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BEVEZETÉS
Az építés és ellentétpárja a bontás - hivatalosan: az építés kivitelezési tevékenység - sohasem magánügy, annak
az esetek túlnyomó részében valamilyen kihatása van a település összességére.
A község megszokott, egyéni arculata a közösség helyi identitásának alappillére, a jól ismert utcák, terek,
helyszínek és részletek sokszor feltűnnek álmainkban, emlékezetünk, s így önazonosságunk fontos részei.
Egyáltalán nem mindegy tehát, hogy ebből mit őrzünk meg, s adunk tovább a következő generációknak, mint
ahogy az sem, mit teszünk hozzá a kapott örökséghez. Minden apró részletnek jelentősége lehet a "nagy egész"
szempontjából, s ez komoly felelősséget ró az építés szereplőire, mert bár "az én házam, az én váram", de ez a
"vár" mindenekelőtt a települési szövet alapsejtje is. A település, s így a települési arculat ügye pedig
elsősorban a helyi közösség ügye, amelynek jogos igénye, hogy közös örökségével, a település arculatával,
annak formálásával kapcsolatos elvárásait megfogalmazza egyes tagjai, a mindenkori építtetők felé.
A Településképi Arculati Kézikönyv elsődleges feladata, hogy ezen elvárásokat rendszerezett, közérthető
formában közvetítse használói számára. Cél, hogy a helyi környezetformálási hagyományok pozitív példáin
keresztül ösztönözzön a tradíciók folytatására, megismerésére, de akár meghaladására is. Murony környezeti
örökségének, település- és építéstörténetének bemutatásán, tanulságainak számbavételén keresztül jut el a
környezetalakítással kapcsolatos elvárások, egyfajta építési "illemkódex" megfogalmazásáig. A történeti példák
felvillantása a tendenciák megragadását, a még jelen lévő hagyományok érzékeltetését szolgálja, a Kézikönyv
az értékek teljes körű lajstromba vételére nem vállalkozhat. Viszont jellegénél fogva olyan számvetés, amely
pillanatképet ad, hol tart a falu építészete 2017-ben és rávilágít, melyek a továbblépés lehetőségei, sürgető
feladatai.
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A Kézikönyv nem direktíva, sokkal inkább segítség kíván lenni, a
benne foglalt rajzos útmutató ajánlásaival demonstrálva a települési
hagyományokba illeszkedő építés egy-egy lehetséges módját. Az itt
szereplőajánlások ezért nem kötelező érvényűek, ahogy egy
"illemkódex" megsértésének sem jogi következményei vannak.
Reményeink szerint Kézikönyvünk nem egy mereven lezárt, egyszeri
vállalkozás, hanem nyílt, folyamatos hozzászólást és változtatást
lehetővé tevő kezdeményezés. Ahogy a település története is
továbbírásra vár, úgy jelen oldalak is egy, az utódok által folytatható,
de akár át is írható folyamatos krónika első lapjai csupán. Ezért, ha
újabb arra érdemes alkotás születik, az bekerülhet, sőt be is kell,
hogy kerüljön majd a Kézikönyvbe, hogy ez által büszke lehessen rá
úgy építtetője, mint tervezője, kivitelezője és a település egyaránt.
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MURONY BEMUTATÁSA
Muronyt, mint lakott területet a XIII.században
említi először írás, Murul, Mwryul néven. A terület,
tekintettel a viharos századokra sokszor
elnéptelenedik, majd újratelepül. Muronhely,
Muvahely néven is említik. A török időkben
lakatlan puszta.
1295-ben említik templomát, amit 1665-be még
ismertek.
A középkori templomot és temetőt 1988-ban
tárták fel a régészek.
Murony környezetében történt kutatások
valószínűsítik, hogy a terület az őskortól
megszakításokkal, de folyamatosan lakott lehetett.
A századfordulón a gazdaság virágzásával az ehhez
kapcsolódó népmozgással sok család költözik az
akkor Békéshez tartozó Békésföldvárra is.
Önálló településsé Murony néven 1950-ben válik,
összeolvadva Tarafű, Üszőjárás, Földvár, Gyuri-rét,
Kaszáló, Soványhát és Pece területekkel.
A Békésföldvár név eredete a település határában
található földvárhoz kapcsolódhat, melynek nyoma
ma is látható légi felvételeken. A földvár korát
meghatározó leletek nem kerültek elő, formája
alapján valószínűleg Árpád-kori.

A Jantyik kápolna a benne található felirat szerint 1861-ben épült. A
romos épület létét távolról semmi nem jelzi, csak véletlen lehet a
környéken idegennek idetalálnia. Homlokzatán Istenszemmel, szép
tornyocskájával, kidolgozott kovácsoltvas kapujával szerényen várja,
hogy ráakadjanak. Műemléki védelemre javasolható.
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Murony központját a park tágas
ligetszerű zöldfelülete adja.
A gondozott terület, sok koros
fával, rendezett növényzettel,
fasorokkal igényes központja a
községnek.
Köré települtek a hivatali,
szociális intézmények épületei és
otthont ad a piactérnek is. Innen
indulnak szét a lakó utcák.

A gondosan kialakítottf
fatetőszerkezetű piactér
dísze a parknak.

A takaréktár új épülete az
utcaképbe simulás helyett
inkább modern formáival,
meglepő tetőkialakításával
vonja magára a tekintetet.
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Szent Anna kápolna, Murony temploma. Elődjét az
1942-ben épült templomot a belvíz tönkretette, 1979es felújítása ellenére elbontották.
2002-ben szentelték fel a kedves új épületet, amely
30 fő befogadásra alkalmas. A békési plébánia látja el.

A fehérre meszelt kápolna nem az egyház univerzális
hatalmát, hanem a hit bensőséges voltát
hangsúlyozza. Visszafogott kialakítása, a parókia
épületének igényes fa díszítése, mentes korunk
templomépítészetének sokszor bizarr megoldásaitól.
Egyszerűen szép.
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Murony vasútállomás új épületeit, peronjait, 2014-ben adták át. A Békés - Békés- Földvár (Murony) vonal 1883-ban nyílt meg.
A személyszállító vonatok közlekedése a békési vonalon 2007-ben szűnt meg.

Murony vasútállomása, az Arad – Békéscsaba fő
vasútvonalon fekszik. Valaha az akkor még
„egyszerű” személyvonat, az Orient expressz is
megállt itt a gőzmozdonynak vizet és szenet
vételezni. Valószínűleg élénk személyforgalmat is
bonyolított a szomszédos települések között.
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Murony nem rendelkezik rangos műemlékekkel a tradicionális épületállomány nagyobb hányada a XIX. század
utolsó évtizedeiből és a XX. század első feléből való, részint a „népi” kultúra, túlnyomórészt a II. világháború
utáni korszak sajátos falusi építészeti folklórjának emlékei.
A hagyományos beépítésű épületeket mára a kádárkockák sokasága váltották fel, a 70-80-as évektől a
többszintes épületek is megjelentek.

A szépen karbantartott iskolaépület ma is ellátja funkcióját.
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A lényegében azonos alapelemekből
építkező utcaképek „ízlés szerint”
tarthatók kreativitás nélkülözőnek,
monotonnak, de akár egységesen
rendezettnek is. A XX. századi magyar
falu kockaházait a korábbi
egyértelműen elutasító álláspont
helyett, ma már árnyaltabban ítéli meg
az építészeti közvélemény. Az egyenből
való kitűnés lehetőségét főleg a
vakolatminták egyediségében találták
meg a kreatív háztulajdonosok.
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Murony egyik jellegzetessége a hidasháti mezőgazdasági központ épületegyüttese és azt körülvevő
egységes „ készenléti lakótelep”.
A ma is impozáns szocreál központi épület az 1950-es években épült.
Az államosítások időszakában hozták létre a Békési Állami Gazdaságot. Ennek utódja a Hidasháti Állami
Gazdaság mely magába olvasztotta a Biharugrai, Vizesfási, Mezőberényi, Köröstarcsai, Csárdaszállási
gazdaságokat is. A különböző mezőgazdasági területeken működő és egymástól térben is távoli
gazdaságok egyik központja volt itt Muronyban.
A sajnos ma már nem mindig jó állapotú épületek mutatják az egykori gazdaság nagyságát.

Az állami gazdaság épületei előtt területen, egyforma teleknagysággal és épülettel állnak a telep dolgozói
számára épített kertes házak.
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Az utcaképekben uralkodó a
szocializmus kora vidéki építészetére
oly jellemző, meglehetősen
egyöntetű, döntően az 1960-70-es
évekből származó épületállomány. A
közel azonos tömegű, méret- és
arányrendszerű épületek által alkotott
utcaképek, az uniformizált építészeti
megoldások dacára meglepően
változatosak, színesek, köszönhetően
az épületek egyedi részletképzésének.
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KÜLTERÜLET

Békés megyében főleg a
mezővárosis-tanyás településrend
volt a jellemző. A nagyobb városok
mellett, mint Szarvas, Gyula,
Békéscsaba nagyobb számú a
külterületi népesség is, tekintettel a
mezővárosok sajátos fejlődésére.
Békés megyében a II.világháború
után a földosztások nyomán indult
meg a tanyasi világ utolsó nagy
fejlődése. A megyében ekkor
minden harmadik lakos külterületen
élt.

Muronyban, a dohánytermesztő,
kertész településekhez (Csanád,
Arad megyéből Békéshez csatolt
falvak) hasonlóan, a tanyavilággal
szemben a birtokközpontok
majorságai erősödtek.
Az utcaképekben uralkodó a szocializmus kora
vidéki építészetére oly jellemző, meglehetősen
egyöntetű, döntően az 1960-70-es évekből
származó épületállomány. A közel azonos
tömegű, méret- és arányrendszerű épületek
által alkotott utcaképek, az uniformizált
építészeti megoldások dacára meglepően
változatosak, színesek, köszönhetően az
épületek egyedi részletképzésének.
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Murony a nagybirtokok
központosításával összefüggésben, a
Békési Állami Gazdaság
létrehozásával alakult önálló
településsé.

Békés megyében mind a
szórt, mind a sortanyák
és a tanyabokrok
kialakulása is
megfigyelhető.

Murony környezetében
ma is megtalálhatjuk a
szórt, magányos
tanyákat, de a sortanyák
dűlőit is
Míg a magányos tanyák a
szakirodalom szerint
főleg magyar eredetűek,
a sortanya formát a
betelepülő szlovákok
hozták.
(Pecei sor, Határ úti sor,
Kaszáló sor.

A Jantyik kápolna a
Határúti sor mellett
található, az út menti
növényzetbe rejtve.
Közelében ma is lakott
tanyák állnak.

egyedi részletképzésének.
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Természeti terület, táj
Murony a Körös-Maros közén, a Békési síkon
helyezkedik el. Természetes erdős-ligetes sztyeppés
területet a határában már nem találunk. Kultúrtáj,
szántó, gyümölcsös a jellemző. Természetvédelmi
szempontból értékelhető terület a Békés vasútvonal
és a Gyuriréti csatorna által határolt vizes élőhely a
településen, belterületén, illetve a Gyuriréti csatorna
vízpartjának élővilága
Természetes fás terület nem jellemző, főleg a
csatornák környékén és az utakat követő zöldsávban
találhatunk természet közeli fasorokat. Jellegzetes
képei a tájnak az utak mellett kialakuló gyepsávok,
fasorok, melyek nem csak különleges élőhelyet, de az
élőhelyek között folyosót biztosíthatnak.
A természeti tájat megbontó jellegzetes épített
elemek általában a víztornyok és templomtornyok.
Murony esetében két építmény is van, mely
formájával, magasságával, színével kiemelkedve
eltéveszthetetlen jellegzetes pontjai a település
környezetének.
A Gyuriréti csatorna vizes élőhelye a vasút mellett.

Tájkép a Hidasháti Gazdaság tornyával.
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ÖRÖKSÉGÜNK
A környezeti örökség bemutatása
rendkívül fontos az Arculati
Kézikönyv deklarált célkitűzéseinek
elérése szempontjából. A falu
topográfia adottságaiból, történetitársadalmi fejlődéséből következő
sajátosságok, a Muronyra jellemző
egyedi jegyek, hangulati tényezők, a
múlt és a jövő "genetikai kódjainak"
megismerése és megértése nélkül
nem lehetséges meghatározni azokat
az elvárásokat, melyek teljesülésétől
a környezetbe, hagyományokba
illeszkedő építés megvalósulását
várjuk. Ki kell jelölni a fenti értékeket
hordozó azon építészeti,
településképi elemek körét is,
amelyek fenntartása, átörökítése –
azaz: védelem alá helyezése okvetlen szükséges a település
önazonosságának fennmaradásához.
Mindezen túl a fejezet szeretne
mozgósító, szemléletformáló jellegű
is lenni, hogy a védett, valamint a
nem védett, de értéket hordozó
örökségi elemek megmaradásának
jelentősége tudatosuljon a
lakosságban, építtetőkben és Murony
lakói megismerjék és elismerjék
értéknek építészeti múltjuk fennálló
emlékeit.

A társadalom identitás-keresésének legelső, markánsan artikulálódó szintje a település. Alapvető fontosságú ezért a helyi
értékek, erőforrások feltárása, kiaknázása. Egy-egy település épületekben megőrződött múltja, a felhalmozódott környezeti
értékek mind-mind ilyen erőforrás még akkor is, ha hatásai csak közvetett módon érzékelhetők. Az elmúlt korok értékeinek
megőrzése, illetve feltárása, az építészeti folyamatosság fenntartása az egyik leghatásosabb eszköz egy település arculatának –
divatos, mai szóval: imázsának – kialakítására. A múlt alkotásai időhöz és helyhez kötik a ma építészeti produktumait is. A genius
loci hordozói, eltűnésükkel olyan érték megy veszendőbe, melynek pótlása semmilyen archaizálással, hamisítással nem
lehetséges, egészen addig, míg az "új"-ból "régi" nem lesz.
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A rendben tartott majorok, tanyák, a szépen felújított épületek tanúsítják, ma is sokan élnek a muronyi
tanyavilágban.
Szerencsére egyre többen költöznek ki tanyákra úgy is, hogy nem gazdálkodnak, inkább a táj szépségét a
nyugalmat keresik, a távolságot a városok zajától.
Sok tanya nyaralónak felújítva menekült meg a pusztulástól országszerte.

.
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Az egykori békési tanyavilág építészeti emlékei és a Murony községgé megalakulását megelőző korok környezeti kultúrájának
jellegzetes hagyatéka helyenként még tetten érhető a településen. Néhány, oromzatos, a magyar településkultúra
hagyományos értékeit közvetítető ház még fellelhető Muronyban.

A szépen felújított, a felirat
szerint 1927-ben emelt
épület ablakai valamiért
aranyszínű álosztókat
kaptak.
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A sátortetős Kádár-kockák az 1960-as évektől vették át az uralmat a falukép alakításában.
Sok helyütt egységes térfalakat alkotnak Muronyban. Ez a fajta építészet nem sok helyet
hagyott az egyéni kreativitásnak, igaz, a túlzóan individualista kilengéseknek sem
Az uniformizált épülettömegek egyedivé tételének vágya motiválta a ma már elérhetetlen
szakmai tudással létrehozott, többrétegű színes vakolatmustrák szeszélyes kavalkádját.
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Ezek az „alkotások” a XX. század „népi
építészetének”, sajátos folklórjának emlékei, így
méltán tarthatnak számot a kulturális
antropológia érdeklődésére is. Az élet, a
környezet színesítésének, a „szépet akarásnak”
őszinte vágya nyilvánul meg bennük, egy, az
egyéni törekvéseket durván elfojtó korban.
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A Hidasháti Állami Gazdaság 1960-as években épült szárító tornya helyi védettséget kapott. A vasbetonhéj szerkezetű építmény
uralkodik a környező tájon.
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A Határúti dűlőút ad otthont a klasszicista stílusú emlékhelynek, a Jantyik
kápolnának, ami a felirat szerint Jantyik Mátyás és nője Kutyik Mária
adományából épült.
Bejárata kovácsoltvas, ablakai félkörívesek, kb. 15m2 a területe. Tornya kupolás.
A Rózsafüzér Királynője tiszteletére lett fölszentelve.
Bejárata fölött Isten szemével igazi gyöngyszem a békési pusztában. Sajnos
nagyon rossz állapotban van!
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ELTÉRŐ KARAKTERŰ TELEPÜLÉSRÉSZEK
Az 1950-es években önállóvá
vált falu építészeti környezete
meglehetősen homogén,
tekintettel arra, hogy épületei
nagyrészt közel azonos
időszakban jöttek létre. A
településkép a korszak
községeire jellemző: előkertes
beépítéssel álló, döntően
oldalhatáros, földszintes
épületek sorától
meghatározott. Kivételt képez
a Hidasháti Gazdaság
készenléti lakótelepe, amely
egységes beépítésű, kertvárosi
jellegű lakóterület.
A nem lakófunkciójú területek,
így a település intézményközpontja, szintén illeszkednek
a kissé szabálytalan
utcahálózattól determinált
struktúrába.
Mindez indokolatlanná teszi,
hogy az igazgatási területen a
falusias és az egységes
beépítésű lakótelep, valamint a
döntően beépítésre nem szánt
(egyéb) területeken túli
karaktereket határozzunk meg
a településképi arculat
szempontjából.
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FALUSIAS TERÜLET

A község XIX. század második feléből eredeztethető, mai
formájában a XX. század közepén betelepített
belterülete a falusias településképi arculatú terület. A
területen az itt élők alapellátását szolgáló
intézményeken túl a vidéki életformának,
gazdálkodásnak megfelelő, de akár a kertvárosi
életvitelre vágyók igényeit is szolgálni tudó, jellemzően
egyedi családi házas tömbök találhatók. Telkenként egy
rendeltetési egység az általános.

Régi melléképületek a
Polgármesteri Hivatal
mellett.

Felújításra szoruló
gazdasági épület a
település határában.
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A településképi arculatot
meghatározó épületállomány
alaprétegét a falu önállóvá válását
megelőzően, viszonylag kisméretű
földszintes lakóépületek képezik,
de ma már uralkodóvá váltak a
szocializmus jellegzetes
kockaházai.
A beépítés főleg fésűs, oldal és
előkerttel.
A település legnagyobb része
rövid idő alatt, szervezetten épült
fel, nagyjából azonos
teleknagysággal utcaképei,
arculata meglehetősen egységes.

Ezen nem változtattak alapvetően
az 1980-as évek nagyméretű
tekintélyházai és a rendszerváltást
követő éveknek a korábbiaknál
sokkal inkább egyediségre törekvő
újabb házai sem.

A felkelő nap háza ♪
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A település központja hagyományos falusi központ képét mutatja, a közösségi parkkal, a lakóépületek és szociális intézmények
laza kapcsolódásával.

Piactér a ligetben.

Murony intézményei a falusias területen, lakóházakkal vegyesen települtek meg. Az építészeti kiképzésükben és
méretrendjükben is visszafogott, általában földszintes középületek jól illeszkednek a lakótömbök közé, nem bontják meg a
településszövet egységét.
Polgármesteri Hivatal udvarán a Harangláb.
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Önkormányzati Óvoda

Önkormányzati konyha
épület

Általános Iskola
épülete.
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HIDASHÁTI GAZDASÁG LAKÓTELEPE
A Hidasháti Gazdaság muronyi központja az 1950-es években épült ki. A szocreál központi épület és a mellette sorakozó egyéb
gazdasági épületek köré hozták létre a gazdaságban dolgozók ”lakótelepét”
Az egyforma osztásokon közel azonos, egyszintes előkertes épületeket emeltek.
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„EGYÉB” TERÜLETEK
Az előző kategóriába nem besorolható, döntően nem beépített jellegű területek, mindenekelőtt a határ, a nagyobb zöldfelület jellegű
területek, közparkok, sportpályák, temetők, az ún. települési kihelyezett funkciók területe, majorok, amelyek sok esetben sajátos
arculattal rendelkeznek, ezek azonban annyira szerteágazók és speciálisak, hogy átfogó jellemzésük nem lehetséges.

Murony külterületén a békési
út mellett fekszik, a szépen
karbantartott sírkert.

A ravatalozó épületéhez
örökzöldsor vezet fel.

A ravatalozó egyszerre modern
és hagyománykövető épülete
szépen simul a tájba. A hozzá
kapcsolódó tetőrendszer
inkább praktikus, mint szép.
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Kiskertes terület
Jellemzően egyedi, ”háztáji építésű” épületeket találunk Murony külterületén, a kiskertes osztásban.
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Közösségi terek
Játszótér a ”Hidasháti lakótelepen.

A közösségi park játszótere a település központjában.
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Ipari és mezőgazdasági területek.

A jelenleg használaton kívüli karám épületegyüttese szépen simul a tájba.
Az ipari létesítmények építményeinek látványa mindig megosztó, van, akinek csak tájseb, van, aki a fejlődést a megélhetést
látja bennük.
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5
ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ
Az alábbi fejezet célja, hogy segítséget nyújtson néhány gyakran felmerülő építészeti,
településépítészeti kérdésben, bemutatva azokat a lehetséges válaszokat, amelyek az esetek
döntő részében működőképesek lehetnek. A szépség sokféle lehet. Tekintettel arra, hogy
településesztétikai kategóriáink nem feltétlenül objektív megítélés nyomán alakultak ki, nem
szeretnénk kizárólagos érvénnyel állást foglalni, leszűkíteni a lehetőségeket. Viszont
szeretnénk bemutatni, hogyan kerülhetők el a legáltalánosabb hibák, fenntartva a
lehetőségét annak, hogy ugyanazon problémafelvetésre egészen más helyes megoldások is
létezhetnek. Az alábbi ábrák nem az építési előírások, szabályzatok rajzos illusztrációi,
hanem a környezetbe való illeszkedés, a tradíciókhoz történő kapcsolódás fontosságára,
annak előnyeire hívják fel a figyelmet.
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RAJZOS „SILLABUSZ”
Telepítés, beépítés
Az épületek elhelyezésekor figyelembe kell
venni a telek geometriai adottságait, attól
indokolatlanul eltérni nem szerencsés. Az
utcafronttól túlságosan hátrahúzott épület
elhelyezés általában kedvezőtlenül
befolyásolja a telekhasználatot, a ház
mögötti belátástól védett, intim kert
területe leszűkül.

Az épület telepítésekor figyelembe kell
venni a szomszédos épületek
elhelyezkedését. A már meglévő
szomszédos épületek által meghatározott
beépítési vonaltól való bármilyen irányú
eltérés legtöbbször kedvezőtlenül
befolyásolja az utcaképet.

Az átlagosnál szélesebb telek esetében is
fontos az utcakép ritmusának megőrzése.
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Magasság
Az épület magasságának meghatározásakor
figyelembe kell venni a szomszédos
beépítések magasságát. Közel azonos
magasságú épületek emelésével általában
könnyebben alakul ki harmonikus utcakép
és a szomszédos beépítések benapozása is
kedvezőbb lesz.

Az épületmagasság meghatározásakor el
kell fogadni a környezet kialakult
jellegzetességeit. Az épületszintek
„elrejtése” (pl. tetőszerű szerkezetekben)
általában kedvezőtlen építészeti
megoldásokhoz, kevésbé harmonikus
településképekhez vezet.

Tetők
Az újonnan épülő épület tömegének
meghatározásakor figyelembe kell venni a
környező épületek tetőzetének
jellegzetességeit.
.
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Az újonnan épülő épület tömegének
meghatározásakor figyelembe kell venni a
környező épületek tetőzetének
hajlásszögét. A szomszédokétól túlzottan
eltérő hajlásszöggel épülő tetőzet
megbonthatja az utcakép egységét. A
magyar települési kultúrában a 40° körüli
tetőhajlásszög általános, megfelelően az
ország éghajlati adottságainak.

Az újonnan épülő épület tömegének
meghatározásakor figyelembe kell venni a
környező épületek tetőzetének formai
jellegzetességeit. A túlzottan mozgalmas,
vagy a környező tetőfelületek jellegétől
elütő új tetőzet megbonthatja az utca- és
településkép egységét.
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Tetők
Mozgalmas tetőfelületek általában tágas,
szabadon álló beépítésű telken álló, tagolt
tömegű, „villa”-jellegű épülettömegek
fölött nyújtanak elfogadható építészeti
megoldást.

Környezetétől túlzottan elütő anyagú,
színhatású, textúrájú tetőhéjazat
alkalmazása általában kedvezőtlenül
befolyásolja az utca- és településképet.

A tetőfelépítmények idegenek a
hagyományos magyar települési kultúrától,
hangsúlyos alkalmazásuk kedvezőtlen
hatású az utcaképre.

Általában akkor jön létre az utca- és
városképek szempontjából megfelelő
megoldás, ha az épület tömegformájának,
homlokzatképzésének jellege, a választott
„stílus” és a „fölötte” lévő tető formája,
anyaghasználata összhangban van.
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Kerítések
A kerítés az épületeknek az utcaképet
alapvetően befolyásoló kiegészítője, ezért
formájának, anyagának meghatározásakor
figyelembe kell venni a terület jellemzőit a
szomszédos telkeken alkalmazott
megoldásokat. A „zöldövezeti” jellegű
területek oldott településképének
alapfeltétele a telkek átláthatósága, ezért
ezeken a területen tömör, vagy az
átláthatóságot gátló megoldások (pl.
nádszövet) alkalmazása nem szerencsés.
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A kerítések anyagának éppoly igényesnek
kell lenni, mint az épületekének, ideiglenes
jellegű megoldások, környezetbe nem illő
anyaghasználat akadálya lehet az
utcaképek harmonikus alakításának.

Kerítések
Előkertes beépítés esetén tömör kerítés
alkalmazását kerülni kell.

Az előkerteket lehetőség szerint
zöldfelületként, ténylegesen „kert”
módjára kell kialakítani. Az előkert egy
részének leburkolása, csak indokolt
esetben, az épületekbe történő bejutás
céljából elfogadható.
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Szerelvények
A külső- és tetőszerelvények, klímák,
antennák, parabolavevők, stb. utca- és
településképi hatása rendkívül kedvezőtlen,
ezért rejtetten, közterületről nem
láthatóan kell elhelyezni őket.

Napenergiát hasznosító tetőszerelvények
telepítésekor törekedni kell arra, hogy a
berendezések ne nyomják el a
tetőfelületeket.
Hagyományos épület esetében
gyakorlatilag kizárható, hogy a
berendezések javítsák azok utcaképi
megjelenését, míg ipari jellegű
létesítményeken pozitív irányba
befolyásolják a sokszor sivár épületek külső
megjelenését.
Fontos, hogy a készülék hagyja élni a
tetőfelületet és az elemeket egyetlen
síkidommá összefogva telepítsék

Tanyák, majorok
A hagyományos homokháti tanyák,
majorok, külterületi gazdasági egységek
különböző funkciójú terei általában önálló –
szabadon álló - épületekben kaptak helyet,
a terjengős épülettömegek nem voltak
jellemzőek. Utóbbiak alkalmazása
legtöbbször tájképi szempontból sem
szerencsés.
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Tanyák, majorok
A hagyományos alföldi tanyák, majorok,
külterületi gazdasági egységek épületei
általában a legegyszerűbb tetőformával
(nyeregtető, félnyeregtető) épültek, a
változatos összképet a teljes
épületegyüttes önmagukban egyszerű
elemei adták. Bonyolult, kontyolt
tetőidomok, lapostetők egyáltalán nem
voltak jellemzők. Utóbbiak alkalmazása
legtöbbször tájképi szempontból sem
szerencsés.
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TETŐK

A magastetők héjazatának anyaga a településkép
harmóniájának fontos összetevője. A hazai
meteorológiai viszonyokhoz, az építéstechnikai
adottságokhoz, Murony kialakult sziluettjéhez
alapvetően a (lehetőleg természetes színű, textúrájú)
pikkelyfedések illeszkednek. A „pikkely” kifejezés itt
elsősorban arra utal, hogy viszonylag kisméretű
elemek egymásra takaró rendszeréből áll össze a
fedés, amely struktúra a legkülönbözőbb méretű és
geometriájú tetőfelületek fedésére alkalmas.
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ÁRNYÉKOLÁS
A klíma megváltozása elengedhetetlené
teszi az épületek hő védelmének, ezen
belül a nyílászárók külső árnyékolásának
megoldását. Szerencsére mindig „kéznél
lévő”, történetileg jól bevált megoldás a
zsalugáter, amely hajdan az ablakok
jelentős része előtt megtalálható volt.
Elegáns, házainkat öltöztető szerkezet,
amely az esetek döntő többségében
pozitív módon befolyásolja a homlokzati
megjelenést. Kényelmesebb a redőny
kezelése, ennek beépítése azonban csak
akkor optimális az utcakép
szempontjából, ha szerkezete
(redőnyszekrény, vezetősínek) rejtve
marad.
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KERÍTÉSEK
A kerítések az utcaképek legfontosabb
épített kiegészítő elemei, amelyek
vagyonvédelmi funkcióik mellett
fontos térformáló szereppel is bírnak.
Igényes építészeti kialakításukkal
sokszor az épületekkel egyenrangúvá
válhatnak.
Általánosságban elmondható, hogy
előkert nélküli, utcafrontos
beépítésnél tömör kerítést
alkalmaztak, ennek anyaga lehet
deszkapalánk, de épített szerkezet is.
A külterület tanyáit általában
jellegzetes, hasított akáckaró
kerítéssel vették körül, de sokszor
alkalmazták e megoldást a
belterületen is.
A lazább, oldottabb utcaképet alkotó
előkertes területeken az áttört kerítés
dívik, mely falazott pillérek közötti
betételemekből áll. A betétek
lehetnek hézagos lécburkolatból, de
igényesebb, tartósabb megoldásként
kovácsoltvasból, vagy merev, ún.
heidecker-hálóból is. Az utcakép
szempontjából semleges, nem zavaró
az egyszerű drótháló alkalmazása, míg
kifejezetten előnyös az élősövény.
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LÁBAZATOK

Az épületek lábazata úgy esztétikai, mint műszaki szempontból kiemelt jelentőségű. A lábazati zóna a ház
talapzata, erőt kell sugározzon, így a hagyományos építészetben szinte kizárólagos a pozitív, falsíkból kiugró
lábazat. A szerkezetet mindig igyekeztek tartós anyagból építeni, a csapóeső, a fagyok és egyéb
meteorológiai hatások miatt. Legegyszerűbb kialakítású a festett vakolt lábazat, gyakori a fagyálló tégla
alkalmazása, a XIX. század végétől terjedt el a műkő, de nem ritkák a terméskő burkolatok sem.
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6
MAI PÉLDÁK
A hagyományokhoz való korszerű viszony nem csak
a megőrzést, hanem az organikus fejlődést is
magában hordozza. A település nem válhat
múzeummá, skanzenné, az élő falu sajátossága a
folyamatos megújulás, ahogy az élet alapfeltétele is
a sejtek állandó cserélődése miközben a szervezet
ön azonos marad. Felelősség, ugyanakkor nagy
megtiszteltetés is folytatni, részesévé válni a
hagyománynak, kapcsolódni a kulturális
folyamatosságba, egy újabb - és nem a leggyengébb
- láncszemét létrehozva a helyi tradícióknak.

A hagyományos magyar falusi építészet megszokott
elemei jelennek meg a képen látható épületen. Föld
színek használata, utcára merőleges tömeg.
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Ház formájú ház.” A jól ismert
megoldások alkalmazása mellett is
egyértelmű az építés kora, nincs
régieskedő cizellálás, múltidéző
nosztalgia, az összkép mégis derűs,
harmonikus.

A tradicionális építészet egyes
elemeire utaló formák, világos fal,
sötét tető, a kevesebb néha több
láthatjuk a Szent Anna templomnál
is.

A formálás eszköze az arányosan
kialakított, jól átgondolt, rendezett
nyílásrendszer.
A jó építészethez sokszor éppen
elég fal, nyílás, tető. A
legalapvetőbb „szabályok” szinte
alig változnak az idővel.
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Modern formák, világos fal természetes
építöanyagok. A kerítős mögül látható
kevés is szép és igényes.
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7
UTCÁK, TEREK
A közterületek komfortja és esztétikája alapvető jelentőségű a
településképi arculat szempontjából. Az utcákat, tereket,
parkokat használók, legyen az itt lakó polgár, vagy Muronyra
érkező vendég, elsődleges benyomásait itt szerzi meg.

A Szent Anna
templom, mellette a
régi iskolaépület.

A vasútállomás
épülettömbje
visszafogott formájú,
igényes
téglaburkolattal
fedett. Magányosan
áll a meglepően
hatalmas peron
rendszer fölött.
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NÖVÉNYZET
A „zöld” szerepe rendkívül sokoldalú, betölt úgy településesztétikai, műszaki, mint közérzetjavító feladatokat. A települési
arculat formálásában egyként részt vesznek a közterületek, közparkok, közkertek, a dűlőutak fasorai, egyéb fásított területek
és az intézményi- és magánterületek kertjei, ezek gondozottsága, vagy elhanyagoltsága, léte, vagy nemléte (leburkoltsága)
befolyásolja a településképi arculatot is.
Az épített elemek mellett a települések arculatának fontos
meghatározója a növényzet, illetve önmagában az a tény, hogy a
„zöld” milyen mértékben van jelen a településen. A közterületek
növényzete éppúgy része a település „műszaki berendezéseinek”,
mint a természeti környezetnek, hiszen alapvetően mesterségesen
létrehozott, a településszerkezet jellegét befolyásoló rendszer
része.

A szürkenyár sor télen is mutatja szépségét.

54

A „zöld” az épített elemek megjelenésére szintén
kihatással van: egységesíti az utcaképeket,
jótékonyan kitakar, váratlan feltárulásokat,
„képkivágásokat” eredményez. Természetesen a
növényzet telepítésekor tekintettel kell lenni az
építészeti környezetre, az épületek méretére,
jellegére, hogy azok benapozását, feltárulását
kedvezőtlenül ne befolyásolja a vegetáció.

Egy jól elhelyezett fa, akár egy szobor díszíti a
tájat, utcát.

.

Az örökzöld növények télen is díszitik a
települést.
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8
HIRDETÉSEK, REKLÁM- ÉS
INFORMÁCIÓS TÁBLÁK
A közterületre kirakott, illetve a közterületről is látható
hirdető táblák, cégérek, reklámfelületek nagyban
befolyásolják az utcaképet, ezért oda kell figyelni arra,
hogyan hirdetjük szolgáltatásainkat. Az igényes, nem túl
feltűnő, de jól észrevehető feliratok is elérhetik
figyelemfelkeltő céljukat. A hirdetés lényege a
tájékoztatás, ezt tehetjük utcaképbe illően is.
Különösen fontos megtalálni a kényes egyensúlyt az
értékes épületek esetében, hogy azok építészeti kvalitásai
ne sérüljenek. A visszafogott, lényegre törő hirdetések
szerencsések, amelyek hagyják élni az épületek tagozatait,
építészeti formáit, ezért az ún. tömbbetűkből álló feliratok
tudnak a legjobban illeszkedni az épületekhez.
Természetesen nagyon fontos, hogy a hirdetés
megtervezésekor figyelembe vegyék a homlokzat
osztásrendjét, arányait, mert az építészeti tagozatok,
részletek, netán nyílászárók kitakarása általában nem
szerencsés megoldást ad.

56

IMPRESSZUM
MURONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT A
www.murony.hu
titkarsag@murony.hu
5672 Murony, Földvári út 1.
Telefon: 66/427-369
Polgármester: Fekete Ferenc Zoltán
SZERKESZTETTE: Pap Ádám
SZÖVEG: Pap Ádám
FOTÓ: Pap Ádám
GRAFIKAI TERVEZÉS: Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft., Pap Ádám
Murony, 2018. március

57

