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BEVEZETÉS
POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ
Tisztelt Olvasó!

Hosszúvíz Somogy megye egyik legkisebb községe. Múltja mindössze 260 évre tekint vissza, hiszen a falut a Mária Terézia ideje alatt
betelepített németek alapították. Első neve Hidas volt a sok patakot és eret átívelő hidakra utalva.
Az aprócska erdőszéli falu a Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet részeként éli mindennapjait, illetve egy kiemelten védett
természetvédelmi területen helyezkedik el, amely terület egyes veszélyeztetett állat- és növényfajok élőhelye.
Egyetlen utcája kicsinyke, annak is csak a nyugati oldala lakott. Így tehát az épített környezet is oly kicsiny, mint a falu lélekszáma,
viszont a természeti környezete annál gazdagabb. Erre nagyon büszke minden hosszúvízi lakó.
A gazdaságok egymást érik, három szarvasmarha tenyészet található Hosszúvízen, melyből az egyik az őshonos szürkemarhát
tenyészti, több méhészet, méhész is van a faluban, továbbá erdőgazdák és mezőgazdák művelik a termőföldeket.
A csodálatos természeti környezet miatt a község fontosnak tartja a turizmus fejlesztését, 20 férőhelyes panzióval várjuk a pihenni
kívánó vendégeinket. Az aktív kikapcsolódásra vágyók a helyi lovardával lovas túrákon vehetnek részt, de van a faluban műfüves
teniszpálya is, ahol sportolhatnak vendégeink. Emellett másik nagy feladatának tekinti az Önkormányzat a természetvédelmi
szempontból is fontos ökogazdaságok kialakítását és ökoturisztikai attrakciók létrehozását.
Önkormányzatunk fontos és kiemelt céljának tekinti a falu közösségi életének erősítését, az életminőség javítását és a falu lakóinak
megtartását. A települést az erős összefogás és az itt élő emberek együttműködése, tenni akarása jellemzi.
A gyönyörű somogyi lápvidék sokszínűsége, táj változatossága, formája, színei, hangulata, valamint a lakók vendégszeretete és
kedvessége az idelátogató vendégek számára örök élményt nyújt.
Bízom abban, hogy a településünk arculati kézikönyve felkelti az érdeklődését, és a kézikönyvben bemutatott építészeti értékek
figyelembe vételévek épített háza Hosszúvíz újabb büszkesége lesz.

Üdvözlettel:
Máté-Botos Ivett Polgármester
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Hosszúvíz község Somogy megye középső részén, a Dunántúli dombvidék
nagytájon belül a Belső-Somogy középtáj részeként a Marcali-hát kistájon fekvő
település. A falu külterületének nagy része a Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet
területéhez tartozik. A legközelebbi község – Mesztegnyő - 2 km-re található.
Hosszúvíz zsáktelepülés, történeti fejlődése során mindvégig mezőgazdasági
jellegű település volt, ahol a fő megélhetési lehetőséget az erdő- és
mezőgazdálkodás jelentette. A község egyutcás településszerkezetét
meghatározza a területi adottságokhoz való igazodás.

Hosszúvíz község történetéről kevés írásos emlék maradt fenn. Élő
népszokások nincsenek, s a népviseletnek sincs nyoma már. A falu a környék
települései között fiatalnak számít: a szájhagyomány szerint az 1760-as
években Mária Terézia telepítette be az első lakóit. Akkoriban szinte az egész
lakosságot svábok tették ki. A község első neve – ezt a környék több kis
csermelye, patakja ihlette - Hidas volt, de a későbbiekben ezt a helyiek már
csúfnévnek érezték. Helységnévtáblákat készítettek, annak érdekében, hogy
elfeledtessék a gúnynevet, így lett Hosszúfalu. A Hosszúfalu névből az I.
világháború előtti években született meg a Hosszúvíz elnevezés. A falu
Hunyady-birtok volt, és a település lakói dohánytermesztéssel foglalkoztak. A
résztelepülésként idetartozó Cserfekvés a XX. század elején létesült.
Legtöbben az 1930-as népszámláláskor lakták (325 fő). Az 1990-es évek
jelentős változást, fejlődést hoztak Egyre több városlakó és külföldi vásárolt itt
telket és építettek nyaralókat. Jelenleg 10-nél több épület van már az idegenből
jöttek birtokában. A település egyetlen utcájában kb. harminc, többnyire régi ház
áll.
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Hosszúvíz az első katonai felmérésen. (1782-85.)

Hosszúvíz a második katonai felmérésen. (1857.)
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TELEPÜLÉSKARAKTER, TELEKSZERKEZET ÉS TELEKHASZNÁLAT, BEÉPÍTÉSI MÓD ÉS
JELLEMZŐ ÉPÜLETTÍPUSOK
Lakóépületek:
Utcasorba – egy-két kivételtől eltekintve - egészen
kisméretű előkertekkel illeszkedőek, jellemzően az
északi oldalra rendezett oldalhatáros beépítéssel.
Az épületek utcafronti tömege és nyeregtetőgerincei – a hagyományokból adódóan - a
legnagyobb részben párhuzamosak az oldalkerttel
és az utca felé jellemzően oromfalas
kialakításúak. Megtalálhatók még szép számmal a
körbekontyolt
megjelenésű
„kétablakos”
lakóépületek, de találhatók a településen az
utcával párhuzamos gerincű nyeregtetővel
rendelkező
házak
is.
Összességében
megállapítható, hogy ez a vegyesen előforduló
építkezési „hagyomány” nem hat zavaróan az
odalátogatóra, a véletlenszerű váltakozás
érdekessé teszi az amúgy egyenes utcából adódó
látványt. A lakóépületek jellemzően egyszintesek
magastetős kialakítással, de előfordul egy-egy
tetőtérbeépítéssel
rendelkező
épület.
Kijelenthetjük, hogy a településen – oda nem illő –
túlságosan nagy tömegű lakóépület nincs, a
meglévő épületállomány mértéktartó, a helyi
adottságoknak
megfelelő
kialakítású.
A
lakóépületek jellemzően vakolt homlokzati
megjelenésűek, esetenként eltérő színezéssel, de
mértéktartóan megvalósítva. A település egészére
jellemző az égetett tetőcserép-fedés.
6

Középületek:
A belterületi részen a Községháza épülete, valamint a harangláb; külterületen a temetői ravatalozó, valamint a Cserfekvésen lévő volt templom épülete
található. Itt is elmondható, hogy példaértékűen visszafogott tömeg és anyaghasználat jellemzi ezeket az épületeket, melyek mind tömegükben, mind pedig
anyaghasználatukban beleillenek a település képébe.
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Gazdasági épületek:
A pajták, istállók, egyéb gazdasági épületek jellemzően, de nem
kizárólagosan a telek adta lehetőségeknek megfelelően a lakóépület
mögött, azzal egyvonalban sorakoznak. Helyi mértékkel
szélesebbnek nevezhető telkeken a gazdasági épületek különállóan,
az oldalhatáros beépítés tengelyéből kimozdulva is megjelennek. Itt a
vakolt felületeken kívül a nyerstégla homlokzati megjelenés is
előfordul a falazott tégla struktúrába illő nyílászáró megvalósítással.
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ÖRÖKSÉGÜNK

3

TELEPÜLÉSKÉPI – ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEK ÉS JELLEMZŐK
Hosszúvíz község területén országos védelem alatt álló, illetve arra
érdemes művi érték nincs.
Egyedi építészeti érték néhány gazdasági épület, kőkereszt és a
harangláb az I. és a II. világháborúban elhunyt hosszúvizi hősök
nevével, valamint Cserfekvésen a volt templom épülete. Ezekről egy
felsorolást a mellékelt fotódokumentáció alapján találhatunk.
A településen a művi értékek védelmének célja és feladata az, hogy az
épített környezet értékeit a folyamatosan megújuló környezetbe
beillesztve átörökítse. Ezen értékek számbavétele és védelmük
módjának a meghatározása, illetve a védelem elősegítése a települési
önkormányzat feladata, hogy a település múltjának továbbélését
biztosítani lehessen.
A település fejlődése – az idegenforgalmi vonzerő erősítése –
szempontjából fontos feladat a helyi építészeti értékek megóvása, az
új építéseknél a hagyományőrző építészeti karakter megtartása.
A település területén nyilvántartott régészeti lelőhely nem található.
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Fő utca 19., 24 hrsz
Az eredeti formájú, tégladíszítésű istállóépület településképi értéket képvisel. Az
épület felújításáról és folyamatos jókarban tartásáról érdemes lehet gondoskodni.
Helyi védelemre – mivel az utcaképet nem befolyásolja - nem ajánlott.

Fő utca 17., 26 hrsz
A téglaarchitektúrával díszített, nyeregtetős gazdasági épület eredeti formában
fennmaradt tömege helyi építészeti értéket képvisel. Az épület díszítéseinek és
tömegének jelen formájában történő megtartása javasolt. Helyi védelemre –
mivel az utcaképet nem befolyásolja - nem ajánlott.
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Fő utca, 60/1 hrsz
Az 1996-ban épült új haranglábat – az I. és a II. világháborúban
elhunyt hosszúvizi hősök nevével – az államalapításunk 1000
éves évfordulójára Hosszúvíz község lakossága állíttatta. A
harangláb jelen formájában való megtartása, megőrzése
javasolt. Helyi védelembe vétele indokolt.

Fő utca 45., hrsz 68.
A jelen formájában fennmaradt tégladíszítésű gazdasági
épület helyi értéket képvisel. Az épület felújítandó, melynek
során tömege és homlokzati kialakítása eredeti formájában
történő megőrzése javasolt. Helyi védelemre – mivel az
utcaképet nem befolyásolja - nem ajánlott.
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Fő utca, 66 hrsz

Fő utca, 76/10 hrsz

Temető, 018/3

A polgármesteri hivatal udvarában található korpuszt,
valamint a talapzat előtt álló Mária szobrot 1985-ben
állítatta helyre Hosszúvíz község lakossága. A
kőkereszt eredeti állapotában történő megtartása
javasolt és környékének folyamatos jókarban tartásáról
gondoskodni kell. Helyi védelembe vétele indokolt.

A Fő utca északi végén, magánterületen található a
kereszt és a talapzata előtt álló Mária szobor. A
kőkereszt eredeti állapotában történő megtartása
javasolt és környékének folyamatos jókarban tartásáról
gondoskodni kell. Helyi védelembe vétele indokolt.

A temető területén található jó állapotban lévő kereszt
1919-ből származik. Ekkor állítatta Isten dicsőségére
közadakozásból Hosszúvíz község. A kőkereszt
eredeti állapotában történő megtartása javasolt és
környékének
folyamatos
jókarban
tartásáról
gondoskodni kell. Helyi védelembe vétele indokolt.
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Cserfekvés, 032/12 hrsz

Cserfekvés, 032/11

Cserfekvés, 028/13

Cserfekvés lakossága a II. világháború után építette a
templomot. Az épületben hetente egy alkalommal
istentiszteletet tartottak. A volt templom épületének
eredeti formában való helyreállításáról és
környezetének folyamatos jókarban tartásáról
gondoskodni kell. Helyi védelembe vétele indokolt.

A Hosszúvízhez tartozó Cserfekvésen található
keresztet Lehner Mátyás és neje Vadál Katalin állítatta
Isten
dicsőségére
1926-ban.
A kőkereszt
helyreállításáról a helyiek nem kívánnak gondoskodni,
helyi védelemre nem ajánlott.

A cserfekvési temető területén található kereszt erősen
megrongálódott állapotban van. A kereszt eredeti
állapotában való helyreállításáról a helyiek nem
kívánnak gondoskodni, helyi védelemre nem ajánlott.
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HELYI VÉDELEMRE JAVASOLT MŰVI ÉRTÉKEK

MEGNEVEZÉS

HELY

Harangláb

Fő utca, 60/1 hrsz

Kőkereszt

Fő utca, 66 hrsz

TÉRKÉPI HELY
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Kőkereszt

Fő utca, 76/10 hrsz

Kőkereszt

Temető, 018/3

Templom

Cserfekvés, 032/12 hrsz
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TERMÉSZETI ÉRTÉKEK
Hosszúvíz egy természeti kincsekben
bővelkedő csodavilág, Belső-Somogy
szívében. Az aprócska, egyutcás falut
minden irányból természeti értékek
veszik körül. Az egész település
érzékeny természeti terület besorolást
kapott, ezen felül számos országos és
nemzetközi oltalom érinti területét,
hiszen számtalan ritka és védett állat és
növénykülönlegesség otthonául szolgál.
A külterület szinte teljes egésze a
Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet
részét képezi, továbbá a nemzetközi,
közösségi jelentőségű ökológiai hálózat
(Natura2000) különleges madárvédelmi
és
kiemelt
jelentőségű
természetmegőrzési területei óvják az itt
található élőhelyeket és élőlényeket. A
kiemelkedő
természetvédelmi
jelentősége miatt a falu külterülete az
Országos
Ökológiai
Hálózat
magterületének is részét képezi.

Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet
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Hosszúvíz határában a Gyótai-erdő rengetege terül
el. Különlegessége, hogy egy részét a második
világháború idején teljesen elaknásítottak, később
pedig, egészen 1956-ig folyamatosan szervezett
aknaszedő alakulatok semlegesítettek. Ennek
köszönhetően erre a területre sokáig nem lehetett
bemenni, hiszen életveszélyes volt, így az ott lévő
fákat sem vágták ki. Ennek köszönhető a rejtélyes
őserdőmaradvány kialakulása. Igazi faritkaságokkal
találkozhatunk itt: csaknem kétszáz éves tölgyeket
és közel 100 éves kőriseket őriz a különleges
erdőrész. Az erdőben a gombák számos fajtája
megél, de emellett még a szamóca és a ritkábban
előforduló szeder is szedhető.
A település domborzati viszonyait tekintve csaknem
teljesen sík, növényvilága mégis rendkívüli
változatosságot mutat. A homoktalajok sajátos
vízgazdálkodási viszonyainak köszönhetően, már a
néhány méteres szintkülönbség is jelentős
változásokat
eredményez
a
társulások
szempontjából. A pangóvizes mélyedésekben
láprétek, fűz- és égerlápok találhatók, míg a mozgó
vizű területeket égerligetek, helyenként, tölgy-kőrisszil ligeterdők kísérik. Az üde talajokon gyertyánostölgyesek húzódnak, ezeket pedig akár szigetszerű
bükkösök is tarkíthatják. A legmagasabb,
legszárazabb termőhelyeket cserestölgyesek uralják,
míg ezek irtásain száraz homoki gyepek (elsősorban
legelők) jöttek létre.
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Hosszúvíz állatvilága is igen változatos, a környék a Gyótai Vadásztársaság területe. Gyakori a róka, a nagyvadak közül
pedig az őz, a szarvas és a vaddisznó. A határban több kapitális szarvastrófeát is zsákmányoltak már a vadászok. A nedves
és vizes élőhelyek is számos hüllőnek, kétéltűnek és vízimadárnak adnak otthont, de a rétek erdők is madárfüttytől
hangosak. Számtalan ritka és veszélyeztetett fajnak biztosítja a zavartalan szaporodási feltételeket e változatos élőhely.

fotó: AFP

Hosszúvíz községben két természetvédelmi szempontból kiemelt terület is van, amely a kipusztulástól is veszélyeztetett
állat- és növényritkaságok otthona. Az egyik az egykori homokbánya, ahová parti fecskék és gyurgyalagok települtek.
Ezeknek a madaraknak egyik legnépesebb populációját itt lehet megfigyelni. Egy madárról kapta a nevét a település másik
kiemelkedő helye, a falu határában található legelő is, a gólyás-rét, ahol gyakran látni az Európa-szerte ritkaságnak számító
fekete gólyát. A rét azonban nemcsak ezért érdekes, számos szigorúan védett növényritkaságnak is otthont ad. A tél végi
kora tavaszi hóvirág és tőzike virágzásától egészen késő őszig nyílik valamilyen vadvirág. Kora tavasszal egész rétnyi
területek borulnak fehérbe, szinte szőnyegszerűen virágzik a tavasz első két vadvirága. Nagy számban vannak itt kosborok,
tárnicsok és különféle nárciszok, a legkülönlegesebb védett virág pedig a kockásliliom.
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A falu házai mögött csordogál a tájvédelmi körzet névadója a Boronkai-patak. E patak vize táplálja a Gyótaihalastavakat. A település keleti határában pedig egy másik víz, a Gyótai-patak folydogál. A patakok között, a
sűrű erdőkben az élővilág sokféle természeti csodája mellett más különlegességekre is bukkanhatunk. Az
erdőmélyi tisztásokon számtalan kicsi erdei puszta alakult kis. Sok közülük már végérvényesen elszunnyadt,
néhány viszont az utóbbi időben újra éledezni kezdett. A legnagyobb közülük Cserfekvés-puszta, amely
közigazgatásilag Hosszúvízhez tartozik, habár fénykorában több lakója volt, mint Hosszúvíznek valaha is.
Cserfekvés a 20. század első felében élte virágkorát, 450 lakójával önálló életet élt, még iskola is működött. A
kis puszta sorsa az 1960-as, 70-es években pecsételődött meg, ekkorra lakói már elköltöztek, a házak nagy
részét lebontották vagy idővel összeomlottak. Ma egy kézen meg lehet számolni a lakott házakat, a még
megművelt egy-egy darab földet. A többi puszta sorsa is hasonló: Virágospusztának ma már csak egy háza áll,
Kopárpuszta pedig a múlté lett és Szőkepuszta is szinte nyomtalanul eltűnt, Háromház azonban csak most
kezd ébredezni és Kakpusztát is lakják még.
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ELTÉRŐ KARAKTERŰ TELEPÜLÉSRÉSZEK

4
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A településképet alapvetően az utcasorba – egy-két kivételtől eltekintve - egészen kisméretű
előkertekkel illeszkedő lakóházak sora határozza meg, jellemzően az északi oldalra rendezett
oldalhatáros beépítéssel, de változatos tetőforma kialakítással. Megállapítható, hogy a vegyesen
előforduló építkezési „hagyomány” nem hat zavaróan az odalátogatóra, a véletlenszerű váltakozás
érdekessé teszi az amúgy egyenes utcából adódó látványt. A helyben megszokott nagyságrendtől
az egyetlen eltérés az utca keleti oldalán lévő harangláb, mely mind tömegével, mind pedig
anyaghasználatával méltán vált a település ikonikus épületévé.

HOSSZÚVÍZ FALU

A lakosok már korábban elhatározták, hogy az utca nyugati felét virágosítják (rózsásítják), míg a
keleti felét fásítják. Ennek is köszönhetően a falukép kellemes, rendezett megjelenésű, látszik,
hogy az itt lakók szeretik településüket.
A jelenleg – a hivatali épület mögött lévő - közparkként szereplő terület mély fekvése (a magas
vízszint miatt) funkcióját nem tölti be, ezért a település – e helyett - szeretne új közparki területet
kialakítani. A falu mély fekvésű részére felmerült egy „pihenő tó” kialakításának lehetősége. Ez
akár közösségi rendezvények, vagy idegenforgalmi attrakciók részére is kiváló helyet
szolgáltathatna.
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BORONKA-MELLÉK
Hosszúvíz külterületét teljes egészében az erdők uralják. A
Boronka-melléki Tájvédelmi Körzethez tartozó változatos
élőhelyek sokasága az itt található homoktalajok egyedi
vízháztartásának köszönhetően alakult ki. A falu külterületét a
láprétek, fűz- és égerlápok, ligeterdők (égerligetek, puha- és
keményfás ligetek), üde gyertyános-tölgyesek, üde rétek/legelők
valamint a szárazabb cserestölgyesek és homoki gyepek gazdag
kavalkádja alkotja. Ez a rendkívül sokféle élőhely számtalan állat
és növényfaj számára nyújt otthont, közöttük nagyon sok igen
ritka és védett faj is megtalálható, ezért természetvédelmi
szempontból kiemelten fontos terület ez. A talaj igen kedvező
adottságokkal rendelkezik a természetes életközösségek
számára, a növénytermesztés szempontjából azonban igencsak
gyenge. Emiatt az alacsony termőképességű talaj miatt errefelé
mindig nehéz volt az élet. A történelem során többféle
gazdálkodással próbálkoztak a helyiek. A Hunyadyak idején
például a település lakói dohánytermesztéssel foglalkoztak. Ezt
követően a XX. század elején viszont a helyiek elsősorban
repcearatásból éltek. A II. világháború után pedig - a környezet
adta lehetőségeket kihasználva - a libatenyésztés vált a legfőbb
jövedelemforrássá. Ez a körzetesítések után fokozatosan
csökkent, majd megszűnt. A falu művelhető földjein és dús
legelőin a rendszerváltásig szövetkezetben folyt a
növénytermesztés és állattenyésztés, de a házaknál is művelték
a kerteket, nevelték állataikat. Az önkormányzat 1991-ben
vásárolt egy traktort, azóta a helybelieknek ez segíti a
mezőgazdasági munkákat. Hosszúvíz közösségének saját
gyümölcsöse van, melyet falubeliek közösen művelnek,
szüretelnek.
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5
AJÁNLÁSOK, ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ
Hosszúvíz falu
TELEPÍTÉS

A belterületi részre jellemző a kis előkerttel, az északi telekhatárhoz közel épített, a telekhatárral
párhuzamos telepítésű, oldalhatáros beépítésű, a településkép szempontjából lakóház funkcióval
megjelenő utcaképet adó házak sora. Ez az építési telkeken általánosan jellemző beépítés egy
egységes, szerethető faluképet ad. Általánosságban az ettől való eltérés nem megengedhető.
Új épületek építése-, vagy régi épületek bővítése esetén elvárás a jelenlegi településképpel
megegyezően, kis előkerttel megjelenő, az északi telekhatárhoz simuló, oldalhatáros beépítések
megvalósítása. Fontos, hogy az utcáról az épületek „lakó” funkcióval kezdődjenek, az egyéb
gazdasági- illetve tároló funkciók a főépületektől hátrébb – azokkal összeépítve vagy akár azoktól
külön épülettömbben elhelyezve – jelenjenek meg.
Az általánostól különböző meglévő telepítések esetén – mivel ezek hagyományosan a
településkép kialakult részei – indokolt esetben az oldalhatáros beépítéstől a meglévő épületek
bővítése, átépítése során az eltérés megengedhető.
Közpark vagy „pihenő-tó” kialakítása esetén a közösségi vagy idegenforgalmi funkciók
kiszolgálását szolgáló épületek, építmények építésekor indokolt lehet az általános telepítési
feltételektől való eltérés. Ezen területek létrejöttének bizonytalansága miatt telepítési elvárásokat
jelenleg megfogalmazni nem célszerű.
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TEREPALAKÍTÁS

A település belterületi része gyakorlatilag síknak tekinthető. Kijelenthető, hogy terepbevágás
és töltés jellemzően nem fordul elő, a terepadottságok miatt ezek kialakítása nem indokolt.

MAGASSÁG
A település épületei jellemzően magas-tetősek, egy szintesek, de előfordulnak tetőtérbeépítéses lakóházak is.
Új beépítések- vagy meglévő épületek átépítése, bővítése esetén fontos, hogy a település
meglévő karakteréhez illeszkedően lehessen építkezni, azaz egyszintes vagy legfeljebb
tetőtér-beépítéses lakóépületeket lehessen építeni. Fontos az utcakép szempontjából, hogy
az újonnan létrehozott homlokzatok, épülettömegek ne nyomják el a környező, szomszédos
épületeket, ezért mind az épület szélessége, mind a magassága a település átlagos értékeitől
jelentősen ne térjenek el.
A közösségi funkciójú épületek esetén az előbb leírtaktól való eltérés indokolt lehet. Kiváló
példa erre a harangláb, mely pont eltérő karakterének köszönhetően tudott a település
jelképévé válni.
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TETŐHAJLÁSSZÖG
A település épületei jellemzően magas-tetősek. A régebbi épületek és gazdasági épületeik esetében a hagyományosnak tekinthető nagyjából
42°-os, a körbekontyolt megjelenésű „kétablakos” lakóépületek esetében nagyjából 35°-os, valamint néhány – jellemzően tetőtér beépítéses
nyeregtetős - épület esetében 45°-os hajlásszögű tetővel rendelkező épületek találhatóak.
Új beépítések- vagy meglévő épületek átépítése, bővítése esetén fontos, hogy a település meglévő karakteréhez illeszkedően lehessen
építkezni, azaz a meglévő épületek által adott kereteket kelljen tartani az alábbiak szerint:
•

Utcakép szempontjából fontos megjelenésű – az utcára néző oldalon lévő - lakóépület funkciójú épületek esetén a tetőhajlásszög
nyeregtető esetén 40-45° közé essen, körbekontyolt tető esetén 35-45°közé essen, azzal az engedménnyel, hogy a fő
épülettömeghez és funkcióhoz csatlakozó – annál jelentősen kisebb volumenű – épületrészek fedése esetén a jóval kisebb - 20°-os
hajlásszögű – tetőkialakítás is létesíthető legyen (pl.: teraszlefedés, nyári konyha stb).

•

Gazdasági- és melléképületek esetén tetőhajlásszög elvárásokat nem fogalmazunk meg abban az esetben amennyiben ezek az
épületek a főépület takarásában valósulnak meg, azaz az utcakép szempontjából nem meghatározóak.

•

A közösségi funkciójú épületek esetén az előbb leírtaktól való eltérés indokolt lehet. Kiváló példa erre a harangláb, mely pont eltérő
karakterének köszönhetően tudott a település jelképévé válni. Közösségi funkciójú épületek tervezése esetén lehet cél a
figyelemfelkeltés, ezért ezekben az esetekben az épület megjelenésére – tetőhajlásszögére – vonatkozó megkötést nem teszünk,
azzal a kikötéssel, hogy ezekben az esetekben kizárólag magas színvonalú építészeti értéket képviselő épület megvalósítása lehet a
cél.

TETŐFORMA
A településen jellemzően magas-tetős épületek találhatók. Egyaránt előfordulnak nyeregtetős és kontyolt-tetős épületek is.
Az utcakép szempontjából fontos lakóépület funkciójú épületek esetén a nyeregtető és a kontyolt-nyeregtető megjelenése az elvárható.
Kerülni kell a túlságosan bonyolult tetőformákat. A településképtől idegen a manzárdtető, ezért ennek megjelenése a településen nem
engedhető meg.
Gazdasági- és melléképületek esetén az előzőeken túl megengedhető a féltető, valamint a lapos-tető is, abban az esetben amennyiben ezek
az épületek a főépület takarásában valósulnak meg, azaz az utcakép szempontjából nem meghatározóak.
A közösségi funkciójú épületek esetén az előbb leírtaktól való eltérés indokolt lehet. Közösségi funkciójú épületek tervezése esetén lehet cél a
figyelemfelkeltés, ezért ezekben az esetekben az épület megjelenésére – tetőformájára – vonatkozó megkötést nem teszünk, azzal a
kikötéssel, hogy ekkor kizárólag magas színvonalú építészeti értéket képviselő épület megvalósítása lehet a cél. A manzárd-tető ebben az
esetben is kerülendő.
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ANYAGHASZNÁLAT (SZÍNEZÉS)

A lakóépületek jellemzően vakolt homlokzati megjelenésűek, esetenként eltérő színezéssel, de
mértéktartóan megvalósítva. A gazdasági épületek esetén előfordul a nyers-tégla burkolat. A
település egészére jellemző az égetett tetőcserép-fedés.
Új épületek építése, vagy régiek átépítése, bővítése esetén törekedni kell a visszafogott-, a területi
hagyományoknak megfelelő anyag- és színhasználatra.
Homlokzati vakolt falak esetén ajánlott színek: a fehér, piszkosfehér, földszínek (a vörös- narancssárga- sárgászöld színtartomány kevéssé telített és közepesen sötét árnyalatai), kiegészítő
homlokzati színként a szürke és a mogyoró-szín.
FÖLDSZÍNEK

Támogathatóak az árnyalattól függetlenül a pasztell-színek, valamint a nyerstégla- és a pácolt vagy
festett fa-burkolat, míg a terméskő burkolat csak a környezetbe illő módon, az építészeti
hagyományoknak megfeleltethető anyaghasználattal és megjelenéssel elfogadható.
Nem ajánlottak a harsányszínű homlokzatok. Kerülendő homlokzati-fal megjelenés esetén a piros,
a vörös, a sötétszürke, a kék megjelenés. Homlokzati fal esetén kerülendők a fémlemez –
különösen a trapézlemez – burkolatok.
Tetőhéjazat esetén elsősorban a cserép-fedés (kerámia vagy beton) megjelenését kell preferálni,
az elvárt színek a tégla, piros, vörös, bordó, esetleg antracit. Mindenképpen kerülni kell a kék, a
szürke, és a zöld színeket. Ajánlott egyszínű cserép használata, kerülendő a gyárilag foltos
(mediterrán) megjelenésű tetőfedő anyag. Indokolt esetben fémlemez-fedés is elfogadható, melyek
közül preferálni kell a korcolt lemez-fedést (antracit, piros, bordó színekben), esetlegesen
elfogadható a cserepes-lemezfedés kizárólag kőszórásos felületképzéssel (antracit, piros, bordó
színekben).
Érdekes lehetőséget rejt a homlokzat növényzettel való „eltakarása”, melyre helyben is van példa.
Lábazati anyag használatára településképi szempontból megkötést nem teszünk.
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KERÍTÉSEK

A településen általában az áttört jellegű kerítések figyelhetőek meg,
melyek mögött és előtt sok helyen virágosítás található. Kiváló példa
az egyszerű, de látványos és kellemes kerítésmegoldásra a temető
és a harangláb előtti egyszerű fehérre mázolt fakerítés, mely
függőleges léc-kiosztásába némi játékosságot sikerült vinni. A kerítés
„vonalában” megjelenő virágágyás önkéntelenül jobb kedvre deríti a
látogatót.
A település belterületén ajánlott az áttört kerítés és kapu kialakítása,
hogy a kerítésen túli terület ne csak magánterületként funkcionáljon,
hanem szellőssége révén lehetőséget adjon az emberi
kommunikáció létrejöttére, a közösségépítésére. Fontos lenne
virágosítással, növények elhelyezésével a település élhetőbb
karakterét a kerítések vonalában is kihangsúlyozni.
Ajánlott a pácolt vagy festett fa; a mázolt, de egyszerű kialakítású
fém anyagú kerítések megjelenése az utcafronton. Hangulatos a
függőleges léckiosztású kerítések megjelenése, de megfelelő
anyaghasználattal a vízszintes lécezés is lehet településképbe illő. A
kerítéselemek színezésénél – az épületekhez hasonlóan – fontos a
visszafogottság: kerülni kell a harsány színeket. Az épített kerítések
megjelenése sem tiltott, a lábazatnál és a kerítésoszlopoknál elvárás
a vakolt-színezett, vagy a nyerstégla felület. A terméskő kerítésmegjelenés indokolt esetben elfogadható lehet, amennyiben az az
utcaképet meghatározó főépülettel harmonizáló módon, visszafogott
megjelenéssel párosul.
A drót, vagy acélháló utcai kerítések is megengedhetők akkor, ha
ezek megfelelő növényesítéssel a településképbe illeszthetők.
Zárt, tömör kerítések megjelenése településképi szempontból nem
előnyös, ezért ezek építése nem ajánlott.
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HOMLOKZATKÉPZÉS

A településen jellemzően az utca vonalához közeli lakóház homlokzatok
jelennek meg változatos szélességben és elrendezésben oly módon, mintha
különböző emberi „arcokat” látnánk. Előnyös lenne új építések, vagy régi
épületek jelentős átépítése esetén is – elsősorban az utcai homlokzatok
tekintetében – a már meglévő visszafogott utcaképbe illeszkedő
homlokzatkialakításokat viszontlátni. Fontos az arányosság szem előtt
tartása, a helyi adottságok tisztelete, mind az utcai homlokzat szélessége és
a hozzá viszonyított magassága, mind pedig a nyílászáró-falfelület arány,
vagy nyílászáró elhelyezkedés tekintetében. A homlokzat kialakításának
jelentős feltételeit a magasság, tetőforma, tetőhajlásszög, anyaghasználat
fejezetekben tárgyaltak egyértelműen meghatározzák. Egyszerű,
sallangmentes anyag- és színhasználattal a korábban megfogalmazott
elvárások betartásával településképbe illő, mégis modern épületek hozhatók
létre. Bízzunk az építtető belátásában és a tervező szakmai hozzáértésében.

AJTÓK-ABLAKOK
Az utcai homlokzatokon a vízszintes lezárású ablakok a jellemzőek, melyek az épületek megjelenési formáitól függően különböző arányúak lehetnek. Íves nyílászáró kialakítás
látszó nyerstégla boltív esetén ajánlható.
Hagyományosan fa nyílászárók találhatók, de előfordulnak műanyag szerkezetű ablakok is. Továbbra is a vízszintes lezárású ablakok elhelyezése lehetne a megfelelő irány, a
nyílászárók anyaghasználatára kikötést nem teszünk.
Lakóépületek esetében utcára néző ajtót nem találunk, az utcai homlokzaton kizárólag ablakok jelennek meg. Ezt a fajta „tradíciót” a jövőben is javasoljuk fenntartani.
A régi épületeken megjelenő díszes, esetleg faragványos ablakrészletek újbóli megjelenése kedves tisztelgés lenne az elődök munkája iránt, de elvárásként nem fogalmazzuk
meg.
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RÉSZLETEK

Pár kedves részlet a településről…
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Boronka-mellék
MŰVELÉS
A természetvédelmi oltalom alatt álló külterületen elsődleges cél a
természeti értékek megőrzése, melynek eszköze lehet a művelés, kaszálás,
legeltetés és erdőgazdálkodás is. A természetvédelmi oltalom alatt álló
területeken végzett munkák körülményeit és eszközeit, a munkavégzés
idejét stb. szigorúan szabályozzák a védett területeket kijelölő jogszabályok,
a természetvédelmi kezelési tervek és nemzetközi egyezmények (pl.:
Natura2000 területek), ezek megismerése mindenképp szükséges bármilyen
munkavégzés előtt. A boronkai homoki gyepek megőrzése céljából a
tájidegen erdei fenyők és az akác irtása kívánatos, valamint nagyon fontos a
cserjésedés visszaszorítása, hiszen a cél a gyeptársulás fenntartása. A
cserjeirtást követően a legideálisabb a fenntartás tekintetében a gyepek
legeltetése, melyre kitűnően alkalmasak a juhok. A tájidegen fajok
eltávolítása az erdőterületeken is fontos feladat.
A Natura 2000 területeken a természetvédelem célkitűzése a területen élő
védendő fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének
megőrzése, helyreállítása továbbá a kedvező természetvédelmi állapottal
összhangban lévő gazdálkodás feltételeinek biztosítása. A madárvédelem
szempontjából fontos a vizes illetve vízi élőhelyek megfelelő, a természetes
folyamatokhoz hasonló vízellátásának és vízjárásának biztosítása. A terület
szárazodásának mérséklése szükséges, főként a Boronka- ill. az Aranyospatakok medermélyülésének megakadályozásával, valamit vízvisszatartás
által. Az erdei élőhelyeken fontos cél a termőhelyi viszonyoknak megfelelő,
természetközeli,
honos
társulások
megőrzése,
az
erdők
természetességének javítása, folyamatos erdőborítást biztosító
gazdálkodás, holtfa mennyiségének növelése, bükk egyedek kímélete. Az
ideális erdőgazdálkodás igen kíméletes, figyelembe veszi a termőhely
jelentős korlátait, a természetes erdőfejlődési és felújulási folyamatokat. Az
őshonos fajokból álló állományok természetes felújulása elősegíthető a
vadlétszám –a vadásztársaságok által végzett- szakszerű szabályozásával.
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TELEPÍTÉS, ANYAGHASZNÁLAT
Az épületek számát, a beépítés intenzitását a külterületen
minimálisra kell szorítani. A természetvédelmi oltalom alatt
álló területeken kizárólag a természetvédelmi érdekeket
szolgáló illetve a természeti értékek megőrzését biztosító
valamint a természetkímélő gazdálkodáshoz szükséges
épületek és építmények helyezhetőek el.
A kialakult szép tájképi részek megőrzése céljából nem
támogatható új burkolt utak, felszíni elektromos hálózati
vagy hírközlési építmény, reklámfelület elhelyezésére
szolgáló építmény elhelyezése.
Az épületek és építmények elhelyezésénél, minden esetben
a lehető legnagyobb mértékben illeszkedni kell a táji
adottságohoz. Fontos szempont a megfelelő hely
kiválasztásánál, hogy a főbb kilátópontokról kitekintve
(közlekedési utak, kilátók, pihenőhelyek, rekreációs
létesítmények stb.) az épületek ne gátolják a szabad kilátást,
valamint távolról se legyenek szembetűnőek. Az épületeket,
építményeket úgy kell elhelyezni, hogy a természeti
értékeket, növény és állatvilágot a lehető legkisebb
mértékben károsítsák a védett és nem védett területeken
egyaránt. Az elhelyezés mellett a létesítmények formája is
meghatározó: törekedni kell arra, hogy lehetőleg nagy
kiterjedésű egy tömegből álló épületek helyett több kisebb
tömegből álló épületegyüttest hozzunk létre, mely így
kevésbé hangsúlyos, jobban illeszthető a tájban. Az új
épületek kialakításánál, felújításánál érdemes előtérbe
helyezni a természetes anyagok használatát (terméskő, fa
stb.)

NÖVÉNYALKALMAZÁS

Az épületek tájbaillesztése elősegíthető megfelelő növényalkalmazással, mellyel egyúttal a telek esztétikai értéke is növelhető. Az
épület körül telepített növények elősegítik az épület kapcsolódását
annak környezetébe. A növények megválasztásánál előtérbe kell
helyezni a honos növényfajokat, az élőhelyi adottságoknak megfelelő a
Boronka-melléki Tájvédelmi Körzetben jellemző növényeket javallott
ültetni. Semmiféleképpen ne alkalmazzunk a honos társulások
élővilágára bármilyen módon káros vagy veszélyes fajokat (pl.: invazív
idegenhonos növények).
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KERÍTÉSEK
A külterületen a kerítések kialakítása a tájkép szempontjából kerülendő, azonban
amennyiben a külterületi épületek illetve ültetvények, legelők elkerítése indokolt, úgy a
kerítés anyagának és típusának megválasztására is ügyelni kell. Semmiképpen se
építsünk tömör, színes kerítéseket, helyette inkább természetes anyagokból készült, áttört
kerítések telepítése javasolt.
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Kertek
A díszes, szépen karbantartott
előkertünkkel
szervesen
hozzájárulhatunk
településünk
kellemes, hangulatos arculatához. A
gazdag virágkavalkád
rendkívül
barátságos és szerethető arcot fest az
utcának. A hosszúvízi házak csupán
egy
méter
körüli
szélességű
előkertekkel rendelkeznek. Az ilyen
kisméretű,
keskeny
előkertek
esetében
a
gyepesítés vagy
egynyári/évelő virágokból álló díszkert
kialakítására javasolt. Az ültetni kívánt
fajok kiválasztásánál érdemes figyelni
arra, hogy növényeink ne csak
virágukkal, hanem levelükkel esetleg
termésükkel is díszíthetnek, így szinte
egész évben színesíthetik udvarunkat.
Bártan alkalmazzunk gazdag formaés színvilágú növényeket, ugyanakkor
igyekezzünk illeszkedni az épület
stílusához, színvilágáhozt is. Kiváló
választások a színes virágú évelők,
egynyári
virágok,
alacsony
díszcserjék. Az előkert a ház
közelsége és kis mérete miatt
többnyire igen száraz, melyet a kert
megtervezése során, a növények
kiválasztásnál tartsunk észben!
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A kert az épített környezet része, így
fontos, hogy harmonikus egységet
képezzen az épülettel, amelyhez
kapcsolódik. Általában a rejtettebb, hátsó
kertrész nem befolyásolja az utcaképet,
azonban megfelelő és jól átgondolt
megtervezése így is nagyon fontos. A kert
teremti meg a kapcsolatot a természettel,
ezen felül természetesen kertünk minket
is szolgál, hiszen pihenésre, felüdülésre
használhatjuk és nem utolsó sorban
haszonkertként
gyümölcsöket,
zöldségeket is termeszthetünk benne. A
kertünkbe
ültetendő
növénynek
kiválasztásakor lehetőség szerint a helyi
természeti
adottságokhoz
és
hagyományokhoz, meglévő növényzethez
illeszkedő fajokat részesítsük előnyben.
Kerüljük az agresszív ún. inváziós fajokat.
A
kerti
burkolatok
lehetőleg
vízáteresztőek legyenek és részesítsük
előnyben a természetes (fa, nyerstégla,
esetleg terméskő) vagy újrahasznosított
anyagokat használni. Az esetleg nem túl
mutatós
kerti
építményeket
növénytelepítéssel takarhatjuk.
A
rendezett, növényekben gazdag hátsókert
a saját, privát édenkertünk lehet.
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6
AJÁNLÁSOK, UTCÁK, KÖZPARKOK

35

A virágos, zöld utcák, gondozott terek nagyon fontos részei az élhető településnek és a barátságos, szerethető, esztétikus településképnek. Az egyutcás falucska nyugati oldala itt-ott
foghíjasan, de beépített, a keleti oldala viszont alig-alig. Ezen az oldalon, a település majdnem kellős közepén kapott helyet a falu játszótere, közparkja és az 1996-ban épült új
harangláb. A régi faállványos harang a helybéliek emlékezete óta ugyanaz, csupán az állványzatot kellett lecserélni minden bizonnyal. Fekvésének köszönhetően az egész település
nyugodt és csendes, az autóforgalomtól és zajától védett. Szépen kialkított és gondozott park, melynek növényzete gazdag, ápolt, igényes. A park egyaránt megfelelő a kicsik és
nagyok számára, fiatalok és idősek pihenését, kikapcsolódását szolgálja. Javasolt a közpark gondozását a megkezdett magas színvonalon folytatni és karban tartani, idővel az
igényeknek megfelelően továbbfejleszteni.
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Az utakat kísérő zöldsávok szintén fontos szerepet töltenek be a településkép formálásában, ezek
rendezettsége nagyban meghatározza település megjelenését, így fontos ügyelni a rendszeres karbantartásra.
Díszítő funkcióján kívül a járda és a közút közötti utcakertek a kapcsolatteremtést is szolgálják a magántelkek és
a közterületek között. Ezeket a tereket általában a háztulajdonosok alakítják ki, gondozzák, mely nagy
segítséget jelent a településfenntartás szempontjából. Az utcakertek egyéni kialakítása során ügyeljünk arra,
hogy e felületek is kapcsolódjanak az előkertekhez, ugyanakkor egymáshoz is illeszkedjenek, hiszen így lesz az
utcakép egységes és harmonikus. Figyeljünk a növények helyének megválasztására is, a fák gyökerei
megbosszulhatják, ha nem megfelelő méretű helyet biztosítunk nekik.
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Az utak mentén telepített fasorok harmonikus, rendezett utcaképet
eredményeznek. Javasolt megfontolni Hosszúvíz egyetlen utcáján a fasor
,
telepítését,
hiszen egy gondosan telepített fasor igazán egyedi karaktert adhatna
a településnek. Idővel a kifejlett fák romantikus, árnyas, kellemes hangulatot
adnának a Fő útnak, ezzel együtt az egész településnek. Az idelátogatók
emlékezetébe minden bizonnyal belevésődne a különleges és csodálatos
atmoszféra, amit egy robosztus, egyöntetű fasor létrehozna. Egy kellemes
benyomás igen nagy befolyással lehet az idelátogatókra, mely arra ösztönzi
őket, hogy később is visszatérjenek.
A fasorok kialakításakor azonban több dologra is ügyelnünk kell: megfelelő
távolságra ültessük a csemetéket –figyelembevéve végleges méretüket, olyan
fajokat válasszunk, vagy olyan módon helyezzük el a fákat, hogy azok lehetőleg
ne nőjenek bele a felsővezetékbe, egyéb közművezetékekbe –akadályozva a
biztonságos közlekedést. A helyesen megválasztott fajtákkal és jó telepítéssel
elkerülhető a fák csonkolása. Javasolt honos fafajok választása, emellett
érdemes arra is figyelmet fordítani, hogy a fa ne hozzon gyümölcsöt vagy olyan
termést, mely szemetel vagy gyűjtésre ösztönzi a járókelőket. Jók lehetnek a
juhar, hárs vagy az akác faiskolai díszfajtái, melyek lehetnek alacsonyak, színes
lombúak, gömbös, oszlopos stb. formájúak, manapság már számos verziójuk
létezik. Semmiképpen se alkalmazzunk inváziós fajokat.
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Mindamellett, hogy a növények kellemes hangulatot és árnyékot biztosítanak számunkra, a klímaváltozás kedvezőtlen hatásainak mérséklése érdekében folytatott küzdelemben is
rendkívül fontos szerepük van. A járófelületek, burkolatok kialakítása során a vízáteresztésre, a javíthatóságra, tartósságra és az akadálymentességre egyaránt gondolnunk kell. A
burkolat estében az utcákon is javasolt visszafogott, semleges színeket választani.

39

40

Temetőkert
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A temetőkre elsősorban a gyászolás színtereként, a
halottjaink nyugvóhelyeként gondolunk. Pedig amellett,
hogy mindenekelőtt természetesen szakrális szerepet
tölt be, nagyon fontos zöldfelület is, mely kifejezetten
értékes a települések számára. A nagykiterjedésű,
gazdag növényzettel bíró temetőkertek igen
hasznosak, a szépen karbantartott, dús növényzet
pozitív hatással van a mikroklímára és a
levegőminőségre, de emellett kellemes, megnyugtató
hangulatot teremt, ideális pihenésre, kikapcsolódásra.
Egy-egy hatalmas fa, a szépen parkosított, nagy
gyepes terekkel szabdalt temetőkert nyugalmat és
békét sugároz, a külső hatásokat elcsendesíti, így
kialakítva azt az intim, békés környezetet, ahol van
időnk egy pillanatra megállni lélekben is és a saját
csendességünkben megemlékezni vagy csupán
elmélkedni, megnyugodni. A hosszúvízi temető festői
környezetben, erdők ölelésében fekszik, rögtön a falu
elején. Az ide érkezők először a temetőt látják meg,
ezért is nagyon fontos annak állapota. A temetőkert
gyönyörűen karbantartott, takaros fehér kerítéssel
körülvett, egynyáriakkal szegélyezett. A sírokat is
rendszeresen gondozzák, a hangulatot a sírok között
ácsorgó hatalmas fák valamint a rövidre nyírt gyep és
a virágágyások határozzák meg. Javasolt a gyönyörű
temetőkert további gondozása, rendben tartása, a
megkezdett szép munka folytatása.
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7
JÓ PÉLDÁK

A település rendezett közterületeivel, temető kertjével, a helyi adottságokhoz tömegében,
anyaghasználatában példamutatóan illeszkedő harangláb épületével kiváló példát mutat
az élhető, szerethető település kialakítására.
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8
HÍRDETÉSEK, REKLÁMTÁBLÁK, EGYÉB MŰSZAKI BERENDEZÉSEK
A településképet a hirdető táblák, reklámfelületek, cégérek jelentősen meghatározzák. Fontos, hogy ezek a visszafogott hangulatú településképhez illő módon
kerüljenek elhelyezésre. Ajánlott az utca fronti homlokzatra erősített ábrás-feliratos cégérek, az utcai kerítésre vagy kapukra elhelyezett feliratok megjelenése. A
település csendes volta miatt – konkurencia hiányában - az eltúlzott méretű reklámfelületek megjelenése kerülendő. Nem ajánlottak a fény- és neonreklámok.
Közterületen „embermagasságnál” nem nagyobb táblák elhelyezése adhat lehetőséget a jelenlegi településkép megóvására.

A település utcájának nyugati oldalán sorolódik egy beton oszlopsor, mely nem túl épületes látvány. Hosszabb távon lehet cél ezeknek az oszlopoknak a földkábeles
kiváltása, a közterületi világítás barátságosabb módon történő kiépítése. Ezzel a településkép pozitív irányban változtatható lenne.
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