Tisztelt jelenlegi és jövőbéli vilyvitányi lakosok!
Nem könnyű feladat egy ilyen munka elé bevezető gondolatokat írni. Mit is mondhatnék most, ami évek múlva sem veszíti el aktualitását, és őseink
sem találnák a valóság elferdítésének? Remélem nem tévedek nagyot, ha saját településünkhöz kötődő gondolataimat, érzéseimet osztom meg Önökkel.
Hiszen Én is, akárcsak Önök közül sokan évszázadok óta itt élő ősökkel büszkélkedhetek.
Településünk egyszerre a környék legidősebb és legfiatalabb falvai közzé tartozik.
A XIII. századi első írásos források még két települést, Vilyt és Vitányt találják ezen a helyen, amelyek egyesülésével csak a múlt század közepén született
meg Vilyvitány. Évszázadok során bizonyítottuk élni akarásunkat és képességünket. A környező táj szépsége mutatja a természettel való harmonikus
együttélésünket, hogy őseink használták, de nem kihasználták az erdők, mezők adottságait. Túléltünk történelmi viharokat, természeti csapásokat.
Méltósággal őriztük nemzeti és vallási identitásunkat. Rendelkeztünk és rendelkezünk önálló önkormányzattal, és volt idő mikor megszüntettek függetlenségünket. Volt idő, mikor a falvak csaknem elnéptelenedtek, de végül mindig a túlélés győzött. Miért? Ez az otthonunk!
Büszke vagyok arra, hogy egy gondozott, szép környezetben lévő település Vilyvitány. Egy olyan otthon, ahol jó élni, dolgozni és megpihenni. Otthon,
ami múltunkat rejti és a jövőnk záloga. Eddig is kiemelt feladatunknak tekintettük értékeink megőrzését. Ezt bizonyítja számos műemlék, tanösvény,
számtalan helyi védelemmel rendelkező ingatlan. A jövőre nézve azonban fontos feladat az épített és természeti környezet védelmét szem előtt tartó
tudatos településfejlesztės. Jelen kiadványunk ezt a célt szolgálja.
A kézikönyv a település bemutatásával, értékeink számbavételével segít megtervezni fejlesztéseinket, beruházásainkat. A különböző településrészek
közötti építészeti egyensúlyt kívánja példáival előmozdítani. A legfontosabb feladata az útmutatás jövőbéli otthonunk sikeres megteremtéséhez.
Kívánom forgassák haszonnal kiadványunkat.
„Otthon van az ember, ahol gyökerei vannak, halottai az anyaföldben, ahol tegezik az embert, ahol nagyapja ültette diófának a gyümölcsét töri, és fát
ültetve unokáira gondol.”
/Lénárd Sándor/
Vilyvitány, 2017. november
														Hörcsik József
														
polgármester
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BEVEZETÉS
A KÉZIKÖNYV CÉLJA:
-

Megismertetni a település építészeti karakterét – szépségeit, értékeit, egyedi jellegzetességeit

-

Inspirálni az építtetőket, városi döntéshozókat, tervezőket

-

A település karakteréhez illeszkedő példák felkutatásával, ajánlásokkal segíteni döntéseiket

-

Védeni és erősíteni az egységes faluképet

1

A kézikönyv nem tartalmazza a vonatkozó építésügyi jogszabályi előírásokat. a tervezés során minden esetben figyelemebe kell venni a helyi építési szabályokat, a
hatályos településrendezési tervben foglaltakat, a főépítész és a területileg illetékes építésügyi hatóság állásfoglalását. Az építésügyi eljárásokról a www.e-epites.hu/
lakossagi tajekoztatok oldalon, vagy az illetékes járási építésügyi irodán kaphat tájékoztatást.
Amennyiben segítségre, vagy további információra van szüksége, keresse fel a Vilyvitányi Pogármesteri Hivatal Jegyzői Irodáját:
Dr. Bényei Norbert
Mikóháza Községi Önkormányzat
3989, Mikóháza, Szabadság utca 10.
Tel./ fax.: 47/308-031
E-mail: mikohaza@mikohaza.hu

„Fontos hangsúlyozni: nem arról van szó, hog y az új épületek a korábbi stílusok puszta utánzatai leg yenek. Éppen
ellenkezőleg, sokkal nag yobb kihívásról van szó. Arról, hog y ma olyan házat kell építeni, amely meg felel a saját korának, teljes mértékben válaszolni tud a mai energia- és éghajlati elvárásokra, találkozik a modern élet- és munkakörülmények igényeivel, de mégis azonnal felismerhetó, hog y hol van és kié. Nem könnyű elvárás, de elengedhetetlen.”
									Mike Shanahan építész
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VILYVITÁNY

Jogállás:
Régió:
Megye:
Járás:		

Község
Észak-Magyarország
Borsod-Abaúj-Zemplén
Sátoraljaújhely (065)

KSH kód:
Lakosság:
Terület:
Lakások:

12982
218 (2017)
1312 hektár
174
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VILYVITÁNY BEMUTATÁSA

2

Földrajzi fekvése:
Vilyvitány község Borsod-Abaúj-Zemplén
megyében, a Hegyköz nevű kistájcsoportban
található.
A
Hegyköz
Magyarország
legészakibb tája, a Zempléni-hegség keleti
oldalán húzódik. Ehhez a területhez szűkebb
értelemben a Bózsva-patak völgyé ben a
Hollóháza, Kovácsvágás és Füzérradvány
közötti medencében elhelyezkedő községeket,
tágabb értelemben a Sátoraljaújhelytől
Hollóházáig terjedő térségeket soroljuk.
Vilyvitány nem teljesen sík területen fekszik,
hanem domb és síkság találkozásánál, a Koromhegy oldalában. A község a Sátoraljaújhelyt a
hegyközi településekkel összekötő úthoz egy
kb. 2,5 km hosszú bekötőútra kapcsolódik,
amit nyárfákból álló fasor kísért, egészen
2003-ig, amit sajnos kivágtak, s a mai napig
sem telepítettek újra.
Vízrajza:
A község a Bodrog folyó vízgyűjtő területéhez
tartozik, ugyanis a Méhes-patak észak felől
beleömlik a Bózsva-patakba, majd az a Ronyvapatakba, s végül a Ronyva a Bodrog-folyóba.
Éghajlata:
A falu időjárása a szélsőségekre hajlamos,
hegységperemi földrajzi helyzete miatt
az alföldi és a hegyvidéki hatások
„frontzónájában” helyezkedik el. Nem ritkák a
nyári aszályok, a rendkívüli felhőszakadások és
a téli „csikorgóan” hideg napok sem.
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Növényzete:
Hegyköz, Bózsva árterének élővilága inkább az
Alföldéhez hasonlít, mint a hegyvidékéhez. A
hasonlóságot fokozza, hogy a magasabb ártéri
teraszokon nagyjából ugyanazok az emberi termelési
körülmények találhatók, mint a síkságon: szántók,
legelők. Ezeknek jelentős mikroklímát befolyásoló
hatásuk is van, hiszen az eredendően fás, bokros
növényzetű helyek megszüntetésével a páratartalom
talajközeli megmaradása is lecsökkent. A folyóvizek
melletti állandóan magas légnedvesség így manapság
alig terjed túl a víz menti bokorsávon.
A víztől távolabbi, magasabb részeken a növényzet
eredetileg megegyezhetett a környéken jellemző
állományokkal. A melegebb, szárazabb részeken
tölgyesek, a hűvösebb, párateltebb helyeken
gyertyános-tölgyesek és bükkösök tenyésztek. Ma
ezeknek csak kisebb állományai vannak, azok is távol
a településtől. A tölgyesek helyén szántókat, legelőket
alakított az évezredes emberi tevékenység, a lakott
területnek is ilyen növényzetű táj lehetett egykor a
helyén. Ma az erdők fafaj összetétele is jelentősen
meg változott. A talajerózióra hajlamos, meredek
oldalakra, hegységperemi dombokra amerikai eredetű
akácosokat ültettek.
Állatvilág:
Vilyvitány térségének állatvilágát tekintve nem
szegényebb, mint a környék védett területe, a Zempléni
Tájvédelmi Körzet. Zömében ugyanazok az élőlények
fordulnak elő a Hegyközben és a hegység keleti
peremén is, mint a hírnevesebb belsőbb részeken.
Igaz, hogy itt már kisebb vagy kevésbé feltűnő a
kárpáti flóra- és faunaelemek számaránya, viszont az
alföldi tájak élővilága színesebbé teszi e vidéket.
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VILYVITÁNY
TELEPÜLÉSTÖRTÉNETE
Vilyvitány a magyar Vily és a szlovák, kárpátukrán és magyar lakosságú Vitány egyesítéséből jött létre 1940-ben. A Méhes-patak mellett
fekszik a két ősrégi település, mely az egyesítés
óta egy község. Vily neve bizonytalan eredetű,
talán szláv személynév, a régi cseh „Vily” személynévből származik. Már a bronzkorban is
lakott hely volt. Tacitus írásaiból tudjuk, hogy
egy gall törzs telepedett le ezen a területen,
akik bányaműveléssel, főleg vastermeléssel
foglalkoztak. 1857-ben Csoma József bronzkori leletre bukkant a község határában, amely
ma is megtalálható a Nemzeti Múzeumban. A
település írásos említése 1277-ben történt. Ez
az első említés akkor több szomszédos lakott
helyre vonatkozott: a mai Alsó- és Felsőregmecre és Vily falura is. Vily község eleinte
Abaúj vármegyéhez tartozott, és a Vitányiak
voltak a földesurai. 1884-ben csatolták a települést Zemplén megyéhez. Úrbéres eredetű település. Református temploma a XVII. .század
közepén épült, mai formáját 1790-ben nyerte
el. A település másik része, Vitány már a XIII.
században szerepelt a Váradi Regestrumban,
Villa-Vitan néven. 1884 előtt Zemplénhez tartozott. A Vitányi család központja volt. Egykor a pálosok rendelkeztek itt kolostorral. A
római katolikus templom 1805-ben épült. A
község a kirándulók számára tájesztétikai értékeken kívül műemlék jellegű látnivalókat is
nyújt. Az egyik vilyi temetőben található izraelita sírkő-együttes, egy márvány és tizenkét
kőből faragott, két sorban sorakozó sírjel. A
helyi kőfaragók által készített emlékek a XIX.
század elejéről származnak, jellegzetesen tábVilyvitány /8

laformájúak. A másik érték az 1771-ben épült
református templom, amit a korábbi fatemplom helyén emeltek. A két község felekezetileg
különálló volt, Vily községben a reformátusok,
Vitányban pedig római és görög katolikusok
laktak. A község körül szinte minden területnek megvan a saját neve. Ezeket a neveket már
évtizedekkel, sőt talán évszázadokkal ezelőtt
is használták az emberek. Az elnevezéseket a
területek sajátos jellemvonásai ihlették. Vilyvitány körül találhatóak: a Hecske, Hecskealjak,
Köles, Keresztút, Meződerek, Malomfele, Lejárók, Agyagásók, Cserje, Béka orgó, Gira dűlők, valamint Korom-hegy, Mátyás-hegy, Rózsás-hegy, Darázsdomb nevű dombok, melyek
feltehetőleg vulkanikus eredetűek. A Hecske,
Cserje, Gira, Korom-hegy, Mátyás-hegy, Rózsás-hegy neveket még ma is használják. A
község melletti legelőn valamikor kőbánya működött, ami főleg a lakók szükségleteit elégítette ki. Ez ma már nem működik, de a nyomai
még fellelhetők. A faluban és környezetében
három jelentősebb kút található. Ezek közül
első a Nagykút, ami a faluban, a régi iskola
előtt található. A kút és a mellette álló vályú,
ahol a hazafelé tartó állatokat itatták, még ma
is látható, de ma már nem használják őket. A
másik két kút a darázsdombi legelőn található,
ezek a Nádkút és a Hidegkút. A Hidegkút vize
a füzérradványi kastély parkjában ered, nevét
feltehetően különösen hideg vizéről kapta. Régebben, amikor a lakosság még foglalkozott
állattartással, a legelők mindennapos használatban voltak, velük együtt a kutak is. Jelenleg
már ezeket a kutakat sem használják.
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TELEPÜLÉSSZERKEZET:
Vilyvitány a református Vily, valamint a római,
illetve görög katolikus Vitány egyesítéséből
alakult, ezt jól példázza a két község
településszerkezete is.
Vily
község
szerkezete
jellegzetes
halmaztelepülés, melynek faluközpontja
vélhetően a műemlék református templom
a régi temetővel, valamint az iskola épületek
volt.
A falu utcái - részben a terepadottságokat
követve - zegzugosak, kanyargósak. A
Vily községrész területét árkok, patakok,
vízmosások szabdalják.
Vitány település tengelyét az Ady E. utca és
ennek folytatása, a Somogyi B. u., illetve a
velük közel párhuzamosan, egyes helyeken
közvetlenül az út mellett folyó Falu-patak
képezi . A régi faluközpontot feltehetően a
katolikus templom és parókia jelentet te.
1940-ben a két település egyesítéséből jött létre
Vilyvitány.
Jelenlegi településközpont a Somogyi
Béla u. déli oldalán, illetve az Ady E. utca
kereszteződésében alakult ki, a polgármesteri
hivatallal,
élelmiszerbolttal,
tájházzal,
szabadtéri színpaddal. Az utóbbitól északra,
a terület legmagasabb pontján található a
Kálvária.
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ÖRÖKSÉGÜNK
A település vonzerejét csodálatos fekvése, természeti értékei a jó levegő és a szép táji adottságok
mellett az épített környezet létesítményei, a meglévő ifjúsági táborok határozzák meg.
Természeti adottságként említhetjük az Ősrög tansövényt. A tanösvény két végpontja Felsőregmec
Mátyásháza településrészé, a Kapc-tető északi lábánál és Vilyvitály központi részén, a Gira-hegy
déli oldalán kialakított kálvária mellett található. Jelzése: piros T. Felsőregmecről indulva kerül
bemutatásra a tanösvény. (Természetesen ellenkező irányba is bejárható.) A tanösvény kb. 5 km
hosszú, a legnagyobb szintkülönbség 150 m. Az útvonal mentén 7 állomás került kialakításra. Az
egyes állomásokon tájékoztató táblák tartalmazzák a legfontosabb ismereteket. Három állomás a
kőzettani és geológiai adottságokat, három a kulturális és történelmi jellemzőket ismerteti, egy az
élővilágról nyújt rövid ismertetőt.
A terület jellemzőiből adódóan a tanösvény mentén vízforrás nem található, télennyáron járható.
Vilyvitány és Felsőregmec határában felszínre bukkanó kisebb kristályos rögök (Ronyva
menti kristályos rög, Felsőregmec-Vilyvitányi rög elnevezésekkel találkozhatunk a különböző
forrásokban) szerkezetileg nagy részei a hegységnek. Kőzeteiket, a földtörténeti múltjukat tekintve
az országhatár túloldalán található Zempléniszigethegység részét képezik.
Ami biztos: ezek Magyarország legidősebb, kb. 900 millió éves felszínen található kőzetei, melyek
az egyenlítőtől délre keletkeztek és hosszú vándorlás eredményeként jutottak mai helyükre.
Ugyanakkor a szomszédos Tokaji-hegység, amelynek a mindennapi életben jelenleg részét képezi,
a maga 10-14 millió évével legfiatalabb hegységünk.

		
Ha többet szeretne megtudni az Ősrög tanösvényről:
http://turistautak.hu, http://civilzemplen.hu
http://www.civilzemplen.hu
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Vilyvitányban idegenforgalmi látványosságot
jelent a műemlék református templom, valamint
a falu védett településszerkezete a zegzugos
utcácskákkal, a morfológiai adottságaival.
A községben működik egy alapítványi
ifjúsági tábor, valamint egy lovastábor, ez
utóbbi megyei (sőt) országos ismertségű.
Idegenforgalmi jelentőségűek a településen
található pincesorok, a szabadtéri színpad, a
Kálvária emlékhely, melynek szentelésére 2000.
augusztus 8-án a Millenniumi Év alkalmából
került sor. Jelképezi az államalapítás és
kereszténység felvételének összefonódását. A
stációkat Sárossy Tibor fafaragó készítette.

Helyi védlem alatt áll:
1)
Izraelita Temető
27 hrsz.
2)
Római Katolikus Templom és Parókia
				
250 hrsz.
3)
Kálvária		
403 hrsz.
4)
Szabadtéri színpad
404 hrsz.
5)
Tájház			
387/1 hrsz.
6)
I. világháborús emlékmű 		
(Somogyi Béla u.)
7)
I-II. világháborús emlékmű (Rózsa u.)

		
http://www.zemplen.hu/lovasudvar/#lovaglás
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REFORMÁTUS TEMPLOM
(barokk, 18. sz.)

A falu szélén, dombtetőn, szabadon áltó, kelet-nyugati tengelyű, téglány alaprajzú épület, keleti oldalán négyzetes alaprajzú toronnyal. A templom kontyolt nyeregtetejét és a torony többszörösen törtvonalú gúlasisakját fémlemez fedi. A templomon nincs párkány, a tornyot viszont gazdagon tagozott
párkány koronázza. A templom bejárata a nyugati oldalon nyílik. Itt a homlokzat tengelyében szemöldökgyámos megoldású, szegmentíves záradékú, kőkeretes ajtó áll. A kőkeret külső széleit sekély karc
kíséri. A szemöldökkövön az építtető neve és az építés évszáma olvasható. A templom északi és déli
homlokzatán egyaránt négy-négy, vakolt szalagkeretes, szegmentíves záradékú ablak nyílik. A torony
déli oldalán füles kőkeretes, szemöldökgyámos megoldású ajtó található. A szemöldökkőben zárókő
imitáció, benne homorúan lekerekített sarkú, négyzetes mező. A torony keleti oldalán, a karzatszinten
egy közel négyzetes formájú, szegmentíves záradékú, vakolt szalagkeretes, felette pedig egy fekvő
ovális alakú, ugyancsak vakolt szalagkeretes ablak nyílik. A torony külső falsíkjai a karzatszint felett
visszaugranak. A harangszinten oldalanként egy-egy félkörívesen záródó, vakolt szalagkeretes ablak
található.
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RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM ÉS PARÓKIA

A Vilyvitányi Római Katolikus templom 1805ban épült Szent Anna tiszteletére. 1978-ig plébániaként működött. Jelenleg filiaként a Sátoraljaújhelyi fő plébániához tartozik.
Érdekessége: Isten Irgalmasság képe, ami
gobleinből készült.
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KÁLVÁRIA
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A református Vily, valamint a római- ill. görögkatolikus Vitány egyesítéséből jött létre Vilyvitány. A délre eső Vitány legmagasabb pontján valósították meg a Kálváriát. Egy hurokszerű lágy
vonalvezetésű panorámás sétányra fűzték fel a 14 darabból álló képsorozatot. A kétoszlopos, kis
védőtetővel rendelkező fatáblákat megvilágították.
Az emlékhelyet 2000. augusztus 8-án szentelték fel a Milleniumi Év alkalmából. „A falu lakói ezzel az alkotással kívánták jelezni az államalapítás és a kereszténység felvételének összefonódását.”
A stációkat Sárossy Tibor fafaragó készítette.
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SZABADTÉRI SZÍNPAD

A Kálvária előtti domboldal a szabadtéri színpaddal és a nyolcszögletű alaprajzi kontúrú faoszlopos fedett-nyitott közösségi térrel panorámája gyönyörű. A szépen gondozott terület
nagyon alkalmas közösségi rendezvények lebonyolítására. A fekvése, a településközponti
helyzete, tájolása miatt falunapi rendezvények,
koncertek, fesztiválok ideális helyszíne.
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TÁJHÁZ

A 2006-ban megnyitott tájházat jómódú paraszti család a XIX. század végén épült házából alakították ki. A hagyományos háromosztatú parasztház követi a XX. század elejére jellemző általános
elrendezést és a helyi sajátosságokat is. A ház bejárata a pitvarba (konyha) nyílik, érdekesség a szép
bolthajtás és a napjainkig megmaradt szabadkémény. A konyha eszközökön, kiegészítőkön (tejköpülő, káposztadézsa, stb.) kívül itt helyezték el a szőlőművelésre utaló eszközöket (pl. szőlőprés,
lopó, puttony) és a kézi malmot is.
A pitvarból nyílik az utcafront irányába a tisztaszoba vagy ahogy településünkön mondták, az
elsőház. Ennek érdekessége, hogy magán viseli a katolikus Vitány és a református Vily berendezései jellegzetességeit. A magasan elvetett ágy felett a katolikus berendezésre utaló „szent sarok”
került kialakításra. A református házakban ezt családi, esküvői, katona képekkel vagy az uralkodó
párt ábrázoló olcsó másolatokkal pótolták.
Az általánosan előforduló berendezési tárgyakon túl (komód, karosláda, asztal, lisztesláda, stb.)
kiemelt helyet foglalnak a szövés-fonással és a fa feldolgozásával kapcsolatos eszközök.
Ennek oka, hogy a szántóföldek rossz minősége miatt megélhetésük biztosítására a nők elsősorban
szövéssel, a férfiak erdőgazdálkodással, ács-, asztalosmunkákkal foglalkoztak. Az 1980-as években
az asszonyok még évi rendszerességgel használták a szövés kellékeit. A Tájházban a munkára kész
eszközöket minden vállalkozó szellemű érdeklődő kipróbálhatja.
A pitvartól nyílik a harmadik helyiség a lakószoba vagy helyi szóhasználatban a hátsóház. Ennek
berendezése az 1950-60-as évek hangulatát idézi. Ez a szoba az egzotikumot kedvelő turisták számára készült, „kulcsos ház”–ként üzemel. Az itt szállást foglaló vendégek komfortérzetét fokozza
a pitvarban „koridegenként” elhelyezett gáztűzhely, hűtőszekrény és a lakóházhoz kívülről simuló
modern fürdőszoba, mosdó.
Vilyvitány önkormányzata 2001-ben vásárolta meg a ma már tájházként működtetett lakóházat. A
munkanélküliség által sújtott elöregedő településen olyan idegenforgalmi látványosságot akartak
megteremteni, amely növeli az idelátogató érdeklődőket a település iránt. A vásárlás után az egész
épületet felújították, megőrizve az eredeti szerkezetet. A kiállított tárgyak mindegyikét a falu gyűjtötte össze és adományként került az épületbe.
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FALAZAT, LÁBAZAT
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TETŐ, TETŐFELÉPÍTMÉNY
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VAKOLATDÍSZEK
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NYÍLÁSZÁRÓK
Az ablak nagysága, szélességének és magasságának aránya, anyaga, beépítési módja
nagymértékben befolyásolja az épületek megjelenését. Az előkertes és az utcavonalas beépítési módnál is az utcai homlokzat arányossága
kulcskérdés.
A hagyományos építési módnál a rendelkezésre álló építőanyagok befolyásolták az ablakok
számát, méretét. Az ablakokat a saroktól távolabb helyezték el, a méretük is kisebb volt.
Az ablakok körül nagy tömör felületek jelentek
meg, a nyílások és a tömör felületek aránya tekintetében a tömör dominált.
Ma már nincs meg ez a tartószerkezeti kötöttség, a nagyméretű panoráma ablakoktól
az üvegfalakig minden megvalósítható. Széles
nagyablakok, sarokablakok sokszor idegenül
hatnak egy hagyományos utcaképben. A függőleges arányú nyílásokat felváltó fekvő nagyablakok aránytalanná teszik a homlokzatokat.
Az utcai homlokzaton kerülni kell a túl sok, és
zavarosan kiosztott ablakokat, az idegen formákat, a hatalmas nyílásokat. Egyensúlyra kell
törekedni nem túl nagy, lehetőleg függőleges
arányú nyílások beépítésével. Oromfalas homlokzatba ne építsünk be garázskaput.
Nagyobb ablakfelületet is be lehet építeni az
udvari, vagy hátsókerti homlokzatra visszahúzott módon, például tornác szerűen. Széles
nagyablak helyett be lehet építeni két kisebbet,
a vízszintes nagy ablakot fel lehet bontani két
függőleges arányúra.
Figyelni kell az ablakok belső tagolására, a vízszintes és függőleges osztások rendjére is.
A falu /29

KERÍTÉSEK, KAPUK
Viszonylag sok sárba rakott kőfalat találunk.
Sok helyütt barokk utánérzetű vakolatmezős
kerítések voltak, a házak előtt kiülős, rígelre
szerelt léckerítéssel. Módosabb helyen szép
kovácsoltvas kerítések, dróthálóval borított
mezős kerítések is előfordultak, ezek színezése
lehet sötétzöld vagy barna, esetleg szürke.
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KERTEK
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KÖZTERÜLET
Harmonikus utcaképet tehet tönkre, ha az oszlopok egy része úgy néz ki, mint egy trehányul
feldíszített karácsonyfa, különböző méretű dobozokkal, rejtélyesen tekergő vezeték kötegekkel,
esetleg kötőelemekkel. A településeken átvezető
utak autópályán alkalmazott durva korlátelemei
nem valók kistelepülések központjaiba, nem is
bezsélve a nagyméretű mérnöki műtárgyakról. A
reklámok, utcabútorok egymáshoz való viszonya,
összehangolása is fontos, mert az eltérő formák,
színek, anyaghasználat lerontja a hatást. Egyáltalán nem javasolt a tetőgerincek közelébe parabola
antennákat, napelemeket elhelyezni
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KÖZTERÜLET

A településen átfolyó Bózsva-patak 1970-es években végzett szabályozása nagy pusztítást végzett
az élővilágban és esztétikai károkat is okozott. A
gyalogos hidak, közúti hidak, a csőátvezetékek
látványa a legtöbb helyen kedvezőtlen. Se a betonoszlopos, betongerendás korlátok, se a szögvasakból összeszerkesztett korlátok nem valók
faluképbe. Ahol ezeket védőfal, vagy támfal tetejére tették, még durvább a látvány.
A szelektív hulladékokat gyűjtő szigetek elhelyezésére is figyelni kell, „U” alaprajzi kontúrú sövénytakarással célszerű takarni a tárolóhelyet.
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MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET
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MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET

A Kálváriadomb és a településközpont területéhez túlzottan közel került a gazdasági terület. A
megtartott kőből épület nyeregtetős régi épület
és az új csarnokok takarására kettős védőfasort
célszerű telepíteni a Felsőregmecre vezető út
északi oldalán, a katolikus templom mögött és
a Kálváriadomb és szabadtéri színpad keleti
oldalán. A rikító színezést érdemesebb felváltani
földszínekhez közeli színekre, paszteles árnyalatban a csarnok esetében.
A falu /35

PINCÉK

A belterületen belül külön présház nélküli pincebejáratok jelennek meg. Jellemzőjük a terepesést kihasználó támfalszerűen megjelenő szimmetrikus bejárati fal, domboldalra merőleges,
kétfedélidomos lefedéssel. A terepre ültetés miatt
a szabadon maradó tetőfelület csekély. A jellemző tetőhajlásszög 30-40o közötti. A bejárati fal
többnyire terméskőből épült, az ajtók felett tégla
boltozattal. A kapuk tömörek, faszerkezetűek. A
falban kisméretű szellőzőnyílások jelennek meg.
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Az ország más részeihez képest a faluban még sok minden megmaradt. Ez az örökség még megőrizhető, folytatható. Az élő népi építészetnek már
sajnos vége van, mára már szűnt az ezt éltető parasztvilág, már nem gazdálkodnak a portákon. Mégis a ránk maradt 100-150 éves épületek megőrizték
azt a látásmódot, arányérzéket, ízlést, amiből táplálkozhatunk még ma is. A tanulságok felhasználásával most is lehet olyan épületeket tervezni, ahol
a táj, az építési helyszín és a hagyomány kiemelt szerepet kap. A jó példák meggyőznek arról, hogy az innét-onnét összeválogatott kulissza és díszletszerű megoldások helyett milyen úton célszerű járni.
A hely szellem
„Minden talpalatnyi földnek saját karaktere és ugyanúgy hagyománya van, mint az embereknek. Az ember identitása megkívánja a hely identitását.”
„Tárgyak, házak, utcák, falvak mind olyanok, mint az emberek. Az ég, a föld és a lakóházak is saját történelemmel, hagyománnyal, térbeli adottságokkal, részletekkel rendelkeznek, mint pl. a domboldalak, a fasorok, a kerítések, az utcakövek, a homlokzatok, amelyek minden esetben megkönnyítik
tájékozódásunkat, lehetővé teszik azonosulásunkat az adott hellyel.”
(Krizsán András)
„Aki építeni szeretne legjobb, ha nem másutt álmodott álmokkal jön, mert önmagában szép épület csak a tervezőasztalon van. Ha felépül, kapcsolatba kerül a szomszédos és a szemközti házakkal, a tájjal, a szomszédok életmódjával. Legjobb, ha egy évig csak odajár a telekre, sétál a környéken.
Figyel, csodálkozik, a falubeliekkel ismerkedik. Még jobb, ha eltölt ott egy teljes napot télen és nyáron, tavasszal és ősszel. Bejárja a vidéket, szimatolja
a levegőt, figyeli a fákat, bokrokat, ismerkedik a város vagy falu történetével, pletykáival. Elmegy a közeli boltba, kocsmába, templomba és csak ezután
kezd tervezgetni, hogy felfedezzen, megérezzen valamit abból, ami az embert, az ember biológiai és lelki igényeit, a természettel való kapcsolatának
megőrzését, a hely szellemét, és a konkrét társadalmi közeget, hagyományait, építészeit és egyéb sajátosságait, mondhatnám, magát az életet jelenti.
Nem az élettől független, teoretikus gondolkodást, a sematikus lakókörnyezetet létrehozó technológiát, nem az eldobható építészetet teremtő profitot
és pénzt, nem a nemzetközi trendeket, a globális átlagosodást, a misztikusra növekvő, mindentől elszakadó bürokráciát és jogszabályosdit, nem a képzőművészetre jellemző önmegvalósítást és az egyéniség mindenek feletti hangsúlyozását, hanem magának az életnek és az embernek a szolgálatát.”
(Krizsán András)
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TELEPÍTÉS
A településen a családi házak
telepítése oldalhatáron álló, a telken
belüli elhelyezkedése az utcára
többnyire merőleges rendszerű (ahol
nem, ott fűrészfogas beépítést ad a
domborzathoz és a meglévő úthoz
történő igazodás). A nem utcára
merőlegesen telepített, indokolatlanul,
nagy mértékben hátrahúzott családi
ház építése nem javasolt. A családi
házak a telek oldalhatárán állnak, a
ház mögött növényzettel vagy belső
kerítéssel határolva kialakítható a
védett kert.

Vilyvitány domborzati adottsága miatt
a családiházak többsége lejtős telekre
épült. Új épület tervezésénél is hasonló
adottságokra kell számítani.

Utcával párhuzamos gerincű utcai
szárnyat („vinkelyt”) csak ott érdemes
építeni, ahol a környező épületek már
ilyenek. Keresztbe beforduló belső
épületszárnyat csak kellően széles telek
esetén érdemes alkalmazni, ott is meggondolással: ne vágja ketté a kertet első
és hátsó kertre.

A jó megoldás az, ha a meglévőekhez
hasonlóan az új épület is a terepbe illeszkedik. Ezáltal a földmunka is minimális lesz.

A családi házak magassága közel azonos. A meglévő épületek közé épülő
új házaknak hasonló magassággal kell
épülniük, mint környezetük. A túl magas házak nem illeszkednek a település
utcaképeibe.

GSPublisherVersion 0.0.100.100

Tervezésnél kerülni kell az épület földbe vájását, mivel a kert így kevésbé
használható, és az esővíz elvezetése is
nehezen megoldható.
Nem ajánlott továbbá az épület kiemelése sem. Ezzel a megoldással az épület kiemelkedik a szomszédos épületek
közül és nem illeszkedik az utcaképbe.
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A műemléki ingatlanokon, illetve a műemléki környezetbe tervezett építési
tevékenységgel a Borsod-Abaúj Zemplén megyei Járási Hivatal építésügyi és
örökségvédelmi osztályával is egyeztetni szükséges!
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TETŐHAJLÁSSZÖG, ANYAGHASZNÁLAT
A településen a családi házak tetőhajlásszöge közel azonos. A meglévő
épületek közé épülő új házaknak hasonló tetőhajlásszöggel kell épülniük, mint környezetüknek. A túl magas illetve túl alacsony hajlásszögű
tetővel rendelkező épületek nem illeszkednek a település utcaképébe.
A tetők héjalására már szinte
mindenütt cserépfedést találunk. Egy- két épületen viszont
jellegzetes korcolt fémlemezfedés található, melyeken kiemelkedőek a szép bádogosmunka-szellőzők is.

•
•
•
•
•
•
•
•

Tetőforma kialakításánál javasolt egyszerű, kontyolt végződésű
nyeregtetőt építeni, minél kevesebb töréssel.
A településképben idegenül hatnak a meredek alpesi tetőformák
ugyanúgy mint az alacsony hajlásszögő mediterrán tetők.
Elfogadható tetőhajlászög: 30-45o
Tetőhéjazatnak javasolt a matt égetett természetes színű cserép fedés
(natúr színben).
A cserép anyaga és színe mellett fontos a megjelenése is. A klasszikus
hódfarkú vagy egyenesvágású cserepek ajánlottak, melyek legjobban
illeszkednek a meglévő épületek héjazatához.
Épületek bővítésénél összekötő folyosók, kisebb homlokzati síkből
kiugró bővítmények esetén elfogadható korcolt fémlemezfedés, de
ezt mindeképpen egyeztetni szükséges a főépítésszel.
Nagyelemes tetőburkolati rendszerek, cserepeslemezek, bitumenes
zsindelyek nem ajánlottak.
Napelemek, napkollektorok lehetőleg minél messzebb kerüljenek
elhelyezésre az utcafronttól. Javasolt a nyeregtető utolsó harmadában
elhelyezni őket.
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HOMLOKZATKÉPZÉS, ANYAGHASZNÁLAT
A település házainak színezése koronként változott, jellemzőek a fehérre meszelt házak,
legfeljebb a mészbe kevert színezőanyagok (pl.
rézgálic) tompították a meszelés vakító fehérségét kékes törtfehérre. A polgári építőízlést
mutató homlokzatokon már a fakósárga, barna színezés is előfordulhat, mindig pasztellszínekkel.

•
•
•
•

A településen a meglévő épületek színvilágához illeszkedő új épületek építése ajánlott.
Nem elfogadható a feltűnő és kirívó színhasználat, a rikító színű
fémlemez fedés és burkolat.
A sötésebb színek jobban magukba szívják a nap melegét. A sötét
árnyalatú homlokzat akár 60 fokra is felmelegedhet nyáron.
Színezésnél földszinek használata javasoljt. Világosabb árnyalatban
homlokzati felületen, sötétebb árnyalataik a nyílászárókon is
megjelenhetnek.
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NYÍLÁSZÁRÓK
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•

A történeti településrészben utcafronti
homlokzaton
használjunk
a
régi
ablakosztáshoz illeszkedő, álló téglány
formájú ablakokat. (60x90 cm, 90x120cm,
90x150 cm). Kerüljük a nagy osztatlan
felületeket, az asszimmetrikus osztást, és a
vízszintesen nyújtott arányokat.

•

Az átalakuló településrészeken megengedett
a homlokzat arányaihoz illeszkedő, más
arányú nyíláskialakítás.

•

Lehetőleg fa
válasszunk.

•

Új épületek építése esetén víztiszta, vagy
matt síküvegezésű, osztott ablakok beépítése
javasolt.

•

Az utcai homlokzaton redőnyszekrény rejtett kivitelben létesítendő, a nyílászárókkal
megegyező színben.

•

Kerülni kell a rikító színeket!

•

Széles, nagy ablakok helyett több kisebb
nyílás létesítendő!

•

Egy nyílászárón belül kerülendő a széles,
vízszintes, asszimetrikus osztás.

szerkezetű

nyílászárókat
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KERÍTÉSEK

•
•
•
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•
•
•
•

Jellegzetes a sárba rakott kőfal, a barokk utánérzetű vakolatmezős kerítés,
rígelre szerelt léckerítéssel, kovácsoltvas kerítések, dróthálóval borított mezős
kerítés (ezek színezése lehet sötétzöld vagy barna, esetleg szürke), sövény
Teljes belterületi részen javasoljuk továbbra is a meglévő kerítés típusokhoz
hasonló szerkezeti kialakításokat.
Ipari megjelenésű tekercselt drótháló kerítés építése csak külterületi
mezőgazdasági, ipari területen megengedett.
Kerüljük az előregyártott beton elemekből épülő teljesen tömör kerítéseket,
a víszintes szélesdeszkákból összerakott, „western” valamint a rudazott,
táblázott, tekercses fémkerítéseket!

Az új szerkezetű, például lemezgyári hulladékból készült, vagy
sugaras pálcákkal hegesztett, illetve túlszínezett megoldások nem
kívánatosak.
Belátás elleni védelmre használjunk fűrészelt deszka kerítést vagy az áttörtebb
léckerítésre futassunk növényeket.

Kerülendő a túlzottan hivalkodó bejárati kialakítás.
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KERTEK

•

•
•
•
•
•

A hagyományosan ültetett növényeket bátran alkalmazzuk , akár
újabb növényekkel kombinálva, azonban kerüljük az örökzöld fenyőés tujaféléket a történeti település azon részein, ahol a hátteret a népi
környezet adja.
A kertben könnyen felújítható, vízáteresztő burkolatot alkalmazzunk.
A szegélyeket azonos hangulatú anyagból alakítsuk ki.
A kerti építmények a főépülettel azonos építőanyagokból, vagy azzal
harmonizálva készüljenek.
A pergolák, növényrácsok, gépkocsibeállók, kukatárolók
kialakíthatók favázas szerkezettel is, a nyílászárókkal harmonizáló
színezéssel.
Fémvázas szerkezet kialakításakor annak növénnyel való befuttatása
javasolt.

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság adatszolgáltatását ajánlott és tiltott
növényekről a mellékletben találod.
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CÉGÉREK, REKLÁMOK
HIRDETŐTÁBLÁK
Általános elvárás, hogy falusi környezetbe illő cégérek, reklámok, hirdetőtáblák,
feliratok kerüljenek kialakításra. Érdemes teljes arculati megoldásban gondolkodni
a logótervezéstől az épület homlokzati kialakításáig. Cégnevek hirdetések
megjelenhetnek cégérként, feliratként, hirdetőtáblaként. Ezekkel kapcsolatban az
általános elvárások:
•
•
•
•
•
•

illeszkedjenek az épület színáranyalatához
legyenek egyediek és kreatívak
ne villogjanak
világító kivitel esetén alacsony fényintezitásúak legyenek
fontos, lényegi információkat közöljenek
harmonikusak legyenek az épület előtti köztér használattal
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cégér

tábla
ötletesek az
épületszerkezetekbe
integrált feliratok
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KÖZTERÜLETEK
Egy település vonzerejét nagymértékben befolyásolja, hogy milyen minőségűek a közterületei. Az
esztétikus, élhető és biztonságos kialakítás alapvető fontosságú.
„Egy település arculatát, közterületeinek minőségét, esztétikáját, vagy azok hiányát az épületekkel
azonos mértékben és szinten befolyásolják a közlekedési létesítmények és eszközök. Ennek a szemléletnek kell tükröződnie a meglévő létesítmények tervezésekor, építésekor és működtetésekor,
valamint korszerűsítésekor.”
A településről alkotott képet a terek, fák, fasorok, bokrok, parkok, gyalogos felületek, köztéri létesítmények, utcabútorok, emlékművek, szobrok meghatározzák. Ezek milyensége, állapota, tisztasága döntő lehet.
Gondozatlan közterület, rendetlen tárgyak, harsány reklámok, rozsdás korlátok, biciklitárolók,
lestrapált buszmegállók, kényelmetlen padok, buherált részletmegoldások nagy károkat okoznak.
Ez sokszor nem is pénzkérdés, inkább az igénytelenség jele, az esztétikai szempontok mellőzése,
a lélektelenség.
A közlekedésbiztonsági szempontok betartása mellett figyelni kell a burkolati anyagok, szegélyek
kiválasztására, igényes technológia alkalmazására. Ne legyenek foltos burkolatok, elmaszatolt fugák, ferde korlátok és oszlopok, kivitelezési hibák.
A védett területeken, de még a településközpontokban is megjelenő zavaros légkábelkötegek, oszloptrafós „költemények”, véletlenszerű, zavaros szerelési módok. A köztereken megjelenő műtárgyak, kapcsolószekrények, bekerített gázfogadók, trafóházak látványa vizuális szennyezést okoz,
megmérgezheti a település légkörét.
A harmonikus és egységes arculat helyett rendetlenségélményünk támad. Nincs hervasztóbb érzés
a kiégett, gondozatlan, igénytelen „zöld” felületek látványánál, főleg akkor, amikor a telkeken belül
igényes növények burjánzanak.
A közterületi zöldet, az ”utcakertet” is meg kell tervezni, ügyelve a magánkerítésekhez való illeszkedésre, a korrekt szegélyezésre, a járhatóságra, akadálymentességre, vízelvezetésre.
Minden közterületi elemnél csak az igényes és tartós technológia vezet eredményre. Ütemterv
szerint kell felújítani vagy cserélni az elöregedett hirdető-, jelzőtáblákat, közvilágítási oszlopokat,
leamortizálódott műtárgyakat. Az utcabútorok felületeinek felújítása is elvárható.
A közterületi növényzet telepítésénél figyelni kell a karbantarthatósági szempontokra is. Ne jöjjenek létre elgazosodott reszliterületek, hozzáférhetetlen zugok. A beláthatóságot is korlátozó elburjánzó növényzet még balesetveszélyes is lehet.
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A közterületeket utakra és terekre lehet osztani. Az utcakeresztmetszeteket a településrészek jellege, a beépítési intenzitás és az utcák forgalmi funkciója határozza meg. A homogénabb keresztmetszet az előnyösebb. Az úttestekkel van a kevesebb gond, a szakmai szabályok kialakultak. Viszont a telekhatárok és az úttest közötti zóna nagyon sok helyen kritikus. Főleg új utcanyitásoknál
követlen el rengeteg hibát a gazdátlanság és az összehangolatlanság miatt.
A padka, az árok, a behajtók, a kimaradt szabadterületek, aknafedlapok, vízelzárók, gázelzárók
mind hibaforrások.
Nincs rosszabb annál, amikor a telekhatár és az úttest közötti zóna kialakításának módja nincs
összehangolva, teljesen leburkolt felületek váltakoznak különböző módon kiépített vízelvezető
árkokba, szűk átereszekkel, össze-vissza növényzettel.
Gondot okozhat a felmagasodó földpadka, az eltömődő árok, a sokszor leszűkülő keresztmetszet.
Prioritás, hogy a folyamatos vízelvezetést meg kell oldani, megelőzve a kimosódásokat, feltorlódásokat.
Az úttest és a telekhatárok közötti nyílt tér tagolását össze kell hangolni, elkerülve a bántó különbségeket.
A települési arculatot jelentősen befolyásolják a közlekedés, a környezetvédelem, az energetikai- és
vízhálózatok sajtos igényei. Ezek tervezési, fenntartási gyakorlata kihat az utcaképre.
Összefoglalóan megállapítható, hogy ez település jelenlegi és jövőbeni arculatának kialakítása
nemcsak az épületek milyenségétől, hanem azok környezetétől, a közlekedési létesítményektől,
azok kialakításától, a növények telepítésétől, a légvezetékek, oszlopok, stb. látványától is nagyban
függ.
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KÖZTERÜLETI TÁRGYAK, BÚTOROK
Falusi környezetben sokkal jobban mutatnak az egyedileg, természetes alapanyagokból tervezett közterületi bútorok, játékok,
hulladékgyűjtők, mint a városokban elterjed berendezések. Az előkertek gondozása, növénybeültetése javítja a település
hangulatát.
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KÖZTERÜLETVILÁGÍTÁSI AJÁNLÁSOK

A kutatók hangsúlyozzák, a fény hatással van a növényekre, állatokra és hasonlóan az emberekre is. Akár kis mennyiségű, rossz időben érkező fény is
megzavarhatja az élőlények belső óráját, a hormonok termelését vagy akár a teljes ökoszisztémát is károsan érintheti. A ragadozó-zsákmány kapcsolatok
felborulhatnak és az éjszakai fajok növekvő mértékben elveszthetik életterüket. Hosszútávon mindez a biológiai változatosságot is veszélyezteti. Mindezek
ellenére hajlamosak vagyunk arra, hogy a szükségesnél jobban megvilágítsuk településeinket. Az éjszakai fények mennyisége inkább növekszik, mintsem
csökkenne – világviszonylatban a kutatók ezt már többéves időskálán is megfigyelték. A helyzet javítása érdekében a tudományos kutatók négy cselekvési
javaslatot fogalmaztak meg.
Amennyire csak lehet, el kell kerülni a hideg fehér fényű világítást, amely 500 manométernél rövidebb hullámhosszúságú fényt tartalmaz. A tudósok
kritikusan értékelik a hideg fehér fények előretörését, főleg a LED-ek és más energiatakarékos fényforrások bevezetésével egyidejűleg. A rövid hullámhosszú
kék fény magas aránya befolyásolja a magasabbrendű gerincesek és így az emberek cirkadián ritmusát. Tartós eltolódás megzavarhatja a nyugodt alvást, az
anyagcserét és az immunrendszer védekező mechanizmusát, amelyek komoly egészségügyi problémákat okozhatnak. A lehetséges következmények a zsír
lebontási zavarai, a cukorbetegség vagy a depresszió. Ennek megfelelően 3000K alatti értéket javasolnak a kutatók a kültéri világítás színhőmérsékletére.
A világítótestek ernyőzése olyan legyen, hogy a fényt oda irányítsa, ahol arra szükség van. Megfelelő ernyőzés esetén a kibocsátott fényt nem látjuk
közvetlenül.
A megfelelően irányított fény nem jut a gyalogosok, járművezetők szemébe, az épületek ablakai felé vagy éppen az égbolt irányába, az utóbbi esetben
nagy távolságra terjed és nem kívánt „mellékhatásként” a természetes tájat is megvilágítja. A fényeknek – még a díszvilágítás esetén is - lefelé kellene
irányulniuk. Így például a talajszintbe épített fényvetőket, melyek felfelé sugároznak, el kell kerülni.
Az utcákat amennyire csak lehet egyenletesen és amennyire csak lehet alacsony intenzitással világítsuk meg. Vidéki utakon a 0,3 cd/m2 fénysűrűség
elegendő, amely kb. 4 lux megvilágítással elérhető. Ez az EU útvilágítási szabványoknak (EN13201) megfelelő legalacsonyabb útosztály. Az EU szabványok
gyakran sokszor erősebb megvilágítást ajánlanak, mint ami jelenleg a legtöbb európai településen megvalósult. A tényleges megfelelés a szabványoknak
Európa szerte drasztikusan megemelkedő energiafogyasztáshoz és CO2 kibocsátáshoz vezethet. A kutatók rámutattak, hogy az alacsonyabb megvilágítási
értékek nem korlátozzák a biztonságot, ezért kérik a határértékek felülvizsgálatát és csökkentését.
Igazítsák a kültéri világítást a tényleges használat idejéhez. Este 10 óra vagy éjfél után jóval kevesebb fényre van szükség, ennek megfelelően a közvilágítás
fénye csökkenthető. A megvilágítási szintek akár 50-80%-os csökkentése is lehetséges. A nem közcélú világítást teljesen ki kell kapcsolni, ha nincs arra
közvetlen szükség.
Óvjuk meg az éjszakát, ne veszítsük el az égboltot.
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GÓLYAFÉSZEK

A gólyafészek a település arculatát is meghatározó
elem!
A gólya fokozottan védett (13/2001 (V.9.) KöM
rendelet), egyedeire és élőhelyükre az 1996. évi LIII
törvény (Tvt.) előírásai vonatkoznak. Óvjuk a település meglévő gólyafészkeit!
A felmért fészkek adatbázisa az alábbi helyen elérhető:

www.golya.mme.hu
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KÜLTERÜLETI AJÁNLÁSOK
Tájképvédelmi szempontból kiemelet terülten törekedjünk a természetes,
környezetbarát anyagokból készített építmények elhelyezésére. Ezeken a
területeken tilos nagyobb léptékű mezőgazdasági épület, elektromos, távközlési
berendezés létesítése.
Utak felújítása, új utak építése során ne használjunk kohósalak feltöltést, sittet.
Helyette a helyi zúzottkő megengedhető, hiszen ezt használták eleink is kátyúzásra
valamikor.
Óvjuk, a megmaradt, részben földbe sülyesztett külterületi pincéket.
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JÓ PÉLDÁK VILYVITÁNYBAN
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JÓ PÉLDÁK MÁSHONNAN
SZILASI UTCAMŰHELY

2014

A Szilasi UtcaMűHely a bódvaszilasi Ófalurész településképi rehabilitációs programja, melynek
során a település építészeti szempontból legértékesebb területén
fekvő épületeknek, építményeknek (utcaképnek) a két világháború közötti időszakra jellemző
formája kerül helyreállításra „társadalmi munkában”, önkéntesekkel, az erre szánt szabadidőben.
A közös gondolkodás és cselekvés a népi építészeti értékek cselekvő megmentése és a település
turisztikai szempontból is fontos
arculatának javítása, a Bódvaszilas múltját tisztelő, a jövőért tenni akarás mentén formálódik. A
programot a Bódvaszilasért Baráti Kör fogja össze. A 2014-ben és
2015-ben megrendezett program
alatt két-két épület homlokzat rekonstrukciója készült el.
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2015
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Kockaházak udvar felé történő bővítése megoldást nyújthat az ilyen típusú épületek
hiányzó kertkapcsolatára, átmeneti terek kialakítására. Az új épülettömegben
helyt kaphat nagyobb, összefüggő nappali tér, terasszal, modern nagyméretű
nyílászárókkal. Bővítés esetén is, amennyiben lehetséges vegyük figyelembe
az udvaron található meglévő fák helyzetét. Ebben az esetben szerencsésen
megmaradt a nyáron árnyékot adó diófa.
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Gömörszőlős, Kassai út 37. alatti
közösségi oktatóközpont jó példa
arra, hogy korszerű környezettudatos
szemléletmóddal,
modern
nyílászárókkal
is
készíthetünk
hagyományos településképbe illeszkedő
épületet.

Az épület számos környezettudatos megoldást mutat be:
tömegkálya fűtés, napkollektoros melegvíz előállítás, napkollektoros gyümölcsaszaló, 80 cm vastag szendvicsfal, középen reciklált polisztirol hőszigeteléssel....
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www.muemlekem.hu
www.hungaricana.hu
http://www.vilyvitany.hu
http://www.zemplen.hu
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