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1.

BEVEZETÉS, KÖSZÖNTŐ

Tisztelt Érdeklődő!

Bogád az Árpád-kortól lakott, török által pusztított, majd újjáépített, a római katolikus egyházhoz a
történelem során szorosan kötődő, Pécs városa mellett fekvő településként új létszakához ért. A
mezőgazdaság által meghatározott múltjára tekintettel, nem használt földrajzi és megszerzett
infrastrukturális előnyeivel, fejlesztésekre nyitott gazdasági szereplőivel, távlatokba rendszerszinten
tekintő képviselő-testületével, intézményvezetőivel, mikrotérségi szinten rendezett, jó
együttműködéseivel erőforrásait az új évezred kezdetén a jövő szolgálatába állíthatja.
A közműellátottság teljessége, a vállalkozások száma ipari-gazdasági arculat felé nyithatnak utat. A
meglévő lakófunkciók őrzésével, lakott külterületi részekre telepedés ösztönzésével a
lakosságnövekedést követő lakosságmegőrző szakasz ismét gyarapodásba fordulhat.
A változások során értékeink, örökségünk megőrzése külön figyelmet igényel, a hagyományok
modernnel ötvözése is kiemelt szempontja a helyi közösségi jövő alakításának. Bogádon megélt időnk
keretét, emlékeink alapjait is adja az épített környezet, külső jegyei már gyermekként hatást
gyakorolnak az emberre. Reméljük, hogy Bogád arculati kézikönyvével hosszú távon szolgálhatja a
városközeli községben megélhető minőségi mindennapokra szóló törekvéseket.

Pfeffer József
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2. A TELEPÜLÉS BEMUTATÁSA
TELEPÜLÉSTÖRTÉNET

Bogád környéke már a római korban lakott hely volt, mivel a Mursa (Eszék) - Sopianae (Pécs) Sabaria (Szombathely) transzkontinentális útvonal érintette a települést. Itt fordult nyugat felé, s
metszette Sopianae-t. Római kori telep nyomait találták meg a Romonya felé vezető út mentén, egy
temető feltárásakor. A Pécs felé eső faluvégen 1959-60-ban 21 síros, IV. századi temetőt tártak fel.
Később előkerültek olyan hamvasztásos sírból származó leletek, amelyek egyértelműen bizonyítják,
hogy már a II. században is római telep alakult itt ki.
Korábbról 8 db ezüst csat, szórványleletként Constantinus bronzérme is előkerült a település
környékéről. A legkésőbbi érem Julianus verete, 360 körüli időből származhat. A későbbi
népvándorlás korából is kerültek elő szórványleletek, az V. századból való ezüstcsat a Magyar
Nemzeti Múzeum gyűjteményében található.
A honfoglaló magyarok a IX. sz. végén telepedtek meg Baranyában, így Bogád is az Árpád-kortól
lakott település. Az első fennmaradt írásos emlék tanúsága szerint 1058-ban a pécsi püspökség illetve
káptalan birtoka volt. Kultúrájuk kezdeti emlékei a kereszténység felvételét követő időszakból
maradtak fenn. Szent István rendelkezése nyomán, miszerint „minden tíz falu építsen egy
templomot” megkezdődtek a templomépítkezések. 1331-ben már egyházzal is rendelkező
településként említik a vallon telepesek alkotta közösséget. A felépült templomok némelyike
fennmaradt az utókorra, azonban e településé az idők során tönkrement, új barokk templom épült.
A falu neve szláv eredetű személynévből keletkezett „Bogatov”, Bogaric, Bogat. Az 1424-25 évi
összeírás szerint a település a pécsi püspök tulajdona már Püspökbogád néven szerepel, mely 1946-ig
volt használatos.
A lakosságra vonatkozó első adatok 1550-ből a török megszállás alatti időkből származnak, az
összeírás 15 családfőt és 3 nőtlen férfit említ. A lakosságszám az elkövetkező 150 évben alig
változott. Az 1559-ből származó nyilvántartás alapján 8, majd 1565-ben 17 házzal számlálhattak a
faluban. Egy 1620-as feljegyzés szerint a plébános tanítja a falu 6 gyerekét, és temploma újraépült.
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Az 1680-as években Bécs ostromára induló török hadak súlyos pusztítást hagytak maguk után, de a
falu rövid időre árván maradt házait néhány évtizeden belül menekültek népesítették be.
Az 1695. évi összeírás szerint a település török földesura Mazar Aga. A családfők (háztartások) száma
7, ebből 4 magyar és 3 szláv. A szláv lakók bosnyákok. Minden lakos katolikus vallású. A telkek száma
5 negyedes és 1 feles, puszta telek nincs. Telek nélküli lakó 1 szláv. Malom és halastó nincs. Erdeje 3
hold. Szőlőt nem művelnek, 5 hold művelés nélküli (hagyott) szőlője van. Jellemző az állattartás,
mivel a kis lakosság számhoz képest 7 ló, 4 ökör, 10 tehén, 10 növendék marha, 25 disznó és három
háznál 27 méhkas van.
A falu 1697-ben a Lengyel család birtoka. Lipót császár adománylevele 1703-ban újra adományozza a
települést a pécsi papságnak. Egy 1715-ös feljegyzés szerint a falu lakossága 8 magyar jobbágy.
Az időközben leromlott templomát 1723-ban romjaiból újraépítik (restaurálják) boltozott szentéllyel,
hajóval és zsindely fedéssel. A torony felújítására nem került sor. 1726-tól önálló plébánia működik a
településen.
A gazdasági terület 1733-ban csonkításra került. Szabolcs püspöki falu elrabolt 5 nagy holdat,
Semenye 1 holdat, Romonya (pécsváradi apátság) 10 kaszálós rétet. A település ekkor 1 malommal
rendelkezik és13 jobbágy, zsellér lakja.
Új plébániája 1745-ben épül, filiái: Nagykozár, Szabócs (Szabolcs), Somogy, Sarlós. Népessége 1752-re
24 fő (13 gazda, 1 fiú, 4 házas zsellér, 3 özvegy, 1 bíró, 1 egyházfi, 1 bába, 2 molnár). Az épületek
száma 24 lakóház és 2 vízimalom. Temploma - főleg a torony - igen rossz állapotú, a szentély
boltozatos, de a hajót deszka mennyezet fedi.
A település fejlődésnek indul, új temploma barokk stílusban, 1782-ben épül. Berendezésének
érdekessége a két török korból származó kő mosdómedence.
A lakosságszám rohamos növekedésnek indul:
1757-ben 133 fő (35 pár), 1792-ben 373 fő, 1802-ben 457 fő (96 pár) katolikus magyar.
Az 1828-as összeírás szerint a lakosság száma összesen 441 fő.
A lélekszám 1845-re 689 fő római katolikus magyar, 1851-ben 630 fő magyar és 33 fő német. Az
épületállomány 101 lakóház. Az 1863-as feljegyzés szerint 3 patakmalom működik a faluban, mely
ősszel és tavasszal dolgozik.
Az állatvész elmúltával, 1866-ban építtette a lakosság a bogádi legelő mellett a Szent Vendel
kápolnát. Továbbá 1886-ban a kápolna előtt keresztet is állítottak. Az 1869-es feljegyzések szerint a
falu épületállománya 4 középület és 139 magánház, melyek közül 10-ben üzlet működik. Az 1873-as
évben, majd 1885-től postahivatal működik a faluban, 1886-tól körjegyzőségi székhelye Pécs.
Lakossága 730 fő. Épületállománya 149 lakóház.
A körjegyzőségi székhely változik, 1895-1906 között a somogyi, míg 1906-1950 között a nagykozári
körjegyzőséghez tartozik a település.
A község 1918-tól három éven át a szerb megszállást kényszerül elviselni.
A falut 1928-ban villamosítják, 1937-38-ban megépül a Berkesd-Pereked-Romonya-Püspökbogád
13,5 km hosszú összekötőút.
A háború előtti, 1938-as évben a lakosság létszáma 605 fő, zömmel őstermelők.
Önálló közigazgatással rendelkezik 1950-66-ig, majd a Nagykozár Községi Közös Tanácshoz tartozik a
település.
A település lakossága 1975-re 629 fő (11 fő cigány nemzetiség) alig változik, azonban az épületek
száma a háború után épült 20 házzal együtt 161 lakóház.
Az 1970-es évek végére a település kápolnájának állapota leromlott, a zsemenyei csárda és malom
összedőlt, a gátas malmot lebontották. Tanyái tönkrementek. Bogádpusztát, mely a pécsi püspökség
része volt, az államosítás után a Danitz-pusztai ÁG kapta meg.
Saját önkormányzatot 1990-ben választ a település, de a hatósági feladatok továbbra is
Nagykozárhoz kötik.
A rendszerváltásig a településnek nem volt vonzereje, csak az itt született bogádiak lakták. Ez mára
Pécs közelségével megváltozni látszik.
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A település fejlődését remekül illusztrálják a korabeli térképek.

Az Első Katonai Felmérésen (1763-87) a település még kevés épülettel rendelkezik. A Kossuth utca
bizonyos szakaszain már kétoldalas a beépítés, a templom környezete halmazos jellegű. A falut
Romonyától elválasztó vízfolyás mentén határozottan felismerhetők a malmok.

A Második Katonai Felmérés idejére (1806-69) a település jelentős fejlődésen megy keresztül. A
térképen látható épület állomány jelentősen meghaladja a korábbi állapotot, igazolva a település
történeténél leírtakat, miszerint az 1700-as évek végén ugrásszerűen emelkedett a lakosok száma. A
patakvölgyben újabb malmok láthatók. A falu neve már Püspök Bogádként szerepel.

Bogád településképi arculati kézikönyve

7

Harmadik Katonai Felmérés (1869-87). Érdemi
változás nem jelentkezik.

Magyarország katonai felmérése (1941). A
település szerkezet változatlan, az épület
feltüntetések sematikusabbnak tűnnek.

Az 1866. évi kataszteri térkép már pontos telek és épületadatokat közöl. A térképet összenézve a mai
műholdas képpel megállapíthatjuk, hogy az eltérés döbbenetesen szerény.
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A kinagyított részlet jól mutatja a térkép pontosságát.

TELEPÜLÉSSZERKEZET
A település Pécs vonzáskörzetében, a Kelet-Mecsektől délre fekszik. Közúton a Pécs keleti határában,
a 6-os útról déli irányban leágazó úton közelíthető meg. A várostól a homoktető mint természetes
határ választja el. A falu egy kelet-nyugati irányú völgyben terül el. A Mecsek lábánál és a környező
dombokon források fakadnak, így a falun egy patak csörgedez keresztül a Vasas-Belvárdi vízfolyásig.
A település történetben említett római út nyomvonala adja most is a település megközelítésének
irányát, településen belül a falu főutcája.
A faluból kivezető utak a környező települések irányába a mai napig megfigyelhetők, illetve
használatosak. Ezek közül legfontosabb a települést Nagykozárral összekötő két út, melyek közül a
falu nyugati határából induló fő összekötő útként működik. Mára veszített jelentőségéből a falu
leghosszabb mellékutcája, a Rákóczi utca. Utak haladtak még Szabolcs, Somogy és nem utolsó sorban
Magyarsarlós irányába is. Ezeket keresztutak kötötték össze a település határában. Az egyik ilyen
fontos csomópont volt a Zsemenye, ahol - a patakmalom mellett - fogadó is működött. Az utazók
eligazodását az utak mellett elhelyezett kő feszületek segítették.
A vasútvonal a falu külterületének északi határában halad, állomása nincs.
A település maga egy kelet felé nyitott völgyben fekszik. Északról távolabb a Mecsek, nyugatról
közvetlenül enyhe és délről meredek lejtők határolják. A település környezetében összefüggő
erdőségek már nem találhatók, korábban a fakitermelés jelentős lehetett. A községi erdő a falu
nyugati határán volt, de területe elenyésző.
A jó termőtalaj korábban az itt élőket elsősorban a földművelés előtérbe helyezésére kényszerítette,
de az állattenyésztés is jelentős volt. A falu legelője a település nyugati határában volt, a nagykozári
út mellett. Rétek a főutcától északra a két vízfolyás mellett terültek el (Nagy-rét, Sitfői-rét). Itt volt az
uradalmi nagybirtok (Bogádpuszta) és a papi birtok is.
A falu határában 2 patakmalom is működött (Zsemenye, Penoff tanya), a gyenge vízhozam miatt
tavasszal és ősszel. A falu belterületén a templomdomb közelében is működött egy malom
(Gátasmalom).
A szőlőtermesztés a falu belterületi határán a kedvező tájolású déli Venyéti oldalban, a Csankó
hegyen és faluközponttól távolabb, a homoktető keleti lejtőjén folyt. A századfordulón a filoxéra vész
következtében a szőlők kipusztultak, a terület egy része azóta elhanyagolt illetve kertként
használatos.
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A tájhasználatban jelentős változást hozott a templomkörnyék beépítése, mely a Petőfi utca és a
Béke tér közötti terület beépítését jelentette. Ezen a területen kialakított - a településszerkezettől
idegen - kis telekosztáson mintegy 35 ház épült. Napjainkban a falu bővítése a templom mögötti
sportpálya mellett kezdődött meg falusias lakóterületen, de sajnálatosan többnyire soklakásos
lakóépületekkel.
A nagyváros vonzása miatt a település nyugati határában lévő külterületi telkek felértékelődtek, és a
homoktetői volt szőlőhegyen, kertekben és a falu volt legelőjén nagyobb lakóházak épültek.
A község jellegzetes, alapvetően egyutcás völgyi település. A hosszan elnyúló Kossuth utcára
fűződnek fel a szalagtelkek. A belterületek máig fennmaradt alapszerkezete, a XIX. század közepére
alakult ki.
A településszerkezet kialakulására jellemző a „nőtt” jelző, a falu a XVI. századi településmagból
terjeszkedett tovább. A településmag feltehetően a főutca kanyarulatában kialakult teresedés
környezetében, a mai Rákóczi utcai kereszteződés környékén lehetett. Innen indul az út Nagykozárra
és a történeti szőlők is a környező dombokon fekszenek. A dombok aljában források fakadnak. A
korabeli úthálózat és telekhasználat napjainkig érintetlenül fennmaradt.
A templom és a plébánia - sajátosan - az átellenes dombon épült, távolabb a településközponttól. A
templom helyét az enyhe lejtésű plató északkeleti lejtője peremén remekül jelölték ki, uralja
környezetét, de nem „úszik” egy beépítetlen mezőn. A lejtő aljába települt a temető. Itt épült az első
iskola, majd az 1950-es években az új iskola épület is. A középületek sorában a kultúrház következett.
Környéke lakóépületekkel csak a XX. században épült be.

A falunak középülete sokáig csak az elemi iskola volt, így intézményi központja nem alakult ki. A
közintézmények (községháza, orvosi rendelő) napjainkban a főutca lakóházai sorába települtek.
A község történetileg kialakult telekstruktúrája a hagyományos szalagtelkes formát követi. A telkekre
jellemző a keskeny, 16-20 méteres szélesség, míg hosszúságukra a 150 méter. A telkek hosszát a hegy
felől a domborzati változás, míg a völgy felől a patak határozza meg. A szalagtelkektől eltérő
telekalakulat történetileg csak a „településközpont” környékén alakult ki. Itt, a Kossuth u. 13-23
között sajátos telkek figyelhetők meg, ahol az épületek az útra merőlegesek, de a telekvég a patakhoz
csatlakozik. Ezek folytatásában alakultak ki a Kossuth u. 1-9 között az út és a patak közötti
összeszűkült kis telkek. Ezekhez a telkekhez tartozhatott korábban a templom melletti, szalagtelkes,
nagyrészt beépítetlen terület, amelyek feltárására a Zrínyi köz is szolgált. (A korai település mag itt is
elképzelhető.) Ez a telekalakulat figyelhető meg a korabeli térképeken a Rákóczi utca elején is, ahol
az épületek a térre néznek, de a telkek a domborzati viszonyokat követik.
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A későbbi szalagtelkek szabályosabbak. Korábban a Kossuth utcában, a keleti faluvég déli oldalán,
majd később, az 1960-70-es években a nyugati faluvégen a Kossuth u. 68. és 118. számú házak után
alakították ki őket.
A szőlőhegyi területeken (Homoktető, Venyéti oldal, Csankó hegy) változatos telekalakulatok
jelentkeznek, de mindegyikre jellemző a kis telekméret és a laza beépítés. Keskenyebb, nadrágszíj
telkek csak a Csankó hegy egy részén, a présházaknál alakultak ki. A szőlőtermesztés a területek nagy
részén megszűnt. A dűlőutak sok helyen a környező terepbe mélyültek, de általában jól járhatóak.
Táji szempontból Bogád a pécsi agglomeráció egyik kistelepülése, a Dunántúli-dombság
nagytájon belül a Mecsek és Tolna–Baranyai-dombvidék középtáj Dél-Baranyai-dombság kistájon
fekszik. A település és környéke völgyközi hátakra tagolt eróziós-deráziós dombvidék. Tengerszint
feletti magassága 147-212 m közötti, legmagasabb pontja a nagykozári (délnyugati) határban,
legalacsonyabb a délkeleti (romonyai) határban van. A közigazgatási terület nyugati határát a VasasBelvárdi-vízfolyás jelenti, amelynek jobboldali mellékága a Bogádi-ág a település kelet-nyugati irányú
hossztengelye mentén fut. A mellékágtól északra enyhébben, délre meredekebben emelkednek az
északnyugat-délkeleti irányú hátak. Talajára a különböző típusú barna erdőtalajok a jellemzőek,
leggyakoribb Raman-féle barna erdőtalaj. A lejtési viszonyokhoz gyakran nem alkalmazkodó
szántóföldi művelés következtében az erózió káros hatásai fokozottan jelentkeznek. A talajvíz
mélysége a felszínközelnél 3-4 m-rel fekszik mélyebben. A tavak, vízfolyások, források értékes táji és
természeti elemek. A dombvidék változatos felszíne, a talajfelszín rendkívül változó kitettsége
(reliefenergia) gazdag és változatos mikroklíma térségek kialakulását idézi elő. Völgyhálózata déldélkelet felé nyitott, így sok a kedvező expozíciójú terület, mélyebb völgyei azonban fagyzugosak és
ködösek. Potenciális erdőtársulásai a gyertyános kocsányos tölgyesek, az ezüsthársas gyertyános
tölgyesek és a tölgy-kőris-szil ligeterdők.

A TÁJ, A TELEPÜLÉSKÉP, ÉS AZ ÉPÜLETÁLLOMÁNY ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA
Az ember tevékenysége - földfoglalások, új területek igénybevétele, rétek felszántása,
szántóföldi növénytermesztés, szőlő-, gyümölcstermesztés, erdőfelújítások, nagyban megváltoztatta
a terület ökológiai viszonyait, amely a természetes vegetáció átalakulásához vagy eltűnéséhez, a flóra
elszegényedéséhez vezetett. Az eredeti növényzet visszaszorulásával csökkent a vizsgált terület
fajgazdagsága. A tájban idegen fajok jelentek meg. A természetszerű társulások kis területre szorultak
vissza, de szerencsésen a vízfolyások mentén, összefüggő, folyosószerű területen. Ennek
köszönhetően, a szántók és a tájidegen erdők magas aránya ellenére is, e völgyekben járva
összefüggő természetközeli területek találhatók.
A vizsgált település és környezete napjainkban kultúrtájnak tekinthető, megmaradt, fragmentálódott
természetes vegetációja viszont változatos. Elsődleges rendeltetése szerint termesztőtáj, ezen belül
mezőgazdasági illetve erdőgazdasági termesztőtáj típusba sorolható. Természeti értékekben gazdag.
A vízfolyások partjai természetszerűek, tájképileg értékesek.
A patakvölgyek és az azt kísérő gyepek és puhafa-ligetek táji és természeti értékének megőrzése
érdekében ökológiai hálózatba lettek sorolva.
Tájszerkezeti vonalas elemek:
 Villamosenergia-átviteli hálózat
 Pécs-Romonya közút
 Vasas-Belvárdi-vízfolyás
 Bogádi-mellékág

Bogád településképi arculati kézikönyve
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Tájváltozási tendenciák:
 Vonalas közlekedési infrastruktura-elemek (elkerülő út nyomvonalváltozatai) létesítése
 fokozódó lakó és gazdasági kitelepülés Pécsről

Bogád Baranya megye szerkezeti tervén
A település történetileg kialakult lakóterületén alapvetően a fésűs, oldalhatáron álló beépítés
dominál. A főutcában a lakóépületek a telken tájolástól függően a nyugati, illetve a keleti telekhatárra
rendeződnek. Szabályosság csak a keleti faluvégen figyelhető meg, ahol az épületek kivétel nélkül a
keleti telekhatárra épültek.

A Virág és a Petőfi utcák közötti tömb apró telkein szabadon álló beépítéssel épültek a házak. A Petőfi
utca folytatásában, a sportpálya mellett újra az oldalhatáron álló beépítés volt az elvárás, itt az
épületek az északi telekhatárra kerültek. A templom „fölötti”, kisebb tömböket eredményező, új
telekosztásra is az oldalhatáron álló beépítés a jellemző.
Bogád településképi arculati kézikönyve
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A hagyományos, paraszti gazdálkodást folytató, hosszan elnyúló szalagtelkeken a lakóépületek
alapvetően az oldalkerttel párhuzamosan, előkert nélkül, vagy minimális előkerttel az utcafrontra
települtek. A gazdasági épületek alapvetően a lakóépület folytatásában épültek, sok helyen a
lakóépülettel összeépülve. Megfigyelhető azonban egyes telkeken a gazdasági épület befordulása,
néhol a telek teljes szélességét elfoglaló kialakítása is. Ezekben az esetekben a telek hátsó része a
kocsiszínen keresztül közelíthető meg. Ez német hatásra utal. A gazdasági épület mögött a
veteményeskert, majd a takarmánytermesztésre szolgáló kert húzódik. Különösen a szélesebb
telkekre jellemző, hogy a lakóépülettel szemben a telekhatár mellett még egy „kisház” épült, amiben
pl.: nyári konyha, istálló kapott helyet. Így sajátos utcakép alakult ki, ami a főutcában több helyen a
mai napig megfigyelhető.

A múlt századforduló után épült néhány, a korábbi lakóépület helyén, oldalhatáron álló, de
utcafronttal párhuzamos lakóépület. Ezek a telekhasználatban változást nem hoztak, csak
megváltoztatták az utcaképet.

Bogád településképi arculati kézikönyve
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Az újabb telekosztásoknál megjelenik az 5,0 méteres előkert; a legújabban épített, többlakásos
lakóépületek a telken hosszan elhúzódnak. A lakások feltárására az oldalkertben kis belső utakat
alakítottak ki. Gazdasági épületek még melléképületként is csak ritkán fordulnak elő.
A település történeti épületállományának építészeti karaktere hasonló vonásokat mutat, de jól
megfigyelhetők az egyes korokra jellemző építési módok, melyek egymásra rakódtak. A fennmaradt
legkorábbi épületek a római katolikus plébánia és a templom, ezek a XVIII. század közepén épültek.
Valamivel később épült a templom alatt az iskola. Ebből a korból lakóépület nem maradt fönn.
A falu arculatában a templomdombra felkúszó mai utcasor alapvetően megváltozott a képet mutat.
A hagyományos lakóépületek egyszerű, arányos tömegűek és földszintesek. Homlokzataik szélessége
az egyszerű parasztházak esetében 6-8 m körüli, de a polgárházak esetében sem haladja meg a 9 m-t.
Az utca vonalától hátrahúzott keresztszárny nem jellemző. A parasztházak párkánymagassága sík
terepen nem haladja meg a 4 m-t, de a hegy felőli beépítéseknél az épület közel 1,0–1,5 m magas
lábazattal érkezik az utcára. A későbbi polgárházak kis térdfallal készültek, így magasabbak, utcai
párkánymagasságuk elérheti a 4,5-5,5 métert, az épületek egy része alápincézett. A falusi utcasorba
foghíjként napjainkban beépült lakóépületek elszórtan helyezkednek el. Közel négyzetes alaprajzúak,
nagyrészt tetőtér-beépítéssel készültek. Az épületek szélessége 10-12 méterre nőtt, a
homlokzatmagasság 4,5 méter, ami a jelentős épületszélességgel együtt aránytalanul nagy tömeget
eredményezett.
A gazdasági épületek is egyszerű tömegűek, nyeregtetősek. A párkány és gerincmagasságuk eléri a
lakóépületekét, sőt helyenként meg is haladja azt. Az utcafrontra kiépült nyári konyhák, gazdasági
épületek szélessége 4 - 5 méter, nem haladja meg a lakóépületekét.
A szőlőhegyen a présházak nagyrészt egyterűek, de akad közöttük a későbbi átépítések után
kétszintes épület is.
A hagyományos népi épületek alaprajzi elrendezése soros, egytraktusos. A nyitott oszlop nélküli ill.
falazott tornác a jellemző. Az épületek egy bejáraton közelíthetők meg, ami az udvarról nyílik. A
bejárat a konyha is volt egyben, a szobák közül a mindennap használatos lakószoba az udvarra, míg a
tisztaszoba az utcára nézett. Egyes épületek végében - már tornác nélkül - kerültek kialakításra a
pince és padlásfeljáró és kiskonyha helyiségek.
A polgárházak alaprajza egy-két traktusos, a bejárat az udvar felől nyílik és erre néz a konyha is, az
utcafrontra általában két szoba került.
A hagyományos lakó- és gazdasági épületek lábazati anyaga többnyire a településhez közeli
bányákból származó terméskő. A lakóházak esetén általában vakolták, a gazdasági épületeket
gyakran nyers formában díszítette. Néhány lakóháznál előfordul a nyers tégla lábazat is. Napjainkban
az új lakóépületeket kő helyett nagyrészt beton illetve kerámia falazatú lábazattal építették.
A parasztházak felmenő falai vályogtéglából készültek, a kő, mint falazó anyag korábban csak a
templomépítészetre volt jellemző. A korábbi gazdasági épületek is vályogból épültek, ezekből mára
nem sok maradt fenn, talán csak a Kossuth u. 48. szám alatti pajta és istálló. A vakolt felületű, égetett
agyagtégla használata jellemző a későbbi melléképületekre, de az ablak szemöldöknél, párkánynál és
néhol a sarkokon látszó tégla díszítéssel. Látszó tégla falazat csak elvétve található.
A szőlőhegyi pincék korábban vályogból épültek. A XIX. században, és az azóta épült présházakra
jellemző csak a faragott kő és tégla anyaghasználat.
A mai épületek esetében a kő és vályog helyét a falazatoknál az égetett hőszigetelő tégla vette át, de
teret hódít a beton falazóelemek alkalmazása is.
A történetileg kialakult, oldalhatáron álló lakóépületek az utcára merőleges, 37-43 fok hajlásszögű
szimmetrikus nyeregtetővel fedettek.
A gazdasági épületek tetőszerkezete is szimmetrikus nyeregtető, melynek hajlásszöge megegyezik a
lakóépületekével, és alapvetően kontyolás nélkül készültek.
Napjainkban foghíjként épült lakóházakra jellemző a változatos, akár aszimmetrikus tetőidom, ami a
falusi utcaképtől idegen. Az új telekosztáson a házak zömmel az utcára merőleges gerinccel épültek.
A tetőfedés anyaga hagyományosan még a századfordulón is a szalma fedés volt, az épületek 2/3-a
készült ilyen fedéssel. Később a hódfarkú cserép lett általános. Ezt sok helyen a sajtolt cserép váltotta
fel. Az újabb épületeken, és a felújításoknál is jellemző napjainkban a betoncserép alkalmazása.
Bogád településképi arculati kézikönyve
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A történetileg kialakult hagyományos lakóépületek eredeti utcai nyílásrendje szerint a szobán az
utcára két kis ablak néz. Azonban több helyen az átalakítások során a nyílások elvesztették eredeti
arányukat, többnyire az utcafrontra csak egy hármasablak került.

A falazott pilléres tornác általánosan jellemző.
Az épületek eredetileg fehér meszeléssel készültek, azonban a homlokzatokat több helyen a
felújítások során kőporos színezett vakolattal látták el, ami idegen az épületektől.
A jellegzetes, nagyméretű gazdasági épületek kezdetben nagyrészt vályogból épültek, és
homlokzatuk fehér meszelést kapott. A homlokzatot a párkányig érő, nagyméretű pajta kapu osztotta
ketté. Az istálló is általában egyenes záródású ajtóval és ablakokkal készült.
Az újabban épült lakóházakon a nyílások mérete megnőtt, a négyzeteshez közelítő arányú ablakok
sokszor osztás nélküliek. A foghíj beépítéseknél megjelennek az utcafronti tetőtéri erkélyek és
ablakok.
A parasztházak nyílászárói fa szerkezetűek voltak, és sokszor zsalugáterekkel készültek. Kezdetben
igen kisméretű ablakok készültek, később megjelentek a kétrétegű ablakok, melynek külső szárnyai a
falsíkon helyezkedtek el, és kifelé nyíltak. Egy-egy ablakszárny három kis üvegmezőt tartalmazott.
Utánuk azok az ablakok következtek, ahol mindkét réteg befelé nyílt, és a külső már nem a falsíkra
került, hanem beljebb. Nagyjából ezzel egy időben kezdtek elterjedni a redőnyök is. Bogádon szinte
valamennyi utcai ablakot a múlt században hármasablakra cseréltek, kivételt a polgáribb jellegű,
utcával párhuzamos gerincű házak jelentenek, ahol néhány esetben az eredeti ablakosztással,
ablakkal találkozunk.
Az utcai kerítések esetében nem jelenthetjük ki, hogy milyen volt egykor a jellegzetes típus. Nem
alakult ki uralkodó karakter, valószínűleg korábban is több változat élt együtt.
Az egyéb múltbéli épületrészekhez, építményekhez képest viszonylag sok ásott kút kútháza lelhető
fel a településen.

Bogád településképi arculati kézikönyve

15

A hagyományos utcai kerítésre jellemző a terméskő lábazat, ami a hegy felöli oldalon támfalként is
szolgál. A mezőket általában tégla pillérek tagolják. A mezők és a kapuk lécből, illetve a századforduló
környékén kovácsoltvasból készültek. Mára a hagyományos anyagokból készült kerítéseket több
helyen felváltották a hegesztett idomacél kerítések.
Jellemzőek a településre az udvarokon álló kútházak. A település határában a dűlőutak elágazásánál
út menti keresztek állnak. A szobrok nagy része homokkőből készült, állapotuk általában leromlott.
A történetileg kialakult településen korábban az elemi iskolán kívül nem épült középület. Napjainkra
a szükséges intézmények egy része (pl. polgármesteri hivatal, orvosi rendelő) a főutca sorába
települtek, korabeli lakóépületek felhasználásával, illetve a templomdombon a korábbi középületek
sorába illeszkednek (új iskola, kultúrház).

A korábbi fenyő fasor takarásából kiszabadított közösségi ház

Bogád településképi arculati kézikönyve
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3. ÖRÖKSÉGÜNK,
A
TELEPÜLÉSKÉPI
SZEMPONTBÓL
MEGHATÁROZÓ ÉPÍTÉSZETI, MŰEMLÉKI, TÁJI ÉS TERMÉSZETI
ÉRTÉKEK, TELEPÜLÉSKÉPI JELLEMZŐK
MŰEMLÉKEK:

Római katolikus templom
mellette kőkereszt és
kőkereszt töredék
Virág utca 10.
Bogád településképi arculati kézikönyve
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HELYI VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉRTÉKEK:
Építészeti örökség (H)
1.1 H1 (az építmény, vagy együttes egészére vonatkozó) védettség
1.101 5609 sz. út mellett
1.102 Kossuth u. 31.
1.103 Kossuth u. 108.
1.104 Kossuth u. 68.
1.105 Kossuth u. 48.
1.106 Béke tér 3.
1.107 Béke tér 4.
1.108 Béke tér 5.
1.109 Béke tér
1.110 Petőfi u. 9.
1.111 48-as utca 5.
1.112 Rákóczi u. 4.
1.113 Csankó hegy

09 hrsz.
59 hrsz.
284 hrsz.
194 hrsz.
182 hrsz.
28/2 hrsz.
135 hrsz.
135 hrsz.
127/6 hrsz.
97/5 hrsz.
269 hrsz.
213 hrsz.
55 hrsz.

Szt. Vendel kápolna
lakóépület
lakóépület
lakó- és gazdasági épület
lakó- és gazdasági épület, kerítés
lakó- és gazdasági épület
általános iskola
általános iskola (volt plébánia)
ált. isk. étkezde, volt iskola
lakóépület
lakó- és gazdasági épület
lakó- és gazdasági épület, kerítés
présház

1.2 H2 (részértékekre vonatkozó) védettség
1.201 Kossuth u. 7.
1.202 Kossuth u. 21.
1.203 Kossuth u.59.
1.204 Kossuth u. 41.
1.205 Kossuth u. 43.
1.206 Kossuth u. 35.
1.207 Kossuth u. 69.
1.208 Kossuth u. 116.
1.209 Kossuth u. 78.
1.210 Kossuth u. 28.
1.211 Kossuth u. 26.
1.212 Petőfi u. 2.
1.213 Petőfi u. 8.
1.214 48-as utca 6.
1.215 Rákóczi u. 6.
1.216 Rákóczi u. 16.
1.217 Kőkeresztek:

74 hrsz.
66 hrsz.
46 hrsz.
53 hrsz.
52 hrsz.
56 hrsz.
39 hrsz.
289 hrsz.
199 hrsz.
171 hrsz.
170 hrsz.
80 hrsz.
86 hrsz.
267 hrsz.
214/1 hrsz.
219 hrsz.

lakóépület
lakó- és gazdasági épület
gazdasági épület
lakóépület és kerítés
kerítés
lakó- és gazdasági épület
lakó- és gazdasági épület, kútház
lakóépület és kerítés
lakóépület
gazdasági épület
lakóépület
lakó- és gazdasági épület
gazdasági épület
lakóépület
lakóépület és kerítés
lakó- és gazdasági épület

-126 hrsz.
-Rákóczi u. 2. előtt
-Petőfi u. 10. előtt
-Zsemenye, volt malom és a 084 hrsz. út mellett

MEGJEGYZÉS: A helyi védett épületek, elemek fényképei az eltérő karakterű területek, illetve a jó
példák ismertetéseinél jelennek meg.
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TÁJI ÉRTÉKEK:
A természeti és táji örökség keretében védelem alatt álló területek adatait az alábbi
táblázatban foglaltuk össze:
Név
Ökológiai hálózat

Vonatkozó jogszabály

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről (53. §), 2003. évi
XXVI. törvény az Országos Területrendezési Tervről (4., 9., 12.,
13., 19. és 22. §-ok)

Tájképvédelmi övezet

OTRT, Baranya megye Területrendezési Terve

Egyedi tájértékek

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről 6. § (3) (4) és (5)

Ex-lege védett forrás

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről

Az ökológiai hálózat magterületként nyilvántartott területe a Vasas-belvárdi-vízfolyás és az
azt kísérő sáv, valamint ökológiai folyosóként két kisebb, nedves terület. Ezeket a helyi
építési szabályzat természeti területként határozza meg, és az alábbi hrsz-okra definiálja:
072/5, 072/8, 070/1, 065/7c, 065/46, 065/9, 036/23 hrsz. mocsár, és 036/24, 036/25, 048/1,
053/1, 052b, 067, 065/47, 066b, 065/41-44 hrsz. gyepfelület.
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Az ökológiai hálózat területei a Természetvédelmi Információs Rendszer adatbázisa
szerint
Az ex lege védelem szempontjából forrásnak számít a felszín alatti víz természetes felszínre
bukkanása, ha vízhozama tartósan meghaladja az 5 liter/percet, akkor is, ha időszakosan
elapad (Tvt. 23§). A topográfiai térkép négy forrást jelöl, vízhozamukat nem ismerjük. A helyi
építési szabályzat szerint a település területén található 016 és 040/1 hrsz-ú források "ex
lege" országos védettséget élveznek.
Az egyedi tájértékek felmérése eddig nem történt meg. A helyi építési szabályzat helyi
védelem alá helyezi a 126 hrsz. alatti, templom telkén levő kőkereszteket.
OTRT szerinti tájképvédelmi övezet a közigazgatási terület déli, és középső részét érinti

Tájképvédelmi övezet elhelyezkedése az OTRT szerint
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4.1. ÉPÍTÉSZETI
SZEMPONTBÓL
ELTÉRŐ
KARAKTERŰ,
TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ TERÜLETEK
LEHATÁROLÁSA, A TELEPÜLÉSKÉP, ARCULATI JELLEMZŐK ÉS
TELEPÜLÉSKARAKTER BEMUTATÁSÁVAL

Történeti település
A történeti településrész alapvetően a római út nyomvonala mentén alakult ki, melyhez
északról a templom domb részleges beépítése, a Zrínyi köz környéke, illetve a déli irányban induló
völgyekbe települt házak csatlakoznak. Ahogy a történeti, szerkezeti leírásban láttuk, a falu fejlődése
az 1700-as évek végén lendült meg, gyakorlatilag kitöltve a történeti településrészként lehatárolt
területet.
Település központ a szó hagyományos jelentését tekintve nem jött létre, a közintézmények,
szolgáltatások zöme a falun áthaladó közlekedési út - főutca épületei között találhatók, a lakóutca
egy-egy elemeként. Egyfajta központnak tekinthetjük a templom és iskola környezetét, ami sajátos
hangulatú, jórészt zöldben „úszó” épületek halmaza.
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A településképet döntően a fésűs beépítés határozza meg, ami helyenként sajátos jegyeket is mutat.
Az épületek az utcáról nézve szabályosan helyezkednek el, a telkek hátranyúló része viszont igazodik
az utca és a tőle eltérően haladó vízfolyás helyzetéhez úgy, hogy hasonló hosszúságú telkek
jöhessenek létre. Emiatt gyakoriak a szögben elforduló telkek. A fésűs beépítéseknél megszokott,
utcára oromfallal néző épületek sorát azonban már nem találjuk. Szinte valamennyi épület átépült,
így az utcakép abszolút vegyes jellegű.

A Kossuth utca enyhe ívű kanyarulatának északi oldala őrzött meg számunkra legtöbbet a vélhető
eredeti karakterből. Talán ez a pár ház az eredeti kerítésekkel adják a település leghangulatosabb
utcaképi részletét.
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A Rákóczi utca néhány háza is őrzi még az eredeti hangulatot.

Két területen tér el a beépítés a fésűs rendszertől. Az egyik ilyen a Zrínyi köz környéke, ahol halmazos
jellegű a beépítés - megőrizte korabeli jellegét.
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A másik pedig az, ahol a Rákóczi út vízfolyás árka keresztezi a főutcát. A keresztezéstől északra eső
terület mélyebb fekvésű, korábban valószínűleg vizenyős területet lehetett, így ide korábban nem
települtek épületek. A vízfolyások rendezésével ez a terület is beépíthetővé vált, két sátortetős
kockaház épült fel.

Jó hangulatú, rövid, kis zsákutca a 48-as utca. Az utca tengelyéhez képest változó szögben álló, de
arra oromfalukat mutató házak tömbje igazán kellemes beépítésű terület. Még olyan, a maguk
célszerű egyszerűségével és a forma, a rendeltetés, az anyaghasználat egysége tekintetében
példamutató kis építményeket is láthatunk, mint az alább mutatott füstölő - képzeletben elfelejtve a
hozzá csatlakozó tároló építményt.
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A kis utcát két, jó karban lévő, az eredeti állapotot őrző lakóház zárja.
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A telekhasználat esetében a gazdasági épületek alapvetően a lakóház folytatásaként, lineárisan
települtek. Ahol jelentősebb számú ilyen épületre volt szükség, ott az utolsó épületrészt
befordították, utcával párhuzamos gerinccel építették.
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Volt olyan utca szakasz, ahol ez gyakrabban fordult elő, meghatározóvá vált.

Néhány portánál fennmaradt az eredeti telekhasználat. Áll a lakóház, a gazdasági épület, a kút. Ezt a
helyzetet nagyon fontos volna megőrizni.
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Ahogy már szó volt róla, az utcára oromfallal néző kis épületekből nagyon kevés maradt fenn. Ezeknél
elég gyakori a csonka kontyos tető. Akár kontyolt volt az utcai homlokzat, akár nem, a tető túlnyúlása
mindig szerény, legfeljebb egy cserépnyi volt.

Az egymenetes épületekhez néha az utcától kissé hátrahúzva kis keresztszárnyat toldottak. Ez
kevéssé változtatta meg az utcai megjelenést, de egy helyiséget tudtak vele nyerni.

Korábbi átépítések nyomán született meg a néhány utcával párhuzamos gerincű, polgárház jellegű
utcai épület, épületszárny.
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A polgárházak az utcafronttal párhuzamos homlokzatúak. Az épületek nem mindig foglalják el a teljes
telekszélességet, az utcai homlokzaton így - a többnyire a két szobán - a szimmetrikus, szobánkénti
ablakosztás jelenik meg. A lábazat magasított, az alápincézett épületeknél esetleg pinceablakokkal
megosztott. A homlokzatot függőleges irányban lizénák tagolják, az ablakokat egyszerűbb esetben
falsáv keretezések, díszesebb épületeknél vakolatból képzett könyöklők, illetve erősen tagolt
eklektikus szemöldökök hangsúlyozzák. A padlástérben az utca felől általában kis térdfalat is
építettek, ezzel tovább magasítva az épület utcai homlokzatát.
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Egyedi jellegű épülettel is találkozunk. A nyerstégla lizénák és párkány inkább a gazdasági épületek
jellemzője. A „füles” homlokzat sem jellemző a településre. Ennél a megoldásnál a tetőt az utca felé
teljes egészében kontyolták. Az utcai homlokzatot viszont magasabbra építették, mint az oldalsót, így
a két ereszvonal nem tudott találkozni. A probléma megoldására jött létre a „fül”, ami egyrészt
rendezte a csatlakozást, másrészt az utca felől magasabbnak, jelentősebbnek mutatta az épületet.

Napjaink beépítéseire a jelentősebb méret, a második - zömmel tetőtér beépítés - szintjének
megjelenése, az összetettebb épület tömeg, homlokzat a jellemző.
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A középületek tekintetében az iskola - a templomhoz hasonlóan - sajátos telepítésű. Vélhetően a
templom közelsége határozta meg helyét. Az eredeti iskola épület a templomtól délre települt,
hosszan elnyúló, a lejtő azonos szintvonalára illesztett tömeggel. Most az iskolai menza működik
benne. Sok alakítást szenvedett el, de néhány részlete őrzi a korabeli állapotot.
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A jelenlegi iskola régi épülete a korábbi plébánia épület. A templomtól keletre eső lejtőre települt. A
korabeli térképen még látható gazdasági épületeteket mára már elbontották. Tömegén kívül néhány
eleme, - mint például pallótokos ablakai - őrzi eredeti megjelenését.

Az újabb kori iskola épület szintén a közelben létesült, némileg rendhagyó módon lejtő irányban
elnyújtott tömeggel. Kora építészetének jellegzetes, népi ihletésű épülete, tisztességes anyagokkal,
igényes homlokzatokkal. Jó lenne ebben a formában megtartani.
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Az iskola közlekedési útvonaltól távolabbi telepítése abból a szempontból biztosan előnyös, hogy a
gyerekek jó levegőt szívhatnak be, és bőséges szabad terület áll rendelkezésükre. Hasonló
pozícióban, csak a lejtőn lejjebb épült a közösségi ház.
A fésűs, illetve utcára merőleges gerinces beépítésű épületek természetes elemei voltak a különböző
kialakítású tornácok. A tornácoknak sok fajtája létezett, ha nyomokban is, de ezeket fellelhetjük a
településen.
A legrégebbi épületeknél még nem készült a klasszikus értelemben vett tornác, a födém gerendákat
nyújtották túl a homlokzaton, és az épületnél szélesebb tetőt szerkesztettek rá. Így a bejárat és az
udvari ablakok előtt tető túlnyúlás jött létre, a mi védte a nyílásokat és a legmelegebb nyári napokon
még némi árnyékot is vetett a falra.
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A következő fázisban már az oszlopokkal alátámasztott, szélesebb tornác az uralkodó megoldás.
Ennek számos változata alakult ki. Az oszlopok szinte kivétel nélkül mindig falazott szerkezetek. Az
egyszerűbb megjelenésűek azok, ahol az oszlopok egyenes gerendát tartanak, erre terhelnek a
tetőzet elemei. A pilléreket általában vakolták, de előfordul nyerstégla felületű is. Napjainkra számos
ilyen tornácot beüvegeztek.

Más karakterűek azok a tornácok, ahol a pillérközöket boltozattal töltötték ki. A félköríves
záródásúak a gyakoribbak. Általában mellvéd falak is épültek, de nem mindig. Néha a pilléreket kis
tagozattal ékesítették.
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A tornácok az utca felé vagy zártak voltak, vagy ablakot, esetleg a német telepes házak mintájára
utcai bejáratot nyitottak a végfalban. Ritkán a tornác egy pillérközét kiforgatták az utcára, ezzel az
épület „kúriaszerűbb” megjelenést kapott. Épületen belül a tornácok hossza is változó, van, hogy a
teljes épülethosszt kitölti, van, hogy csak a homlokzat adott szakaszán építettek tornácot.

A félköríves boltozat mellett néha felbukkan a szegmens íves záródás is. Ez más hangulatú
megjelenést ad az épületnek. Azt is észrevehetjük, hogy az utcától emelkedő telkek esetében a
tornácok padlószintje az utcától legtávolabbi ponton illeszkedett a terephez, így az utcára már
jelentős lábazattal „érkezett” az épület. A tornácokra a bejárat az udvar felől nyílt, rendszerint
néhány lépcsőfokkal elérhetően.
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Az épületek tömege, tetőzete, tornáca mellett a megjelenés meghatározó elemei a nyílászárók. A
legkorábbi épületekre a kicsi ablakok voltak jellemzőek, ezeket fatábla védte.

Ezt követően jelentek meg a kétrétegű, hatosztatú ablakok. Itt a külső ablakszárnyak kifelé nyíltak, a
homlokzat külső síkjára helyezték őket. Gyakran a külső szárnyakat zsalugáterek jelentették.
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A következő lépés a kapcsolt gerébtokos szerkezet volt, ahol már mindkét szárny, a külső és a belső is
befelé nyílt, és a nyílászáró nem a homlokzat külső síkján kapott helyet. Ezeknél az ablakoknál már
gyakran készítettek redőnyt is.

Ezeket váltották fel – először átépítéssel – a hármasablakok, majd legújabban az eredeti
ablaknyílásokat gyakran megőrizve új, osztásmentes fa-, vagy műanyag szerkezetű nyílászárók.
A lakóház folytatásában álló, helyenként beforduló gazdasági épületek eredetileg építészeti
összhangban álltak a lakóépülettel. A lakóházzal azonos hajlású magas tetővel épültek, fedésük is
azonos volt. Sokszor a gazdasági épület magassága meghaladta a lakóépületét. Eleinte vályogból,
majd később téglából építették őket.
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Általában fehérre meszelték a vakolt felületet, a nyílászárók, kapuk vagy nyers fából készültek,
melyek az évek során szinte feketére színeződtek, vagy festették őket.

A vakolt, meszelt felületeken a nyílásáthidalások, sarkok néha nyerstégla felülettel jelentkeznek.
Ritkán a teljes gazdasági épület nyerstégla homlokzattal épült.
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A kisebb gazdasági épületek közül sem sok maradt fenn. Kár, mert a maguk célszerű
egyszerűségükkel, jó arányaikkal színesítik a település képét.
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Az úttól lefelé lejtős telkek sorában láthatjuk az alábbi, szépen megőrzött górét.

Az eredeti kerítések az idők során szinte mind elvesztek. Néhány részlet árulkodik arról, hogy
milyenek is lehettek. Ritka, amikor egységében láthatjuk az egész kerítést.
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A leggyakoribbak vélhetően az épített lábazattal, pillérekkel létesített fémszerkezetű kerítések
lehettek. Ezek nyilván tartósabbak voltak, mint az egyszerű, faanyagú szerkezetek, ezért is
maradhattak jobban fenn.

A legmívesebbek a kovácsoltvas szerkezetek. Ezek fantasztikus mesterségbeli tudással, igényességgel
készültek, egészüket és az apróbb részleteket illetően egyaránt.
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A kovácsolt jellegű kerítések mellett a keretbe fogott huzalfonatos megoldás is gyakori. Ezekből is
fennmaradt néhány figyelemre méltó tudással, ízléssel elkészített példány.
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Ezeket néha kisebb kovácsoltvas elemekkel egészítették ki. A hálóra applikált kovácsoltvas díszek
szinte lebegnek. A hálókeretre simított, tüskékkel kirakott laposvas egyrészt hangsúlyt ad, lezárja a
mezőt, másrészt biztonsági szerepe is van.
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Itt is gyakoriak lehettek az előregyártott beton kerítés oszlopok. A kapuk melletti pillérek
kerékvetővel készültek. A forma és a célszerűség ötvözésének remek példája.

A falazott kerítések ritkák. Ennél a különlegesen szép példánynál megmaradt a téglakerítés, a
kerékvetős előregyártott pillérek és a kovácsoltvas kapu. Érdemes megemlíteni, hogy névtelen
kőműves mestere milyen jó mértékkel, ízléssel alkalmazott néhány díszítő motívumot a célszerű
egyszerűség mellett.
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Vakolt tagozatokat és díszítéseket alig látunk. Ezek valószínűleg a korábbi átalakítások, felújítások
során elvesztek. Kár értük, mert ezek adják a házak egyediségét, történetiségét. Egy-egy párkány még
itt-ott felbukkan, és díszítéssel is azért találkozhatunk.

A falusi, gazdálkodói lét alapvető elemei voltak a kutak. Ezek közül sok megmaradt, így megbízható
képet nyerhetünk arról, hogy milyen volt a település általánosan kialakult kút-típusa. Minden
bizonnyal a falazott kútházak uralkodtak, tömör mellvéddel, tégla pillérekkel, melyek közeit fa
szerkezettel töltötték ki.
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Ezek lehettek különböző irányultságú lécezések, vagy ritkított, esetleg tömör deszkázat. Látunk olyat
is, amikor a teljes kútház zárt, falazott építmény volt. A kutat szinte minden esetben kis,
cserépfedéses tető védte, de ebben is van kivétel, amikor beton fedkövet építettek.

Bogád településképi arculati kézikönyve

46

Az utcakép szerves elemeit adják a járdák. Falusias környezetben, az épületek, kerítések mentén
haladó járda esetében a klasszikus, dilatált betonjárda illeszkedik legjobban az utcaképhez. Ahol
természetközelibb helyen kell vezessen, ott szóba jöhetnek az elemes járdák. Ilyen az alább
bemutatott régi bogárhátas téglajárda, amit kétoldalt nagyméretű beton elemekkel egészítettek ki.
Mind az alapjárda, mind a kiegészített változat mintául szolgálhat.

A járdákhoz hasonlóan az árkok milyensége, állapota is fontos tényezője a közterületek
megjelenésének. A már említett egyszerű betonjárda és az útfelület közötti zöldbe mélyített gyepes
árok a gyepesített átereszekkel kifejezetten barátságos. A nem túldimenzionált burkolt árok is
helyénvaló.
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Több elemét tekintve is értéket mutat be az alábbi kép. Legfontosabb a megőrzött gazdasági épület
eredeti fedésével, de hasonlóan megnyerő az úttest melletti gyep, az odaillő fákkal, az egyszerű
betonjárda, az épület előtti néhány bokor, és ebben a helyzetben az élő sövény kerítés is illeszkedik a
képhez.

A község temetője is a történetileg kialakult lehatárolásban található. A régebbi iskolától keletre,
viszonylag sík területen fekszik. Különösebb attrakciója nincs, szépen gondozott, gyepesített
sorjáznak a sírok.
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A temetőhöz vezető utat fasor szegélyezi, és itt is felbukkan a jól karbantartott gyepesített árok.

A temetőben a régebbi és az újabb sírok vegyesen helyezkednek el. A régiek között néhány szép
követ látunk. Legtöbbjük a megszokott arányokat, díszeket hordozza, de látunk egyedi, zömökebb
követ is.
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Akad olyan sír, melyet míves kovácsoltvas kerítéssel vettek körül.

Mint minden temetőben, itt is elhelyeztek egy feszületet és szobrokat.
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Ajánlások:
Telepítés:
Meglévő épület helyén történő építés esetén az új épületet a korábbi épülettel azonos előkerttel
javasolt elhelyezni. Esetünkben ez zömmel az utcai telekhatárra történő elhelyezést jelenti. A fésűs
beépítésű telkek esetében új épületet utcára merőleges tetőidommal, a szűkebb telkek esetében 7
méter, a szélesebbek esetében 8,5 méter épület szélességet nem meghaladóan javasolt elhelyezni. A
telek szélességétől függően a korábbi fésűs beépítéstől eltérő beépítés is támogatható - a kialakult
előkert megtartásával. Meglévő épület bővítésénél általában kívánatos, hogy az utcán jelentkező
homlokzat és tömeg ne változzék.

Amennyiben a korábbi beépítés utcával párhuzamos gerincű volt - és a telek szélesség a jelenlegi
szabályzók alapján is lehetővé teszi - az új épületet is eszerint javasolt kialakítani. Az utcaképet
figyelve mérlegelni kell, hogy áthajtós - zártsorú, vagy hézagosan zártsorú kialakítás a szerencsésebb
választás. Hajlított házként való bővítés is lehetséges, amennyiben ezt a telek szélessége lehetővé
teszi. Az épület tömege illeszkedjék az utcaképbe, különösen a szűkebb környezethez.
Gazdasági épületeket a lakóház folytatásaként, annak takarásában kívánatos létesíteni, lehetőleg
azzal összeépítve. Amennyiben a létesítendő gazdasági épület abba a zónába kerül, ahol a
településen a befordított épületek jelentkeznek, az új épület is befordítható.
Az utcai kerítés és a közterületi út közötti zöldfelület megtartása fontos, nem szerencsés ezen a
területen burkolt, vagy zúzottköves beállók kialakítása. Ugyanígy nem kívánatos az olyan mérvű
utcafásítás, vagy magas, sűrű bokrok telepítése, ami kitakarja a mögöttes épülethomlokzatot.

Előkertben a közműellátás esetleges műtárgyait leszámítva semmilyen építmény elhelyezése sem
kívánatos. Telepítési kérdés is, hogy - különösen a fésűs beépítésű telkek kisebb épületeinél - az
épületben utcáról megközelíthető gépjármű tároló helyiség létesítése nem javasolt.

Terepalakítás:
Lejtős terepen jelentős méretű bevágás és feltöltés nem kívánatos. A padlószint megválasztása a
terep meredekségének, az épület hosszának, elrendezésének függvénye. A hagyományos fésűs
beépítésű házaknál, amennyiben a telek az utcától elfele emelkedik, a padlószintet a leghátsó
terepcsatlakozási ponthoz illesztették. Ezáltal méter körüli lábazati magasság jelentkezik az utcán. Ez
a megoldás javasolható az új épületeknél is. Elképzelhető épületen belüli szintváltás is, de nem
szerencsés, ha ez a tetőidomban is jelentkezik.
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Magasság:
A lakóépületek vonatkozásában általában a földszintes épületmagasság megtartása javasolt.
Emeletes, többszintes épület az utcakép szempontjából nem kívánatos. Kis térdfal magasságú tetőtér
beépítés elfogadható, amennyiben a kialakuló épületmagasság a környező épületektől csak kis
mértékben (legfeljebb 50 cm) tér el.

Tetőidom
Egyszerű, felépítményektől, tetőbevágástól mentes, egyenes gerincű nyeregtető javasolható, mind az
utcára merőleges, mind az azzal párhuzamos tető esetén. A tető túlnyúlása az oromfalaknál ne
haladja meg a 15 cm-t; az eresznél is kerülendő a jelentős, 25-30 cm-t meghaladó túlnyújtás.

Bár a telepítésnél is erősen ellenjavallt, a tetőforma szempontjából is kerülendők a bonyolult,
összetett tetőidomok.

Tető hajlásszög:
A tető hajlásszögét illetően a 35-42 fok közötti tartomány a legszerencsésebb választás.
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Színezés, anyaghasználat, homlokzat:
Az épületek színezése vonatkozásában a törtfehér és a meleg, elsősorban föld színek nem túl telített
pasztell változatai javasolhatók. Kerülendők a magas telítettségű, élénk, hideg színek, és azok,
amelyek idegenek a hagyományos környezettől (pl. citromsárga, kékek, lilák, erőteljes zöldek, élénk
rózsaszínek, stb.)

A homlokzatok esetében leginkább a vakolt, festett felületek javasolhatók. A szemcsés, strukturált
nemes vakolatok idegenek a történeti utcaképben. Festéshez a hagyományos meszes, illetve szilikát
bázisú anyagok javasolhatók. A lábazatok vonatkozásában elsősorban a vakolt, vagy más, homogén
(pl. műkő) felület, valamint terméskő falazat kívánatos, kerülendő a ragasztott kőlemez és kőhatású
kis elemek, valamint a szeletelt tégla jellegű kéreg alkalmazása. A nyílászárók rendjében utcai
oromfal esetében a hagyományos két, illetve három ablakos kialakítás preferálható. Utcával
párhuzamos gerincű épület esetén az ablakok száma az épület hosszal legyen arányos. Kerülendők a
fekvő arányú ablakok. Gépjármű tároló kapu nyitása az utcai homlokzaton nem javasolt, különösen a
kis épületszélességű, utcára oromfalas kialakítású épületek esetében. Zártsorú beépítés esetén
természetesen az áthajtó kapuja kivételt képez.

Az egyébként nem igazán ajánlott tetőtér beépítés esetén utcai oromfalban terasz, erkély létesítése különösen kis épületméret esetén - nem javasolt.

A fésűs beépítéseknél természetesen örvendetes, ha egy korábban a két utcai ablak helyett beépített
„hármas” ablakot újra két álló formátumú, kisebb ablakra cserélnek vissza… A nyílászárók esetében a
fa szerkezetű ablak a legjobb megoldás, kerülve a túlzott méretet,a négyzetes arányú, osztásmentes
kialakítást. Igény esetén a zsalugáter alkalmazása javasolt, hagyományos szerkezetnek tekinthető. Az
energiatudatos gondolkodás előtérbe kerülésével egyre gyakoribb az épületek utólagos külső
hőszigetelése. Egy viszonylag kisméretű, tagozott, díszített, eredeti homlokzat esetében
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megfontolandó, hogy van-e mérhető érdemi eredménye a díszek eltüntetésének a hőszigetelés által;
mérlegelendő, hogy ez a csekély veszteség hol pótolható vissza. Épületen, különösen annak „utcai”,
illetve onnan jól érzékelhető tetőfelületén és homlokzatain klíma kültéri egység elhelyezése
semmiképpen sem javasolható. Ezeken a felületeken napelem, napkollektor elhelyezése sem
szerencsés, ha van más elhelyezési lehetőség, válasszuk azt. Egyéb műszaki lehetőség híján
napelemek utcafronti, illetve onnan jól látható tető felületen is elhelyezhetők, de ez csak szabályos
négyszög kontúrral javasolt. Itt is jelezzük, mert fontos, hogy garázs bejárat létesítése utcai
homlokzaton nem kívánatos. A homlokzat része a tetőfelület. Természetes színű, sárgás, vöröses
kerámia fedés javasolt. A jelentős plasztikájú, hullámos rajzolatú fedéseket kerüljük.

Kerítés:
Ahogy a terület ismertetésében olvasható, a legtöbb kerítés épített lábazattal és pillérekkel készült.
Falazott, vakolt felület esetén annak színe lehetőleg azonos legyen a lakóépület domináns színével,
attól legfeljebb árnyalatában térjen el. Legszerencsésebb választás azonban a terméskő lábazat,
nyerstégla, vagy vakolt pillérekkel. Helyenként tömör kerítés is gazdagíthatja az utcaképet, ez
azonban mindenképpen kőműves szerkezetűként javasolható. A tömör kerítésben létesülő kapu vagy
tömör lábazati zóna fölött huzalháló betétes, vagy kovácsoltvas jellegűként illeszkedik a
hagyományokhoz és az utcaképhez. A kerítés pillérek között kovácsoltvas, vagy keretre feszített,
hullámfonatos mezők alkalmazása a jó megoldás. Amennyiben a korabeli kerítés elemei - rendszerint
a kerítés pillérek - fennmaradtak, ezek beépítése az új kerítésbe szerencsés megoldás. Ipari jellegű,
előregyártott, ponthegesztett kerítés elemek nem illeszkednek a védendő utcaképhez,
alkalmazásukat kerüljük. Sövénykerítés telepítése sem javasolható, különösen a magasra növő,
homlokzatot takaró fajtáké. Meglévő, áttört kerítés takaró borítása nádszövettel, ponyvával,
fémlemezzel, stb. nem kívánatos. A kerítések magassága a történeti részen 140 és 180 cm közötti
tartományban a legszerencsésebb.

Járdák, burkolatok:
A védendő épületekhez, hangulathoz, udvar karakterhez nem illeszkednek a kis elemekből
összerakott, pláne mintás udvari térkő burkolatok, kivéve a fagyálló téglából készített felület
alkalmazását, esetleg a tégla méretű, és annak színét utánzó beton elemek használatát.
Ugyanez a közterületekre is igaz; az épületek utcai homlokzata mentén futó járdák esetében nem
odaillők a kis, főleg egymásba kapcsolódó rajzolatú térkő elemekből kirakott, esetleg színes felületek.
Az utcaképbe a hagyományos, dilatált betonjárda illik. Amennyiben mégis elemes járda készül, akkor
a 40x40 cm-es, vagy annál nagyobb, szürke elemek, esetleg homogén színű téglány, vagy kőutánzatos
fajták alkalmazása javasolt. A nagyobb közterületi burkolatok esetében is kerülendők a kis elemekből
álló, sokszínű, díszítgetett felületek.

Újabb kori településrész és fejlesztési területei
Az újabb kori településrészek nem alkotnak összefüggő területet. Két nagyobb egységre oszthatók. Az
egyik a település nyugati végén, a főút mentén kialakult terület, a másik a Romonya felé kivezető
útszakasz északnyugati oldalán jött létre, a templom fölötti területre is kiterjedően.
A nyugati faluvég területének úttól északra eső házsora meglehetősen vegyes karakterű. Az előkert
már általános, az épület tömegek szempontjából látunk kis oromfalas, csonka kontyos, sátortetős,
utcával párhuzamos és arra merőleges tetőzetű épületeket egyaránt. Nagyjából mindegyikből egyetegyet.
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A déli oldal érdekesebb megjelenésű. Az épületek itt egységesebb képet mutatnak, zömmel utcára
merőleges gerincű, tetőtér-beépítéses épületek. A szabályozási vonalat jelentősen hátrább tolták az
úttesthez képest a domboldalra. Így az úttesttől hosszú zöldfelületen keresztül érhetők el a telkek
bejáratai. Szerencsésen ezek a nyomvonalak általában csak a nyomsávokban burkoltak, így
összességében jelentős zöldfelületként jelentkeznek az utcaképben.
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A település nyugati szélén, déli irányban, a dombra kapaszkodóan nyitották meg a falu legújabb
utcáját, a Krúdy utcát. Itt változatos kialakítással sorjáznak az épületek, talán az előkert mértéke
azonos, illetve abban hasonlítanak, hogy az épületek szélessége nem túlzó, illeszkedik a klasszikus
településképhez.

Az újabb kori részek másik területe összetettebb. A főúthoz csatlakozó részek gyakorlatilag
beépítetlenek, egyedül a kultúrház épülete áll itt.
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A terület legkorábban beépített része a Virág utca délnyugati oldala, a Bem utca és a Petőfi utca
északkeleti oldala. A területre a sátortetős épületek jellemzőek. A telkek igen szerény méretűek, az
házakat szabadon állóan, előkerttel helyezték el. Az újabb, illetve átépített házak esetében a
nyeregtető utcával párhuzamosan áll. Az utcakép szempontjából ez a szerencsésebb eset, így
mindegyik ház tetőfelülettel néz az utca felé. Újabb beépítésű rész a Virág utca északkeleti oldalának
középső része, utcára merőleges gerincű épületekkel. Az épületek zömmel földszintesek, néhány
tetőtér-beépítés látható, illetve két emeletes épületet fedezhetünk fel.
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A Bem utca a plató peremén északkeletnek fordul, elhalad a templom, a játszótér mellett, majd
burkolatlan útként a temető mellett is. Átellenes oldalán terül el az a terület, ahol még szabad telkek
állnak az építkezni vágyók rendelkezésére. Ezek már jelentősebb méretű telkek. Ezt kihasználva szinte
mindegyik telken két lakás épült, a telek helyzetétől függően mindkét lakás az utca felől, illetve az
egyik nyéllel közelíthető meg.

A zsúfoltabb beépítés mellett is feltűnik az épületek, tetők viszonylag kis szélessége, ami kifejezetten
szerencsés. A funkcionális igények kielégítését keresztszárnyak teszik lehetővé. A temető felől nézve
jól érzékelhető a terület elhelyezkedése.
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Az újabb kori terület utolsó lakóeleme a Petőfi utca folytatása a Bem utca elforduló sarkának érintése
után. Itt a Bem utca sátortetős környékéhez képest jelentősebb méretű telkeket alakítottak ki. Ezt
kihasználva a területen soklakásos házakat emeltek, ami a falusias környezettől idegen. Az utcától
távolabb eső lakások megközelítése a telekből „kihasított” úton lehetséges, ami minimálissá tette az
egyes lakásokhoz kapcsolódó kertrészeket.

Az épületek szélessége nem jelentős, és a beépítés jellegéből adódóan valamennyien oromfallal
fordulnak az utca felé. Ez az utcaképet tekintve mindenképpen pozitívum.

Ebbe a területbe sorolható a község sportpályája is, ami minden tekintetben dicséretes rendben van.
Gyepfelülete, járdái, öltözője karban tartott, a környező fásítás szépen lehatárolja.
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Jó megjelenést biztosít, amikor az útpálya és a járda közötti zöldsávot csak minimálisan szakítják meg
a burkolt bejárók.

Az utca egyik oldalán a burkolatot a víz lefolyását nem akadályozó szegély határolja. a víz a másik
oldalon, gondozott, gyepesített árokban folyik el.

Van, ahol még zöldebb az utcakép, itt az ingatlanok közötti zöldsávot csak a burkolt útpálya szakítja
meg. A kétoldali zöldsávok növényesítése változatos. Nagyon barátságos utcakép, bár a vízelvezetés
némi problémát felvet.
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A fejlesztésre szánt területeket a szabályozási terv jelölte ki. Ezek részben meglévő lakóterülethez
csatlakoznak, részben zártkertek helyén jönnek létre, részben mezőgazdasági területen létesülnek,
illetve a volt lőszerraktár területén helyezkednek el.

Ajánlások:
Telepítés:
Új épületet a területen kialakult előkerttel javasolt telepíteni. Az épület szélessége, tömege,
tetőformája alkalmazkodjék a kialakult utcaképhez, különösen a szomszédos épületekhez.

Gazdasági épületeket a lakóházzal azonos telekhatárra, illetve annak takarásában jó telepíteni. Az
utcai kerítés és a közterületi út közötti zöldfelület megtartása fontos, nem szerencsés ezen a
területen burkolt, vagy zúzottköves beállók kialakítása. Ugyanígy nem kívánatos az olyan mérvű
utcafásítás, vagy magas, sűrű bokrok telepítése, ami kitakarja a mögöttes épület homlokzatot.
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Jellemzően sátortetős tömbben épület bővítése esetén az utcai megjelenés lehetőleg ne változzék, a
bővítmény oldalt, vagy hátul létesüljön. Amennyiben más lehetőség híján a tető is át kell épüljön,
akkor utcával párhuzamos gerincű tetőzet építése kívánatos.
Előkertben a közműellátás esetleges műtárgyait leszámítva semmilyen építmény elhelyezése sem
kívánatos.

Terepalakítás:
Lejtős terepen jelentős méretű bevágás és feltöltés nem kívánatos. A padlószint megválasztása a
terep meredekségének, az épület hosszának, elrendezésének függvénye. Elképzelhető épületen
belüli szintváltás is, de nem szerencsés, ha ez a tetőidomban is jelentkezik.

Magasság:
Fontos, hogy egy utcában - legalább tömbönként - közel azonos magasságú, tömegű, jó esetben
hasonló karakterű épületek létesüljenek.

Tetőidom
Egyszerű, lehetőleg felépítményektől mentes, egyenes gerincű, esetleg hajlított, „T” alakú nyeregtető
javasolható. Lapostetős épület beillesztése az utcaképbe nem kívánatos.
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Kerülendők a bonyolult, összetett tetőidomok.

Tető hajlásszög:
A tető hajlásszögét illetően a 30-45 fok közötti tartomány a legszerencsésebb választás.

Színezés, anyaghasználat, homlokzat:
Az épületek színezése vonatkozásában a törtfehér és a meleg, elsősorban föld színek nem túl telített
pasztell változatai javasolhatók. Kerülendők a magas telítettségű, élénk, hideg színek, és azok, melyek
idegenek a hagyományos környezettől (pl. citromsárga, kékek, lilák, erőteljes zöldek, élénk
rózsaszínek, stb.)

A homlokzatok esetében leginkább a vakolt-festett, vagy nemes vakolatos felületek javasolhatók. A
lábazatok vonatkozásában elsősorban a vakolt, vagy más, homogén felület kívánatos, kerülendő a
ragasztott kőlemez és kőhatású kis elemek, valamint a tégla jellegű kéreg alkalmazása.
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Az ablakok esetében lehetőleg kerüljük a négyzetes arányú, osztásmentes kialakítást. Igény esetén a
zsalugáter, redőny alkalmazása javasolt, hagyományos szerkezetnek tekinthető. Redőny esetében
mindenképpen a rejtett redőnytokot preferáljuk. Épületen, különösen annak „utcai”, illetve onnan jól
érzékelhető tetőfelületén és homlokzatain klíma kültéri egység elhelyezése semmiképpen sem
javasolható. Ezeken a felületeken napelem, napkollektor elhelyezése sem szerencsés, ha van más
elhelyezési lehetőség, válasszuk azt. Egyéb műszaki lehetőség híján napelemek utcafronti, illetve
onnan jól látható tető felületen is elhelyezhetők, de ez csak szabályos négyszög kontúrral javasolt. A
homlokzat része a tetőfelület. Természetes színű, sárgás, vöröses kerámia fedés javasolt.

Kerítés:
A kerítések átláthatók legyenek. Épített lábazat alkalmazása kívánatos. Az épületet kitakaró tömör
kerítés, sövény létesítése nem javasolt. Ipari jellegű, előregyártott, ponthegesztett hálók nem
kívánatosak egy lakóutca képébe. Meglévő, áttört kerítés takaró borítása nádszövettel, ponyvával,
fémlemezzel, stb. az utcakép szempontjából nem jó megoldás. Kertvárosias területhez a 100-120 cm
magas kerítések illenek.

Zártkert jellegű településrészek
A zártkert jellegű lehatárolás három, területileg jól elkülönülő részt foglal magába. Ezek a Csankó
hegy, a Venyéti oldal és a Pécsre vezető út két oldalán lévő, zömmel kiskertes területek. Utóbbi déli
oldalát Csernek nevezik. Ezek a korabeli térkép tanúsága szerint zömmel szőlőműveléses területek
voltak. Ennek csak szórványosan maradtak fenn nyomai, présházakat is csak elvétve találunk.
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A Csankó hegyre vezető utca néhány lakóépülettel indul, majd megjelennek a présházak. Alapvetően
két fajta épülettípus különböztethető meg, a feltehetően korábbi négyzetes alaprajzú, pincével
párhuzamos gerinccel készült vályog épületek, és a későbbi 1930-as évekre jellemző, téglalap
alaprajzú pincékre merőleges gerincű kontyolt, kőből és téglából falazott tornácos épületek.
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A még álló présházakat mindenképpen jó lenne megőrizni, mert gazdagítják a település arculatát,
másrész egyszerű célszerűségükkel, jó arányaikkal mintául szolgálhatnának napjaink gyakran
túlburjánzó épületeit létrehozók számára. Szerencsés esetben a kisebb épület elemek is
megmaradtak, mint például a nyílászárók.

Végtelen egyszerűségével, a csak az utcai homlokzaton vakolt felülettel, a bejáratot védő, szerény
tető túlnyúlással igazi kis gyöngyszem az alábbi présház.
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Igazi értéket képviselnek a fennmaradt faragások, vagy egy szép kapu.

A Venyéti oldal tulajdonképpen két, párhuzamosan haladó dűlővel feltárt terület. Igazából egy
szélesebb völgy. A nyugatabbra, a völgyben haladó Alsó-Venyéti dűlő a hosszabb (a képen alul), a
keletebbre, a dombtető közelében haladó Felső-Venyéti dűlő a kevésbé jelentős. Mindkét dűlő a
főutcáról indul.

A területen szőlő művelés már alig lelhető fel, a területen más jellegű mezőgazdasági művelés folyik.
Az Alsó-Venyédi dűlő kezdeti szakaszán már lakóépületek jelentkeznek, később gyérülnek az
épületek. Az alábbi képen a széles völgy, háttérben a Felső-Venyédi dűlő épületei sejlenek föl.
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A külső szakaszon már valóban dűlő út jellegűvé alakul az utca, a művelt parcellákkal, kisebb
épületekkel jó benyomást tesz a szemlélőre, a hajdan még működő falusi gazdálkodás emlékét
felidézve, amikor a táj, a művelés, az épületek még harmonikusabb összhangban voltak. A kerítések
nélküli világ mennyivel nyitottabb, természet közelibb…
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Mutatóba azért még látunk présházat is, mint az alábbi, megőrzésre érdemes, masszív, kis épületet.

A Felső-Venyéti dűlő alsó szakasza fákkal szegélyezett, hangulatos mélyút, a fennsíkra érve bekerített
kiskertekhez érünk. Háttérben a Mecsek vonulatai látszanak.
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A Pécsi út mentén helyezkedik el a harmadik zártkert jellegű terület. Az út két részre osztja. A két rész
részben hasonló, részben eltérő jegyeket mutat. Az úttól északra eső rész a kisebb. Itt már nyoma
sincs a hajdani szőlő művelésnek. A terület viszonylag sík, az utóbbi időben szinte teljesen beépült. A
múlt rendszerben kialakult-megszokott klasszikus kiskertes terület. A telkek kerítettek, az építmények
zömmel kicsik, változó minőségűek. Az utcanevek alapján könnyű megtalálni, hiszen egész kis
madársereglet gyűlt itt össze (gólya, rigó, fecske, pacsirta, bagoly).

A fő feltáró út a Gólya utca, melyet keletről erdős terület határol.
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A rá merőleges utcák egészen keskenyek. A kiskerti épületek mellett itt-ott lakóház méretű épületek
is felbukkannak.

A pécsi országúttól délre fekvő rész a virágok birodalma, legalábbis az utcanevek alapján (liliom,
rózsa, szegfű, orgona, viola, tulipán, hóvirág). Ez némileg más jellegű vidék. Az út környéke hasonlít az
északi területhez, távolodva azonban megélénkül a domborzat, völgyek nyílnak meg. Ebből kifolyólag
az utcaszerkezet is esetlegesebb, változatosabb.
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A terület utcás szerkezete ellenére az összkép mégis halmazos jellegű, mert a telkeken az épületek
eltérő előkertekkel állnak, és tetőidomuk is változatos.

Ez alól csak néhány utcaszakasz képez kivételt.

Az ingatlanok kerítettek, a terület hangulata valahol a „klasszikus” kiskertek és az újabb lakóterületek
között határozható meg.
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A szélső utcák már a nagytáblás mezőgazdasági művelés határán jöttek létre.
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Ajánlások:

Telepítés:
Új épületet a területen kialakult előkerttel javasolt telepíteni. Az épület szélessége, tömege,
tetőformája alkalmazkodjék a kialakult utcaképhez, különösen a szomszédos épületekhez. Használjuk
ki a terep adottságait. Amennyiben a főrendeltetést segítő kisebb épületek, építmények is
szükségesek, ezeket lehetőség szerint a főtömeggel összeépítve, vele összekapcsoltan alakítsuk ki.

Előkertben a közműellátás esetleges műtárgyait leszámítva semmilyen építmény elhelyezése sem
kívánatos.

Terepalakítás:
Lejtős terepen jelentős méretű bevágás és feltöltés nem kívánatos. A padlószint megválasztása a
terep meredekségének, az épület hosszának, elrendezésének függvénye. Elképzelhető épületen
belüli szintváltás is, de nem szerencsés, ha ez a tetőidomban is jelentkezik.

Magasság:
Fontos, hogy közel azonos magasságú, tömegű, hasonló karakterű épületek létesüljenek.
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Tetőidom
Egyszerű, lehetőleg felépítményektől mentes, egyenes gerincű nyeregtető javasolható. Lapos tetős
épület beillesztése utcaképbe nem kívánatos, egyedi helyzetben megfontolható.

Kerülendők a bonyolult, összetett tetőidomok.

Tető hajlásszög:
A tető hajlásszögét illetően a 30-45 fok közötti tartomány a legszerencsésebb választás.

Színezés, anyaghasználat, homlokzat:
Az épületek színezése vonatkozásában a törtfehér és a meleg, elsősorban föld színek nem túl telített
pasztell változatai javasolhatók. Kerülendők a magas telítettségű, élénk, hideg színek, és azok, melyek
idegenek a hagyományos környezettől (pl. citromsárga, kékek, lilák, erőteljes zöldek, élénk
rózsaszínek, stb.)
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A homlokzatok esetében leginkább a vakolt-festett, vagy nemes vakolatos felületek javasolhatók. A
lábazatok vonatkozásában elsősorban a vakolt, vagy más, homogén felület kívánatos, kerülendő a
ragasztott kőlemez és kőhatású kis elemek, valamint a tégla jellegű kéreg alkalmazása.
Az ablakok esetében lehetőleg kerüljük a négyzetes arányú, osztásmentes kialakítást. Igény esetén a
zsalugáter, redőny alkalmazása javasolt, hagyományos szerkezetnek tekinthető. Redőny esetében
mindenképpen a rejtett redőnytokot preferáljuk. Épületen, különösen annak „utcai”, illetve onnan jól
érzékelhető tetőfelületén és homlokzatain klíma kültéri egység elhelyezése semmiképpen sem
javasolható. Ezeken a felületeken napelem, napkollektor elhelyezése sem szerencsés, ha van más
elhelyezési lehetőség, válasszuk azt. Egyéb műszaki lehetőség híján napelemek utcafronti, illetve
onnan jól látható tető felületen is elhelyezhetők, de ez csak szabályos négyszög kontúrral javasolt. A
homlokzat része a tetőfelület. Természetes színű, sárgás, vöröses kerámia fedés javasolt.

Kerítés:
A nagyobb telkes, jellemzően mezőgazdasági művelést szolgáló területeken kerítések létesítése nem
javasolt. Az üdülő, kiskertes, lakóterülethez közelítő jellegű részeken a kerítések átláthatók legyenek.
Az épületet kitakaró tömör kerítés, sövény létesítése nem javasolt. Ipari jellegű, előregyártott,
ponthegesztett hálók sem kívánatosak. Meglévő, áttört kerítés takaró borítása nádszövettel,
ponyvával, fémlemezzel, stb. az utcakép szempontjából nem jó megoldás.

Üzemi terület
A település keleti határán helyezkedik el, a Vasas-Belvárdi vízfolyással párhuzamosan.
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A területen a húsüzem épületei állnak, szerencsére szerény magassággal, kezelhető épület
tömegekkel.

Ajánlások:
Az épületek egyszerű, 30 fokot meghaladó meredekségű magas tetővel, a technológiai igényeket is
figyelembe véve, inkább kisebb épületszélességgel, elnyújtott tömeggel jöjjenek létre. A tetőfedés
színe a természetes cseréphez álljon közel, mindenképpen kerülendők a nem hagyományos (kék,
zöld, sárga, élénk piros, fehér, szürke) színek. A függőleges térelhatároló szerkezeteknél, falazatoknál
a vakolt, fehérre festett felületek lennének optimálisak. Természetesen a technológiai működéshez
szükségesek lehetnek magasabb építmények. Ezek számát a lehető legalacsonyabb szinten kell
tartani. Az üzemi területeken és kerítésük mentén a növényesítés, fásítás rendkívül fontos.
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4.2. TÁJKARAKTER
SZEMPONTJÁBÓL
LEHATÁROLÁSA, A TELEPÜLÉSKÉPI,
BEMUTATÁSÁVAL

ELTÉRŐ
ARCULATI

TERÜLETEK
JELLEMZŐK

A tájkarakter elemzésben a domborzati, geológiai, vízrajzi, éghajlattani, talajtani és biogeográfiai
adatokkal egyenrangú szerepe van az esztétikai tájminősítésnek, valamint a tájkaraktert erősen
befolyásoló aspektusoknak, mint pl. a történelmi, néprajzi, kollektív emlékezeti vonatkozások stb.
Bogád részben a domboldalakra, részben a hegy előterében levő síkságra települt. A táj alakulását
alapvetően a termelési viszonyok határozták meg évszázadokon keresztül. Termőhelyi adottságai
következtében elsődlegesen mezőgazdasági település, ezen belül a borvidékre jellemző
szőlőterületek, és a hegységi szubmediterrán erdők, illetve ezek sávos váltakozása meghatározza a
külterület tájképi adottságait.
Tájképvédelmi, illetve tájkarakter megőrzése szempontjából kiemelt jelentőségű területek
találhatóak a közigazgatási terület vízfolyások menti területein. Az övezet lehatárolásának fontos
szempontja a tájkarakter, a hagyományos tájszerkezet és tájhasználat megőrzése, a természetközeli
állapotok megőrzése. Bogád külterületének többi része tájképi szempontból a nagy kiterjedésű
homogén tájhasználatok és nagyfeszültségű trafó és hálózat következtében ma már kevésbé
harmonikus. Viszont a belterület vízfolyás menti elhelyezkedése, a templomdomb és a temető
zöldfelületei harmonikus és karakteres képet mutatnak. Ezek alapján Bogád közigazgatási területén
tájképi szempontból hat különböző karakterű területet határolhatunk le, amelyek arculati jellemzőit
az alábbiakban foglaljuk össze:
A különböző karakterű
külterületi egységek
elhelyezkedése Bogád
területén:
A1 – belterület magja,
A2 – újabb,
családiházas
belterületek, a
belterület be nem
épített, kertes vagy
gazdasági területei,
A3 – zártkertes, kiskerti
terület,
B1– hullámos
nagytáblás
mezőgazdasági
területek
B2 - hullámos
nagytáblás
kertgazdasági
területek,
C - erdősült, vagy
erdősödő területek,
D – tájképileg érzékeny
természeti vagy
természetközeli
állapotú terület
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A1: Bogád belterület: A Bogádi-mellékág mentén kialakult településszerkezet, amely a templom
környékén kiszélesedik, kiteresedik. Zöldfelületei elsősorban ez utóbbi területre koncentrálódnak,
sokszor idősebb korú lomblevelű növényzettel, örökzölddel, kevés utcával. A főutcán a növényzet
elsősorban az épületek és az úttest közötti, változó szélességű, gyakran igen keskeny zöldsávban,
előkertekben jellemző. Legnagyobb zöldfelületi értéke a templom környéki és a temetői idős
vadgesztenyefák (Aesculus hippocastanum), amelyek helyi védelemre is érdemesek lehetnek. A
településkép jellemző zöldfelületi elemei a szűkebb utcákban a változatos zöldkerítések: lilaakáccal
(Wisteria sinensis), borostyánnal (Hedera helix), szőlővel (Vitis vinifera), vadszőlővel (Parthenocissus
tricuspidata) és tűztövissel (Pyracantha coccinea)…stb. A zöldfelületek gondozottak. A két játszótér
jól van elhelyezve, bár a régi fémjátszószerek véleményünk szerint túl közel vannak a templomhoz. A
thujafélék és fenyők inkább az előkertekben vannak.

A Kossuth utca keleti végén, a Rákóczi út sarkán, a Petőfi utcában levő keresztek egyedi tájértékek

A templom melletti kőkeresztek (helyi védettek)
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A templom melletti vadgesztenye (Aesculus hippocastanum) és gömbakác (Robinia pseudoacacia)
fasorok

A templom melletti fasor téglajárdája és a hősi emlékmű

Új játszótér a templomdombon

Bogád településképi arculati kézikönyve

80

A temetőhöz vezető út törökmogyoró-fasora (Corylus colurna)

A Kossuth lajos utca egyik udvarán álló idős vadgesztenyefa

Idős temetői vadgesztenyefák (Aesculus hippocastanum)

A Béke-parknak szép hátteret adnak a temető idős fái és szabályos sövénye
A települést átszövik a völgyek, dombok. Ebből kifolyólag számos vízfolyás, víz elvezető árok
jelentkezik a faluban. Ezek részben kényszerű, részben hangulatos elemei a belterületi tájnak.
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A templomkert fái lombmentes időszakban is jó hangulatot, barátságos környezetet teremtenek.
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Az iskolai étkezdéhez vezető gyalogúton látható az alábbi „élő kapu”, sajátos, érdekes táji elemként.

Az A2 terület Bogád kertvárosiasabb, újabb lakóterületeit, a belterület be nem épített, kertes vagy
gazdasági területeit foglalja magában. Itt is találunk egy gondozott játszóteret, néhány szép
jegenyenyárfát (Populus nigra Italica).

Játszótér és jegenyenyarak a Rákóczi utcában
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Nagyon szép adottságú, közparknak jelölt terület a 152/1 hrsz-on
Ebbe a lehatárolásba esik a Pécsre vezető út mentén, fák között álló Szent Vendel kápolna. 2017-ben
szépen felújították.
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Az A3 zártkertes, kiskerti területen elsősorban a háztáji növénytermesztéshez kacsolódó
gyümölcsfajok és haszonnövények jellemzőek. Nyugati széléről szép kilátás van a Mecsek vonulatára.

A B1 és B2 hullámos nagytáblás mező- és kertgazdasági területek a külterület legnagyobb részét
kitevő beépítetlen mezőgazdasági területek, enyhén hullámos felszínek, amelyeket földutak, árkok,
fásítások tagolnak. A gyümölcsösök Danicz pusztához tartoznak, a trafóállomás és nagyfeszültségű
vezetékek sajnos nem járulnak hozzá a táj összképének javításához.

A C erdősült, vagy erdősödő területek esetében jellemző az erdőgazdasági területhasználat.
Rendeltetésük szinte kizárólag faanyagtermelés. Szerepük emellett elsősorban az összefüggő
mezőgazdasági területek tagolása, az erózióvédelem, a vízmosások ökológiai és tájképi szerepének
védelme. Ezeken a területeken szükséges az inváziós fajok térfoglalásának visszaszorítása, és
lehetőleg az erdőborítás fenntartása.
A D jelű, tájképileg érzékeny természeti vagy természetközeli állapotú terület nagyrészben az
ökológiai hálózat által érintett és/vagy az OTRT szerinti tájképvédelmi övezet területén található.
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5. A TELEPÜLÉSKÉP MINŐSÉGI FORMÁLÁSÁRA VONATKOZÓ
AJÁNLÁSOK: KÖZTERÜLETEK TELEPÜLÉSKÉPI ÚTMUTATÓJA –
UTCÁK, TEREK, KÖZPARKOK, KÖZKERTEK*
*Az építészeti ajánlásokat az építészetileg meghatározó területek ismertetése fejezetben rögzítettük.

A tájba való illeszkedést alapvetően a tervezett építés és az alábbiak viszonya határozza meg:
Helyszín: azaz Bogád településképi karaktere, amely elsősorban agglomerációs-mezőgazdasági
jellegű.
Domborzat: A teljes közigazgatási területen a láthatóság szempontjait figyelembe kell venni.
Különösen az A1 és D terület érzékeny.
Épület helye: azaz hogy a tervezett építmény az A-D jelű területek közül melyiken helyezkedik el. Az
A területen elsősorban lakó- és intézményi, és a mező- kertgazdasághoz kötődő épületek, oktatásitudományos vagy idegenforgalmi funkciók javasolhatók. A kilátásvédelem szempontjából érzékeny D
és részben az A1 területeken további építések nem javasolhatók, a meglevők átalakítása, felújítása,
bővítése a látványkapcsolatok figyelembevételével javasolható. Az A3, B1, B2 és C területen
elsősorban a mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó beépítésekkel lehet számolni, ezek
növényzettel való tájba illesztése javasolható.
Udvar, környezet kialakítása, azaz:

Ha volt korábban is épület, annak helyére építsünk

Meglevő növényzet, terepviszonyok megőrzésére kell törekedni, kivéve ha a növényzet
fontos látványkapcsolatot takar vagy besűrűsödik

Díszvilágítás mellőzése főleg külterületen
Telepítendő növényzet
 A falusias környezet legmeghatározóbb zöldfelületi elemei a magánkertek, a templom
környéke és a tágas, nagyméretű zöldfelületek.
 A növényalkalmazásnál is célszerűbb a természetes, honos fajokat előnyben részesíteni a
divatosabb „városi” és ritka egzóta fafajokkal szemben.
 Városi divatnövények (hamisciprus, tuják, luc- és ezüstfenyő), geometrikus vonalak,
szimmetrikus elrendezések, tengelyek mellőzése a lakóházak, intézmények környékén, mert
nem illeszthetők be egy hagyományos növényhasználaton alapuló, többszintű kistelepülési
zöldfelületi rendszerbe. Egyes esetekben létjogosultságuk megengedett (eltakarás,
háttérként), de tömeges alkalmazásuk nem kívánatos. Tömeges alkalmazásuk
jellegtelenséget eredményez.
 Invázív és özönfajok (akác, nemes nyarak, aranyvessző, zöld juhar) mellőzése, kivéve
belterületen a gömbakác
 Azonos fajú/fajtájú növényekből álló hosszú sövények, fasorok mellőzése belterületen
 Betegségeknek ellenálló fajok választása
 Haszonnövények, gyümölcsfák ültetése
 Külterületi útmenti, árokparti fasorok megőrzése, pótlása, újak létesítése
 Belterületen, főleg a vízfolyás menti sávban helyben honos fafajok (hazai füzek, nyarak,
kocsányos tölgy…stb.) alkalmazása, szabálytalan elrendezésben, a fák végső méretének
figyelembe vételével, a kedvező át- és kilátások biztosításával, tervszerűen.
 A zöldfelületek mennyisége és minősége az idegenforgalom egyik legfontosabb vonzereje egy
településen, ezért a meglevő értékek megőrzése és fejlesztése (idős fák, temető) alapvető
A tájjelleg megőrzésére alkalmas, javasolható növényfajokat közöljük az alábbiakban. Ezek egy része
(többsége) hazánkban őshonos, kisebbik része pedig elsősorban a gyümölcsfajokból illetve a falusias
jelleget tükröző parasztkerti növényekből (főleg meghonosodott cserjék) kerül ki.
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Fák
Acer campestre
Mezei juhar
Castanea sativa
szelídgesztenye
Cerasus avium
madárcseresznye
Fraxinus excelsior
Magas kőris
Malus sylvestris
Vadalma
Prunus amygdalus
Mandula
Pyrus pyraster
Vadkörte
Quercus cerris
Cser
Quercus petrea
Kocsánytalan tölgy
Quercus robur
Kocsányos tölgy
Robinia pseudoacacia Umbraculifera gömbakác
Sorbus torminalis
barkóca berkenye
Tilia cordata
Kislevelű hárs
Tilia tomentosa
Ezüst hárs
Ulmus minor
Mezei szil
hazai fűz és nyárfajok a vízfolyások környezetében
Javasolt gyümölcsfák és cserjék: dió (Juglans regia), kajszibarack (Prunus armeniaca),
őszibarack (Prunus persica), mandula (Prunus dulcis), szilva (Prunus domestica), meggy (Prunus
cerasus), cseresznye (Cerasus sp.), alma (Malus domestica), körte (Pyrus communis), eperfa (Morus
alba), szőlő (Vitis vinifera), füge (Ficus carica), málna (Rubus ideaus), piros ribizli (Ribes spicatum),
egres (Ribes uva-crispa), mogyoró (Corylus avellana). A különféle dísztökök (Cucurbita pepo), a kúszó
bab (Phaseolus sp.), napraforgó (Helianthus annuus) mértéktartó alkalmazása is javasolható.
Cserjék
Amygdalus triloba
babarózsa
Cornus sanguinea
veresgyűrűs som
Cotinus coggygria
cserszömörce
Chanaemomeles superba
japánbirs
Crataegus monogyna egybibés galagonya
Euonymus europaeus csíkos kecskerágó
Ficus carica
füge
Hibiscus syriacus
Mályvacserje
Hydrangea arborescens kerti hortenzia
Lavandula angustifolia Levendula
Ligustrum vulgare
fagyal
Paeonia suffruticosa fás bazsarózsa
Prunus spinosa
kökény
Prunus tenella 'Kati'
Törpe mandula
Punica granatum
gránátalma
Spiraea cinerea 'Grefsheim'
Hamvas gyöngyvessző
Viburnum bodnantenseKikeleti bangita
Viburnum 'Pragense' Prágai bangita
Vitex agnus-castus
Barátcserje
Javasolt évelők, egynyáriak: porcsinrózsa (Portulaca grandiflora), petúnia (Petunia hybrida),
árvácska (Viola wittrockiana), körömvirág (Calendula oficinalis), jácintok (Hyacinthus sp), lila
sáfrány (Crocus vernus), fehér nárcisz (Narcissus poeticus), aranysáfrány (Crocus aureus), csupros
nárcisz (Narcissus pseudonarcissus), kék nőszirom (Iris germanica), tazetta nárcisz (Narcissus.
tazetta), pompás nárcisz (Narcissus incomparabilis), törökszegfű (Dianthus barbatus), törpe
bársonyvirág (Tagetes patula), kerti szegfű (Dianthus caryophyllus), búzavirág (Centaurea cyanus),
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habszegfű fajok (Silene sp.), szikla-bőrlevél (Bergenia crassifolia), nefelejcs (Myosotis silvestris),
tornyos harangvirág (Campanula pyramidalis), ezüstös pipitér (Anthemis biebersteiniaia), kerti
margaréta (Chrysanthhemum maximum), estike (Hesperis matronalis), mezei margaréta (C.
leucantheum), erdei szellőrózsa (Anemone sylvestris), kerti szarkaláb (Consolida ajacis), fehér
liliom (Lilium candidum), japán árnyliliom (Hosta lancifolia), tűzliliom (Lilium bulbiferum),
pálmaliliom (Yucca filamentosa), tulipánfélék (Tulipa sp.), bugás lángvirág (Phlox paniculata),
oroszlánszáj (Antirrhinum majus), kerti fátyolvirág (Gypsophila elegans), bárányfarok (Amaranthus
hypochondriacus), nagy meténg (Vinca major)
Kerti díszként is használható fűszer- és gyógynövények: izsóp (Hypossus officinalis),
levendula (Lavandula angustifolia), rozmaring (Rosmarinus officinalis), kerti ruta (Ruta graveolens),
orvosi zsálya (Salvia officinalis), kakukkfű fajok (Thymus serpyllum, T. sp.), bazsalikom (Ocymum
basalicum), szurokfű (Origanum vulgare)
Javasolt felkúszó és lecsüngő növényzet (támfalra, kerítéshez): trombita folyondár (Campsis
radicans), sarkantyúka (Tropaeolum majus), kúszólonc (Lonicera tellmaniana és L. heckrottii),
borostyán (Hedera helix), kék hajnalka (Ipomoea tricolor), lila akác (Wisteria sinensis)
A lakótelken a felsorolt növényfajokból ízléssel összeválogatva alakítható ki a virágos gyep, néhány
árnyékot adó (gyümölcs)fa, a széleken cserjék, virágok, a kerítést kísérő magasabb virágok vagy
cserjesor, a nagyobb függőleges felületeket vagy kőfalat derítő kúszónövények. A lakóházat,
tornácot,
falmélyedéseket
cserepes
dísznövények
gazdagíthatják,
legjellemzőbb
a
muskátli (Pelargonium zonale).
Szőlőhegyeken a szőlőművelés fenntartásával csak a pince bejáratnál jellemző a kis gyepterület. Az
épület vagy boltpince mellett diófák ültetése általános, melyek egyben a pince árnyékolását is
szolgálják. Esetleg telepíthető néhány gyümölcsfa, főként csonthéjasok, és cserjék. Gyakori a
cseresznye, mandula, szelídgesztenye fa ültetése. A lakó- és üdülőtelkek, de különösen a
külterületek, szőlőhegyek területén a tájidegen fajok (tű- és pikkelylevelűek, tuják ültetése feltétlenül
kerülendő.
Tájba illesztett infrastruktúrák
A bel- és külterületet sűrűn behálózó légvezetékek kedvezőtlenül befolyásolják a településképet,
különösen a településközpontban. Az elektromos, távközlési és egyéb vezetékek legjobb helye a föld
alatt lenne. Erre gazdasági okokból várhatóan nem kerül sor. A tájban megjelenő infrastrukturális
elemek mennyiségét a korábbi fejlesztéspolitikai döntések határozzák meg, ezért a tájba illesztés első
alternatívája a takarékosság és megelőzés elvén a már meglévő elemek igénybevétele. Az új
infrastruktúrákat bölcs területhasználati modell alkalmazásával, a táji és ökológiai fragmentáltságot
lehetőleg nem fokozó módon, az értékes tájelemek figyelembe vételével (idős fák, tájértékek) kell
tervezni és kialakítani.
További javaslatok a helyi szabályozásra:
 A kiviteli tervek készítésekor, illetve a kivitelezések során a meglévő növényzet felméréséről és
megóvásáról gondoskodni kell.
 A település zöldfelületeinek védelme érdekében meglévő fát, egyéb fás növényzetet kivágni csak
rendkívül indokolt esetben, a fák védelméről szóló hatályos jogszabály előírásainak betartása
mellett lehet.
 Az értékes idős fák helyi védelem alá helyezése.
 Az eredetileg gazdasági rendeltetésű zártkerti terület, gazdasági területek részben
funkcióváltozáson mennek keresztül, erősödik a lakófunkció
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6. JÓ PÉLDÁK BEMUTATÁSA: ÉPÜLETEK, ÉPÍTÉSZETI RÉSZLETEK,
KERÍTÉSEK, KERTEK, ZÖLDFELÜLETEK KIALAKÍTÁSA*
*Természetesen a teljesség igénye nélkül...

Új épületek:

A hagyományokat jó
ízléssel kezelő épület
tömeg. A hosszan elnyúló,
egyenes gerinc
hagyományos, egyszerű
elem. Középen az azonos
hajlásszögű tetővel fedett
kis visszametszés jó
érzékkel osztja a hosszú
tetőt.

A klasszikus falusi épület
szélességet és tömeget,
megszokott lejtésű magas
tetőt hozzák a bemutatott
épületek. Sokadszor
igazolódik, hogy a jó
értelemben vett átlagos,
tisztességesen tervezett és
megépített épületek
döntőek a településkép
szempontjából.
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Épület átalakítások, felújítások, jó-karban tartás:

A jelentős méretű épület
állagát tulajdonosa olyan
szinten tartja, ami
biztosítja az épület tovább
élését. A tető, a
vízelvezetés, a vakolat ép,
a nyílászárók némi
javítással megtarthatók.
Az épület őrzi eredeti
tetőformáját, héjazatát,
homlokzati nyílásrendjét.
Lábazata, vakolt falai jó
állapotban vannak, kisebb
beavatkozásokkal az
épület hosszú távon
megőrizhető. A ház mellett
a kerítés is eredeti,
folyamatos odafigyeléssel
sokáig megtartható marad.
Talán csak az épület zöld
színe erőteljesebb a
hagyományos pasztell
színekhez képest.

A sportpálya öltözőjének
felújítása jó példa. Az
egyszerű kis épületet
napjaink trendje szerint
újították fel. A bejáratot
kijelölő két szürke lizéna
megadja a kellő hangsúlyt,
de nem tolakodó. A fehérsárga színezés-keretezés is
ízléses, talán a
színváltásnál pár centi
síkváltás még meggyőzőbb
lenne.
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Színezés:

Az épület színezése
mintaszerű. A vöröses
téglával és a terméskő
lábazat jól harmonizál a
halvány sárga festés. A
zöld léckapu és a szürke
oldalsó nyílászárók
valamennyi alkalmazott
színnel harmonizálnak.
Dicséretes az eredeti
héjazat megtartása, az
egész portát jó-karban
tartják.

Kerítés:

Szép, igénye, új kerítés. A
falazott lábazat és pillérek
hagyományosak, ahogy a
nyers tégla megjelenés is.
A kovácsoltvas betétek is
ápolják a hagyományt,
kerülik a túlzott
díszítettséget.
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A lábazatra és a pillérekre,
anyaghasználatra az előzőekben leírtak
igazak. A mezőket deszkázattal töltötték
ki, ami szintén hagyományos, ízléses
anyagnak tekinthető.

A temető kerítés is új
építésű. A tégla anyag
hagyományos, hasonlóan
a lábazatos, pilléres
megoldáshoz. A mezők
zömök fa elemei
anyaghasználatukban
hagyományosak,
jelentősebb méretüket
helyük (temető –
közterület) igazolja. A
látszó beton fedkövek jól
harmonizálnak a szerkezet
többi elemével.

A zártkertekhez vezető
utca ezen szakasza már
átmenet a lakóutca és a
kertes övezet között.
Ehhez a helyzethez jól
illeszkednek a bejárati rész
tömör deszka elemei,
illetve a mélyút melletti,
sziklakert jellegű rézsű és
a sövény kerítés. Utóbbi
esetében külön
dicsérendő annak
lombhullatós mivolta.
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A rézsű tetején
folyamatosan haladó
léckerítés egyszerűségével,
ritmikusságával remek
választás.

A míves kovácsoltvas
kerítés lábazatával együtt
őrzi eredeti megjelenését.
Állagát olyan szinten
tartják, hogy hosszú távú
fennmaradása biztosított
legyen.

Zöldfelületek kialakítása:

Falusias jellegű, jó választás az évelő bőrlevél alkalmazása
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Ahol csak keskeny zöldsáv található az út mellett, megfelelő megoldás lehet egy alacsony sövény

Borostyánnal kialakított kerítésfal

Vadszőlőből kialakított sövény, futtatott kerítés
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Vadszőlőből kialakított sövény, futtatott kerítés

Bor- vagy csemegeszőlőből kialakított kerítés

Szép nyírott tűztövis sövény
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Lilaakác lugas a kerítés felett

Hortenziacserjék az előkertben
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Az egyébként növényekben szegény utca képét egy-egy nagyobb fa tagolja, amely az előkertből kihajlik
a közterület fölé

A kert és a közterület növényzete egymást erősíti, magasságuk, elhelyezésük is összhangban van
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7. JÓ PÉLDÁK BEMUTATÁSA: SAJÁTOS ÉPÍTMÉNYFAJTÁK,
REKLÁMHORDOZÓK, EGYÉB MŰSZAKI BERENDEZÉSEK
Utcabútorok:

A települési címerrel ellátott
utcanév táblák egységessége,
egyszerű kialakítása jó példa.

Építmény:

A közösségi ház melletti
kerékpár tároló fontos igényt
elégít ki. Egyszerűségével,
zöld színével jól illeszkedik
környezetéhez.

Cégér, cégjelzés:

A „talált tárgyként” felhasznált
gépelem, mint cégjelző,
remekül látja el feladatát,
ugyanakkor emléket is őriz. Zöld
színe környezetéhez jól
illeszkedik.
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A homlokzatra szerelt cégér, ha
nem túlzott méretű, a
településkép helyén való eleme
és jól szolgálja a figyelem
felkeltést.

A „gyári” cégérek mellett az
egyedi, iparművészeti igénnyel
készített cégérek a település díszei
lehetnek.
(Másik településről származó példa.)
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