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BEVEZETÉS
Gyűrűs arculati kézikönyve a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV.
törvényben megfogalmazott, a községre jellemző sajátos építészeti jellemzők
dokumentálását tartalmazza annak érdekében, hogy rögzítse a község épített
környezetének napjainkban létező arculatát, feltérképezze és védelemre javasolja
építészetének kiemelkedő, országos védelemmel nem rendelkező örökségét,
hangsúlyozva, hogy ez az örökség a település identitását hordozza.
E dokumentumnak célja, hogy a település épített környezetéből kiemelje a
jellemző építési módokat, építészeti tömegképzést, anyaghasználatot és a
községre jellemző egyedi elemeket, kiemelje és megfogalmazza az értékeket. E
vizsgálat, valamint a dokumentum lakossági ismertetésének, egyeztetésének és
elfogadásának eredményeként az önkormányzat tudatosítani kívánja ezen
értékek, a település saját arculatának mibenlétét és fontosságát, melynek
következtében az értékekhez történő igazodás szabályai felállíthatók és
megkövetelhetők.
Az arculati kézikönyv dokumentuma a község mai életének, építészetén keresztül
rendezettségének és minőségének, gazdagságának vagy a szegénységének és a
lakosság épített környezetében megnyilvánuló értékrendjének.
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Dokumentuma a mai kornak, melyben megjelenik a múlt társadalmának lenyomataként annak még meglévő épített öröksége és
korunk ezen örökséghez történő viszonyulása azáltal, hogy annak megtartását a település milyen mértékben fogadja el. E könyv
nem csak a múlttal teremt kapcsolatot. Azáltal, hogy a múlt és a jelen építészetének értékeit felmutatja, javaslatot tesz azok
védelméről, valamint megfogalmazza ezen értékekhez történő illeszkedés módját, esélyt ad a településnek arra, hogy értéket
őrizzen és teremtsen a jövő számára.
E dokumentum az épített környezeten túl rögzíteni kívánja a táji és természeti értékeket összhangban azok országos
védettségével. Fel kívánja hívni a figyelmet a település zöldfelületeinek, a közterek növényzetének fontosságára, településképet
befolyásoló szerepére. Javaslatot kíván megfogalmazni a táji és természeti értékek védelmére felülvizsgálva, kiegészítve vagy
módosítva a község ezzel kapcsolatos, meglévő szabályozását.
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GYŰRŰS BEMUTATÁSA
Gyűrűs község a Foglár-patak völgyének jobb, keleti oldalán a Zalaapáti-hátság
nyugati lejtőin helyezkedik el. Táji elhelyezkedésére jellemző a Foglár-völgyének
egykor mocsaras, gyakran elárasztott, ma már leszabályozott árterülete, mely
jelen állapotában is vizes területekkel tarkított rét, valamint az Apáti-hátság
meredek domboldalainak kettőssége. A vizes területek, a mély fekvésű rétek
fölött, de a meredek domboldalak alatt kedvező domborzati adottságú
területrészen helyezkedik el a község belterülete. A belterület fölötti
hegygerincen a tájra jellemző összefüggő kertes mezőgazdasági terület (zártkert)
található. A zártkerttől északra a bezerédi erdőséghez kapcsolódó összefüggő
erdőterület helyezkedik el, mely a mély erodált völgyben és domboldalon a
belterületig terjed. A település északi részének domborzatát szabdalt, meredek
domboldalak alkotják, melyek jellemzően völgyeiben és északi oldalaiban
beerdősödöttek, egyéb részeken pedig szántók és rétek vegyesen.
A település közlekedési szempontból zsáktelepülés, mely a Zalaistvánd Nagykapornak közötti 7362 számú útról a 73219 számú országos mellékúttal
kapcsolódik az országos úthálózathoz. A település nyugati irányú közlekedési
kapcsolata Kemendollár, Vöckönd, vagy Nemesapáti községek irányába, északkeleti irányú kapcsolata Csáford irányába, valamint dél-kelet irányú közvetlen
kapcsolata Bezeréd irányába az Apáti-hátság és a Kemendi hegy szabdalt és
meredek domborzata, valamint az elhanyagolható szerepe miatt nem alakult ki, a
földutak hálózata nem vagy csak nagyon nehezen járható.

8 | Gyűrűs bemutatása

A település belterülete falusias
lakóterület, mely területen a
lakótelkeken túl néhány intézményi
telek – templom, kultúrház,
községháza, orvosi rendelő, egykori
bolt, helyi vízmű – található. A
belterület északi végében a Petőfi
utcától északra lótartással foglalkozó
gazdaság, annak épületei, építményei,
területe alakult ki. A község temetője a
zártkertre vezető út mellett, a zártkerti
területek határában magasan a község
fölött, a domboldalon található.
A település jelenlegi szerkezete a
település gazdasági fénykorát jelentő
XIX. század végi XX. század elejei
állapot szerint rögzült. A XX. század
második felében a település
szerkezetét módosító változások nem
történtek.
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ÖRÖKSÉGÜNK
A település története
Gyűrűs az őskor óta lakott hely volt. Területéről csak szórványleleteket ismerünk. Az
oklevelekben 1292-ben szerepel először Dyurus néven. A falu neve valószínűleg a Gyűrű
fanevünk –s képzős alakja, melynek jelentése gyűrűfákkal borított terület.
1292-ben Gyűrűs a Ják nembeli Márton comens fai Mike mester birtokában van, akinek az
oklevél szerint a falu ősi birtoka volt. Mike mesternek nem voltak utódai halála után,
birtokai – köztük Gyűrűs is – a Ják nemzetségben belül egy másik ágbeli családra szálltak.
Ez a család a Sitkey család volt, 1330-tól.
1398-ban a Sitkey család a bezerédi és gyűrűsi nemesekkel folytat pert Gyűrűs falu miatt.
1404-ben Sitkey György fia Mátyás és testvérei Gyűrűs birtokon lévő részüket Káldi Miklós
fiának, Györgynek 50 aranyforintért örökáron eladták.
1422-ben Sitkey Mihállyal kihal fiú ágon a család főága. Zsigmond király Gersei Pethő
László kérésére Sitkey Mihály lányát, Katalint fiúsítja atyai birtokaiban. 1424-ben azonban
az örökösök ellentmondanak Katalin Gyűrűs birtokába való beiktatása miatt. A király
személyes parancsára 1426-ban a Sitkey örökösök megegyeznek Sitkey Katalinnal.
Kataliné lesznek Sitkey Mihály birtokai, köztük Gyűrűs is.
1507-ben Biki György halálával II. Ulászló a Biki család birtokait, köztük Gyűrűs
részbirtokot Bornemissza János budai és Korlátkövi Osvát komáromi várnagynak adja. Az
oklevél már gyűrűsi helyneveket is megőrzött: Nyáras föld, Felső-Paskahegye, Bolomola,
Sapfihegye. 1563-ban I. Ferdinánd király megerősíti a Sitkey családot gyűrűsi birtokukban.
1565-ben Sitkey Gotthárd török fogságba kerül. Thury György kanizsai kapitány
közbenjárására Csány Ákos fogságban lévő Zeffer nevű török rabbal kicserélték. 1566-ban
a török felégeti Gyűrűst. 1570-ben Sitkey Kristóf 8 új házat építtet a faluban. 1624-ben
Hagymássy Kristóf leveléből megtudjuk, hogy Gyűrűs határában bükkerdők vannak,
azonban a falu lakatlan (puszta). 1657-ben Sitkey Gábor szabadságlevelet adott a gyűrűsi
faluhelyre települőknek.
1664-ben a török újra elpusztítja a falut. 1665-ben Sitkey György birtokait, köztük Gyűrűst
is, életfogytig tartó járadék fejében átadja Galántai Esterházy Mihálynak, Nádasdy Darabos
Máriának és Nádasdy Darabos Lászlónak. I. Lipót király ezt a jogügyletet megerősíti.
1750-ben 18 gazda, 6 zsellér él a faluban. A tavaszi gabonatermés 268 pozsonyi mérő (1
mérő 62 liter), az őszi 356 pozsonyi mérő volt. Bor 404 akóval (1 akó 54 liter) termett. 1
takács is dolgozott a faluban. 1766-ban a gyűrűsi gazdák, hasonlóan a környező falvak
jobbágyaihoz, megtagadták az úrbéri szolgáltatásokat és Szepetk határában gyűltek össze
más falubeli gazdákkal. A katonaság felvonulása miatt a szepetki táborból a gazdák
békében elvonultak. Még ugyanezen évben a gyűrűsi gazdák 3 évre szerződést kötöttek
földesuraikkal. A szerződés szerint féltelkes gazda 7 Ft-ot, negyedtelkes 3 és fél Ft-ot,
zsellér 2 Ft-ot fizet bérletenként a föld használatért. Minden gazda köteles adni egy
hosszú (távolsági) fuvart. A féltelkes gazda 100 szőlőkarót és a szőlőhöz szükséges
trágyát is köteles adni. A gazdáknak tilos volt erdőket használni. A szőlő után 32 akó
hegyvámot fizettek.
1769-ben a falu földesurai: Somogyi Miklós, Nedeczky András, Büki Anna és Ágnes voltak.
1777-ben Ábrahám Ferenc a Kisgyűrűsi pusztán lévő házát Molnár Istvánnak 2 Ft-ért
bérbe adta. A ház körül szabadon írthatott (bozótost) a bérlő. Az irtásokkal a XVIII. század
végére megnő a falu szántóterülete.
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1777-ben már van iskolája a falunak, azonban a tanítónak nincs tanítványa, háza fából
épült, jövedelme 34 Ft és fél dénár. Ugyanezen évben a falu határáról a következőket írják:
„A szántót két marhával lehet szántani némely részén mivel irtások, búza is megterem …
szőlő van alkalmas bort terem. Malom közel. A régebbi földek igen soványok, trágya nélkül
a rozsot nem termik meg. Rét kevés sovány, sarjú nincs. Piac közelebb nincs. Legelőt
bérelni kell. Erdő használat tilos a gazdáknak.”
1778-ban Gyűrűsön 180 ember él. Az 1780-as szerződésből megtudjuk, hogy a gyűrűsi
gazdák a földesúri szolgáltatásokat pénzzel megváltották. Először öt évig évente 100 Ftot, azután évente 240 Ft-ot fizettek a földek használatérét a földesuraknak. A falu
határában lévő szántók egyrészét a kemendi gazdák használják. A szőlőhegyet 40 helybeli
1-1 pókafai, kemendi szőlőbirtokos használja. A falu ekkor részben Horváth József birtoka.
1782-ben Gyűrűs területe Gyűrűs és Kis-Gyűrűs részekből állt. Gyűrűsön templom nem
volt, a falurészben 240 ember, a malomnál 9 ember élt. Kis-Gyűrűsön egy vendégfogadó
és körülötte négy ház volt, melyben 24-en laktak. A szőlőhegyben 3-an éltek így összesen
267 fő a falu lakossága. 1802-ben 226 fő élt a településen. 1828-as összeírás szerint
Gyűrűs körül: „a terület fekvése dombos, talaja agyagos, homokos.” A Foglár patak elelönti a réteket. Kézműves, 1 ács félévig dolgozik iparában. Egyetlen nemes fél
jobbágytelket birtokol.
1832-ben Gyűrűst 945 ember lakja: „völgy jobboldalának lapján fekszik, határa keleten
dombos, délen lejtős. Szőlőhegy és erdő. Uraság spanyol fajta juhokat tenyészt.”
1848-ban Gyűrűsről is többen beálltak katonának. Ebben az évben télen 27 tanuló járt
iskolában. A tagosítás során a falu földesura tagadta volt jobbágyainak erdőhasználati
jogát, ezért a volt jobbágyok bírósághoz fordultak. Az ítélet szerint az úrbéresek 7 hold
legelőt és 2 hold erdőt kaptak az uraságtól.
A XIX. század második felében a falu gyorsan polgárosodik. A borona füstkonyhás házakat
kéménnyel látják el. A borona és sövényfalú házakat felváltja a tömés és téglafalú ház.
1892-ben új iskola épült a faluban. Megalakul az Önkéntes Tűzoltó egylet, mely
eredményesen dolgozott a tűzvészek megelőzésében. (1878-ban a falu jelentős részét
tűzvész pusztítja el, ennek okulására alakult meg az egylet.)
Az I. világháború is sok áldozatot követelt a falutól. Az 1920-as években országosan
meginduló gazdasági fellendülés ellenére a falu helyzete rosszabbodik. A jelentősebb
közutak elkerülik a falut, orvosa helyben nincs, iparos nincs, gazdasági szövetkezet nem
alakul, csak egyedül egy vegyeskereskedés működik. Iskolája a nagy gyermek létszám
ellenére 1 tanerős. 1930-ban a faluban 77 lakóházban 559 ember élt. A falu területe ekkor
1184 kat. hold volt. 158 parasztgazdaság működött a faluban. Főleg búzát, téli almát, téli
körtét, csemegeszőlőt termesztettek.
A II. világháborúban kilenc lakosa veszett oda. 1945-ben, mivel a falu szántóterületének
jelentős része 85 birtokos kezén volt, az egerszegi főjegyző a következőket jelentette a
gyűrűsi földbirtokosokról: „Felosztandó terület és igénylő nincs.

A falu látképe nyugatról, 1966 (Szentmihályi)
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A jelenlegi lélekszám valamivel több, mint 100fő, és a lakosság csökkenése sajnos
napjainkban is fellelhető jelenség…
1990-től Gyűrűs önkormányzattal rendelkezik. A körjegyzőség székhelye
Pókaszepetken van. A falu községi elöljárója 1990-1994-ig Farkas Ottóné ás
Horváth József, 1994-1998-ig Dr. Nagy Kolozsvári Előd volt, majd 1998-2010-ig
Dr. Krasznai Ákos György töltötte be a polgármesteri tisztséget. A 2010-es
választás óta Bertalan Tibor a második polgármesteri ciklusát tölti.
Gyűrűs község címere kék alapon zöld homorú pajzstalp, rajta ezüst, hullámos
pólyával. A címerkép egy aranypatkón álló, jobbra forduló, szárnyait kiterjesztő,
fehér galamb aminek lába és csőre vörös színű. Csőrében vörös ékköves
aranygyűrűt tart. A pajzs alatt egy fecskefarok-végződésű, aranyszínű szalag lebeg,
rajta a település neve GYŰRŰS felirattal, két oldalán egy-egy díszpont.
A címer díszesebb változatán a pajzs tetején egy aranyrostélyos, ezüstszínű sisak
nyugszik, nyakában vörösékköves aranylánc lóg. A sisakon ékkövekkel és
gyöngyökkel díszített aranyszínű leveleskorona, rajta a címerképben lévő galamb
ismétlődik. A takaró jobb oldalt arany-vörös, bal oldalt ezüst-kék színű
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A településszerkezet kialakulása
A XVIII. század végén készült katonai
felmérés térképén látható, hogy az
egykori településmag a mai Rákóczi
Ferenc utca és az ettől keletre
elhelyezkedő domboldal beépítései voltak.
A
Nagykapornakra
vezető
úttól
lecsatlakozó bekötő út mentén, a mai
Foglár csatorna partján állt egy malom. A
településmagtól keletre már látható egy
nagyobb kiterjedésű szőlőhegy és tőle
északra erdőterület. A szőlőhegy irányából
két kisebb patak csordogált a mai
csatorna irányába, az épületek e két
kisebb patak között helyezkedtek el. A
Nagykapornakra vezető úttúl nyugatra
jelenik meg Kis-Gyűrűs, a szőlőhegy
szomszédságában. A mai Rákóczi utca déli
irányú folytatásában látható egy út,
melyen keresztül Bezeréd települést
lehetett megközelíteni, ez az út ma is
fellelhető.
1. katonai felmérés térképe (1763-1787)

kataszteri térkép (1858)

A XVIII. század végén, XIX. század elején a
település csak kis mértékben, leginkább
északi irányba fejlődik. A Rákóczi utca
templomtól északra lévő része kialakul.
A kataszteri térkép már mutatja a temető
területét is a hegy lábánál. A szőlőhegyet
megközelítő út a mai úttól északabbra
helyezkedett el.
A
szőlőművelésű
területek
nagy
kiterjedésűek, mely a 2. katonai felmérés
térképe
alapján
jelentős
épületállománnyal
rendelkezett
már
ekkor. A terület északi része az Új hegyi,
déli érsze az Öreg hegyi szőlő.
A Rákóczi utcától délre lévő terület, az Ady
és a Kossuth utca csak a XIX. század végét
követően épült be. Ugyanígy a Rákóczi
utca északi vége, mely a XX. században
alakult ki.
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helyi védett építészeti örökség
A helyi építési szabályzat értelmében a településen az alábbi helyi védelem alatt
álló építmények - keresztek, szobrok, épületek - találhatóak.

Római katolikus templom,Rákóczi utca, hrsz: 79.
A Rákóczi utca keleti oldalán, egy kisebb dombra épült a falu római katolikus
temploma a XIX. század második felében. A templom tengelye kelet-nyugat irányú,
a szentély és oltár a keleti oldalon helyezkedik el, míg a harangot befogadó
templomtorony a nyugati oldalon van. A templom keletelt, mivel a főhajót lezáró
oltár, apszis keleten van. A templom egyhajós elrendezésű. Az apszishoz
kapcsolódóan a sekrestye a főhajóhoz délről csatlakozóan került kialakításra.
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Szentháromság emlékmű a templomkertben,Rákóczi utca,hrsz: 79

Homokkőből készült szoboregyüttes,
mely a templom kertjében, a templomtól
délre helyezkedik el.
Felirata: A teljes szentháromság
tiszteletére emeltette a Gyűrűsi
Önkéntes Tűzoltó Testület 1914-ben.

.
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Kőkereszt és szoborcsoport a
temetőben, hrsz: 069
A szoboregyüttest Tóth Ferenc és
Makovvecz Mária emeltette 1934-ben
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Kőkereszt a temető déli részén hrsz.: 069

Kőkereszt a szőlőhegyen, hrsz.: 1147

A temető déli részén található ez a
homokkőből készült kereszt, Máriaszoborral. A keresztről a Krisztus már
leesett, megrongálódott, a szobor
nagymértékben megdőlt, felújításra szorul.

A szőlőhegyre felvezető út és a hegygerincen vezető út csatlakozásánál található
ez a homokkő kereszt Mária-szoborral. A kereszt elejét, frontját, mely nyugati
irányba néz a növényzet már nagyon eltakarja.
Az építmény rossz állapotban van, felújításra szorul.

Lakóépület, Rákóczi utca 2., hrsz.:1
A település bejáratánál, a Rákószi utca
északi oldalán helyezkedik el ez a
lakóépület, mely egyszerű
tömegalakítású, szuterénnel és nagyobb
belmagassággal rendelkezik. Homlokzati
nyílásrendje szigorú, lábazata, valamint a
falakat szimbolizáló függőlegesen
kialakított pillérek kőburkolatúak.
A tető kialakítása szimmetrikus
magastető, nyeregtető.
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Lakóépület, Rákóczi utca 10., hrsz.:5
A hagyományos parasztházakhoz képest nagyobb léptékű polgári lakóház, melynek
homlokzati nyílásrendeje szigorú, homlokzatdíszei részletesek és kimunkáltak.
Egyszerű, tagolatlan tömegű épület, kis kiülésű eresszel, nyugati oldalon a
bejáratnál kódisállással. Nyílászárói fából készült, gerébtokos ablakok. A
tetőhéjalás hagyományos, natúr színű agyagcserép.
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Az épület 2017-ben és 2004-ben
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Lakóépület, Rákóczi utca 11., hrsz.: 88
Polgári lakóház, melynek tömege egyszerű, tagolatlan. Szimmetrikus nyeregtetős
épület, kis kiülésű eresszel. Ablakai a védett, déli udvarra néznek. Homlokzatán
részletes, díszes keretezések láthatóak az ablakok körül és a párkánynál. Magas
lábazattal és belmagassággal rendelkező épület. Nyílászárói fából készültek,
tetőhéjalása hagyományos agyagcserép. Az épület felújítása példaértékű.
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Lakóépület, Rákóczi utca 20., hrsz.:10
A település központjában, a templommal szemben található ez a lakóház, melynek
tömege egyszerű, tagolatlan. Szimmetrikus nyeregtetős épület, kis kiülésű
eresszel. Déli oromfalán láthatóak az egykori homlokzati keretezések. Az épület
rossz állapotban van, felújításra szorul. Eddig a nyílászárókat cserélték ki, korszerű
fa ablakok kerültek beépítésre, zsalugáterekkel. Az ablakok körül a keretezések a
felújítás során megsemmisültek. A tető héjalása hagyományos agyagcserép.

Lakóépület, Kossuth utca 5., hrsz.:109
Hagyományos tömegalakítású, szimmetrikus nyeregtetős, hosszházas parasztház,
déli oldalán, a bejáratnál kódisállással, a kódisállás mellett kis tornáccal. Az épület
nyílászárói korszerűsítésre kerültek, hagyományos fa szerkezetű ablakok és ajtók
kerültek beépítésre, az ablakok osztásainak, jellegének megtartásával A tetőhéjalás
anyaga hagyományos, natúr színű agyagcserép.
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Lakóépület, Ady utca 1., hrsz.:123
A település belterületének déli részén, az Ady utca nyugati oldalán található ez a
hagyományos tömegalakítású, szimmetrikus nyeregtetős, hosszházas parasztház,
déli oldalán, a bejáratnál kódisállással. Az épület nyílászárói korszerűsítésre
kerültek, hagyományos fa szerkezetű ablakok és ajtók kerültek beépítésre, az
ablakok osztásainak, jellegének megtartásával. Anylászárók mellett új zsalugáterek
is elhelyezésre kerültek az épületen. A tetőhéjalás anyaga hagyományos, natúr
színű agyagcserép.
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Lakóépület, Ady utca 3., hrsz.:122
Az előző épülettől délre, annak szomszédságában található ez a hagyományos
tömegalakítású, szimmetrikus nyeregtetős, hosszházas parasztház, déli oldalán, a
bejáratnál kódisállással. Az épület nyílászárói korszerűsítésre kerültek,
hagyományos fa szerkezetű ablakok és ajtók kerültek elhelyezésre a felújítás
során, azonban az ablakok osztásai és az árnyékolók eltűntek. A tetőhéjalás anyaga
hagyományos, natúr színű agyagcserép. Az épület 1910-ben épült, ahogy azt az
utcai homlokzaton jelölt dátum is mutatja.
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A hatályos helyi építési szabályzatban nem szerepel egy szakrális emlék, mely a
település központjában helyezkedik el, a Rákóczi utca mentén, a Rákóczi utca 18.
számú ingatlan előkertjében. Az emléket helyi védelemre javasoljuk.

Az építmény talpazaton áll, alsó egyharmadában felirattal, mely szerint Isten
dicséretére és Szűz Mária tiszteletére és elhalt Ferencz fiuk emlékére emeltette
Katona Ferencz és neje Ivánics Rozália 1923-ban. A középső harmadban három
szobor díszíti az emléket, míg felül a kereszten Krisztus szobor.
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Táji és természeti értékek
A terület általános jellemzése
Elhelyezkedése, fekvése, természetföldrajzi viszonyai
A település a Dél-dunántúli régióban, Zala megyében található. Magyarország
Kistájkatasztere (Marosi szerk. 1990) szerint két kistájban, a Principális-völgy és a
Zalaapáti-hát mikrorégiókban helyezkedik el.

A terület elhelyezkedése a kistájakban
Domborzat
A település domborzatát a meridionális elhelyezkedésű völgy és a tőle keletre
emelkedő dombsor morfológiája határozza meg. A Foglár-völgy ma látható
formáját a térségben a földtörténeti korokban zajlott felszínalakító folyamatok
alakították. Ezek közül a mélyben a szerkezeti mozgások, tömegmozgási
folyamatok, a felszínen a folyóvízi erózió, defláció voltak a meghatározók. A
tektonikus mozgások következtében Pacsa mellett vízválasztó alakult ki; ettől
északra a völgy aljában húzódó Foglár-csatorna a vizeket a Zalába viszi. A Foglár
jobb partján emelkedő Zalaapáti-hát a Kelet-Zalai-dombság meridionális
dombsorainak jellegzetességeit hordozza, ennek megfelelően erősen tagolt
felszínű, eróziós-deráziós völgyek, folyó menti szedimentációs és erodált területek,
ill. meredek emelkedésű dombok,egyenes lefutású, éles törésű, egymást
keresztező kisebb völgyrészek is megtalálhatók. A völgy északi részén a völgy
szélén deráziós mellékvölgyekkel tagolt csuszamlásos és szuliflukciós lejtők
találhatók. A községben a Foglár-völgy legmélyebb szintje 133 mBf, a dombok
legmagasabb pontja a Dabronyi-tetőn 267 mBf, így a relatív magasság 134 méter.

Gyűrűs látképe a kemendi szőlőhegyről
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Geológiai felépítés
A felszín alatt a mélyben a lesüllyedt alapkőzetet a felsőtriász fődolomit aljzat
képezi, erre rakódtak a neogén (miocén, pliocén) üledékek, melyek felszíni
megjelenése adja a táj mai geomorfológiai formáját. A Foglár völgyének aljzatát
adó üledékek közül a vízzáró iszap és agyagrétegek a jellemzők. A mellette
emelkedő dombok fő építőanyaga a magas mésztartalmú homok és homokkő,
mely sokhelyütt különböző vastagságú, glaciális eredetű lösszel fedett. A
periglaciális vályog és agyag is megjelenik sokhelyütt a felszínen.
A felszínközeli alapkőzetek
határainak elhelyezkedése
1
2

Talajok
A Foglár-völgyben az egykori lefolyástalan terület lápos-mocsaras jellegéből
adódóan réti- és öntéstalajok képződtek, melyek vályog mechanikai összetételűek.
A település közigazgatási területén, a Foglár jobbpartján ma is döntően ezeket
találjuk, melyek rét- és legelőgazdálkodás számára biztosítanak megfelelő
helyszínt. Termékenységi besorolásuk VII. kategória. A telkesítés – szántó
művelésbe vonások – inkább a balparton jellemző. A völgy északi részén
megjelennek a láptalajok is, melyek mészszegények. Az alluvium többnyire a
dombok művelt területeinek (szőlő, kert, szántók) eróziójából származik, melyet az
esők mostak le, ebből adódóan felszíntől karbonátos, vízgazdálkodása kedvező.
A Foglár csatorna megépítésével a völgy pangóvizes lápterületeinek vize
elvezetésre került, így azok átalakultak, helyükön ma mocsárréteket, üde
kaszálókat, legelőket találunk.
A Foglár-völgytől távolodva a domboldalakon az egykori erdőkben képződött barna
erdőtalajokat találunk (pszeudoglejes, Ramann, rozsdabarna). Ezek mára csak a kis
területen fennmaradt zonális, honos fafajú erdőkben találhatók, másutt
beépítéssel, il. intenzív mezőgazdasági tevékenység következtében pusztultak el
(szántó- és szőlőművelés).
A legmagasabb dombtetőkön megjelennek a földes kopárok, ezeken ma többnyire
szőlőművelés folyik.

Glaciális és alluviális üledékek
Löszös üledékek
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a lakóterület a felette emelkedő dombon erdőkkel, szőlőheggyel
A talajok és határaik
1 Köves és földes kopárok
7 Agyagbemosódásos barna erdőtalajok
25 Réti talajok

Éghajlat
Éghajlata mérsékelten hűvös – mérsékelten nedves. Az évi középhőmérséklet 9.0
°C - 9.5 °C, a fagyos napok száma 175-180 nap között változik. Az évi abszolút
hőmérsékleti szélsőségek átlaga 33.0 °C és –17.0 °C. A csapadék évi maximuma
750 mm körül alakul. A 24 órás csapadékmaximum 85 mm. A rendes évi csapadék
felesleg 130 mm. A leggyakoribb szélirány az É-i és a D-i. Az átlagos szélsebesség
3 m/s körüli. Utóbbi tényezők a defláció szempontjából jelentősek.
Vízrajz
Az esőkkel érkező vizek egy része a felszínen árkokban, csatornákban összegyűlve
jutnak el a völgybe, majd a befogadó Foglárba. A csapadék többi része a dombok
vízáteresztő építőanyagán átszivárogva völgyszéleken a vízzáró rétegeknél
források formájában bukkan elő. Az állandó vízfolyások közül a Foglár mellett a
Gyűrűsi-torrens érdemel említést.
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A területen található vízfolyások hálózata
A források vize néhol a belterületi árkokban gyűlik össze, ahol a friss víz jelenlétét a
források jellemző növényzete erősít meg. A tágabban értelmezett tájban több ér,
patak is található, némelyik vize már nem a Foglárba, hanem a domb túloldalán a fő
befogadóba, a Zalába jut. Állóvíz a település területén nem található.

a Foglár csatorna
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belterületi árok forrásnövényekkel

A vizsgált terület természetvédelmi vizsgálata
Potenciális vegetáció
A vizsgált terület potenciális vegetációja a Zólyomi-féle vegetáció-térkép
digitalizálásával hozzávetőlegesen rekonstruálható. Növényföldrajzi értelemben a
Pannóniai flóratartományon (Pannonicum) belül a zalai flórajárásba (Saladiense)
sorolható, mely a Preaillyricum része. A térképen három élőhelytípus szerepel,
mely két eltérő termőhelyi környezethez tartozik. A Foglár völgyében az abiotikus
élőhelyek - ártéri ligeterdők, láperdők, mocsarak – zónájában az évszázados
tájátalakító tevékenységek következtében (erdőirtások, lecsapolások,
vízrendezések) ma kaszálórétek, legelők találhatók. Az egykori fás vegetációra a
sásos égeresek, bokorfüzek, fűzliget foltok emlékeztetnek a vízfolyások, árkok
mentén és a mélyebb térszíneken. A dombokon a potenciális vegetációt alkotó,
néhány foltban fennmaradt illír gyertyános tölgyesek, bükkösök helyén ma
kiterjedt akácosokat, legelőket és művelt szőlő területeket találunk.

A település a Zólyomi-féle potenciális
vegetációtérképen

30 | Örökségünk

Országos védettség
A település közigazgatási területén országos jelentőségű természetvédelmi
védelem alatt álló terület nincs. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII.
törvényben meghatározott ex lege védettség (forrás, láp, barlang, víznyelő, szikes
tó, kunhalom, földvár) közül forrás található a településen. Egy belterületen, három
a Kopasz-domb mély vízmosásában és egy a Szabó-sűrű legelőjének völgytalpi
szegélyében található, bizonyára időszakosak.

A források elhelyezkedése
Helyi védettség
A település közigazgatási területén Gyűrűs község Önkormányzati
Képviselőtestülete külön rendeletet nem alkotott a helyi jelentőségű
természetvédelmi értékek védelmére. A helyi építési szabályzat szolgálja a Belsőhegy sztyeprétjein található botanikai és zoológiai értékeinek védelmét.
Helyszín

Megnevezés

Terület megnevezése

Külterület

Új-hegy

102. hrsz.

Külterület

Új-hegy

1089. hrsz.

Külterület

Új-hegy

1090/2. hrsz.

Külterület

Új-hegy

1088. hrsz.

Természeti területek
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 15. § (1) pontja alapján
természeti területnek minősül az erdő, gyep, nádas művelési ágú termőföld.
A településen a Foglár-völgyben több náddal borított terület található.
Természetközeli területek
Az OTÉK 30/A § (1) bekezdése alapján a mocsár, nádas és sziklás terület
természetközeli területnek minősül. A rendelkezésre álló térkép alapján a
településen nádas művelési ágú földrészlet a Foglár mentén található.
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nádas

Foglár menti legelő árok mellett álló idős fehér fűzzel
Érzékeny természeti területek (ÉTT) és Magas Természeti Értékű Területek
(MTÉT)
A 2/2002 (I. 23.) KöM-FVM együttes rendeletben megjelölt kiemelten fontos,
valamint fontos ÉTT-k listáján a település nem szerepel.
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Natura 2000 területek
A település külterületét az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi
rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendeletben kihirdetett,
majd az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel
érintett földrészletekről szóló 14/2010 (V.11.) KvVM rendelettel közzétett Natura
2000 területek listája alapján nem érinti a település közigazgatási területét.
Ökológiai hálózat
A település közigazgatási területén az országos ökológiai hálózat kijelölésre került.
Területileg a Foglár-völgy, Új-hegy, Szabó-sűrű részlete lett mwghatározva. A
rendelkezésre bocsátott digitális fedvény alapján az ökológiai hálózat övezetei
közül csupán ökológiai folyosó található az érintett területen.

Az országos ökológiai hálózat térképe

Egyedi tájértékek
A település tekintetében a tervezési időszakban az egyedi tájértékek listája nem
állt rendelkezése. A településen a szakrális emlékek, főképp keresztek, valamint a
szőlőhegyek régi présházai, idős gyümölcsösei, főképp az idős gesztenyék
sorolandók ide.
Tájvédelmi szempontból kiemelt övezet
A rendelkezésre bocsátott alapadatok alapján a településen tájképvédelmi
szempontból kiemelt övezet került kijelölésre. A kijelölés a Foglár-völgy felett
emelkedő nyugati kitettségű domboldal teljes területére kiterjed. minden pontjáról
szép panoráma tárul a nézelődő szeme elé. A szőlőhegy gerincéről keletre a
Vergyálom tömbje és a Keszthelyi-hegység tömbje látszik a Rezi-várral. Nyugaton
a Kemendi-hegy emelkedik.
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A tájképvédelmi övezet érintettsége

kilátás a szőlőhegyről a bezerédi dombokra
Foglár-völgy
A Foglár völgye a település nyugati oldalán húzódik; a csatorna medrétől keletre
eső területek és a belterület között húzódó külterületi ingatlanok sorolandók ide. A
völgyben az egykori mocsarak, lápok a Foglár megépültével a lecsapolások
következtében visszahúzódtak, mára kisebb foltokban, mélyedésekben maradtak
fenn. Helyükön napjainkban nagyobbrészt kaszált, ill. legeltetett gyepek találhatók.
A rétek mélyebb fekvésű, vízállásos részein szép égeres, a holtágak, árkok mentén
különböző fűzfajok alkotta puhafa ligetek, bokorfüzesek díszlenek. A rétjeinek
növényzete az üde kaszálórétekhez sorolható, franciaperjerét, réti csenkeszesek, a
jobb vízellátású területeken sédbúzás - és pántlikafüves mocsárrétek. Az intenzív
legeltetés, lovagoltatás miatt mára többségében fajszegények, degradáltak.
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Holtágakban, füzesek, égeresek alatt, de mélyedésekben, jó vízgazdálkodású
részeken gyakorta nádas, patak menti – és legyezőfüves magaskórósok találhatók.
A Foglár-menterét madárfaunája a nádasokban, bokrosokban fészkelőkből és a
táplálkozni idejáró madarakból áll. A költőmadarak közül a nádirigó, nádi
tücsökmadár, cserregő nádiposzáta, csilpcsalp füzike, említendő, a táplálkozni
idejáró fajok közül a fehér gólya, egerészölyv mellett nem ritkán a karvaly,
kabasólyom is megfigyelhető. Ősszel a legelőkön a vonuló seregélyek nagy
csapatai láthatók.

sédbúzás mocsárrét a Foglár völgyében
Domboldali gyepek
A völgy fölött, nagyjából a település belterületének szintjén, attól délre és északra
(Kopasz-domb) nagyobb gyepterületek húzódnak. Ezeken a gyepeken is jelenleg
intenzív állattartás a jellemző - lovakat és szarvasmarhákat legeltetnek -, így ezek
is sokhelyütt degradáltak, gyomosak. Növényzetük a xero-mezofil gyepekhez
sorolható. Az alsó szedimentációs részeken a rétekről felhúzódó franciaperjéseket
találjuk, melyek fokozatos átmenettel borjúpázsitos pusztai csenkeszrétbe
váltanak. Védett értékük az agár sisakoskosbor, mely mellett az üstökös pacsirtafű,
mezei margitvirág, apácavirág, szeplőlapu nyílik. A túllegeltetett részeken a
siskanádtippan és a bogáncsok, aszatok terjeszkedése figyelhető meg. A legelő
gyakori madarai a tövisszúró gérbics, cigánycsuk, citromsármány, búbos pacsirta.
A domboldal puha földjébe a gyurgyalag ássa költőüregét.
Az emlősök közül a róka és a borz kotoréka is többhelyütt megtalálható.

legelő a domboldalban
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április a Kopasz-domb legelőin
Erdők
A községet kiterjedt erdők ölelik körül, melyek helyenként benyúlnak a település
területére. Északról a zalaistvándi erdőtömb déli nyúlványa, a Szabó-sűrű erdője,
az Új-hegy mellett a Süle-Máté-vágás nagyobb erdőtömbje található. Az erdők
többsége telepített erdeifenyves, valamint akácos, melyekben a fennmaradt
természeti értékeket a hóvirág fennmaradt előfordulásai jelentik. Néhány
erdőtagban a Zalai-dombság klimax erdőtársulásai, az illír gyertyános-tölgyesek,
valamint egy kis kiterjedésben bükkös is fennmaradtak. Ezeknek az erdőknek
botanikai értékét a gyepszinben élő védett növényfajok, a kardos madársisak,
kétlevelű sarkvirág, madárfészek kosbor, farkasboroszlán, pirítógyökér képviselik.
Madárvilága kis kiterjedésük nem alkalmas a zavartalan erdők fajainak
megtelepedéséhez, így a szőlőhegy fajaival egyezik meg.

kardos madársisak

pirítógyökér

farkasboroszlán

Szőlőhegyek
A falu szőlőhegyén, az Új-hegyen a művelt parcellák között fennmaradt gyepek,
idős, extenzív használatú gyümölcsösök, valamint a löszön, homokkőmálladékon a
több évtizede felhagyott szőlőkben a másodlagos szukcesszióval kialakult
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félszáraz gyepek a természetvédelmi értékek hordozói. A jobb vízgazdálkodású
részeken itt is a franciaperjés kaszálók dominálnak, melyek közül a rendszeresen
kaszáltak fajgazdagok; leromlásuk az eltúlzott, gyakori kaszálással, vadak
bolygatásával függ össze. A soványabb talajokon, szárazabb részeken
borjúpázsitos pusztai csenkeszrét, löszön a Zalában gyakori tollas szálkaperjés
irtásrét fejlődik. Ezeknek a gyepeknek a botanikai értékei az agár sisakoskosbor,
pók- és méhbangó. Idős gesztenyések, gyümölcsösök gyepszintjében az egykori
erdők flórája, faunája is megőrződött, itt él a védett békakonty, turbánliliom. A költő
madarak közül a sárgarigó, zöldküllő, seregély, szürke légykapó, tengelic, csicsörke,
kerti rozsdafarkú gyakorinak számít, löszfalakban, horhosok oldalában a fokozottan
védett gyurgyalag fészkel.

felhagyott parcellákon felnőtt akácosok és művelt szőlők mozaikja

szelídgesztenye matuzsálem
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pókbangó

agárkosbor

méhbangó

Belterület
A községet belterülete erdőkkel, rétekkel körbevett, a tájban szinte megbújik. A
csendes utcák telkei, kertjei az állatvilág számára a tágabb környezettől nem
különülnek el, azzal szinte egy egységként jelentkező életteret alkotnak. A
település központi részén néhány idős, védelemre érdemes platán található, juhar
áll. A keskeny főutca és a rövid mellékutcák jelentősebb zöldfelületi fejlesztés
számára alkalmatlanok, de ezt a funkciót a lakótelkeken álló sok fa amúgy is
kiváltja.
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ELTÉRŐ KARAKTERŰ TELEPÜLÉSRÉSZEK
GYŰRŰSÜN
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A településen belül megtalálható eltérő karakterű településrészeket meghatározza
azok építési kora, a korra jellemző épületállomány. A településszerkezet
kialakulásának áttekintését követően megállapítható, hogy Gyűrűs szinte teljes
egésze az egykori településmag, a „korai lakóterület, ófalu”. Ezen a területen nem
alakult ki más jellegű, beépítésű, egybefüggő terület. A település fejlődése, a régi
épületek kicserélődése folyamatosan zajlott, így a hagyományos jellegű
parasztházak és a későbbi hajlítottházak és kockaházak vegyesen, egymás mellett
helyezkednek el a faluban. A XX. század második felének jellemző épületei a
település északi részén helyezkednek el, azonban kis számuk miatt nem jelentenek
egy más karakterű településrészt.

A szőlőhegy, az egykori zártkerti területek képezik a település másik meghatározó
elemét, mely területileg is és épített, valamint táji környezetet tekintve is nagy
jelentőségű.
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KORAI LAKÓTERÜLET, ÓFALU
A település belterületét meghatározó településmag, a „korai lakóterület, ófalu”
épületállománya érdekes vegyességet mutat. Legnagyobb számban a
hagyományos, hosszházas, utcára merőleges gerincű, egytraktusos parasztházak
találhatóak meg itt, melyek a XIX. század végének, XX. század elejének jellemző
épületei vidéken. Ezek a hosszházak közül néhány nagyon jó minőségben
felújításra került, az épület és az épületet körülvevő kert rendezett, gondozott. Van
néhány olyan parasztház, mely szinte annak eredeti állapotát őrzi, felújítás,
korszerűsítés nem történt. Néhány parasztház az udvar irányába bővítésre került a
tornác beépítésével vagy hozzáépítéssel.
Megtalálható a településen az úgynevezett „hajlított ház” is, igaz csak néhány van
belőle. Ezek a „hajlított házak” a parasztházak utcafronti homlokzatának
keresztszárnnyal történő kibővítésével alakultak ki, a ház alaprajza L alakra
emlékeztet. Utcafronton megjelent már a két szoba.
Kis számban előfordul a településen az utcával párhuzamos gerincű lakóház is.

utcával párhuzamos gerincű lakóházak az Ady és a Kossuth utca sarkán
A XX. század második felében történt építkezések vegyesen jelennek meg a
településen, néhány esetben a régi parasztházak közé ékelődve épültek, de
nagyobb számban a település belterületének északi részén helyezkednek el az e
korból származó lakóházak. A családi házak mellett megtalálható itt egy nagy
gazdasági épületcsoport, ahol lovarda működik, valamint a vadászház. A
lovardához kapcsolódóan épült két vendégház is a Rákóczi utca északi részén.
A 70-es, 80-as évekre jellemző, nagy, „alpesi” típusú házak - melyek jellemzően
térdfalas épületek, oromfalas kialakításúak, az utcafronton erkéllyel, nyeregtetővel
– csak kis számban fordulnak elő a településen. Ilyen, nagyobb léptékű lakóházak
nem jellemzőek a falura.

Vadászház a Petőfi Sándor utcában

hajlított ház a Kossuth utcában
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Gyűrűs intézményei is lakóház méretű épületekben helyezkednek el. Az
önkormányzati épület, az egykori iskola, a tűzoltó egyesület épülete a központban,
a templom szomszédságában található.
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KERTES MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK
Gyűrűs belterületétől keletre helyezkednek el a szőlőművelésű területek, az
úgynevezett zártkerti területek. E terület a Zalaapáti-hát északi részét képezi,
melynek két főbb útja észak-dél irányú, a parcellák pedig kelet-nyugat irányúak. A két
feltáró út közül a nyugatabbra elhelyzekedő halad a dombtetőn, míg a keletebbre
található út a domb aljában, a domb lábánál húzódik. A szőlőművelés gazdasági
épületei a dombtetőn haladó út mentén helyezkednek el. A „szőlőhegyen” nagyon
kevés művelt terület található, a telkeket felhagyták, a legtöbb helyen felnőtt az akác.

Ezeken a zártkerti területeken az épületek, pincék, présházak vegyesen
helyezkednek el, vannak a lejtő irányára merőlegesen és vannak azzal
párhuzamosan telepítettek is. A domboldalakba befúródó épületek alsó szintjén
pince van, mely a bor tárolását szolgálja.
A pincék épületei egyszerű
tömegalakításúak, az épülettömeg tagolatlan, nyeregtetős. A hagyományos
épületek jellemzően festett homlokzatúak, az ablak kiosztás egyenletes, az ablakok
méretei meglehetősen kicsik. Gyakori a fa nyílászárók színezése. Az épületek
anyaghasználatában a tégla és a fa meghatározó.
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GAZDASÁGI TERÜLETEK
A település építészeti arculatának ismertetése ez idáig nem tért ki a gazdasági
funkciókkal rendelkező területekre. A falu belterületének északi részén található
ilyen terület, melyen egy lovada működik, míg beépítetlen gazdasági területek a
belterülettől délre helyezkednek el. Mindkét esetben a lakóterülettől elkülönülve,
azok határán alakultak ki, bár a gazdaság forgalma a lakóterületet terheli.
Napjaink ipari építészetére az előre gyártott, szerelt, elsősorban fémből készült
szerkezetek alkalmazása a jellemző, mely elegáns, feszes és sokszínű épületek
létrehozására alkalmas. A korábbi épületek felújítása, átépítése is az új
technológiák és anyagok használatával történik. A gazdasági területek épített
minősége a vállalkozások gazdasági potenciájától függ.
A gazdasági fejlesztések építési módjára jellemző, hogy nem hordoznak településre
jellemző építészeti elemeket. Az építés korában szokásos építési technológia,
multinacionális

cégek

esetében

a

rendszer

egységes

megjelenésének

követelménye határozza meg az épületek arculatát. A gazdasági területek
építészeti arculatának egységesítésére az előzőek értelmében szabályokat alkotni
nem szükséges, azok építészete szabályozással kevésbé befolyásolható.
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ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ
A korábbiakban részletezett eltérő karakterű településrészek re, zónákra jellemző
építészeti stílusjegyek, elemek, jellemzők figyelembevételével jelen fejezetben
ismertetjük a településrészek építészeti útmutatóit, mely megfogalmazza, hogy
milyen telepítéssel, tömegkialakítással, anyaghasználattal, részletekkel alakítható ki
az adott területen egy új épület, vagy a meglévő épület átalakíása, bővítése. Az
útmutató egyes zónákban kitér a kerítések kialakítására is.
Az eltérő karakterű településrészeken az egyes építészeti elemek fontossága eltérő
lehet, így azok nem egyeznek meg minden zóna esetén.

5
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KORAI LAKÓTERÜLET
A korai lakóterületen cél a falu archaikusságának, építészeti arculatának megőrzése. E területet meghatározó egységesség
megtartása és megteremtése az egyszerű, osztatlan épületömegek és tetők kialakításával, a tetők héjazatának azonosságával
érhető el.
Telepítés
Ezen a településrészen oldalhatáron álló beépítési
mód jellemző, melyet tartani szükséges. Fontos
szempont még a telepítésnél a környezethez való
illeszkedés, a szomszédos telkekkel azonos mértékű
előkert tartása. A telek közterület felőli frontján
melléképület, vagy a főépülethez kapcsolódó, de
annak tömegétől elkülönülő mellékfunkciójú
épületrész, garázs nem helyezhető el.

Épület és tetőtömeg
Az épületeket meghatározó fő tömeg jellemzően
egyszerű kialakítású, szimmetrikus, osztatlan. Új
épületek építésekor törekedni kell az egyszerűségre,
kerülni kell a bonyolult, szabdalt tömegkialakítást.

Tetőhajlásszög és anyag
A falusias lakóterületen a lakóházak tetőinek
hajlásszöge közel azonos, melynek ezen a területen
hagyománya van. Új épületek építésekor is törekedni
kell a 35-40 fokos tetőhajlásszög kialakítására. A
hajlásszög mellett fontos a tetőfedő anyag, a kis
elemes agyag vagy beton cserép használata.
A főépülettel egybeépített melléképületeket a
főépülettel azonos hajlásszögű és héjazatú tetővel
kell kialakítani.

Építészeti útmutató |47

Homlokzatszínezés
Ezen a településrészen a hagyományos
föld színek jellemzik a homlokzatokat,
javasolt ezek használata az új épületek
esetében is, valamint a régi épületek
feljításánál.
Kerülni kell a túlságosan élénk, nem
természetes színvilágot.

Kerítés
A településrészre az áttört, természetes
anyagokból kialakított kerítések
jellemzőek.
A nem átlátható, teljesen tömör
kerítések a településrészen nem
kívánatosak. Ugyancsak tájidegen a túl
magas, 1,8 méternél magasabb kerítés
is. Az utcafronti kerítéseket a épület
stílusával összhangban kell kialakítani.

Ablak, homlokzatképzés, részletek
Régi épületek felújításánál törekedni kell
a nyílászárók, ajtók és ablakok teljes
keretezésére, ha fellelhető, akkor a
korabeli kialakítás alapján. Az ablakok
esetében nagyon fontos a
könyöklőpárkány kialakítása.
Új épületek esetében is a nyílások teljes
keretezésére kell törekedni a
homlokzatokon. Kerülendők az ablakok
mellett, az ablakok magasságának
felénél megszakított, ferdén elvágott
keretezések.
A nyílászárók esetében a természetes
anyagok használatát kell előtérbe
helyezni, a településen jellemzőek a fa
ablakok és ajtók, valamint az árnyékolók.
A homlokzatok díszítésénél ki lehet
emelni a lábazatokat, párkányokat,
sarkokat, melynek gyakorlata a korábbi,
múlt század elejei épületeken is
visszaköszön.
A részletek kialakításánál törekedni kell
a minőségre és a természetes anyagok,
a fa és a kő használatára.
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KERTES MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK
A település többségében gazdasági épületekkel beépített része az egykori zártkerti terület, melyet meghatároz az épületek tájba
illesztése, a tetők anyaga és kialakítása, valamint a homlokzatok anyaghasználata, színezése. Cél e területen a hagyományos
építési módok és telepítés megőrzése, a táj karakterének megtartása, melyet az egységes tető- és épülettömeg kialakítással
lehet elérni.
Telepítés
A szőlőhegy területén fontos az
épületek megfelelő telepítése, a
szintvonalak figyelembevétele.
Pince szinttel rendelkező,
többszintes épületek esetében
szintvonalakra merőleges, azaz
lejtő irányú telepítés javasolt.

Épület- és tetőtömeg
Az épületek tömegkialakításánál
az egyszerűségre kell törekedni,
kerülni kell a bontott, tagolt
épülettömegeket. Felújítások és
bővítések esetében a meglévő
egyszerű tömeg megtartását
szem előtt kell tartani, az új
épületrészek a meglévővel
összhangban kerüljenek
kialakításra.

Tető hajlásszög és anyag
Az épületek tetőinek
hajlásszöge közel azonos,
melynek a szőlőhegyen is
hagyománya van. Új épületek
építésekor és meglévő
felújításakor is törekedni kell a
35-40 fokos tetőhajlásszög
kialakítására. A hajlásszög
mellett fontos a szintén
hagyományos tetőfedő anyag,
az agyag cserép használata.
Homlokzatszínezés
A szőlőhegyen a hagyományos
föld színek jellemzik a
homlokzatokat, javasolt ezek
használata az új épületek
esetében is, valamint a régi
épületek feljításánál.
Kerülni kell a túlságosan élénk,
nem természetes színvilágot.
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KÖZTERÜLETEK TELEPÜLÉSKÉPI ÚTMUTATÓJA
Sajátos építményfajták
Gyűrűs belterülete a karakterek tekintetében nem lett több zónára osztva, a teljes
településrész korai lakóterület, ófaluként ismertetett. Ugyanakkor a település
legrégebbi magja a Rákóczi utca déli részének beépítése a kis dombon
elhelyezkedő templomig terjedően meghatározó, melynek látványa fogadja a
faluba érkezőket. Emiatt fontosnak tartjuk, hogy az alábbi fotón is szemléltetett,
zavaros képet mutató légvezetékek, légkábelek elhelyezésére a továbbiakban csak
a földfelszín alatt legyen lehetőség a településkép kedvezőbb kialakítása
érdekében ezen a területen.

Egyéb műszaki berendezések, reklámhordozók
Az egyéb műszaki berendezések (antennák, gépészeti-, szellőző-, és klíma
berendezések, szerelt égéstermék elvezetők, közműcsatlakozási berendezések)
tekintetében javasolt, hogy azok ne az utcafronti homlokzatokon, vagy a tetők
utcaképbe eső részén kerüljenek elhelyezésre. Erre alkalmasabb egy kevésbé
hangsúlyos, a műszaki szempontoknak is megfelelő védett hely: homlokzat takart
része, az épület melletti terepre telepítve (növényzettel takarva). A megfelelő hely
kiválasztásánál a településképi szempontok figyelembe kell venni.
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