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BEVEZETÉS

Amennyiben egy település a fejlődése során
nem szeretné elveszíteni önmaga – őseire
emlékeztető – arculatát, a hagyományalapú
falufejlesztés jelenthet számára megoldást.
Mert a hagyomány nem egy szitokszó és nem
egy merev, fejlődésképtelenségre kárhoztatott
eszme, hanem a helyhez és kultúrához kötődő,
ahhoz rögzített és annak továbbélését,
fejlődését segítő emberi cselekvőkészség.
Zselicszentpál hangulatát alapjában határozza
meg az építészeti hagyatéka, mely a helyi
kulturális örökség részét képezi, és egyúttal
reflektál a település színes múltjára. A
Település Arculati Kézikönyv arra nyújt
megoldást, hogy a falu a táji, építészeti
értékeit, hogyan tudja átmenteni a jövőbe,
anélkül, hogy mindez a fejlődése útjába álljon.
A tanulmány egy olyan sorvezető, amely
közérthető
módon
ismerteti
azon
jól
meghatározható technikákat és eljárásokat,
amelyek
alkalmazásával
a
község
karakteréhez jobban
igazodó,
értékálló
épületek építhetők. Ez a dokumentum
elsősorban az építkezni vágyók segítségére
készült, de mindenki haszonnal forgathatja, aki
érdeklődik a település egyedi karaktere,
építészeti öröksége és jövőképe iránt.
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ZSELICSZENTPÁL BEMUTATÁSA
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Zselicszentpál Kaposvártól 8 km-re, a 67-es
főközlekedési út közvetlen szomszédságában, a
Zselici tájegységben fekvő település. A
települést először az 1300-as években említik,
még Szent-Pál-völgy-ként, nevét pedig az ekkor
itt működő Pálos kolostorról kapta és 1909-ben
nyerte el a mai Zselicszentpál megnevezést.

A völgyekben viszonylag kevés a szántóterület.
Az eredetileg szláv nemzetiségű lakosság
hagyományosan
erdőgazdálkodásból,
növénytermelésből és állattenyésztésből élt,
kis-és törpebirtokokon gazdálkodtak. Nagy
hagyománya volt a környező erdőkben való
makkoltatásnak. Azonban napjainkban a falu
gazdálkodására a nagyszámú állattartás és a növénytermesztés már nem jellemző, ennek eredményeként a
meglévő gazdasági épületek – melyek régen az állattartás és a növénytermesztés működését szolgálták –
sorra mennek tönkre.
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A pápai tizedjegyzék szerint az 1300-as években már saját plébániája volt. Ma a község természeti
adottságaira építve jövőjét a falusi turizmus fellendítésébe fekteti, épp ezért törekszik hagyományos népi
jellegű településarculatának megőrzésére. Az ezredforduló óta pedig népességszáma is növekedésnek
indult, a városiasodás lassú megfordulásának köszönhetően ugyanis az emberek egyre szívesebben
költöznek ki vidékre. A község páratlanul szép
környezete, a környékbeli szőlőhegyek, a falu
északkeleti végében magasodó festői Varga hegy, a
lábánál elterülő teknőszerű völgy és az itt csörgedező
Zselic-patak mind csak még vonzóbbá teszik a
települést a költözni vágyók számára.
Ennek eredményeképpen egyre több új ház is épül,
egyre színesebbé téve Zselicszentpál településképét.
A település magjában ma is inkább régebbi építésű
épületeket láthatunk, ám a külső településrészeken
már túlnyomóan modern, beépített tetőteres és
emeletes családi házak, társasházak állnak. A sok
újépítésű házzal, bár régre visszanyúló történelemmel
rendelkezik, a község mégis egy fiatal település képét
mutatja, meredek utcácskáival, magas, alpesi stílusú
tetőivel és a természetközeli kő és faanyaghasználatnak köszönhetően pedig egy alpesi falu
képét.
Zselicszentpál közművesítve van és a községben orvosi
rendelő igen, óvoda és iskola azonban nem található.
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ÖRÖKSÉGÜNK
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A település legszembetűnőbb épülete a
Petőfi Sándor utca és Fő utca sarkán, a
központban
álló,
tömegével
a
környezetéből jelentősen kiemelkedő
Magyarok nagyasszonya római katolikus
templom településtörténeti érték. A
templom a XX. század első felében épült,
1949-ben szentelték fel. Nem csak a
külseje monumentális és lenyűgöző,
hanem a belépve látható kazettás
mennyezete is.

A templom bejárata előtt látható, szépen kidolgozott Szent Antal szobrot jóval a templom építése előtt,
1921-ben állították fel ide.
A két világháború áldozatainak állít emléket a templomnál elmelyezett
emléktábla.

A Zselicszentpál külterületén álló 153 éves, nemrégiben felújított három darab kőkeresztből álló kálvária a
temetővel szemben helyezkedik el. A

középső kereszt talapzatán egyetlen
név olvasható: Bicó Erzsébet.
Településszerte számos másik kőkeresztet is találhatunk, melyek a különböző korokból ránk maradva
hirdetik a helyiek hitét.
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A
településen
több
helyen
is
megtalálható régi, helyi védelem alatt
álló gazdasági épületeket, istállókat
tulajdonosaik máig is folyamatosan
karban tartják és használják.
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ELTÉRŐ KARAKTERŰ
TELEPÜLÉSRÉSZEK
LEHATÁROLÁSA
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MEGÚJULÓ LAKÓÖVEZET
Zselicszentpál a Zselicség jellegzetes községe, ahol a lakosság hagyományosan erdőgazdálkodásból,
növénytermesztésből
és
állattenyésztésből
élt,
kisés
középbirtokokon
gazdálkodott.
Településszerkezetének és területhasználatának a meghatározója elsősorban az erdőgazdaság, majd a
mezőgazdaság. Zselicszentpál belterületi egységeinek meghatározásakor a település utcáin és ingatlanjain
végbemenő építkezési hullámokat követtük. meghatározásakor nagy segítségre szolgált egyrészt az első és
második katonai felmérések során készült térképek. A korábban szabálytalan halmazfalukat csak a későbbi
falurendezés alakította a
Zselicben így Szentpálon is,
halmazszerkezete , váza, az
1900-as
évek
elején
épülhetett, ezt követte
több
kisebb
nagyobb
építkezési hullám is.
A Megújuló lakóövezettel
illetett részt a 60-80’-as
években
épült
lakóingatlanok adják. Ezek
zöme a mai kornak
megfelelően már szépen
igényesen felújítottak. A
lehatárolás
rögtön
a
Kaposvár felőli leágazásostól kezdődik.

A házak jellemzően több szintesek, tetőgerincük merőleges az utcára. Ki magaslanak a település többi
ingatlanához képest. A beépítés oldalhatáron álló, de egy-két ingatlan szabadon helyezkedik el a telken
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belül. Az előkertek viszonylag nagyok, tágasak, szépen rendezettek. Több ház erkélyes, az utcára több
nyílászáró is néz. Tetőformát tekintve a csonka kontytető és a nyeregtető a jellemző.

TELEPÜLÉSVÁZ

Zselicszentpál
lakóterületei
három
részre
oszlanak, melyek a
Megújuló
településrész, az
újfalu
és
településváz.
Az
utóbbi, mint a
többi,
Szentpál
szerves
részét
képzi. A település
túlnyomó részét ez
az övezet fedi.
Épület-karakterek
változatosak, mind
telepítés,
magasság,
tetőforma
vagy
hajlásszög
tekintetében. De ha az apróbb részleteket vesszük alapul, mint anyaghasználat, héjazat anyaga, utcafrontra
néző nyílászárók száma, vagy akár a kerítés, mind utca szinten mind település rész szinten számos
változattal találkozhatunk.

A lehatárolás azért kapta ezt a nevet, mert az épületek ezen a részen a legrégebbiek, így feltehetően ezek
az ingatlanok épültek a legkorábban, ez adta Zselicszentpál település vázát, innen ágaztak ki a többi utcák,
alakultak ki a perifériák.
Jellemzően a hosszan elnyúló nyeregtetős parasztházak vannak túlsúlyban, de szémos „kádár-kocka” is
épület feltételezhetően az ’50-es évek körül. A jövőképet és a követendő irányvonalat pedig az alapján
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érdemes meghatározni, melyek a legjobb példával szolgálnak az itt letelepülő, építkezni vagy renoválni
vágyók számára. A jövőképet illető iránymutatást a következő fejezet fogja taglalni.

A vegyes beépítésű település rész esetében leginkább az oldalhatáron álló ingatlanok a jellemzőek. Az
ingatlanok, tetőgerincek utcához viszonyított helyzetét illetően pedig vegyesen, de inkább utcával
párhuzamos tájolással is találkozhatunk.
A legváltozatosabb építészeti elemek tetőszerkezet. A tető az ingatlan egyik legfontosabb eleme, hisz nem
csak védi az ingatlan az időjárás viszontagságai elől, de nagyban befolyásolja az ingatlan alakzatát, tájolását,
annak utcaképbe való illeszkedését.

Található nyereg- és sátortető, de néhol még manzárd tető is. Egy két ingatlan esetében a csúcsos,
úgynevezett alpesi stílusú tetőforma is. A héjazat anyagát illetően dominál az agyag cserép, de sok esetben
még az eredeti, régi palaborítás találhat, ezt a jövőben mindeneképp javasolt cserélni.
A kerítések jellemzőn áttört, 1/3 beton alap 2/3 fém- fa kerítéselemek. Az utcaképek, mint az az egész
településre elmondható, rendezettek,
egységesek.

A lehatárolt terüeten belül találhatóak a
szociális és közigazgatási intézmények is
úgy, mint az Önkormányzat épülete és
könyvtár, valamint a Templom.
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ÚJFALU
Újfalu néven illettük Zselicszentpál azon részeit, melyet jellemzően a legfiatalabb lakóingatlanok, szinte
frissen épült, vagy felújított korábbi házak alkotnak. A ingatlanok, a mai modern stílust és divatirányzatot
tükröző megtolásokkal egyaránt találkozhatunk. Ha egy ide látogató ezekben az utcákban sétálgat, szemmel
láthatóan érzi a különbséget a település többi része között. A lehatárolt rész a Hegyalja út.

Az építkezési hullám ide 2000-években ért el, és azóta is tart. Ez az Önkormányzatnak köszönhető, mely
nagy erőfeszítéseket tesz a lakosságszám és az életszínvonal növelése érdekében. Az építkezési területek az
elmúlt években kerültek kimérésre és értékesítésre annak reményében, hogy A kézikönyv készítése alatt
találkoztunk olyan ingatlannal mely még félkész állapotban volt.

Az utcára jellemző, hogy sok a telken belüli szabadon álló lakóépületek száma. Egyre jellemzőbb az
összetett-tagolt tetőforma és modern stílusokat ötvöző anyaghasználat és építészeti megoldások. Az
apróbb részleteken is érezni a különbséget, a divat és stílusirányzatokat. Tarka beton tetőcserepek, díszes
kerítés elemek, gondozott sziklakertek tárulkoznak elénk. A részletes útmutatást szintén a következő
fejezetben fogjuk taglalni.
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REKREÁCIÓS
TERÜLETEK
A településen belül, a templom mellett egy
parányi kis zöld paradicsom található. Ez adja a
település egyetlen parkosított területét. Itt
találhatóak kültéri gyermekjátékok, padok, egy
kis dísztó is.
Zselicszentpál
közterületei
általában
rendezettek. Az utcákon gyakorlatilag hiányzik
az útfásítás. A településarculat megőrzése és
javítása érdekében indokolt hagyományos
gyümölcsfasorok és a Zselicre jellemző
őshonos fafajok alkalmazása (alma, körte,
eperfa, hárs, stb.). A cserjesávok, sövények
ültetésénél kerülni kell a városi növények
ültetését
(tűztövis,
lonc,
japánrózsa,
madárcseresznye, vöröslevelű borbolyák, stb.).
A településközpontban meg kell őrizni, és a
hagyományoknak megfelelően helyreállítani –
fejleszteni a településarculatot. A település
jövője a falusi turizmus fejlesztésének
lehetőségére is támaszkodik, amelyhez a
hagyományokat tiszteletben tartó, a ’városias’
környezetektől
markánsan
eltérő
környezetalakítás szükséges. Indokolt, hogy a
település közterületeire, az intézménykertekre
és a temetőre faluképmegújítási terv
készüljön, amely a rendezési terv kereteinél
mélyebben
meghatározza
a
település
arculatát, a faluképet meghatározó elemek –
kerítések,
kapuk,
útszegélyek,
padok,
közvilágítási lámpatestek, reklámfelületek és
információs táblák, stb. - anyaghasználatát és
formai kialakítását. A falukép- megújítási
tervben célszerű a Zselici falvak egységes,
karakteres arculatának tipologizálása és a
fejlesztési szükségletek meghatározása. A
település határárában szép mélyutak vezetnek
a szőlőhegyekbe.
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BEÉPÍTÉSRE NEM
SZÁNT TERÜLETEK
A beépítésre nem szánt területekkel a külterületet jelöltük.
Zselicszentpál a Zselic-patak menti zselici település, mely Kaposvártól délre, 5 kilométerre fekszik. A
Kaposba igyekvő Zselic-patak völgyét erdő borította dombok és szántók övezik. A település belterületéhez
képest jelentős a szőlőhegyek területének aránya. A település éghajlata – a zselici tájegység részekéntenyhén mediterrán jellegű. A település külterületének déli része, a Zselic-patak nyugati völgyoldali területe
fokozottan felszínmozgásra veszélyes, de egyéb területei is hajlamosak felszínmozgásos jelenségek
kialakulására. A falu fejlődése szempontjából továbbra is jelentős az erdő- és mezőgazdálkodás; emellett a
turizmus-idegenforgalom jelenthet még számottevő fejlesztési potenciált, a környező táj természeti
adottságai révén. A tájváltozás vizsgálata alapján jellegzetesnek mondható tájszerkezeti sajátosságok: - az
erdőterületek jelentős nagysága, a keleti és nyugati területek szántóművelése - a szőlőhegyeken folyó
szőlő- és kertgazdálkodás - a löszdombokra felvezető lemélyült – horhós – utak A hagyományos, hosszú
távon fenntartható tájszerkezet helyreállítását az egyes művelési ágak térfoglalásának átalakítására tett
javaslatok célozzák. A művelési ág váltások iránya szántó-gyep, szántó-erdő, szántő-szőlő, gyep-szőlő, gyeperdő. A szőlőterületek helyreállítása indokolt a működő szőlők közül „kikopott” telkeken.
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ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ –
TELEPÜLÉSVÁZ

5

Zselicszentpál lakóterületei három részre oszlanak, melyek a Megújuló településrész, az újfalu és
településváz. Az utóbbi, mint a többi, Szentpál szerves részét képzi. A település túlnyomó részét ez az
övezet fedi. Épület-karakterek változatosak, mind telepítés, magasság, tetőforma vagy hajlásszög
tekintetében. De ha az apróbb részleteket vesszük alapul, mint anyaghasználat, héjazat anyaga, utcafrontra
néző nyílászárók száma, vagy akár a kerítés, mind utca szinten mind település rész szinten számos
változattal találkozhatunk.
A lehatárolás azért kapta ezt a nevet, mert az épületek ezen a részen a legrégebbiek, így feltehetően ezek
az ingatlanok épültek a legkorábban, ez adta Zselicszentpál település vázát, innen ágaztak ki a többi utcák,
alakultak ki a perifériák.
Jellemzően a hosszan elnyúló nyeregtetős parasztházak vannak túlsúlyban, de szémos „kádár-kocka” is
épület feltételezhetően az ’50-es évek körül. A jövőképet és a követendő irányvonalat pedig az alapján
érdemes meghatározni, melyek a legjobb példával szolgálnak az itt letelepülő, építkezni vagy renoválni
vágyók számára. A jövőképet illető iránymutatást a következő fejezet fogja taglalni.

A vegyes beépítésű település rész esetében leginkább az oldalhatáron álló ingatlanok a jellemzőek. Az
ingatlanok, tetőgerincek utcához viszonyított helyzetét illetően pedig vegyesen, de inkább utcával
párhuzamos tájolással találkozhatunk. A házak jellemzően kicsi (2-6 m2) előkerttel rendelkeznek. A
szabadonálló, illetve az utcafronttól távol elhelyezkedő épület telepítése kerülendő! Igazodjunk a már
kialakult, harmonikus rendhez, melynek figyelembe vételével esztétikus környezetet alakíthatunk ki.

A túlságosan hátrahúzott, vagy a szabadon álló beépítési mód kerülendő, az megbontaná a már kialakult
egységes képet. A lakóterület építési telkein - 1-2 egységes - a lakó és/vagy üdülő-pihenő funkciót egyaránt
kielégítő lakóépületek építhetők.
A lakóterületen az új épületeket, építményeket a meglévő – illetve a fokozatosan kialakuló - állapothoz
igazodóan kell elhelyezni és kialakítani, úgy hogy azok a történeti fejlődés során kialakult
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településstruktúrát megőrizzék, illetve a szomszédos telkek
rendeltetésszerű használatukat ne zavarják.

beépítését ne

akadályozzák,

és
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A legváltozatosabb építészeti elemek a tetőszerkezet. A tető az ingatlan egyik legfontosabb eleme, hisz nem
csak védi az ingatlan az időjárás viszontagságai elől, de nagyban befolyásolja az ingatlan alakzatát, tájolását,
annak utcaképbe való illeszkedését.
A település más részeitőll eltérő tömegű és tetőformájú épületekben gondolkodhatunk. A túl magas
(„alpesi”) illetve túl alacsony (mediterrán) hajlásszög, vagy a tördelt, bonyolult tetőforma idegenül hat, ez
mindenképpen kerülendő ezen a részen. Ebből kifolyólag célszerű lenne 30-45 º-os az utca vonalára
lehetőleg merőleges, de megengedett a párhúzamos, nyeregtetővel rendelkező épületeket létrehozni, mely
lehet akár a kocka épületek esetében konyt vagy sátortető is.

Az épületek tetőidoma jellemzően az oldalhatárral párhuzamos legyen(keresztszárny az utcai
homlokzatsíktól minimum 4,5 m-re építhető) . Az épületek tetőfedése cserép, betoncserép és bitumenes
zsindely; a tető hajlásszöge 30-45o közötti lehet
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A falurészen a kerítések leggyakoribb megjelenési formája a betonalapzatú attört, fém- vagy fakerítések. Az
áttörtség nyitott és barátságos hangulatot kölcsönöz a településnek. Ezt szem előtt tartva kerülendő a
tömör kerítések telepítése. Amennyiben valaki a kíváncsi tekintetek elől elzárt, intimebb környezetet
szeretne kialakítani az udvarában a belátást inkább sövény telepítésével célszerű megakadályozni. Mely
esztétikussága mellett, jól véd az utca pora és a beszűrődő zaj ellen is.

A település egyedi esztétikai értékei közé sorolandó, hogy egyes ingatlanok esetében, egyben legyártott,
áttort beton elemekből épült kerítésekkel találkozhatunk. Máshol pedig díszes, a részletekig kiművelt
öntött vaskerítésekkel. Ugyan ezek már-már kissé kopottak, de ezek megtartása egy renoválással ajánlott.

A kerítések jellemzőn áttört, 1/3 beton alap 2/3 fém- fa kerítéselemek. Az utcaképek, mint az az egész
településre elmondható, rendezettek, egységesek. Egyes helyeken a lábazat és a kerítés alapja megegyező
burkolató, anyagú vagy mintázatú, ami kifejezetten esztétikus.
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A településrészen a népi jellegű paraszti nyeregtetős
épületek, Kádár-kockák érdekes egyvelege figyelhető meg.
Amennyiben a meglévő épületek közé új házat szeretnénk
felhúzni, ügyeljünk arra, hogy a hasonló magassággal kell
épülniük, mint környezetében lévő többi épület. A lehatárolt
területen jellemzően egy szintes, esetleg beépített tetőteres
házak figyelhetők meg. A már több szintes épületek
kimagaslanak a többi közül, megtörve ezzel az utcaképet.
Ezen gondolatmenet mentén az emeletes, nagy alapterületű
házakat a falu ezen részére célszerű nem telepíteni, melyek
így nem szabdalják tovább a település egységes arculatát.
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A homlokzat színének kiválasztásánál célszerű figyelembe venni a nyílászárók számát, és jellegét.
Általánosságban elmondható, hogy a homlokzat esetében az élénk, rikító színeket érdemes kerülni,
helyette a lágyabb árnyalatok, földszínek az előnyösebbek. A falu esetében a fehér árnyalatú homlokzat és
a sötétzöld szín dekorációs használata lenne a település építészeti hagyományaihoz hű. Ugyanakkor eltérő
szempontokat kell figyelembe venni például egy műemlék épület, egy jellegzetes Kádár-kocka, vagy
parasztház stílusú ház esetében.

Az

épületek

tömegés
homlokzatalakítása,
anyaghasználata a hagyományos
építészeti karakterhez igazodó
legyen. A homlokzotan igen sok
esetben megfigyelhetőek díszítő
elemek, stukkók a nyílászárók körül
vagy hosszan elnyúlva a falon a
hélyazat alatt. Egyáltalán nem
kirívó, sőt igényes munkáról
beszélünk. Megfigyelhető az is,
hogy
sok
esetben
színkombinációkkal
játszanak,
amelyek szintén elég tetszetősek.

A településrészen általában 2-4 ablak nyílik
az
utcafrontra.
Ezek
párhuzamos
kialakításúak, jellemzően két osztatúak. Az
ablakok formája hagyományos szögletes,
íves ablakokkal nem igen találkozunk a
településrészen. Régebbi, eredeti állapotú
épületek esetében megfigyelhető, hogy
még a nyílászárók is eredetiek..A település
e részén a rejtett tokos redőnyök
alkalmazása
megengedhető,
mellyel
szabályozni lehet a nagyméretű ablakok
fénybeeresztő képességét.
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ÉPÍTÉSZETI
A településrészen a házak

ÚTMUTATÓ - ÚJFALU
Az Újfalu beépítésének rendje már jelentősen eltér a falu többi
részétől. Újfaluként a Hegyalja utcát határoztuk meg.
A a modern építészeti megoldásoknak köszönhetően a szabad
beépítési mód a jellemző. A telkek nagyok, sőt sok esetben nem is
ismerhető fel a telekhatár, a telkek még nincsenek kerítéssel
elkerítve, ezzel egyfajta kertvárosi hangulatot kölcsönözve az
utcának. Az épületek jellemzően a telkek közepén helyezkednek
el. Kerülenő az előkert nélküli telepítés, ahol a kerítéssel
egyvonalban található homlokzatfal.
A fentiekből kifolyólag itt javasolt a jövőben a több beépítési mód
engedélyezése is, melyekre az alábbiak javasoltak:
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A településrészen a modern tagolt tetőszerkezetes, de egy szintes, maximum beépített tetőteres épületek
figyelhető meg. A jövőben kerülendőek a többszinte sépületek amennyiben ez lehetséges. Mindenképp
igazodjuk a már kialakult magassági arányokhoz.

A település e részén mivel bonyolult alakzatú épületek is szép
számmal fellehetőek, így a tetőformák is igen változatosak,
tagoltak. A túl magas („alpesi”) illetve túl alacsony (mediterrán)
hajlásszög, nem jellemző ezért kerülendő. Ebből kifolyólag
célszerű lenne is 30-45 º-os tetővel rendelkező épületeket
létrehozni.
A tetőn a természetes színű tetőfedő anyag az jellemző, ezért ez
a javasolt, például az égetett agyagcserép vagy a betoncserép.
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Újépítésű és változatos településrész
révén előtérbe kerülnek modern, egyedi
színkeverékek, anyaghasználatok. Egy-egy
szín a település más pontján, más
utcájában rikítóan, kirívóan hatna, itt
azonban még is beleillik az utcaképbe.
Noha azért a homlokzat színének
kiválasztásánál célszerű figyelembe venni
a nyílászárók számát, és jellegét.
Általánosságban elmondható, hogy a
homlokzat esetében az élénk, rikító
színeket érdemes kerülni, ne essübk át a
ló túloldalára. Érdemesebb inkább a
lágyabb árnyalatok, a föld színek az
ajánlottak. HA netán valaki még is,
valamilyen mai stílusirányzatot szeretne követni, mely az élénkebb színeket javasolja, akkor is célszerű
mattabb hatást keltő árnyalatokat választani.
Azonban ajánlott és általánosságban is ez a követendő, hogy a meglévő épületek színvilágához illeszkedő új
épületek épüljenek a jövőben.
Nyílászárókra javasolt lágy
színek

Homlokzatra javasolt föld
színek

Egy tagolt vakolatfelület nem kevésbé elegáns, mint egy jóval drágább kő vagy téglafelület. Az Újfalu részen
viszont „nem spóroltak semmin” érzésünk támad. Előtérbe kerülnek az anyagában, színében modern építőés burkol anyagok, akár csak a vakolatot nézzük, vagy a héjazat anyagát, a lábazatot, a kültéri felületeket,
de még a kerítés elemekre is elmondható, hogy esztétikailag minden a legjobbra törekvő bukoló anyagokkal
találkozhatunk. Ezeknek szinte ma már csak a fantázia szab a határt. De azért érdemes ezeket ész érvek
alapján eltervezni. Az udvarokat illetően javasolt a lehető legminimálisabbra szorítani a kültéri szilárd
burkolatok méretét, így megtartva a nagy zöld kerteket.
A kerítés és lábazat színe mindenképp kerüljön összhangba a ház burkolatával, ha ehhez még a fa
szerkezetek, pl. nyílászáró keretek, kerítés elemek, valamint a héjat színe is illeszkedik, remek összkompozíciójú épületek születhetnek.
A mai építésű házak szinte már kivétel nélkül modern építőanyagok felhasználásával készülnek, mint
például a különböző féle porotherm téglák.
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A településre elmondható, hogy általában 2-4 ablak nyílik az utcafrontra. Ezek párhuzamos kialakításúak,
jellemzően két osztatúak. A tetőtéri beépítés miatt általában két sorban is helyezkednek el az utcafrontra
nyíló ablakok, ebben az esetben 3-4 nyílászáró a jellemző az Újfaluban.
Az ablakok formája a legtöbb esetben azért a hagyományos szögletes. Mivel egy igen fiatal településrészről
beszélünk már modern minimális hőáteresztésű nyílászárókkal épültek az ingatlanok, vagy a régi eredeti
nyílászárók cserélve lettek. Megengedett a műanyag és a fa szerkezet beépítése is.
A homlokzatok kialakításánál mindenképp törekedjünk majd, hogy ezeket a jellemzőket megtartsuk.
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Habár változatos formák és anyaghasználat jellemző egyes ingatlanok esetében még a legapróbb
részleteken is, így a kerítéseken, illetve vannak olyan telkek, amelyek még nem kerültek elkerítésre, de
azért ezen a részen is az áttört kerítések a javallottak, tömör és nem átlátható megoldások kerülendők.

Jellemzően fa vagy kovácsoltvas kerítésekkel találkozhatunk 1/3-ad lábazat és 2/3-ad áttört résszel.
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ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ –
MEGÚJULÓ LAKÓÖVEZET
A Megújuló lakóövezettel illetett részt a 60-80’-as években épült lakóingatlanok adják. Ezek zöme a mai
kornak megfelelően már szépen igényesen felújítottak. A lehatárolás rögtön a Kaposvár felőli leágazásostól
kezdődik.
A házak jellemzően több szintesek, tetőgerincük merőleges az utcára. Ki magaslanak a település többi
ingatlanához képest. A beépítés oldalhatáron álló, de egy-két ingatlan szabadon helyezkedik el a telken
belül. Az előkertek viszonylag nagyok, tágasak, szépen rendezettek. Több ház erkélyes, az utcára több
nyílászáró is néz. Tetőformát tekintve a csonka kontytető és a nyeregtető a jellemző.
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A
településrészen
jellemzően
kétszintes, de minimum beépített
tetőteres ingatlanokkal találkozhatunk..
Ezen gondolatmenet mentén az
emeletes, nagy alapterületű házakat
kifejezetten ezen a település részen
javasolt építeni.
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A település nem jellemző a bonyolult tagolt tetőforma. A túl magas („alpesi”) illetve túl alacsony
(mediterrán) hajlásszög is kerülendő. A legcélszerűbb 40-45 º-os tetővel rendelkező épületeket létrehozni.
A településrészen két fajta tetőforma dominál, szinte felváltva a nyereg- és a csonka konyttető. A tetőn a
természetes színű tetőfedő anyag az jellemző, ezért ez a javasolt, például az égetett agyagcserép., de
elvétve akad betoncserép is. A település ezen részén már szinte teljesen eltűntek a régi palaborítású
megoldások.,
ellentétben
a
település vázon tapasztaltakkal.
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Megújuló településrész révén előtérbe
kerülnek modern, egyedi színkeverékek,
anyaghasználatok. Egy-egy szín a település
más pontján, más utcájában rikítóan,
kirívóan hatna, itt azonban még is beleillik
az utcaképbe. Noha azért a homlokzat
színének
kiválasztásánál
célszerű
figyelembe venni a nyílászárók számát, és
jellegét. Általánosságban elmondható, hogy
a homlokzat esetében az élénk, rikító
színeket érdemes kerülni, ne essübk át a ló
túloldalára. Érdemesebb inkább a lágyabb
árnyalatok, a föld színek az ajánlottak. HA
netán valaki még is, valamilyen mai
stílusirányzatot szeretne követni, mely az
élénkebb színeket javasolja, akkor is célszerű mattabb hatást keltő árnyalatokat választani.
Azonban ajánlott és általánosságban is ez a követendő, hogy a meglévő épületek színvilágához illeszkedő új
épületek épüljenek a jövőben.
Nyílászárókra javasolt lágy
színek

Homlokzatra javasolt föld
színek

A kerítés és lábazat színe mindenképp kerüljön összhangba a ház
burkolatával, ha ehhez még a fa szerkezetek, pl. nyílászáró
keretek, kerítés elemek, valamint a héjat színe is illeszkedik,
remek össz-kompozíciójú épületek születhetnek. Az épületek
tömeg- és homlokzatalakítása, anyaghasználata a hagyományos
építészeti karakterhez igazodó legyen.

Mivel ezen a részen az emeletes illetve tetőtéri beépítés dominál,
emiatt általában két sorban is helyezkednek el az utcafrontra nyíló
ablakok, ebben az esetben 3-4 nyílászáró a jellemző. Sok épületen
a felső szint(ek) egyikén erkélyis megfigyelhető.
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Az ablakok formája a legtöbb esetben azért a hagyományos szögletes. Az épületek szinte egytől egyig
felújítottak így a modern minimális hőáteresztésű nyílászárókra lettek kicserélve az eredetiek. Megengedett
a műanyag és a fa szerkezet beépítése is. A homlokzatok kialakításánál mindenképp törekedjünk majd,
hogy ezeket a jellemzőket megtartsuk.

Ezen a részen is az áttört kerítések a javallottak, tömör és nem
átlátható megoldások kerülendők. Ha valaki még is akadályozni
szeretné az utcáról történő belátást a növénytakarás javallott.
Esztétikusabb, barátságosabb.

Jellemzően fa vagy kovácsoltvas kerítésekkel találkozhatunk 1/3ad lábazat és 2/3-ad áttört résszel.
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ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ –BEÉPÍTÉSRE
NEM SZÁNT TERÜLETEK
Zselicszentpál a Zselic-patak menti zselici település, mely Kaposvártól délre, 5 kilométerre fekszik. A
Kaposba igyekvő Zselic-patak völgyét erdő borította dombok és szántók övezik. A település belterületéhez
képest jelentős a szőlőhegyek területének aránya. A település éghajlata – a zselici tájegység részekéntenyhén mediterrán jellegű. A település külterületének déli része, a Zselic-patak nyugati völgyoldali területe
fokozottan felszínmozgásra veszélyes, de egyéb területei is hajlamosak felszínmozgásos jelenségek
kialakulására. A falu fejlődése szempontjából továbbra is jelentős az erdő- és mezőgazdálkodás; emellett a
turizmus-idegenforgalom jelenthet még számottevő fejlesztési potenciált, a környező táj természeti
adottságai révén. A tájváltozás vizsgálata alapján jellegzetesnek mondható tájszerkezeti sajátosságok: - az
erdőterületek jelentős nagysága, a keleti és nyugati területek szántóművelése - a szőlőhegyeken folyó
szőlő- és kertgazdálkodás - a löszdombokra felvezető lemélyült – horhós – utak A hagyományos, hosszú
távon fenntartható tájszerkezet helyreállítását az egyes művelési ágak térfoglalásának átalakítására tett
javaslatok célozzák. A művelési ág váltások iránya szántó-gyep, szántó-erdő, szántő-szőlő, gyep-szőlő, gyeperdő. A szőlőterületek helyreállítása indokolt a működő szőlők közül „kikopott” telkeken. A borvidék dűlőin
kizárólag a szőlőművelést, szőlőfeldolgozást, bortárolást, borturizmust szolgáló épületet vagy pince
helyezhető el. A mobil jellegű építmények, csakúgy, mint a helyi építészeti hagyományoktól idegen, a
terepet átrendező épületek kerülendők a területen.
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ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ REKREÁCIÓS TERÜLETEK
Zselicszentpál
közterületei
általában
rendezettek. Az utcákon gyakorlatilag hiányzik
az útfásítás. A településarculat megőrzése és
javítása érdekében indokolt hagyományos
gyümölcsfasorok és a Zselicre jellemző
őshonos fafajok alkalmazása (alma, körte,
eperfa, hárs, stb.). A cserjesávok, sövények
ültetésénél kerülni kell a városi növények
ültetését
(tűztövis,
lonc,
japánrózsa,
madárcseresznye, vöröslevelű borbolyák, stb.).
A településközpontban meg kell őrizni, és a
hagyományoknak megfelelően helyreállítani –
fejleszteni a településarculatot. A település
jövője a falusi turizmus fejlesztésének
lehetőségére is támaszkodik, amelyhez a
hagyományokat tiszteletben tartó, a ’városias’
környezetektől
markánsan
eltérő
környezetalakítás szükséges. Indokolt, hogy a
település közterületeire, az intézménykertekre
és a temetőre faluképmegújítási terv
készüljön, amely a rendezési terv kereteinél
mélyebben
meghatározza
a
település
arculatát, a faluképet meghatározó elemek –
kerítések,
kapuk,
útszegélyek,
padok,
közvilágítási lámpatestek, reklámfelületek és
információs táblák, stb. - anyaghasználatát és
formai kialakítását. A közhasználatra szolgáló
területeket rendeltetésének megfelelő célra
bárki szabadon használhatja; a rendeltetéstől
eltérő
használathoz
a
közterület
tulajdonosának (kezelőjének) hozzájárulása,
valamint az illetékes hatóság engedélye szükséges. Mivel rekreációs területként beépítetlen területeket
jelöltünk, ezért ide külön építési, beépítési paraméterekre vonatkozó javaslatokat nem teszünk eltérően az
előzőekben bemutatott településrészektől. Más szemszögből közelítjük meg a területet. A zöld felületeket
tekintve a parkok, közterek szépen gondozottak. Erre a rendezettségre nagy valószínűséggel a helyiek is oda
figyelnek és hozzáteszik a magukét. Erre abból lehet következtetni, hogy az ingatlanok előtt is a közterületi
rész gondozott, itt-ott dísznövényekkel telepített.
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JÓ PÉLDÁK

6

Ez a fejezet folyamatosan frissül, változik, amint új, és követendő, tájba illesztett ház épül/újul meg a
településen. Célunk, hogy a Kézikönyv segítségével, minél több helyi embert, vagy jövőbeni helyi lakost
inspiráljunk a településképbe illő épületek létrehozására. A régi arculat és karakterjegyek megőrzése nehéz
feladat, különösen most, amikor a kultúrák keveredése, az aktuális divatirányzatok és a választék széles
palettája áll rendelkezésre az építészeti megoldások terén. Jó megoldás lehet, ha a hagyományos
karakterelemeket formailag követjük, anyaghasználatban azonban kortárs, a mai elvárásoknak megfelelő
anyagokat alkalmazunk. Nem kell lemondanunk a korszerű szigetelés vagy fűtésrendszer adta
lehetőségekről, mindösszesen egy a teleülésrészr jellemző látványvilággal kell kombinálnunk.
Több pozitív példával is találkozhatunk Zselicszentpál területén, amely nem csak esztétikus, de a település a
felújított, illetve új építésű lakóépületek is alkalmazzák azt az elvet, amely a letisztult formavilágú
építészetet jelképezi, és tiszteletben tartják a múltban alkalmazott megoldásokat. Kívánatos ez a hozzáállás
a település jövőben egységes arculatának kialakítása érdekében.
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7
UTCÁK, TEREK
A település arculatát nagyban befolyásolja a közterek állapota,
melyek gondozása közérdek.
Ehhez mindenki hozzáteheti a magáét, ha gondozza az
előkertjét, kaszálja a gyepet a portája előtt, virágot, fát ültet.
Egy szép előkert és a gondozott közterület emeli a ház fényét
is, ahová öröm hazatérni. Ahol szűkebb hely marad a
növénytelepítésre, ott egy-egy karakteres, jó tűrőképességű
évelő vagy cserje használatával lehet szép utcaképet elérni:
A növényválasztásnál figyelembe kell venni a termőhelyi
viszonyokat, a felsővezetékek helyzetét. Válasszunk olyan fajt,
ami karaktert ad a településrésznek, illetve a régióra is
jellemző (pl. gyümölcsfa: szilva, cseresznye, dió; berkenyék,
juhar, tölgy, hárs stb).
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Az utcákon sételve egységes kéőpet alkotva megfigyelhetőek bizonyos térelemek is, mint például,
szemetesek, padok, buszmegállók.
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8

A hirdetőtáblák, reklámfelületek, cégérek minden
településen szerves részét képezik az összképnek.
Tájékoztató
jellegük
kapcsán
nem
csak
nélkülözhetetlenek, de optimális esetben az
utcaképbe is tökéletesen beilleszthetőek, ezáltal
lehetőséget biztosítva a szebb településkép elérésére.

Cégér, cégtábla elhelyezésekor elengedhetetlen, hogy
az
alkalmazkodjon
az
épület
jellemzőihez,
anyaghasználatához. Reklámfelület elhelyezése a
településközpontban engedélyköteles, ezek esetében
is fontos, hogy illeszkedjenek a település arculatához.

Ahol lehetséges erülni kell a légvezetékek kialakítását. Ezt
leginkább a zöld, parkos és műemléki területek felett, azok
környezetére igaz.
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A település igazgatási területén antenna és egyéb gépészeti berendezés elhelyezése az utcai homlokzaton
tilos.
A gépészeti berendezés falra történő kihelyezése településképileg meghatározó, nem esztétikus.
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