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Tisztelt Polgárok, Lakosok, Leendő lakosok!
Kedves Olvasó!

Amikor építünk, nem csak saját közvetlen környezetünket formáljuk, hanem a közterületek
látványára, szomszédaink életviszonyaira is befolyással vagyunk.
Településünk lehetőséget kapott arra, hogy a településképpel kapcsolatos közös elvárásainkat
magába foglaló rendeletet alkothasson.
Ennek előzetes feltétele, egy úgynevezett „Településlépi Arculati Kézikönyv” megléte.
A dokumentum a település történetén keresztül összegezi azokat az értékeket, karakteres
jegyeket, melyekre építve jövőbeni építési tevékenységekkel kapcsolatos elvárásait is meg tudja
fogalmazni.
Györtelek Településképi Arculati Kézikönyve széleskörű társadalmi egyeztetési folyamat
eredményeként készült, és készül.
Az utóbbi években Györtelek rohamos fejlődésnek indult. 2001-ben kiépítésre került a
szennyvízhálózat a település nagy részén, jelenleg folyamatban van az egész településre
vonatkozóan. Felújításra került a Művelődési ház, és új Polgármesteri Hivatal került átadásra 2005
nyarán. A következő 2 évben elkészült a fő utca teljes hosszán a kerékpárút, a terveink szerint
2018. évben a Tunyogi utcán is kiépítésre kerül a kerékpárút. Középületeink pályázatok révén
folyamatosan felújításra kerülnek. A falu összképét igyekszünk szépíteni. Igyekszünk virágosítani,
zöldfelületeket kialakítani, parkosítani. De ehhez szükség van a lakosság, a település életében
szerepet vállalók, helyi lakosok közreműködésére is. Ezt a célt szolgálja a településképi arculati
kézikönyv, mely községünk épített környezetének jellegzetességeit foglalja össze, tárja fel, mely
révén próbál egy egységes, arculatot meghatározó képet előirányozni a külső szemlélőnek,
lakosoknak.
Szeretném megköszönni az arculat kézikönyv összeállításában véleményükkel, javaslatukkal
közreműködő polgárok, civil szervezetek, szakemberek munkáját.
Bízom abban, hogy a kézikönyv olvasói megfelelő ismeretet kapnak a településünkről, s az itt
található leírásokkal, bemutatásokkal azonosulni tudnak, illetve jobban magukénak érezhetik
Györteleket, és annak jövőképét. A jövőkép formálásában, s így a kézikönyv folyamatos
felülvizsgálatában, aktualizálásában tisztelettel vesszük, és várjuk észrevételeiket, javaslataikat.
Halmi József
polgármester

„Amikor a siker létráján mászol felfelé, ügyelj arra, hogy jó falnak legyen támasztva”
/Stephen R. Covey /
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I. Bevezetés
A kézikönyv elsősorban a települési döntéshozók és a lakosság tájékoztatását segítő,
szemléletformáló kiadvány.
Györtelek bemutatásával, értékei megismertetésével és építészeti útmutatóval tárja fel az épített
környezet szépségeit.
Bevezeti az olvasót az építészeti értékek tárházába, hogy mindenki olyan házat tudjon építeni, ami
önmagában is értékes, ugyanakkor a településképéhez illeszkedik, azt ízléssel viszi tovább.
Az ajánlások nem tekinthetők kötelező jellegűnek, a céljuk nem a tervezési szabadság megkurtítása,
uniformizálása, hanem éppen a valós értékek megismertetése, a sokféle izgalmas lehetőség
feltárása.
A kézikönyv nem egy merev, lezárt egész, hanem nyílt, hozzászólást és változtatást lehetővé tevő
kezdeményezés kíván lenni. Folyamatosan tovább íródik, ezért, ha újabb szép ház születik, az
bekerülhet, sőt be is kell, hogy kerüljön a könyvbe, ezáltal büszke lehessen rá építtetője, tervezője,
kivitelezője és a település egyaránt.
A kézikönyv minden évben nyomon követi az újdonságokat, és gazdagabb képet mutat a
településről.
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II. Györtelek bemutatása
GYÖRTELEK TÖRTÉNETE
A Szabolcs-Szatmár-Bereg megye délkeleti részén, a kanyargó Holt-Szamos partján fekvő település
építészeti és természeti értékkel is rendelkezik.
A Szamos bal partjára települt hajdani falu nagyobb részét a folyó elhordta a templommal együtt a
XIX. század elején, de megmaradt a régi főutca egyik házsora. A ma 1477 hektárterületű község a
Szamos átvágása óta a holtág mellett fekszik.
A falu nevét 1380-ban említik először Giurtheleke (Györtelke) néven. Ekkor egy György nevű személy
tulajdona volt, a településnek itt már jobbágylakossága is volt. 1333-ban Csaholyi Sebestyén György
nevű fiának adta, és Szirmay szerint elnevezte Györgytelekének.
1399-ben az elpusztult Mácsa lakóinak egy része is ideköltözött. 1452-ben a neve Geregteleke,
Gertheleke, Gergthelek, 25 évvel később Gyerthelek volt. Az ebből származó 'Györtelek' elnevezés
a 19. század közepén módosult a mai hosszú ő-s alakra. A név mai alakja (Győrtelek) téves, ugyanis a
hivatalos szervek a XIX. század közepe táján Győr nevével kapcsolták össze. Szerencsére a község
névtábláján már néhány éve a helyes alakjában, a történelmi tényeknek is megfelelő Györtelekként
szerepel.
Az ecsedi vár szomszédságában fekvő települést története során sok megpróbáltatás érte. A
környéken átvonuló hadak minden alkalommal feldúlták, a 17. század végén 18. század elején pedig
csaknem elpusztult.
1662-ben a szatmári vár német őrsége, 1717-ben a tatárok dúlták fel. 1709-ben és 1742-ben
pedig pestis tizedelte meg a lakosságot.
A Szamos árvize szinte évente elöntötte, az 1970-es nagy árvíz alkalmával például a község nagyobb
része víz alá került. Lakosai közül ekkor sokan a közeli Mátészalkán építettek új otthont maguknak.
A 18. század végéig a gr. Károlyi, Ilosvay, Irinyi, Patay, stb. családoké. Az 1900-as évek elején Jékey
Zsigmond és Németh Elemér volt legnagyobb birtokosa. (Borovszky)

1763 - 1787
Az Első Katonai
Felmérés

1806 - 1869
A Második
Katonai Felmérés

1869 - 1887
A Harmadik
Katonai Felmérés
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Szatmár vármegye katonai leírói az 1782–85 között látottakat örökítették meg: Magas törzsű
tölgyeserdő övezi, a Szamos meredek partját a töltés mellett gáttal magasították. A folyó
áradáskor gyakran egyesült a Tiszával és elárasztotta az egész vidéket. A falu közelében lévő
rétek nyáron szárazak voltak, a náddal egészen benőtt nagy mocsár (az Ecsedi-láp) az ásott
csatornát kivéve sosem száradt ki, állandóan járhatatlan volt. Fényes Elek Geographiai
szótárában Szatmár vármegyei magyar faluként szerepel: 428 lakosa, róna fekete agyagos
határa két nyomásbeli, szénája sok van. Itt vezet el az a költséges vízárok, amelyen gróf
Károlyi Antal az Ecsedi-láp vizét a Szamosba akarta szivárogtatni. A Szatmár vármegyei
monográfiában az Ecsedi-láp északi sarkán fekvő kisközségben 198 házat és 978 lakost
számoltak össze. Jékey Zsigmond és Németh Elemér bírták a legnagyobb részt. Németh
Elemér itt mintagazdaságot tartott fenn és különösen a sertéstenyészete volt messze földön
híres. Tetszetős úri lakában sok érdekes régiséget (különösen középkori fegyvereket, kürtöket,
sisakokat, kínzó eszközöket) és gazdag könyvtárat tartott. Működött a községben fogyasztási
és értékesítő szövetkezet, függetlenségi kör. A település 2496 holdnyi határához tartoztak a
Jékey, a Luby és a Vállyi tanyák. (Itt e tájon feküdt hajdan Bodortelke vagy Bodor földe puszta,
amelyre 1427-ben Zsigmond királytól Kállay János kapott királyi adományt; 1429-ben a
Csaholyiakat iktatták be a Bodor földe részeibe.)
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Györtelek nyugodt, falusias hangulata,
gondozott, ápolt köz- és lakóépületei
kellemes atmoszférát kölcsönöznek a
településnek.
A
település
mellett
fekvő
nagy
mezőgazdasági
és
jó
termőhelyi
adottságokkal
rendelkező
szántó
területeknek köszönhetően, a helyiek nagy
számban foglalkoznak zöldség- és gyümölcstermesztéssel.
A település életében nagy szerepet játszik a
turisztika és az aktív pihenés.
A Holt-Szamos közelsége páratlan értékeket
képvisel.
Az itt található természeti terület változatos
vízi és szárazföldi állat- és növényvilága
kitűnő
adottságokkal
rendelkező
kirándulóhelyet biztosít, mely csónakkal,
kerékpárral, vagy akár gyalogosan is
bejárható.
Épített és természeti értékeink megőrzése
mellett a település vezetése törekszik arra,
hogy fejlessze a községet, hogy az itt élők
valóban érezhessék, hogy biztonságuk és
boldogulásuk egyaránt fontos.
Györtelek és környéke rengeteg látnivalót
rejt magában.
Lakói kedves, vendégszerető emberek.
A település fejlődéséhez, jellegzetes
karakterének megőrzéséhez szükséges és
elengedhetetlen a tervezett és ízléses
települési arculati kép kialakítása.
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III. Örökségünk
ORSZÁGOSAN VÉDETT MŰEMLÉKEINK

REFORMÁTUS TEMPLOM
(Györtelek, Templom utca)
A Református Egyházközség fontos
szerepet játszik a györteleki polgárok
életében.
A település jellegzetes látképének egyik
meghatározó eleme a műemléki
védelem alatt álló Református templom.
A mai klasszicista stílusú, téglatemplom
1822-ben készült el.
Az előtte helyén álló fából készült
templom 1731 körül épült és 1781 táján
építették újjá.
A településhez közeli szelidítetlen folyó
többszöri kiöntése miatt a fatemplom
helyére a ma is álló szakrális épület
került.
A templom homlokzati díszítettsége
egyszerű, lizénák keretezik, illetve
tagolják részekre.
Az utcafronton égbetörő templomtorony harangot rejt magában. Héjalása
szürke
bádoglemezzel
megoldott,
melyen 1871-es évszám látható.
A torony mögött íves záródású
nyeregtetős épületrész található.
A félköríves bejárati ajtó felett és a
csarnok
csatlakozó
homlokzatain
hasonló tagolású, félköríves, zöldre
festett zsalugáterrel ellátott ablakok
nyílnak.
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„A hosszú várakozás beteggé teszi a szívet, de a
beteljesült kívánság az élet fája.” Péld 13, 12

Györtelek - TAK

7

Györtelek - TAK

CSIZMADIA-KÚRIA
(Györtelek, Kossuth utca)

A romantikus és szecessziós stílusjegyeket
egyaránt magában hordozó Csizmadiakúria a XX. század elején épült.
Rossz állapota ellenére a település épített
örökségének részét képezi, 1990 óta
országosan védett műemlék.
A telekhatárra épült utcai főhomlokzat
közepén,
a
homlokzat
síkjából
kiemelkedő rész (középrizalit) teszi
különlegessé az épületet.
Az
épület
utcai
oromzatában
monogramos címerdísz látható, körülötte
karcolt növénydísszel.
Nyugati homlokzatán egyszerű egyenes
záródású ablakok vannak jelen.
Az épületen teljes szélességében pedig
lábazati párkány fut végig.
Az épület bejárata az udvar felől
található, mely az „L” alaprajzú épület
belső sarkából nyílik.
Az épület pincelejáróval és a déli oldalon
padlásfeljáróval
is
rendelkezik.
Az épület karakterében és nagyságában is
sok funkcióval betölthető, azonban
állapota miatt sajnos nem látogatható.
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TOVÁBBI HELYI ÉRTÉKÜNK
JÉZUS SZIVE KÁPOLNA
(Györtelek, Kossuth utca)

A kápolna jellegű huszártornyos templom 1927-ben épült, külön haranglábbal.
Az egyszerű kialakítású kápolnát hatalmas fenyőfák övezik, ezért az utcáról betérve csak pár méter lépés
után sejlik fel az épület maga.
Tetőhéjalása lemezfedést kapott. A fehér színű homlokzat letisztultsága az épület egyszerűsége
megnyugvást kölcsönöz az idelátogatónak.
A település lakosai számára minden hónap harmadik vasárnapján görögkatolikus Szent Liturgia van.
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TERMÉSZETI ÉRTÉKEK

Györtelek
belés
külterületein
egyaránt
találunk
természeti
értékeket.
Közvetlen
a
település
mellett kanyargó HoltSzamos páratlan természeti
környezetet biztosít.
Az érintetlen vizi- és
növényvilág
megannyi
őshonos növényfajt őriz, és
egyben lakóhelyet biztosít a
tájra jellemző madár és
állatvilág számára.
A
HoltSzamos
mikroklímája
különösen
kedvez
a
gyümölcstermesztésnek.

A gyümölcsfák terményéből
a lekvár és befőtt készítés
mellett,
a
közkedvelt
nedűnk, a pálinka is készül.
A
folyópart
kiválóan
alkalmas egy pár nyugodt
óra eltöltésére, horgászásra,
a vízi sportok kedvelőinek
pedig alkalmat biztosít a
sportolásra.
Györtelek
természeti
értékeinek
történelmét
színesíti a település déli, délnyugati részén elterülő volt
Ecsédi láp területe.
A láp az Alföld legnagyobb
összefüggő
mocsárvilága
volt.
Felszínét
pázsit
borította, azonban alatta
megbújva akár 1-4 méter
mélységű
víztömeg
is
lehetett.

A lápot 1895-ben csapolták
le, a helyén kialakult lápi
tőzegföld kiválóan alkalmas
kukorica, gabonafélék és
gyümölcsök termesztésére.
A terület változásával a
növény- és állatvilág is
megváltozott, kicserélődött.
A vizesebb, mélyebb fekvésű
területeken azonban ma is
találunk nád- és sásfoltokat.
A község természeti értékeit
erősíti a település nyugati
részén található közel 300
éves fehér fűzfa matuzsálem.
Györtelek természeti kincsei
felfedezésével
nemcsak
ismereteket szerezhet az
idelátogató,
hanem
megannyi
különleges
élménnyel is távozhat.

Györtelek - TAK

11

2009-ben Györtelek Község Önkormányzata a Györteleki Ápoló Gondozó Otthon területén lévő, a volt
Ujfalussy Kuria park maradványait képező faegyedeket helyi jelentőségű védett természeti értékké
nyilvánította.
A különleges helyi jelentőségű védett természeti terület kiterjedése 1 hektár, 9044 m2. A park
területén idős faegyedek találhatóak. Az öreg platánfák kiodvasodó törzseiben számos odúlakó madár
talál fészkelő helyet, az idős platánfákon évek óta fészkel közel félszáz vetési varjú.
A védettséget a fák, illetve a rajtuk fészkelő madarak megmentésén kívül a terület kultúrtörténeti
jelentőségén kívül annak látogatottsága miatt turisztikai jelentősége és indokolta.
A természetközeli és parkjellegű környezet megőrzésével a szabadban történő felüdülést, valamint
ismeret és élményszerzést is elősegíti.
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IV. Településképi szempontból
meghatározó területek

ELTÉRŐ KARAKTERŰ TERÜLETEK LEHATÁROLÁSA

Györtelek - TAK

A Holt-Szamos partja mellett elterülő pár utcás
település sziluettje viszonylag szabályos
alaprajzú.
Főutcájának vonulata követi a közeli Holt-Szamos
kanyargását.
Alacsony lakó- és középületei közül a központban
elhelyezkedő Református templom, valamint a
település dél-nyugati részén álló Ápoló Gondozó
Otthon épülete emelkedik ki.
A település karakterében heterogén arculatot
mutat. Megannyi különböző, mégis egymással
együttes harmóniában álló lakó- és középülete
egységes építészeti karaktert hordoz magában.

KÉP: DSC01917
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TELEPÜLÉSSZERKEZET

A településkép legidőtállóbb és egyik legmeghatározóbb eleme a településszerkezet. A település
szerkezete az utcákból, telkekből, központokból, közterekből, közökből és még megannyi más
funkciójú elemből tevődik össze, melyeket összességében vizsgálva kirajzolódik egy olyan egyedi
kép, mely sehol máshol a világon nem lelhető fel.
Ezek a szerkezeti sajátosságok olyan értékeket képviselnek, melyek árulkodnak a település
történetéről, kultúrájáról és múltjáról.
Györtelek község településszerkezetének kialakulásában meghatározó szerepet játszott földrajzi
elhelyezkedése, valamint a Holt-Szamos jelenléte és szabályozása.
A településszerkezet alakulását jól szemlélteti az Első Katonai Felmérés /1763-1787/, az
1941-ben elkészült Magyarország Katonai Felmérés, valamint a mai napi állapotot bemutató
műholdkép.
Györtelek településszerkezetét illetően utifalu szerkezeti képet mutat, mely a szalagtelkes falu
egyik fajtája. A jellemzően soros elrendezésű szalagtelkeken összesen 417 lakás áll.
A községen áthaladó út - meghatározó szerkezeti elemként - hossz irányban tagolja a település
területét. Főutcájának (49. sz. főút, Kossuth utca) kanyarulata felveszi a Holt-Szamos
vonulásának jellegzetes ívét.
Györtelek beépített területein a területfelhasználás egységes képet mutat. A település fekvése
megfelelő hátteret biztosít a lakóterületek kialakításának.
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TELEPÜLÉSKARAKTER – Belterület településrész

DRÓN: DSC01479-2

Györtelek belterületén a jelenlévő közintézmények (templom, művelődési ház, önkormányzat épülete)
mellett, a lakóépületek jelenléte az uralkodó.
A meglévő épületek tetőkialakítása heterogén. Jellemzően sátor- és nyeregtetős épületek az uralkodóak,
azonban megjelennek az alacsonyabb tetőhajlásszögű, tördelt tetőidomokkal épült kontyolt tetőformák is.
Az utcakép egységességét őrizni kell. Utcával párhuzamos gerincű utcai szárnyat csak ott érdemes építeni,
ahol a környező épületek már ilyenek.
A kertes házak elengedhetetlen kelléke a megfelelő méretű tároló. Ha új melléképület kialakításán
gondolkozunk, elhelyezését javasolt az épület mögötti építési helyen megtenni.
Az otthonos, falusias hangulat megőrzése érdekében nyitott, illeszkedő kerítést célszerű elhelyezni telkünk
határában, mivel a nyitottabb kerítés a naposabb, átszellőztethetőbb kert élményét kelti. Kerülendő a
rakott, zárt kerítés.
Javasolt illeszkedési szempontok és ajánlások:
Újonnan építeni kívánt épület esetében, oldalhatáron álló beépítést kell alkalmaznunk. Javasolt az utcára
merőleges tetőgerinc és a közvetlen környezetben előforduló tetőforma, tetőhajlásszög alkalmazása.
Meglévő épület felújításánál vagy új építésénél járjuk körbe közvetlen környezetünket és a már meglévő
építészeti elemekhez igyekezzünk idomulni.
A belterület településrészt településképi szempontból meghatározó területként javasolt kezelni.

KÉP: DSC01835
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TELEPÜLÉSKARAKTER – Külterületi általános és védett
beépítésre nem szánt területek

Györtelek beépítésre nem szánt külterületi részein
mezőgazdaságiterületek
mellett,
megannyi
természeti értéket magában hordozó természeti
terület is található.
A
mezőgazdasági
területeken
a
növénytermesztéssel
kapcsolatos
termék
feldolgozására, tárolására és árusítására szolgáló
építmények alacsony beépítési százalékban
helyezhetőek el.
A Györtelek mellett kanyargó Holt-Szamos páratlan
természeti környezete felbecsülhetetlen érték a
település és lakosai számára.
A víz közelsége számos vizi- állat- és növényfajnak
ad otthont.
Az e területeken kialakult tájhasználat szorosan
kapcsolódik a településtörténetéhez, közrejátszik a
helyiek
identitásának
kialakításában
és
erősítésében.
A külterületi általános és védett beépítésre nem
szánt területek településrészt településképi
szempontból meghatározó területként javasolt
kezelni.
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KÉP: DSC01783; DSC01901
DSC03452; vagy DSC03453; vagy
DSC03454; vagy DSC03455
DSC03451; DSC03450
Egy kép mehet nagyban az utolsó
oldalra.
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V. Ajánlások –
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Belterület településrész

Építészeti útmutató

Telepítés
Jelen településrészen a családi házak a telek
oldalhatárán állnak, a ház mellett és mögött
növényzettel, ezzel is teret adva a természet
adta jó közérzet élményének.

Új ház telken való elhelyezésekor nem javasolt,
a szabadon álló – a telek közepén elhelyezett
épület, mivel így az épület körül csak a telek
teljes körbezárásával alakítható ki védett kert,
ami nem kívánatos.
Továbbá
nem
elfogadható
a
telken
nagymértékben hátrahúzott ház, valamint az
utca vonalától szögben elforgatott telepítés.

Magasság
A településrészen a házak magassága közel
azonos, arányos képet mutat.
A meglévő épületek közé épülő új házaknak
közel azonos magasságban kell épülniük.

Nem javasolt a túl magas házak elhelyezése.
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Tetőhajlásszög
Az
érintett
településrészen
a
házak
tetőhajlásszöge közel azonos. A meglévő
épületek közé épülő új házaknak közel azonos
tetőhajlásszöggel kell épülniük.
Nem javasolt a túl magas, illetve a túl alacsony
tetőhajlásszöggel rendelkező házak elhelyezése.

Tetőforma
Jellemzően sátortetős, valamint az utcára
merőleges nyeregtetős épületek uralják a
lakóterületet, azonban itt-ott már megjelennek
az alacsonyabb tetőhajlásszögű, tördelt
tetőidomokkal épült kontyolt tetőformák is.
Új házak építésénél célszerű a szomszédban
elhelyezkedő házak tetőformáját figyelembe
venni.
Amennyiben az építési telek körül egyszerű
tetőformájú (pl.: sátor- vagy nyeregtető)
épületek állnak, úgy oda ne tördelt tetőformájú
épület kerüljön, hanem a környezetéhez
hasonló karakterű épület.
Amennyiben az építési telek körül tördelt
tetőformájú épületek állnak, úgy oda ne
egyszerű tetőformájú épület kerüljön, hanem a
többi épülethez hasonló karakterű épület.
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Anyaghasználat és homlokzati színek
Jellemzően tégla építésű, világos vakolattal
ellátott
házak
képezik
részét
ezen
településrésznek.
A jövőben az új lakóházak építése mellett
felújításokkal nagyobb mértékben lehet számolni.
Meglévő
épület
felújításakor
házunkat
hőszigetelhetjük, nyílászáróinkat és tetőnket
cserélhetjük.
Az épület formálásakor legyünk figyelemmel az
arányok megtartására.
Külön figyelmet érdemes fordítani az épületek
utólagos hőszigetelésekor, hogy az épület egésze
kerüljön felújításra, burkolásra.
Új építésű házunk modern építési elemeinek
alkalmazásával próbáljuk meg a már jellemző,
meghitt építészeti hangulatot visszaidézni.
Házunk külső színezésekor a világos színeket
részesítsük előnyben.
Az alkalmazott héjalás trapézlemezzel és
hullámlemezzel,
valamint
kerámiaés
betoncseréppel megoldott, elfogadott.
A trapéz és hullámlemez színhasználata során
javasolt a sötétbordó és sötétbarna színek
alkalmazása.
A kerámia- és betoncserép színhasználat során
javasolt a téglavörös, terrakotta, sötétbarna,
antracit színek alkalmazása.
Házunk homlokzatát dinamikussá és különlegessé
tehetjük
burkolt
vagy
festett
lábazat
alkalmazásával, valamint az ablakok körül
elhelyezett díszítőelemekkel.
Nem elfogadható feltűnő, kirívó színek
használata, valamint rikító színű hullámlemez
fedés, burkolat.
Épületünk burkolatának kiválasztásakor kerüljük a
rikító, tájidegen színeket.
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Kerítés
A településen az áttört és az oszlopos kerítések
elhelyezése célszerű.
Emellett a tömör kerítéssel és növényzettel
történő
telekhatárolási
megoldások
is
elfogadhatóak.
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A belterület településrész jellegzetes épületeinek
bemutatása képekben
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Tornác, terasz, előtető
A tornác máig fennmaradt a településen.
Györtelek régi tradicionális házai tornáccal
rendelkeznek.
Ezek a háztípusok az árvíz előtti időszak
építészeti stílusvilágát türközik vissza.
A Rákóczi utcán (a régi Alsó utcán) még találunk
hasonló karakterű épületeket.
A tornác a munkavégzés, a tartózkodás és a
tárolás helyéül is szolgál, emellett szerepe van
a hővédelemben.
Ezek a terek ugyanakkor alkalmasak arra, hogy
megteremtsék a kapcsolatot az épített és a
természetes környezet között.

Házunk felújításakor, vagy építésekor törekedjünk
egy félig nyitott-zárt tér megalkotására. Ez a tér
lehet tornác, vagy terasz.
Ha új tradícionális karakterű házat építünk bátran
alkalmazzuk a tornác kialakítását.
Más jellegű új ház építésénél vagy felújításánál az
épület mögött alakíthatunk ki teraszt, ami
nyugodt, pihenés céljára alkalmas helyet
biztosíthat számunkra egy hosszú nap után.
A bejárati ajtó körül díszesen vagy egyszerűen
kialakított előtető, meghatározó karaktere lehet
házunknak.

Györtelek - TAK

Ajtók, ablakok
Lakóház sajátosságát, megjelenését és
hangulatát az alkalmazott nyílászárók nagyban
befolyásolják.
Az utcákat bejárva két fő ablaktipust
külölböztethetünk meg.
A sátor-, valamint a tördelt tetőidomú
épületek ablakai főként egy-, vagy kétszárnyú,
az
utcai
homlokzaton
szimmetrikus
kialakítással vannak jelen.
A tradícionális nyeregtetős épületek ablakai
főként kétszárnyú, egy-, vagy kétosztatú
kialakítással képezik részét a homlokzatnak.
Leginkább elterjedt a barna és fehér színű
műanyag vagy pácolt, festett faanyagú
nyílászárók alkalmazása.
Új ház építésekor érdemes körüljárni a
környéket és ihletet meríteni, hogy otthonunk
arca segítse az egységes utcakép kialakítását.
A ház nyílászáróinak cserélésekor vagy új ház
építésekor részesítsük előnyben a faanyagú
ablakokat, de a műanyag nyílászárók
alkalmazása is megfelelő.
Hő és hangvédelem céljából redőnyt
alkalmazzunk.
Új
árnyékoló
elem
kiválasztásakor vegyük figyelembe, hogy
épületünk színéhez mi illik.

KÉP:
DSC01810
DSC01861
DSC01871;
kivágás: DSC01831
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Homlokzatképzés,
anyaghasználat
Az épület homlokzatának kialakításakor törekedni kell a
hagyományos arányok megtartására, a kellemes arányú
ablakok megfelelő kiosztására.
Az érintett területen jelenlévő lakóházak építésénél
alkalmazott anyagok változatosak. Anyaghasználat
szempontjából a természetes anyagok – tégla, vakolt
felületek – részesítendők előnyben.
Hagyományos szerkezetű vályog, szilikát, valamint tégla
építőanyagból épült házakat találunk.
Az
alkalmazott
héjalás
trapézlemezzel
és
hullámlemezzel, valamint kerámia- és betoncseréppel
megoldott, elfogadott.
A trapéz és hullámlemez színhasználata során javasolt a
sötétbordó és sötétbarna színek alkalmazása.
A kerámia- és betoncserép színhasználat során javasolt a
téglavörös, terrakotta, sötétbarna, antracit színek
alkalmazása.
Az egyszerű, de igényes, jól kombinált színek alkalmazása
gazdagítják és egésszé varázsolják otthonunkat.
Homlokzatképzés során az épület arculatát különlegessé
tehetjük színazonos, bár anyagában eltérő homlokzati
anyagok alkalmazásával.
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Részletek
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„Minden nagy eredményt hihetetlen
mértékű odafigyelés és végtelen
alaposság jellemez, még a legapróbb
részletekben is.”
/Elbert Hubbard/

A faoszlopos, fagerendás tornácok országos elterjedésüek. Megjelenésük Györteleken is
megfigyelhető.
A település legöregebb épületei közé tartoznak a téglalap alaprajzú, tornácos lakóházak.
Az épületek több különleges részletet is hordoznak, de legkiemelkedőbb ezek közül a fapilléres
tornáckialakítás.
A faanyagú alátámasztás míves megmunkálásával különlegessé és egyedivé varázsolhatjuk
tradíconális megjelenésű épületünket.
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A népi építészet részleteit nem csak faoszlop
tornácos épületekben fedezhetjük fel.
A Rákóczi utcán szálláshelyet kináló épület
különlegessége az árkádíves, pilléres udvari
tornácban rejlik.
A téglából és kőből épített tornácot az ívesen
formált oszlopok teszik különlegessé.
A tornác mennyezeti részén megjelenő látszó
fagerendák, még autentikusabbá varászolják
az épület megjelenését.

Az egyszerű, letisztult, fehér homlokzat és a terrakotta cserépfedés egymás kontrasztos viszonyából
adódóan, kellemes szép érzést nyújthatnak szemünknek.
A homlokzaton megjelenő apró díszítőelemek pedig fokozzák az épület hangulatát.
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„Az ördög a részletekben rejlik” – állítja a mondás. A jól kitalált részletek, a környezetünk rendben
tartása gazdagítja épületünk megjelenését. A képen látható lakóház homlokzati színezése, az ablakok
körüli díszítőelemek és az előkertbe telepített színes virágok együttesen egy harmónikus összképet
teremtenek.

A díszesen megmunkált faanyagok szerves
részét képezik az épület egyediségének.
A hasonló megmunkálású faragott faoszlop,
faoromléc és a közműórát takaró fadoboz
részleteiben szép hatást ér el.
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Kerítések
Jelen
településrészen
változatos
anyag-használattal találkozunk.
Jellemző az áttört, fából, fémből,
kovácsoltvasból készített kerítés.
Emellett visszatérő motívumként van
jelen
a
művészien
zsaluzott
betonoszlopok között fém vagy
faragott falécekkel kirakott kerítés.
A természetes anyagok használata,
mint a fa vagy a díszesen megmunkált
fém kerítés jó példája lehet a
harmonikus
utcakép
megteremtésének.
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Kertek
A kert fontos része életünknek. Az a hely, amely egy nehéz nap után menedéket és feltöltődést nyújthat.
A rendezett, gazdag növényvilággal ellátott kert látványa energiával tölti fel testünket, lelkünket.
A megfelelően megválasztott növények harmonizálnak a tájegység növényvilágával, éppen ezért érdemes
a kertek kialakítása során olyan növényfajtákat választani, melyek a tájegység éghajlati viszonyaihoz és az
őshonos növényfajtákhoz illeszkednek.
A növények elhelyezésénél vegyük figyelembe az égtáji adottságokat, a fény és árnyék viszonyokat.
Általánosságban elmondható, hogy a lombhullató fákat célszerű az épületek D-DK-i és a D-DNY-i oldalán
elhelyezni. Hiszen a fa lombkoronája védi épületünket a forró nyári napsütéstől, télen a lombkorona
lehullásával pedig szabaddá teszi az „utat” a téli napsugarak előtt, így épületünk kellemesen át tud
melegedni.
A kert kialakítása során célszerű az alacsonyabb, illetve középmagas méretű virágzó díszfák, gyümlöcsfák
ültetése. Érdemes az épület közvetlen közelében dekoratívabb kertrészt kialakítani, míg az épülettől
távolodva egyre természetközelibb növényzettel kapcsolódni a környező tájhoz (pl.: gyümölcsfák,
zöldségágyások, gabonafélék ültetése).
A magyarországi éghajlathoz igazodó fajok megválasztásával könnyedén kialakítható négy évszakos kert,
mely így az év minden évszakában kellemes környezetet biztosíthat számunkra.
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Az utcafront felé eső előkertek kialakítása során elsősorban annak díszítő funkciója kerüljön előtérbe.
Fontos figyelembe venni, hogy a növényzet a kerítéssel és az épülettel harmóniában legyen, igazodva a
homlokzat kialakításához. Az előkertben alkalmazhatunk különböző kerti díszbútorokat is, melyek
egyben alkalmasak lehetnek virágos növényeink elültetésére is.
A hátsó kert intimebb, közterület felől kevésbé látható nagyobb méretű kertrész, ahol kialakíthatunk egy
nagyobb méretű teraszt, vagy kerti ülőbútorokkal (pad, pergola, lugas) kialakíthatunk egy csendes
sarkot.
A kerti építmények anyaghasználatával igazoldjunk az épületünk anyaghasználatához, de igyekezzünk a
természetes anyagokat előnyben részesíteni. A kezelt fa, a kültéri kőlapok egyfajta átmentet képeznek
az épített és a természeti környezet között.
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Györteleki példák a kert kialakításához.
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Utcák
Tervezéskor alkalmazkodjunk a már meglévő utcahálózathoz, építészeti elemekhez, környezeti
adottságokhoz.
Fontos a tiszta, egyenes vonalvezetésű utcára való törekvés, ezért kialakításkor kerüljük a zegzugos
helyeket.
A településen sétálva élvezhetjük a kellemes hangulatot árasztó utcafrontra kitelepített évelő virágok
és gyümölcsfák jelenlétét.
A település barátságosabbá tétele érdekében igyekezzünk utcáinkat - a beláthatóság
figyelembevételével - több növénnyel, kertészeti elemmel és egységes utcabútorral (buszváró,
virágtartó, pad) díszíteni.
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Közterek, közparkok, közkertek
A közösségi szabad terek azok a találkozási pontok, ahol baráti, családi társaságban eltölthetünk egy pár
kellemes órát.
Közterek, közparkok tervezésekor alkalmazkodjunk a már meglévő utcahálózathoz, teresedésekhez,
építészeti elemekhez, környezeti adottságokhoz.
Györtelek településen közparkként funkcionál az 2010-ben bővített Fekete István Általános Iskola és a
Györteleki Napsugár Óvoda és Konyha épülete mellett található játszótér. A játszótérre fából készült
faragott kapuzat alatt sétálhatunk be, mely zárógerendáján a magyar népmese feliratot hordozza.
A park mellett sportpályák (futball és kosárlabda) biztosítanak kellemes időtöltésnek helyet.
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Az óvoda és iskola komplexum előtti egyszerű, csendes, kis park egybefüggő zöld felületével járul hozzá
a település kellemes hangulatához.
Az ott álló hatalmas fűzfa árnyékot adó lombkoronája hűsítően hat a nyári forróságban.
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V. Ajánlások – Külterületi általános és
védett beépítésre nem szánt területek
A védett vagy védelemre tervezett területeken fokozottan kell minden beavatkozást (építést és
területhasználatot) megvalósítani. Általánosan javasolt a területek beépítetlen jellegének megtartása. A
védett területeken reklámfelület elhelyezésére szolgáló önálló építmény, felszíni elektromos hálózati
vagy hírközlési elem vagy építmény elhelyezése nem ajánlott.
A külterület többi részén nem jellemző az épületek elhelyezése, ilyen módon ez a jövőben sem ajánlott,
de amennyiben mégis külterületi építkezés valósulna meg, úgy a belterületre vonatkozó ajánlásokat az
alábbi eltérésekkel szükséges figyelembe venni:

Építészeti útmutató
Telepítés

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

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

Magasság

Mezőgazdasági
funckiójú
egyszintesként javasolt kialakítani.

épületeket

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

Kerítés

Az áttört és a növényzettel
telekhatárolás fogaható el.

történő

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

Épül et e k, épí t észet i r észl et ek ( aj t ók, abl ak ok ,
t or náco k, anya ghas zn ál at , szí nek,
hom l ok zat ké pz és) ker í t ések, ker t ek zöl df el ü l et ek
ki al akí t ása
Ezen az épületen jó példáját láthatjuk az egységes homlokzati arculat kialakításának.
Az egyszerű formavilágot képviselő épület homlokzati frissítése bájosságot kölcsönöz.
A homlokzaton megjelenő díszcsík színezete, a lábazaton, valamint az ablak és redőnyön is
visszaköszön.
A telket határoló kerítés átfestése, karbantartása hozzájárul az épület friss karakteréhez. Az így
kialakult arculat egységes, szép képet mutat.
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A természetes és egymással harmóniában lévő anyaghasználat kiemelkedő példáját
figyelhetjük meg ezen a tradicionális elemeket magában hordozó épületen.
A fehér homlokzati szín és a terrakotta színű cserépfedés variációja játékossá teszi az
épületet.
A telekhatáron elhelyezett díszes, áttört fémkerítés, formavilágával és alkalmazott
színhasználatával hozzájárul az utca ápolt, gondozott arculatához.
A háztetőn jól megfigyelhető az elhelyezett napkollektor. A klímatudatos építkezés és
energiafelhasználás napjaink egyik fontos kérdése. Ha házunk tetején napkollektort
kívánunk elhelyezni, azt a tető K-i oldalán tegyük meg, hiszen berendezésünk ezen az
oldalon tudja a legjobb működési hatékonyságot kifejteni.
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Amennyiben álmaink otthonát egy modern („mediterrán”) házként képzeljük el, a képen látható
épület követendő példa lehet számukra.
Az alkalmazott anyagokkal az épület - a lábazattól a cserépfedésig - különleges, friss és modern
hangulatot áraszt.
Az épületek mellett nagy hangsúlyt kap a telket határoló kerítés díszítettsége. Megjelenésével emeli
az épület hangulatát.
A növények ültetésével barátságosabbá és élhetőbbé alakíthatjuk közvetlen környezetünket. Ennek
megfelelően kertünk és utcafrontunk kialakításakor ügyeljünk a kellő mennyiségű növényállomány
biztosítására.
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A modern középületek fontos részét képezik egy község életének. Az előrehaladást és a frissességet idézik
meg az itt lakók és a községbe érkezők számára.
A Polgármesteri Hivatal, Művelődési Ház és Könyvtár, valamint a Fekete István Általános Iskola és a
Györteleki Napsugár Óvoda és Konyha épületei szép példája az egyszerű anyagokkal, egységes képet alkotó
mai épületeknek.
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- néh ány j ó pél da hel yb en al ka l mazhat ó saj át os

épül et r e, épí t észet i r észl et r e
Jelen munkarészben olyan épületekre, épületrészekre láthatunk jó példákat, melyek a település
jövőképének kialakítása során lehetnek meghatározóak.
Györtelek település bizonyos részein van lehetőség a mai kortárs, modern építészeti elemeivel
felruházott lakóépületek elhelyezésre.
Fontos, hogy új házunk tervezésekor vegyük figyelembe környezetünket. Figyeljünk a telkünket
körülvevő lakóépületek magasságra, tetőformájára, telepítésére. Azonos magasság, formavilág
megtartása mellett alkalmazhatunk olyan modern épületmegoldásokat, melyek friss, modern
külsővel ruházzák fel épületünket.
A település több utcáján főként nyeregtetős lakóépületek vannak jelen. A meglévő épületek
tömegéhez igazodva új (vagy felújítani kívánt) lakóházunkat modern köntösben is megvalósíthatjuk.
Jelen épület fehér homlokzati letisztultsága, az utcafront felé kialakított zárt, erős karakter egyfajta
védelmet képez az itt lakók számára. E családi ház jó példaként szolgálhat a modern építészeti
értékek kedvelői számára.
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Meglévő lakóházunk felújításakor vagy új ház építésekor a következő részéletképek szolgálhatnak
jó példával.
A különböző színű és anyagú héjalásokra láthatunk példákat.
A képek bemutatják a terrakotta színű kerámiacserép-fedést, valamint a sötétbarna, antracit és
terrakotta színű betoncserép-fedést.
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VII. Jó példák sajátos
építményfajták –

Saj át os épí t ményf aj t á k, r ekl ámhor do zók,
egyé b műsza k i ber en dezé se k

HIRDETMÉNYEK,
REKLÁMTÁBLÁK, FELIRATOK
A reklámok, reklámhordozók a település
arculatának

szerves

részét

képezik.

A reklámok célja elsősorban a tájékoztatás,
ennek

megfelelően

azok

szín-

és

anyaghasználata figyelemfelkeltést és néha
akár a megdöbbentés élményét hivatottak
elérni.
A reklámok, cégérek a település arculatába
való beillesztése egy igen nehéz feladat,
lehetőségeinkhez mérten törekedjünk az
igényes reklámhordozók elhelyezésére.
Egy

reklámhordozó

elhelyezésekor
épületünk

tervezésekor,

vegyünk

karakterét,

az

figyelembe
alkalmazott

anyagokat, hogy reklámunk részét képezze
épületünknek, de mégis elérje tájékoztató
funkcióját.
A finoman megvilágított felület kedvező, de
a világító, villózó fények zavaró hatásúak
lehetnek, ezért kerülni kell azokat.
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- néhány jó példa helyben alkalmazható sajátos

építményfajtákra, reklámhordozókra és egyéb műszaki berendezésekre

Napjainkban

növekszik

kellemesebb

hőmérsékletű

megteremtése
lehetséges

iránt.

eszköze

az

igény

a

házbelső

ennek

egyik

klímaberendezés

elhelyezése.
Az eszköz kiépítése során azonban
legyünk figyelemmel arra, hogy a kültéri
egység

utcai

és

szomszéd

oldali

homlokzatra ne kerüljön. A legideálisabb,
ha a hátsókert irányába helyezzük el.
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Energiatudatos életmódunk egyik segédeszköze lehet a napelem, napkollektor. Elhelyezése során az
energiatermelés szempontjából ideális tetősík kiválasztásánál mérlegelni kell annak utcaképi hatásait
is. Utcafronti síkra napelemet, napkollektort ne helyezzünk el. A napelemek kiosztását
szimmetrikusan, egységesen végezzük.
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„Nincs gyönyörűbb az otthonnál, a szülőföldnél, ahol
megláttad a napvilágot, ahol szeretteid élnek, ahol az
anyanyelveden beszélnek.”
/Jurij Ritheu/
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