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1
BEVEZETÉS
Az építészetet szokás megfagyott
zeneként emlegetni. Ha átgondoljuk,
valóban nagyon sok hasonlóságot
találhatunk egy zenemű és az építészet
között. Egy épületen a tagolások,
tagozatok, nyílások, a települések
utcáiban az egymás utáni épületek
mind-mind ritmusként is felfoghatók.
Az építészet sokszínűségét tanúsítja a
változatos utcák, terek, épületek
sokasága, mint egy zenekarban a sokféle
hangszer: vonósok, fúvósok, ütősök,
pengetősek és egyebek. Ám, ha a
hangszerek egymásra tekintet nélkül
zenélnek, lehet külön-külön szép dallam
is, amit játszanak, az összhang mégis
hamis. Ugyanígy a házak is lehetnek
eltérőek egymástól, más rendeltetésűek,
de ha nincsenek tekintettel egymásra,
zavaros, élhetetlen környezetet alakítanak ki.
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Egy ház elválaszthatatlan kapcsolatban van környezetével, szomszédaival, településével. Valódi
gyümölcse pedig csak annak a kapcsolatnak van, ahol a felek egymást megismerik, szeretik és
békében élnek egymással. Igaz ez az emberi kapcsolatoktól a zenén át egészen épített
környezetünkig..
Az arculati kézikönyv segítséget kíván nyújtani: a település bemutatásával, az elődöktől örökölt
értékeinek megismertetésével. Az útmutató résszel tárja fel a helyi épített környezet szépségeit,
bevezeti az olvasót az építészeti értékek tárházába, hogy olyan házat tudjon építeni, ami valódi
büszkeséggel töltheti el, és a település képéhez illeszkedik, azt ízléssel viszi tovább. Az ajánlások
nem tekinthetők kötelező jellegűnek, a céljuk nem a tervezési szabadság megkurtítása,
uniformizálása, hanem éppen a valós értékek megismertetése, a sokféle izgalmas lehetőség
feltárása. Az unalomig másolt, giccses, sokszor import klónok helyett a település karakteréhez
illeszkedő választási lehetőségek bemutatása, a nem diktált, hanem valódi szabadság
megismertetése. Ezzel együtt a meglévő értékekből építkezés olyan bemutatkozás a közösségben,
ami az illeszkedés szándékát tükrözve a befogadást is elő tudja segíteni.
Az arculati kézikönyv nem egy merev, lezárt egész, hanem nyílt, folyamatos hozzászólást és
változtatást biztosító kezdeményezés kíván lenni, ahogy a település története sem befejezett,
hanem folyamatosan továbbíródik. Ezért, ha a településen újabb szép ház születik, az bekerülhet, sőt
be is kell, hogy kerüljön a kézikönyvbe, hogy büszke lehessen rá építtetője, tervezője, kivitelezője és a
település egyaránt.

2
DIÓSD BEMUTATÁSA
Diósd egyike a Budapesti Agglomeráció legrégebben lakott településeinek. A fővárostól délnyugatira Érd, Törökbálint és Nagytétény
(Budapest XXII. kerület déli része) között
helyezkedik el. A kedvező földrajzi tényezők
hatására már az őskorban megtelepedett az
ember ezen a tájon. Itt hagyta keze nyomát a
fennsík oldalában előbukkanó karsztsziklák
bar-langjaiban. Őskori emlékek a Szidóniahegy nyugati felén található – ma már védett
– kaptár-fülkék.
A római korból az egykori római hadi út
maradványait, valamint két észak-déli tájolású
sírt sikerült feltárni.
A honfoglalás utáni időkből a XIII. században
találkozunk
először
Diósd
okleveles
említésével. A megelőző időszak ködbe
veszett századaiból egy-egy legendában,
krónikában bukkan elő, hol Diod, hol pedig
Dyod, Gyog, Gyod, Gyogh falu névvel. A
letelepedés, faluforma a Duna jobb partján
viszonylag korán jött létre. Elsősorban királyi
birtokokat vagy királyi emberek birtokát
találjuk itt. A legkorábbi adat a X. század
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elejére utal, melyet Anonymus latin nyelvű művében, a Gesta Hungarorum Magyar-rév című fejezetében találunk meg. Luxemburgi Zsigmond idejében
említik a diósdi várat, és 1417-ben is említenek egy Diósdnál lévő erődöt (a Kutyavár(?) - .ma már Érden...) Temploma is volt, a Szent Bertalan-templom.
A település a török időkben elpusztult. Későbbi benépesítésekor a XVII. század végén sokácok (katolikus szerbek, horvátok), a XVIII. század elején németek
(svábok) érkeztek ide. A sokácok a vallási azonosság miatt később beolvadtak a nagyobb számú német közösségbe, amely viszont máig megőrizte a falu
sokác eredetű nevét: Orasch. A helyi gazdák a települést övező kedvező tájolású és talajadottságú domboldalakra szőlőket telepítettek, és a termés
legszebb részét az úgynevezett szőlőszobákban – gondos kezelés mellett - késő tavaszig is eltartották, hogy jó áron eladhassák a budai, pesti piacokon. A
nagyobbik részből pedig bor készült, amit a karsztos kőzetbe vágott pincékből szintén szívesen vásároltak a budai, pesti vendéglősök, de szívesen
fogadták a promontori pincék is.
A XIX. század szőlőpusztulásai a diósdi domboldalakat sem kerülték el. Azt követően a parcellákat egyre nagyobb arányban gyümölcs-, főleg őszibarack
termesztésre hasznosították, amiben a helyi kertészeti szakemberek nyújtottak segítséget és korábbi szőlősgazdák működtek együtt. Az átállás sikere

Első Katonai Felmérés –1763-1787

Harmadik Katonai Felmérés –1869-1887

Légi felvétel – 2017
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egészen a XX. század ’80-as éveinek végéig tartott. Közben a
parcellák egy része a 30-as évektől, az észak-nyugati településrész II. világháború végén kipusztított fenyő- és tölgy erdőinek
helye pedig az 50-es évektől kezdve fokozatosan budapestiek
kedvelt pihenő-, nyaralóhelyévé kezdtek átalakulni. Az átalakulás
a 90-es évek elejétől robbanásszerű fordulatot vett, amikor a
zártkerti, üdülő-pihenő területeken korábban itt-ott megjelenő
állandó lakók kezdtek tömegessé válni, a kertek gazdasági
építményei helyett dísznövényekkel és gyeppel körülvett
lakóépületek dominálni.
A II. világháborút követően Diósd lakossága rohamos
növekedésnek indult. 1960-ban 1434, 1970-ben 2233, 1980ban 3304, 1990-ben 3653, 1996-ban 4661 fő volt Diósd
népessége; a 2000. évben a lakosok száma meghaladta az
ötezret. A lakosság növekedésével párhuzamosan épültek a
házak és a lakások. A nagyarányú parcellázások még az első
tanácselnök több mint két évtizedes mandátuma (1957-1978)
idején kezdődtek. Főként hétvégi üdülőtelkeket alakítottak ki.
Nyaranta hétvégeken 10 ezernél több ember (lakos és üdülő)
tartózkodott Diósdon. A folyamat során úgy beépült Diósd, hogy
1973-ra elfogyott a külterülete. Fejlődött a csapágygyár, iskola,
könyvtár, több kilométernyi úthálózat, lakótelep épült. A 2013ban várossá vált Diósd látnivalókban, kulturális és szabadidős
programokban, sportolási helyszínekben is gazdag településsé
vált, melynek növekvő és fiatalodó lakossága 2017-re
meghaladta a 10000 főt.
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A természeti gazdagság fontos részei Diósd országos
védettségű természetvédelmi értékei, a védettséget nyert
sziklás területeken élő karsztgyepek és -rétek a diósdi
kőfejtőben és környezetében, illetve a kaptárkövek a kőfejtők
környékén, illetve a Szidónia hegy területén, ahol még barlang is
fellelhető.
A diósdi táj jellegzetes elemei az erdőkkel övezett külszíni és
mélyművelésű kőfejtői, -bányái, melyek az Érdi-fennsík mészkő
peremének bontásával működtek évszázadokon keresztül. A
külszíniek ugyanakkor – rekultivációjuk nyomán – a település
zöld-, rekreációs és pihenőterületeinek jelentős részét képezik
manapság, amire nagyon nagy szükség van – a szinte nullával
egyenlő külterület miatt.
A történeti településszerkezetben örökségi értékkel rendelkező
épületek töredékében barokk, nagyobb részben az eklektika
korában épültek.

3
DIÓSD BEMUTATÁSA – ÖRÖKSÉGÜNK
Településképi szempontból meghatározó építészeti, örökségvédelmi, táji és természeti értékek, települési
jellemzők
Településkarakter
Diósd teljes területe a történelmi fejlődésből adódóan többféle karaktert képvisel. Az eltérő
karakterek egyrészt település történeti fejlődésének nyomán az egykori településközponti lakó- és
gazdasági terület („pincefalu”), másrészt a szomszédos, a szőlő- és gyümölcstermesztéshez
kapcsolódó birtokszerkezet, harmadrészt a fennsíkhoz kapcsolódó észak-nyugatii településrész
természetes terepadottságai, a kiemelkedő gerincek és közbenső völgyek nyomán, végül a fennsík
adta enyhébb lejtőiből alakultak ki.
A Tétényi fennsíkról induló déli-keleti, dél-nyugati lankák hajlatában, a Törökbálintot Téténnyel
összekötő út nyugati oldalán, illetve a Buda, Kamaraerdő felől Érd és Tárnok felé elágazó utak mentén
alakult ki az egykori településközpont, ami szőlőszobák, présházak és pincék zegzugos együtteséből
álló „pincefalu” és ahhoz kapcsolódó, az utakra merőleges fésűs, itt-ott beforduló, sőt zártsorúvá váló
beépítésű lakóházakból álló „Ófalu” együttese volt.
A településközpontot a fennsík peremén kezdődő lankákon főleg szőlő-, majd a XIX. század végi
pusztulást követően telepített gyümölcsös parcellák vették körül, melyek a XX. századi, egyre
rohamosabb átalakulások során előbb gazdasági-, később üdülő-, végül lakóépületetekkel kezdtek
beépülni.
A fennsík peremén XX. századig működő mészkőbányák nyugati oldalán a település észak-déli
hajlatokkal és gerincekkel szabdalt részén elterülő, ám a II. világháború végén teljesen kipusztított
(Hamzsabégi) fenyőerdő helye nyaraló-üdülő területként épült be a XX. század 50-es éveitől kezdve,
majd a folyamat lakóterületté alakulásra váltott az utóbbi 30 év során.
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A Balatoni úttól délre fekvő, a XIX. században még szőlő-gyümölcs termesztésre bevont
dűlők a tulajdonosi szerkezetükkel együtt zártkerti, üdülő-pihenő területté alakultak a
XX. század második felében. A 80-as évektől kezdve erre a területre is a fővárosból
kiköltözők érkeztek és alakítottak át egyre több gazdasági- és üdülőépületet lakóházzá.
A XX. század elején betelepült gépipar sikere a 60-as években az akkorra már
csapágygyárként működő üzem és az Ófalu között hozta létre az első telep-szerű
beépítést, amely – az addig jellemzően falusias beépítéshez illeszkedően – földszintes
sor- és ikerházakból áll azóta is. A 70-es, 80-as években az Ófalu és a Balatoni út közötti
kertek néhány összevont parcellája – a közeli budapesti kerületekbe ingázó és a helyi
ipar munkásai számára – már iparosított technológiájú, 4-5 szintes lakóházakkal épült
be.
Az ezredforduló környékén az agglomeráció élhetőbb területei felé áramló kitelepülők a
tehetőségük szerinti üdülő, vagy zártkerti területeket találták meg, melyek attól kezdve
rohamléptekben kertvárosias lakóterületté kezdtek átalakulni. A folyamat ott járt
optimálishoz közelítő eredménnyel, ahol a nadrágszíj parcellák tulajdonosi
összefogásával épületek és infrastruktúrák elhelyezésére alkalmasabb arányú telkeket
és feltáró utakat alakítottak ki. A megmaradt keskeny, „nadrágszíj” telkeknél a
beépítések és közterületek szűkös, beszorított helyzetük súlyos kompromisszumaivá
váltak.
Telekszerkezet, beépítések
A telekszerkezetet meghatározták a terepadottságok, a Tétényi fennsíkhoz kapcsolódó
lejtők folyásvölgyei és köztes gerincei követéséből történetileg kialakult lakótelkek,
pince-, szőlőparcellák és dűlők. A szintvonalakat enyhén metsző utak, dűlők és az őket
szelő vízmedrek kisebb nagyobb méretű, a parcelláknál szabályosabb, a település
nyugati szélén szabálytalanabb, terepalakulatokat követő, hosszúkás alakú
telektömböket szegélyeznek.
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A domináns lejtők közötti hajlat alján sokszor nedves területen a célok felé
irányultságból és akadályok hiányából adódó sugaras és szabálytalan átkötő
utakból álltak össze szabálytalan négyszög, vagy háromszög alakú telektömbök.
Ezek változó hosszúságú, sokszor szabálytalan alakú telkekre oszlottak. A
kisméretű településmagot követően a dél-nyugatra tartva az utak sugarasan
széttartanak, melyek között, a vízfolyások menti terephajlatokban itt-ott
átkötések alakultak ki.
A településközponti „pincefalu” területen a sűrű, zegzugos útvonalvezetés, a
valamikor „úszó”, mára lekerített apró telkeken többnyire oldalhatáron álló,
általában a bejárati terepszinttel a környező terepszint alá kerülő padlójú szőlő-,
gyümölcsfeldolgozó, -tároló (szőlőszoba, présház) gazdasági épületek jellemzők. A
felszíni építményekhez terepszint alatti, vagy abból enyhén kiemelkedő pincék
kapcsolódnak. A gazdasági épületek időnként más rendeltetésű, utcával
párhuzamos, előkert nélküli főépületekké épültek át.
Az Ófalu, a történelmi településközpont főbb – Alsó (ma Rákóczi Ferenc), Középső
(ma Apponyi Albert) és Felső (ma József Attila) – utcái mentén szabályosabb, a
hagyományos fésűs, hosszúházas beépítésre alkalmas telkek alakultak ki, a gazda
tehetőségéhez mérten itt-ott másfél vagy kétszeres szélességre bővülten..
Az Alsó- és Felső-Gazdag dűlőkben a szőlő- és gyümölcsösparcellákból kialakult
telkek hosszan elnyúlóak, és közel szabályosak. A parcellák fölötti tereplépcsőknél
jellemző a zsákutca. A zártkerti átalakulást követően a sokszor osztatlan közös
tulajdonba került telekrészeken újabb és újabb – különböző beépítési módot
alkalmazó – gazdasági, később üdülő épületek települtek a telkek hosszában. A
későbbi telekosztások ezeken a területeken a hosszúkás parcellák felosztásából,
sokszor közöttük keskeny, gépjárműves megközelítésre és közművek
elhelyezésére egyaránt alkalmatlan „közök” kialakításával, tervezés nélkül történt.
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A fennsík nyugati pereméről induló gerincek és köztük lévő vízfolyások nyomvonalai
között alakultak a legmagasabb és legalacsonyabb pontok menti utcák és a köztük lévő
lejtőkön beépítésre alkalmasabb arányú telkek. A később betelepült fennsík közeli
részeken kisebbek, szabályosabbak a telkek. A korábban nem művelt területek
nagyméretű tömbjeiben a terepfelszín fővonalait követő utcák között arányosabb
telekosztás alakult ki.
Végül a fennsíkhoz tartozó, még nem beépített terület, az Árpád-házi lakópark került
felosztásra az ezredforduló környékén – az élhetőséghez optimális beépítési
feltételekkel.
Beépítési módok, épülettípusok
A) Nagyvárosias jellegű, úszótelkeken álló, többszintes lakó-, közöttük itt-ott
földszintes kereskedelmi és szolgáltató épületek. Jellemző a hasábhoz hasonló
tömeg és a lapostető. A homlokzatok – az építés korabeli iparosított
technológiából adódó – részletképzés nélküli szerkezet- és anyaghasználattal
készültek.
B) Szabadonálló, itt-ott villaszerű kertvárosias épületek általában egyszerűbb
tömeg- és tetőkialakítással, bár néha toronyszerű tetőformák is előfordulnak. Az
oldalhatáron álló épületeknél az épület kerti oldalának középső részén itt-ott
üvegezett portikusz szerű előterek. Sok épületnél megmaradt az eredeti
nyíláskialakítás, nyílásosztás, ám elpusztult a vakolatarchitektúra.
C) Oldalhatáron álló többnyire gazdasági-, néha már üdülőépületek általában
egyszerű tömeg- és tetőkialakítással. Félnyereg tetőformák is előfordulnak. Az
átalakítások, továbbépítések során a jellegtelen elődökből csak a padlószintek
maradnak. A tulajdoni viszonyokból adódóan sokszor nincs kialakult építési
vonal.
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D) Népi jellegű tornácos épületek oldalhatáron állóak, az épület hosszoldalán
végigfutó tornáccal, a tornác fa vagy vakolt oszlopai között időnként
díszesen faragott áttört fa szemöldökdísszel és mellvéddel. Az utcai
homlokzaton előfordul a tornác végében is ajtó, melynek kialakítása az
utcai, (tiszta)szoba ablakaival, a deszkázott, vagy vakolt oromfallal
összehangolt faszerkezet.
Országos és helyi védettségű épített örökség
Diósd kevés országos jelentőségű műemlékkel büszkélkedhet a település messzire
visszanyúló eredete ellenére. Jóval jelentősebb viszont a helyi örökségi értéket
hordozó épületek, építmények, köztéri alkotások, szakrális emlékek száma a
településen. A kézikönyv jellege és célja miatt az összes emlék felsorolására nincs
mód, de a legjelentősebb épített környezetből merített példák a településképi
értékkörbe tartozva mindenképpen bemutatásra érdemesek. A részletes
felsorolásból kimaradó, a kézikönyvben itt-ott feltűnő épített értékek:
•

A Szent Flórián szobor, az I. világháború áldozatainak hősi emlékműve, a II.
világháborús emlékmű, a „Barátság-kút", a Barátság-emlékmű, a ’48-as
diósdi nemzetőrök emlékműve - Perczel Mór szobra, az 1956-os emlékmű,
a Szent Gellért szobor, az „Anya gyermekével” szobor, a Wass Albertemlékhely, az Árpád-ház Emlékhely és Országzászló.
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ORSZÁGOS
VÉDETTSÉGŰ
ÉRTÉKEK
Szent Gellért kápolna
• Szent István tér
Az egyik országos
jelentőségű emlék, amit
Gróf Illésházy János
érd-diósdi föld-birtokos
építtetett 1772-ben a
Boldogságos
Szűz
Mária
Szeplőtelen
Fogantatása
tiszteletére. A késő barokk
formavilága
jellemzi
mind alaprajzi, mind
nyílás kialakítási részletei terén. Sajnos fa
harangtornyát az idők
során elvesztette.
Nepomuki Szent János szobor • Rákóczi Ferenc utca
Az egykor Felsőkút-pataknak nevezett vízfolyás mellett áll. A késő
barokk korból származik, feltehetően Illésházy János készíttette.
Metszett baluszter posztamensen áll a mészkőből készült, finom
kidolgozású mű.

3 | diósd bemutatása – örökségünk | 17

HELYI TERÜLETI VÉDETT
ÉRTÉKEINK
A településközpont helyi területi védett
része a Pincefalu, ami az Ófalu elkülönülő
területe. A régi szorosan egymás mellé
sorolt présház-szőlőszoba-pince és lakóépületek formálása és a zegzugos utcák,
közök halmaza a terület védendő történeti
és építészeti értéke. A kő- és tégla vegyes
falazatú épületek egységes, merőleges
oromfalas
nyeregtetővel
fordultak,
kőkeretes nyílásokkal, tömör fa kapukkal és
külső táblás ablakokkal közvetlenül nyíltak

a kocsibehajtókra. A ház-pince csoportok közötti girbegurba útvonalakból alakultak ki a mai utcák, miután a
telkeket el kezdték lekeríteni, bár máig vannak az történeti állapotot tükröző, telek nélküli ház-pince
együttesek. Az utcák helyenként beszűkülnek, és itt-ott épp csak gyalogos forgalomra alkalmas közök
vágnak át az épületek között, ám sokszor jut hely kisebb-nagyobb zöld sávnak is. Az szőlőterületek
csökkenését követően a korábban is lakott épületeket elkezdték átépíteni, sajnos jó ideig az elődök
hagyatékának tisztelete nélkül, ami – a védettség következtében – mára szerencsére megfordult.
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HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEINK

Szűz Mária rk. templom • Szent István tér 7.

Tájház és közkút • Béla utca 2.

A XIX. századra szűknek bizonyuló kápolna
mellett lakossági közadakozásból felépült,
1896-ban felszentelt egyhajós templomot
visszafogott eklektika (neobarokk) jellemzi.

A tájház a barokk jegyeit hordozza
kő- és nyílás kereteiben, valamint az
épület formájában, ugyanakkor présház és szőlőszoba rendeltetéssel
épült.
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Városháza • Szent István tér 1.
Már több mint 150 év óta ez a községháza helye. A mai
épület a XIX. század második felében épült az akkor sváb
többségű falu közadakozásából. A patinás épület
homlokzatdíszei már elenyésztek, de a homlokzatok
nyílásritmusa, -arányai és -részletei a korabeli klasszicista
épületeket idézik. A legújabb kori hozzáépítés sajnos az
akkori felfogás szerint inkább kerülte az illeszkedést, de
legalább kontyolt nyeregtető kialakításával és fedésének
azonosságával némi tiszteletet mutat.

Kék Géza Közösségi Ház • Szent István tér 5.
A katolikus többségű község egyházi iskolaként épült intézménye a községháza építését
nem sokkal, a XIX. század végén követte. Átépítései miatt mára csak nyílásritmusa, és
töredékeiben homlokzati részletei maradtak ránk.
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Lakóépület • Szent István tér 6.
A formáját és anyaghasználatát tekintve a sváb hagyományokat tükröző
épület előkert nélkül az utcai építés vonalra települt. Jellemzője az
oromfalas, vízcsendesítő nélküli, utcára merőleges nyeregtető, és az
oromfal
vakolatarchitektúrája,
ami
letisztult
barokk
elemek
fennmaradásának

Rádió- és televízió múzeum • Géza fejedelem utca
A létesítmény központi épülete a XX. század első harmadának modern
bauhaus stílusának jegyeit mutatja. A II. világháború idején légvédelmi-,
majd az 1956-os forradalmat követően rövidhullámú földi adások
zavarására telepített diósdi rádióállomás központi épületeként hadi
objektumként létesült. A rendszerváltást követően a hidegháborús célok
megszűnése a rádióállomás felszámolásához vezetett, és ennek kapcsán
jöhetett létre a mai, technikai múzeum rendeltetés.
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VÉDETT TERMÉSZETI ÉRTÉKEINK
Országosan védett természeti értékeink

Ostorménfa

Ex lege védelmet élvez a Diósd-liget völgyben és kőbányában
található három fülkés szikla, és – felszíni védőterületükkel együtt –
országos jelentőségű védett természeti emlékké nyilvánításuk is
megtörtént.

Szürke napvirág

Natura 2000 kiemelt természetmegőrzési és az Nemzeti Ökológiai Hálózat
magterületei is egyben a Tétényi-fennsíkhoz tartozó, M0 melletti észak-keleti fás
sáv.
A Nemzeti Ökológiai Hálózathoz tartozik még további két terület az Érdi plató
Diósdra eső részén. Az egyik a Rádió- és Televíziómúzeum és a felhagyott kőfejtő
közötti, a másik a mélyművelésű kőfejtő fölötti, főként gyepes-cserjés terület
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Helyi védett természeti értékeink
A diósdi sziklagyep és sztyepprét a Rádió- és Televíziómúzeum
területén – ritka és érteke alapján védelemre érdemes flóra és fauna
életterét szolgáló – természetvédelmi terület.
A diósdi erdő- és gyeptársulások természetvédelmi terület
Nyúlszapuka

Orvosi salamonpecsét

Homoki pimpó

Közönséges gubóvirág

Apró nőszirom

Cickafark

Kaptárkő az Árvalányhaj utcában.
A diósdi felhagyott mészkőfejtő és környéke – a budai hegyvidék legdélebbi
peremét alkotó természeti, szarmata mészkővonulatai – természetvédelmi
terület.
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TÖRTÉNETI TELEPÜLÉSKÖZPONT
A Történeti településközpont két jellemző részből,
az Ófalu és a Pincefalu kettőséből áll. Az Ófalu a
XIX. századig fésűs, utcára merőleges lakóházakból állt, oromfalas, csonkakontyolt, kontyolt
nyeregtetős kialakítással a rác (sokác – katolikus
szerb, horvát), magyar és sváb tulajdonosoktól
függően. A módosabbá válás, vagy a szükség
miatt később itt-ott a szomszédos telkeken álló
házak utcafronti összekötésével hézagosan-,
időnként teljesen zártsorú beépítések jöttek létre.
A Pincefalu jellemzően halmazos szerkezete
valamikor lekerekítetlenül egymás mellé épített
présházak, szőlőszobák és mögöttük az
emelkedőbe vájt pincék együtteseként alakult, ki.
A présházak már régen is sokszor lakottak voltak,
az alacsonyabb sorban élők lakhattak bennük. Az
épületek alap rendeltetéséből, illetve a
kapcsolódó pince elérésének kényszeréből
adódóan legtöbbször a „földből kinövő”
épületrészek padlója is a terepszint alá került,
kivéve, amikor a pincék közé, elé, fölé már
„tisztán” lakóház épült, ami hagyományos
nyeregtetős, tornácos volt. A XX. századi
átépítések, főleg a 70-es évektől kezdődően a
korszerűnek gondolt, de már divatoknak is hódoló
irányzatok nyomán sok helyen illeszkedést
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nélkülöző formálással, anyagokkal
bontották meg az addigi karaktert –
sajnos mindkét jellegzetes területen.
Szerencsére a helyi építési előírások
utóbbi – az elődök hagyatékához
igazodást erősebben kényszerítő –
megállapítása után már kevesebb a
területen a hagyományokra érzéketlen új építések, illeszkedésre nem
igazán törekvő át- és beépítések
száma. Sőt, előfordulnak már szép
számmal a helyi
karakterre
odafigyelő, azt erősíteni kívánó új,
vagy átalakított épületek is.
Utóbbiakból a jó példák között
jelenítünk meg néhányat. Sajnos a
területen egyeztetés és tiszteletet
nélkülözve
elhelyezett
sajátos
építményfajták körében sem a
visszafogottság jellemző, pedig a
védett településkarakter az arra
kötelez.
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ÁTALAKULÓ VÁROS
Az átalakuló város területe a történeti
településközpont
után
legrégebben
beépült, illetve legutoljára belterületbe vont
lakóterületek összessége, mely mára a
városias átalakulás leginkább érintett
helyszíne is egyben. Az Alsó és Felső
Gazdag dűlőkben jellemzően a valamikori
szőlő- és gyümölcsös parcellák művelésének felhagyását követően, a fővárosi
fizetőképes kereslet időnkénti feltűnését
követően alakultak itt ki lakótelkek. Először
az ötvenes évek vége felé, amikor a
vízvezeték-hálózat kiépítése már az Ófalun
kívül is elindult. Az is lendített az ügyön,
hogy akkoriban épült az új iskola és
kezdték felhúzni a Csapágygyár Tó utca
menti, még a helyi léptékhez igazodó
ikerházait. A hatvanas évektől ez a terület
folyamatosan újabb és újabb parcellázásokkal és közműépítésekkel épült be az
Ófalutól nyugatra, később keletre, míg
elérte a település szélét és végül a fennsík
irányába is kiterjedt az településközpont
közelében. A városias átalakulás is ebben a
sorrendben éri el a különböző területeit, bár
itt-ott vannak kivételek.
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Az Átalakuló város Balatoni úttól délre
fekvő, legkésőbb belterületbe csatolt
részén az újkori fejlődés során először a
rácok kezdték el a kultúrtáj kialakítását az
enyhén dél-nyugatra lejtő domboldalon. A
szőlők gyümölcsös parcellákká, majd a XX.
század vége felé a fővárosiak kedvelt
kertes mezőgazdasági, hobbi-kertjeivé
váltak. A rendszerváltás után a fővárosból
agglomerációba kiáramló tömegek és a
helyi szándékok összhangjából megkezdődött a gazdasági-pihenőből a lakóterületté átalakulás. A telekadottságok
miatt az osztatlan közös és nagyon
keskeny telkek, utcák sokszor nehezítik az
építeni szándékozók és tervezők dolgát. A
több
telek
tulajdonos
közössége
összefogása tudja csak rendben megoldani
a keskeny parcellák jobb arányú építési
telkek és közlekedésre, közművek építésére
alkalmas utcákká. Ahol ez sikerült, sokkal
könnyebben építhető és sokkal jobban
élhető telkek, épületek és környezet
születtek. Ahol nem sikerült, ott a
kompromisszumok, nehézségek sokasága
még mai is jellemző.

28 | meghatározó karakterű településrészek | 4

DIÓSDLIGET
A terület beépítésének eredete a II. világháború
pusztításából következett, amikor a korábbi
fenyves, a Hamzsabégi erdő majdnem tarvágása
bekövetkezett. Az háború utáni évek parcellázása
erre a területre is kiterjedt, de a közművek hiánya
miatt csak üdülőtelkekként kerülhetett rá sor. Az
ezredforduló
környékén
a
közművesítés
megérkezését követően aztán itt is rohamossá
kezdett válni az átalakulás. Az eltel 50 év alatt az
elpusztított erdő ligetként rehabilitálta magát az
üdülőtelkeken és az utcákban is, így a telkek
magasabb értéke miatt az igényesebb betelepülni
vágyók vásároltak és építkeztek a területen az
elmúlt évtizedekben. A kedvelt helyszín az építési
vállalkozók figyelmét is felkeltette, de az ő
figyelmük a környezethez illeszkedés helyett –
egyéb érdekeik alapján – az élhetőnél intenzívebb
beépítések
példáit
eredményezték.
A
karakterterületen továbbra is javasolt a kisebb
léptékű, a természeti és épített környezetre
koncentráltabban
odafigyelő
beépítések
alkalmazása, a villaszerű, ám a feltűnés helyett az
értékes
tájba, település-képbe illeszkedő
magastetős épületek építése.
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LAKÓPARK
A terület beépítésének lehetősége az
fennsíkon évtizedekig működő antennapark
felszámolását követően az önkormányzat és
az új tulajdonos ingatlan fejlesztési szándékából jött létre az ezredforduló idején. A
terület előkészítését követően a befektető
azonnal áruba is bocsátotta a kialakított
lakótelkeket a kertvárosias lakóövezetben. A
kiépített teljes infrastruktúra, a kedvező hitel-,
és gazdasági feltételek a telkek beépülését
hamar elindították, majd – némi megtorpanás után – pár éve ismét elkezdődtek a
lakóház építések. Agglomerációs viszonylatban a főváros és M0 közeli nagy méretű
telkek az anyagiakban bővelkedők építési
igényeit tudják leginkább szolgálni. Az eddig
megépített
lakóházak
elég
vegyes
megjelenésűek és a sokszínűség mellett
esetenként sajnos a visszafogottság hiányát
is felmutatják. A településkarakterbe
illeszkedés érdekében következetes építési
követelményekre van szükség. A terület
történetéből adódóan a zöld környezet
kialakítása a betelepülőkre vár a kertekben és
a közterületeken is. Szerencsére e közös igény
jól és szép eredményekkel teljesül.
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LAKÓTELEP
A 60-as évek végén, 70-es évek elején a
szocialista építőipar „vívmánya” - az iparosított technológiával épülő házak Diósdra
is megérkeztek. Előbb az Osztapenkó telep,
majd az Balatoni út melletti OTP
társasházak kezdtek épülni. 1972-re
készült el a telepi ABC és 1974-re a teljes
és lakótelep.
A négy- és ötszintes házak a korabeli
típustervek helyi megvalósulásai voltak. A
házak közt ültetett facsemeték egyikemásika az elmúlt évtizedek alatt az
épületek magasságán túlnőtt, amivel a
telep élhetőbbé vált. Az épületek, a köz- és
zöldterületek, közművek mára elhasználódtak, rájuk férne egy teljes felújítás.
A telepi beépítések karaktere visszafordíthatatlanul különbözik a település egészétől
– egyfajta idegen testként – telepítésmódjával, épületmagasságával, -formáival,
lakósűrűségével, -egységeinek méreteivel,
Illetve beékelődött földszintes üzlet- és
szolgáltatóházaival.

ÚTMUTATÓ A VÁROSKÉP
ALAKÍTÁSÁHOZ
A településkép minőségi formálására
vonatkozó ajánlások
„Szép az, ami érdek nélkül tetszik.” - állapítja
meg Kant.
Arra a kérdésre, hogy mitől szép egy épület,
nehéz egy mondatban válaszolni. Neves
filozófusok, esztéták és építészek a különféle
megközelítések ellenére egyetértenek azonban
abban, hogy a közhittel ellentétben a szépség
nem szubjektív, nem részrehajló.
A szépség sokféle lehet.
Borainkról sem mondhatjuk, hogy a vörösbor jó,
a fehér nem. Tudva, hogy bizonyos alkalmakhoz,
ételekhez jobban illik a vörös, mondhatjuk, hogy
mi a rozét szeretjük.
Ebben a fejezetben nem szeretnénk egyoldalúan
állást foglalni, leszűkíteni a lehetőségeket.
Viszont szeretnénk bemutatni, hogyan kerüljük el
a legáltalánosabb hibákat, ne járjunk úgy, mint a
borász, aki gyakorlatlanul túlkénezi borát.

5
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ÁLTALÁNOS JAVASLATOK
TEREPALAKÍTÁS
Diósd területének terepviszonyai
miatt a szintkülönbségek egy-egy
telken belül szélsőséges esetben
meghaladják még a 3 métert is.
Általános terepalakítási szabály,
hogy az épület elhelyezése illeszkedjen a meglévő terepviszonyokhoz. Telekhatáron épített támfal –
támfalgarázs esetének kivételével
– nem lehet.

TELEPÍTÉS
Nem fogadható el a kialakult utcai
építési vonalról indokolatlan mértékben hátrahúzott, vagy az oldalhatárról elforgatott telepítés.
Az előkert mérete mindig az utcában kialakult, utcaszakaszra jellemző előkert mérethez igazodjon,
kivéve a telepítési távolság miatti
„kényszer” elhelyezés esetét.
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KERÍTÉSEK
Diósd területén a kialakult kerítések és
kapuk nem mindig tükrözik a telkek
homlokvonalai és az úttest közötti
távolságot. A történeti településközpont
szűkebb utcáiban jellemző a helyi
bányakőből falazott oszlopos, lábazatos,
– terepszint alatti építés támfal
igényével indokolt esetben – tömör
kerítés, illetve hézagosan vagy teljesen
zártsorú beépítésnél a középen felnyíló
tömör fa kapuk alkalmazása.
A Történeti településközponton kívül a
támfalgarázs kivételével nem lehet
tömör az utcai kerítés, és az áttört
megoldás nem lehet 20%-nál kisebb
átláthatóságú.
A Történeti településközpont területi
védettséggel érintett részén kerítés
csak településképi megfelelést, utcaképi
illeszkedést igazoló kötelező szakmai
konzultációt követően építhető.
Kerítés átláthatóságának takarása
őshonos lombhullató cserje sövény
telepítésével ajánlott.

Támfalgarázs esetén

Elfogadható tömör kerítés és kapuk

Tiltott nagytáblás lemez kerítés és
kapuk

Egyéb helyeken

>20%-ban áttört oszlopos kerítés és
kapuk

Nem elfogadott tömör kerítés és kapuk

~100%-ban áttört pálcás,
kovácsoltvas kerítés és kapuk

Tiltott nagytáblás hullám-,
trapézlemez kerítés és kapuk

~100%-ban áttört hullámrácsos
kerítés és kapuk

Áttört kerítés nád-, vagy egyéb szövet
takarása nem elfogadott
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Ófalu terültén

Pincefalu területén

TÖRTÉNETI
TELEPÜLÉSKÖZPONT
MAGASSÁG
A Történeti településközpont Ófalu
területén legfeljebb kétszintes,
Pincefalu területén legfeljebb földszint + tetőteres, a meglévő
alacsonyabb szomszédnál legfeljebb 1 szinttel nagyobb épületmagasságú lakóépület kialakítás
megengedett.

Ófalu terültén

Pincefalu területén

TETŐHAJLÁSSZÖG
A Történeti településközpont teljes
területén 35-45º közötti tető-hajlás
alkalmazása megengedett.
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TETŐFORMA
A Történeti településközpont teljes
területén az utcáról látható
épületszárnyak lezárására tiltott a
félnyereg és lapostetős tetőforma
alkalmazása.

A
Pincefalu
helyi
területi
védelemmel érintett területén a
nyeregtető
oromfalas,
vagy
csonkakontyolású lehet, a bonyolult
tagolású tetőformák, tetőfelépítmények nem elfogadhatók. A
tetőtér beépítések nyílásai az
oromfalakra kerülhetnek

Ófalu terültén

Pincefalu területén
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ÁTALAKULÓ VÁROS
MAGASSÁG
Az Átalakuló város karakterterületen legfeljebb kétszintes, a meglévő alacsonyabb szomszédnál 1
szinttel nem magasabb lakóépület
kialakítás megengedett.

TETŐHAJLÁSSZÖG
Az Átalakuló város teljes területén
25-45º közötti tetőhajlás alkalmazása megengedett. Gerinccel
nem találkozó félnyereg tetősík
kialakítás főtömegen nem elfogadható.

TETŐFORMA
Az Átalakuló város karakterterületen a kialakult környezethez, a
legközelebbi telekszomszédokhoz
illeszkedő, épülettömeghez kapcsolt tagolású lakóépület tetőforma kialakítás ajánlott.
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DIÓSDLIGET
MAGASSÁG
Diósdliget karakterterületen legfeljebb kétszintes, a meglévő alacsonyabb szomszédnál 1 szinttel
nem
magasabb
lakóépület
kialakítás megengedett.

TETŐHAJLÁSSZÖG
Diósdliget
karakterterület teljes
területén 0-45º közötti tetőhajlás
alkalmazása megengedett. Az
alacsony hajlású tetősíkokon a
fémlemez fedés és a zöldtető
alkalmazása ajánlott.

TETŐFORMA
Diósdliget karakterterületen a
kialakult környezethez, a legközelebbi telekszomszédokhoz illeszkedő, épülettömeghez kapcsolt
tagolású lakóépület tetőforma
kialakítás ajánlott.
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LAKÓPARK
MAGASSÁG
A
Lakópark
karakterterületen
legfeljebb kétszintes, a meglévő
alacsonyabb szomszédnál egy
szinttel nem magasabb lakóépület
kialakítás megengedett.

TETŐHAJLÁSSZÖG
A Lakópark teljes területén 25-45º
közötti tetőhajlás alkalmazása
megengedett. Gerinccel nem találkozó félnyereg tetőlezárás főtömegen nem elfogadható.

TETŐFORMA
A Lakópark karakterterületen a
kialakult környezethez, a legközelebbi telekszomszédokhoz illeszkedő, épülettömeghez kapcsolt
tagolású lakóépület tetőforma
kialakítás ajánlott.
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LAKÓTELEP
MAGASSÁG, TETŐHAJLÁSSZÖG, TETŐFORMA
A Lakótelep karakterterület olyan mértékben üt el a településkaraktertől, hogy új helyszínen nullához tartó a valószínűsége újabb hasonló, iparosított
technológiával kivitelezett – kirívó magasságú, tetőkialakítású – beépítés megjelenésére Diósdon. Emiatt a lakótelep fenntartható felújításának és a
környezete zöldterületének kitisztulásának van csak jövője, hogy az élhetősége miatt vonzóbbá váljon.
A Lakótelep karakterterület épületeinek átalakítása, felújítása a teljes épületek egységes megjelenésének megtartásával fogadható el. Az épületek
rendeltetési egységeinek egymástól különböző megjelenésű és időben elkülönülő megváltoztatása nem megengedett.

ÉPÍTÉSZETI RÉSZLETEK (AJÁNLÁSOK)
TORNÁCOK, FEDETT-NYITOTT TEREK
A népi építészet egyik könnyen felismerhető, jellegzetes eleme az
oszlopos, vagy oszlop nélküli tornác. A tornác kialakítására,
elhelyezkedésére is számos, részleteiben eltérő megoldás lehetséges. A
tornác az a folyosószerű, fedett, félig nyitott tér, mely átmenetet képez a
kert és a ház között. Nyáron kiválóan árnyékol, télen viszont megfelelő
tájolás mellett nem állja útját az alacsonyan sütő napsugaraknak. Véd az
esőtől, hótól, forróságtól. Diósd régii házainak favázas vagy oszlopos
tornácai szép, követendő példák lehetnek.

6

42 | építészeti részletek (ajánlások) | 6

A tornácok megszélesített, vagy
terasz
fedésként
kialakított
átformálása az épület, védett,
kellemes helyét adhatja, és ügyes
elhelyezéssel a bejárat fölötti
előtetőként is működhet.
Ajánlott
fedett-nyitott terasz
kialakítása a lakótér és a kert
összekapcsolásának
optimális
megoldására.
Jó megoldás a terasz fölött az
épület tetetőidomára metsződő
kontyolt, csonkakontyolt, vagy
oromzatos fióktető kialakítása,
amivel a terasz mélysége és
hasznossága tovább növelhető.
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AJTÓK, ABLAKOK
A tornácos parasztházakon, polgári kor lakóházain,
középületein fából készült, osztott ablakokat, ajtókat
használtak. A leginkább elterjedt a barna, zöld,
egyéb földszínek sötétebb árnyalatainak alkalmazása volt. Jellemző az ablakok faragott díszítése
a vízszintes osztáson, az osztott felülvilágító, de
előfordul osztás a szárnyakon. A kiemelt oromzati
padlásablak, vagy nyílás használata az épületeken
máig esztétikus megjelenést biztosít. Az ablakok
korábban inkább álló, később – két-, vagy
háromosztásúvá válva – a négyzethez közelítő
arányúak lettek. Jellemző a polgári kor házaira
továbbá a rejtett szekrényes redőnyök alkalmazása,
melyek sokszor az ablakok osztását követték.
Új ház építése előtt érdemes körüljárni a környéket, és ihletet meríteni, hogy az otthonunk minél
jobban bele tudjon simulni környezetébe, ezzel is
gazdagítva az utcaképet.
Új épületek építésénél tetszőleges anyagú, de fa
mintázatú, vagy megjelenésű, víztiszta, vagy
matt síküvegezésű, osztott ablakok beépítése
javasolt. A nyílászárók javasolt színe világos- és
középbarna, olívazöld, vagy ezek szürkével tört
árnyalata. Védett épületek esetén utcaképi illeszkedést igazoló kötelező főépítészi szakmai konzultáció alapján el lehet térni.
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A népi lakó- és polgárházakon még megmaradt ajtók és kapuk is kivétel nélkül fából készültek és osztásrendszerükben követik a korban hasonló ablakok
vonásait. A bejárati ajtók általában félig üvegezettek és felülvilágítójuk van, melyek legtöbbször az ablakok felülvilágító mezőivel tartanak összhangot. A
szárnyak, a felülvilágító és az esetleg kialakított oldalvilágítók egyaránt finom, időnként hajlított bordákkal osztottan készültek.
A nyílászárók javasolt színe világos- és középbarna, olívazöld, vagy ezek szürkével tört árnyalata. Védett épületek esetén ettől utcaképi illeszkedést
igazoló – kötelező szakmai konzultáción született jóváhagyás alapján – el lehet térni. Felújításoknál a nyílásarányok, -osztások jellegének
megtartása a jó megoldás, védett épületnél az arányok mellett nyílászárók teljes osztásrendszere és a díszítése helyreállítása elvárás, aminek
teljesítéséhez a színekre vonatkozó eljárásrend szerint kel eljárni.

REDŐNYÖK, ZSALUGÁTEREK, ÁRNYÉKOLÓK

Utcai homlokzaton érdemes az árnyékolásról,
vagyonvédelemről gondoskodni: zsalugáterrel
vagy redőnnyel – a nyílászáróval, homlokzatképzéssel harmonizáló színben., ám redőny
csak beépített, rejtett kivitelben létesíthető!
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ANYAGHASZNÁLAT, SZÍNEK
Diósd teljes területén a falusias hagyományokból és a
település építésre alkalmas homok, terméskő kínálatából
eredően a vegyes falazatú épületek születtek. A
lakóházakat vakolták, illetve az építtetők tehetőssége és
igénye szerint díszítették. A vakolathoz illeszkedő díszek
elég sűrűn kő lábazatok, oszlopfejek, homlokzatdíszek
voltak. A fedések a főépületeken rendszerint égetett
agyagcserépből készültek, amit – kevésbé tehetős időkben
– itt-ott rombuszpalára cseréltek. A fedések kiegészítésére,
szegéseire, csúcsok, tetőfelépítmények kialakítására bádog
munkák készültek.
Egy túldíszített, kirívó színekkel figyelmet magára irányító
épület hamar elveszíti érdekességét, és később inkább
zavaróan hat a nyugodt, kiegyensúlyozott településképben. Használjuk az anyagokat bátran, de figyeljünk a
végső összképre! A jól megválasztott szín, burkolat nem
csak a hangulatot, hanem az épület tartósságát is
szolgálja.
A homlokzat kialakításánál a természetes anyagok – a
tégla, kő, vakolt felületek, esetleg faburkolat
alkalmazása – részesítendők előnyben.

Magastető fedésére az égetett agyag sötétebb, vagy világosabb árnyalata színében agyagcserép, vagy ahhoz hasonló színű betoncserép javasolt.
Alacsonyabb hajlásszögű tető tömegét nem fényes – szürke, téglaszínű – bádog- esetleg rézlemezzel, vagy passzív zöldtetővel fedetten ajánlott
kialakítani úgy, hogy a peremszerkezetek vízszintesek legyenek.
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HOMLOKZATKÉPZÉS
Egészen a XX. század utolsó negyedéig
az épületek homlokzatain, „arcán” megjelenített részletek mind az építtetők,
mint az építők számára kiemelt jelentőségűek voltak. Diósdon a fennmaradt
népi lakóházak tornácai, tetőormai
famunkáinál, a bejárati tornácot jellemző
oszlop, korlát, vagy homlokzati nyílástagozatok, vakolatminták kialakításánál
felfedezhető a tulajdonosaik igényessége
a részletekre. A részletgazdagság a
polgárosodás időszakának házait is
jellemezte, és a máig fennmaradt
homlokzataik – még töredékesen is – a
legtöbb értékét hordozzák.
Házunk és kertünk találkozási pontjai
folyton változó, gazdagodó élményanyagot kínálnak. Évről évre, évszakról
évszakra más képet mutatnak. A növények az épületen egyrészt hangulatteremtő, díszítőelemek, másrészt – az
energiatudatos életmód hatékony, természetes eszközeiként – árnyékolnak!
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Megengedett a nyílások, vízszintes
és függőleges épülettagolások
hangsúlyozására az ablakok és ajtók
fölötti, nyíláskávák körüli, síkváltásokhoz kapcsolódóan kialakított
tükrök, lizénák, párkányok, díszek
vakolat, kő, tégla, esetleg gipsz
anyagú, egymással összehangolt,
visszafogott alkalmazása.
Nem fogadható el az épülettagolás
nélküli, vagy építészeti elemhez nem
kapcsolódó, bizonytalan lehatárolású homlokzati részletek, anyagváltások megjelenése az épületeken.
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GÉPKOCSI TÁROLÓK,
GÉPKOCSI BEÁLLÓK
Kerülendő megoldás utcára garázskaput nyitni, jó megoldás a garázsokba oldalról, a telken belül behajtani, a garázs utcai oldalát homlokzatként
kialakítani. Ha a telek szélessége nem engedi meg, akkor a tömegalakítást érdemes úgy tervezni, hogy ne a garázskapu kapja a fő hangsúlyt a
homlokzaton. Azon túl természetes, (pl. fa) anyaghasználattal, minimális
boltív alkalmazásával enyhíthetünk az erőteljes ipari megjelenésen.
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KERÍTÉSEK, KAPUK
Általánosan elmondható, hogy kerítések esetében
az áttörtség, a természetes anyagok, természetes
színek használata, a túldíszítettség kerülése
ajánlott. Különösen szép, változatos példákat
találunk fából készült kapukra és igényesen
kialakított, kőből, bontott téglából, kovácsoltvasból,
hullámrácsos mezőkkel készült oszlopos kerítésre.
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VÁROSI RÉSZLETEK
(AJÁNLÁSOK)
Kertek, parkok, zöldfelületek és közterületek alakítása

KERTEK
Településünknek és épületeinknek egyaránt illeniük kell
abba a környezetbe, amelyet az ember és a természet
közösen formált. Diósd különböző településrészeiben a
tájba illesztés során a hagyományos településkép
megőrzése az elsődleges cél.
A kert az épített környezet része, közvetlen életterünk
szabadtérre kiterjesztett közege, amely akkor tölti be
szerepét, ha harmonikus egységet képez az épülettel,
amelyhez kapcsolódik. A kertalakítás során az épület és
a kert stílusa, hangulata harmóniában legyen.
Elsődlegesen tehát az épület stílusához, üzenetéhez,
közvetített érzetéhez illeszkedő kertépítészeti
megoldásokat alkalmazzunk.
Az épületeket csak részlegesen takarjuk, árnyékoló
fákat a déli kitettségű falak közelében ültessünk. Az
előkertbe ültetett fák, cserjék helyének megválasztásakor vegyük figyelembe a ház homlokzati kialakítását,
nyílászáróinak elhelyezését. A ház méreteinek érzetét a
környező növényzettel befolyásolhatjuk. Szándékunk
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szerint
magas
növényzettel
csökkenthetjük,
alacsony
növényekkel növelhetjük a ház
méretének érzetét.
A szemlélő számára telkünk
láthatóbb része az elő,- illetve
oldalkert
lehet,
amely
ilyen
tekintetben nem csak védelmi,
hanem díszítő szerepet is ellát.
Díszes, gondozott előkertünkben
nem csak saját magunk, hanem az
arra tévedők is gyönyörködhetnek; jó
benyomást kelthetünk, és nem
utolsó sorban hozzájárulunk utcánk,
településünk szép arculatához.
Érdemes olyan fajokat telepíteni,
amelyek nem csak virágukkal,
hanem levelükkel, termésükkel is
díszítenek, így majdnem egész
évben színesíthetik udvarunkat.
A kert egyes részeit alacsonyabb,
magasabb növényfalakkal választhatjuk el. Az előkertben gazdag
forma- és színvilágú növényeket
ültessünk. Bátran alkalmazzunk
színes virágú évelőket, egynyári
virágokat, ügyelve az egy időben
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virágzó fajok színharmóniájára. Jellegzetes virágzó növényei: a kerti
hortenzia (Hydrangea macrophylla), a bokorrózsa (Rosa sp.),
mályvacserje (Hibiscus syriacus), orgona (Syringa sp.). Legfeljebb 1,20 m
magas cserjék és lágyszárúak telepítése javasolt. A sövénynek alkalmas
cserjék közül a lombhullatókat részesítsük előnyben, nyesett
magasságuk ne haladja meg az 1,50 m-t. A fák közül leginkább a
közepes méretű, laza ágnövésű fajokat válasszuk. Mértékkel
használjunk tömör, sötét lombú növényeket. Az előkert a ház közelsége
miatt többnyire igen száraz, amit a kerttervezés során, a növények
kiválasztásnál figyelembe kell venni.
A kerti építmények a főépülettel azonos építőanyagokból, vagy azzal
harmonizálva készüljenek. A pergolák, növény-rácsok, gépkocsibeállók, kukatárolók kialakíthatók favázas szerkezettel is, a
nyílászárókkal harmonizáló színezéssel. Fémvázas szerkezet
kialakításakor annak növénnyel való befuttatása javasolt. A hulladéktárolók számára a kertkaputól balra, az épülethomlokzat vonalában
alakítsunk ki helyet, növényekkel takarjuk. Helyezzünk el kerti padot,
ahonnan gyönyörködhetünk házunkban, kertünkben. Az előkertben a
helyi hagyományokhoz illeszkedő, a kiskertet keretező, alacsony fa
léckerítés alkalmazása elfogadható, illeszkedve az épülethez és a
kerítéshez. Lehetőleg könnyen felújít-ható, vízáteresztő burkolatot
alkalmazzunk. A kevéssé használt részeken dekoratív, régi téglából
alakíthatunk ki járófelületet. A szegélyeket azonos hangulatú
anyagból alakítsuk ki.
A kertekben elsősorban gyümölcsfák ültetendők (alma, körte, birs,
kajszi, őszibarack, szilva, cseresznye, meggy, dió). Kerüljük a pikkely-,
Diósdliget kivételével a tűlevelű örökzöldek nagyarányú telepítését.
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KÖZTEREK, PARKOK
Diósdon pozitívan hatott a közösségi terek
fejlődésére az önkormányzat akarata, így a
meglévő legfontosabb közterei gyarapodtak és
egyre változatosabbá váltak. Hagyományos
szabad tere, a Szent István tér – nagy
kiterjedésű szabad felületei, és kapcsolódó
zöldfelületei miatt rendkívül alkalmas
rendezvények, események megtartására. Ezek
a területek a legfontosabb megőrzendő
közterületei, zöld foltjai a településnek.
A városszövetben jelenleg kevés az olyan hely,
amelyek a mindennapi teendők közben
nyugodt pillanatokat, leülésre, beszélgetésre
lehetőséget biztosítanának. Különösen fontos,
hogy
ilyen
terek
a
lakóközösség
kezdeményező erejének és a városvezetés
szándékának és támogatásának közös
eredményeként kialakuljanak, a helyszínek
kijelölését követően formálódásuk és fejlesztésük közös felelősség legyen.
A növényfajok megválasztása nagymértékben járulhat hozzá a település,
településrészek karakteréhez. Lehetőség
szerint a helyi természeti adottságokhoz és
hagyományokhoz, meglévő növényzethez
illeszkedő – honos – fajokat válasszunk.
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A növények kiválasztását meghatározza a hely, ahova ültetjük. Figyeljük meg, mely
növények érzik jól magunkat évek óta a környező kertekben, vagy kérjük szakember
segítségét.
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UTCÁK, KÖZTERÜLETEK
A településkép javításához sokszor
nem szükséges nagy beavatkozás, a
rendezettség érzésének elérése már
fél siker. A közterületek megfelelő
fenntartása, a már nem használt
közterületi
elemek
elbontása
látványos előrelépést jelenthet. A
különböző
felületek
határozott
szétválasztása (pl. szegélykövek
alkalmazásával) szintén jelentős
javulást eredményezhet. Fontos
odafigyelnünk
a
folyamatosan
átalakuló településszélek rendezésére. A település vonalas elemei
vezetik a tekintetet, felfűzik a
települést alkotó elemeket, ezért
harmonikus, egységes kialakításuk
fontos. A településen áthaladók
leginkább e vonalakon haladva
alakítják ki a településről alkotott
képüket. Külön figyelmet kell fordítani
az infrastruktúra hálózat elemeinek
kiépítésére, nyomvonalvezetésére,
felszíni és felszín alatti elemeinek
tájba illesztésére is.
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Az utcakeresztmetszet jól
tükrözi a telkek és az utcák
viszonyát,
a
település
szerkezetét, ezért fontos,
hogy
jól
használható,
harmonikus módon alakítsuk
ki. Diósdon a történeti
településmagban kezdődő
utcákkal befogadó, kellemes
utcakeresztmetszet alakítható ki. A járdák közelében
alacsony cserjék középmagas cserjefoltokkal, majd
fák, ismét cserjék, végül
cserjékkel oldott parkolóhelyek kialakítása kötheti
össze a járdát és a közutat.
Törekedjünk a térhasználatok
világos szétválasztására. Ne
alkalmazzunk gyepet az utak,
parkolóhelyek
közelében,
hogy elkerüljük a gyepre
parkolást.
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A fasorok kiemelik a település fő
útvonalait, irányítják a tekintetet. A
fasorok kialakításakor ügyeljünk arra,
hogy a megfelelő távolságra
ültessük őket, figyelembe véve
végleges méretüket. Olyan fajokat
válasszunk, amelyek nem nőnek bele
a felső-vezetékbe, egyéb közművezetékekbe és az út fölé,
akadályozva a biztonságos közlekedést. A jó faválasztással és
ültetéssel elkerülhető a csonkolással
eltorzított fák csúnya látványa.
Fontos, hogy a felszín alatti
vezetékek (víz, gáz, csatorna,
elektromos áram, telefon és internet
kábel) tervezésekor kialakításánál is
gondoljunk a fák gyökereinek
helyigényére. Diósdon az utcákon
magyar kőrist, mezei szilt, gyertyánt,
mezei juhart és hársat, elegendő
hely esetén diót ültessünk. Kerüljük
fasorok kialakítását élénk lombozatú
fajokból (pl. vérszilva - Prunus
cerasifera Nigra). Ne alkalmazzunk
inváziós fajokat (amerikai kőris,
nyugati ostorfa stb.).
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A járófelületek, burkolatok kialakítása során
a vízáteresztésre, a javíthatóságra,
tartósságra és az akadálymentességre
egyaránt gondolnunk kell. A burkolat
színében a visszafogott, semleges színeket
válasszuk. Minden apró burkolatrészletet
meg kell tervezni, a kerítések lábazataihoz
illeszkedéstől kezdve a zöldfelületek
szegélyéig.
A járda és a közút közötti utcakertek
teremtenek kapcsolatot a magántelkek és
a közterületek között. Diósdon a
háztulajdonosok
gyakran
alakítják,
gondozzák e területeket. Az egyéni
megoldások során ügyeljünk arra, hogy e
felületek kapcsolatot teremtsenek az
előkertekkel,
és
egymáshoz
is
illeszkedjenek, egységes sávot képezzenek.
Kerüljük a szemmagasságban takaró
növényzet alkalmazását, különösen a
kereszteződésekben. Itt a gépkocsivezetők
szemmagasságát is figyelembe kell venni!
50-80 cm magas cserjéket, évelőket
telepítsünk. A fák gyökereinek megfelelő
méretű burkolatlan helyet kell biztosítani a
járdák, kerítések gyökér által történő
megrongálásának elkerülése érdekében.
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A víz környezetünk egyik leglátványosabb eleme,
ugyanakkor a kellemes közérzet biztosításának
alapja. Az utak, járdák megfelelő vízelvezetése
alapvető
a
harmonikus
településkép
létrehozásához. Ugyanakkor a csapadék
hasznosítása, megtartása nagyban megnöveli a
szép környezet kialakítását és fenntartását. A
történeti részeken az árkok fontos településképi
elemek. Az új településrészeken alakítsunk ki ún.
esőkerteket, amelyek képesek a lehulló
csapadékot megtartani, emellett esztétikus
látványt is nyújtanak.
Az intenzíven beépült településrészen a
helyhiány miatt a föld alá helyezett csatornával
oldjuk meg a vízelvezetést. Az árkokat átszelő
gépkocsibehajtók, hidak a település karakteres
elemei. Egységes kialakításuk fontos. A gépkocsi
behajtókra – a beton támfalas helyett –
növénnyel telepíthető, átereszes megoldás
alkalmazása javasolt.
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SAJÁTOS ÉPÍTMÉNYFAJTÁK
Az utcaképhez a hirdetőtáblák, reklámfelületek, cégérek is ugyanúgy
hozzátartoznak, mint az épületek vagy a növényzet. De hogyan hirdessük
portékáinkat, szolgáltatásunkat úgy, hogy az ne legyen meghökkentő? Hiszen
elsősorban a figyelemfelkeltés a célunk, és nem a járókelők rosszallásának
kiváltása. A hirdetés lényege a tájékoztatás, amelyet utcaképbe illően is
megtehetünk. Ha lehetőségünk van egy szebb utcakép, településkép
megteremtésére, miért ne élnénk a lehetőséggel?
A településközpont magja a sajátos építmény-fajták terén a város legkitettebb,
de egyben legfejlettebb területe is. Sajnos még ett sem minden közművezeték
földalatti vezetésű, így a vizuális szennyezés jelentős, ami településképi
szempontból hátrányos.
A sajátos építményfajták között a
közműlétesítmények, azok csatlakozásai is a településképet
jelentősen befolyásoló elemek. A
példa
egy
energetikai
rekonstrukció kapcsán született
kiváló és ajánlott megoldást jelenít
meg.
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Diósd területén az utóbbi években több vállalkozás gondossága nyomán
értékes helyszíneken egyszerű és történeti értékeket hordozó épületek
felújítása történt, amik a jövőben környezetük továbbfejlődéséhez is
vezethetnek. Egy korábbi és egy friss beruházás kapcsán a sajátos
építményfajták terén is példás megoldások születtek.
Cégér, cégtábla elhelyezésekor elengedhetetlen, hogy az alkalmazkodjon a
„hordozó” épület jellemzőihez, anyag-használatához amellett, hogy a
megjelenítést igénylő cégre, tevékenységre, árukínálatra vonatkozó
tájékoztatást nyújt.

JÓ PÉLDÁK
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PÉLDAÉRTÉKŰ HÁZAK
A Történeti településközpont Ófalu
területén épült XXI. századi, a
környezetéhez illeszkedni szándékozó lakóház kiváló példája. A ház
utcasarok felé forduló, védelmi
funkciót is sugalló, ezért alig áttört
nyerstégla falának kőkeretei és
oromdíszei a meghagyott kőlábazat
szerves folytatását képezik Az
ablakok fölötti egyenes boltöv, a
nyílások egymáshoz jól illeszkedő
aránya, melyek a korábbi korok
hasonló homlokzati elemeinek
visszafogott sokszínűségét idézik.
Építészeti értékeit a szomszédos
épületek léptékhez, telepítéséhez
igazodás mellett a homlokzatképzés részleteinek gondosságában
sorakoztatja fel.
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RÉGI ÉS ÚJ
A Történeti településközpont Pincefalu területén egy XIX. századi sváb
hagyományú lakóház és pince
egymással harmonizáló anyagaiban, formailag, részleteiben és –
érezhetően – funkcionálisan is
kiegyensúlyozott
megoldásokat
felsorakoztató,
minta
szerű
felújítása.
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MAI ÉPÜLETEK
Diósdliget területen hagyományokkal dacoló lapostetős, ám egymással harmonizáló anyagokat, formailag, részleteiben és funkcionálisan is
kiegyensúlyozott megoldásokat felsorakoztató új lakóház. A kertekben megőrzött fenyőfákkal, az épület melletti dísz- és pihenőkertben is egyaránt
példás a környezetalakítás Az utcai kerítés tömör mezői a kapuknak biztosítanak stabil keretet A kerítés mögött fejlődő évelők és cserjék az épület
homlokzatát szabadon hagyva biztosítják a rá- és kilátást.
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Az Átalakuló városban épült
lakóház nem próbál a környékén
lévőkkel vetekedni magasságával,
alkalmazza a települési hagyomány nyers falazóanyag (tégla)
felületeit, a nyílások egyszerűségéhez igazodó szerényen simuló
áthidalókkal. A szintén egyszerű
téglalap
alakú
épülettömeg
faormos nyeregtető fedése natúr
cserép
és
cinklemez,
ami
harmonizál a homlokzat és
tagozatok, a látszó faszerkezetek,
a lábazati falak és az egyszerű
fémpálcás, -oszlopos utcai kerítés
sima szürke színével. A kert
részeit pergolák tagolják., az utcai
előkert ápolt pázsitját a pasztell
színű, illeszkedő térburkolatos
kocsibehajtó mellett nem magasra
növő honos lombhullató, és évelő
fűfélék és virágos lágyszárúak
jellemzik.
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Lakópark lakóterületen egymással harmonizáló anyagokat, formailag, részleteiben és funkcionálisan is kiegyensúlyozott megoldásokat felsorakoztató, a
hagyományokon alapuló új lakóház. A faszínű erkélyajtók és zsalugáterek együttesének ritmusával próbálja mai elemekkel megvalósítani építészeti
díszeit. Az utcai kerítés lábazattal harmonizáló anyagú oszlopai stabil keretet biztosítanak a kerítés kovácsoltvas mezői mellett a kapuknak. A kerítés
mögött fejlődő évelők és cserjék az épület homlokzatát szabadon hagyva biztosítják a rá- és kilátást. Az utcai kocsibehajtó visszafogott mérete, az
utcakertbe ültetett jól alakítható lombhullató cserjék, az épület melletti dísz-, és pihenőkert, kerti építmény alapján példás az épület mellett mellett a
környezetalakítás is.
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