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Mi a Településarculati Kézikönyv? Hogyan készül?
A TAK két egymástól különböző, de összehangolt munkafolyamat eredményéből jön létre.
Ezek egyike a szakértői munka, amikor a TAK készítésével megbízott tervezők szakmai
szempontból térképezik fel a település sajátosságait, értékeit, ezek összefüggéseit a
település történetével. Sor kerül ezen belül a hasonló karakterű településrészek
lehatárolására, értékeinek, sajátos arculatteremtő elemeinek meghatározására, ezek
fényképi dokumentálására is. Ezzel párhuzamosan a település irányítóival és a tervezőkkel
lefolytatott lakossági konzultáció-sorozat keretében kerülnek összefoglalásra azok az
értékek, elvárások és célkitűzések, amelyek alapján a szakmai megállapítások szelekciója
megtörténik, hogy a TAK, mint útmutató valóban azokra az épített és természeti
környezeti elemekre alapozhasson, amelyet az itt élők fontosnak, illetve a magukénak
tartanak. Így remélhető, hogy az építkezők, tervezők minél inkább késztetve érezzék
magukat arra, hogy kövessék a dokumentumban közös értékrendkéntmegfogalmazott
ajánlásokat, és minél kevésbé legyen igény a szükségszerűen uniformizáló, kényszert
jelentő kötelező előírások számonkérésére.
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A kézikönyv nem egy merev, lezárt egész,
hanem nyílt, folyamatos hozzászólást és
változtatást
lehetővé
tevő
kezdeményezés kíván lenni. Ahogy a
település története sem befejezett,
hanem folyamatosan továbbíródik.
Ezért, ha újabb szép ház születik, az
bekerülhet, sőt be is kell, hogy kerüljön a
könyvbe, ezáltal büszke lehessen rá
építtetője, tervezője, kivitelezője és a
település
egyaránt.
Egy
ház
elválaszthatatlan
kapcsolatban
van
szomszédaival, településével. Valódi
gyümölcse pedig csak annak a
kapcsolatnak van, ahol a felek egymást
megismerik, szeretik és békében élnek.
egymással.
Igaz
ez
az
emberi
kapcsolatoktól a zenén át, egészen
épített környezetünkig.
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BEVEZETÉS
„A
helyet
nem
szabad
összetéveszteni a térrel. A tér és a hely
között az a különbség, hogy a térnek
száma, a helynek arca van. A tér, ha csak
nem kivételes, minden esetben pontos
vonalakkal
határolható,
területe
négyzetmilliméterre kiszámítható és
alakja
körzővel
és
vonalzóval
megrajzolható. A tér mindig geometriai
ábra. A hely mindig festmény és rajz, és
nincs belőle több, mint ez az egy. A
térnek képlete, a helynek géniusza van.
Mert nemcsak természet és környezet,
föld, talaj, éghajlat, növényzet, vizek,
hegyek és mindez együttesen. A hely
nemcsak az, ahol a dolgok vannak. A hely
barátságos,
vagy
ellenszenves,
félelmetes, vagy szelíd, nyugodt, vagy
fenséges, és a nyelvnek alig van jelzője,
amit ne lehetne a helyre alkalmazni. Két
egyforma hely nincs éppúgy nincs, mint
megismételhető pillanat. A helynek
nemcsak fizikája, hanem metafizikája is
van és nemcsak látvány, hanem géniusz.
Ezért nem határozható meg, csak
lerajzolható, mert nem kiszámítható,
mert arc. A terek fogalmak, a helyek
nevek.”
Hamvas Béla: Öt géniusz

A kézikönyv segítség kíván lenni: a település helyeinek és tereinek bemutatásával, az értékek megismertetésével és az
útmutató résszel tárja fel az épített környezet szépségeit. Bevezeti az olvasót az építészeti értékek tárházába, hogy
olyan házat tudjon építeni, ami valódi büszkeséggel töltheti el, és a település képéhez illeszkedik, azt ízléssel viszi
tovább.
Az ajánlások nem tekinthetők kötelező jellegűnek, a céljuk nem a tervezési szabadság megkurtítása, uniformizálása,
hanem éppen a valós értékek megismertetése, a sokféle izgalmas lehetőség feltárása. Az unalomig másolt, giccses,
sokszor import klónok helyett a település karakteréhez illeszkedő választási lehetőségek bemutatása, a nem diktált,
hanem valódi szabadság megismertetése.
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LAJOSKOMÁROM BEMUTATÁSA
Lajoskomárom Fejér megye délnyugati részén az enyingi
járásban található, Dég-től nyugatra fekvő település. Enying
14 km Mezőkomárom 5 km, Dég 7 km, Nagyberény 17,5 km,
Ságvár 23 km, távolságra található. Vasút nem halad át a
településen, buszjárat biztosítja a tömegközlekedést.
A nagyközség három településrészbõl áll:
- a központi településrész – az egykori Lajoskomárom –
sakktáblaszerűen szerkesztett szabályos alaprajzával,
szalagtelkes ingatlanjaival, oldalhatáron álló, előkert nélküli
beépítési módjával egy rendezett, harmonikus település
benyomását kelti. E szabályos szerkezetet színesíti a
pincesorok, az egykori zártkertek, a temető és környéke, a
halastavak térsége, a lakóterülettől északra található
jelentősnagyságrendű mezõgazdasági üzemi terület.
A településrész lakos száma 1997-ben 1932 fő volt.
- Középbogárd, az egykori üzemközpont, ma Enyingi ÁG
Középbogárdi Üzeme mellé kialakított nagytelkes lakóterület
ugyancsak szabályos alaprajzú, a közel észak-déli irányú
vízfolyás két oldalán, illetve a 6402 számú összekötő út
északi oldalán jött létre és fejlődött a mai napig. A
településrész lakos száma 1997-ben 558 fő volt.
- Külsősáripuszta 62 fõ lakosával, egy utcára felfűződő lakóés üzemi területeivel, gondozott zöldfelületeivel a
nagyközség különleges értékének számít.

„Az első rendes falu” mondta Vas Gereben Lajoskomáromról

A címer pajzs alakú, melyet aranyszínű növényi ornamentika fon körbe.
A pajzs tetején a herceg Batthyány családra utaló korona található. A
pajzs közepén a falu alaprajzát jelképező sárga színű "H" - ezüstmezőben
- összekötő szárán a három falualapító felekezet templomának tornya
látható. A pajzs felső részén kékszínű drapéria búzakalász szegéllyel, alsó
záró részén pedig nemzeti trikolórunk helyezkedik el.
A cizellált ornamentika és a korona a községalapító Batthyány családra
utal, miként a "H" alak a hercegi címre és a falu eredeti alaprajzára. A
kék szín a békét, a búzakalászszegély a mezőgazdaságot jelképezi. A
három templomtorony a három falualapító népcsoportot: a katolikus
magyarokat, az evangélikus németeket és a református szlovákokat
szimbolizálja. A kék-arany színösszeállítás a falu alapszíneit jelzi, ahogy a
nemzetiszínű pajzszáró a hovatartozást.
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RÖVID TÖRTÉNET
Lajoskomárom község hazánk egyik legfiatalabb községe.
A 18. század végén még egy hatalmas, sűrűn benőtt erdő
terült el a mai Lajoskomárom helyén.
Ezt a területet az enyingi székhelyű Batthyány
család birtokolta,
akinek Mezőkomáromban is
voltak
birtokai, s Lajoskomáromot, azzal a szándékkal hozta létre,
hogy
viszonylag
hatalmas
átmérőjű
földjeit
gazdaságosabban meg tudja műveltetni jobbágyaival.
Ezért herceg Batthyány Lajos egy országos körlevelet tett
közzé, jófajta kedvezményeket ígérve az ide letelepülni
szándékozóknak. A földesurat szolgáló betelepülők 1802ben kezdték benépesíteni a kijelölt területeket; ezért a
fentiek szerint telepített község a Lajoskomárom nevet
kapta. Az ozorai úttól nyugatra elterülő földterület már
nem Lajos hűbérúré, hanem öccséé, Fülöpé volt, ezért ez a
terület a Fülöp-hegy nevet kapta. Ide szőlőt telepítettek,
amely mind a mai napig művelés alatt áll, sőt kellemes
kikapcsolódást nyújt a pincesori séta az ide látogatóknak.
A Batthyány család Lajoskomárom házhelyeit főúri
rangjának megfelelően a "H" betű alakjában jelölte ki. Itt
kaptak egy kis magyar hold területű házhelyeket, szessziót,
páskomot, szőlőföldet az ország minden tájáról
érkezők; svábok, tótokés magyarok, sváb többséggel. Az itt
lakók már a 19. század végén megalapozták szakmai
hírnevüket az állattenyésztés és a növénytermesztés
területén, és a 20. század első harmadában -az országban
először -önsegélyező egyesület alakult a termelők között,
egymás kárainak enyhítésére. A falu címerét és
zászlaját 1993-ban készítették, amely a három felekezetre,
és a mezőgazdaság túlsúlyára utal.
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Az első világháború után, a lakosság a temető
felé vezető út mentén gesztenyefákat
telepített, a háborúban elesett lajoskomáromi
emberek emlékére. Minden áldozatnak egy-egy
fát ültettek. Ez lett a gesztenyefasor, ide épült
az óvoda majd később az iskola is, amely előtte
a háború előtti egyházi iskolák különféle
épületeiben szétszórva működött. Ha tovább
sétálunk a fasorban, a temetőbe érünk. Itt
találjuk az 1991-ben áthelyezett – a védett
Gesztenye fasor háromszögébe- emlékparkot,
amelyben az I. és II. világháború, valamint
az 1956-os hősi halottak emlékoszlopát
állították fel. Az első világháborúban 80, a
másodikban 88, az 1956-os forradalomban egy
lajoskomáromi személy vesztette életét.
Lajoskomáromnak hátrányos a közlekedésföldrajzi adottsága: csak alacsonyabb rendű
közúton érhető el, illetve a 64-es számú
főközlekedési úthoz bekötőúttal csatlakozik,
annak ellenére, hogy a község mindenkori
vezetése igen erősen szorgalmazott minden
közelebbi vasútépítést. 1891-ben például nagy
részvényvásárlást ígértek, ha a VeszprémEnying-Dombóvár között tervezett helyiérdekű
vasút megépül, és az a község határát érinti. Ez
a terv azonban az uradalom tiltakozásán
megbukott. Vasútvonal tehát nem érinti a
községet.
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TEMPLOMAINK
A falu három temploma közül az evangélikus épült fel elsőként, 1817-1822 között a
hívek erejével. Ezt az épületet 1911-ben 1967-ben, majd 1999-ben renoválták. A
templom 400 férőhelyes. A harangokat az I. világháború idején beolvasztották.
Helyettük 1922-ben készültek az új harangok. Az evangélikus templom orgonáját a
pécsi Angster cég készítette. Oltárképe Jézust a Gecsemáné kertben ábrázolja.

Az órapárkányos, hagymasisakos tornyú református templom 1912-ben épült.
Harangjait az I. világháborúban szintén beolvasztották, és 1924-ben illetve 1929-ben
Az órapárkányos, hagymasisakos tornyú református templom 1912-ben épült.
öntöttek új harangot. A falu római katolikus templomát Hornig Károly költségén
Harangjait az I. világháborúban szintén beolvasztották, és 1924-ben illetve 1929-ben
építették. Alapkövét 1900. június 13-án helyezték el, a harangokat és az új templomot
öntöttek új harangot. A falu római katolikus templomát Hornig Károly költségén
1901-ben áldották meg. Az orgonát a püspök támogatásával a hívek vásárolták. A
építették. Alapkövét 1900. június 13-án helyezték el, a harangokat és az új templomot
templomot 1943-ban, majd 2000-ben tatarozták. 1961-ben a községben megépült
1901-ben áldották meg. Az orgonát a püspök támogatásával a hívek vásárolták. A
közös fedezeti forrásból az új mozihelyiség 250 férőhellyel, amely ma már nem
templomot 1943-ban, majd 2000-ben tatarozták.
működik.
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A
falu
római
katolikus
templomát Konráth Károly
plébános
kezdeményezésére, Hornig Károly veszprémi püspök költségén építették.
Alapkövét 1900. június 13-án helyezték el, a harangokat és az új
templomot 1901. november 27-én áldotta meg Rédey Gyula apátkanonok.
Az orgonát a püspök támogatásával a hívek szerezték.
A katolikus templom előtti kopjafát (2002) a település 200 éves
évfordulójára készítette Szemerei Gábor lajoskomáromi lakos.
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ÖRÖKSÉGÜNK
Településképi szempontból meghatározó építészeti, műemléki, táji és természeti értékek, településképi jellemzők
A falu mély talajvizű löszös síkságon fekszik, a löszréteg vízi hordalékra és homokos, agyagos pliocén rétegekre épült.
Vizei a hátakat határoló asszóvölgyben futnak, a felesleges csapadékvizet a község déli határán átfolyó Kutas-ér vezeti
le. A patakon 1879-ben hozták létre az első tavat, melynek zsilipjét 1880-ban készítették el. A kútvölgyi tó nyugati
részén jelölték ki 1879-ben a kenderáztató helyet, a többi részén a lovakat úsztatták. 1941-ben kérte Hahn János,
hogy újabb halastavat hozhasson létre. Ma öt horgásztó szolgálja a szabadidős tevékenységet.

Az enyhe tél, hűvös nyár jellemzi a szubmediterrán éghajlatot. A évi csapadékmennyiség kevesebb 71 mm.
A Kutasi tavon az 1931-ben az elhatározott leeresztés és tisztítás kapcsán 1932-ben strandfürdőt alakítottak ki. Ekkor
természetesen a kenderáztatás megszűnt. A strand kialakítását a község jegyzője igen jó megfigyeléssel indokolta: "A
községnek közfürdője nincs, így évente a nyári időszakban valóságos népvándorlás indul meg a Balaton felé, hogy ott
felüdüljenek. A Kutasi tó hozzáférhetőségénél, pormentes, vadregényes fekvésénél fogva egy közfürdő létesítésére
rendkívül alkalmas." A Kutasi hidat 1878-ban áthelyezték, majd a strand építésekor újjáépítették. A határban talált
hévízforrás még kiaknázásra vár, nagy reményeket fűznek hozzá a községbeliek.
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Lajoskomárom természeti adottságai, történelmének sokszínűsége különböző
nemzetíségű lakóinak együttélése adja azt az identitást, ami épületei közterületei
szintjén kifejeződik.
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Lajoskomárom Fejér megye egyik legfiatalabb, tervezett alaprajzú települése. A Sió és Sárrét övezte löszhátság
középpontjában fekszik. A tájat egykoron is kettészelő utak – ma a 6404 számú, illetve 6402 számú összekötő utak –
metszéspontjában a térség birtokosa, Batthyány Lajos „H” betü (herceg) formáját követő településalaprajzot alakított
ki, ahová német, szlovák és magyar jobbágyokat telepített. Az ezt követő fejlesztésekkel, a középbogárdi, valamint
Sáripusztai üzemközpontok létrehozásával alakult ki a mai három településrészből álló Lajoskomárom. Az eredetileg
betelepült magyar, német és szlovák lakosság fokozatosan elmagyarosodott. 1890-ben még egyenlő arányban éltek itt
magyarok és németek (1047), a szlovák népesség pedig 212-rõl 17-re apadt. 1930-ban csak 17-en, 1990-ben pedig
már senki sem vallotta magát németnek. Az eredetileg betelepült magyar, német és szlovák lakosság fokozatosan
elmagyarosodott.1890-ben még egyenlő arányban éltek itt magyarok és németek (1047), a szlovák népesség pedig
212-rõl 17-re apadt. 1930-ban csak 17-en, 1990-ben pedig már senki sem vallotta magát németnek.
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A lakófunkciót betöltő egytraktusos, tornácos, az
utcára merőlegesen tájolt parasztházak többnyire
vakoltak, szintén hódfarkú cseréppel fedettek. Az
oromzat rendkívül erős karaktert mutat a
településen, hiszen a szélén megjelenő hullámos
motívum, a két szellőzőablak, a köztük feltüntetett
építési év, az ezeket keretező díszítés, esetleg a
felettük kialakított csillag vakolatdísz igen gyakori
ornamentum. Ugyanilyen erős a homlokzaton
megjelenő tisztaszoba két, gyakran zsalugáterrel
árnyékolt ablaka, valamint a tornác bejárata.
Az utcaképet jelentősen befolyásoló elem az
alacsony kovácsoltvas kerítés mögött felsejlő
festett, fa tornácoszlopok sora, melyet gyakran
fellógatott muskátli (Pelargonium) vagy futtatott
növények díszítenek. Ez lazítja fel a XXI. század
köztéri aszfaltburkolatát.
A településen a Gesztenyefa soron található
emlékoszlop az I. és II. világháborúban valamint az
1956-os forradalomban elhunytaknak állít
emléket.
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ELTÉRŐ KARAKTERŰ
TELEPÜLÉSRÉSZEK
LAJOSKOMÁROMBAN
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LAJOSKOMÁROM, KÖZPONT „H”
Lajoskomárom Fejér megye egyike, a legfiatalabb tervezett
alaprajzú települései közül. A ma is létező, a tájat valaha
átszelő utak (mai elnevezésük szerint: 6404-es és 6402-es
számú összekötő utak) metszéspontjában Batthyány Lajos, a
térség birtokosa H (mint herceg) formában elterülő település
alaprajzot hozott létre, ahova szlovák, német és magyar
jobbágyakat telepített. A telepített község a Lajoskomárom
nevet kapta, mely alapítója herceg Batthyány Lajos
keresztnevének, és a „szúnyogos” jelentésű, szláv
eredetű komárom szó összetételéből keletkezett. A mai napig
megmaradt
településszerkezetet
egyforma
telkek,
oldalhatáros beépítési mód jellemzi. Az eredeti telekméretek
a mai napig fennmaradtak. A telkek és út között széle és
gondozott közterület található. Elmondhatjuk tehát, hogy az
Ófalu területe jellemzően sűrűn beépült terület, és erős
építészeti hatásokkal bír. Egyértelmű cél a Központ
telepölészerkezetileg védett területén a hagyományos
lajoskomáromi utcakép megőrzése az eredeti építészeti
elemek megtartásának támogatásával, új épületek építése,
meglévők átépítése esetén azok továbbgondolásával, a
folytonosság megőrzésével.

KÜLSŐ TELEPÜLÉSRÉSZEK
A zömében lakóházakkal folyamatosan beépült terület
vegyes jelleget mutatnak, építészeti karakterük semlegesnek
mondható. A falu - szemre és lélekre kellemes benyomást
téve -, széles utcáival, ápolt parkjaival és örökzöldjeivel
rendkívűl megnyugtató településképet mutat. A növényzet
szerepe meghatározó az utcaképekben.
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GESZTENYEFASOR ÉS KÖRNYÉKE
A Gesztenyefasor az I. világháború után ültették az elesett
lajoskomáromi emberek emlékére. Annyi fát ültettek
ahány hősi halottja volt Lajoskomáromnak. Ide épült az
óvoda majd az iskola is. Itt található az 1991-ben
áthelyezett emlékparkot, amelyben az I. és II. világháború
valamint az 1956-os hősi halottak emlékoszlopát állították
fel. A Gesztenyefasor a község központjából egészen a
temetőig vezet fel. A temető melletti, terméketlen északi
fekvésű páskom helyére 1879-ben akácost telepítettek. Ez
a lett a helyiek Erdője aljában a kenderáztató tavak késői
utódjával a Béka-tóval. A valamikori Fürdő út, ami az
1930-as évek elején kialakított kabinos, butellás
szabadtéri közfürdőhöz, majd 1968-tól a termálvizes
strandhoz vezetett. Az erdő községi tulajdonban lévő
részén 2014-ben tarvágást végeztek, de nem kellett egy
év sem, hogy újraültessék. A Béka tói tanösvény a
vadgesztenyéktől indul, s oda is érkezik vissza.
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FÜLÖP-HEGY
Az ozorai úttól nyugatra elterülő földterület már nem Lajos hűbérúré, hanem öccséé, Fülöpé volt. Ezért ez a terület a
Fülöp-hegy nevet kapta. Ide szőlőt telepítettek, amely a mai napig művelés alatt áll. 1891-ben a selyemtenyésztés
felkarolására a Fülöp-hegyi szőlők nyugati oldalán vezető csapást szederfákkal telepítették be. Ez ma az ország egyik
leghosszabb összefüggő szederfa sora. Mindenképpen védettségre javasolt. A község déli oldalán lévő pincefalu
egyrészt, mint a falusi életmódhoz kapcsolódó, a városiak számára a hobbi kertészkedés/szőlészkedés terepét
biztosító treületek, amelyek a falusi ellátási háttérre támaszkodó aktív pihenés színtere
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Számos különösen érdekes termőhelyet nézhetünk meg a térképeken. Ilyen például a Tolnai Borvidék részét
képező lajoskomáromi Fülöp-hegy, ami magányosan bár, de büszkén ad alapanyagot a tolnai boroknak. A Fülöphegy pincesora a falu egyik büszkesége. Fülöp-hegy szőlővel való beültetetéséről már egy 1808-as úriszéki
jegyzőkönyv beszámolt. A szőlőhegy hamar kicsinek bizonyult a lajosiak szorgalma miatt. 1862-től kezdték az Újhegyet
telepíteni, majd 1906-ban újabb területeken folyt a telepítés (Lóheres, Pascum, Zsellérszőlők). A szőlőhegy U alakú
elhelyezkedésű, áll egy parti pincesorból és keleti, illetve nyugati pincesorból. A szőlőterületek nagysága 12 ha, 80 %ban fehérbort (Olaszrizling, Zenit), 20 %-ban vörösbort (Kékfrankos, Zweigelt, Otelló) állítanak elő. Fülöphegy –
Szedres sor: a borszőlő termesztésén kívül a XIX. század végén a selyemhernyó tenyésztésnek helyt adó terület volt,
ezért szederfákkal ültették be.
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KÖZÉPBOGÁRD

Középbogárd már az 1700-as években is létező település
volt. Nevét Középpusztabogárd onnan kapta, hogy a
környéken lévő kilenc puszta központja volt. A
településről a legkorábbi írásos emlék 1786ból származik.
1920-as
években
csatolták
Lajoskomáromhoz. A szerkezet egységes oldalhatáros
beépítést mutat. A településrész „központja” rögtön
rögtön a Fő utcáról való lekanyarodásnál található. Még
a templom is belesimul az utcaképbe.

Eltérő karakterű településrészek |23

KÖZÉPBOGÁRD
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KÜLSŐSÁRIPUSZTA
A Lajoskomáromhoz tartozó Sáripuszta a magyar
lótenyésztés nagy múltra visszatekintő és méltán
elismert fellegvára. A szabdalt terep, a meredek
domboldal, a több kilométer hosszú völgyek, gyér
akácosok, a patak mentén húzódó nyárfák ideális
környezetet nyújtanak lovaglásra, tereplovaglásra és
terepkocsikázásra. A legnemesebb hagyományok és a
XXI. Századi kihívások formálták és formálják ma
is Sáripusztát, tették és teszik képessé arra, hogy nemes
állatok sorával és számtalan trófeával büszkélkedhessen
a magyar lovassport, lósport és ez a ménes. A szakmai
hozzáértés, az elhivatottság és a sok tekintetben
egyedülálló adottságok teremtenek ideális környezetet
ló és lovasa számára egyaránt. A településrészt feltáró út
egyik oldalán az istállók, kifutók és a jártatók
helyezkednek el. Az út másik oldalán a telepen élők
családi házai találhatók, laza, szabadonálló beépítési
móddal csatlakozva egymáshoz. a gondozott fasorok és
az alacsony inkább jelképes kerítések meghatározó
elemei a sáripusztai utcaképnek. A középpontban
található egykori iskola épülete a Klebelsberg korszak
épen megmaradt tanúja. Mindenképpen védettségre
javasolt.
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KÜLTERÜLETEK

A nagyközség Fejér megyében, a Mezőföld lösszel borított, mezőgazdasági művelésre igen alkalmas területén fekszik. A
pliocén korban kialakult homokos-agyagosrétegre a folyóvizek által szállított több méter vastag hordalékréteg került,
néhány helyen vastag lösztakarókkal, ami szintén rendkívül kedvező a mezőgazdaság számára. A változatos domborzat a
lapos vízmosásoknak és a kisebb-nagyobb halmoknak köszönhető. Legmagasabb pontjai 178 és 170m magasak. Kitűnő
talajminősége kedvező feltételeket nyújtott, és nyújt ma is a mezőgazdasági művelés számára. Ma is legfőképpen
gabonanövények termesztésével foglalkoznak, elsősorban búzát, kukoricát, árpát termesztenek. A lankákon és meleg
dombhátakon már kialakult szőlőtermesztő kultúra hagyományai még ma is megtalálhatóak, számos ültetvény létesült és
létesül ma is. A kedvező csapadékmennyiség, a jó minőségű talaj és a sok napsütés mellett biztonságosan beérő
termésből zamatos borok készülnek a helyi gazdák présházaiban. A térség a fejlődés következtében elvesztette az
erdőterületeit, ezért természetszerű erdőterületet, vagy nagyobb kiterjedésű foltot nem lehet megemlíteni. A
nagytelepülés területén húzódó tórendszer mind ökológiai mind gazdasági, turisztikai
szempontból jelentős, gazdag állatvilág alakult ki a környező nádasokban, mocsarakban, számtalan hazai madárfajnak
nyújt költési, táplálkozó, illetve búvóhelyet. A települést É-K- i oldalon határoló patak jelentősége nemcsak a településre
hulló csapadék felvételét oldja meg, de esztétikai élményben részesíti a partján élőket.

5
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ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ
Arra a kérdésre, mitől szép egy lakóház, nem lehet egy mondatban válaszolni.
Neves építészek és filozófusok a különféle megközelítések ellenére
egyetértenek azonban abban, hogy a közhiedelemmel ellentétben a szépség
nem szubjektív, nem részrehajló. Szép az, ami érdek nélkül tetszik, mondja
Kant. A szépség sokféle lehet. Borainkról sem mondhatjuk, hogy a vörösbor jó,
a fehér nem. Tudva, hogy bizonyos alkalmakhoz, ételekhez jobban illik a vörös,
mondhatjuk, hogy mi a rozét szeretjük. Ebben a fejezetben nem szeretnénk
egyoldalúan állást foglalni, leszűkíteni a lehetőségeket. Viszont szeretnénk
bemutatni, hogyan kerüljük el a legáltalánosabb hibákat.
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MAGASSÁG
Lajoskomárom egész területén a
lakóházak
magassága
közel
azonos. A meglévő épületek közé
épülő
új
házaknak
hasonló
magassággal kell épülniük, mint
környezetük. A túl magas házak
nem illeszkednek Lajoskomárom
jellemző utcaképeibe.

TETŐHAJLÁSSZÖG
Lajoskomárom történeti és újabb
településrészein a családi házak
tetőhajlásszöge
közel
azonos,
jellemzően 40-45 fok körüli. A
település újonnan kialakuló részén
a 35-45 fok az elterjedt. A meglévő
épületek közé épülő új házaknak
hasonló
tetőhajlásszöggel
kell
épülniük, mint környezetüknek. A túl
magas,
illetve
túl
alacsony
hajlásszögű tetővel rendelkező
épületek
nem
illeszkednek
Lajoskomárom településrészeinek
utcaképébe.
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TETŐFORMA
A településrészen lévő családi házak tetőformája egyszerű, általában kontyolás nélküli nyeregtető. Új házak
építésénél a szomszédok figyelembe vételével kell ehhez illeszkedni. Amennyiben az építési telek körül
kialakult egy nyeregtetős házakból álló utcakép, úgy oda nem javasolt tördelt tetőformájú épület tervezése,
hanem a szomszédokhoz hasonló tömegű és tetőformájú.

TELEPÍTÉS
Lajoskomárom szinte teljes területén oldalhatáron álló, a telken belüli elhelyezkedése az utcára merőleges
családi ház jellemző. A házak mögött a gazdasági épület az utcával párhuzamos tetőgerincű legyen, mely
előtt alacsony növényzet, mögött kert kialakítása javasolt, mely a jelenlegi településképbe illeszkedik. Az Halak, központ területén a növényekkel beültetett előkert legyen a beépítési vonal határa. A házak jellemzően
az utcára merőleges tetőgerinccel, és mögötte, hozzá csatlakozó oldalhatáron álló, azzal párhuzamos
gazdasági épülettel kerülnek elhelyezésre, melyek minden esetben követendő például szolgáljanak a
tervezésben.
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SZÍNEK
Lajoskomárom épületeinek szín- és anyaghasználata igen változatos, mégis némi illeszkedés felfedezhető
fel. A lakóházak lábazatának színe sötétebb, gyakran vöröses-barnás árnyalatú, míg az épületek törtfehérek
vagy szintén sárgás tónusúak, kontrasztos vakolatdíszekkel. Lajoskomárom egészén a meglévő épületek
színvilágához illeszkedő új épületek építése ajánlott. Nem elfogadható a feltűnő és kirívó színhasználat, mint
például rikító színű fémlemez fedés és burkolat.
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KERÍTÉSEK
Kerítések terén is beszélhetünk hagyományosan alkalmazott anyagokról, vagy formákról - Lajoskomárom esetében is
látható, amelyek példái a klasszikusan alkalmazott látszó tégla, kovácsoltvas és a fa kerítésnek. A település különböző
A Kutasi tavon az 1931-ben az elhatározott leeresztés és tisztítás kapcsán 1932-ben strandfürdőt
részein egyébként változatos anyaghasználattal találkozunk: a terméskőtől kezdve, a betonon át a kovácsoltvas
alakítottak ki. Ekkor természetesen a kenderáztatás megszűnt. A strand kialakítását a község jegyzője
kerítésekig, a legtöbb esetben viszont a fát vegyítették ezekkel az elemekkel. A kerítések kialakítása során bátran
igen jó megfigyeléssel indokolta: "A községnek közfürdője nincs, így évente a nyári időszakban
dolgozzunk a lakóépületünknél is alkalmazott anyagokkal, színekkel: így méginkább harmonikusabb, egységesebb
valóságos népvándorlás indul meg a Balaton felé, hogy ott felüdüljenek. A Kutasi tó
hatást érhetünk el. A kertkapu kialakításakor hangsúlyozzuk a belépés helyét, de kerüljük a túlzottan hivalkodó
hozzáférhetőségénél, pormentes, vadregényes fekvésénél fogva egy közfürdő létesítésére rendkívül
bejárati kialakítást.

alkalmas." A Kutasi hidat 1878-ban áthelyezték, majd a strand építésekor újjáépítették. A határban
talált
hévízforrás
mégazkiaknázásra
vár,
nagy reményeket
fűznek
hozzámegoldások
a községbeliek.
Lajoskomárom
egészén
áttört kerítések
kívánatosak,
tömör és nem
átlátható
nem elfogadhatóak.
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KERTEK
Az átalakuló, új településrészen is kiemelten fontos, hogy a településrész és az épületek harmonikusan illeszkedjenek
a tájba. A megfelelő telepítésen és terepalakításon túl ügyeljünk arra, hogy lehetőség szerint megfelelő természetes
hátteret, környezetet adjunk az épületnek. Így otthonunk olyan lesz, mintha már rég ott állna, emellett a kertben és az
épületben tartózkodás is kellemesebbé válik. A tájba illesztett épület nem hivalkodik, hasznosítja a fák szélvédelmét,
árnyékolását is. A kert legyen bensőséges kialakítású. Vonzóbb a látvány, ha nem tárul fel pőrén az épület és a kert
minden részlete. Az épületet részlegesen takarjuk növényekkel, amelyek kiemelik annak szépségét, kontrasztosabbá
téve az emberi alkotást. Az épület tájba illesztését a megfelelő építési hely megválasztása mellett nagyban segíthetjük
a meglévő növényzet megtartásával. A telek rendezésekor tartsunk, védjünk meg annyi növényt, amennyit lehet! A
csupasz telekre telepített növények csak sok év után nyújtanak kedvező látványt, barátságos környezetet. Egy
megmentett fa alá épített télikertnél például nem kell éveket várni, mire használhatóvá válik ez az átmeneti tér, mivel
a fa hűs árnyékot vet rá, télen viszont átengedi a melengető napsugarakat. A kert használatát, „helyiségeit” is
ugyanúgy meg kell tervezni, akár az épületét. Az újonnan kialakított építési telkeken a tervezés különösen fontos.
Lehetőség szerint terveztessük meg kertünket szakemberrel. A kert tervezését az épülettervezéssel egy időben
kezdjük meg, hogy az ideális megoldást megtalálhassuk. Így a kert és az épület egy egységes látványt és életteret fog
biztosítani számunkra. A kert funkciói kapcsolódjanak az épületrészekhez. Vegyük figyelembe azonban, hogy a kertben
minden tevékenységhez nagyobb teret igénylünk, ne zsúfoljuk tele funkciókkal. A volt zártkerti és majorsági
területeken törekedjünk az egykori használat megidézésére. Ha módunk és kedvünk van hozzá, alakítsunk ki
haszonkertet, ahol gyümölcsöt, zöldséget is termeszthetünk. A garázst lehetőleg az épületben alakítsuk ki, hogy több
hely maradjon a kertben, és ne terhelje a táj látványát egy újabb építmény. Az oldalkertben pergola kialakításával
oldhatjuk meg az autó elhelyezését. Anyaga fém vagy favázas legyen. Kerüljük a túlzottan hangsúlyos, nehéz
szerkezeti kialakítást. Alkalmazásukkal könnyebbé válik a falak karbantartása. Kialakításuk harmonizáljon az épület
színeivel, formavilágával.
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TORNÁCOK
A népi építészet egyik könnyen felismerhető, jellegzetes
eleme az oldalsó oszlopos tornác. A tornác kialakítására,
elhelyezkedésére is számos, részleteiben eltérő megoldás
lehetséges. A tornác az a folyosószerű, fedett, félig nyitott
tér, mely átmenetet képez a kert és a ház között. Nyáron
kiválóan árnyékol, télen viszont megfelelő tájolás mellett
nem állja útját az alacsonyan sütő napsugaraknak. Véd az
esőtől, hótól, forróságtól. A régi lajoskomáromi házak
oszlopos tornácai szép, követendő példák.
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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. Lajoskomárom történeti és hegyháti házain, valamint
régi középületein fából készült, osztott ablakokat, ajtókat használnak, olykor fa zsalugáterekkel. Leginkább elterjedt a
barna és zöld színek alkalmazása. Jellemző az ablakok faragott díszítése a vízszintes osztásban. Jellemzően az
épületek ablakai inkább álló arányúak. A jellegzetes formájú oromzati padlásablak használata a mai épületeknek
esztétikus megjelenést biztosít. Új épületek építése esetén tetszőleges anyagú, de fa mintázatú, vagy fegyverzetű,
víztiszta síküvegezésű, osztott ablakok beépítése javasolt. Utcai homlokzaton érdemes spalettát vagy zsalugátert
kialakítani, illetve redőnyszekrény csak beépített, rejtett kivitelben létesíthető, a nyílászáróval megegyező színben. A
nyílászárók javasolt színe világos és középbarna, olivazöld, vagy ezek szürkével tört árnyalata. Védett épületek esetén
ettől el lehet térni, annak eredeti színét megőrizni.
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HOMLOKZATKÉPZÉS
A régiek még tudták, hogy az utcai homlokzat az épület arca, ezért nagyon fontos, hogy mi az az arc, amit
megjelenítünk. Kialakításakor törekedni kell a hagyományos egyensúlyok megtartására, a kellemes arányú ablakok
megfelelő kiosztására. A történeti településrészeken kerülendő az utca felé a garázskapuval fordulni, javasolt inkább a
garázsokba oldalról, a telken belül behajtani. Ha ezt a telek szélessége nem engedi meg, akkor a tömegalakítást
érdemes úgy kivitelezni, hogy ne a garázskapu kapja a fő hangsúlyt a homlokzaton, melyen természetes (pl. fa)
anyaghasználattal, minimális boltív alkalmazásával enyhíthetünk az erőteljes ipari megjelenésen. A természetes
anyagok - a kő, tégla, vakolt felületek, faburkolat - részesítendők előnyben. A magastető héjalása sötétebb, vagy
világosabb árnyalatú agyagcserép, vagy ahhoz hasonló színű betoncserép lehet.
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RÉSZLETEK
Az egyszerű, de igényes, jól kitalált, szépen megépített részletek gazdagítják épületeinket, büszkévé teszik lakóit. Egyegy burkolat, eresz, tetőcsatlakozás, párkány részlet ilyen minőségben elkészítve díszítőelemként is működik, további
öncélú díszítés már nem kívánkozik az épületre. Érdekes plasztikai hatás érhető el a szerkezet síkváltásaival, melyre a fa
burkolat alkalmas. Az egyszerű lelambériázott, strukturálatlan felületek ugyanakkor unalmasak, végső esetben silánynak
is hathatnak.
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MAI PÉLDÁK
Ezeken az épületekenn az arányos
homlokzatszerkesztés és a természetes
anyaghasználat a kiemelendő. A különböző
struktúrájú és árnyalatú vakolt falfelületek
izgalmas homlokzati felületeket hoznak
létre. A ház fa bukorlatai a kerítés
anyagában is visszaköszön.

A kortárs, igényes épületek
fontos hangulatteremtő elemei
településüknek. Jelzik, hogy lakói
haladnak a korral, szeretik és
használják az újdonságokat,
támogatják
a
megújuló
generációk helyben maradását. A
hagyományos és a modern ilyen
együttélése teszi a települést élő
és élhető hellyé minden lakója
számára.
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Egy felújítás, bővítés kiváló lehetőségeket
rejt magában. Gyakran hosszú idő és sok
megtakarítás után válunk csak képessé,
hogy otthonunkat szebb, takarékosabb,
élhetőbb hellyé varázsoljuk. Fontos tehát,
hogy ezek során is törekedjünk a minőségi
anyaghasználatra, a megmenthető és
átörökíthető értékek megőrzésére és
értéknövelő
továbbfejlesztésére,
hisz
magunknak építünk és hosszú időre
tesszük azt. Kezeljük épületünket tárgy,
vagy befektetés helyett elsősorban
otthonként.
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UTCÁK, TEREK
Ha az utcákon végigsétálunk, megfigyelhetjük a
település egészére jellemző oldalhatáron álló
beépítési módot. A közterületek tervezésekor is
alkalmazkodjunk a meglévő adottságokhoz,
utcakeresztmetszethez,
jellemző
homlokzatmagasságokhoz,
tetőformákhoz.
Érdemes tekintettel lenni környezetünkre, hogy
ne alakuljon ki zavaros utca- és településkép.
Éljünk a lehetőséggel, tegyük még szebbé
településünket!
A virágos, zöld utcák, gondozott terek nagyon
fontos hozzátartozói az élhető, barátságos és
esztétikus településnek. Javasolt a légvezetékek
és a csapadékvíz-csatorna föld alá helyezése, így
lehetőség nyílik egyoldali zöldsáv létrehozására,
akár középmagas cserjék teleptésével. Az utak
találkozásánál és az emlékhelyeknél kisebb
teresedések alakultak ki, melyek zöldesítéséről
gondosdkoni érdemes a kellemesebb környezet
elérésének érdekében. Ide lehetőség szerint
szárazságtűrő, tájba illő növényeket, illetve az
öntözési lehetőség biztosítását javasoljuk.
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Az 5km-es nordic walking útvonal , mely
erdei ösvényen és a Béka tó, tanösvény
területén vezeti végig a falu és a környék
aktív lakóit. A játszótér sajátossága még,
hogy a Gesztenyefasor nevű utcában
található, mely a Kerekerdő Evangélikus
Óvodának, és a helyi Általános Iskolának
ad otthont, a falu közepén gyönyörű,
zöld, nyugodt légkört biztosítva a
gyerekeknek.
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A labdarúgás egészen az 1900-as évek elejéig nyúlik vissza. A jelenlegi pályát 1936. aug 20-án adták át, de előtte már
fociztak a fiatalok egyesületi szervezésben. A 70. évfordulóra önerőből társadalmi munkában kb. 4mill ft értékben
elkészült és átadásra került ünnepélyes keretek között az edzőpálya. 50 év alatt nem volt ekkora értékű társadalmi
munka !!!!

A labdarúgás egészen az 1900-as évek elejéig nyúlik vissza. A jelenlegi pályát 1936. aug 20-án adták
át, de előtte már fociztak a fiatalok egyesületi szervezésben. A 70. évfordulóra önerőből társadalmi
munkában kb. 4mill ft értékben elkészült és átadásra került ünnepélyes keretek között az edzőpálya.
50 év alatt nem volt ekkora értékű társadalmi munka !!!!
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HIRDETÉSEK, REKLÁMTÁBLÁK
Az utcaképhez a hirdetőtáblák, reklámfelületek, cégérek is ugyanúgy hozzátartoznak, mint az épületek vagy a
növényzet. De hogyan hirdessük portékánkat, szolgáltatásunkat úgy, hogy az ne legyen meghökkentő? Hiszen
elsősorban a figyelemfelkeltés a célunk, és nem a járókelők rosszallásának kiváltása. A hirdetés lényege a
tájékoztatás, amelyet utcaképbe illően is megtehetünk. Ha lehetőségünk van egy szebb utcakép, településkép
megteremtésére, miért ne élnénk a lehetőséggel?
Lajoskomárom történeti településrészén reklámhordozó nem helyezhető el. Cégér, cégtábla elhelyezésekor
elengedhetetlen, hogy az alkalmazkodjon az épület jellemzőihez, anyaghasználatához. A település egyéb területein
csak a szabályozás szerinti reklámhordozó helyezhető el, itt szintén elengedhetetlen a megfelelő anyaghasználat. A
tájképvédelmi jelentőségű területeken reklámhordozók elhelyezése nem indokolt, és nem javasolt. Újabb felszíni
infrastruktúra-hálózatok elhelyezése nem javasolt, s a meglévőek föld alá helyezése tisztább utcaképet
eredményezne.
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Az új szabályozás irányelvei
A hatályos rendelet átfogóan, korrektül szabályozza az épített örökség állományával kapcsolatos teendőket, anélkül
azonban, hogy olyan helyi sajátosságokat jelenítene meg, ami orientálhatja a környező épületek, vagy akár a védelem alá
eső területeken épülő házak tervezőit. Tekintettel arra, hogy a település markáns városképi elemként számba vehető
épületei funkciójuk és kialakításuk miatt rendszerint nem követhető (mert pl. barokk kastély, vagy éppen neogótikus
templom), a történeti építészeti elemeket tartalmazó lakóépületek pedig nem mutatnak településrészenként jellegzetes
eltéréseket, a harmonikus településkép kialakítása érdekében az új rendeletben a meglévő szabályokon túlmenően
várhatón a kialakult viszonyokhoz, szomszédokhoz való illeszkedés szabályait lesz érdemes tisztázni. Ez azt jelenti, hogy az
új épületnek a telken való elhelyezése, az előkert, a tömegformálás, a tetőgerinc iránya és a homlokzati anyaghasználat
tekintetében illeszkednie kell a szomszédos meglévő épületek kialakult viszonyaihoz, illetve, ha azok nem egyformák, a
kettő közé kell esniük, vagy valamelyiket követniük kell.
Ettől a szabályrendszertől az remélhető, hogy az egyébként nem jellemzően karakteres lajoskomáromi lakóház
építkezésnek az elmúlt évtizedekben kialakult zavaróan rendszertelen sokfélesége lassan lecsillapodik, és az egymás
mellett álló épületek harmóniája újra kiegyensúlyozottabb utcaképeket eredményez majd, a különféle településrészek
eltérőségeiben is megjelenő összhangot előtérbe helyezve.
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