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BEVEZETÉS

Hegymeg község településképi arculati kézikönyve a község természeti és épített értékeit hivatott bemutatni. Célunk
a kézikönyv elkészítésével, hogy mind az itt lakóknak mind pedig azoknak, akik abban gondolkodnak, hogy a jövőben

ideköltöznek, megmutassuk azokat az épületeket, kerítéseket, kerteket stb., melyeket mi jó, a település arculati képébe
illeszkedő és követendő példának gondolunk. Szeretnénk, ha a kézikönyv elősegítené a tudatos építési, építkezési
formák megismerését és alkalmazását.
A környezetünk, utcaképünk, településképünk esztétikája
nem

emblematikus

rendezett,

épületekkel

egymáshoz

érhető

hangulatban,

el,

hanem
színben,

homlokzatban, tetőkialakításban illeszkedő építményekkel.
A szabályok közös megalkotásával módunkban áll
meghatározni, melyek azok az építészeti, környezeti és
kulturális értékek, amelyek követendőek a településen. A
településen a térség népi építészetének, a hagyományos
épületek

bájának,

egyedi

karakterének

megőrzése,

újraélesztése nem csak a múltba, hanem a jövőbe is
mutathat,

kiegészülve

megoldásokkal.

az

Reméljük,

innovatív
hogy

építészeti

elképzeléseink

bemutatásával hozzájárulhatunk a település megfelelő és
korszerű kialakításához.
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HEGYMEG BEMUTATÁSA
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Hegymeg község Borsod-Abaúj-Zemplén megye északi részén, Edelénytől 11 km-re található, a Nyugati-Cserehát

területén. Nyugatról Damak, északkeleten Lak, keleti irányból Tomor községek határolják. Elszigetelt településként
csak alsóbbrendű közúthálózaton közelíthető meg.
Nevét Fényes Elek „Magyarország geographiai szótára" szerint is onnan kapta, hogy „hegyek megett fekszik".
Sajátossága, hogy minden irányból zárt dombok („hegyek") közötti, fészekszerű völgy alján bújik meg. Mindössze a
csapadékot, illetve a jelentős mennyiségű belvizet elvezető patak számára nyílik egy szűk völgytorok Homrogd
irányában.

Az első katonai felmérés (1763-1787)

A település már a tatárjárás idején létezett, erre bizonyíték a községről 1272-ből és 1279-ből fellelhető írásos
dokumentumok nyoma, mindkettő IV. László királyunk kancelláriájából. Ekkor előbb várjobbágyok, majd királyi
szerviensek lakták. Tudva, hogy a királyi kancellária intézményének bevezetése (IV. Béla királyunk) előtt milyen
állapotok uralkodtak az írásbeliség terén, joggal feltételezhetjük, hogy a település már ennél jóval korábban is lakott
helynek számított.
A XIV. századi térképek szerint a község elhelyezkedése eltért a jelenlegihez képest. Borsod vármegye keleti határán
feküdt, a mai Hegymeg - Lak - Szakácsi - Irota községek alkotta vonalon. A szintén szomszédos Tomor már Abaújhoz
tartozott. Akkor a mai, szoros kapcsolatokat fenntartó Hegymeg - Lak - Tomor községek határában a térkép és az
írásos emlékek szerint még másik öt falu létezett: Tornaháza, Sasa, Nyilas, Gyanda és Börkös. Ma már csak dűlőnevek,
illetve a sejtelmes szájhagyomány őrzi emléküket. A falubéli szóbeszéd szerint a Hegymeghez tartozó Bőrkös dűlő
helyén volt a „régi falu", amelyet aztán valamilyen tragédia után a jelenlegi helyén építettek újjá. Ezért találni ott mai
napig számos cserépdarabot egy-egy szántás után.
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A második katonai felmérés (1806-1869)

A török hódoltság idején Hegymeg egy Bocskai nevéhez köthető egyezség révén eleinte egyáltalán nem fizetett adót,
köszönhetően a jelentős számú nemesi lakosságnak. Az egyezséget a felsőbbség elismerte ugyan, de ennek ellenére
csapatokat küldtek ellene, amelyek felégették, kirabolták a települést és elrabolták a lakosság egy részét. Ennek
hatására a község persze szívesen felajánlotta az adót és túlélte a törököt. A XVI - XVII. században a reformáció
hatására a község áttért a református vallásra, amely előírásai szerint minden gyülekezetnek templomot és iskolát
kellett állítani, melyet évente vizitáltak. Ekkortól tekinthetők rendszeresnek az írásos emlékek. Hegymeg történetét,
történelmét sajnos eddig alaposan még senki sem dolgozta fel. A települést a legrészletesebben a Hegymeg
Önkormányzata által 1999-ben, az új iskola átadása alkalmából kiadott, Hideg Ágnes által összeállított tájékoztató
füzetből ismerhetjük meg.
A község lakossága a mai napig döntően a
református

vallást

gyakorolja.

Temploma

azonban nem tornyos, csupán fa harangláb
magasodik előtte, illetve egy világháborús
emlékoszlop,

tetején

Hegymeg
földművelésből,
Tekintettel

egy

lakói
a

turulmadárral.
hagyományosan

állattenyésztésből
környező

földek

éltek.
rendkívül

alacsony aranykorona értékeire, ez az élet
mindig keservesen küzdelmes, a mindennapi
gondok túlélésére összpontosító volt. Erre utal
a lakosság folyamatos cserélődése: alig néhány
olyan családnév van, amelyik hosszabb időn
keresztül fellelhető az erre szolgáló adatok
között.
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Azt vizsgálva, hogy a térség nyolc hajdani falva közül mi tartotta
meg Hegymeget, az egyik ok feltételezhetően a lakosság
folyamatos cserélődése. Az új emberek friss látásmódja,
találékonysága, vállalkozó kedve nagy segítség lehetett ebben a
túlélésért folyó küzdelemben. Az I. világháború után, 1920-ban
még 327 lakossal bírt a község, 1998-ra ez 143, 2015-re pedig
114 főre csökkent.
Az elvándorlás oka részben a városok, az ipar elszívó hatása,
másfelől az, hogy amíg korábban a faluban évszázadokon át
csak a tanító és a pap volt képzett ember, a globalizáció hatására
egyszerre megnyílt a lehetőség a többre törekvő fiatalság
számára a magasabb iskolák felé. A település központjában lévő
iskola már bezárta kapuit.
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A település morfológiai szempontból völgyi falunak tekinthető. A
község a Hegymeg-patak völgyében alakult ki, a patak két
oldalán egy-egy utca helyezkedik el, a Petőfi- és a Kossuth útnak
is egészen a telepüésközpontig csak egy-egy oldalán állnak
épületek. A patak mentén, a völgyben, széles füves, cserjés
zöldterület található. A házak ennél egy kicsit magasabban
épültek, védekezve a patak áradása ellen.
A jelenlegi lakosságot a közszféra és a néhány megtelepült
kisvállalkozás látja el munkával, a munkanélküliség viszont az
országos átlag felett áll. A lakóházak egy részét ideiglenes, nyári
tartózkodási célokra városiak, illetve külföldiek vásárolták fel.
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ÖRÖKSÉGÜNK
A XX. század elején épült hagyományos lakóházak
A lakóházak ugyan műemléki védelem alatt nem állnak, de
jelentős értéket képvisel az a néhány hagyományos lakóház
a településen, amelyek a XX. század első harmadában
épültek.
Az Észak-magyarországi népi építészet még élő emlékei
ezek, melyek építészeti értékükön felül azt is megmutatják,
hogyan nézhetett ki a település a II. világháború előtt.
Ezek a házak dupla ablakkal néznek az utcára, többségük
oszlopos
változatos

tornáccal

is

oszlop-

találkozhatunk.

Sajátos

rendelkezik.
és

A

településeken

homlokzatkialakításokkal

környékbeli minta

a

ruszin

jellegzetességet magán viselő, háromhajtásos, boltíves
tornác.
Jelenleg is több régi épület felújítása zajlik. Fontos, hogy az
épületek minél inkább őrizzék meg az eredeti karakterüket,
különösen az utcai homlokzat és a tornác kialakítását
illetően. Az épületek településképi, építészettörténeti
értéket képviselnek.

3
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Természeti értékek
A

település

környezetének

egy-egy része a Nemzeti
Ökológiai Hálózathoz tartozó
terület, valamint a település
teljes közigazgatási területe a
tájképvédelmi övezet része. A
természetvédelmi
értékkategóriákkal

érintett

területek (Országos Ökológiai
Hálózat

övezetei,

tájképvédelmi

övezet)

a

„településképi

szempontból

meghatározó

területek"

kategóriába sorolandók.
Egyedi tájérték található a
község belterületén és attól
délre is.
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JELLEMZŐ ÉPÍTÉSZETI KARAKTEREK BEMUTATÁSA
Hegymeg

4

Hegymeg község törpefalu, belterületi része településszerkezeti szempontból egységes, ezért egy karakterként
határoztuk meg.
A külterületen mezőgazdasági területek, erdők egyaránt találhatók. A mezőgazdasági területek egy része olyan vegyes
hasznosítású – jellemzően szőlő, gyümölcs, kert művelésű – tájszerkezeti (településszerkezeti) egységet alkotó
terület, ahol elsősorban a tárolás célját szolgáló gazdasági épület és terepszint alatti építmény (pince) található. Ezek
a kertes mezőgazdasági területek, amelyek külön építészeti karakterként definiálhatók.
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Hegymeg belterület
A település központjában található a templom, a különálló harangtorony, az egykori iskola és a Polgármesteri Hivatal.
A középületek léptékükben illeszkednek a lakóépületekhez, amelyek között szép számban találunk száz éves kort
megélt hagyományos parasztházat is. Hegymeg utcaszerkezete javarészt megmaradt az eredeti, XIX. században
kialakult formában, mellette a régi lakóházak, gazdasági épületek fejezik ki a korabeli hangulatot. Sok lakóházat
felújítottak vagy éppen felújítanak. Fontos lenne, hogy az utcai homlokzat egykori karakterét őrizzék meg a házak a
modernizálás után is. Az Edelény felőli bevezető út mellett találunk II. világháború után épült épületeket, melyek
léptékükben, magasságukban egy-két kivételtől eltekintve illeszkednek a hagyományos épületekhez. A patakvölgyben,
valamint a széles utcákon lévő nagy kiterjedésű zöldfelületnek köszönhetően a falu parkos-ligetes jellegű.
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Építészettörténeti előzmények bemutatása
A hagyományos Észak-magyarországi népi építészet rövid bemutatása
Hegymeg hagyományos lakóházainak alaprajzi elrendeződése kezdetben: szoba, pitvar, konyha, hátsó szoba, kamra,
fészer, ól. A pitvar hátsó részéből rekesztették le fallal a konyhát. Később a nyeregtetős házakat már nem zsúppal,
hanem cseréppel fedték. Észak-Magyarországon a lakóházak jellegzetes tetőformájának tekinthető a füstlyukas tető.
A ház eleje voltaképpen kontyos megoldású, felső részén a gerinc alatt azonban kisebb, háromszög alakú, függőleges
nyílást hagytak a füst kivezetésére. Az utcára néző csonka oromfalat (füstlyukas deszkából készítették) kehely, kereszt,
csillag, Nap, Hold mintával díszítették. Gyakran a tulajdonos nevét, a ház építésének évszámát is feltüntették. Jellemző
volt az oldaltornác, amely az utcai homlokzaton félköríves nyílással jelent meg. Az oszlopok fából vagy égetett téglából
készültek, amelyek lábazattal és fejezettel, vagy fejezet nélküli megoldással épültek meg.
A ház előtt kiskertet alakítottak ki, ahova virágokat ültettek.

Az udvarban különféle, a mezőgazdasági tevékenységhez
köthető gazdasági épületek helyezketnek el. Gyakori volt a
hegyoldalba vájt pince. Az udvar legfontosabb és
legnagyobb építménye a csűr vagy a pajta volt.
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Hegymeg külterület
Hegymeg közigazgatási területének külterületi részét a falut körülölelő dombság és a mezőgazdasági területek
foglalják magukba. A térségben évszázadok óta folyik földművelés és gyümölcstermesztés. A település természeti
környezete azonban kedvező lehetőséget biztosít a vidéki turizmus számára is.
A dombvidék, illetve a mezőgazdasági művelés alatt álló területek beépítése nem indokolt és nem tervezett.
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Hegymeg kertes mezőgazdasági területe
Hegymeg belterülete mellett kertes mezőgazdasági
területet is találunk. Itt a beépítés lazább, szabadonálló.

|15

5

ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ, AJÁNLÁSOK
Hegymeg belterület

Ebben a fejezetben nem szeretnénk egyoldalúan állást foglalni,
leszűkíteni a lehetőségeket, viszont szeretnénk bemutatni, hogyan
kerüljük el a legáltalánosabb hibákat.

TELEPÍTÉS
Hegymegre az oldalhatáron álló beépítés jellemző, a telken belüli
elhelyezkedés pedig az utcára merőleges rendszerű.
Az épületek hossztengelye nagyrészt az utcára merőleges, az
épületeket indokolatlanul elforgatni ettől a tengelytől nem javasolt.
A lakóházak jellemzően előkertes beépítéssel kerültek kialakításra, az
azonos

méretű

előkertek

lényeges

elemei

az

egységes

településképnek. Eltérő beépítés nem javasolt és nagyobb mértékben
hátrahúzni vagy az utcavonalra telepíteni az épületet kerülendő.
Az egy vonalban lévő házak adják a harmonikus utcaképet.
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TETŐHAJLÁSSZÖG
Hegymeg

területén

a

családi

házak

tetőhajlásszöge hasonló.
A meglévő épületek közé épülő új házaknak
hasonló tetőhajlásszöggel kell épülniük, mint a
környezetükben lévőké. A túl magas, illetve a
túl alacsony hajlásszögű tetővel rendelkező
épületek

nem

illeszkednek

a

település

arculatához.

MAGASSÁG
Törekedni kell arra, hogy egy utcában hasonló
magasságú épületek kerüljenek elhelyezésre.
A meglévő épületek közé ékelődő új házaknak
hasonló magassággal kell épülniük, mint a
környezetükben lévőké. A túl magas házak nem
illeszkednek a falu arculatához.
A sematikus ábrákon és a képeken példák
figyelhetők

meg

épületmagasság

tetőhajlásszög illeszkedésére.

és
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TETŐFORMA
A településen lévő tetőformák főként konty-, oromzatos
konty-, ritkábban sátortetők.
Új

ház

tervezésénél

a

szomszédos

épületek

figyelembevételével kell illeszkedni a környezethez.
A jellemzően kontytetős házakból álló utcaképbe nem
kerülhet tördelt, összetett tetőformájú épület, hanem
csak a szomszédoshoz hasonló.
A hazai gyökerek nélküli, „mediterrán” stílusú házak
tervezése kifejezetten nem ajánlott Hegymegen.

A

sematikus

ábrák

a

településképbe

illeszkedő

tetőformájú épületekre mutatnak példákat.

TEREPALAKÍTÁS
Hegymeg község a domborzat szempontjából változatos.
Az épületek tervezésénél ügyelni kell a terepviszonyoknak
megfelelő telepítésre. Nem megfelelő, ha az épületet
belevájjuk a terepbe, ezzel nagy árkot képezve.
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SZÍNEK
A homlokzatok színvilága változatos. Ezt lehet erősíteni,
azonban vigyázni kell az élénk színekkel, melyek
egyébként is hamarabb halványulnak az időjárás hatására.
Igyekezni kell a meglévő színvilághoz illeszkedni, például
fehérrel, világos földszínekkel vagy pasztellszínekkel.
Kerülendő a rikító fémlemezfedések, a természetellenes
színek és burkolatok használata.

Példa megfelelő színhasználatra. Javasolt a

Példa a kerülendő színhasználatra.

világos pasztellszínek használata, sötét színű

(A fotó nem a településen készült.)

faablakokkal.
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KERÍTÉSEK
Hegymegen az áttört kerítések jellemzők, melyek
általában fa vagy fém anyagúak. A régebbiek
lábazat és oszlop nélküli kialakításúak, később
alacsony, tömör lábazattal, vakolt tégla oszlopokkal
kialakított kerítések készültek.
A kezeletlen felületű,

betonelemes,

tömör

kerítés tervezése kerülendő.
A kerítések színhasználatánál törekedni kell a ház
színével

harmonizáló

színek

használatára,

fakerítésnél a barna árnyalatai javasoltak.
A teljesen áttört, drótfonatos kerítést utcafronton
próbáljuk kerülni.

A településen általában áttört fakerítéseket találunk, melyek vizuálisan kevésbé választják el az utcától az előkerti
területet, mint a tömör tégla vagy a sűrű lécezéssel kialakított fakerítés. Amennyiben a fa- vagy fémkerítés sötét színű
(sötétbarna, sötétzöld), akkor kontrasztot képez az épülethomlokzat fehér színével, erősen áttört felülete miatt viszont
az épületet nem takarja. A lejtős terepen a terméskővel burkolt beton lábazat támfalként is funkcionál.
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A Hegymegen készült fotók jellemző fa-, illetve fémkerítéseket
szemléltetnek, melyek készülhetnek lábazattal, oszloppal vagy
ezek nélkül. Megfigyelhető az alacsony kerítések kialakítása,
melyek

anyag-

és

színhasználata

sok

esetben

a

természetközeliségre utal. A természetes fa, valamint a kő jól
megfér egymás mellett.
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Hegymeg külterület
A település közigazgatási területének jelentős része tájképvédelmi övezet, ezért fokozott körültekintéssel kell minden
beavatkozást (építést és területhasználatot) megvalósítani, amely miatt a külterületi beépítéseket erősen korlátozni
kell. A tájképvédelmi jelentőségű területeken reklámfelület elhelyezésére szolgáló önálló építmény, felszíni elektromos
hálózati, illetve hírközlési elem vagy építmény elhelyezése nem ajánlott. A világítás kialakítása során, a fényszennyezés
mérséklése érdekében, csak lefelé világító megoldásokat alkalmazzunk.
TELEPÍTÉS
A település külterületén mezőgazdasági épületek találhatók. Itt a beépítés laza, nem egységes, az adott funkció
technológiájához alkalmazkodik. A területek általában véderdővel övezettek, a telkek belső úthálózattal rendelkeznek,
melyek többnyire burkoltak.

MAGASSÁG

TETŐHAJLÁSSZÖG

Javasoltan maximum kétszintes építmények készülhetnek, A tetőhajlásszög szerkezettől függően változhat.
melyek funkciótól függően változhatnak.
TETŐFORMA
A gazdasági területeken általában csarnokszerkezetek
épülnek, melyek statikai számítások alapján adott
formában kerülnek megvalósításra.
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Hegymeg kertes mezőgazdasági terület
Hegymeg külterületén kertes mezőgazdasági területeket is
találunk. Itt a beépítés laza, szabadonálló, kisebb épületeket és
nagyobb kerteket, valamint erdőségeket figyelhetünk meg.

TELEPÍTÉS
A kertes mezőgazdasági területen jellemző a szabadonálló
beépítés.
MAGASSÁG
Új építés, felújítás esetén javasolt alkalmazkodni az épület
környezetében megtalálható épületek magasságához igazodni.
TETŐHAJLÁSSZÖG
A tetőhajlásszög a belterületen is jellemző 30-45° közé tehető.
TETŐFORMA
Általában nyereg- vagy konytető alkalmazása jellemző. Új építés
esetén is javasolt ezt követni.
ANYAG- és SZÍNHASZNÁLAT
Az anyag- és színhasználat esetén a természetes anyagok és a
világos pasztellszínek használata ajánlott.
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KERTEK

Előkertek, gépkocsibeállók
A településen a kerítés és az utca között zöldsáv
található. Településképi szempontból fontos, hogyan
alakítsuk ki és gondozzuk ezeket a területeket. A
szabadabb

utcaszerkezet,

áttört

kerítések

következtében a zöldfelület szövetszerűbb kialakítású
(jobb oldali kép), a kerítésen belül kialakított előkerti
részek együtt élnek az utcával. Egy-egy szépen
megformált
befolyásolja.

kertrészlet

az

egész

utcaképet
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Parkok, terek, utcák
A

növénytelepítések

során

őshonos

fajok

használatára kell törekedni, melyek nem termőhelyidegenek, illetve olyan fajok és kultúrváltozatok
alkalmazására, melyek bizonyítottan nem vadulnak
ki.

Természetvédelmi

támogathatók

azoknak

szempontból
a

nem

növényfajoknak

a

telepítése, melyek könnyen kivadulnak, természetes
élőhelyeken is megjelenhetnek, és károsíthatják az
ott előforduló életközösségeket és fajokat.
A telepítésre javasolt fák meghatározásánál javasolt
még figyelembe venni az ökológiai viszonyokat.
Hegymeg településen a parkok, terek és utcák
területén a növénytelepítés során többek között
javasolt lehet a zöldjuhar, a gyalogakác, a közönséges
vadszőlő vagy a magas aranyvessző. A részletes lista
a Településképvédelmi rendeletben olvasható.
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Pihenőkert, udvar
Hegymegen a hátsó kertben lévő területeket több
évszázadon át megművelték, így biztosítva a helyben
élők megélhetését. Ma is több helyen találunk
gyümölcsöst vagy konyhakertet. A XXI. században már
vidéken is némileg átalakult az élet, az ember vágyik a
pihenésre, melyet leggyakrabban saját kertjében
kaphat meg. Ebben segíthet, ha a lakókörnyezetünket
igényesen formáljuk. Egy szép pihenőkert a ház mögött,
kerti tűzhellyel az életminőségünket javítja. Szép példa
látható erre a lenti fényképen.
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ERKÉLYEK, TORNÁCOK

Az Észak-magyarországi népi építészet jellegzetes eleme az oszlopos tornác. A tornác épülethez viszonyított
elhelyezkedése tájegységenként, illetve a tulajdonos vagyoni helyzete függvényében is változó volt. Hegymeg népi
építészetében jellemző az oldaltornác, melyből számos szép példát találunk a településen. A község középületei is
tornácos kialakításúak.
Általában jellemző a tornác utca felől történő megnyitása. Az oldaltornác készült mellvéddel és mellvéd nélkül is.
Oszlopainak, mellvédjeinek anyaga többnyire vakolt tégla, de találunk faoszlopos megoldást is. A következő oldalon
néhány példa látható a változatos tornáckialakításra.
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ANYAGHASZNÁLAT

Településképi szempontból a cserép és a természetes
pala tetőhéjalás javasolt.

Terek burkolásához javasolt - beton helyett - a térkő
használata.

Kerülendő a településképi és egészségi szempontból is
káros hullámpala alkalmazása.
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AJTÓK, ABLAKOK, KAPUK

A településen az áttört kerítések részeként találunk néhány szép fa-, illetve fémkaput. Gondos kialakításuk fontos,
mert ezek a szerkezetek biztosítják a kapcsolatot az utca és az udvar között.
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Javasolt a megfelelő arányrendszerű fa ablakok beépítése a hagyományos parasztházakon, osztott üvegezésű
kivitelben. Az ablakokra zsalutábla vagy zsalugáter kerüljön árnyékolónak, a külső tokos, fehér műanyag redőny
elhelyezése kerülendő. Erre példa a bal alsó kép, amely nem a településen készült.
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JÁRDÁK, BURKOLATOK

A templom környékén, a beton vagy az aszfalt
burkolat helyett javasolt a természetes anyagú
burkolatkialakítás. Ennek anyaga lehet természetes
kő, bazalt. A felújításoknak köszönhetően az egykori
iskola udvara is nemrég kapott új térkő burkolatot.
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HOMLOKZATKÉPZÉS

Hegymegen az utcára merőleges telepítésű és tetőgerinc
kialakítású, füstlyukas, nyeregtetős épületek telepítése
tekinthető hagyományosnak. Ettől csak a templom és
annak környezete tért el. A jellegzetes XX. századi
parasztházak homlokzata fűrészelt oromzattal, alsó csonka
kontyos tetőformával, osztott fa ablakokkal készült. Az
alábbi

képeken

a

településen

homlokzatkialakítások láthatók.

megfigyelhető
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RÉSZLETEK

Az

építészeti

részletek

szép

formálása

a

népi

építészet

jellegzetességének tekinthető. A mai épületek formálásánál is fontos
egy-egy kémény, zsalugáter, homlokzati részlet kimunkálása úgy, hogy
az az épület egészével összhangban legyen.
Az épület mellett az udvarban, utcán lévő tárgyak, építmények is
hozzájárulnak az összkép egységéhez. Egy szépen megformált kerti
kút, egy gondosan elkészített tornácrészlet is esztétikai értéket
hordozhat.
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MAI PÉLDÁK
Meglévő épület felújítása, a település karakterbe illeszkedően
A hagyományos parasztház felújításoknál törekedjünk
arra, hogy az épület megőrizze eredeti karakterét,
stílusjegyeit. Az utcai homlokzaton lévő két kis, osztott
fa ablakot ne cseréljük nagyobbra, ne helyezzünk elé
külső tokos, műanyag redőnyt. Betekintés elleni
védelemnek

inkább

zsalutábla

vagy

zsalugáter

kialakítása javasolt.
A település polgármesteri hivatala egykor módos
gazdálkodó család birtokában állt. A középület funkció
kismértékű átalakítást, bővítést indokolt. Szerencsére
az átalakítás nem járt az utcai homlokzat és az utca
felől

meghatározó,

karakteres

tetőforma

káros

megváltoztatásával. Megmaradt a faoszlopos tornác,
amely a kerítéshez hasonló terméskő lábazatot kapott.
Az

esetleges

energiahatékonysági

korszerűsítés

esetén a fehér színű nyílászárók helyett célszerű
barnás árnyalatú, fa szerkezetek beépítése.
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Új, a meglévő településkarakterbe illeszthető épület
A településen elhelyezendő új épületek esetén ügyelni kell arra, hogy
azok léptékükben, arányrendszerükben, színükben illeszkedjenek a
meglévő építészeti karakterhez.
A településen az egyszintes lakóépületek kialakítása jellemző. Vakolt
falak esetén a leginkább előforduló szín a fehér. Új épületek
tekintetében is ennek megfelelő kialakítással tervezzünk.
A képeken lévő példák nem a településen készültek, de olyan modern
épületeket mutatnak, amelyek építészeti formaviláguk, léptékük,
színük alapján a meglévő környezetbe illeszthetők.
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UTCÁK, TEREK
Hegymeget középen a Hegymeg-patak szeli ketté. Itt a
patak mindkét oldalán utca fut végig, melyeknek csak
egyik oldalán sorakoznak a házak. Az épületek rendszerint
előkerttel csatlakoznak az utcához, ahol az út mellett
szintén zöldfelület található.
A település központjában, a templom közelében kis tér
helyezkedik el, itt a templom udvarán és a patak
túloldalán
események.

kerülnek

megrendezésre

a

közösségi
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Parkok, terek
A

Hegymeg-patak

széles

zöldfelület

mely
szempontból

mellett
található,

településképi
meghatározó.

Ezen a részen játszóteret,
fedett-nyitott

rendez-

vényteret alakítottak ki.
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HIRDETÉSEK, REKLÁMTÁBLÁK,
SAJÁTOS ÉPÍTMÉNYEK

A településen színes fényreklám helyett a hagyományos
cégérek

elhelyezése

javasolt.

Ezek

a

cégérek

visszanyúlnak a hagyományokhoz, felhívják a figyelmet az
ősi mesterségekre, és nem bontják meg az épületek
homlokzatait.

A

színes,

alkalmazása

nagyméretű
kerülendő.

molinók
A

mai

és

fényreklámok
reklámfelületek

méretükben és színvilágukban teljesen eltérnek a
környezetüktől. Feltűnésükkel elnyomják a helyi települési
összképet és hangulatot.
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Parabola antenna, klímaberendezés és más műszaki berendezések elhelyezése a főhomlokzaton
kerülendő. (A képek nem a településen készültek.)

A képen példa látható antenna álcázására. Ma
már

fenyőfára

hasonlító

kialakítás

is

lehetséges, így a településkép nem sérül, az
antenna beleillik a környezetébe és nem okoz
zavaró látványt. (A képek nem a településen
készültek.)
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A település bemutatása fejezethez felhasználtunk részleteket Szűcs Béla „Hegymeg község múltjáról és
jelenéről” című írásából.
A kézikönyvben szereplő fotók nem kizárólag a településen készültek!
Az építészeti útmutató, a mai példák és a reklámhordozókkal kapcsolatos témakörökben szereplő
javaslatok között, máshol készült fényképeket is beillesztettünk saját adatbázisunkból, hogy olyan
mintákat tudjunk bemutatni, amelyek a település arculatát, karakterét pozitív irányba módosíthatják.
A kézikönyvben kerülendő példaként csatolt fényképek nem a településen szereplő részleteket mutatnak!
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