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Bevezetés
Az épített környezet alakítása, természeti értékeink
védelme nem csak a jelen, hanem a jövő számára is
meghatározó, településképet alakító tevékenység.
Ennek tudatában, felelősséggel, átgondoltan kell letenni
névjegyünk, hisz munkánkkal maradandó élményt
teremtünk.
A települések esetében értékként nem feltétlenül az
egyes objektumok egyediségét, nagyszerűségét kell
érteni, az összkép, benyomás, érzés az, ami miatt egy
település – településünk – élhetőnek, kedvesnek,
értékesnek ítélhető. Az ehhez vezető út lehet rögös,
lemondásokkal járó, talán nem minden egyén tetszését
kivívó, de a közösség együttműködése sokmindenért
kárpótolhat. Az egyes épületek szépsége nem feltétlenül
hozza magával az utca harmóniáját, ezért szükséges a
környezetünkre, szomszédunkra való odafigyeléssel
alakítani saját otthonunk.
Hogy miért kell környezetünk alakításának alapelveit,
példáit külön dokumentumban ismertetni? Talán mert fel
kell elevenítenünk azt, ami nem is olyan messzi őseinkben
még – hallgatva ösztöneikre - meg volt. A régi faluképek
emléke talán mindannyiunk számára pozitív érzéseket
ébresztenek, szépnek érezzük. Szépségüket elemezve azt
tapasztalhatjuk, hogy a közel egyforma tömegalakítás,
tetőforma választás, nyílásosztás, kerítés kialakítás,
anyaghasználat az, ami a harmóniát megalkotta –
különbözőségük a részletekben rejlik. Ma egyedit kívánunk
létrehozni,
összetéveszthetetlent,
megmutatva
különbözőségünk, egyediségünk, kifejezve önmagunk.
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Ez a szemlélet legtöbbször zavaros, rendezetlen utcaképet hozhat létre. A hagyományokkal szakító szemlélettel a régi értékek elveszhetnek,
és a helyébe lépő alkotás, bár „szépsége” nem időt álló, sokáig része lesz életünknek. A bemutatni kívánt példák nem azt kívánják elérni,
hogy mindenki egyforma házat építsen, és uniformizált házakban éljünk, hisz különbözőek vagyunk. A kialakult forma, anyag és színvilág
alkalmazásával, a hagyományalapú településfejlesztéssel nem merev, fejlődésképtelenségre kárhoztatjuk a települést, hanem a helyhez és
kultúrához kötődő, annak továbbélését biztosító növekedést alapozhatjuk meg.
Mindennapjainkat meghatározza az utca, ahonnan eljutunk otthonunkba; a közterületek, ahol naponta járunk; a közösségi területek, ahol az
év egyes napjain együtt ünneplünk, emlékezünk, megemlékezünk. Közös élmény az „én házam”, a „Te házad”, a „kertem”, a „kerted”, mert
tereinket határolják, és befolyásolják. Az egyes ember tulajdona közösségi értéket teremt, melyre szükségünk van, és büszkék lehetünk.
Jelen dokumentum – a Településképi Arculati Kézikönyv – célja, hogy a település bemutatásával, értékeinek megismertetésével nyújtson
segítséget a Nagylakon építkezők számára új otthonuk megteremtéséhez, környezetük alakításához. Legfontosabb feladata az iránymutatás.
Iránymutatás közös otthonunk, közös jövőnk kialakításához, melyet együtt építünk és folyamatosan alakítunk. Útmutatást kíván nyújtani egy
olyan megjelenés kialakításához, mely illeszkedik a környezethez, és pozitívan befolyásolja azt a meglévő örökség figyelembe vételével,
mert:
„A múltat tiszteld, s a jelent vele kösd a jövőhöz.” (Vörösmarty Mihály)

NAGYLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYVE

2017.

4

Tisztelt Olvasó!
Ön most egy olyan kézikönyvet tart a kezében, amely nem kizárólag szakembereknek készült.
Elsősorban a települési döntéshozók és a lakosság tájékoztatását segítő, szemléletformáló kiadvány.
A jogszabályok útvesztője helyett röviden, lényegre törően és mindenki számára érthető módon mutatja be egy közösség
környezetalakítással kapcsolatos elvárásait.
Nagylak község számára a kézikönyv meghatározza a településkép jellemzőit, és ennek szempontjából egymástól jól elkülönülő
településrészeket arculati jellemzőikkel, valamint értékeikkel a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatokat.
A településképhez illeszkedő építészeti elemeket, beépítési vázlatokat és egyúttal irányt mutat az építtetőknek.
A Településképi Arculati Kéziköny elkészítésébe bevonásra került a lakosság , valamint érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetek.
Bízom benne, hogy ez a kiadvány községünk településarculati formálásában jelentős szerepet tölthet be.

Locskai Zoltán
polgármester

NAGYLAK KÖZSÉG TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYVE

2017.

5

A település bemutatása, általános településkép, településkarakter
Nagylak Magyarország Dél-keleti csücskében helyezkedik
el, a 43-as számú nemzetközi közút legvégén, mint
határátkelő település. A falu Magyarország egyik
legfiatalabb települése. 1920 előtt a történelmi
Magyarország Nagylak nevű mezővárosának (ma a
romániai Nadlac) ugar területi egységeként tartották
nyilván. A trianoni békeszerződés következményeként
kialakult új határ ezt a területet leválasztotta az
anyatelepülésről.
Dél-Alföldi régióban nagy hagyománya volt a
kendertermesztésnek, melynek biológiai és mechanikai
feltárására 1903-ban az elődök kendergyárat építettek. Az
említett gyár a leválasztás során magyar oldalon maradt.
Gigászi oszlopként magasodik a település fölé, és
szimbólumává vált a 70 méteres gyárkémény, melynek
teteje erős szélben képes akár egy métert is kilengeni. Az
itt folyó munka mindig nagyban befolyásolta a
környékbeliek megélhetési lehetőségeit. A gyár az 1970-es
években több mint 600 embernek biztosított munkát, de a
80-as években a fogyasztói szokás robbanásszerűen
bekövetkezett változása a foglalkoztatottak csökkenéséhez
vezetett.
Nagylak meghatározó jellemzője a határátkelő megléte,
ám a település központi területén szerencsésen a határon
átkelő nemzetközi forgalom nem halad át. A település
beépített területe a 43-as úttól északra helyezkedik el.
Nagylak általános település képe falusias jelleget mutat.
Jellemző a földszintes családi házas beépítés, a kertgazdálkodásra és kisállat tartásra is alkalmas
telekméretekkel.
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Magyarország számára az I. világháború a belgrádi fegyverszüneti megállapodás
(1918. november 13.) aláírásával ért véget. Magyarország új határairól a párizsi
békekonferencia már 1919. február 26-án döntött, de azt csak 1920. január közepén
hozták a magyar kormány tudomására.
Az új országhatár kettévágta Csanád vármegye volt Nagylaki-járását. A járás
székhelyét, Nagylakot és Sajtényt Romániához csatolták, a járás többi községe
(Beka, Kövegy, Nagykirályhegyes és Palota) magyar fennhatóság alatt maradt,
akárcsak a nagylaki határrész két darabja, a Balatán és az Ugar.
A Balatán határrész a mai Nadlac nyugati részén, a Csiga legelőig terjedt. Az 1922.
évi határmódosítás óta ez a terület azonos a község jelenlegi közigazgatási
területével.
A területet először Csanádpalotához csatolták. A különböző fórumról érkező
beadványok és ígérvények hatására, valamint az önálló községgé válás jelentős
feltételeinek biztosítása után, 1922. október 9-én a vármegyei törvényhatósági
bizottság a szervezési szabályrendelet jóváhagyásával zárult le az önálló községgé
szervezés folyamata.
I.Katonai felmérés (1763-1787)

A község szervezésének alapja a gyárban dolgozók ott tartása, ellátása volt. A
község önállóságát kiharcoló erők a kendergyár vezetése és személyesen Benedict
igazgató volt.
Az 1920-as népszámlálás időpontjában a lakosság száma 503 fő volt, 52,5%-ban
nő. Ez a női „túlsúly” magyarázható azzal, hogy a kendergyárban – mint általában
a textiliparban – viszonylag magas volt a női dolgozók aránya.

1941-es katonai felmérés
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Az „őslakosság” életkor szerinti megoszlása is igen kedvező, a munkaképes lakosság
aránya 60 % volt.
A község nemzetiség szerinti megoszlása 41,4 % magyar, 44,9 % szlovák 12,3 %
román és 1,4 % „egyéb” volt.
Munkalehetőséget a kendergyár, a mezőgazdaság, kisebb mértékben a vasút és
elenyésző mértékben a háztartások biztosítottak.
A közel 500 fő 58 lakóházban lakott. Ebből 42 volt tanya. A 43-as útra merőleges
települési főút mellett, elsősorban a vasúti megállóhely közvetlen környezetében
alakult ki a település magja, s e terület fejlődött északi irányba folyamatosan a
gyártelep irányába. A vasúti laképületeket leszámítva a gyártelepen 11 lakóépület
állt, amiből 4 épület égetett téglából, a többi vályogtéglából. A vasúti lakóépületek
téglából épültek. A lakóházak 46,2 %-a volt cserép-, és nem egészen 10 %-a nádtetős.
A gyári munkáslakások fa, illetve kátránypapír-tetős épületekben voltak.
A községi ellátás intézményei hiányoztak. Még „igazi” községháza sem volt. Ebben az
időszakban nem volt óvoda, könyvtár, templom, orvosi rendelő, temető, közkút,
stb. csupán egy egytantermes iskola működött.
A községgé alakulás első településrendezésben fontos lépése az „újtelep”
kialakulása, ami nagyjából fél évszázadba tellett. 1925-ben megtörténtek az első
telek kiosztások. 54 nagylaki lakosnak, személyenként 400 négyszögölös
háztelkeket, valamint a községháza felépítéséhez szükséges telkeket osztották ki.
az 1927-es országos házépítési kölcsönakciónak köszönhetően 25 egyszobás, és 21
kétszobás ház épült. A község két legrégebbi utcája 1941-re alakult ki.
Az un. ONCSA-házak építése 1941-ben, egy másik országos lakásépítési akció
keretében kezdődött.
1944-ben szűnt meg véglegesen a gyári közösség, amely a település életében,
gazdasági fejlődésében új időszakot eredményezett. A község területén folyó
fegyveres harc szerencsére sem emberi életben, sem a javakban nem okozott
nagyobb károkat.
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1950-ben átszervezték a magyar közigazgatás területi rendszerét, amely Nagylakot úgy
érintette, hogy az egész ugari részt Csanádpalotához csatolták. Ezzel egyidejűleg Nagylak
1944. évi lakosságának közel fele 1950-re megszűnt nagylaki lakosnak lenni. Az ugari rész
elcsatolásával a közigazgatási terület is értelemszerűen csökkent, szántóföldi művelésre
igen kevés föld maradt, ennek megfelelően a megélhetés tekintetében a lakosság az
iparra tudott csak támaszkodni. 1950-ben a lakosok közel 85%-ának az ipar biztosított
megélhetést.
Az intézményi fejlesztésben nagy szerepe volt a lakosságnak, a megvalósulást az
önkéntes részvétel segítette. Így lett 1947-től a falunak is óvodája, ami 1950-ben került
községi kezelésbe.
1946-ban a fiatalok társadalmi munkájának köszönhetően épült meg az első
„kultúrterem”, amit tovább építve valósult meg a Kultúr Ház, könyvtárral, klubszobával,
mozival.

Az 1960-as évekbeli állami és tanácsi lakásépítési akciók alakították ki a község
mai képét. A gyári kolónia régi lakásainak csaknem teljes egészében történő
felszámolása mellett építésként a Nyárfa sor és a Rózsa sor épületei is
megjelentek. Ebben az időben új községrész alakult ki a vasút túlsó oldalán is.
A gyártelepen új épület épült, (a „8”-as) de szinte minden megmaradt régi lakást
átalakítottak, modernizáltak. A régi barokképületet csaknem teljesen
elbontották.
A községben 1960-1980 között közel 150 új lakás épült, melyek minőségében is
jelentősen felülmúlták a már meglévőeket.
1968-ban nemzetközi határátkelő nyílt meg Nagylakon, aminek a települési
környezet, utcakép arculatát alakító hatása nem jelentős.
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Örökségünk
Örökségünk a múltból ránk maradt emlékek, amelyek értéket képviselnek számunkra, felelősséggel tartozunk értük. Nagylak fiatal korából
adódóan műemléki védettségű elemmel nem rendelkezik. A település mai helyén való kialakulásának története alig egy évszázadra
vezethető vissza.

A
községháza
helyi
védelemre
javasolt
épülete.

Az egyéb, helyi védelemben nem részesülő épületek annak a területnek a bemutatásában szerepelnek, amelyikben az adott épület
megtalálható. Így az egyes karakterekben, mint településrészekben kerülnek külön szöveges ismertetés nélkül bemutatásra az értéket
képviselő épületek, és a közintézmények is.
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Településképi szempontból meghatározó eltérő karakterű területek
Településképi szempontból építészetileg meghatározó az egyes telkek beépítési
módja, mértéke, az elhelyezett építmények helyzete, magassága, kialakításának
formavilága és minősége. Nem elhanyagolható a növényállomány minősége,
fajtája, sűrűsége, gondozottsága sem az utcakép alakítása során. A természeti és
épített környezet együttesen adja meg az adott terület településen belüli
presztizsét.
Építményt, építményrészt a környezet adottságainak figyelembevételével,
ahhoz illeszkedve kell megvalósítani úgy, hogy a beépítés az adott utca értékeit
figyelembe vegye.
A közterülettel érintkező telekhatáron történő építés esetén az egy telken lévő
épületeket egységes terv alapján ajánlott kialakítani.
Nagylak általános településképe falusias, az intézmények léptéke is hasonló a
lakó funkciójú épületekével.
A természetvédelemmel érintett külterületi részek a Körös-Maros Nemzeti Park
ajánlása szerint településképi szempontból meghatározó területként szükséges
figyelembe venni.

Ikerházas beépítés karaktere
Szabadonálló beépítés karaktere
Hagyományos településmag karaktere
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Településkép általános jellemzése
A településkép karakterét, térszerkezetét meghatározza a telkek beépítése és a házak építészeti kialakítása. Nagylakon a jellemző
területhasználat a falusias lakóterület. Az egyes telkeken funkcionálisan nem csak a lakó, hanem a növénytermesztés és az állattenyésztés is
helyet kap.
A településképet nagyban befolyásolja az egyes telkeken megjelenő épületek anyaghasználata, szín és formavilága, valamint az egymáshoz
való viszony, illeszkedés mértéke.
Nagylakon jól kivehető az egyes karakterek jellegzetessége, az egységes településkép tüzetes vizsgálata során rálelhetünk egyediségükre. A
Nyárfa sor és országhatár közötti területen jellemző az oldalhatáron álló beépítés, kivéve a Nyárfa sor - Rózsa sor által határolt tömböt, ahol
az ikres beépítés uralkodik.
A telekméretek az 1927 és 1940 évi osztásoknál 1300 m2, majd a későbbi, 1947-esnél az 1300-1600 m2 telekméretek alakultak ki. Az ikres
beépítésű telkek telekméretei 720 és 990 m2között alakultak.
A Nyárfa sortól nyugatra kialakult településrészen jellemzően szabadonálló beépítés a hagyományos, sátortetős lakóházak telepítésével.
Nagylak intézményei szétszórva találhatók, nem alkotnak egybefüggő, tiszta intézményi funkciójú területet.
A település kialakulásában jelentős szerepet betöltő Gyártelep a lakóterületi belterülettől távolabb, északi irányban fekszik, nem alkotnak
egybefüggő beépített területet. A Gyártelepen lévő többlakásos társasházak és egyéb épületek nagy része építészetileg értékes elemek,
felújításuk sürgős lenne. Fennmaradásnak erős gátja maga a településrendezési terv, ami gazdasági területfelhasználást rögzít, ezzel
nehezítve mind a felújítást, újrahasznosítást, mind esetlegesen új, tisztán lakó funkciójú épületek elhelyezését.
Nagylak speciális területe a határátkelő, ami a település hétköznapi életében, arculatának alakításában nem játszik jelentős szerepet.
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Eltérő karakterű területek bemutatása
Településmag karaktere
Nagylak első beépítései a vasútállomás környékén alakultak ki. A
Magyarcsanád – romániai Nagylak viszonylatú útra merőlegesen haladó,
Csanádpalotára vezető úttal párhuzamosan alakult ki az új utca, és
településmag. Mai képében jellemzően földszintes, utcára merőleges
tetőgerincű, oldalhatáron álló, előkertes, vagy előkert nélkül telepített
lakóépületek sorakoznak a területen. A „FAKSZ-os” házak által megvalósult
két legrégebbi utcán (mai Petőfi és Felszabadulás utca) megjelentek a
sátortetős épületek is, de telepítésükben, épületmagasságban mértéktartóak,
így illeszkedésük biztosított. Az 1941-es másik lakásépítési akciójából jött
létre az ún. ONCSA házak területe.
Külső megjelenésükre jellemező a cseréppel fedett, kb. 45 –os tető, üres
oromzattal, párkányzattal, tégla- vagy faoszlopos oldaltornáccal. A tornác
szélességével növelt méretre kerülő, deszkával fedett oromzatos utcai
homlokzatra ma jellemzően a szoba két ablaka került, a bejárat az udvar felöl
található.
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Egykor a 6x10 m-es, egyszobás, nyitott tornácos épületekben konyha, és kamra mellett egy mosdófülke volt. Az egységes tervek alapján készült fehérre
meszelt házak alkotta telepen 1942 nyarán történt a kulcsátadás. Nagylakon 28 ONCSA ház épült.

Az utcák keskenyek, az egy sávszélességű burkolt út mellett zöldterület és mindkét oldalon járda található. A lehatárolásra került terület a
később létrejövő, Pacsirta utca melletti beépítést is magában foglalja egészen az ikres beépítések határáig. E területen van az polgármesteri
hivatal épületét is magába foglaló utca, ahol a beépítés meglehetősen vegyes. A Hivatal mellett megjelenő, utcavonaltól hátrahúzott,
kétszintes épület megjelenése jó irány lehet. A beépítés magassági növelése, a kiszolgáló funkciók odatelepülése központi környezetet
biztosíthatna az önkormányzat hivatali épületének.
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Ikerházas beépítés karaktere
Az 1960-as években olyan állami és tanácsi lakásépítési akciók valósultak meg,
amelyek nem csak a község mai képét alakították ki, de lehetővé tették a gyári
kolónia régi lakásainak csaknem teljes felszámolását is. Az támogatási akciókkal
létrejövő fejlesztések mellett magánerős építkezések is kezdődtek.
Az 1960-1980 közötti időszakban közel 150 új lakás épült. Nemcsak számban, de
minőségben is jelentős javulás állt be a település lakásállományában.
A területen jellemző az ikerházas beépítés, amik felújítása során javasolt az
épületenkénti egységes stílus megtartása. Néhány két szint, plusz tetőtér
beépítésű épülettől eltekintve jellemzően földszintes családi házak sorát találjuk.
Az utca itt szélesebb, az utat kísérő zöldsáv jelentősebb.
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Szabadon álló beépítés karaktere
Az 1960-as évek építési tevékenysége hozta létre a vasút túloldalán lévő településrészt. A beépítés jellemzően előkertes, oldalhatáron álló. A
Pacsirta utcai keskenyebb, hosszú telkek mögött lazább beépítés is megjelenik. A vasútra, és az azt szegélyező széles zöldre néző földszintes,
sátortetős családi házak sora egységes utcaképet mutat. A területen a lakóépületek hasonló kialakításúak, az épületmagasság, beépítés,
telepítés egységes.
A vasút egyértelmű fizikai akadályt jelent, hisz az átjárás az „Újfaluba”, illetve a fő közlekedési útra egy átjárón lehetséges.
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Szentlélek templom
Ezen a területen található a község temploma is.
Az 1920-as trianoni békeszerződés, és kialakult új határ leválasztotta ezt a területet az
anyatelepüléstől, így azóta templom nélkül maradt Nagylak.
A templom építését megelőzően harangtornyot állított a helyi közösség a faluban, és akkor
határozták el, hogy egy kis kápolnát, vagy templomot emelnek. A templom építése 2011-ben
kezdődött el, Germán Géza építész tervei alapján. A pályázati forrásokból, az egyházmegyei
támogatásból, valamint a helyi önkormányzati és a helyi hívő közösség felajánlásaiból épült
templomot 2014. június 7-én szentelték fel.
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Külterület
A település kialakulásának sajátosságából adódóan a külterületi tanyás gazdálkodás és az ehhez kapcsolódó életvitel nem olyan
nagyságrendű, mint általában a Dél-Alföldön. A kinnlakás ugyan előfordul, de a különböző területi elcsatolások, határrendezések miatt kevés
termőföld áll rendelkezésre, ez is egyik oka, hogy a mezőgazdasági gazdálkodás az 1920-as évektől itt nem annyira jellemző. Nagylak fő
megélhetését az ipar adta, az itt élő népesség nagy része a Gyártelepen, később a Faluban lakott. A Gyártelep és a Balatán nem kapcsolódik
közvetlenül a klasszikusan vett községi belterülethez, ezért mint a külterületi lakott rész kerül említésre. Az épületek állaga, beépítési
jellemzői alapvetően különbözőek az eddig bemutatott részekétől. A Gyártelepen többlakásos, több szintes társasházak, egyéb kiszolgáló, és
gyárépületek találhatók. A Balatán tanyán körülépített udvaros beépítésre emlékeztető telepítés van.
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A településkép minőségi formálására vonatkozó ajánlások: építészeti útmutató, közterületek településképi
útmutatója –utcák, terek
Általános, a település egészére vonatkozó ajánlások
Az utca, a tér, a park a település mindenki által használt köztere. Ennek alakítása nem csupán az egyes telkek beépítéséből, hanem a tér
arányából, a térfalat meghatározó felületek rajzolatától, minőségétől, anyaghasználatától is függ. Az utca hangulatát befolyásolja a
zöldfelület is, ami sok esetben jótékonyan eltakarja az egyes építészeti elemeket.
Az egyes telkek használata meghatározza az utakon közlekedők körét, a gépjárművek mennyiségét és fajtáját egyaránt. A forgalom is
hatással van az utca hangulatára, ezért fontos a területhasználatok olyan meghatározása, mellyel a funkciók biztosítani tudják az egymás
mellett élés harmóniáját.
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Nagylak beépítése, használata, hangulata homogén, falusias jellegű. Az építési tevékenységekre vonatozó építészeti ajánlások, javaslatok:
-

-

-

-

a kialakított új épületek az utcaképbe tömegükkel,
homlokzati tagolásukkal illeszkedjenek, (homlokzat-,
párkány-, ereszmagasság, tetőhajlásszög, gerincvonal,
stb.)
az épületek tájolása, telepítése, az előkert mérete a
szomszédos épületekhez hasonló legyen, mely
szabályokat a településképi rendeletben és helyi
építési szabályzatban szükséges meghatározni,
földszintes épületek jellemzőek, az alacsony beépítési
magasság megtartása javasolt,
az épületeken használt anyagok lehetőleg a fa, tégla,
kő, és egyéb természetes anyagok legyenek,
tetőfedésként a hagyományos, egyszínű cserép
alkalmazása javasolt,
lakóépületek tetőhajlásszöge nyeregtető esetén 40 – 45 közötti, sátortető esetén 30 – 35 közötti, amitől eltérés nem javasolt,
a homlokzatokon az egyszerű, nyugodt homlokzatképzés javasolt,
a lakófunkcióval egy tömegben megjelenő garázs kialakítása, utcára nyíló garázs nem kívánatos,
az épületgépészeti elemek, klíma, antenna lehetőleg a közterületről nem látható helyen legyenek elhelyezve,
a korszerűsítés, felújítás során a településen általánosan használt szín választásával a környezetbe illeszkedés biztosítható lehet,
nyílászárók cseréje esetén a fehér műanyag kerülése kívánatos,
a kerítések legfeljebb 150 cm magasságú, áttört kerítések legyenek, maximum 50 cm-es tömör lábazattal,
közterületek alakításánál az utcabútorok, burkolatok a hagyományos falusias környezethez illeszkedők legyenek, ettől eltérő forma és
anyaghasználat csak az intézményi használatú épületek esetén indokolt,
a közterületeken, utcákon telepített növények kiválasztásánál törekedni kell a lombhullató őshonos fák és gyümölcsfák használatára,
örökzöld nem ajánlott.
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Építészeti ajánlások
Telepítés, beépítés
Nagylak Csongrád megye egyik legfiatalabb
települése. A tudatos, tervezett lakóterületi
kijelölések, az egy időben, egyszerre több
lakóház építések jellemzően egységes
utcakép kialakítására adtak lehetőséget. A
dömpingszerű
építés
eredményeként
létrejövő beépítési adottságokhoz javasolt a
továbbiakban is az illeszkedés. A rendeltetés
megválasztásakor figyelembe szükséges
venni a szomszédos ingatlanokon jellemző
használatot, az épületek elhelyezésénél azok
benapozását, zavartalan megközelítését
akadályozni nem javasolt.
A jellemző beépítés az oldalhatáron álló.
Amennyiben meglévő épület bontása után
kerül új épület a telekre, javasolt az eredeti
beépítés megtartása. Ha ettől eltérő
beépítést kívánnak megvalósítani, úgy a
szomszédos épületek beépítéséhez javasolt
igazodni a kedvezőbb utcakép alakítása
érdekében.
Kerülendő az utcafrontra nyíló gazdasági,
tároló, vagy garázs épület.
A telepítéskor az épületek utcára néző
épületsíkját az utcavonalra, vagy azzal
párhuzamosan ajánlott elhelyezni.
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Homlokzatmagasság, építménymagasság
Új épületek építésénél, vagy meglévők felújításánál
figyelembe kell venni a már meglévő, szomszédos
épületek magasságát. A közel azonos magasságú
épületek összhatásukban kedvezőbb utcaképet
eredményezhetnek. Nem javasolt a magas épületek,
illetve többszintes épületek emelése.

Tető
Az épületek tömegét jelentősen befolyásolja a
tetőidom megválasztása. A túl tagolt tetőidom
zaklatottá teszi az összhatást, törekedni kell az
egyszerű formák alkalmazására. Hagyományosan a
mozgalmas tetőfelületek általában a tágas térben,
szabadonálló beépítésű telkeken jelent meg, az ún.
villa típusú épületeken. Utcaszerű beépítésben nem.
Fő jellegként a nyereg-, vagy sátortetős tetők
hozhatnak kedvező utcaképet. Új épületek
építésénél, vagy meglévők felújításánál figyelembe
kell venni a környező épületek tetőzetének
tetőhajlásszögét.
A
magyar
településeken
hagyományosan az ország éghajlati adottságaira
tekintettel a 40° körüli tetőhajlásszög jellemző. A túl
magas, vagy túl alacsony tetőhajlásszög kerülendő.
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Homlokzatképzés, anyaghasználat, szín
Az épületek tömegformálása során a hagyományos arányok megtartására javasolt, de legalább
az utcai homlokzaton törekedni kell a hagyományos formavilág követésére. A hagyományos
nyílászáró osztások, formájának figyelmen kívül hagyása kedvezőtlenül befolyásolhatja az
utcaképet.
A településen a téglaépítésű, vakolt felületek jellemzőek, pasztell színek alkalmazásával. A
tetőfedés anyagára a hagyományos kerámia cserépfedés javasolt natúr, téglavörös vagy
terrakotta színben. Nem hat kedvezően a településképre a feltűnő, kirívó színek használata,
ezért azokat sem homlokzaton, sem tetőn, sem egyéb burkolaton nem javasolt alkalmazni.
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Kerítések
Nagylakon jellemzően az áttört kerítés jelenik meg. A kerítés
kialakításának utcakép alakító jellege elvitathatatlan. Fontos a
kerítésnél a minőségi anyagválasztás, és az igényes kivitelezés.
Nagyban javítja az összhatást, ha stílusában a főépülettel
összhangban van. A területen jellemző a tömör lábazattal készült,
drót, acél vagy fa kerítés, melynek alkalmazása a továbbiakban is
javasolt.

Gépészeti elemek, egyéb utcaképet meghatározó elemek
Az épületek használata, a klíma változása szinte megköveteli a kiegészítő gépészeti elemek megjelenését. A környezet védelme, a
fenntarthatóság követelménye, az energia- és környezettudatosság szintén új elemek sorát eredményezi az épületeken, vagy a kertekben.
Ezeknek az elemeknek az utcai homlokzaton való megjelenése esztétikai szempontból nem kedvező, azonban sokszor elkerülhetetlen. A
technológiai szükségesség és a településkép formálásra irányuló elvek legtöbbször ellentétben állnak egymással. Napjainkban már egyre
több lehetőség van a kevésbé zavaró elemek beépítésére, javasolt ezek alkalmazása.
Az elektromos vezetékek korszerűsítése, bővítése esetén lehetőleg a földfelszín alatti kiépítést kell előnyben részesíteni. A vezetékek
vonalvezetését lehetőleg a zöldsávban, a növényzet védelmével egyidejűleg javasolt megvalósítani, a meglévő oszlopsorok igénybevételével.
Az ajánlás a település teljes belterületére érvényes.
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Jó példák bemutatása
Épületek, anyaghasználat, szín, homlokzatképzés
Az új épületek megformálásánál figyelembe kell venni a hagyományosan kialakult beépítést, tömegformálást, építészeti kialakítást. Úgy
szükséges az új igényeknek megfelelő épületeket megfogalmazni, hogy beleilleszkedjenek a meglévő környezetbe, és ne legyenek kirívóak.
Az értékek felismerése, továbbvitele, a fejlődésbe való jó illeszkedés nehéz feladat, nagyfokú érzékenységet és kompromisszum készséget is
követel – mind az építtetőtől, mind az alkotó építésztől.
A visszafogott, természetes
színek alkalmazása harmonikus
utcaképet mutat. A lakóépület
színvilágával
köszönőviszonyban lévő kerítés esztétikailag kedvező hatású.
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Tető
A tető színének és anyagának megválasztásánál a hagyományosan kialakultakhoz javasolt igazodni. Színválasztásnál nem javasolt a rikító,
valamint az un. „mediterrán” szín alkalmazása.

Növényzet, utcafásítás
Az utcakép és a klíma szempontjából is fontos a település egybefüggő zöldfelületének kialakítása és megóvása. Az ökológiai szempontból
aktív folyosók növényeinek kiválasztása a területileg őshonos fajtákból javasolt. Országosan jellemző, hogy az utcák fásítására korábban
alkalmazott gyümölcsfákat egyéb fás szárú növények váltották fel. Sajnálatosan nagy népszerűségnek örvendenek a tuják, oszlopos tuják,
melyek telepítése településképi szempontból nem javasolt. A lombhullató fák éghajlatunkra nemcsak hogy jobban jellemző, de a lombok,
levelek évszakonkénti változása mindig új impulzust ad a szürke hétköznapokban.
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Nyílászárók
A nyílászárók nagysága, osztása a belső terek megvilágítása mellett a
homlokzat meghatározó eleme. Ennek megfelelően nem csak az
alaprajzi meghatározottságra, de az épület tömegére is figyelemmel
lévő nyílászárók kialakítása javasolt. A hagyományos anyaghasználat
a fa, de több esetben megjelenik a műanyag. Színezése barna vagy
fehér. Új épületek építése, vagy a meglévők felújítása során
tetszőleges anyagú, de fa mintázatú keret, és víztiszta síküvegezés
beépítése javasolt. Utcai homlokzaton a redőnyszekrényt beépített,
rejtett vagy legalább a homlokzat síkjából nem kiugró kivitelben, a
nyílászáróval megegyező színben javasolt kialakítani.
Kerítések
A vagyonvédelmi funkció mellett az utcakép egyik meghatározó eleme a kerítés. Mégis sokszor az
építkezések utolsó fázisa a kerítés végleges kialakítása. Fontod, hogy stílusában, színében
harmonizáljon magával az adott telken lévő épülettel, és az utca harmonikusságát biztosítsa. A falusias
jellegű települések esetén az áttört kerítés a hagyományosan kialakult, és javasolt. A tömör kerítés
nyomott utcaképet hoz létre, a falusias attitűdtől idegen, zárkózottságot sugall. Az előkertet is láttatni
engedő, áttört kerítés alkalmazása javasolt.
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Kertek, utcák
Az áttört kerítéseknek hála az utca kiszélesedik az egyes ingatlanok kertjeivel, a kertek pedig egybeolvadnak az utat kísérő közterületi
zöldfelületekkel. Szerencsésen nem csak optikailag érzik magukénak a nagylakiak a házuk előtti közterületet, de tevékenyen részt is vállalnak
annak szépítésében. A növények telepítésénél az őshonos fajokat javasolt előnyben részesíteni, a különböző örökzöld tuják nem tükrözik az
éghajlat adta sajátosságokat., ezért azok kerülendők.
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Közterületek
A közterületeken elhelyezett utcabútorok lehetőleg azonos stílusban készüljenek. Az utcák, terek esetén a műszaki, karbantartási
szempontból előnyösebb kisméretű burkolatok alkalmazása javasolt. Hibák esetén könnyebben felszedhetők, a hibás elemek javíthatók.
Esztétikai szempontból a természetes anyagú, színezetlen elemek javasoltak. Mintázatként az elemek rakási módja értelmezhető.
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Külterületre vonatkozó javaslatok
A külterületi beépítések esetén különösen fontos a természetes anyag és színhasználat.
Segíti a természetes környezetbe való illeszkedést a visszafogott tömegalakítás és
építménymagasság alkalmazása. A tájba illesztés szempontjából előnyös, ha a
tanyatelkek egyáltalán nem, vagy egyszerű drótháló kerítéssel határoltak. A
mezőgazdasági termelésre viszonylag kis terület áll rendelkezésre, ezért Nagylak
területén jelentős számú tanya nem található.
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