnyat
csak ott érdemes építeni, ahol a
környezõ épületek már ilyenek.
Keresztbe
beforduló
belsõ
épületszárnyat csak kellõen széles
telek esetén alkalmazzunk, ott is
meggondolással: ne vágja ketté a
kertet elsõ és hátsó kertre. A kertes
házak elengedhetetlen kelléke a
megfelelõ méretû tároló. A telkünk
rendben tartása könnyebb, ha a
tárolók, kiegészítõ épületrészek a
fõépülettel
összhangban,
azzal
együtt tervezve alakulnak ki.
Ugyanez igaz a kerítésekre. Az utcai
kerítésnél érdemes a környezet szép
példáit megfigyelni, azok nyomán
mai módszerekkel, friss hangulatú,
de illeszkedõ kerítést tervezni,
építeni. Sármellékre jellemzõ a
sablonba öntött, áttört mûkõ un.
vasúti kerítés, melyek valószínû egy
zalaapáti mûhelyben készültek.
A teljesen tömör, átláthatatlan utcai
kerítés kerülendõ. Az oldalsó és
hátsó kerítések rejtettebbek, mégis
érdemes
átgondolni
anyagukat,
zártságukat. A nyitottabb, átlátszóbb
kerítés nem csak a jószomszédi
kapcsolatokat segíti, de naposabb, levegõsebb lesz a kertünk, és szabadon élvezhetjük a
táj egybefüggõ látványát. A belátás elkerülésére, ha szükséges növénysövényt
alkalmazzunk.
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4.2 ÁTALAKULT VEGYES TELEPÜLÉSRÉSZ

A két régi település közötti rész az Újfalu. Ez
a településrész az 1. világháború után épült
be, 1920 körül telkesítették. Az Újfalu
területén korábban fõúri birtokok voltak.
A házak legnagyobbrészt tömésházak vagy
mórfalból készültek. Sok volt a nád- és a
zsúpfedeles épület. Ezeket a rossz
adottságú
épületeket
folyamatosan
elbontották, és új lakóépületeket építettek,
melyek mögött megmaradt a régi pajta.
A fejlõdés során
falukép alakult ki.

meglehetõsen

vegyes

Az épületek, egy része utcára merõleges
gerincû, más része sátor, vagy kontyolt
tetõvel rendelkezik, de mindenképp nagyobb
léptékûek, mint a történeti beépítésû házak,
sok közöttük a beépített tetõterû, akár a
forgalmas
utcára
nézõ
tetõtéri
használhatatlan keskeny terasszal.
Mivel az épületek jó mûszaki állapotúak,
csak lassú átalakulásra számíthatunk,
elsõsorban tudatformálással.
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A területen régi, esetleg összevont,
vagy újonnan kialakított telkeken
jellemzõen oldalhatáron álló, vagy a
telekszélesség
függvényében
szabadon
álló
beépítést
alkalmazhatunk.
Az
utcára
merõleges fõ-tetõgerinc itt is jó
megoldás. A tetõ hajlásszögének 3545 fok közötti szöget érdemes
választani. Ez a hajlásszög biztosít
védelmet
az
esõ
ellen
a
hagyományos tetõfedõ anyagok
esetében, és ezzel nem árnyékoljuk
le a saját és a szomszédunk kertjét,
gazdaságosan
kihasználható
geometriájú tetõtér alakul ki, valamit
a déli tetõfelületre épített napelemek
a lehetõ leghatékonyabban tudnak
mûködni.
A településkép egységességét õrizni
segít, ha a ház oromzattal fordul az
utca felé, és nem kontyolt tetõvel.
Keresztbe beforduló épületszárnyat
csak kellõen széles telek esetén
érdemes
alkalmazni,
ott
is
meggondolással: ne vágja ketté a
kertet elsõ és hátsó kertre. A kertes
házak elengedhetetlen kelléke a
megfelelõ méretû tároló. A telkünk
rendben tartása könnyebb, ha a
tárolók, kiegészítõépületrészek a
fõépülettel
összhangban,azzal
együtt
tervezve
alakulnak
ki.
Ugyanez igaz a kerítésekre. Az utcai
kerítésnél érdemes a környezet szép
példáit megfigyelni, azok nyomán
mai módszerekkel, friss hangulatú,
de illeszkedõ kerítést tervezni,
építeni.
A
teljesen
tömör,
átláthatatlan utcai kerítés kerülendõ.
Az oldalsó és hátsó kerítések
rejtettebbek,
mégis
érdemes
átgondolni anyagukat, zártságukat. A
nyitottabb, átlátszóbb kerítés nem
csak a jószomszédi kapcsolatokat segíti, de naposabb, levegõsebb lesz a kertünk és
szabadon élvezhetjük a táj egybefüggõ látványát. A szabadon álló beépítés elõnye, hogy a
házunkat minden oldalról a saját kertünk veszi körül, így minden irányba szabad ablakot
nyitni. Éljünk vele, nyissunk megfelelõ méretû ablakokat a kertünkre! Ne habozzunk
teraszokat építeni, azokra széles teraszajtókat nyitni! Ha belsõ tereinket kitárjuk a kert felé,
akkor úgy érezhetjük, hogy a kert is a lakás része!
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4.3 ÚJ LAKÓTERÜLETI TELEPÜLÉSRÉSZ

Jellemzõen
csendes
utca
megfelelõ
szélességgel utcai fasorokkal, csapadékvíz
elvezetõ árokkal, járdával.
A házak
gerincvonala jellemzõen az utca tengelyére
merõleges, léptékük közel azonos. Az
oromfalas, vagy kontyolt egységes megjelenés
jellemzõ. Bár az utcára nézõ keskeny
erkélyeknek itt sincs értelme, de megjelenésük
nem zavaró. Az utcaképben a legzavaróbb az
elektromos
légvezetékek
és
antennák
sokasága. A kertek szép rendezettek.
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4.4 ÚJ TELEPÜLÉSKÖZPONT TERÜLETE

Sármellék településközpont
jelenleg csupán egy üzletek
elõtti kerítés nélküli elõkert.
Javasoljuk
itt
és
a
vasútállomás mellett és
mögött új településközpont
kialakítását. Bár a vasút élõ
vonalnak számít, jelenleg és jó ideje - nem üzemel.
Egy
tér
kialakításához
célszerû lenne a sínek
közötti teret burkolattal
kitölteni, melyek felsõ síkja
a vasúti sín teteéjvel kerül
egy
magasságba.
Így
gyalogosan
is
baleset
mentesen
is
átjárható,
ugyanakkor
a
síneken
szükség esetén - mint az akadálymentes európai városokban a villamos - a vonat is
áthaladhat. Ezzel a Petõfi Sándor utca is bekapcsolható a település központba.
Az újonan nyert központi területeken épületek is építhetõk, tervezetten, tervtanácsi
véleményezés figyelembevételével.
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Sármellék településkJelenlegi településközpont Fõ utca melletti épületei
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Új településközpont helye a régi vasútállomás és vasút környezetén
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4.5 GAZDASÁGI BEÉPÍTÉSÛ TELEPÜLÉSRÉSZ

A már említett gazdasági beépítésû
településrész
a
település
központjában
Sármellék
különlegessége.
Ipari
-mezõgazdasági jellege ellenére
kulturált, egységes képet mutat a
másik két központban lévõ települési
karakterhez képest. Az épületek mind
tömegformálásukban,
mind
anyaghasználatukban egységesek, a
modern csarnoképítészet barátságos
stílusát idézve, köszönhetõen az
egységes
fehér
fémszerkezet
színnek és a megtartott dús
növényzetnek. A szigorúan elzárt
területeket zöld sövénykerítéssel
illesztik a településképbe. Ezzel a
fehér épületszínnel és a zöld
sövénykerítéssel integrálja magába
az utca a régi magtárat és a
mûvelõdési központ épületét is.
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4.6 BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLET

Sármellék szõlõ és kertgazdasági területe a
belterülettõl kissé távolabb, fõközlekedési
úttal
elvágva,
Szentgyörgyvárhoz
kapcsolódva található.
A korábban szépen gondozott kertekbõl a kis
parcellákon
való
szõlõtermesztés
gazdaságtalansága
és
az
életmód
megváltozása miatt sorban kivágták a
szõlõket, ma jó esetben gyümölcsös és
kiskert,
rosszabb
esetben
elhagyott,
elhanyagolt terület.
Gazdasági épületállománya mértéktartó,
megmaradt egy egy régi pince is.
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4.7 REPÜLÕTÉR TERÜLETE

A
repülõtér területén
egy
korszerû
fogadóépület található, de ugyanakkor a régi
elavult használatban lévõ, vagy használaton
kívüli katonai létesítmények is.
Beépítési lehetõségeit külön rendezési terv
tartalmazza.
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AJÁNLÁSOK
a településkép minõségi formálására vonatkozó ajánlások: építészeti útmutató

5
Természeti adottságai, történelme lakóinak sokszínûsége, adja azt az identitást, ami
épületei, közterületei szintjén is kifejezõdik. Országosan ismert a repülõterérõl,
meghatározója mûködõ gazdasága, értéke a két történelmi településrész, azok
megmaradt jellemzõi, mûemléke a katolikus templom, helyi védett értéke a kripta, útszéli
és fõleg elõkertben elhelyezett keresztek, a vasútállomás épülete.

5.1 LAKÓÖVEZETI TELEPÜLÉSRÉSZ
TELEPÍTÉS
A történeti településrészen a családi házak telepítése oldalhatáron álló, a telken belüli
elhelyezkedése az utcára merõleges rendszerû. A nem utcára merõlegesen telepített,
indokolatlanul, nagy mértékben hátrahúzott családi ház építése nem javasolt. A családi
házak a telek oldalhatárán állnak, a ház mögött növényzettel határolva kialakítható a
védett kert.

MAGASSÁG
Sármellék történeti településrészén a családi házak magassága közel azonos. A meglévõ
épületek közé épülõ új házaknak hasonló magassággal kell épülniük, mint környezetük. A
túl magas házak nem illeszkednek Sármellék történeti településrészének utcaképébe.

TETÕHAJLÁSSZÖG
Sármellék történeti településrészén a
családi házak tetõhajlásszöge közel
azonos. A meglévõ épületek közé
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épülõ új házaknak hasonló tetõhajlásszöggel kell épülniük, mint környezetüknek, ami
35fok és 45 fok közé esik.

TETÕFORMA
A településrészen lévõ családi házak tetõformája egyszerû. Új házak építésénél a
szomszédok figyelembe vételével kell illeszkedni.

ANYAGHASZNÁLAT (SZÍNEK)
A homlokzatokon a pasztell színek használata javasolt, az élénk színek kerülendõek a
vakolt felületeken.
A színes fém tetõfelületek kerülendõek, valamint a tájidegen mintáscserépminták. Mindkét
esetben a hagyományos színeket kell preferálni.
KERÍTÉS
Sármellék történeti részein az áttört kerítések kívánatosak, tömör és nem átlátható
megoldások nem elfogadhatóak.

TORNÁCOK
A népi építészet egyik könnyen felismerhetõ, jellegzetes eleme az oldalsó oszlopos tornác.
Ékes példái Sármelléken is jól megfigyelhetõek. Ezek az átmeneti - „külsõ-belsõ” terek
készülhetnek az épület anyagából, de akár fából is, mint azt majd a jó példák közötti
fényképek is jól példázzák. A tornác kialakítására, elhelyezkedésére is számos,
részleteiben eltérõ megoldás lehetséges. Az arányos, tornácos épületek sora karakteres
utcaképet mutat, mely erõsíti a település egységes arculatát és identitását. Új épület
tornáckialakításával és újszerû átgondolásával tovább vihetjük e hagyományt új
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otthonunkba.
AJTÓK, ABLAKOK
Az épületek megjelenését és hangulatát a nyílászárók nagyban befolyásolják. A zárt
épülettömeggel így nyitunk a külvilág felé, ezért nem mindegy, milyen módon tesszük ezt..
A hagyományos nyíláskialakítás a történeti településrészen jól megfigyelhetõ: két szárnyú,
jellegzetesen két vagy három osztatú, fa anyagú ablakok, utcai homlokzaton szimmetrikus
kialakítással. A történeti településrészen hosszanti kialakítású, keskenyebbnek tûnõ
ablakokat figyelhetünk meg, sokszor vakolt keretezéssel. Új ház építésekor érdemes
körüljárni a környéket, és ihletet meríteni, hogy az otthonunk minél jobban bele tudjon
simulni környezetébe, ezzel is gazdagítva az utcaképet.
HOMLOKZATKÉPZÉS, ANYAGHASZNÁLAT
Az épületeink díszítése, vakolatának színezése, megmunkálása mindig is kedvelt
tulajdonosi eszköz volt településünkön. Használjuk bátran, de figyeljünk a végsõ
összképre! A túldíszített, túlszínezett épület hamar elveszíti érdekességét, és utána inkább
zavaróan hat a nyugodt, tiszta településképben. A jól megválasztott homlokzatképzés nem
csak a hangulatot, hanem az épület védelmét is szolgálja. A homlokzat díszítése nemcsak
az utcai oromzaton jelent meg, hanem sokszor a ház udvari homlokzatára tájolt tornác
részletssége nagyobb szerepet kapott.
RÉSZLETEK
A régi házak részleteit öröm megfigyelni! Elõdeink fa, mûkõ és fémmunkái csodálatosak,
formakincsük idõtálló, az alkalmazott anyag szépen öregszik. Házaink kiegészítõi, a
kerítések, lámpák, árnyékolók, postaládák, korlátok egytõl egyik aktívan alakítják a végsõ
látható képet, hangulatot. Akkor járunk jól, ha mindent egyforma igényességgel,
odafigyeléssel tervezünk meg, választunk ki, vagy újítunk fel.
Míves épületrészletek, mint – az ereszképzés, ereszcsatorna tartó és gyûjtõüst,
homlokzati vakolatdíszek, tornácok épített és fa díszítései mind mind gazdagítják a
települést.
Ahol ilyen értéket találunk, õrizzük meg!
Ne dobjuk ki a múltunkat!
MELLÉKÉPÜLETEK:
A múlt század elejét idézõ felújított, gyakran már nem mûködõ kutak, kukoricagórék, földi
pincék, jégvermek és füstölõk megteremtik Sármelléken az idõbeni folytonosság érzetét,
és gyöngyszemekként díszítik a települést. Több háznál, ahol a fõépület elbontásra is
került, megmaradtak a jellegzetes melléképületek, pajták. Ezek jellemzõen a lakóépületek
mögött folytatólagosan kerültek kialakításra.az oldalhatáron. Építészeti kialakításuk miatt
rengeteg építészeti lehetõséget rejtenek magukban továbbhasznopsításra.
KERTEK
Településünknek és épületeinknek egyaránt illeniük kell abba a környezetbe, amelyet az
adott helyen az ember és a természet közösen formált. A történeti településrészben a
tájba illesztés során a hagyományos településkép megõrzése az elsõdleges cél. Az
elõkertbe ültetett fák, cserjék helyének megválasztásakor vegyük figyelembe a ház
homlokzati kialakítását, nyílászáróinak elhelyezését. A kerti építményeket takarjuk, hogy
az épület jobban érvényesüljön. A régi épületek bõvítése, felújítása során fokozottan
ügyeljünk a már meglévõ fásszárú növényzet megóvására. A ház méreteinek érzetét a
környezõ növényzettel befolyásolhatjuk. Szándékunk szerint magas növényzettel
csökkenthetjük, alacsony növényekkel növelhetjük a ház méretének érzetét.
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Kertünk teremti meg a kapcsolatot a természettel; annak változása tetten érhetõ benne,
hiszen minden évszakban más-más arcát mutatja. Változatos növényalkalmazással
többféle élõlénynek biztosíthatunk életteret. Általában a rejtettebb, intimebb hátsó kertrész
a szemlélõ elõtt észrevétlen marad. Sármelléken néhány utcából azonban mégis
megcsodálhatjuk a rendszeresen, szeretettel gondozott hátsó kerteket, amelyek nem csak
pihenésre, felüdülésre szolgálnak, hanem haszonkertként gyümölcsöket, zöldségeket is
termeszthetünk bennük.
A hátsókerteken kívül sokszor jellemzõ, hogy az elõkert rendezettsége az áttört utcafronti
kerítéssel együtt az ingatlan tulajdonosának rendszeretetét tükrözi, ne felejtsük el, hogy
régen még fellelhetõek voltak ezen lakóknak a kitüntetései -Tiszta udvar, rendes ház!táblával. Ez a rendszeretet egyben az utca rendbetételével együtt járt.

5.2 TELEPÜLÉSKÖZPONTI RÉSZ
TELEPÍTÉS
Sármelléken a központi rész az egykori vasútállomás mellé és a települést átszelõ fõútra
fûzõdött fel. A kiszolgáló boltok, kocsma és más kicsi üzletek itt épültek a korra jellemzõ
sítulsban, melyek azóta az aktuális tulajdonos igényei szerint lettek átalakítva mellõzve
mindenféle egységes koncepció figyelembevételét. A fejlesztések megkezdésekor (pl
pályázat) szükséges egy kialakított egységes építészeti koncepció kidolgozása a
terület tulajdonosaival együtt MÁV, magántulajdonosok-közút kezelõje, stb, hogy a
település egy szép településközpontot kaphasson.

5.3 GAZDASÁGI BEÉPÍTÉSÛ TELEPÜLÉSRÉSZ
A HÉSZ és az OTÉK elõírásainak megfelelõen beépíthetõ, a jelenlegi beépítéshez
illeszkedve.

5.4 REPÜLÕTÉR
Figyelembe veendõk a rendezési terv és az OTÉK elõírásai, melyek betartása mellett
minden új építményt szakmai tervtanács bíráljon el, mely alapján a polgármester
településképi véleményt ad ki.

5.5 UTCÁK általánosan egész településre nézve
A településkép javításához sokszor nem szükséges nagy beavatkozás, a rendezettség
érzésének elérése már fél siker. A közterületek megfelelõ fenntartása, a már nem használt
közterületi elemek elbontása látványos elõrelépést jelenthet. A különbözõ felületek
határozott szétválasztása (pl. szegélykövek alkalmazásával) szintén jelentõs javulást
eredményezhet. Fontos odafigyelnünk a folyamatosan átalakuló településszélek
rendezésére. A település vonalas elemei vezetik a tekintetet, felfûzik a települést alkotó
elemeket, ezért harmonikus, egységes kialakításuk fontos. A településen áthaladók
leginkább e vonalakon haladva alakítják ki a településrõl alkotott képüket. Külön figyelmet
kell fordítani az infrastruktúra hálózat elemeinek kiépítésére, nyomvonalvezetésére,
felszíni és felszín alatti elemeinek tájba illesztésére is.
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Az utcakeresztmetszet jól tükrözi a
telkek és az utcák viszonyát, a település szerkezetét, ezért fontos, hogy jól használható,
harmonikus módon alakítsuk ki. Sármelléken a szélesebb utcákkal rendelkezõ történeti
településrészen befogadó, kellemes utcakeresztmetszetet alakíthatunk ki.
A fasorok kiemelik a település fõ
útvonalait, irányítják a tekintetet. A fasorok kialakításakor ügyeljünk arra, hogy a megfelelõ
távolságra ültessük õket, figyelembe véve végleges méretüket. Olyan fajokat válasszunk,
amelyek nem nõnek bele az elektromos felsõ vezetékbe, egyéb közmûvezetékekbe és az
út fölé, akadályozva a biztonságos közlekedést. (lsd ajánlott fafajok 5.7 pontban). A jó
faválasztással és ültetéssel elkerülhetõ a csonkolással kialakult fák csúnya látványa.
Fontos, hogy a felszín alatti vezetékek (víz, gáz, csatorna, elektromos áram, telefon és
internet kábel) tervezésekor kialakításánál is gondoljunk a fák gyökereinek helyigényére.
A járófelületek, burkolatok kialakítása
során a vízáteresztésre, a javíthatóságra, tartósságra és az akadálymentességre egyaránt
gondolnunk kell. A burkolat színében a visszafogott, semleges színeket válasszuk. Minden
apró burkolatrészletet meg kell tervezni, a kerítések lábazataihoz illeszkedéstõl kezdve a
zöldfelületek szegélyéig.

5.6 KÖZTEREK, KÖZPARKOK, KÖZKERTEK
A közösségi szabadterek azok a találkozási pontok, ahol a településhez,
településrészhez és a helyi közösséghez tartozásunkat a
természethez kapcsolódva, szabadabban élhetjük meg. Mivel rendszerint hosszabban
tartózkodunk ezeken a helyeken, megjelenésük fokozottan fontos. Rendszerint ezért e
teresedések összetett tervezését szakemberek csoportja végzi. A nem megfelelõ tér
biztosítása rossz használathoz, a környezet gyors leromlásához vezet. A teresedések
kialakításakor fontos felmérni a használók várható szokásait, a használók számát, a
használat idõszakait, jellegét. A megfelelõ mennyiségû és minõségû teret szükséges
biztosítani a tevékenységekhez és a közlekedéshez. A növényfajok megválasztása és
ültetése során azok térigényét is figyelembe kell venni, számolva növekedésükkel,
egymásra árnyékolásukkal.

5.7 AJÁNLOTT NÖVÉNYJEGYZÉK
A Balaton-felvidéki Nemzeti Park által telepítésre javasolt növényzet
Az alábbi jegyzék ajánlás, a felsoroltakon kívül számos további honos növényfaj
megtalálható, alkalmazható. A jegyzék a települési területeken ajánlott növényfajokat,
kertészeti kultúrát tartalmazza, nemesített növények alkalmazásával.
Védett fajok nem gyûjthetõk és nem telepíthetõk!
Az itt megadott általános jegyzéket az élõhelyi adottságok, települési hagyományok
tovább árnyalhatják.
A lakóterület kertje:
Javasolt kialakításának elõzménye és mintája a parasztkertek hagyománya, melynek
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számos vonása ma is megtalálható a Balaton-felvidék településein. Ez kiegészíthetõ a
klimatikus adottságoknak megfelelõ, honos növényzettel.
- gyepterületek:
Kialakításuknál a lakókertben az egyetlen fajból álló, fajszegény gyepek helyett a területen
elõforduló több fûfaj és más alacsony lágyszárú növényzet használatával virágos gyep
létesítése javasolt. Kialakítása természetes úton, vagy fûmag keverék vetésével történhet.
(Pl. Sport keverékkel megerõsödõ gyepre Margitsziget keverékkel és apró díszítõ
lágyszárúakkal fajgazdag, természetes hatású pázsit telepítése.) A gyep szélein, vagy a
kevésbé taposott foltokban a környék szép vadvirágai {äzoknak kertészeti változatai}
ültethetõk.
Többféle fûmag használatával a természeteshez közelebb álló gyep kialakítása.
Javasolt alkotók:
francia perje (Arrhenatherum elatius), karcsú fényperje (Koeleria cristata), prémes
gyöngyperje(Melica ciliate), sziklai csenkesz (Festuca pseudodalmatica), kései
perje (Cleistogenes serotina), vékony csenkesz (Festuca valesiaca)
- A fû felületét apró növésû lágyszárúak díszíthetik, pl. százszorszép (Bellis perennis),
vajszínû ördögszem (Scabiosa ocroleuca), kakukkfû (Thymus sp), veronika fajok (Veronica
sp), hasznos földitömjén (Pimpinella saxifraga), fehér here (Trifolium repens)
- A gyep széleinél, vagy kevésbé taposott foltokban telepíthetõk, pl. török
hóvirág (Galanthus elwesii) széles levelû salamonpecsét (Polygonatum latifolium), illatos
ibolya (Viola odorata), gyöngyvirág (Convallaria majalis).
A kertet szegélyezhetik alacsony növésû, ill. helyenként magasabb virágos növények.
Kedvezõ a fûszer és gyógynövények használata is. A kerítések, támfalak felületét
díszcserjék sora élénkítheti. Nagyobb felület esetén feltétlenül szükséges a kõbástyára,
kerítésre felkúszó, vagy lecsüngõ növényzet telepítése.
- Alacsony növésû szegélyvirágok:
porcsinrózsa (Portulaca
grandiflora),
petúnia (Petunia
hybrida),
árvácska (Viola
wittrockiana),
körömvirág (Calendula
oficinalis),
jácintok (Hyacinthus
sp),
lila
sáfrány (Crocus vernus), fehér nárcisz (Narcissus poeticus), aranysáfrány (Crocus
aureus), csupros nárcisz (Narcissus pseudonarcissus), kék nõszirom (Iris germanica),
tazetta nárcisz (Narcissus. tazetta), pompás nárcisz (Narcissus incomparabilis),
törökszegfû (Dianthus
barbatus),
törpe
bársonyvirág(Tagetes
patula),
kerti
szegfû (Dianthus caryophyllus), búzavirág (Centaurea cyanus), habszegfû fajok (Silene
sp.), szikla-bõrlevél (Bergenia crassifolia)
- Magasabb kerti virágok:
nefelejcs (Myosotis silvestris), tornyos harangvirág (Campanula pyramidalis), ezüstös
pipitér(Anthemis biebersteiniaia),
kerti margaréta (Chrysanthhemum maximum),
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estike (Hesperis
matronalis),
mezei
margaréta (C.
leucantheum),
erdei
szellõrózsa (Anemone sylvestris), kerti szarkaláb (Consolida ajacis), fehér liliom (Lilium
candidum),
japán
árnyliliom (Hosta
lancifolia),
tûzliliom (Lilium
bulbiferum),
pálmaliliom (Yucca filamentosa), tulipánfélék (Tulipa sp.), bugás lángvirág (Phlox
paniculata), oroszlánszáj (Antirrhinum majus), kerti fátyolvirág (Gypsophila elegans),
bárányfarok (Amaranthus hypochondriacus), nagy meténg (Vinca major)
- kerti díszként is használható fûszer- és gyógynövények:
izsóp (Hypossus officinalis), levendula (Lavandula angustifolia), rozmaring (Rosmarinus
officinalis), kerti ruta (Ruta graveolens), orvosi zsálya (Salvia officinalis), kakukkfû
fajok (Thymus serpyllum, T. sp.), bazsalikom (Ocymum basalicum), szurokfû (Origanum
vulgare)
- kerítést kísérõ díszcserjék:
kerti madárbirs (Cotoneaster horizontalis), tûztövis (Pyracantha coccinea), egybibés
galagonya(Craetegus monogyna), nyári orgona (Buddleia davidii), mályva (Hibiscus
siriacus)
-felkúszó és lecsüngõ növényzet (támfalra, kerítéshez, kõfal elé):
trombita folyondár (Campsis radicans), sarkantyúka (Tropaeolum majus), tatár
lonc (Lonicera tatarica), magyar lonc (Lonicera tellmaniana), borostyán (Hedera helix), kék
hajnalka (Ipomoea tricolor), ligeti szõlõ (Vitis silvestris), bíboros hajnalka (Ipomoea
purpurea), lila akác (Wisteria sinensis)
- kõfalakat, támfalakat élénkító növényzet (a kúszónövényekkel együtt alkalmazva):
s z i k l a i ternye (Alyssum
saxatile),
fehér
varjúháj (Sedum
album),
rózsás
kövirózsa (Sempervivum marmoreum), borsos varjúháj (Sedum acre), valamint
kertészetekben kapható termesztett fajok
A lakótelek fái:
A régi falusi kertekben jellemzõek a haszonfák voltak, fõleg a kevés permetezést igénylõ
gyümölcsfák. Más fát csak megtûrtek - nem vágtak ki -, ha kivételesen szép volt. pl.
kislevelû hárs(Tilia cordata), berkenye (Sorbus sp.), vadkörte (Pyrus pyraster),
tölgy (Quercus sp.), tájfajták
- javasolt gyümölcsfák és cserjék:
dió (Juglans regia), kajszibarack (Prunus armeniaca), õszibarack (Prunus persica),
mandula(Prunus dulcis), szilva (Prunus domestica), meggy (Prunus cerasus),
cseresznye (Cerasus
sp.),
alma ( M a l u s domestica),
körte (Pyrus
communis),
eperfa (Morus alba), szõlõ (Vitis vinifera), füge(Ficus carica), málna (Rubus ideaus), piros
ribizli (Ribes spicatum), egres (Ribes uva-crispa), mogyoró (Corylus avellana)
Sajátos hangulatot adhat a különféle dísztökök (Cucurbita pepo), a kúszó bab (Phaseolus
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sp.), napraforgó (Helianthus annuus) mértéktartó alkalmazása.
A lakótelken a felsorolt növényfajokból ízléssel összeválogatva alakítható ki a virágos
gyep, néhány árnyékot adó (gyümölcs)fa, a széleken cserjék, virágok, a kerítést kísérõ
magasabb virágok vagy cserjesor, a nagyobb függõleges felületeket vagy kõfalat derítõ
kúszónövények, sziklai növényzet. A lakóházat, tornácot, falmélyedéseket cserepes
dísznövények gazdagíthatják, legjellemzõbb a muskátli (Pelargonium zonale).
Közterületek, parkok növényzete:
Alapvetõ szempont, hogy a területen honos növényfajok, fák és cserjék {és azok kertészeti
változatainak} használatával kerüljenek kialakításra. Nagyszámú fa, bokor alkalmazása
esetén a lágyszárúak, virágok a kezelt parkok jellegét kevésbé határozzák meg.
A növények nemesítésével a távoli területeken honos virágok mindennapi alkalmazása
elterjedt. A díszparkokban a honos fajok alkalmazása mellett lágyszárúak esetében kisebb
mértékben elfogadott a zöldfelületek karakteréhez igazodó nemesített más fajok ültetése
is.
- Fák a településközpontban, a templom körül és a jelentõsebb középületeknél:
kislevelû hárs (Tilia cordata), vadgesztenye vagy bokrétafa (Aesculus hippocastanum),
molyhos tölgy (Quercus pubescens), kocsánytalan tölgy (Quercus petrae)
-További ajánlott fafajok:
mezei juhar (Acer campestre), mezei szil (Ulmus minor), magas kõris (Fraxinus exceksior),
virágos v. mannakõris (Fraxinus ornus), madárberkenye (Sorbus aucuparia)
Színezheti az összetételt egy-egy rezgõ nyár (Populus tremula), nyír (Betula pendula),
eperfa(Morus alba).
- Cserjék:
madárbirs (Cotoneaster
sp.),
cserszömörce (Cotinus
coggygria),
egybibés
galagonya (Crataegus monogyna), kecskerágó (Euonymus sp.), veresgyûrû som (Cornus
sanguinea),
kökény (Prunus
spionosa),
közönséges
fagyal (Ligustrum
vulgare), mogyoró (Corylus avellana)
A lakókerteknél felsorolt gyümölcsfák, cserjék, kúszónövények is alkalmazhatók a hely
függvényében.
Külterületeken ajánlott növényzet:
Szõlõhegyeken a történeti szõlõmûvelés fenntartásával csak a pince bejáratnál jellemzõ a
kis gyepterület. Az épület vagy boltpince mellett diófák ültetése általános, melyek egyben a
pince árnyékolását is szolgálják. Esetleg telepíthetõ néhány gyümölcsfa, fõként
csonthéjasok, és cserjék. Gyakori a cseresznye, mandula, szelídgesztenye fa ültetése.
A tájidegen növényzet alkalmazását mindenképpen kerülni kell.
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A települések további külterületén megtalálhatók a természeti értéket hordozó rétek,
gyepek, nádasok, mélyfekvésû, vizes élõhelyek és a patakokat, élõvízfolyásokat kísérõ
természetes növényzet. E területek természetes növényzetének megõrzése, a változatlan
élõhelyi feltételek fenntartása szükséges. Tájképi értékük mellett ökológiai kapcsolatot,
sok állatfaj számára menedéket jelentenek a patakot szegélyezõ és az út mentén látható
fasorok, sövények.
A védett táj egyediségének megõrzéséhez a településeken, különösen a külterületen
kerülni kell a tájidegen növényfajok használatát. Az arborétumok és díszparkok
gyûjteményének kivételével a Balaton-felvidéki táj szépségét a sokféle élõhelyet jellemzõ
honos növényzet gazdagsága adja. Ezért a tájidegen fajok egyedei (pl. a fenyõk (Picea
sp)) csak igen kis mértékben, inkább csak egy-két jelentõs épülethez kapcsolódva
jelenjenek meg a településeken. A lakó- és üdülõtelkek, de különösen a külterületek,
szõlõhegyek területén a tájidegen fajok (tû- és pikkelylevelûek, tuják(Thuja
occidentalis) ültetése feltétlenül kerülendõ.
A nyomvonalas infrastruktúra létesítésénél (út, közmûvezetékek) különösen fontos a
bolygatott területek helyreállítása, a telepítésre kerülõ növényzetnek a honos állományból
történõ megválasztása, a terület élõhelyi adottságainak függvényében.
Kerülendõ, inváziós növényfajok
Az adventív fajok betelepedését minden áron meg kell akadályozni!
Az adventív fajok ellenõrizhetetlen mértékû szaporodásukkal a növényzet összetételében,
a települési és természetes zöldfelületekben óriási károkat okoznak, terjeszkedésük meg
nem állítható. Ide sorolható pl. a bálványfa (Ailanthus altissima), gyalogakác (Amorpha
fruticosa), akác (Robinia pseudo-acacia), aranyvesszõ (Solidago canadensis, S. gigantea),
ezüstfa(Elaeagnus angustifolia), selyemkóró (Asclepias syriaca).
Az inváziós növények listája
1143/2014. EU rendelet
az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának
és terjedésének megelõzésérõl és kezelésérõl
A rendelet alapján a tagországok képviselõibõl álló inváziós fajok elleni védelemért felelõs
bizottság elfogadta azt a növény- és állatfajlistát, mely az Unió számára veszélyt jelentõ
inváziós idegenhonos fajok jegyzékét alkotja. A listán szereplõ fajok egyedeire vonatkozó
szigorú szabályok szerint tilos az egész EU területén forgalomba hozni és a természetbe
kibocsátani akár egyetlen példányt is, de a behozatalra, tartásra, tenyésztésre,
szaporításra, szállításra, kereskedelemre és felhasználásra is hasonlóan szigorú
szabályok vonatkoznak.
A listában szereplõ növényfajok:
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Magyar név

Tudományos név

Borfa, tengerparti seprûcserje

Baccharis halimifolia

Kaliforniai tündérhínár

Cabomba caroliniana

Vízijácint

Eichhornia crassipes

Perzsa medvetalp

Heracleum persicum

Sosnowsky-medvetalp

Heracleum sosnowskyi

Hévízi gázló

Hydrocotyle ranunculoides

Fodros átokhínár

Lagarosiphon major

Nagyvirágú tóalma

Ludwigia grandiflora

Sárgavirágú tóalma

Ludwigia peploides

Sárga lápbuzogány

Lysichiton americanus

Közönséges süllõhínár

Myriophyllum aquaticum

Keserû hamisüröm

Parthenium hysterophorus

Ördögfarok keserûfû

Persicaria perfoliata

Kudzu nyílgyökér

Pueraria montana var. lobata

Várhatóan 2017-ben az alábbi fajokkal fog bõvülni a lista:
Magyar név

Tudományos név

Közönséges selyemkóró

Asclepias syriaca

Vékonylevelû átokhínár

Elodea nuttallii

Bíbor nebáncsvirág

Impatiens glandulifera

Felemáslevelû süllõhínár

Myriophyllum heterophyllum

Kaukázusi medvetalp

Heracleum mantegazzianum

Óriásrebarbara

Gunnera tinctoria

Tollborzfû

Pennisetum setaceum
Alternanthera philoxeroides
Microstegium vimineum

269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet
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a NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól
A kormányrendelet melléklete meghatározza azoknak a fajoknak a listáját, melyek inváziós
és termõhely-idegen növényfajoknak tekinthetõk, így az 5. § (2) bekezdés értelmében a
Natura 2000 gyepterületeken ezek megtelepedését és terjedését meg kell akadályozni,
állományuk visszaszorításáról gondoskodni kell mechanikus védekezéssel vagy speciális
növényvédõszer-kijuttatással.
Az érintett növényfajok:
1. Fásszárú inváziós és termõhely-idegen növényfajok:
Magyar név

Tudományos név

akác

Robinia pseudo-acacia

amerikai kõris

Fraxinus americana

bálványfa

Ailanthus altissima

keskenylevelû ezüstfa

Elaeagnus angustifolia

fekete fenyõ

Pinus nigra

erdei fenyõ

Pinus silvestris

gyalogakác

Amorpha fruticosa

kései meggy

Prunus serotina

zöld juhar

Acer negundo

2. Lágyszárú inváziós növényfajok:
Magyar név

Tudományos név

alkörmös

Phytolacca americana

japánkeserûfû fajok

Fallopia spp.

kanadai aranyvesszõ

Solidago canadensis

magas aranyvesszõ

Solidago gigantea

parlagfû

Ambrosia artemisifolia

selyemkóró

Asclepias syriaca

süntök

Echinocystis lobata

43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet
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a növényvédelmi tevékenységrõl
A rendelet 2. § (1) bekezdése értelmében a földhasználó és a termelõ köteles védekezni
az alábbi növények ellen: parlagfû (Ambrosia artemisiifolia), keserû csucsor (Solanum
dulcamara), selyemkóró (Asclepias syriaca), aranka fajok (Cuscuta spp.).
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MEGÕRZENDÕ ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEK
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TORNÁCOK
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NYÍLÁSZÁRÓK
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OROMFALAK
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BÁDOGOS RÉSZLETEK
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KERÍTÉSEK

jóváhagyandó anyag 2.0

jóváhagyandó anyag 2.0

KERTÉSZET
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Kedves Építkezõ!
Összefoglaltuk Önnek, hogy milyen a település és milyen arculatot szeretnénk
kialakítani, illetve megõrizni. Meghatároztuk az ehhez vezetõ beépítési
elõírásokat is.
Nem szeretnénk azonban sem a tervezõk, sem az építtetõk álmait béklyóba
zárni, sem a vidék fejlõdését korlátozni-különösen hogy ez a település arculati elõírás hosszú évekre szólhat ,
-és mert egy általános szabályozás nem lehet célszerû különleges egyedi
esetekre-, ezért az elõírásoktól való színvonalas eltérés lehetõségét is
biztosítjuk.
Ennek módja, ha az elkészült terv és annak környezete (min. 2-2 szomszéd)
ábrázolásával bizonyítható az alkotás létjogosultsága, és ezt elbírálandó a
polgármester minimum 3 építész zsûritagból álló tervtanácsot hív össze, és a
tervtanácsi döntés alapján településképi véleményt ad ki.
A településképi véleményt az egyszerû bejelentés alapján építhetõ
lakóépületek terveinek „e -naplóba” való feltöltéséhez is mellékelni kell.
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