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„A magyar nap vígan süt az égen,
Csöndes álom szunnyad a vidéken.
Nyári áldás a boldog határban,
Tisza vize folydogál magában,
Tiszavirág kedve pillangója,
Ez a Tisza örömünk folyója..”
(Juhász Gyula - A szent magyar folyó)

A művészet és a tudomány kettőségét alkotja az építészet. Részben racionális követelményeknek kell megfelelnie, hiszen elsősorban a funkciónak és a rendeltetésnek van
alárendelve. Ellenben, mint térbeli forma, az építész szubjektív alkotómunkájának eredménye.
Művészet azért, mert hasonlóan egy festőhöz, vagy egy zeneszerzőhöz, az építész is minden tudását, tapasztalatát, erejét és önmagából egy darabot belead abba, hogy tökéletes művet alkosson. Megalkotni egy egyszerű épületet nem nehéz, de mindezt úgy tervezni, hogy a környezetet, az embereket, a múltat, jövőt és még rengeteg egyéb dolgot
figyelembe veszi egy építész, azt csak művészi szinten lehet.
A Kézikönyv és az erre alapuló településképi rendelet (a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény) segít abban, hogy a településen élő emberek, jobban vigyázzanak a helyi értékekre és megismerjék őseik életét. A község, biztos pont mindenki számára. Ahol jó élni, dolgozni, tanulni, pihenni ahová mindig jó haza térni. Környezetünk
általunk, velünk együtt él, fejlődik, úgy, amerre mi tudatosan vagy éppen tudat alatt formáljuk. Ezért fektetünk nagy hangsúlyt az épített és természeti értékek megőrzésével
összhangban álló tudatos és ütemezett fejlesztésekre.
A település bemutatására hivatott színes képvilággal gazdagított kézikönyv egységben tárja az olvasok elé Tivadar szépségét és rejtett kincseit. Széles skálában mutat példákat a lakóházak, udvarok, előkertek megtervezéséhez, miközben bemutatja mindennapjaink színpadi hátterét.
A kézikönyv tükröt mutat elénk, mely által még szebbé, még harmonikusabbá, még egységesebbé formálhatjuk Tivadar Községet.
Danó Sándor
polgármester
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1
BEVEZETÉS
„Mert a legnagyobb örökség, amit adni lehet az utódnak, az otthon. Egy ház, akármilyen ház. De amelyiknek falát aggódás, szeretet, gondoskodás s a jövendők bizakodó hite emelte föl. És fák. Amiket nem azért ültetett valaki, hogy hasznukat lássa. Nem is azért, hogy önmagát mulattassa velük. Hanem azért,
mert szépségre és jövendőre gondolt, békességre gondolt és a lelke tele volt derűvel. És ültette, egyszerűen azért, mert szerette a fát és a fákon keresztül
akarta elmondani mindazt, ami az otthonban kapcsolatban felgyűlt benne s amiket szavakba önteni nem tudott.”

Wass Albert

Az építészetet szokás megfagyott zeneként emlegetni. És valóban nagyon sok hasonlóságot találhatunk egy zenemű és az építészet között.
Az építészet sokszínűségét adja a változatos utcák, terek, épületek sokasága, mint egy
zenekarban a sokféle hangszer: vonósok, fúvósok, ütős hangszerek.
Ugyanakkor, ha ezek egymásra tekintet nélkül zenélnek, lehet külön-külön még szép
dallam is, amit játszanak, az összkép hamis.
Ugyanígy a házak is lehetnek eltérőek egymástól, más rendeltetésűek, de ha nincsenek
tekintettel egymásra, zavaros, élhetetlen környezetet alakítanak ki.
A kézikönyv segítség kíván lenni: a település bemutatásával, az értékek megismertetésével és az útmutató résszel tárja fel az épített környezet szépségeit.
Bevezeti az olvasót az építészeti értékek tárházába, hogy olyan házat tudjon építeni,
ami valódi büszkeséggel töltheti el, és a település képéhez illeszkedik, azt ízléssel viszi
tovább.
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Az ajánlások nem tekinthetők kötelező jellegűnek, a céljuk nem a tervezési szabadság
megkurtítása, uniformizálása, hanem éppen a valós értékek megismertetése, a sokféle izgalmas lehetőség feltárása. Az unalomig másolt, giccses, sokszor import klónok
helyett a település karakteréhez illeszkedő választási lehetőségek bemutatása, a nem
diktált, hanem valódi szabadság megismertetése.
A kézikönyv nem egy merev, lezárt egész, hanem nyílt, folyamatos hozzászólást és
változtatást lehetővé tevő kezdeményezés kíván lenni, ahogy a település története
sem befejezett, hanem folyamatosan továbbíródik. Ezért, ha újabb szép ház születik,
az bekerülhet, sőt be is kell, hogy kerüljön a könyvbe, hogy ezáltal büszke lehessen rá
építtetője, tervezője, kivitelezője és a település egyaránt.
Egy ház elválaszthatatlan kapcsolatban van környezetével, szomszédaival, településével. Valódi gyümölcse pedig csak annak a kapcsolatnak van, ahol a felek egymást megismerik, szeretik és békében élnek egymással. Igaz ez az emberi kapcsolatoktól a zenén
át egészen épített környezetünkig.
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TIVADAR BEMUTATÁSA
általános telelpüléskép, településkarakter
A Szatmári-síkságon, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti részén, a FelsőTisza bal partján fekvő település. A megyeszékhely, Nyíregyháza kb. 80 km
távolságra található, a Bereg kapujában. Közúton a Vásárosnamény (41-es
főút) - Gulács - Tivadar - Kisar - Fehérgyarmat (491-es főút) közötti úton érhető el. A közúti tömegközlekedést a Szabolcs Volán Zrt. autóbuszai végzik. A
Tivadar és Kisar közötti Tisza-híd a szatmári és a beregi részek között biztosít
kapcsolatot.
Vasútvonal nem érinti a települést. A legközelebbi vasútállomás a kb. 11
km-re lévő Fehérgyarmaton található, a MÁV 113-as számú, NyíregyházaMátészalka-Zajta közötti vonalán.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye beregi tájegységének képzeletbeli kapujában Tivadar község fogadja az utazót. Neve a görög “Isten ajándéka“ jelentésű
Theodor, Thiwadar személynévből keletkezett magyar névadással. A település
megközelíthető közúton: az M3-as autópályán Nyíregyházáig, majd a 41-esen
Gergelyiugornyáig, onnan délkeleti irányban Gulács után 4 km; vagy az M3-as
autópályán Debrecenig, Mátészalka felől Fehérgyarmattól 8 km. A 174 lakost
számláló kisközség, a vidék egyedülálló jellegzetességeihez igazodva folyamatosan formálja, építi-szépíti arculatát. A faluközpont megjelenítésében hagyományt őrző, mégis korszerű épületei, a műemlék református temploma, az
utcák tavasztól őszig virágdíszben pompázó képe, illetve a település színvonalas rendezvényei tömegével vonzzák a látogatókat.
Tivadar természeti értékei között a legismertebb hidegvízű szabad strandja,
selymes, tengerpartot idéző homokja felejthetetlen élményt nyújt a kikapcsolódni vágyó turistáknak. A folyó e szakasza lehetőséget ad a fürdésre, csónakázásra, horgászatra melynek vízminősége kiváló. Külföldi vadászok, lovasok
számára is különleges vonzerőt jelenthet a szatmár-beregi táj.

Nevezetes esemény az évenként induló
Nemzetközi Tisza-túra, melynek egyik állomása Tivadar. A kérészrajzásban – népiesen tiszavirágzás – is itt gyönyörködhet
igazán az idelátogató. Az 1980-as években már jelentős idegenforgalmi és turisztikai centrum volt, mely a Tisza közelségének, az infrastruktúra fejlesztésének
az árterületi üdülőövezet kialakításának
köszönhetően napjainkig csak fokozódott.
Az ízlésesen berendezett falusi parasztháztól a luxus kivitelű nyaralókig mindenki
megtalálja a számára kedvező vendégházakat vagy szobákat. A magas töltés mellett kanyargó főutca hagyományos beregi
stílusú parasztházai és modern lakóépületei közül egyre többet állítanak a falusi
turizmus szolgálatába.

1428-ban a Petneházi-, 1435-ben a Jármi
család is birtokos a településen.
1551-ben királyi adományként Oroszi Demeter is tulajdonrészt kap itt. 1566-ban a
törökök tatársegédcsapatai elpusztítják a
falut. 1599-ben albesi Zólyomi Miklós erdélyi fejedelmi tanácsos szerez itt birtokrészt csere útján.
1600- és 1676 között több birtokosát is
feljegyzik.
1800-ban többek között a Kölcsei, Szarka, Vincze, Gacsályi, Matolcsi családoknak
van itt nagyobb birtoka.
A különböző karakterű településrészeken
más és más építészet jelenik meg, valamint az eltérő karakterű épületek egymás
mellett békésen megfér egymás mellett.
Természetesen a településen vannak
olyan házak, amelyek nem illenek bele a
településképbe.

A szatmár- beregi szilvaút egyik állomása
Tivadar Község, amely nem pusztán a szilva feldolgozott és piacképes termékeinek
a megismerését jelenti, hanem lehetőséget ad egy-egy kistérség komplex turisztikai bemutatásának megismerésére. A
tivadari ártéri üdülőterület és annak környezete a szatmár-beregi tájvédelmi körzet egyik része.

Ezek az épületek akkor születnek, amikor
építtetőjük a kialakult környezettől mindenképpen mást szeretnének. Előfordul,
hogy a sokszor túlgondolt, alapvető geometriai formáktól különböző, szokványostól eltérő szín- és anyaghasználat
mellett a kertek előtt elsétálva a helyiek
felnézve vagy éppen fejcsóválva tekintenek egy-egy épületre.

Tivadar nevének első említése a pápai tizedjegyzékben, 1333-ban tűnik fel először.
A XIV. században már virágzó település, a
Gulácsi család tulajdonában.
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Tivadar Községnek a Petőfi utca tekinthető a település főutcájának. Ebből az utcából nyílnak a hosszúkás telkek, melyeken az épületek oldalhatáron álló, a telekhatárral egyvonalban induló lakóépületek találhatóak. Az utcavezetés tudatosan, gondos tervezést követően jöttek létre.
A következőkben bemutatunk egy válogatást azon épületekről, melyek sajátos értéküknél fogva már hosszabb ideje Tivadar identitását erősítik. A település egyes részeire vonatkozó építészeti előírások szem előtt tartásával elérhető, hogy az új építésű házak ne idegenként, hanem ismerősként jelenjenek meg a többi ház között, melyek teljes mértékben
elősegítsék a Község karakterének megőrzését, és továbbformálják. Az utóbbi években épült sikeres példák illusztrálják azokat a megoldásokat, amelyek segítik az előbbiekben
megfogalmazott megvalósításokat.
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Az első katonai felmérés

A harmadik katonai felmérés
(1869 - 1887)

A második katonai felmérés
Katonai felmérés
(1806 - 1869)
(1984)
A természeti és társadalmi törvényszerűségek hatására alakult ki Tivadar településszerkezete, a természetföldrajzi viszonyokon alapulva jött létre, melyek változásai hosszabb
időt ölelnek fel. A természeti tényezők: domborzat, vízrendszerek, szél, napfény, csapadék stb. közül az első kettő befolyásolja legerőteljesebben a települések szerkezetét. Mai
jellege szerint Tivadar egyutcás falu. A szalagtelkeken külön-külön álló épületek ritkábban soros, gyakrabban kétsoros rendben csatalakoznak egymáshoz. Parasztudvaraira a
tagolt épületelrendezés volt a jellemző.
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ÖRÖKSÉGÜNK
a településképi szempontból meghatározó építészeti, műemléki, táji és természeti értékek, településképi jellemzők
A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által egy jelentősebb műemléket – az országos
adatbázis egységesen magába foglalja a helyi védettségeket is – emelhetünk ki.
1. Tivadari Református Egyházközség temploma
Zólyomi Miklós, Erdélyi Fejelemi Tanácsos telkén épült fel valószínűleg fából az első
ismert templom 1665-ben. A fatornyot 1671-ben építették hozzá.. A második fatornyot 1757-ben Papp Mózes ácsmester készítette. 1794-ben a Tisza a falu egy részét
elmosta a templommal és a parókiával együtt, így a falu új templom építésére kényszerült.
A jelenlegi templomhoz a helyet nemzetes Erdeöbényey László úr ajándékozta az
egyháznak. Az új kőtemplomot, mely barokk stílusú, 1797-ben Átányi István prédikátorsága idején szentelték fel. Jelenlegi tornyát a lebontott fa harangtorony helyére, a
templommal összeépítve 1938-ban emelték. Egyik harangja 1777-ben a másik pedig
1833-ban öntetett.

A kelet-nyugati tengelyű, barokk stílusú templom 240
ülőhelyes. Huszonnégy méter magas tornya háromszintes, mely a nyugati homlokzat előtt helyezkedik
el. A templom keleti vége kissé beugrik az oldalfalaktól és félköríves záródású. Berendezése copf stílusú
.A faltükrök közepén elhelyezkedő ablakok ( ezekből
öt van ) is félköríves záródásúak. A 8 x 16 méteres
belső terét kazetta jellegű, 1882-ben készült sík
deszkamennyezet fedi. A torony felől két esztergált fa
oszlopon nyugvó, öt mezőre osztott mellvédő karzat,
oldalsó két-két kazettáján plasztikus , rokokó kertelésű, tájképi motívumokkal díszített medallionok. A
középső , keskenyebb mellvédtábla közepében babérkoszorúban foglalt medallionban az építést megörökítő szöveg van. A karzat alján régi mennyezettáblák vannak felismerhetetlenül átmázolva.
A kerek, kosáralakú pillérekkel tagolt szószék fából
készült, rátett aranyozott csokordíszekkel. A kosár
alja négy volutával és tobozmotívummal zárul, fölötte nyolcszögletű csipkézett korona van. A Mózesszék
hátlapját volutás pártázat koronázza.
Az úrasztali aranyozott ezüst poharat Daróczi Zsófia,
Zólyomi Miklós özvegye ajándékozta, ez a pohár az
Úrasztali készletek legkorábbi darabja.
Anyakönyve 1754-ben kezdődik Bakos János papsága idején.
A templombelső 1990-ben lett felújítva.
Külső felújítása 2012-ben pályázati segítséggel valósult meg.
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Tivadar Község helyi védett, vagy helyi védelemre javasolt építményei
1. Ház az Élő Vízhez Református Ifjúsági Üdülőközponti Konferenciaközpont temploma
Ház az Élő Vízhez Ifjúsági Üdülőközpont. Az épületcsoport harmonikusan illeszkedik a
faluképbe.
A főépület a tájegység hagyományos, tornácos építészeti arculatát idézi. Az ifjúsági
szálló épületét kárpáti vörösfenyő oszlopok díszítik.
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2. Árvízi emlékpark
1997-ben épült, az 1947-es nagy tiszai árvíz 50. évfordulója alkalmából.
Balogh Géza szobrászművész alkotása. A barabási- hegy kövén álló templomot és a
gáton átzúduló folyóvizet bronzból mintázta meg a művész.
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3. Millenniumi emlékpark

Millenniumi Emlékoszlop avatás ideje:

2000

Világháborús Emlékmű átadás éve:

2001

az I. és a II. világháborúban elesettek neveit tartalmazó márvány emlékkönyv.
Itt a parkban kapott helyet a 2000-ben állított Millenniumi Emlékoszlop, valamint a
következő évben szintén ide elhelyezett, az I. és a II. világháborúban elesettek neveit
tartalmazó márvány emlékkönyv.
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4. Fa harangtorony
A szemet gyönyörködtetõ építményt a falu legmagasabb pontján, a hídfőnél, parkosított környezetben, a Tisza-töltés mellett, 2011-ben eredeti dokumentumok, fotók,
felmérési vázlatok alapján, pályázati segítséggel építette újjá önkormányzatunk.
A torony eredetije a jelenlegi református templom mellett állt 1937-ig. Sorsa ekkor pecsételődött meg, amikorra állaga annyira leromlott, hogy le kellett bontani. Anyaga egy
részét az akkor épült kőtorony tetőszerkezetéhez használták fel.
A harangtorony 18 méter magas, 5,3x5,3m szerkezeti méretű, négyzetes alaprajzú,
hagyományos fakötésekkel készített építmény. A fatorony valamennyi szerkezeti eleme tölgy- és fenyőből készült fecskefarkas kötésekkel, s ezeket faszögekkel erősítették egymáshoz.
A szarufák a szoknyarészen fenyőből készültek, fölül is faszegekkel erősítették azokat
a keményfa-szerkezethez.
A toronytörzset és a sisakot lécezés után hasított fenyőzsindellyel fedték be. A galéria – mint eredetileg is – gyalult fenyőből készült díszes, fűrészelt mellvéddeszkázatot
kapott. A toronysisak csúcsán lévő gömbös, kakasos, csillagos csúcsdísz vörösrézből
való.
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5. Tisza bemutatóház
Tivadar község 8 településsel és az Sz-Sz-B Természetvédelmi Alapítvánnyal konzorciumot alkotva, mint gesztor valósította meg a „Természeti értékekre alapozott turisztikai fejlesztések a Szatmár-Beregi Natúrpark területén”című pályázatot. Ennek keretében készült el többek
között Kisarban a Szatmár-Beregi Natúrpark látogatóközpontja, illetve
a tivadari Tisza bemutató ház. Utóbbi épülete korábban művelődési
házként működött, azonban teljesen felújították és jelentősen (122 m²
-ről 213 m² -re) bővítették. A kiállítóhelyhez közvetlenül kapcsolódik a
Tiszavirág tanösvény.
A Tisza bemutató házba belépve először egy helytörténeti fotókiállítás fogadja a látogatót. Itt Tivadar település elmúlt néhány évtizedébe
nyerünk bepillantást. Beljebb haladva 2 kiállító tér várja a látogatókat,
melyekben a Tisza élővilága kerül bemutatásra diorámák, fotók és filmek segítségével. Az élősarkokban megtekinthetjük a gyurgyalag és a
partifecske, mint a Tisza két legjellemzőbb madarának élőhelyét. Beleshetünk a partifecske partfalakba ásott fészkébe is. Természetesen
részletesen bemutatásra került a tiszavirág és különleges életciklusa is.
A Felső-Tiszára jellemző halfajokat egy másik tárló mutatja be, visszaemlékezve a tiszai cianid katasztrófára. Szatmár-Bereg madárvilágával audiovizuális (képek és hangok) eszközök segítségével ismerkedhet
meg a látogató. Néhány, a folyó medréből előkerült ősmaradvány is a
kiállítás érdekességeinek része.
Az építményt eredeti dokumentumok alapján Vass László tarpai építészmérnök tervezte, a kivitelezés a fehérgyarmati székhelyű Femép
Kft munkája.
Bronz harangja 140 kilogramm súlyú, Gombos Miklós őrbottyáni harangöntő mester munkája, villamosítását Kapui Gyula taksonyi villamosmérnök végezte.
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6. Népi lakóházak
A háromhelyiséges, szoba-konyha-kamra, szoba-pitvar/kéményalja-kamra, szoba-konyha-szoba beosztású. Ezeket
más néven soros alaprajzú házaknak is hívták. Olyan lakóháztípus, amelyben a helyiségek sorosan – sorban egymás
mögött, egyenes vonalban, egy tengelyre fűzve épülnek. Az ilyen házakat legfeljebb folyosó egészíti ki. Az egyes helyiségek egymásból vagy külön-külön az udvarról, folyosóról közelíthetők meg. Hazánk paraszti lakóházainak nagyobb
része e típusba tartozik. A 14–15. sz. óta általános az a szoba-konyha (pitvar-kéményalja)-szoba vagy kamra beosztás, ami kamrával, istállóval, esetleg színnel bővülhetett.
1. 4921 Tivadar, Petőfi utca 3/C, 122/4. hrsz.
2. 4921 Tivadar, Petőfi utca 47. szám, 70/4 . hrsz
3. 4921 Tivadar, Petőfi utca 150/2. hrsz

1.

2.

3.
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4
TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ TERÜLETEK
eltérő karakterű területek lehatárolása, a településkép, arculati jellemzők és településkarakter bemutatásával
Tivadar településképi arculatának vizsgálatakor négy eltérő karakterű településrészt határoztunk meg. A település belterületén három eltérő karakterű
településrész található: a történeti településrész, az átalakuló településrész
és az üdülőterület, az utobbi kettő a történeti településrészt veszik körül.
A település külterületén, elsősorban északon, a bevezető út mentén találhatóak az ipari, gazdasági létesítmények. Az ötödik kategóriába a beépítésre
nem szánt területek kerültek, illetve helyet kapott még a vízgazdálkodási terület, mely a Tisza folyó medrét mutatja.

TÖRTÉNETI TELEPÜLÉSRÉSZ
A XVIII. század végén a Szabolcs megye településeit kettősség jellemezte. A középső és keleti részen közepes nagyságú vagy aprófalvas kishatárú, míg a nyugati részen nagy kiterjedésű határral rendelkező halmazos települések voltak döntően. A megye nagy részén a korábban elpusztult majd újra vissza települt vagy újonnan telepítet falvak általában
megőrizték a korábbi jellemző településszerkezetüket.
Tivadar mai formájában is az utifalu jellemzőit mutatja. A Tarpa - Kisar összekötő út mentén levő szalagtelkek ma is őrzik a történelmi telekszerkezetet. Tivadar településszerkezete a középkor óta szinte semmit nem változott. A faluközpontjában trapéz alakú, beépített szigettel. Az utcák beépítettségére általában az előkertes elrendezés a jellemző.
Szalagtelkei soros, elvétve kétsoros beépítésűek. A 19-20. századi telekhasználat szerint a telkek belső kerítéssel két részre osztott, udvarból és nagyudvarból álló portáin tagolt
épületelrendezés figyelhető meg. Ekkor lakóházai előbb rakott és vert földfallal, majd vályogból készültek, a tapasztott faluk fehérre volt meszelve. Az oromfalas, nyeregtetős,
szarufás szerkezetű, náddal (ritkábban szalmával, újabban cseréppel) fedett. Régi lakóépületei háromosztatúak. A házai ritka kivételtől eltekintve egyablakosak, oromfalasak
voltak. Az oromfalak deszkázottak, elvétve sövényfalasak, a szerényebbeknél a kukorica-, vagy napraforgószálból készültek.
Több hasonló épület a településkép egységességét eredményezi, melyhez alapvető követelmény az épületek homlokzatképzésének, a színezésének, az anyaghasználatának, az
illeszkedésének a gondos megválasztása. Továbbá a nyílászárókra és tetőfedésekre, tetőformákra is gondosan ügyeljünk. A tetőgerinc kialakításánál a meglévő épületekhez,
utcaképhez kell igazodnia. Utcával párhuzamos gerincű épületet a környezet figyelembevételével, az utcakép kialakult állapotának megsértése nélkül lehetséges. Keresztbe
forduló belső épületszárnyat csak kellően széles telek esetén érdemes alkalmazni, ott is meggondolással: ne vágja ketté a kertet első és hátsó kertre.

Tisza bemutatóház
Református Ifjúsági központ

Tisza bemutatóház

Községháza

Orvosi rendelő és parkja, távolban a
Református templom tornya

Szatmárikum Vendégház
Faluház
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Az épületek általában nyeregtetős (vagy csonka kontyolt nyeregtetős) kialakításban fordulnak elő, ettől eltérni csak szélesebb telek esetén javasolt.
A történeti településrészen a lakóépületek változó telepítést és épület elhelyezés következtében jöttek létre. A melléképületek elhelyezésénél is körültekintően kell eljárni. A kiegészítő
gazdasági épületek kialakításánál ügyeljünk
arra, hogy az utcai homlokzatra közvetlenül ne
legyen hatása. A főépület folytatásaként jelen- Emlékpark
jenek meg.
Célszerű ezen helyiségek kialakítása a főépülettel összhangban, együtt tervezve megvalósítani.
Az utcai kerítés kialakításánál a környezet szép
példáit vegyük figyelembe. Próbáljunk meg
hozzájuk igazodni. Illeszkedő kerítés megvalósítására törekedjünk, szerkezetét és színét
gondosan válasszuk meg. A teljesen tömör
vagy dróthálós kerítés kialakítása nem jó meg- Utcakép a történeti településrészen
oldás.
FŐBB ILLESZKEDÉSI SZEMPONTOK:
A részben áttört kerítést részesítsük előnyben.
Az oldalsó és hátsó kerítések kialakításánál az - az új épület tervezés során a szomszédos épületek figyelembevétele
anyag és forma megválasztásánál már a szom- mellett szükséges a magasság, tetőforma és tetőhajlásszög megvászéd féltől való saját intimszféra megvédésére lasztása
kissé zártabb, rejtettebb kerítés alkalmazható. - kedvező utcaképet segítse a homlokzat kialakítása
- az épület rendeltetését tükrözze a homlokzat építészeti megoldásai
A történeti településrészt településkép szem- - az építészeti örökség közvetlen másolását kerüljük el
pontjából meghatározó területként javasolt - a modern és hagyományos formák közötti egyensúlyra kell törekedni
kezelni.
- hagyományos részletformák a modern épületeknél alkalmazhatók
Faharangtorony
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ÁTALAKULÓ TELEPÜLÉSRÉSZ
Tivadar egyközpontú település. Központi funkciókat befogadó területe alig változott az utóbbi évtizedekben. A településközpontot körbevevő lakóterületeken a helyi lakosság
kiszolgálását szolgáló épületek felújítása (vendéglátó és élelmiszer üzletek) részben lakóépületek átalakításával jöttek létre, és újak is épültek. A lakóépületek átépítése az elmúlt
évtizedekben folyamatos volt, és mai időszakban is ez a fő irány. Az 1900 – as évek első felében épült hagyományos (vályog) szerkezetű épületek az 1970 – es években sátortetős tégla falazatú lakóépületek váltották fel. Emellett egyéb típusterv szerinti lakóépületek is megvalósultak. 1980 – as évek közepétől napjainkig egyedi tervezésű igényes
lakóépületek jelentették az átépülési folyamatkövetkező lépését.
Az átépülés mellett felújítások (bővítések) is formálják a településképet. A jövőben az, új (lakó) épületek mellett felújításokkal lehet nagyobb mértékben számolni. A településkép egységességét a hasonló karakterű épületek többsége erősítheti. Ezért az épület formálásakor az anyaghasználatban, a homlokzatképzésben, a színezésben, az arányos
illeszkedés az elvárás Külön oda kell figyelni az épületek utólagos hőszigetelésekor az épület egésze kerüljön felújításra. Ekkor a színezés, a nyílászáró csere is illeszkedjen a
környezetéhez. Ugyanerre tetőfedések cseréjénél is gondolni kell.
A településrészen a tetők kialakítása utcánként, de akár utcaszakaszonként is eltérő, mely az építés idejével is összefügg.
A legrégebbi épületek esetén figyelhető meg elsősorban az utcával párhuzamos nyeregtető. Ezek egyben a legelavultabbak
is, átépülésükkel kell számolni.
Az 1970 – 80- as évek típustervei alapvetően heterogénná tették a településképet. Sok manzárd, majd sátortetős ház épült
ekkor az utcaképi illeszkedést figyelmen kívül hagyva.
Végül az 1990 – től épültek többsége utcára merőleges gerincű.
Ezek közül az utcára merőleges fő tetőgerinc többségében jó
megoldás.
A tető hajlásszögének 30-45 fok között érdemes választani. Így
nem árnyékoljuk le a saját és szomszédunk kertjét, gazdaságosan kihasználható geometriájú tetőtér alakul ki.
A tetősíkba helyezett ablakok a legkevésbé zavaró megvilágítási megoldás.
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A kertvárosiasodás együtt jár a gazdag zöldfelület és pihenő terület kiala kításával. A FŐBB ILLESZKEDÉSI SZEMPONTOK:
növények egyrészt hangulatteremtő, díszítőelemek, másrészt hatékony, természetes
eszközei az energiatudatos életmódnak, mivel – árnyékolnak.
- az új épület tervezés során a szomszédos épületek figyelembevétele mellett szükséges a
magasság, tetőforma és tetőhajlásszög megválasztása
Az épületek jellemzően a telek oldalhatárán állnak. Az épületek a központban szorosab- - kedvező utcaképet segítse a homlokzat kialakítása
ban, zártabban helyezkednek el egymáshoz képest, a központtól távolodva a beépítés - az épület rendeltetését tükrözze a homlokzat építészeti megoldásai
egyre szellősebbé válik. A telkek mérete változatos képet mutat, a telkek alakja alapve- - az építészeti örökség közvetlen másolását kerüljük el
tően hosszúkás, szalagszerű. Érdekes módon a leghosszabb telekmérettel rendelkező - a modern és hagyományos formák közötti egyensúlyra kell törekedni
ingatlanok a településközponthoz közel, a Petőfi utcán találhatóak. A hosszúra nyúlt - hagyományos részletformák a modern épületeknél alkalmazhatók
telek végét is hasznosítják, művelik, kukoricát, gyümölcsfákat találunk legtöbbször.
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GAZDASÁGI TERÜLET
A település ipari, gazdasági zónái alapvetően a település peremén, leginkább a lakóterületektől északi irányában helyezkednek el.
A Tarpa felé vezető, Petőfi utca mentén mezőgazdasági üzem működik. Tekintettel
arra, hogy az ipari területek többsége településképi szempontból jól látható, esetenként
meghatározó helyen található, elengedhetetlen ezek településképi hatásának vizsgálata és megújulásuk, fejlesztésük településképi koordinálása.
JAVASLATOK
A rendeltetés határozza meg az épület tömegét és tető kialakítását, elhelyezhetőségét az ingatlanon belül. A gazdasági és mezőgazdasági célú épületek közel helyezkedjenek el egymástól.
A lakó funkciójú épületet távolabb helyezzük el. A gazdasági tevékenységhez szükséges épületek a lakó funkció mögött legyen kialakítva. Kerítések kialakítása során a tömör falszerű kerítés
kiépítése nem javasolt. Minden esetben törekendi kell a meglévő épületek homlokzati kialakítására, színvilágára, anyaghasználatára és tetőformájának megválasztására tetőszerkezetének
hajlásszögére. Önálló gazdasági területen az egyszerű ipari formákat célszerű előnyben részesíteni.
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ÜDÜLŐTERÜLET
Ezen területen nyaralók és kempingek találhatók. Állandó lakosságról nem beszélünk. Az üdülőterület jelentőséggel bíró tájképi jellegében, a regionális stratégiák nemzetközileg
iés autonóm fejlődési utat bejáró két ága, az építészeti és az urbanisztikai regionalizmus kapcsolódott össze.
A sajátos üdülőterületi regionális stratégia a rekreáció funkciójához igazodva az urbánus modernitás és a hagyományos vernakuláris minták közt egy sajátos üdülőterületi regionális minőség kikísérletezését jelentette, elsősorban a topografikus, klimatikus adottságokhoz . Egyben az üdülés korabeli életmódjához igazodva. Ez az építészeti-településképi
minőség a magyar építészet és településtervezés történetében is sajátos, korábban feltáratlan jelenségnek minősül. A nyaralók szabadonálló beépítési módként épületek fel,
sajátos teleklehatárolási szempontokat figyelembe véve. Az előkert nagysága jóval nagyobb, mint a nagyobb településeken.
Az épületek formái jellemzően a szocreál építkezés stílusait, vagyis az 1980-as éveket idézik fel, mind az anyaghasználat, mind a formai követelmények megvalósulása során. A
tetőforma általában nyeregtetős, vagy lapostetős kialakítású. A tetőhajlásszög 15-35 fok köz kivételével szinte bármi lehet. Az épületek jellemzően észak-dél irányú kialakításúak, és a tetőfelületen, legfőkébb a déli odalon az esetlegesen napelem használatának kialakítása teljes mértékben megoldható.
Az épületek lazábban helyezkednek el egymástól, mint az Alsó Rakamaz településrészen, így az egymásra árnyékolás nem jellemző, az esetlegesen elhelyezett napelemek teljes kapacitással tudnak működni. A homlokzatok vonatkozásában egységes, utcákra jellemző homlokzatokról beszélhetünk néhány kivétel mellett. Az utcakép formálásában
őríznünk kell a szomszédok nyugalmát, azok megsértését még véletlenül se veszélyeztessük. A tájidegen anyagok használata nem célszerű.
FŐBB ILLESZKEDÉSI SZEMPONTOK:
- az új épület tervezés során a szomszédos épületek figyelembevétele mellett szükséges a
magasság, tetőforma és tetőhajlásszög megválasztása
- kedvező utcaképet segítse a homlokzat kialakítása
- az épület rendeltetését tükrözze a homlokzat építészeti megoldásai
- az építészeti örökség közvetlen másolását kerüljük el
- a modern és hagyományos formák közötti egyensúlyra kell törekedni
- hagyományos részletformák a modern épületeknél alkalmazhatók
- arányos illeszkedés a szűkebb - tágabb környezetben
- a környező beépítés adottságaihoz való illeszkedés, mint formailag, mint anyaghasználatilag
- a természeti környezetbe illeszkedés alapelve valósuljon meg
- a célzott (tervezett) hasznosítás jellege illeszkedjen a környezetbe
- a tervezett beépítés mértéke illeszkedjen (beépítési százalék mellett fontos az építménymagasság, a tetőtér beépítése).
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BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLET
A település közigazgatási területe építési szempontból két részre tagolódik, beépítésre szánt területekre és beépítésre nem szánt területekre. A település közigazgatási területének beépítésre nem szánt területei közé tartoznak a közlekedési-, közmű elhelyezési területek, a zöldterületek (közparkok), erdőterületek (védelmi erdők,
gazdasági erdők, egészségügyi, szociális, turisztikai erdők), mezőgazdasági területek, (kertes mezőgazdasági területek, általános mezőgazdasági területek), és a vízgazdálkodással összefüggő területek. A beépítésre nem szánt területeken kialakult
tájhasználat szervesen kapcsolódik a település történetéhez, közrejátszik a helyiek
identitásának kialakulásában és erősítésében.
Az e területeken kialakult tájhasználat szervesen kapcsolódik a település történetéhez, közrejátszik a helyiek identitásának kialakulásában és erősítésében. A külterület közel kevesebb, mint az ötöd részét foglalják el a gyep- legelő területek, mely
területek egy része kiemelt jelentőségű tájvédelmi továbbá a különleges természet
megőrzési területhez - mint láprétek, mocsárrétek, sárrétek, kaszálórétek, - tartozik. A külterületi földek egy része, gyümölcsös, ill. szántó művelésű. Az erdőterületek
mérete meghatározható.

Erdők: Erdőtársulásait jelentős mértékben (akác, nemes nyár, tölgy) ültetvények jellemzik. Az erdők a település 4 - 5 %-át borítják.
Gyümölcsösök: A gyümölcsösök területe az utóbbi években az alacsony felvásárlási
árak miatt csökkent. Az alma- és meggytermesztés jellemző a településre. A gyümölcsösök nagy része a külterületen található, körülbelül a külterület kb. 1 %-a. A zártkerti területeken korábban elsősorban a szőlőtermesztés volt jellemző, amit ma részben
gyümölcsösként, részben szántóként hasznosított parcellák tarkítanak, de jelentős a
parlagon hagyott területek aránya.
A tájvédelmi területeket településkép szempontjából meghatározó területként javasolt kezelni.

A KÜLTERÜLET TERÜLETFELHASZNÁLÁSI ELEMEI TIVADAR TELEPÜLÉSEN
Szántók: Tivadar település külterületén a mezőgazdasági jelleg az uralkodó. Az éghajlat a nem túl víz- és hőigényes kultúráknak kedvez, elterjedt szántóföldi növény a
búza, a kukorica, és a rozs). Ma a külterület döntő részét, foglalják el a szántók, melyek részben közúton, részben dűlőutakon jól megközelíthetők. A szántóterületek a
határban összefüggő felületként jelennek meg, a táblák határain futó csatornák és
utak menti fasorok csak helyenként tagolják a tájat. A szántók a közigazgatási terület
7 - 8 %-a.
Rétek, legelők: A gyepes területek erősen megfogyatkoztak az utóbbi száz évben. A
nyílt társulások közül a homokpusztarétek jellemzőek. A mélyedésekben gyakoriak a
vízállásos, nedves rétek, mocsárrétek. A rétek és a legelőként hasznosított gyepterületek együttvéve a külterületnek kb. 1 %-át teszik ki.
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Szatmár-Beregi Tájvédelmi Körzet
Tájtörténet: erdőirtások, folyószabályozás, lecsapolás
A XIX. század végére az összefüggő erdőrengeteg irtásával, a folyószabályozással és
a mocsaras-lápos területek részbeni lecsapolásával létrejöttek azok a feltételek, amelyek között megindulhatott a legeltető állattenyésztés és földművelés, a rét- és legelőgazdálkodás. Az árvízvédelmi töltések a Tisza hajdani árterét egy keskeny hullámtéri
ill. egy erősen megváltozott hidrológiai sajátságokkal bíró, mentett ártéri területre osztották, ahol a kiirtott erdők helyét gyepek és szántók foglalták el.
A holtmedrekben gazdag felszíni szabdaltság határt szabott a szántóföldi művelés területi kiterjesztésének, így erdő-, rét- és legelőfoltokkal tarkított mozaikos tájszerkezet
alakulhatott ki, mely biztosította a természetes életközösségek túlélését az átalakuló
tájban.
Felső-Tisza tanösvény
A Felső-Tisza tanösvény Jánd határától egészen a magyar-ukrán határig tart. A töltés
mentén 25 km hosszan húzódik. Érinti Gulács, Tivadar község határait, valamint jó lehet kombinálni a jándi Halvány tanösvény és a tarpai Szőlő-hegy tanösvény látogatásával. A tanösvény 5 táblája mutatja be a környék természeti és turisztikai látnivalóit.
A tisza árvíz után a töltés rekonstrukciója lehetővé tette, hogy kerékpárral is kényelmesen végig lehessen járni, ezt az útvonalat. A kőrtúra bemutatja a beregi Tiszahát
sajátosságait és az itt élő növény- és állatvilágot.
Tiszavirág tanösvény
A tiszavirág tanösvény nagyrészt az árvízvédelmi töltésen halad. Két kisebb kitérővel
érinti Tivadar települést. Gyalogosan 1 óra alatt kényelmesen, de kerékpárral is végig
lehet járni. A táji és élőhelyi érdekességek mellett védett és fokozottan védett növényés állatfajokat láthatunk a túra során. Fontos kritérium a természetvédelmi oltalom
alatt álló fajok megóvása. A tanösvény teljes hossza több, mint 4 km.
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Tájtípusa: ártéri síkság
Ide tartoznak az alföldek legalacsonyabb, a szabályozások előtt még folyóvíz formálta árterületei. Az
alacsony és magas ártéri szintre tagolódó síkságok leggyakoribb domborzati formái a folyók természetes irányváltoztatásait őrző elhagyott medrek és morotvák.
A medreket kísérő folyóhátakat csak a legritkább esetben borították el az árvizek, míg a folyóhátak
által elgátolt, alacsonyabb fekvésű területeken vizenyős rétek, mocsarak keletkeztek.
Az utóbbi 150 évben a holtmedrek jellemzően a folyószabályozások során, kanyarulatátvágással jöttek létre.
Éghajlata: kontinentális / mérsékelten meleg és mérsékelten száraz
A vidék éghajlata átmeneti jellegű. Földrajzi fekvése és a Kárpátok közelsége miatt az Alföld leghidegebb telű, legkésőbben tavaszodó, legcsapadékosabb tája.
Talajai: öntéstalajok /agyag és agyagos vályog
A vidék jellemző talajai legnagyobbrészt fiatal (holocén) folyami öntéseken alakultak ki. A talajkép- Jégmadár
ző kőzet általában öntésiszap és agyag. A folyók mentét nyers öntéstalajok kísérik, a gátakon kívül (Alcedo atthis)
azonban a hidromorf (vízhatású) talajok szinte minden típusával (öntés réti-, réti-, láp-, mocsári- és
erdőtalaj) találkozhatunk.
Folyóvizei: Tisza, Batár, Túr, Szamos, Kraszna
A Tisza a Máramarosi-havasokban születik két forráspatakkal. A Fekete-Tisza a Szvidovec (1883 m) tövében 1680 m magasságban fakad, míg a Fehér-Tisza a
Hoverla (2058 m) oldalából indul 1610 m tengerszintről. A két ág Rahó fölött egyesülve a Kárpát-medence
keleti felének csaknem valamennyi vízfolyását összegyűjti, és vizüket Titelnél a Dunába vezeti. A folyó mai
helyét az óholocéntól kezdte elfoglalni sok kalandozás
után, ezt bizonyítja számtalan elhagyott, különböző
feltöltöttségű medermaradványa is.
A vidék vízrendszere mindmáig élő, formáló és formálódó. Ide esik számos bővizű, a határainkon túli peremhegységekből érkező mellékfolyó betorkollása.
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Szürke gém
(Ardea cinerea)

A Tisza folyó bemutatása
„Mint Isten tiszta könnye földre ejtve
a Tisza füzek tenyerén ragyog.
Holt fatörzsek buknak a mély mederbe,
fönn ünneplőkkel fordul vén dereglye,
csobbanva ringanak Kháron-csónakok.”
(Katona Judit: Őszutó)
Nincs még egy folyó, mely hol méltóságteljes, lassú kanyargásával,
hol zabolátlan rohanásával oly mélyen beásta volna magát a magyar
ember szívébe. Azt mondják: “Ki a Tisza vizét issza, annak szíve vágyik
vissza.” És igaz lehet a mondás, hiszen nagy költőink közül Petőfi Sándor, Juhász Gyula lelkét is megérintette a folyó egyedülálló hangulata,
de az itt élő nép is számtalan dalban, mesében örökítette meg a szőke
Tisza szépségét, ártéri erdőkkel kísért szalagját, morotváinak rejtélyes
lakóit. Mondják azt is, a Tisza lágy és szeszélyes akár egy asszony, így
hát nem is lehet másként bánni vele: szeretni kell, de óvni is, hogy vize
az utánunk jövőket is hűsítse, halai táplálják unokáinkat és lelkük hazatalálhasson a békés tiszai tájban. A Tisza a Duna legjelentősebb mellékfolyója, a jelenlegi hossza 962.2 km, a szabályozás előtt 1420 km
volt. A Tisza az Ukrajnában levő Máramarosi-havasokban 1886 m magasságban eredő Fekete- és Fehér-Tisza összefolyásából keletkezik. A
vízgyűjtő területe 157000 km2. A Visó torkolatától 63 km hosszan az
ukrán-román határon folyik. Magyarországot a 744.5 fkm-nél éri el. Tiszabecstől kezdődik a 25.2 km hosszú ukrán-magyar határ.
A Tisza mindkét partja Szatmárcsekétől, a 719.3 fkm-től magyar terület. A 643 fkm-től, Lónyától 17.2 km-en újra az ukrán-magyar határon, majd 5 km-en a szlovák határon folyik a 620.8 fkm-ig. Magyarországi hossza 584 km. A 159.6 fkm-nél átlépi a szerb határt. A Tisza
Slankamennél, az 1214.5 fkm-nél ömlik a Dunába.

Sziki kocsord
(Peucedanum officinale)
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Kacstalan lednek
(Lathyrus nissolia)

A szilvaút
A Szilvaút útvonalán, minden kedves érdeklődőt, egész évben tartalmas gasztronómiai és kulturális hagyományőrző rendezvények várják. Ezek a rendezvények bepillantást
engednek a szatmár-beregi élet hétköznapjaiba, évszázados, ám máig meghatározó hagyományokba, érintve a gazdag népi kulturális és vallási emlékekbe.
A Szilvaút Naménytól-Naményig, vagy Penyigétől-Panyoláig tart.
Ez mindenkinek egyéni, és annál izgalmasabb döntése. Olyan út lesz ez, melynek felejthetetlen élményeit csak fokozzák az elfogyasztott pálinkák, lekvárok, aszalványok. A természet szépsége, a kultúra változatos megjelenése és az emberek vendégszeretete rabul tudja ejteni az idelátogató vendéget, hogy örökre a rabjává váljon, és a későbbiekben
is visszajárjon e vidékre.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében terem a világszerte híres
szatmári és beregi szilva, mely legendás helyet foglal el a vidék gasztronómiai hagyományaiban. Erre építette a 2001. évben alakult Szilva Út Egyesület alapelveit, melynek fő célkitűzése, hogy megismertesse a látogatókkal a vidék egyediségét
és legjellegzetesebb gyümölcsét, a szilvát. A finom gyümölcsből készült finomságok, mint például a híres szatmári szilva, a
szilvalekvár vagy a zamatos aszalt szilva, igazi kuriózumnak
számít a vidék népi hagyománya szerint. A Szilvaút egyes állomásait végigjárva azonban nem csupán a szilvából készült
ínyencségekkel ismerkedhetünk meg, hanem bepillantást
nyerhetünk a szatmári és beregi emberek, évszázados múltjába, és azoknak eszmei értékkel bíró építészeti csodáiba is. A
turisták két útvonal közül is választhatnak: az egyik a Kis szilvaút, mely Penyigétől Panyoláig tart, a másik a Nagy szilvaút,
amely Vásárosnaményból indul, és ugyanoda is tér vissza, miközben 16 szatmár-beregi településen halad keresztül.

A szilvaút állomásai:
Vásárosnamény–Tákos–Csaroda–Beregdaróc–Beregsurány–Márokpapi–Tarpa–Tivadar– (Fehérgyarmat)–Penyige–
Túristvándi– Szatmárcseke–Tiszacsécse–Milota–Sonkád– Kölcse
(Fehérgyarmat)–Panyola–(Olcsvaapáti– Olcsva, kompátkelés)–Vásárosnamény.
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5
AJÁNLÁSOK:
TÖRTÉNETI TELEPÜLÉSRÉSZ
a településkép minőségi formálására vonatkozó ajánlások: építészeti útmutató
Arra a kérdésre, mitől szép egy lakóház, nem lehet egy mondatban válaszolni. Neves
építészek és filozófusok a különféle megközelítések ellenére egyetértenek azonban abban, hogy a közhiedelemmel ellentétben a szépség nem szubjektív, nem részrehajló.
Szép az, ami érdek nélkül tetszik, mondja Kant. A szépség sokféle lehet. Borainkról sem
mondhatjuk, hogy a vörösbor jó, a fehér nem. Tudva, hogy bizonyos alkalmakhoz, ételekhez jobban illik a vörös, mondhatjuk, hogy mi a rozét szeretjük. Ebben a fejezetben
nem szeretnénk egyoldalúan állást foglalni, leszűkíteni a lehetőségeket. Viszont szeretnénk bemutatni, hogyan kerüljük el a legáltalánosabb hibákat, ne járjunk úgy, mint a
borász, aki gyakorlatlanul túlkénezi borát.
TELEPÍTÉS
A településrészen oldalhatáron álló, merőleges elhelyezkedésűek a családi házak az utcafronthoz viszonyítva. A kötelezően előírt és kialakult előkerti előírásoktól eltérni nem
javasolt. A főépület mögött kialakítható a növényzettel határolt védett kert.

TEREPALAKÍTÁS
A településen a terepadottságok nem indokolják a terepalakítást, de amennyiben a
terepviszonyok igénylik a terepre való illesztéskor megfelelően telepített, terepre
Javasolt az utcafronttól egyenlő távolságra lévő épületek egységes nyugodt ritmusú ültetett épület alkalmazása.
képeinek alkalmazása.

MAGASSÁG

TETŐHAJLÁSSZÖG

A lakóházak magassága különböző. Találkozni földszintes, tetőtér beépítéses, kétszin- Tivadar település központi részén a családi házak tetőhajlásszöge közel azonos.
tes épületekkel is. Magas tetős és lapos tetős kialakítású családi házakkal. A már meglévő lakóházak figyelembevételével kell az új családi házakat elhelyezni, tehát hasonló A meglévő lakóépületek közé telepíteni kívánt családi házaknak hasonló hajlásszöggel
magassággal kell kialakítani, mint a környezetében lévő többi ingatlant.
kell épülniük, mint a környezetében lévőké. Az utcaképbe a túl alacsony vagy a túl magas hajlásszöggel rendelkező épületek nem illenek bele.

Javasolt az azonos magasságú épületek egyenletes utcaképének megalkotása. Az
újonnan épülő épületeknek a meglévő magassághoz kell alkalmazkodniuk az egysé- Javasolt a meglévő épülethez való illeszkedés a tetőhajlásszög kiválasztása esetén.
gesség érdekében.
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TETŐFORMA

ANYAGHASZNÁLAT (SZÍNEK)

A településrészen a családi házak tetőformája egyszerű. Új házak építésénél figyelem- Visszafogott illeszkedés, hasonló szín- és anyaghasználat jellemzi a családi házakat, a
be kell venni a szomszéd lakóépületek tetőformáját.
színvilág nem túl változatos, hagyományostól eltérő színekkel készült épületek is jellemzik. (pl., vörös cserépfedés, szürke palafedés, világos színű homlokzatoktól eltérő
Ha egy kialakult nyeregtetős házakból álló utcaképbe új lakóház épül, akkor oda ne tör- színek alkalmazása)
delt tetőformájú épület kerüljön, hanem a szomszédokhoz hasonló nyeregtetős tetőformájú családi ház.
Az új házak építésénél a meglévő épületek színvilágához illeszkedő anyaghasználat
ajánlott. A kirívó és feltűnő színhasználat, a rikító színű fémlemezfedések és burkolatok
Ha egy kialakult sátortetős házakból álló utcaképbe új lakóház épül, akkor oda ne tördelt nem elfogadhatóak.
tetőformájú épület kerüljön, hanem a szomszédokhoz hasonló sátortetős tetőformájú
családi ház.

Azonos tetőformájú épületek egyenletes utcaképet alkotnak. Az egységesség érde- A kirivó homlokzati színek alkalmazása nem ajánlott. A héjazat színének kiválasztása
kében az újonnan épülő házaknak is hasonló tetőformával kell, hogy épüljenek.
során az élénk színek alkalmazása nem javasolt, a hagyományos színeket (pl. vörös
cserépfedés) válasszuk.
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TORNÁCOK

AJTÓK, ABLAKOK

A népi építészet egyik könnyen felismerhető jellegzetes eleme az oldalsó oszlopos tor- Jelentős megjelenési és hangulati befolyást jelent egy-egy nyílászáró kialakítása. A
nác. Az új településrészen, Tivadaron ezeket a hagyományokat őrző épületek eltűnőben zárt épülettömeggel így nyitunk a külvilág felé, ezért nem mindegy, hogy ezt milyen
vannak.
módon tesszük meg. A hagyományos nyíláskialakítás a jellemző: jellegzetes kétszárnyú, két vagy három osztatú ablakok, általában utcafronton szimmetrikus kialakítással
Ezek a terek készülhetnek az épület anyagából vagy fából. A tornác formájára, kialakítá- faanyagból készülve. Új lakóépület építésénél célszerű a település családi házait körsára számtalan példa kínálkozik. Az arányos tornácos épületek erősítik a község identi- bejárni, és azokból ötleteket meríteni saját otthonunkhoz, ezzel is gazdagítva a népi
tását és arculatát. E hagyományt az új családi ház kialakításánál, újszerű átgondolással lakóházakkal tarkított településünket.
tovább vihetjük új otthonunkba.
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HOMLOKZATKÉPZÉS, ANYAGHASZNÁLAT

RÉSZLETEK

Az épületek burkolásai, vakolatainak színezése egyre inkább kedvelt a tulajdonosok körében. Használat során ügyelni kell a végső összkép harmóniájára mind a lakóépület,
és mind a környezet vonatkozásában. A túldíszített illetve túlszínezett épület hamar
elveszíti érdekességét, ezután a tiszta, nyugodt településre zavaróan fog hatni. Egy jól
megválasztott burkolat nem csak esztétikus, de az épületet is óvja a külső hatásoktól.

Házunk és kertünk találkozási pontjai folyton változó, gazdagodó élményt nyújtanak.
Évről évre, évszakról évszakra más képet mutatnak. A növények az épületen egyrészt
hangulatteremtő díszítőelemek, másrészt hatékony, természetes eszközei az energiatudatos életmódnak - árnyékolnak!
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KERÍTÉSEK, TÉRFALAK
Házaink kiegészítő elemei a kerítések, lámpák, postaládák, korlátok, melyek alakítják
a végső képet, hangulatot. Ha kellően odafigyelünk, kellően igényesen választunk ki és
valósítunk meg, akkor jön létre a megfelelő összkép a lakóépületünkkel. Ezek a részek
sűrűbben cserélt elemek, akár már egy új festék, új színhasználat során tudunk változtatni rajta.
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KERTEK
A településkép megőrzése az elsődleges cél. Vegyük figyelembe
a ház homlokzat kialakítását, a nyílászárók helyét, amikor az előkertbe cserjét vagy fát ültetünk. Takarjuk a kerti építményünket a
növényekkel, hogy az épületünk jobban érvényesüljön. A meglévő
fás szárú növényzetre a bővítések és felújítások során fokozottan
ügyeljünk. Próbáljuk meg befolyásolni a növényzettel a ház méreteinek érzetét. Alacsony növényekkel a ház méretének növelését
éreztetjük, a magas növényzettel csökkenthetjük. A szemlélő számára telkünk láthatóbb része az elő,- illetve oldalkert lehet, amely
ilyen tekintetben nem csak védelmi, hanem díszítő szerepet is ellát.
Díszes, gondozott előkerttel hozzájárulunk utcánk, településünk
szép arculatához. Érdemes olyan fajokat telepíteni, amelyek nem
csak virágukkal, hanem levelükkel, termésükkel is díszítenek, így
majdnem egész évben színesíthetik udvarunkat.
Elsődleges szempont, hogy a kertünk kialakítása az épület stílusához amennyire csak lehetséges illeszkedjen, alkalmazzunk kertépítészeti megoldásokat.Egy-egy növény kiválasztása nagymértékben befolyásolja a település karakterét. Lehetőség szerint a helyi
természeti adottságokhoz és hagyományokhoz, meglévő növényzethez illeszkedő fajokat válasszunk.
Figyeljünk oda, hogy a telepített növényeink jól érzik-e magukat
a környezetükben. A lakott terület jellegzetes virágzó növényei:
a bokorrózsa (Rosa sp.), orgona (Syringa sp.), kerti árvácska (Viola
tricolor var. hortensis). A kertekben a szőlő mellett elsősorban gyümölcsfák ültetendők (elsősorban dió, szilva, alma, körte). Mértékkel ültessünk tuját és egyéb tűlevelű örökzöldeket, egyébként sem
jellemző településünkön. A kerti építmények a főépülettel azonos
építőanyagokból, vagy azzal harmonizálva készüljenek. A pergolák,
növényrácsok, gépkocsibeállók, kukatárolók kialakíthatóak favázas
szerkezettel is, a nyilászárókkal harmonizáló színezéssel.
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Egy-egy növény kiválasztása nagymértékben befolyásolja a település karakterét. Lehetőség szerint a helyi természeti adottságokhoz és hagyományokhoz, meglévő növényzethez illeszkedő fajokat válasszunk. Figyeljünk oda, hogy a telepített növényeink jól érzik-e magukat a környezetükben.
A lakott terület jellegzetes virágzó növényei: a bokorrózsa (Rosa sp.), orgona (Syringa sp.), kerti árvácska (Viola tricolor var. hortensis). A kertekben a szőlő mellett elsősorban gyümölcsfák ültetendők (elsősorban dió, szilva, alma, körte). Mértékkel ültessünk tuját és egyéb tűlevelű örökzöldeket, egyébként sem jellemző településünkön.
A növények fajtájának kiválasztásában a szabadság nagyobb, mint a történelmi településrészen. Javasolt a környező táj és a korábbi tájhasználat növényeinek alkalmazása. Az
inváziós növények alkalmazása nem megengedett, mivel ezek kordában tartása nehézségekbe ütközik. Javasolt növények: a dombosabb részeken a termő szőlő (Vitis vinifera),
kislevelű hárs (Tilia cordata), som (Cornus mas), gyümölcsfák. A síkabb területeken a Hortenzia (Hydrangea macrophylla), az árnyliliom (Hosta sp.), a Mocsári Hibiszkus (HIbiscus
moscheutos), a különféle Rózsák (Rosa), a Rózsafélék (Rosacaea), a Mályvacserje (Hibiscus syriacus), és a puszpáng. Mértékkel ültessünk tuját és egyéb tűlevelű örökzöldeket.
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UTCÁK
A településkép javításához sokszor nem szükséges nagy beavatkozás, a rendezettség érzésének elérése már fél siker. Látványos előrelépést jelent a közterületek karbantartása,
megfelelő fenntartása, nem használt közterületi elemek elbontása, sérült elemek helyreállítása. A nyomvonalas elemek felfűzik a települést alkotó darabkáit, ezért fontos az
egységes kialakítás elérése. A községen áthaladók leginkább ezeken a vonalakon haladva alakítják ki a településről alkotott véleményüket. Kiemelkedő figyelmet kell biztosítani
az infrastruktúra elemeinek kiépítésére, a nyomvonalvezetés megválasztására, a felszín feletti és az alatti elemek tájba illesztésére.
Fasor telepítésekor ügyelni kell arra, hogy megfelelő távolságra helyezzük el őket. Fontos ismerni a végleges méretük elérésének adatait. A fajok kiválasztásánál ügyeljünk arra,
hogy azok ne nőjenek bele a felsővezetékekbe, ne akadályozzák a biztonságos közlekedést. A jó fa kiválasztásánál később elkerülhető a megcsonkolt fák látványa. Fontos, hogy a
felszín alatti vezetékek (víz, gáz, csatorna, elektromos áram, telefon és internet kábel) tervezésekor kialakításánál is gondoljunk a fák gyökereinek helyigényére. Különösen szabályos lesz a kép akkor, ha a fajon belül is annak egy fajtájával történik a fasor telepítés. A tömött, egyöntetű koronák sora (pl. vadgesztenye) igen ünnepélyes, tekintélyt parancsoló.
Utcafásítás céljából a természeteshez közel álló, kúpos vagy tojásformák a legkedvezőbbek a fajtákból. Ne alkalmazzunk inváziós fajokat (amerikai kőris, nyugati ostorfa stb.).
A járófelületek, burkolatok kialakítása során a tartósságra, a javíthatóságra és a vízáteresztésre, valamint az akadálymentesítésre egyaránt gondoljunk. Semleges színek javasoltak a burkolat kiválasztása során. A járófelületeket gondos tervezés során kerüljenek kialakításra, hiszen azoknak illeszkedniük kell a zöldfelületek szegélyeihez és a kerítések
lábazataihoz. Telepítsünk max. 50-80 cm magasságokig növő cserjéket.
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KÖZTEREK, KÖZPARKOK, KÖZKERTEK
A település azon találkozási pontjai ahol a természethez kapcsolódva, szabadban élhetjük meg a helyi közösséghez való hovatartozásunkat, a közösségi szabadterek. Megjelenésük fokozottan fontos, mivel ezeken a helyeken hosszabban tartózkodunk, ezért ezek a teresedések tervezését szakemberek végzik. A nem megfelelően kialakított tér
használata a környezet gyors romlásához vezet. Egy-egy tér kialakításánál fontos felmérni a használók várható szokásait, számukat, a használni kívánt időszakot és jellegét. A
tevékenységekhez és a közlekedéshez megfelelő számú és minőségű tereket szükséges biztosítani. A növényfajok megválasztása és ültetése során azok térigényét is figyelembe kell venni, számolva növekedésükkel, egymásra árnyékolásukkal.
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AJÁNLÁSOK:
ÁTALAKULÓ TELEPÜLÉSRÉSZ
a településkép minőségi formálására vonatkozó ajánlások: építészeti útmutató
TELEPÍTÉS
A átalakuló településrészen a keskeny, kicsi telkeken a házak oldalhatáron állnak, így
megmarad egy nagy összefüggő udvar vagy kert a ház mellett, mely lehetőséget nyújt
arra, hogy gépjárművel hátra lehessen jutni a ház mellett.Az ide épülő lakóépület álljon
oldalhatáron vagy attól legfeljebb 1 méterre az oldalsó telekhatárral párhuzamosan.
Kerülendő a négyzetes alaprajzú épület kialakítása vagy az oldalsó telekhatárral nem
párhuzamosan elhelyezett alaprajz. Az épület utcai homlokzata ne legyen túl széles kialakítású, de amennyiben szélesebb épületet szeretnénk, abban az esetben az utcai
homlokzattól hátrébb célszerű húzott keresztirányú épületrész kialakítása. Ez meglévő
épületek bővítésénél is alkalmazható. Vigyázzunk, hogy a keresztirányú bővítés ne legyen nagyobb a fő tömegnél. Oldalhatáron álló épület esetén ne alkalmazzunk oromfalat, mivel azzal alapterületet nem nyerünk, ablakot nem lehet rá elhelyezni, és az épület
formáját is széttagolttá teszi fölöslegesen.

TEREPALAKÍTÁS

Javasolt az utcafronttól egyenlő távolságra lévő épületek egységes nyugodt ritmusú
képeinek alkalmazása.

A településen a terepadottságok nem indokolják a terepalakítást, de amennyiben a
terepviszonyok igénylik a terepre való illesztéskor megfelelően telepített, terepre
ültetett épület alkalmazása.
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MAGASSÁG

TETŐHAJLÁSSZÖG

Az új épületnek finom illeszkedéssel kell beállnia a meglévő épületekhez. A legtöbb épület földszintes kialakítású, van néhány kivétel melyeknek tetőtere is beépített. Meglévő
épület bővítésénél valamint új épületek kialakításánál az utcavonalon álló épületrészeknek igazodni kell a hagyományos ereszmagassághoz. (3-4 méter) és gerincmagassághoz (6-8 méter). Amennyiben tetőtér beépítésre kerül sor vagy kerül betervezésre,
ebben az esetben az eresz- és gerincmagasság megemelése (0,5-1 méterrel magasabb) elfogadható.

A tető hajlásszöge a hagyományos 35° és 40° fok közzé essen. Sem a több, sem a
kevesebb nem kívánatos. A fő tömeghez nem kapcsolódó épületszárnyak, mint például
egy hátsó kert felé néző terasz esetén megengedett a 35°-nál alacsonyabb hajlásszögű tető is. A manzárdtető vagy a hozzá hasonló tört lejtésszögű tetők idegenek ebben a
környezetben. Tornyok építése a tetőre vonatkozó tetőhajlásszög követelménye, valamint az egyszerű tetőidom miatt nem elfogadható.

Nem elfogadható a meglévő épületek tetőtér beépítése, ha az a földszint fölé térdfal

Javasolt az azonos magasságú épületek egyenletes utcaképének megalkotása. Az
újonnan épülő épületeknek a meglévő magassághoz kell alkalmazkodniuk az egysé- Javasolt a meglévő épülethez való illeszkedés a tetőhajlásszög kiválasztása esetén.
gesség érdekében.
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TETŐFORMA

HOMLOKZATKÉPZÉS, ANYAGHASZNÁLAT (SZÍN)

A tetőforma ne legyen túlságosan tördelt, benne ne legyenek ugrások. A legegyszerűbb
a nyeregtető alkalmazása, akár csonka konty kialakítással is. A nyeregtető (vagy csonka kontyolt nyeregtető) T vagy L alakú bővítése során is megfelelő. Kerülendők azok a
ragasztott épületrészek, melyeket külön szerkezetű tető fed. Általában hagyományos
oromfalas (csonkakonttyal vagy anélkül) homlokzatú házak sorakoznak az utcákban.

A település ezen részein az alkalmazott homlokzati színvilág igen változatos. A környezethez való illeszkedés érdekében érdemes a fehér, tört fehér, a homok- és agyag szín
árnyalatait használni, illetve a tégla- és terrakotta vörös színek, a pasztell földszínek,
valamint a természetes építőanyagok esetén azok természetes színei alkalmazása a
javallott.

A háztetőkön nem találhatóak kiugró tetőrészek, kiemelt felületek, kutyaólas ablakok, Kerülendő az erős, élénk színek használata, illetve a túl sötét és mély árnyalatok sem
tornyok, melynek megtartása a nyeregtető egységes síkjának megőrzésével lehetsé- ajánlottak. Vegyük figyelembe a szomszédos épületek színárnyalatait, és olyan színt
ges. Az oromfalas tömegalakítás a tetőtérben lévő bevilágító ablakok elhelyezését teszi használjunk, amely bele illik a településrész utcaképébe.
lehetővé. A tetősík ablakok ugyanezt a szerepet betöltik. Ezek jó megoldások. Nem javasolt a tetősíkjának megbontását eredményező tetőablakok kialakítása. A kutyaólas
ablakok vagy kiemelések alkalmazása elfogadhatatlan. A tornyocskák, díszítő tetőidomok használata szintén nem elfogadható.

A kirivó homlokzati színek alkalmazása nem ajánlott. A héjazat színének kiválasztása
Azonos tetőformájú épületek egyenletes utcaképet alkotnak. Az egységesség érde- során az élénk színek alkalmazása nem javasolt, a hagyományos színeket (pl. vörös
kében az újonnan épülő házaknak is hasonló tetőformával kell, hogy épüljenek.
cserépfedés) válasszuk.
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TORNÁCOK
A népi építészet egyik könnyen felismerhető jellegzetes eleme az oldalsó oszlopos tornác, melyből Beregsurányon sok példa látható. Ezek a terek készülhetnek az épület
anyagából vagy fából. A tornác formájára, kialakítására számtalan példa kínálkozik, településünkön főleg oldaltornác épült. Az arányos tornácos épületek erősítik a község
identitását és arculatát. E hagyományt az új családi ház kialakításánál, újszerű átgondolással tovább vihetjük új otthonunkba.
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AJTÓK, ABLAKOK
Az épületek megjelenését és hangulatát a nyílászárók nagyban befolyásolják. A zárt épülettömeggel így
nyitunk a külvilág felé, ezért nem mindegy, milyen módon tesszük ezt. A megkülönböztetett településkarakter nyílászáróiban is eltérő képet mutat, mely sajátosság megőrzése a mi feladatunk is.
A hagyományos nyíláskialakítás a történeti településrészen jól megfigyelhető: két szárnyú, jellegzetesen két vagy három osztatú ablakok, utcai homlokzaton szimmetrikus kialakítással. A történeti településrészen hosszanti kialakítású, keskenyebbnek tűnő ablakokat figyelhetünk meg.
Új ház építésekor érdemes körüljárni a környéket, és ihletet meríteni, hogy az otthonunk minél jobban
bele tudjon simulni környezetébe, ezzel is gazdagítva az utcaképet.

43

HOMLOKZATKÉPZÉS, ANYAGHASZNÁLAT
Az épületek vakoltak. A vakolt homlokzati felületeken olykor előfordul csekély tagolás,
melyek a homlokzat anyagából készültek. Felújítás vagy új építés esetén a vakolt felületeknek kell a meghatározónak lenniük. A vakolt homlokzatú épületeknél a színek
világosak és telítettlenek legyenek. Javasolt a sárgás, barnás, vöröses, szürkés színek
tört fehérbe hajlása. Enyhe színbeli eltéréseket alkalmazhatunk a síkbeli kiemelkedések
során. Síkban tartott vakolt felületen nem elfogadható az eltérő színekkel való osztás.
A vakolat felülete sima legyen, mely kis szemcsenagyságú anyagból készüljön. A durva
és erős vakolattextúrák alkalmazása nem ajánlott. Egyéb anyagok alkalmazása a homlokzaton a homlokzat vagy a tömeg tagolásaként jelenjenek meg. A lábazat legtöbbször
terméskőből készült, de jó megoldás a zsalukőből vagy talpgerendából készült lábazatok alkalmazása, melyeket vakolni szükséges. A lábazat mindenképpen vakolt vagy
hasított kő burkolatú legyen, melynek a tégla bármely természetes színe megfelelő leszámítva a fehér mészhomok téglát.
A fa szerkezetek szép részletei lehetnek az épületnek, homlokzatnak. A tetőszerkezetek látszó szerkezeti általában festett barna vagy zöld színűek. A rikító színezésű kék,
sárga, piros nem elfogadható. Az épülettömeg tagolásával az alárendelt és a fő épülettömeget kiegészítő épületszerkezetek eltérő homlokzati burkolatot kaphatnak. pl.: kő
vagy fa burkolatot. A beton, üveg (a nyílászárókon kívül) és fém szerkezetek kerülendők
az utcai homlokzaton, a hátsó homlokzatokon is csak kiegészítő termékként jelenjenek
meg, kis mennyiségben alkalmazzuk őket.
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RÉSZLETEK
Hagyományos esetben a ház és az esetleges melléképületek az udvar mellé, a telek
oldalhatárára épülnek, a lakóépület melletti udvart az utca felé, zárt kerítés és kapu
határolja. Ebben az esetben a kertépítésnél a környezetet is figyelembe kell venni, mivel
a falusi kert területe a legtöbb esetben kicsi, jellegzetesen az utcafronti rész az, amit fel
lehet kertépítésre használni.
A falusias kert kialakításakor bevethetünk olyan cserjéket, amelyek igénytelenek ugyan,
de színes virágaikkal tudnak díszíteni, de eltakarják akár a fásszínt is, ami ellenben rontana az összhatáson. A bokrok a falusi kert természetes ökológiájában nagyszerűen
tudnak beilleszkedni, s folyamatos zöldjükkel életet visznek az egész portára, udvarra.
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KERÍTÉSEK, TÉRFALAK
A falusias településrész jellegzetes kerítései vasvázas, csővázas, valamint csömöszölt
beton változatosságát ötvözik. Napjainkban is ezzel váltják fel a még meglevő hagyományos kerítésváltozatokat. Századunk első felében gyakori volt, de ma már alárendeltebb szerepe van a dróthálóból faoszlopokra feszített kerítéseknek. Ez az egyszerűség
váltotta fel a különféle, kifejezetten gazdasági rendeltetésű (kerti, szőlőbeli, gyümölcsösbeli parcellák stb.) kerítéseket. Újabban a legkülönbözőbb anyagokból készült kerítések bizonyos fokú fényűzés, státusszimbólum jelleget öltöttek.
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KERTEK
A falusi kert idillikus hangulatú, elsősorban, amennyiben megvan hozzá a megfelelő környezet, a fehérre meszelt ház fala, a fakerítés, mind alakítja a kertépítés során használt
növények színvilágát. Innen kiindulva előnyös, ha a ház tövében élénk színű virágok nyílnak, színek szerint vegyítve. A ház elé, a szimetrikusság tartása miatt, középre kerülhet
egy rózsaágy. A falusias kertépítés során nagy szerep jut az évelőágyaknak, mint: lángvirágok, kerti violák, szarkalábak, továbbá alacsony növekedésű félcserjék, például zsálya,
rozmaring és ruta.
A ház végében legalább egy terebélyes almafa, vagy gesztenyefa árnyékában felüdülés a forró nyári napokon a vendégekkel elüldögélni. A falusi kertépítésnek egy másik, ökologikus hatása, hogy a madarakat, rovarokat, (értjük ez alatt a lárvából kikelő lepkéket, pillangókat) megtelepedésre bírják a növényzet és a fák.
A falusi kert kialakításának akkor van létjogosultsága, ha a lakókörnyezet egésze rusztikus. A falusi kerthez falusi, falusias ház, (részben) falusi jellegű életmód is kapcsolódik.
A hagyományos falusi és kisvárosi ház telkének beépítéséhez és használatához szervesen hozzátartoznak a gazdasági funkciók. A porta fontos tartozéka, szinte a lelke az udvar,
és sokszor a kert is.
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A tulajdonképpeni parasztkert csak az utca felé néz, és így területe többnyire kicsiny is.
A cserjék minden kert szürke eminenciásai. Remek hátteret adnak, kiemelik a szoliterek szépségét, és például jótékonyan eltakarják a sufnit. A falusi kertek cserjéi zömmel igénytelenek, mégis mutatós virágaikkal, termésükkel, vagy éppen örökzöld leveleikkel emelik a kert szépségét.
A bokrok a táj természetes ökológiájába illeszkednek. Azokat hagyjuk meg, vagy ültessünk, amelyek amúgy is jellemzőek a tájra. Házunk bejáratához, ablakunk közelében, teraszunk előtt helyet kaphat a babarózsa, gyöngyvessző, japánbirs. Zárhatjuk kertünk végét orgonabokrokkal. De nincs parasztudvar bodza vagy éppen levendula nélkül sem.
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UTCÁK
Egy település, településképi javításához, karbantartásához sokszor nem szükséges nagy beavatkozás. Egy megfelelő fenntartás látványos változást jelenthet, mint a nem
használt közterületi elemek átalakítása, újrahasznosítása, esetlegesen szükségszerű elbontása. Egy falusias kép megtartásához elengedhetetlen kellék a növények ültetése.
Egy fasor jóval több, mint egy utca zöld térfala: a fasorok legtöbb esetben a települések fő zöld tömegét alkotják, összekötik a zöldterületeket, szakszerű utcafasor hálózat kialakításban kondicionálják és élhetővé teszik a lakosság mozgásterét. A fásítási terv készítése vagy fasor megújítás tervezése rendkívül sok szempontot sorra vevő tájépítészeti
feladat. A fasorok a településépítészet zöld hálózatai, melyek a tájépítész szakági tervezésben nélkülözhetetlen, a növényállomány kialakításában a településépítészet terén. A
növényzet a közterületek alapvető alkotója, élhetővé ezek parkosítás és utcafásítás révén válnak. Önmagában kevés a fafajok botanikai ismerete, vagy a várostervezés épített
és művi elemeihez kötődő szaktudás: utcafásítási terv készítés során mindezeket a tájépítész együttesen alkalmazza.
Az utcakép legmarkánsabb élő elemei a magasra növő fás növények. Több azonos faegyed sorba ültetése, azaz fasor esetén viráguk, levelük, termésük, lombszínük, ágszerkezetük, lombformájuk alapján az utcakép jellegzetes karakterének meghatározóivá válnak. A járófelületek, burkolatok kialakítása során a tartósságra, a javíthatóságra és a vízáteresztésre, valamint az akadálymentesítésre egyaránt gondoljunk. Semleges színek javasoltak a burkolat kiválasztása során. A járófelületeket gondos tervezés során kerüljenek
kialakításra, hiszen azoknak illeszkedniük kell a zöldfelületek szegélyeihez és a kerítések lábazataihoz.
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AJÁNLÁSOK: GAZDASÁGI TERÜLET
a településkép minőségi formálására vonatkozó ajánlások: építészeti útmutató
A külterület tájvédelemmel érintett területein, egyéb településrészein – gyümölcsös, szántó,erdőművelésű területek – a beépítésre nem szánt jelleg dominál. Ezt csak a beékelődő ipari és mezőgazdasági üzemi területek bontják meg. A beépítésre nem szánt jelleg megtartása érdekében építési beavatkozások esetén a tájba illesztés, tájkarakter
megóvása az elsődleges szempont. Ez a növénytakaró funkciójú zöldterületek elsődlegességét jelenti az épített környezet elemeivel (épületeivel, műtárgyaival) szemben. A tájba
illesztés ezért a nem védett területeken is elsődleges szempont. Tájvédelemmel érintett területeken a védett terület kezelési terve szerint, az abban foglaltakat betartva őrizhetjük meg a tájkaraktert. Ebbe beletartoznak az ott elhelyezhető tanyák, állattartó épületek tájba illesztési feladatai is. Fontos a természetes anyaghasználat, a kevés, világos
szín, a horizontális épületkialakítás viszonylag alacsony hajlású tetőszerkezettel. Ha kerítés szükséges, akkor fa, ill. fonott ágas kerítés javasolt. A tájvédelemmel érintett területeken nem javasolt hírközlési és egyéb torony jellegű építmény elhelyezése, de a felszín feletti tartóoszlopokon vezetett elektromos hálózat sem. Az épületek, telepek éjszakai
megvilágítása a talaj felé irányuljon a fényszennyezés kiküszöbölésére.
Az új gazdasági épület igazodjon volumene és kiterjedése vonatkozásában a környezetéhez. Fontos az illeszkedés vagy arányos illeszkedés. Az ipari, gazdasági épületek többnyire a technológia, a racionalitás, a gazdaságosság által meghatározottak, azonban ezek a létesítmények is formálhatók, gazdagíthatók. Az előbbiek érvényesek a tömegformálásra, a lapos-, vagy magastető kiválasztására, homlokzati anyaghasználatra, a színekre stb.
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A telephelyek kialakításánál fordítsunk figyelmet a főépület utcafronti homlokzatának
egyszerű építészeti gazdaságára, mely ez által igényessé teszi épületünket. Fontos
szerep jut, kiemelt figyelmet kap az utcafronti kerítés, a porta, valamint a személy- és
ipari kapuk, nem utolsó sorban a reklámfelületek, feliratok elhelyezkedése és kialakítása. A fogadó övezet kialakításánál az igényes térburkolat, zöldfelület, reklámok szebbé
teszi telephelyünket.
Az irodai funkcióval ellátott épületrészekkel kapcsolatosan a fizikai dolgozókat kiszolgáló helyiségek esetében az épületek igényesebb kialakítására törekedjünk. A szociális
épületrész teljesen takarhatja az egyszerűbb karakterű épületszárnyat. Az ipari, gazdasági épületeknél, létesítményeknél is fontos a zöldfelületek, fasorok, árnyékolók stb.
alkalmazása.

Tivadar település gazdasági területein és tanyáin elsősorban nyeregtetős tetőforma alkalmazása a jó megoldás, mely a funkcióhoz igazítottan nyeregtetős (oldal) szárnyakat is tartalmazhat. A tornácosan kialakított épülettel a hagyomány is tovább vihető. A túlságosan tördelt
vagy manzárdtetős tetőforma azonban nem illeszkedik a tájképbe.
A külterületeken, a telken található gazdasági, szociális és lakóépületek összevonása nem javasolható, ha azt a technológia nem indokolja. Pavilonos elrendezés javasolt. A major, a tanyalakó funkciójú épületei a hagyomány szerinti formákat, színvilágot követve illeszkedik a külterületi tájba. A külterületeken kiemelkedően fontos a szélvédelem, ezért a külterületi épületeket
védendő sok fa telepítése szükséges, a kevés fa nem tudja ezt a szerepet betölteni.

A felsoroltak alkalmazása a meglévő nem különösebben esztétikus telephelyek esetében is alkalmazható a telephely arculatának gazdagítására, javítására, néhány esetben
az épület, épületrész takarására.
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AJÁNLÁSOK: ÜDÜLŐTERÜLET
TELEPÍTÉS

TEREPALAKÍTÁS
Az ingatlanok beépítésénél a terep nem befolyásoló tényező, sík terület. A régi üdülőrészen a nyaralók cölöpökre épültek, árvízmegelőzés szempontjából.

Az üdülőterületen a telkeken a házak szabadon állnak.
Javasolt az azonos magasságú épületek egyenletes utcaképének megalkotása. Az
A telepítés szabadonálló, utcafronttal merőleges hajlásszögű tetővel jellemezhető. A újonnan épülő épületeknek a meglévő magassághoz kell alkalmazkodniuk az egyséterületen csak pihenésre, üdülésre készült épületek találhatóak. A kialakult utcakép fi- gesség érdekében. Földszinten ne alkalmazzunk helyiségeket, épületünk cölöpökön
gyelembevételével helyezzük el épületünket.
álljon, hiszen az üdülőterüelt árvíz veszélyes területen fekszik.
Ezen településrészen állandó lakosság nem található, itt döntő többségben nyaralók és
kempingek találhatóak..

Ajánlott a terepre való illesztéskor megfelelően telepített, terepre ültetett épület
alkalmazása.
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MAGASSÁG

TETŐHAJLÁSSZÖG

A nyaralók magassága csaknem azonos. Az ingatlanok általában több szintesek és elő- A meglévő üdülőépületek közé telepíteni kívánt épületnekhasonló hajlásszöggel kell
fordul, hogy cölöpökön állnak, mivel a terület, ahol fekszenek a Tisza ártere.
épülniük, mint a környezetében lévőké. A településrész utcaképébe a túl alacsony vagy
a túl magas hajlásszöggel rendelkező épületek illenek bele.
A meglévő nyaralók figyelembevételével kell az új épületet elhelyezni, tehát hasonló
magassággal kell kialakítani, mint a környezetében lévő többi ingatlant.

Javasolt az azonos magasságú épületek egyenletes utcaképének megalkotása. Az Javasolt a meglévő épülethez való illeszkedés a tetőhajlásszög kiválasztása esetén.
újonnan épülő épületeknek a meglévő magassághoz kell alkalmazkodniuk az egységesség érdekében.
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TETŐFORMA

HOMLOKZATKÉPZÉS, ANYAGHASZNÁLAT

A településrészen a tetőforma nyeregtetős vagy lapostetős. Új épület tervezésekor ne
alkalmazzunk sátortetős vagy összetett tetőformát.

Használat során ügyelni kell a végső összkép harmóniájára mind a lakóépület, és mind
a környezet vonatkozásában. A túldíszített illetve túlszínezett épület hamar elveszíti
érdekességét, ezután a tiszta, nyugodt településrészre zavaróan fog hatni. Egy jól megválasztott burkolat nem csak esztétikus, de az épületet is óvja a külső hatásoktól.

Azonos tetőformájú épületek egyenletes utcaképet alkotnak. Az egységesség érdekében az újonnan épülő házaknak is hasonló tetőformával kell, hogy épüljenek.
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AJTÓK, ABLAKOK

HOMLOKZAT, ANYAGHASZNÁLAT (SZÍNEK)

A hagyományos nyiláskialakítás a domináns, mely a homlokzat felé a kétszárnyú széles A visszafogott illeszkedés, hasonló színek jellemzik az épületeket, a színvilág nem túl
nyílászárókat jelenti. Nyaraló építésénél célszerű a környéket körbejárni, és azokból ih- változatos, hagyományostól eltérő színekkel készült épületekkel alig találkozni. A körletet meríteni, ezzel is gazdagítva az utcaképet.
nyezetbe illeszkedő színhasználat jellemző, hiszen a terület csaknem erdő. A barna és a
szürke színhasználat mellett a bordó és sötét színek is alkalmazhatók.
Az új épületek építésénél a meglévőhöz hasonlító színvilágához illeszkedő színhasználat ajánlott. A kirívó és feltűnő színhasználat, a rikító színű fémlemez fedések és burkolatok nem elfogadhatóak.
A rikító fehér szín nem javasolt.

A kirivó homlokzati színek alkalmazása
nem ajánlott.
A héjazat színének kiválasztása során az
élénk színek alkalmazása nem javasolt, a
hagyományos sötét színeket válasszuk.
Funkcionális tekintetett is figyelembe
véve illeszkedjen a környezetébe az épület kialakítása, anyaghasználata, építészeti megoldásai, a homlokzat tagolása
és a színvilága.
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RÉSZLETEK
Az egyszerű részletek gazdagítják a homlokzatot. A fa és tégla burkolatai megmozgatják a tömeget. Az organikus stílusú épületeknél a fa elemek alkalmazása dominál.
Az üdülőépület huzamos tartózkodás céljára szolgáló helyiségek eléréséhez az utcafront irányában találhatóak általában a laépcsőszerkezetek, melyek egyedi módon jöttek létre, két egyformát nehéz találni belőlük.

Az épület harmónikus kialakítását az egyes részei is befolyásolják. A homlokzaton
lévő díszek, ornamentikák, hírdetőfelületek, egyéb műtárgyak illeszekdjenek a környezetébe.
56

UTCÁK
Általában kaviccsal szórt vagy földutak, melyeknek a szélessége két gépjármű egymással szemben való haladására szinte alkalmatlan.
Az üdülőterületen nem található játszótér, viszont a strand és környéke kellemes kikapcsolódást nyújt az ide látogatók részére.
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AJÁNLÁSOK:
BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLET
a településkép minőségi formálására vonatkozó ajánlások: építészeti útmutató
Tanyák, majorok építésénél biztosítani kell a tájba illesztést megfelelő, lehetőleg pavilonos (nem tömbösített) telepítési koncepcióval, természetes tájba illő anyaghasználattal, egyszerű építészeti tömegformálással, magastetős kialakítással, a területen
jellemző természetes anyagú fedési móddal.
Kerítések szükségessége esetén természetes, lehetőleg faanyagú megoldások a kedvezőek, fonott vagy egyéb természetes anyagú, illetve fa betétmezőkkel.
Meg kell ismerni és be kell tartani a védett területekre vonatkozó kezelési tervét, arculati
ajánlásait. Valamennyi alkalmazott eszközzel törekedni kell a tájkarakter megőrzésére,
a növény-, és állatvilág indokolt védelmére, zavarásának, megváltoztatásának elkerülésére.
Geszteréd település jelentős nagyságú külterületi termőföldjei hagyományosan szántóterületként, gyümölcsösként hasznosítottak. Erre vonatkozóan a következő ajánlások érvényesek:
- A talaj, mint a növényzet egyik alapvető élettere, a legfontosabb természeti erőforrások közé tartozik, melynek védelme különösen fontos Magyarországon, mivel az ország
területének kb. 50%-án szántóföldi művelés folyik. A mezőgazdasági művelés alatt álló
területeken az intenzív talajművelés igen súlyos talajerózióhoz, talajtömörödéshez, a
biodiverzitás csökkenéséhez, valamint a bemosódott növényvédőszerek által a felszíni,
felszín alatti alatti vizek szennyeződéséhez vezethet.
- Olyan talajkímélő művelési módokat kell alkalmazni, amelyek a talaj erózió és defláció elleni védelmét, a talajszerkezet és -nedvesség megőrzését, a talaj szervesanyag
tartalmának növelését, a talajélet védelmét célozzák meg. A talajerózió és a különböző
művelési rendszerek összefüggéseit vizsgáló kutatási eredmények alapján elmondható,
hogy a kímélő művelés világszerte hozzájárult a talajerózió csökkenéséhez.
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- A természetközeli élőhelyek szomszédságában a természetvédelmi
érdekeket szem előtt tartó hagyományos művelési módok, gazdálkodási
formák részesítendők előnyben. A mezőgazdasági szennyező források
mennyiségét csökkentve hozzájárulhatunk a természetközeli élőhelyek
megóvásához.
- A helyi tájhasználatra jellemző művelési ágak megtartására és fejlesztésére, a hagyományos tájszerkezet megőrzésére, illetve visszaállítására kell törekedni.
Általánosságban elmondható, hogy a természeti állapot megőrzésére,
illetve javítására kell törekedni.
Ösztönözni kell a hagyományos növényi kultúrák termesztését, valamint a biogazdálkodás megteremtését.
A település külterületén, valamint a belterület határán a deflációra hajlamos homoktalajok megkötésére védőfásítás telepítése javasolt őshonos fafajok alkalmazásával, melyek jól bírják a szélsőséges időjárási
viszonyokat (nyár, nyírfafajok, fűz félék, kocsányos tölgyek).
A defláció és az erózió okozta káros hatások mérsékléséhez, megszüntetéséhez elsődleges a parlagon hagyott, kopár területek felszámolása
és a művelésbe való bevonásuk.
Az idegenhonos invazív növényfajok, mint pl. a selyemkóró, aranyvessző
fajok, bálványfa kiszorítják a természetes vegetáció elemeit, veszélyeztetik az őshonos fajok fennmaradását, ezért terjedésüket minél előbb
meg kell állítani, állományaikat vissza kell szorítani a rendelkezésre álló
eszözökkel (kaszálás, vegyszeres kezelés stb.).
Az állattartó telepek létesítése, korszerűsítése mellett, támogatandó a
felhagyott állattartó telepek felújítása és üzembe helyezése.
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6
JÓ PÉLDÁK: ÉPÜLETEK, ÉPÍTÉSZETI RÉSZLETEK
épületek, építészeti részletek (ajtók, ablakok, tornácok, anyaghasználat, színek, homlokzatképzés), kerítések, kertek, zöldfelületek kialakítása
Ahhoz, hogy tudjuk, kik vagyunk és hova tartunk az életünkben, elengedhetetlen a múltunk ismerete és hagyományaink tisztelete, ápolása. Ezt a gondolatot az élet minden
területén alkalmazhatjuk, így az építészetben is. Lehetőségeinkhez képest törekedjünk arra, hogy a hagyományos építészeti elemeket, motívumokat megőrizzük, és tovább örökítsük az elkövetkezendő nemzedék számára. A jól kitalált egyszerű, de igényesen, szépen kivitelezett részletek gazdagítják épületeinket. Egy-egy jól megválasztott anyag vagy
burkolat ötletes felhasználása, egy eresz, vagy tetőcsatlakozás, párkány részlet jó minőségben elkészítve díszítőelemként is felfogható. Az apró részletek határozzák meg egy
épület végső karakterét, ezért figyeljünk oda a kivitelezés során mit és hogyan akarunk megmutatni egyedi elképzelésinkből a világ számára.
Jelen épületen a homlokzat színe teljes összhangban van az épülettel és a szomszédos
épületekkel. A lakóépület teljes mértékben
összhangban van a település utcaképével.

Ezen az épületen a természetes anyaghasználat a kiemelkedő. A házon látható fa anyagból
kialakított tornác és a fa kerítéselemek teljesen
haróniában állnak egymással.

A tégla felhasználásával időtálló anyagot használunk, amely nemcsak a homlokzaton mutat jól, hanem kerítésként alkalmazva is, amely az utcán sétálva kovácsoltvas kapukkal
és személyi bejárókkal vegyítve mutatós. Az alapvető falazóelem modern anyagokkal való kombinálása szép példákat láthatunk.
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Javaslatok:
- Tetősíkban tökéletesen illeszkedő napelemek, színben, felületben is a lehető legkevésbé feltűnő megoldás.
- Jó megoldás lehet, a főépület megjelenést eredeti, tiszta mivoltában meghagyva, a
napelemek az épület mögötti melléképületen kerüljenek elhelyezésre.
- A parabola antenna a lehető legeldugottabb helyen kerüljön elhelyezésre, például a
kémény mögött kevésbé látható.
- A kémények épp úgy az épülethez tartoznak, mint a többi szerkezet, ne feledkezzünk
hát el annak megtervezéséről! Figyeljük meg a környék kéményépítési hagyományait,
ne használjunk tájidegen elemeket.
-A klíma kültéri egységet rejtett kialakítással, vagy a főépület mögött javasoljuk elhelyezni.
- Az épületek felújítása során komplex felújításra törekedjünk, tehát a homlokzat burkolással egy időben javasolt a nyílászáró csere és a tetőhéjazat cseréje is.
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Tivadar Községben szebbnél-szebb vendégházak várják a nyári szezonban a nyaralni-pihenni vágyókat. Ezek az épületek egyszerre tárják elénk a népi hagyományőrző építészetet, és az új, mondern kor szellemét.
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KITEKINTÉS – NÉHÁNY JÓ PÉLDA HELYBEN ALKALMAZHATÓ SAJÁTOS
ÉPÜLETRE, ÉPÍTÉSZETI RÉSZLETRE
Jelen munkarészben olyan épületekre, épületrészekre láthatunk jó példákat, melyek a település jövőképének kialakítása során lehetnek meghatározóak. A településen bizonyos
részein van lehetőség a mai kortárs, modern építészeti elemeivel felruházott lakóépületek elhelyezésre.
Fontos azonban, hogy új házunk tervezésekor vegyük figyelembe környezetünket. Figyeljünk a telkünket körvevő lakóépületek magasságra, tetőformájára, telepítésére. Azonos
magasság, formavilág megtartása mellett alkalmazhatunk olyan modern épületmegoldásokat, melyek modern külsővel ruházzák fel épületünket.
Jelen épületeken alkalmazott homlokzati anyagok, a kert felé néző hátsóterasz és az egyedi homlokzatkialakítás jó példaként szolgálhat a modern, letisztult építészetet kedvelők
számára.
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Napjainkban sok szó és politikai nyilatkozat hangzik el a falu, a vidék gazdasági, társadalmi felemelésének szükségességéről. Szándék és ígéretek vannak a gazdasági támogatásra, a biztonságos élet megteremtésére, a hagyományok megbecsülésére. A falu problémái e területeken égetően sürgős beavatkozásokat követelnek. Így remény van arra
– ha ez a remény egyelőre nélkülözi is a megvalósítás biztosítékait – de remény van arra, hogy a falu visszanyeri évezredes küldetését, ami a föld megtartása és megművelése;
a falu visszaveszi nemzetmegtartó képességét, ami az ország számára népesedési és szellemi aranytartalék; és a falu újrateremti hagyományait, ami egészséges közösségeket
jelent a hit, az önérzet és az összetartozás érzésének újraépítésével. Ha a reményt valami isteni lélekerősítéssel határozott céllá lehet erősíteni, akkor a fejlődés a vidék természetes gazdálkodásának újraépítésével kezdődik. Majd a sorvadó falvak újranépesítésével folytatódik, s nem utolsó sorban a közösségek, a falulakosság szellemi, szakrális,
kulturális egyesítésével válhat teljessé.

Javasoljuk a felújítások terén a helyi elit irányításával az épületek puszta karbantartása egy olyan szociális program lehetne, amely néhol már elindult (például Terény erre ragyogó
példa, vagy a Tolna megyei Závod). Egy-egy helyi vezető, építész, értelmiségi a falufejlesztést arra építi fel, hogy „dolgozzunk a házon”. Ez régen természetes volt, de most újra
fel kell hívni rá az emberek figyelmét. Ha nincsen más munka, a házakon és a házak körül mindig akad tennivaló.
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JÓ PÉLDÁK: SAJÁTOS ÉPÍTMÉNYFAJTÁK
sajátos építményfajták, reklámhordozók, egyéb műszaki berendezések
A település arculatának kialakításában nagy szerepe van az utcák megjelenésének, küllemének is. Az utcaképet nagymértékben meghatározza a hirdetőtáblák, reklámfelületek
megjelenésének módja. Ezeknek a tábláknak a célja elsősorban a figyelemfelkeltés, ezért
sokszor élénk színekkel vagy túlzottan nagyméretű táblák kihelyezésével próbálják ezt
elérni. Az információ közlését kreatív módon, a környezethez jobban illeszkedve is megtehetjük.
A település központi részein a reklámhordozók kihelyezésekor törekedjünk arra, hogy az
alkalmazkodjon az épület jellemzőihez, anyaghasználatához, színeihez.
A település egyéb területein csak a szabályozás szerinti reklámhordozó helyezhető el, itt
szintén elengedhetetlen a megfelelő anyaghasználat. Az egységesen megtervezett tájékoztató táblák a település arculatának pozitív megjelenését segítik. Az egyedien kialakított, fa faragot oszlopokon álló hirdetőtáblák, üdvözlőtáblák feldobják a településképet.
Az épület homlokzatán elhelyezett reklámfelületek, hirdetőtáblák, cégérek harmonizáljanak az épülettel, színben válasszunk semleges árnyalatokat, földszíneket.
Az igényes, rendezett utcaképhez hozzátartozik az is, hogy hogyan jelennek meg a különböző feliratok, jelzések az épületek homlokzatán. A feliratok megtervezésekor törekedjünk a homlokzat színével harmonizáló betűszín választásra. A felirat stílusa, betűtípusa, sajátos kialakítása figyelemfelkeltő, magára vonzza a tekintetet.
Az egyedi készítésű utcanévtáblák szintén emelik az adott utca képét. Nem javasoljuk
a rikító, színben, anyagában és formájában nem odaillő táblák használatát. Ajánlott a
természetes alapanyagokból készült, az épület homlokzatával harmonizáló táblák kihelyezése.
Pozitív példák, egyedi ötlet alapján megvalósított utcanév táblák, házszámok, melyek
feldobják az épület homlokzatát.

A fatárolás egy igen praktikus megoldását láthatjuk a felső képen.

Fa anyag felhasználásával készült melléképület, amely igen praktikusan beleolvad környezetébe.
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Egy különlegesség Tivadar Községben: fából készült pihenő hinta.

A kép önmagáért beszél. Csodálatos összhantás a természetes anyagok pompájában.
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