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1. BEVEZETÉS
A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény értelmében Mány Község Önkormányzata
a partnerei és szakemberek bevonásával településképi rendelet-tervezetet és annak megalapozására
Településképi arculati kézikönyvet készít.
A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény célja a magyarországi települések
sajátos településképének védelme és alakítása társadalmi bevonás és konszenzus által.
A településkép védelme a település vagy településrész jellegzetes, értékes, illetve hagyományt
őrző építészeti arculatának és szerkezetének – az építészeti, táji érték és az örökségvédelem
figyelembevételével történő – megőrzését vagy alakítását jelenti.
A törvény alapján a településkép védelmét a települési önkormányzat településképi rendeletben
biztosítja:
• a településkép védelme elemeinek, a településképi követelményeknek a meghatározásával,
• településképi önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer alkalmazásával,
• önkormányzati településkép-érvényesítési eszközök szabályozásával.
A településképi rendelet szakmai megalapozása érdekében készül a jelen Településképi arculati
kézikönyv.
A kézikönyv a település teljes közigazgatási területére készül.
A kézikönyv a természeti és épített környezet által meghatározott településképi jellemzők
bemutatásának és minőségi formálásának eszköze. A kézikönyv feltárja és ismerteti a település
településkaraktert meghatározó településképi jellemzőit, a településen belül településképi szempontból
jól elkülönülő egyes településrészek arculati jellemzőit és értékeit, és ennek figyelembevételével
javaslatot tesz a településkép minőségi formálására, a településképhez illeszkedő beépítés és építészeti
elemek alkalmazására, egyúttal irányt mutatva az építtetőknek is.
A kézikönyv és a településképi rendelet-tervezet elkészítése, egyeztetése, elfogadása a 314/2012.
(XI. 8.) Korm. rendelet vonatkozó előírásai szerint történik.
A kézikönyv és a településképi rendelet-tervezet az önkormányzati főépítész közreműködésével
készül.
A teljes körű nyilvánosság és a széleskörű társadalmi bevonás biztosításának érdekében a
kézikönyv és a településképi rendelet-tervezet készítését megelőzően és készítése során lakossági
fórumok kerültek megtartásra.
A kézikönyv egyeztetése a Magyar Építész Kamara, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, a
megyei kormányhivatal örökségvédelmi hatáskörében eljáró járási hivatala, az illetékes nemzeti park
igazgatósága és a partnerségi egyeztetés szabályai szerinti „partnerek” véleményének kikérésével
történik. A településképi rendelet-tervezet egyeztetése az állami főépítészi hatáskörében eljáró megyei
kormányhivatal, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, a megyei kormányhivatal örökségvédelmi
hatáskörében eljáró járási hivatala, az illetékes nemzeti park igazgatósága és a partnerségi egyeztetés
szabályai szerinti „partnerek” véleményének kikérésével történik.
A kézikönyvet a Képviselő-testület határozattal fogadja el.
A jogszabályban megfogalmazottak szerint “a kézikönyv a – települések természeti és épített
környezete által meghatározott – településképi jellemzők bemutatásának és minőségi formálásának
eszköze”.
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2. MÁNY TELEPÜLÉS BEMUTATÁSA,
ÁLTALÁNOS TELEPÜLÉSKÉP, TELEPÜLÉSKARAKTER
A kézikönyv a település rövid fejlődéstörténetének bemutatásán, az épített és természeti értékek
számbavételén túl rögzíti a településkaraktert meghatározó településképi jellemzőket, a településképi
szempontból meghatározó településrész arculati jellemzőit és értékeit (2-4. fejezet). Tartalmazza
továbbá a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatokat a településképhez illeszkedő,
példaértékű építészeti elemek bemutatásával (5-7. fejezet).

Településtörténeti áttekintés
Mány közigazgatási területén kelta, római, avar és középkori településekre utaló régészeti leletek
kerültek elő. A település neve, mely 1082-ben bukkant fel először Man alakban, magyar névadással
személynévből keletkezett. A helységnév változatai a következők: 1082-ben Mányszentmiklós, 1339ben és 1389-ben Szentmártonmány, 1321-ben, 1338-ban Mány is előfordul Man változatban. 1476ban is három Mányról: Szentmiklósmány, Szentmártonmány, Logodmány van tudomásunk, 1662-ben
az Eörs-mány elnevezés is előfordul. Mány a középkor évszázadaiban Esztergom vármegyéhez
tartozott.
A veszprémi káptalan XIII. században készült hamis 1082. évi birtokösszeírása szerint a káptalan itt
egy ekealj földet és három szolgát birtokolt. 1321–1341 között a Básztélyiakkal rokon Mányiaké volt.
1338-ban elhatárolták Örstől. 1339/41-ben a Básztélyi rokonság osztozott rajta. Az 1339-ben
előforduló Szentmártonmány elnevezés arra utal, hogy templomos hely volt.
Mány a törökkor elején elnéptelenedett. Pusztaként is csak 1590-ben vették be a budai szandzsák
defterébe. 1703-ban csatolták Fejér vármegyéhez. A XVIII. század közepe táján a református
magyarok mellé katolikus németek telepedtek be.
A településről fennmaradt legkorábbi térkép, az első katonai térképfelvétel szerint a jelenlegi
településszerkezet legősibb része a XVIII. század végén már megvolt.
A mai település régészeti maradványai még csak kis mértékben ismeretesek, a községre
vonatkozóan eddig nem készült régészeti topográfia. 2001-ben a Dózsa György utcában
embercsontokat és kerámiát találtak (3. régészeti lelőhely), s megállapítást nyert, hogy Árpád-kori
temetőt bolygattak meg. Ettől északra, a Kossuth Lajos utca 8. számú háznál (2. régészeti lelőhely)
1974. őszén 1700 g súlyú, 2633 db-ból álló ezüst éremlelet került elő. A lelet legkésőbbi veretei
Mátyás király dénárjai, ezek alkotják a lelet 95%-át. Mindez arra utal, hogy a középkori falu a mai
belterület alatt, a Sajgó-patak mellett terült el.1
A természetföldrajzi tényező az őskortól egészen a legutóbbi időkig meghatározta a falu
szerkezetét, valamint a településhálózatban elfoglalt helyét és kapcsolatrendszerét.

Tájhasználat
Mány Fejér megye északi határán, Komárom-Esztergom és Pest megyével határosan
elhelyezkedő, többutcás, szalagtelkes település a Gerecse déli peremén. A 2500 fős község központi
belterülete (211 ha) a Sajgó-patak partján fekszik, átlagosan 191 m tengerszint feletti magasságban.
Közigazgatási területe (4472 ha) közel É-D-i irányú völgyekkel szabdalt, löszborította, eróziósderáziós dombság.
Mány közigazgatási területe két, egymástól jól elkülönülő tájegység határán fekszik. A terület
északi része, hozzávetőlegesen az 1104 j. Bicske – Zsámbék összekötő úttól É-ra elhelyezkedő terület
a Gerecsevidékhez – azon belül a Keleti-Gerecséhez –, az úttól délre eső terület a Bicske – Zsámbéki
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medencéhez, annak legnyugatabbi részéhez tartozik. A két természetföldrajzi egység táji,
geomorfológiai szempontból, továbbá flórájában és faunájában is jelentősen különbözik egymástól.
A Sajgó-patak, illetve az összekötő út mentén fekvő beépített belterület a közigazgatási terület alig
5 %-át teszi ki. Az épített és zöldfelületi tájképi elemek kialakult arányának megőrzése kívánatos.
A közigazgatási területen tájhasználat szempontjából négy jellemző tájkarakter különböztethető
meg:
• a közigazgatási terület északi részén a Keleti-Gerecse hegylábi, változatos
területfelhasználású, hullámos, lankás domborzatú dombvidéki tája,
• a közigazgatási terület déli részén, a Zsámbéki-medence területén síkvidéki jellegű tájkarakter,
• a patakok menti völgy jellegű tájkarakter,
• a volt zártkerti területek sajátos kisparcellás mezőgazdasági területei.
A Keleti-Gerecse dombvidéki területein a domborzat adta tájképi változatosságon túl a
területfelhasználás változatossága; erdőterületek, gyepterületek, a tájképet karakteresen meghatározó
gyümölcsösök, szántók váltakozása értékes, védendő tájkaraktert alkot.
A Zsámbéki-medence nagyrészt kiváló termőhelyű mezőgazdasági területein a jellemző
tájhasználat az árutermelő mezőgazdálkodás. Az erdősültség alacsony, tájképi változatosságot a Sajgópatak és a Köves- (Kígyós-) patak menti nedves élőhelyek jelentenek.
Természetvédelmi, ökológiai szempontból kiemelendők a patakok mentén még fellelhető nedves
élőhelyek, de sok helyen a mezőgazdálkodás szántóterületei a patakmedrekig lehúzódnak.
A közigazgatási terület keleti szegélyén jellegzetes tájelem a külszíni fejtésű Strázsa-hegyi
murvabánya.
A belterülettől délre a Sajgó-patak két ágának találkozásánál felduzzasztott tározótót
horgásztóként használják.

Strázsa-hegyi murvabánya, előtérben mezőgazdasági területek

Patakvölgyi területek
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A település megjelenése a tájban
A mai közigazgatási területen az idők folyamán két hosszabb életű falu (Mány, Örs) és két kisebb,
rövidebb életű település (Gyula, Gútfölde) volt.
Mány központi belterülete, mely jellemzően lakóterület, a Sajgó-patak völgyéből kiemelkedő
dombok oldalán helyezkedik el. Településkép szempontjából meghatározó jelentőségű a változatos
domborzat, a táji és az épített környezet összhangja.
A település feltáró útja az 1104 j. Bicske – Zsámbék összekötő út, melynek hagyományos
nyomvonala a település egyik főutcája, elkerülő szakasza a lakóterülettől délre, külterületen halad. A
településkép feltárulása különösen szép ÉK felől, Zsámbék irányából érkezve, a Rákóczi utcán (az
országút hagyományos nyomvonala) lefelé haladva feltárul a községközpont, s a szemközti
magaslaton álló műemlék katolikus templom látványa. DNy-i irányból, Bicske felől érkezve az első
meghatározó látvány a temetőkápolna és a műemlék katolikus templom együttesének képe. A
katolikus templomtól induló Szent István utcáról szép rálátás nyílik a műemlék református templomra.
Jelentősebb külterületi lakott, ill. beépített területek: Alsóörs- és Felsőörspuszta, János-hegy,
Nándorpuszta.
Az egykori Örs falu régészeti nyomait még nem találták meg, Alsóörs- és Felsőörspuszta neve őrzi
az emlékét.
János-hegy a Zsámbék – Nyergesújfalu összekötő út mellett fekvő kisebb lakó- és üdülőterület.
Nándorpuszta a Sajgó-patak északi völgyében fekvő egykori birtokigazgatási központ.

A Rákóczi utcán érkezve feltárul a községközpont és
a műemlék katolikus templom látványa.

A Szent István utcáról rálátás a műemlék ref. templomra

A katolikus temetőkápolna és a műemlék templom
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Településszerkezet
A középkori Mány falu településszerkezetét nem ismerjük. A jelenlegi település kialakulása,
történeti fejlődése jól nyomon követhető a történelmi térképek, az első, második és harmadik katonai
térképfelvételek lapjain.
A település a Sajgó-patak völgyében alakult ki, a völggyel párhuzamosan futó többutcás
szerkezettel.
A mai belterület legősibb beépített részei a Sajgó-patak völgyének ÉK-i domboldalán futó
jelenlegi Kossuth Lajos utca és déli elágazásai, a mai Mester sor és folytatása, a mai Deák Ferenc utca
K-i oldala, valamint a Táncsics Mihály utca ÉK-i oldala, továbbá a patakvölgy szemközti
domboldalán a mai Petőfi Sándor és Szent István utcák DNy-i oldalai. Ezek az utcák, valamint két-,
illetve egyoldali beépítésük a XVIII. század végén már léteztek, az első katonai térképfelvételen (1787.
év) már ábrázolásra kerültek.
A XIX. században a fenti beépítés továbbépülésével, és a bicskei országút melletti részbeni
beépítéssel fejlődött tovább a falu. A mai Mester sor és Táncsics Mihály utca környezete intenzívebb
beépítésű lett, beépült a Táncsics Mihály utca DNy-i oldala, kialakult a Dózsa György utca egyoldali
beépítéssel, beépült az országút D-i és részben az É-i oldala. A mai Petőfi Sándor és Szent István utcák
beépítése elérte az országutat, a Szent István utca tölcsér alakú csatlakozásánál kialakult a katolikus
templom és iskola „szigete”. A település északi részén a beépítés tovább nőtt a Köves-hegyi szőlők
irányába, illetve az Alsóörspusztára vezető út mentén (Mátyástelep).
A XX. században az egykori országút, a mai Rákóczi utca beépítése mindkét irányban folytatódott,
beépült a Petőfi Sándor és a Deák Ferenc utcák patak felőli oldala, új utcaként kialakult és beépült a
Zrínyi Miklós utca, illetve beépülőben van a Sport és a Szél utca.
A történeti településmag és a későbbiekben szervesen illeszkedő bővülése a mai napig fennmaradt,
és meghatározza a lakótelepülés szerkezetét és egyben az arculatát is.
A Zsámbék – Nyergesújfalu összekötő út mellett fekvő János-hegy egyéb belterületi lakóterület.
Kialakulása a XIX. század végére tehető, első térképi ábrázolása a harmadik katonai térképfelvételen
(1883. év) látható.
Alsóörs- és Felsőörspuszta jelenleg gazdasági területek. Alsóörspuszta ábrázolása már az első
katonai térképfelvételen (1787. év) szerepel, ott még név nélkül, a későbbiekben Örs, majd
Alsóörspuszta elnevezéssel. Felsőörspuszta a második katonai térképfelvételen (1852. év) Új major,
majd a harmadik katonai térképfelvételen (1883. év) Felsőörspuszta néven szerepel.
Nándorpuszta első térképi ábrázolását a harmadik katonai térképfelvételen 1883-ban találjuk,
birtokigazgatási központként alakult ki.

Első katonai térképfelvétel (felmérés éve: 1787.)

Második katonai térképfelvétel (felmérés éve: 1852.)
(Forrás: mapire.eu.)
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Harmadik katonai térképfelvétel és felújítása (felmérés éve: 1883.)
(Forrás: mapire.eu.)

Mány kataszteri térképe (1884.)
(Forrás: mapire.eu.)
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Településkép, utcaképek, településkarakter
A természetföldrajzi tényező, a vidék változatos domborzati adottságai, a dombvidékről a síkvidék
felé futó patakok, a patakvölgyek közötti domboldalak és tetők alapvetően meghatározzák a település
szerkezetét, a tájban való megjelenését, a karakterét.
A változatos domborzathoz alkalmazkodóan kialakult utcahálózat és beépítés következtében a táji
és az épített környezet nem elkülönülve, hanem egybeolvadva van jelen, a településkép látványában
mindenütt megjelenik a befogadó táj is.
A domborzati adottságokhoz alkalmazkodó, közel párhuzamosan futó többutcás településszerkezet,
valamint az egykori országút menti beépítés a település meghatározó jellegzetessége, melynek
megőrzése mindenképpen kívánatos.
A településkép hangsúlyos elemei a községközpont és a két műemlék templom környezete. A
templomok a lelkészházzal és felekezeti iskolával mindig is (előbb a ref., majd a r.k.) központképző
elemek voltak. A jelenlegi községközpont a XX. században alakult ki az országút, a mai Rákóczi utca
mentén, területileg kapcsolódva a r.k. templom környezetéhez.
Mány hagyományosan beépített részeire jellemző a szalagtelkes szerkezet, az oldalhatáron álló ún.
fésűs beépítési mód. A lakóházak jellemzően az utcavonalra épültek előkert nélkül, vagy minimális
előkerttel. A melléképületek általában a lakóépület mögött, gyakran közvetlenül csatlakozva állnak.
A hagyományos épülettípus az utcára merőleges gerincű nyeregtetős, oromfalas, esetleg kontyolt
nyeregtetős, sárga-fehér színezésű, oldaltornácos kialakítású lakóház.
Az utcaképek tekintetében kedvező, hogy a hagyományos telekszerkezet és az oldalhatáron álló,
többnyire utcavonalas beépítési mód szinte mindenütt megmaradt, a hagyományos épülettípus mellett
viszont helyenként megjelentek jellegtelen, nem illeszkedő tömegű és magasságú épületek is.

Petőfi Sándor utca

Községközpont

Szent István utca

Községközpont
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3. ÖRÖKSÉGÜNK, A TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL
MEGHATÁROZÓ ÉPÍTÉSZETI, MŰEMLÉKI, TÁJI ÉS
TERMÉSZETI ÉRTÉKEK, TELEPÜLÉSKÉPI JELLEMZŐK
Településkép szempontjából az értékeink a kulturális örökség részeként az épített örökség és a
régészeti örökség, valamint a táji és természeti értékek.

Épített örökségünk
Mány közigazgatási területén a védelem alatt álló kulturális örökség köréből országos védettségű
műemlékek és műemléki környezetek találhatók.
Országos egyedi védettségű műemlékek:
•
•

Római katolikus plébániatemplom (1787.) – Szent István utca, 1 hrsz
Református templom (1816.) – Béke tér 7. sz. 134 hrsz

A műemlék római katolikus plébániatemplom a Sajgó-patak völgyének domboldalán, a Szent
István és Rákóczi utca találkozásánál kialakult „szigeten”áll. Batthyány Fülöp gróf építtette, 1787-ben
szentelték fel. Homlokzati tornyos, copf stílusú. 1793-tól helyben lakó káplán, 1824-től lelkészség,
1841-től plébánia, anyakönyvek 1793-tól.

A műemlék római katolikus templom, mellette a plébániaház

Templombelső (Forrás: http://www1.many.hu/index.php?oldal=659.)
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A műemlék református templom a Sajgó-patak völgyének ÉK-i domboldalán futó Kossuth Lajos
utca kettős elágazásánál kialakult teresedésen (Béke tér) áll. A jelenlegi templomépület 1816-ra épült
fel a régi templom helyén. Homlokzati tornyos, klasszicizáló késő barokk. Orgonája 1881-ből való.

A műemlék református templom Béke téri főhomlokzata és nyugati nézete

A református templom a Kossuth Lajos utca felől

Templombelső az orgonával
(Forrás: http://www1.many.hu/index.php?oldal=658.)

Országos területi védettségű műemléki területek a fenti műemlékek műemléki környezete:
•
•

Római katolikus plébániatemplom műemléki környezete
Református templom műemléki környezete

A fenti műemléki környezetek területét a vonatkozó jogszabályi előírások figyelembevételével (ex
lege) a község településszerkezeti és szabályozási tervei határozzák meg. A műemléki környezet
alapvetően a műemlék fennmaradásának, látványának védelmét szolgálja.
A r.k. templom műemléki környezetében található az egykori felekezeti iskola épülete, a
plébániaház, a jelenlegi iskola (Hársfadombi Általános Iskola) épülete, a temetőkápolna, valamint az
ún. Leimen Ház. A területhez közvetlenül kapcsolódik a Rákóczi utca mentén a községközpont.
A ref. templom műemléki környezetében található a Béke tér nyugati térfalaként a templom
melletti lelkészház és az egykori felekezeti iskola épülete, továbbá a templom északi oldalán
kialakított emlékpark (1956-os emlékmű, Székelykapu, Kulák kopjafák) és a Béke téri park.
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Helyi jelentőségű épített örökségünk
Történeti és településképi szempontból meghatározó jelentőségű épületek
•
•

Református lelkészház és egykori felekezeti iskola épülete
Római katolikus plébániaház és egykori felekezeti iskola épülete

A XVIII. század közepéig Mány akkori lakossága református vallású volt. A század közepe táján a
Batthyány család földesúri engedélyével római katolikus vallású német népcsoport telepedett be. A
mai Szent István utca környéki telkeken telepedtek meg, és felépítették templomukat.
Mindkét felekezet épített a templomuk mellé lelkész-, ill. plébániaházat és felekezeti iskolát. Az
előbbi épületek jelenleg is funkciójuknak megfelelően működnek, megfelelő állapotúak. Az egykori
iskolaépületek közül a református jelenleg használaton kívül van. A régi katolikus iskola épületében a
Pro Vobis Műhely működik, amely egy megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató szociális
intézmény.
Napjainkban egy általános iskola működik a községben. Történeti, településképi szempontból és
az identitás erősítése szempontjából mindenképpen kívánatos lenne az egykori felekezeti
iskolaépületek állagmegóvása, felújítása – az eredeti épülettömeg, tetőforma, utcai homlokzat
megőrzésével – és a régi református iskola megfelelő funkcióval való ellátása.

Egykori református felekezeti iskola

Református lelkészház

Egykori római katolikus felekezeti iskola

Római katolikus plébániaház
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•

R.k. temetőkápolna

A r.k. templom környezetében, a Rákóczi utca mentén, a katolikus temető bejáratánál áll a kápolna,
bejárati ajtaja fölötti évszám: 1876.

R.k. temetőkápolna

•

Leimen Ház

A Szent István utca, egykori Mánkár elején, a r.k. templom környezetében álló közösségi Leimen
Házat a Német Nemzetiségi Önkormányzat működteti. Az épület a mai formáját 1998-ban kapta.
Bajor stílusú szálláshely, kisebb rendezvények lebonyolítására is alkalmas. A háború előtt üzlet volt,
az ötvenes években pártház.
Leimen Mány német testvérvárosa, innen és környékéről származtak a XVIII. század közepe táján
betelepülő németek, illetve ide történt az 1946-os kitelepítésük.

Leimen Ház

Udvari homlokzat
(Forrás: http://www1.many.hu/index.php?oldal=655.)
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•

„Waidmannsheil” („Üdv a vadásznak”) vendégház

A ref. templom előtti Béke teret DK-i irányból lezáró épület eredetileg bolt volt, majd tsz-iroda
működött benne. Az épület felújítása, a tér felőli homlokzat kialakítása régi fotók alapján
példamutatóan történt. A vendégház előtti parkban található a Nándorpusztai egykori Fuchs kúria

bejáratánál állt kő amfora.

„Waidmannsheil” vendégház Béke téri homlokzata

•

Béke téri park

Óvoda épülete

A Mester soron álló épület több mint 100 éves, 2002-ben felújításra és bővítésre került.
Hagyományos utcai homlokzata kisvárosias jellegű, bővítése az udvari épületszárnyhoz kapcsolódóan
történt.

A Mesevár Óvoda Mester sori homlokzata

Az udvari épületbővítmény

A fentiekben bemutatott történeti és településképi szempontból meghatározó jelentőségű épületek
helyi egyedi védelem alá helyezése kívánatos.
Jellegzetes, hagyományos lakóépületek
A településen a hagyományos épülettípus az oldalhatáron és többnyire utcavonalon álló, utcára
merőleges gerincű nyeregtetős, oromfalas, vagy kontyolt nyeregtetős lakóház. Jellemző a kedvező
tájolású oldaltornác fa, vagy falazott oszlopokkal, az utcai homlokzaton kialakított bejárati ajtóval. A
homlokzatok színezésénél a sárga és fehér szín dominál.
Ilyen jellegzetes, hagyományos lakóépület található a Szent István utcában (egykori Mánkár), a
Táncsics Mihály utcában (egykori Budai sor), a Rákóczi utcában (egykori Bicskei utca).
14

15

16

Présházak, pincék
Az egykor jelentős szőlőművelés (Köves-hegy, Kismány) és borászat emlékét őrzik a Kossuth
Lajos utca északi részén található présházak és a Köves-hegy alatti, a domboldalba vájt ún. Ereszkedői
pincesor.

Présház a Kossuth Lajos utcában

Ereszkedői pincesor

Szakrális kisemlékek

Nepomuki Szent János szobor (1860-as évek eleje)
a r.k. templom környezetében
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Kőkereszt kő korpusszal (1842.)
a Rákóczi utcán

Ereszkedői pincesor

Emlékművek, emlékparkok
•

I. és II. világháborús Turul emlékmű

Az I. világháborús áldozatok emlékére 1927-ben állítottak emlékművet. Az ötvenes években
megrongált emlékmű 1988-ban helyreállításra és kiegészítésre került a II. világháború halottainak
neveit tartalmazó emléktáblákkal. Ekkor készítette Melocco Miklós szobrászművész az emlékmű
csúcsán lévő bronz turulmadarat.

I. és II. világháborús Turul emlékmű

1848-as emlékmű

18

A világháborús emlékmű a községközpontban, a Rákóczi utca északi oldalán, a Petőfi Sándor utca
és Sajgó-patak között lévő parkban áll.
•

1848-as emlékmű

A Rákóczi utca és Táncsics Mihály utca elágazásnál található 1848-as emlékművet 2014-ben
avatták fel, Csák Attila szobrászművész alkotása.
•

Antall József emlékpark

Az emlékpark a községközpontban, az Ady Endre Művelődési Ház telkén, a Sajgó-patak partján
került kialakításra. Dr. Antall József a Magyar Köztársaság első miniszterelnöke (1990-93.)
magyarországi első köztéri szobrát 1996-ban avatták fel. Domonkos Béla szobrászművész alkotása.

•

A ref. templom északi oldalán kialakított emlékpark, melynek elemei:
•
•
•

1956-os emlékmű
Székelykapu
Kulák kopjafák

Az 1956-os emlékmű Csák Attila szobrászművész alkotása, melyen egy átlőtt madárszárny
jelképezi a szárnyaló szabadságot és véres bukását.
A Székelykapu az erdélyi testvértelepülés, a Maros megyei Mezőbánd ajándéka 2010-ben, a 20
éves testvérkapcsolat emlékére.
A Kulák kopjafák emlékművét a meghurcolt gazdák emlékére állították 2012-ben. Az emlékkő két
oldalán álló kopjafák a székely faragás szimbolikája szerint egy tehetős férfi illetve asszony fejfájaként
értelmezhető.
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•

A mányi svábok betelepülésének emlékkeresztje

A svábok XVIII. századi betelepülésének emlékére állította a Német Nemzetiségi Önkormányzat
2013-ban. Az emlékkereszt a Szent István utca északi végén álló fakereszt korpusszal, védőtetővel,
talapzaton.
•

Kitelepítés emlékköve

Az emlékmű együttes a katolikus temetőben áll. Az 1946-ban kitelepített német családok emlékére
1996-ban, az 50. évfordulón állítottak emlékkövet, melyet a felhagyott, régi sírkövek öveznek. 2006ban az időközben megsérült emlékkövet időjárásálló kőtömbre cserélték az eredeti gránit tábla
megtartásával.

A betelepülés emlékkeresztje

Kitelepítés emlékköve

Kitelepítés emlékköve

•

Cigányzenészek emlékoszlopa

Mányon korábban sok cigányzenész élt, a környéken, illetve budapesti vendéglőkben zenéltek.
Nekik állítottak emléket az utódok 2012-ben a Mátyástelep egyik terén.
•

Kitörés emlékmű

Az emlékmű a Mány-Zsámbék összekötő út mentén található, 2005-ben avatták fel. Az emlékkő
azt a helyet jelöli, ahol 1945. február 15-én a kitörők közül néhány magyar katona átjutott a fronton.
20

Cigányzenészek emlékoszlopa
a Mátyástelepen

Kitörés emlékmű
(Forrás: http://www1.many.hu/index.php?oldal=666.)

A fentiekben bemutatott Ereszkedői pincesor helyi területi védelem alá helyezése, a szakrális
kisemlékek és az emlékművek, emlékparkok helyi egyedi védelem alá helyezése kívánatos. A
lakóépületek esetében a helyi egyedi védelem alá helyezés a tulajdonos hozzájárulásával történhet.
Temetők
A településen két felekezeti temető található, megfelelő területi elhelyezkedéssel. Mindkét
temetőben találhatók még jellegzetes, a XIX. századból való sírkövek, a református temetőben a
bejárat előtt két oldalon, sorban elhelyezve. A katolikus temetőben található a fentebb már említett
kápolna és a „Kitelepítés emlékköve” emlékmű együttes.

Református temető

Katolikus temető
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A belterületen kívül eső örökségünk
•

Kálváriadomb

A belterülettől délre fekszik a Kálváriadomb, tetején három beton kereszt áll magas talapzaton.
Szép kilátás nyílik innen a településre. A Kálváriadombon kelta eraviszkusz temetőt tártak fel. A
felhagyott kőbánya egyedi tájérték.

Kálváriadomb

Hármas betonkereszt

A volt kőbánya

•

Kilátás a Kálváriadombról

Nándorpusztai Fuchs kúria

A XX. század elején épült birtokigazgatási központ céljából, a gazdatiszt szálláshelyének. Az
épület jelenleg üresen áll, leromlott állapotban, benőtte a növényzet. Az egykori kúria bejáratánál lévő
amfora ma a Béke téri parkban található.
•

Hilbert-Mehlschmidt kastély

Alsóörspusztán a XVIII. században épült az egykori emeletes, végső formájában neobarokk
vadászkastély. A kastélykertben kápolna is állt, alatta kriptával. Sajnos mindebből ma már csak a
kastély egy földszinti épületrésze áll leromlott állapotban.
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•

Ruttkai-féle kastély

A Felsőörspusztán álló v. Ruttkai kúria 2003-ban felújításra került, magántulajdonban van.

Nándorpusztai egykori Fuchs kúria

Az amfora ma a Béke téri parkban található.

Archív fotó a Hilbert-Mehlschmidt kastélyról,
Felsőörspusztán a volt Ruttkai kúria.
előtérben a Mehlschmidt család (1927. Alsóörspuszta)
(Forrás: https://www.youtube.com/watch?v=5YhSjHKNxF8)
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Régészeti örökség
Mány közigazgatási területén a védelem alatt álló régészeti örökség köréből általánosan védett,
nyilvántartott régészeti lelőhelyek találhatók.
A régészeti örökség bemutatása, elemzése, a régészeti lelőhelyek listája és területi ábrázolása
Mány hatályos településrendezési eszközeihez készült örökségvédelmi hatástanulmány régészeti
szakterületi munkarészében található.

Táji és természeti értékeink
Mány közigazgatási területén az alábbi táj- és természetvédelmi szempontú kijelöléssel érintett
területek találhatók:
•
•
•

Európai közösségű jelentőségű Natura 2000 hálózathoz tartozó HUDI20037 kóddal „Nyakastető szarmata vonulat” néven kijelölt kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területek,
Országos ökológiai hálózat magterület és ökológiai folyosó övezetének területei,
Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek övezete.

Mány közigazgatási területét a 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet által kijelölt Natura 2000, azon
belül is különleges természet-megőrzési területek:
• a Déli-Gerecse és
• a Nyakastető szarmata vonulat területei érintik.
Vizsgálataink alapján védettség alatt nem álló táji értékek a következők:
természeti értékek:
• nedves élőhelyek, ökológiai folyosók
a Sajgó-patak térsége,
a Kígyós-patak térsége;
• dolomitkristály ritka és különleges lelőhelye a strázsahegyi dolomitbányában.
termeléssel kapcsolatos táji emlékek:
• mezőgazdasági majorok kertjeinek maradványa
Felsőörspuszta kertje - volt Ruttkai-féle kastély és kertje,
Alsóörspuszta kertje - volt Mehlschmidt kastély parkja,
Nándorpusztai díszkert -volt Czigler Géza kastélyának parkja.
településsel kapcsolatos táji emlékek:
• Kálvária
tájképi értékek
• Keleti-Gerecse változatos területfelhasználásának és domborzatának látványa.
Ajánlások
A patakok mentén és a tavak térségében a természetes vízparti növény- és állattársulások, nádasok,
vízállásos területek, gyepek védelmét biztosítani kell.
Mány közigazgatási területén a táj meghatározó elemei a gyümölcsös ültetvények. Táji
szempontból kívánatos lenne távlatban is a jelenlegi gyümölcsös területek megtartása, a gyümölcs
ültetvények kiöregedése esetén azok újratelepítése.
Tájgazdagító elemek a mezőgazdasági fő feltáró utak menti fasorok, erdősávok. Tájvédelmi és
ökológiai szempontból mindenképpen javasolható ezek megőrzése, fejlesztése.
A külszíni művelés által roncsolt területek környezetbeillesztése, a fő feltáró utakról és
magaslatokról való takarása.
A mezőgazdasági
megakadályozása.

tájhasználat

további

biztosítása,
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a

termőterületek

elaprózódásának

4. TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ TERÜLET,
ELTÉRŐ KARAKTERŰ TERÜLETEK LEHATÁROLÁSA,
A TELEPÜLÉSKÉP, ARCULATI JELLEMZŐK ÉS TELEPÜLÉSKARAKTER
BEMUTATÁSÁVAL
Mány területén településképi szempontból az alábbi eltérő karakterű területek különböztethetők meg:
•
•
•

Történeti településrész
Új beépítésű és újonnan beépülő, illetve beépítésre szánt településrészek
Beépítésre nem szánt terület

Településképi szempontból meghatározó területként a történeti településrészt kell kezelni.
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TÖRTÉNETI TELEPÜLÉSRÉSZ
A történeti településrész Mány településképi szempontból meghatározó területe. A történeti
településrész magában foglal a településkép védelme szempontjából kiemelt (a településkép
védelméről szóló törvény alapján) területeket is, amelyek az országos védettségű műemlékek és a
műemléki környezetek területei, a nyilvántartott régészeti lelőhelyek területei, valamint a helyi
jelentőségű területi és egyedi védettségű, illetve védelemre javasolt értékek területei.
A településrész karakterét a változatos domborzati adottságokhoz igazodó, történetileg kialakult,
és a mai napig fennmaradt, közel párhuzamosan futó többutcás településszerkezet, az épített és
természeti környezet harmóniája, a hagyományos szalagtelkes telekszerkezet és telekhasználati mód, a
fésűs, többnyire utcavonalas beépítési mód, és a nyeregtetős, zömmel utcai oromfalas, oldaltornácos
épülettípusok adják. Mindezek helyi értéket képviselnek, és ezért megőrzésre érdemesek a
továbbiakban is.

Légifotó
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A történeti településrész a Sajgó-patak völgyének mindkét domboldalán futó Kossuth Lajos utca
és déli elágazásai, a Mester sor és folytatása, a Deák Ferenc utca K-i oldala és a Táncsics Mihály utca,
valamint a Szent István és Petőfi Sándor utca, továbbá az egykori országút, a Rákóczi utca központi
részének beépítését foglalja magában.
A terület két hangsúlyos pontja a két műemlék templom környezete, melyek a korábbi időkben
központképző elemek voltak, és ez még ma is érzékelhető. A r.k. templom környezetéhez közvetlenül
kapcsolódik a jelenlegi községközpont, amely a XX. században alakult ki a bicskei országút, a mai
Rákóczi utca mentén.
A történeti településrész utcái 1947-ben új nevet kaptak, de a mányiak ma is őrzik a régi
elnevezéseket. A Szent István utca egykori neve Mánkár volt, a Petőfi Sándor utca neve Kurtasor volt,
a Mátyástelep elnevezése Burgunda, a Táncsics Mihály utca neve Budai sor, a Rákóczi utca neve
Bicskei utca, a Deák Ferenc utca neve Hatház utca volt.
A hagyományos épülettípus az utcára merőleges gerincű nyeregtetős, oromfalas, esetleg kontyolt
nyeregtetős, sárga-fehér színezésű, oszlopos oldaltornácos kialakítású lakóház. Az utcai homlokzatot a
kifutó oldaltornác, vagy az azt lezáró bejárati ajtó és a két téglalap alakú ablak alkotta nyílásrend
jellemzi. A homlokzatdíszítést többnyire párkányzatok, nyíláskeretezések adják.
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ÚJ BEÉPÍTÉSŰ ÉS ÚJONNAN BEÉPÜLŐ,
ILLETVE BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TELEPÜLÉSRÉSZEK
Az újabb beépítésű területek szerencsés módon a történeti településmaghoz szervesen illeszkedő
bővítéssel jöttek létre. Az egykori Bicskei országút, a mai Rákóczi utca beépítése a központi részen
intenzívebb lett, és a széleken mindkét irányban folytatódott. Beépült a Deák Ferenc utca patak felőli
oldala, új utcaként kialakult és beépült a Zrínyi Miklós utca, illetve alakulóban és beépülőben van a
lakóterület ÉK-i szélén a Sport és a Szél utca.
Az újonnan kialakított utcák nyomvonala alkalmazkodott a meglévő utcákéhoz és a domborzati
viszonyokhoz is. Az oldalhatáron álló beépítési mód is továbbélt, amely egyébként a tájolás
szempontjából is nagyon kedvező.
A lakóépületek tömege, formája már nem mutat hasonlóságot a hagyományos épületekével, ami
sajnálatos, mivel egy-két jó példát kivéve, jellegtelen kockaházak épültek. Jellemző szintszámként
megmaradt a földszint, illetve földszint és tetőszint, de néhány esetben a tetőtérbeépítés indokolatlanul
nagy homlokzat-, illetve gerincmagasságot eredményezett. Örvendetes viszont, hogy az utóbbi időben
épülnek hagyományos tömegű, formájú lakóépületek is. Az egykori hosszúház alaprajzi bővítésének
jó módja az utcafronttól hátrahúzott merőleges udvari épületszárny kialakítása.
A településrendezési tervekben szereplő új lakóterületi beépítésre szánt településrészek – Kismány,
Szent István és Petőfi Sándor utcák északi irányú folytatása, Sport és Szél utcák északi irányú
folytatása, a Rákóczi utcai beépítés és az elkerülő összekötő út közötti területek – közvetlenül
kapcsolódnak a meglévő lakóterülethez. Gyakorlatilag meglévő utcák és utak meghosszabbításával,
megfelelő kialakításával biztosítható a jelenlegi településszerkezethez szervesen illeszkedő bővítés. A
beépítésnél javasolható az oldalhatáron álló beépítési mód, továbbá a földszintes, esetleg földszint és
tetőtérbeépítéses lakóépületek kialakítása.
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BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLET
Mány beépítésre nem szánt területe jellemzően a külterülete. A jelenlegi változatos tájhasználat, az
értékes szántó- és erdőterületek, a gyümölcsösök, a patakok és tavak menti nedves élőhelyek, a
fasorok együttesen értékes és védendő, megtartandó tájkaraktert alkotnak.
Tájképvédelmi szempontból a fenti elemeken túl kiemelt jelentőséggel bír a belterülethez
kapcsolódó, a Köves-hegy alatti, a domboldalba vájt ún. Ereszkedői pincesor, a Kálváriadomb és a
természetvédelmi területek. Az Ereszkedői pincesor helyi területi védelem alá helyezése javasolt. A
környezetéből kiemelkedő Kálváriadombon álló hármas betonkereszt helyi egyedi védelme javasolt, a
domboldalban felhagyott kőbánya egyedi tájérték, és a terület régészeti szempontból is értékes.
A Sajgó- és a Köves-patakon egy-egy felduzzasztott tározótó létesült. Mindkét tó gyönyörű
természeti környezetben található. A belterülettől délre fekvőt horgásztóként használják. Minimális
infrastruktúrával, csendes, nyugodt, változatos növényzetű környezetben valóban ideális hely a
kikapcsolódásra.
A külterületen, mely alapvetően beépítésre nem szánt, kisebb beépített részek a gazdasági
területek és a mezőgazdasági majorok, melyek a belterülethez kapcsolódnak, illetve a három major
területe: Felsőörspuszta, Alsóörspuszta és Nándorpuszta. Mindhárom majorban a kastély, illetve
egykori kastély parkjának maradványai – bár elhanyagolt állapotban – még fellelhetők.
A beépítésre nem szánt terület nagy részét a kiváló termőhelyi adottságú mezőgazdasági területek
teszik ki, ahol a jelenlegi mezőgazdasági tájhasználat megtartása javasolt a továbbiakban is, kerülve a
termőföld elaprózódását. A volt zártkerti területek a belterülethez kapcsolódnak, kertes mezőgazdasági
területi besorolással.
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5. AJÁNLÁSOK – TÖRTÉNETI TELEPÜLÉSRÉSZ
A
TELEPÜLÉSKÉP
MINŐSÉGI
FORMÁLÁSÁRA
AJÁNLÁSOK: ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ

VONATKOZÓ

Telepítés
A történeti településrészben beépítetlen, üres telek gyakorlatilag nem található. Így új épület
létesítésére csak esetleges bontást követően kerülhet sor. A meglévő épületek igény szerinti bővítése,
átalakítása, felújítása, korszerűsítése, helyreállítása kapcsán várható építési tevékenység.
A településrészben egységesen oldalhatáron álló beépítési mód alakult ki. Ez egyrészt a
domborzati viszonyokhoz alkalmazkodóan kialakult utcahálózat és telekszerkezet esetében a
legmegfelelőbb, mivel így az épületek tájolása a legkedvezőbb, másrészt jó ritmusú, egységes
utcaképek keletkeztek. Az oldalhatáron álló beépítési mód és az utcára merőleges rendszerű telepítés
megőrzése javasolt.
Jellemző az utcavonalas, előkert nélküli, vagy minimális mélységű előkertes beépítés, ami szintén
megőrzendő. Építési tevékenyég esetén a hagyományos utcafronti beépítési vonal megtartása javasolt.
Épületbővítés esetén javasolható az utcafronttól hátrahúzott merőleges udvari épületszárny
létesítése („T” vagy „L” alaprajz).
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Magasság
A történeti településrészben egységesen jellemző a földszintes beépítés, és az ettől való eltérés
nem javasolható. Tetőtérbeépítés esetén a homlokzat- és gerincmagasság indokolatlan növelése
kerülendő.

Tetőforma, tetőhajlásszög
A történeti településrészben jellemző tetőforma az utcára merőleges gerincű nyeregtető, többnyire
oromfalas, esetleg kontyolt alváltozatban. Az épületek esetleges átalakítása, bővítése során ezen
jellemző, hagyományos tetőforma, tetőhajlásszög megtartása javasolt. Építési tevékenység esetén
törekedni kell a korábbi kedvezőtlen tetőátalakítás megszüntetésére, és az eredeti, hagyományos
tetőforma visszaállítására.
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Anyaghasználat, színek
A történeti településrészben meghatározó a hagyományos építőanyagok használata, jellemzőek a
vakolt, sárga-fehér színezésű épülethomlokzatok, és a barna-vörös árnyalatú cserép tetőfedések.
Megfigyelhető egy harmonikus illeszkedés, hasonló anyag- és színhasználat. Mindezen jegyek
megtartása javasolt, építési tevékenység esetén ezekhez illeszkedően kell eljárni. Kerülendő a feltűnő
és környezetéből bántóan kirívó anyag- és színhasználat.

Kerítés
A történeti településrészben jellemzőek az oszlopos kerítések lábazat és áttört résszel, esetenként
teljesen áttört résszel. Találkozunk még szép kőoszlopos kerítéssel is. Az anyaghasználatra a kő, tégla,
fa, fém alkalmazása jellemző. A lakótelkeknél az áttört kerítések kívánatosak, kerülni kell az
igénytelen anyagú (sűrű drótfonat, fémlemez), tömör, nem átlátható megoldásokat.
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KÖZTERÜLETEK TELEPÜLÉSKÉPI ÚTMUTATÓJA
UTCÁK
A településképhez nagymértékben hozzátartozik a közterületek, utak, utcák, terek, parkok látványa.
A közterületek megfelelő kialakítása, folyamatos karbantartása jelentősen hozzájárul a településkép
javításához, a rendezettség érzésének eléréséhez.
Jó megoldás a gyalogos járdák és a járműforgalmi sávok elválasztása zöldfelülettel, gyepesvirágos felülettel, sövénnyel, bokrokkal, gyümölcs-, vagy díszfákkal. A különböző használatú
felületek szétválasztása különböző burkolati anyagok alkalmazásával is lehetséges. Mindkettőre
találunk szép példákat a településen.
A változatos domborzati viszonyok miatt gondot kell fordítani a közterületi rézsűk növényzettel
való stabilizálására.
A közlekedési területeken a csapadékvíz elvezetése nyílt árokrendszerrel történik, ami falusias
lakóterület esetén megfelelő. Folyamatosan gondoskodni kell a fenékburkolatú vízelvezető árkok
tisztításáról, karbantartásáról.
A történeti településrészen keresztül folyó Sajgó-patak medrének folyamatos karbantartása
szükséges, nagyon szép a központban a patakmeder rézsűinek természetes kőlapokkal való burkolása.
A patakon átvezető gyalogos híd fa burkolata és fa korláta a környezetébe illő, igényes kialakítású.
A település egészére jellemző az elektromos légvezetékek zavaró hatása. A vezetékek felújítása
esetén javasolható a földkábeles kialakítás.
A köz- és magánterületeken az invazív és allergizáló növényfajok telepítését mindenképpen
kerülni kell.
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TEREK, KÖZPARKOK
A község közösségi terei, parkjai és emlékparkjai a műemlék templomok környezetében és a
községközpontban találhatók. Az emlékparkok pihenésre is alkalmasak.
A Sajgó-patak mentén egy játszótér és egy kisebb pihenőhely került kialakításra.
A terek, emlékparkok megfelelő – a termőhelyi adottságoknak megfelelő, magas díszítő értékű és
gazdaságosan fenntartható – növényzetének kiválasztása szakember bevonásával célszerű.
Burkolt felületek kialakítása csak a szükséges mértékben és természetes, vagy olyan hatású
anyagok alkalmazásával javasolt.
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AJÁNLÁSOK – ÚJ
TELEPÜLÉSRÉSZEK

BEÉPÍTÉSŰ

ÉS

ÚJONNAN

BEÉPÜLŐ

A TELEPÜLÉSKÉP MINŐSÉGI FORMÁLÁSÁRA VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK:
ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ
Telepítés
Az új beépítésű településrészekben is egységesen az oldalhatáron álló beépítési mód jellemző. Ez
mind a telekhasználat, mind az épületek tájolása szempontjából nagyon kedvező. Az oldalhatáron álló
beépítési mód és az utcára merőleges rendszerű telepítés megőrzése javasolt.
Itt is találkozunk utcavonalas, előkert nélküli beépítéssel, de jellemzőbb az előkertes beépítés. Új
építés esetén az utcafronti beépítési vonal tekintetében alkalmazkodni kell a szomszédos, az utcában
jellemző előkert méretekhez.
Az újonnan beépülő, illetve beépítésre szánt településrészeken is az oldalhatáron álló beépítési
mód és az utcára merőleges rendszerű telepítés javasolható.
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Terepalakítás
A változatos domborzati viszonyok miatt egyes településrészeken számíthatunk lejtős telekre.
Nem elfogadható magas támfal kialakításával az építési hely jelentős bevágása, vagy kiemelése.
Jó megoldás a terepalakításnál az építési hely részleges bevágása, illetve az épület terepre
illesztése.

Magasság
Az új beépítésű településrészekben a földszintes beépítés jellemző egy-két kivételtől eltekintve. A
kiemelkedő emeletes házak indokolatlanul megbontják a beépítés, az utcakép egységét.
Az új beépítésű és az újonnan beépítésre szánt településrészeken javasolható szintszám: földszint,
illetve földszint és tetőszínt. Kerülni kell a meglévő jellemző épület- és gerincmagasság túllépését. A
lakóházak szintterületének növelése vízszintes, és nem függőleges irányban kívánatos.
Tetőtérbeépítés esetén a homlokzat- és gerincmagasság indokolatlan növelése kerülendő.

38

Tetőforma, tetőhajlásszög
Az új beépítésű településrészekben az utcára merőleges gerincű nyeregtető és a sátortető egyaránt
megtalálható tetőforma.
Új építés esetén a tetőforma, a tető egységességének, vagy tagoltságának, valamint a tető
hajlásszögének kialakítása illeszkedjen a szomszédos, illetve az utcában jellemző kialakításhoz.
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Anyaghasználat, színek
Az új beépítésű településrészekben is meghatározó a hagyományos építőanyagok használata. A
változatosság mellett is megfigyelhető egy általában illeszkedő, hasonló anyag- és színhasználat.
Ennek megőrzése javasolt. Új épület építése esetén az anyag- és színhasználat harmonizáljon a
meglévőekkel, nem kizárva természetesen a korszerű építőanyagok használatát. Kerülendő a feltűnő és
környezetéből bántóan kirívó anyag- és színhasználat.

Kerítés
Az új beépítésű településrészekben az oszlopos kerítések lábazat és áttört résszel, esetleg teljesen
áttört résszel kívánatosak. Megfelelő lehet a szemmagasság alatti tömör kerítés is, amennyiben
terméskő, vagy téglaburkolatú, illetve többszintű növénytelepítéssel is kialakítható kerítés.
Az anyaghasználatra vonatkozóan a kő, tégla, fa, fém, növényzet alkalmazását kell előnyben
részesíteni. Kerülni kell az igénytelen anyagú (sűrű drótfonat, fémlemez), magas, tömör, nem átlátható
megoldásokat.
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KÖZTERÜLETEK TELEPÜLÉSKÉPI ÚTMUTATÓJA
UTCÁK, TEREK, KÖZPARKOK
A településképhez nagymértékben hozzátartozik a közterületek, utak, utcák, terek, parkok látványa.
A közterületek megfelelő kialakítása és folyamatos karbantartása jelentősen hozzájárulhat a
településkép javításához, a rendezettség érzésének eléréséhez. Ez fokozottan érvényes az új beépítésű
és újonnan beépülő településrészekben.
Gondot kell fordítani a gyalogos járdák megfelelő szélességű és burkolatú kialakítására. Jó
megoldás a gyalogos járdák és a járműforgalmi sávok elválasztása zöldfelülettel, gyepes-virágos
felülettel, sövénnyel, bokrokkal, gyümölcs-, vagy díszfákkal, amennyiben az út szélessége ezt lehetővé
teszi. Keskenyebb út esetében a különböző használatú felületek szétválasztása különböző burkolati
anyagok alkalmazásával is lehetséges.
A változatos domborzati viszonyok miatt gondot kell fordítani a közterületi rézsűk növényzettel
való stabilizálására, valamint a csapadékvizet elvezető árokrendszer kiépítésére, nyílt árok esetén a
megfelelő kialakításra és a folyamatos karbantartásra.
Az elektromos légvezetékek zavaró látványának kiküszöbölése érdekében a vezetékek felújítása,
illetve új létesítése esetén javasolható a földkábeles kialakítás.
A köz- és magánterületeken az invazív és allergizáló növényfajok telepítését mindenképpen
kerülni kell.
Az új beépítésű és újonnan beépülő településrészekben nem alakultak ki közterek, közparkok. A
település jelenlegi méretét tekintve ez érthető is, jelentősebb távlati lakóterületi bővítés esetén viszont
már kívánatos új közpark kialakítása is.
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6. JÓ PÉLDÁK BEMUTATÁSA
ÉPÜLETEK,
ÉPÍTÉSZETI
RÉSZLETEK,
ZÖLDFELÜLETEK KIALAKÍTÁSA
FELÚJÍTOTT ÉS ÚJ ÉPÜLETEK
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KERÍTÉSEK,

KERTEK,
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ÉPÍTÉSZETI RÉSZLETEK:
AJTÓK, ABLAKOK

Jó példa az eredeti nyílásrend, ablakméret és ablakosztás helyreállítására, illetve megtartására.

Felújításkor megtartásra kerültek a hagyományos
osztású fa ablakok és a falfülke.

Régi fotók alapján helyreállításra került az eredeti
nyílásrend, az ablakméret és ablakosztás.

Présház eredeti fa ajtóval, ablakkal.
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TORNÁCOK
Mány történeti településrészében gyakran találkozunk tornácos lakóépülettel. Az épületek udvari
homlokzatán jellemző az oszlopos, mellvédes, vagy anélküli, nyitott oldaltornác. Az oszlopok
többnyire tégla, vagy vakolt felületűek, de fából is készülnek. Az oldaltornác kifut az utcai
homlokzatra, esetenként ajtóval zárul.
Oldaltornác kialakítása új épületeknél is javasolható, mint ahogyan erre már találunk is példát.
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HOMLOKZATKÉPZÉS, ANYAGHASZNÁLAT, SZÍNEK

A homlokzatkialakításnál jellemző a vakolt felület, a sárga és fehér, illetve ezekhez közel álló
színek használata. A homlokzatdíszítések visszafogottak, elemei a vakolat-tagolás, ablakkeretezés,
párkány. Az udvari homlokzatok dísze az oldaltornác.

RÉSZLETEK
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KERÍTÉSEK
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KERTEK, ZÖLDFELÜLETEK
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7. JÓ PÉLDÁK BEMUTATÁSA
CÍMTÁBLÁK, MŰSZAKI BERENDEZÉSEK

Közműlétesítmény élő sövény takarásában
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