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Tisztelt Polgárok, Lakosok, Leendő lakosok!
Kedves Olvasó!

Amikor építünk, nem csak saját közvetlen környezetünket formáljuk, hanem a közterületek
látványára, szomszédaink életviszonyaira is befolyással vagyunk.
Településünk lehetőséget kapott arra, hogy a településképpel kapcsolatos közös elvárásainkat
magába foglaló rendeletet alkothasson.
Ennek előzetes feltétele, egy úgynevezett „Településlépi Arculati Kézikönyv” megléte. E a
dokumentum a település történetén keresztül összegezi azokat az értékeket, karakteres jegyeket,
melyekre építve jövőbeni építési tevékenységekkel kapcsolatos elvárásait is meg tudja fogalmazni.
Fülpösdaróc Településképi Arculati Kézikönyve széleskörű társadalmi egyeztetési folyamat
eredményeként készült, és készül.
Az utóbbi években Fülpösdaróc rohamos fejlődésnek indult. Fülpösdaróc kiemelkedő helyén, a
Faluközpontban került megépítésre egy 18 méter magas Kilátó-torony, mely egyik turisztikai
látványossága a településnek. Folyamatosan keresve a pályázati lehetőségeket, folyamatban van a
szennyvízberuházás teljes körű kiépítése, befejeződött a Petőfi utca teljes rekonstrukciója
(belvízelvezető rendszer felújítása, az út újra aszfaltozása). Középületeink pályázatok révén
folyamatosan felújításra kerülnek. A falu összképét igyekszünk szépíteni. Igyekszünk virágosítani,
zöldfelületeket kialakítani, parkosítani. De ehhez szükség van a lakosság, a település életében
szerepet vállalók, helyi lakosok közreműködésére is. Ezt a célt szolgálja a településképi arculati
kézikönyv, mely községünk épített környezetének jellegzetességeit foglalja össze, tárja fel, mely
révén próbál egy egységes, arculatot meghatározó képet előirányozni a külső szemlélőnek,
lakosoknak.
Szeretném megköszönni az arculat kézikönyv összeállításában véleményükkel, javaslatukkal
közreműködő polgárok, civil szervezetek, szakemberek munkáját.
Bízom abban, hogy a kézikönyv olvasói megfelelő ismeretet kapnak a településünkről, s az itt
található leírásokkal, bemutatásokkal azonosulni tudnak, illetve jobban magukénak érezhetik
Fülpösdarócot, és annak jövőképét.
Kovács Csaba
polgármester

„Csak akkor teljesedünk ki és élünk igazán, ha valami olyasmit csinálunk, amelyről tudjuk, hogy
jobbá fogja tenni mások életét.”
/Brian Trancy/
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I. Bevezetés
A kézikönyv elsősorban a települési döntéshozók és a lakosság tájékoztatását segítő,
szemléletformáló kiadvány.
Fülpösdaróc bemutatásával, értékei megismertetésével és építészeti útmutatóval tárja fel az épített
környezet szépségeit.
Bevezeti az olvasót az építészeti értékek tárházába, hogy mindenki olyan házat tudjon építeni, ami
önmagában is értékes, ugyanakkor a településképéhez 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.
A kézikönyv nem egy merev, lezárt egész, hanem nyílt, hozzászólást és változtatást lehetővé tevő
kezdeményezés kíván lenni. Folyamatosan tovább íródik, ezért, ha újabb szép ház születik, az
bekerülhet, sőt be is kell, hogy kerüljön a könyvbe, ezáltal büszke lehessen rá építtetője, tervezője,
kivitelezője és a település egyaránt.
A kézikönyv minden évben nyomon követi az újdonságokat, és gazdagabb képet mutat a
településről.
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II. Fülpösdaróc bemutatása
FÜLPÖSDARÓC TÖRTÉNETE
A Szabolcs-Szatmár-Bereg megye délkeleti részén fekvő település atmoszféráját a közeli Holt-Szamos
teszi különlegessé. A Holt-Szamos partján fekvő zsáktelepülés apró területe ellenére építészeti és
természeti értékkel is rendelkezik.
A település nevét 1181-ben említik először az oklevelek, mint a Kölcsey-uradalomhoz tartozó cégényi
monostor birtokát, de keletkezését a XII. század előtti időre kell tennünk. Nevéből következtethetően
valamikor a király népei lakhatták.
A falu határai a bizonytalan és változó medrű Szamos mindkét partjára kiterjedtek. A nemzetség és
monostora még századokon át birtokolta a falut.
1417-ben a Domahydiak megtámadták és teljesen elpusztították a települést. Ekkor kapta a
Pusztadaróc (Puzthadarocz) nevet (Borovszky 73., Maksai 126-7).
1575-ben Filpessi Ferenc szerzett benne részbirtokot, amelyet 1590-ben Tardi Vörös Orbán
huszártisztnek adott el. Az 1600-as években a Kölcseyéken kívül a Tatai család is birtokosa.
A XX. század első felében Luby Zsigmondnak és a Jékey családnak van itt a nagyobb birtoka.
A Szamos (ma Holt-Szamos) jobb partján fekvő község a folyószabályozásig sokat szenvedett a
gyakori árvizektől. Az árvíz a falu régi református templomát is elvitte, 1752-ben építették helyette a
mostanit. (Borovszky)

1763 - 1787

1806 - 1869

1869 - 1887

Az Első
Katonai
Felmérés

A Második
Katonai
Felmérés

A Harmadik
Katonai
Felmérés
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Életünk során törekedni kell az élhetőbb
település hangulatának megteremtésére.
Fontos, hogy a helyi lakosság, valamint a
településre érkező látogató részévé tudjon
válni a településnek.
Fülpösdaróc nyugodt, falusias hangulata,
gondozott, ápolt köz- és lakóépületei
kellemes atmoszférát kölcsönöznek a
településnek.
A
település
mellett
fekvő
nagy
mezőgazdasági
és
jó
termőhelyi
adottságokkal
rendelkező
szántó
területeknek köszönhetően, a helyiek nagy
számban foglalkoznak zöldség- és gyümölcstermesztéssel.
A település életében nagy szerepet játszik a
turisztika és az aktív pihenés is. A HoltSzamos közelsége, a település szívében
létrehozott Szamosi Élménytorony és
Szamosi pihenőhely páratlan értékeket
képvisel.
Az itt található természeti terület változatos
vízi és szárazföldi állat- és növényvilága
kitűnő
adottságokkal
rendelkező
kirándulóhelyet biztosít, mely csónakkal,
kerékpárral, vagy akár gyalogosan is
bejárható.
Épített és természeti értékek megőrzése
mellett a település vezetése törekszik arra,
hogy fejlessze a községet, hogy az itt élők
valóban érezhessék, hogy biztonságuk és
boldogulásuk egyaránt fontos.
Fülpösdaróc és környéke rengeteg látnivalót
rejt magában. Lakói kedves, vendégszerető
emberek.
A település fejlődéséhez, jellegzetes
karakterének megőrzéséhez szükséges és
elengedhetetlen a tervezett és ízléses
települési arculati kép kialakítása.
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3. Örökségünk
REFORMÁTUS TEMPLOM
(Fülpösdaróc, Fő utca)
A Református Egyházközség fontos
szerepet játszik a fülpösdaróci polgárok
életében.
A település jellegzetes látképének egyik
meghatározó eleme a Református
templom.
A falu ismeretlen időben felállított
egykori temploma az ún. "Tóalján" lévő
parókiális telken állt, de ezt a Szamos
gyakran elöntötte, majd elvitte.
1752-ben építettek helyette újat, ennek
helyéül a kölcsei Tatay-család a
kúriájának egy magasabb részét
ajándékozta.
Itt épült a fatemplom, melynek
mennyezetén az 1752-es építési dátum
állt. 1783-ban fatornyot építettek hozzá.
Rossz elhelyezkedése miatt a területet a
Szamos gyakran elöntötte, így a
templom állapota, szerkezete leromlott.
A mai református téglatemplom 1875ben épült.
A telekhatárra épített, keleti homlokzat
előtti
háromszintes
zömök
templomtorony 20 méter magas, a
templom nyugati vége félkörívesen
záródik.
A belső térben sík deszkamennyezet, két
egyszerű fakarzat, vályogalapra fából
épített szószék és 150 ülőhely van.
Berendezésének egyes darabjai a régi
fatemplomból valók.
A
templom
mögötti
élménytér
lehetőséget
biztosít
mindennapi
események megbeszélésre is.
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„Boldog ember, aki hallgat engem, aki ajtóm előtt
virraszt mindennap, és ajtófélfáimat őrzi. Mert aki
engem megtalál, az életet nyer, és jóakaratot
szerez az Úrtól.”
/Példabeszédek 8,34,35/
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RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM

(Fülpösdaróc, Fő utca)

A község régi vallási épülete a Szent
István király kápolna.
Források hiányában építésének évéről,
történelméről nem sokat tudni.
Azonban mai rossz állapota ellenére is
különös atmoszférát teremt.
Külső kialakítása egyszerű, letisztult.
Homlokzatán apró ablakok engedik
beszűrődni a fényt a templombelsőbe.
A tégla építésű templom falain néhol
fehér vakolat tűnik fel. Főhomlokzata
egyszerű, azt az egyszerű homlokzati
elemmel díszített bejárati ajtó,
valamint a felette elhelyezett három
csúcsíves
alakú
ablak
teszi
hangulatossá.
Teteje kerámia cserép és lemezfedés
borítást kapott.
A templomtorony más szakrális
épületekkel ellentétben nem égbetörő,
az az épület nyugati oldalán került
kialakításra.
A templom közvetlen a település
főutcája mellett került elhelyezésre.
Rossz állapota miatt szentmisék
megtartásának már nem ad helyet, azt
az ápoló-gondozó otthonban rendezik
meg.

„Ahol ketten vagy hárman összejönnek az én
nevemben, ott vagyok közöttük.”
/Mt 18,20/
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LUBY KASTÉLY
(Fülpösdaróc, Fő utca)
Fülpösdarócon épített szép új úrilakot Luby Zsigmond, miután 1842-ben feleségül vette
nagyilosvai Ilosvay Katalint. A földszintes kúrát később az utódok lebontották, majd újat építettek
helyette.

Az új épület homlokzatának szép, háromszögletű oromfal díszítése, a homlokzat síkjából kiálló
csúcsos kis torony, valamint a tető szarufáit alátámasztó karpántok formája eklektikus stílusra utal.
Teteje kerámia cserépborítást kapott.
Az épületben jelenleg szociális otthon működik, ennek megfelelően a belsőt átformálták, de a terek
így is sugallják az épület hajdani szépségét.
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NÉPI LAKÓHÁZ
(Fülpösdaróc)

A népi építészet emléke a vakolatdíszes,
homloktornácos,
utcai
oldalán
téglaoszlopos lakóház. (Fő u. 63.)

I. ÉS II. VILÁGHÁBORÚ
ÁLDOZATAINAK EMLÉKMŰVE
(Fülpösdaróc)
Az emlékmű örök emléket állít a
világháborúban elesettek, elhurcoltak, és az
ököritófülpösi
tűzvészben
elhunytak
tiszteletére.
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TERMÉSZETI ÉRTÉKEK

Fülpösdaróc
külterületein
találunk
értékeket.

belés
egyaránt
természeti

Itt található a Holt-Szamos
és közvetlen közelében
kialakított
Szamosi
Élménytorony,
valamint
„Szatmári•
családok”
pihenőhelye.
Az
Élménytorony
és
pihenőhely részét képezi a
„Szilva
út”
elnevezésű
túraútvonalnak.
Az útvonalon információs
táblák
segítségével
ismerheti
meg
az
idelátogató
a
Szamos
világát, a folyószabályozás,
a vízi élőhelyek és az ártéri
gazdálkodás rejtelmeit.

A Holt-Szamoson olyan
különlegességek
is
találhatóak, mint például az
egyedülálló úszóláp szigetek.
Az úszósziget és a „lebegő”
láp
a
hazai
lápok
legkülönlegesebb jelensége.
Hosszú idő alatt keletkezik.
Érdekessége, hogy az ember
súlyát is képes elbírni, lépés
közben pedig a lápszőnyeg
hullámzása is jól érezhető.
A Holt- Szamos mikroklímája
különösen
kedvez
a
gyümölcstermesztésnek.
A gyümölcsfák terményéből
a lekvár és befőtt készítés
mellett,
a
közkedvelt
nedűnk, a pálinka is készül.

A folyópart közelsége
megannyi
őshonos
növényfajt őriz, és egyben
lakóhelyet biztosít a tájra
jellemző
madár
és
állatvilág számára.
A természeti környezet
megismerésére
több
program is szerveződik a
településen
és
vonzáskörzetében is.
A
horgászok
és
természetjárók
is
megtalálhatják a kedvükre
való programokat.
Aki pedig egy kis pihenésre
vágyik, a fülpösdaróci
pihenőhelyen
újonnan
kialakított épített kemence
mellett tölthet el pár
kellemes órát.
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IV. Településképi szempontból
meghatározó területek

ELTÉRŐ KARAKTERŰ TERÜLETEK LEHATÁROLÁSA

Fülpösdaróc - TAK

A Holt-Szamos partja mellett elterülő pár utcás
település sziluettje viszonylag szabályos
alaprajzú, alacsony lakó- és középületei közül a
központban
elhelyezkedő
Szamosi
élménytorony és a református templom tornya
tör az ég felé.
A település karakterében homogén arculatot
mutat.
Épületei karakterükben
hordoznak.

falusias

jelleget

Az utcákon sétálva a megannyi cserje, egynyári
növény, lombhullató- és örökzöld fa kellemes
hangulatot áraszt.
A zöldfelület jelenlétének köszönhetően egy kis
séta remek kikapcsolódásul szolgálhat mind az itt
lakók mind az idelátogatók számára.
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TELEPÜLÉSSZERKEZET

1763 - 1787
Az Első Katonai
Felmérés

1806 - 1869
A Második Katonai
Felmérés

2017
Műholdkép

A településkép legidőtállóbb és egyik legmeghatározóbb eleme a településszerkezet.
A település szerkezete az utcákból, telkekből, központokból, közterekből, közökből és még
megannyi más funkciójú elemből tevődik össze, melyeket összességében vizsgálva kirajzolódik
egy olyan egyedi kép, mely sehol máshol a világon nem lelhető fel.
Ezek a szerkezeti sajátosságok olyan értékeket képviselnek, melyek árulkodnak a település
történetéről, kultúrájáról és múltjáról.
Fülpösdaróc község településszerkezetének kialakulásában meghatározó szerepet játszott
földrajzi elhelyezkedése, valamint a Holt-Szamos jelenléte és szabályozása.
A településszerkezet alakulását jól szemlélteti az Első Katonai Felmérés /1763-1787/, az
1941-ben elkészült Magyarország Katonai Felmérés, valamint a mai napi állapotot bemutató
műholdkép.
Fülpösdaróc településszerkezetét illetően útifalu szerkezeti képet mutat, mely a szalagtelkes
falu egyik fajtája. Emellett jellemző a településre a zsákfalu megfogalmazás, hiszen
megközelítése csak egy országos közúthálózathoz kapcsolódó útról lehetséges a mai napig.
A községen áthaladó út - meghatározó szerkezeti elemként - hossz irányban tagolja a település
területét. Főutcájának (Pécsi Építők útja) kanyarulata felveszi a Holt-Szamos vonulásának
jellegzetes ívét.
Fülpösdaróc beépített területein a területfelhasználás egységes képet mutat. A település
fekvése megfelelő hátteret biztosít a lakóterületek kialakításának.

Fülpösdaróc - TAK
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TELEPÜLÉSKARAKTER – Belterület településrész

Fülpösdaróc belterületén néhány közintézmény (templom, önkormányzat épülete) mellett, a
lakóépületek jelenléte az uralkodó.
A meglévő épületek tetőkialakítása heterogén, de jellemzően sátortetős, nyereg és csonka-kontyolt
nyeregtetős.
A kertes házak elengedhetetlen kelléke a megfelelő méretű tároló. Telkünk rendben tartása könnyebb,
ha a tárolók, kiegészítő épületrészek a főépülettel összhangban alakulnak ki.
Ha új melléképület kialakításán gondolkozunk, elhelyezését javasolt az épület mögötti építési helyen
megtenni.
Az otthonos, falusias hangulat megőrzése érdekében nyitott, illeszkedő kerítést célszerű elhelyezni
telkünk határában, mivel a nyitottabb kerítés a naposabb, átszellőztethetőbb kert élményét kelti.
Kerülendő a rakott, zárt kerítés.

Fülpösdaróc - TAK
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Javasolt illeszkedési szempontok és ajánlások:
Újonnan építeni kívánt épület esetében, oldalhatáron álló beépítést kell alkalmaznunk. Javasolt a
közvetlen környezetben előforduló tetőforma alkalmazása.
Meglévő épület felújításánál vagy új építésénél járjuk körbe közvetlen környezetünket és a már meglévő
építészeti elemekhez igyekezzünk idomulni.
A belterület településrészt településképi szempontból meghatározó területként javasolt kezelni.

Fülpösdaróc - TAK
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TELEPÜLÉSKARAKTER – Gazdasági területek településrész
A település észak-keleti határában gazdasági zóna igyekszik funkciójában hűen kiszolgálni az ide
települési kívánó gazdasági társaságokat, vállalkozásokat.
A tájbaillő anyaghasználat különösen fontos a gazdasági épületek tekintetében. Az egyszerű tömeget
vertikális mozgatással és különleges homlokzati elemekkel (előtető, burkolatok) tehetjük különlegessé.
A gazdasági funkciójú középületek körül törekedni kell a nagyobb mértékű zöldfelület kialakítására.
A zöldfelületeken törekedni kell a termőhelynek megfelelő őshonos növényfajok elhelyezésére. Ezzel
biztosíthatjuk környezetünk ökoszisztémájának folyamatos rendszerszintű működését.
A gazdasági területek településrészt településképi szempontból egyéb, általános területként javasolt
kezelni.
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TELEPÜLÉSKARAKTER – Külterületi általános és védett
beépítésre nem szánt területek

Fülpösdaróc beépítésre nem szánt
külterületi részein mezőgazdasági- és
erdőterületek
mellett,
megannyi
természeti értéket magában hordozó
természeti terület is található.
A
mezőgazdasági
területeken
a
növénytermesztéssel, és az állattartással
kapcsolatos
termék
feldolgozására,
tárolására
és
árusítására
szolgáló
építmények, míg az erdőterület telkein az
erdő
rendeltetésének
megfelelő
építmények alacsony beépítési százalékban
helyezhetőek el.
Fülpösdaróc vadregényes, szinte még
érintetlen természeti területei a szatmári
térség részét képezik.
A település dél-nyugati oldalán húzódik a
Holt-Szamos.
A holtágban olyan különlegességek is
találhatóak, mint például az egyedülálló
úszóláp szigetek.
Az úszósziget és a „lebegő” láp a hazai
lápok legkülönlegesebb jelensége.
Hosszú idő alatt keletkezik, ezért fontos a
teljes háborítatlanságának biztosítása.
A szinte érintetlen természet különböző
állat- és növényfajnak ad otthont.
Párat kiemelve, az idelátogató találhat
vízparti növények közül kocsányos tölgyet,
hárs és fűzfát, állatok közül szarvasbogarat,
széncinegét, csuszkát, feketerigót, de akár
denevért is.
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A holtág partja közvetlen közelében készült el a Holt-Szamosi élménytér, melynek 18 méter magas
kilátójából a Szilva út, Fülpösdaróc teljes területe és az egész szatmári rész belátható.
A külterületi általános és védett beépítésre nem szánt területek településrészt településképi
szempontból meghatározó területként javasolt kezelni.
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V. Ajánlások –
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Belterület településrész

Építészeti útmutató

Telepítés
Jelen településrészen a családi házak a telek
oldalhatárán állnak, a ház mellett és mögött
növényzettel, ezzel is teret adva a természet
adta jó közérzet élményének.

Új ház telken való elhelyezésekor nem javasolt,
a szabadon álló – a telek közepén elhelyezett épület, mivel így az épület körül csak a telek
teljes körbezárásával alakítható ki védett kert,
ami nem kívánatos.
Továbbá
nem
elfogadható
a
telken
nagymértékben hátrahúzott ház, valamint az
utca vonalától szögben elforgatott telepítés.

Magasság
Jelen településrészen a családi házak
magassága közel azonos, arányos képet mutat.
A meglévő épületek közé épülő új házaknak
közel azonos magasságban kell épülniük.

Nem javasolt a túl magas házak elhelyezése.

Fülpösdaróc - TAK
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Tetőhajlásszög
Az érintett településrészen a családi házak
tetőhajlásszöge közel azonos. A meglévő
épületek közé épülő új házaknak közel azonos
tetőhajlásszöggel kell épülniük.
Nem javasolt a túl magas, illetve a túl alacsony
tetőhajlásszöggel rendelkező házak elhelyezése.

Tetőforma
Jelen utcakép sajátossága a sátortetős,
valamint az utcára merőleges nyereg, és
csonka-kontyolt nyeregtetős épületek jelenléte.
Új házak építésénél célszerű a szomszédban
elhelyezkedő házak tetőformáját figyelembe
venni.
Amennyiben az építési telek körül egyszerű
tetőformájú (pl.: sátor- vagy nyeregtető)
épületek állnak, úgy oda ne tördelt tetőformájú
épület kerüljön, hanem a környezetéhez
hasonló karakterű épület.

Fülpösdaróc - TAK
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Anyaghasználat és homlokzati színek
Jellemzően tégla építésű, világos vakolattal
ellátott
házak
képezik
részét
ezen
településrésznek.
A jövőben az új lakóházak építése mellett
felújításokkal
nagyobb
mértékben
lehet
számolni.
Meglévő
épület
felújításakor
házunkat
hőszigetelhetjük, nyílászáróinkat és tetőnket
cserélhetjük. Az épület formálásakor legyünk
figyelemmel az arányok megtartására.
Külön figyelmet érdemes fordítani az épületek
utólagos hőszigetelésekor, hogy az épület egésze
kerüljön felújításra, burkolásra.
Új
épület
építésekor,
igyekezzünk
a
településrészre jellemző építészeti karakterek
megőrzésére. Új építésű házunk modern építési
elemeinek alkalmazásával próbáljuk meg a már
jellemző,
meghitt
építészeti
hangulatot
visszaidézni.
Házunk külső színezésekor a világos színeket
részesítsük előnyben.
Az alkalmazott héjalás kerámiacseréppel,
trapézlemezzel és hullámlemezzel megoldott,
elfogadott.
A trapéz és hullámlemez színhasználata során
javasolt a sötétbordó és sötétbarna színek
alkalmazása.
A kerámiacserép színhasználat során javasolt a
téglavörös, terrakotta színek alkalmazása.
Házunk homlokzatát dinamikussá és különlegessé
tehetjük
burkolt
vagy
festett
lábazat
alkalmazásával, valamint az ablakok körül
elhelyezett díszítőelemekkel.
Nem elfogadható feltűnő, kirívó színek
használata, valamint rikító színű hullámlemez
fedés, burkolat.
Épületünk burkolatának kiválasztásakor kerüljük
a rikító, tájidegen színeket.

Fülpösdaróc - TAK
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Kerítés
A településen az áttört és az oszlopos kerítések
elhelyezése célszerű.
Emellett a tömör kerítéssel és növényzettel
történő
telekhatárolási
megoldások
is
elfogadhatóak.
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A településrész jellegzetes épületeinek
bemutatása képekben
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Tornác, Előtető
Házunk
felújításakor,
vagy
építésekor
törekedjünk egy félig nyitott-zárt
tér
megalkotására. Ez a tér terasz, előtető, vagy
tornác formájában is fontos elemét képezheti
épületünknek.
Ezek a terek alkalmasak arra, hogy
megteremtsék a kapcsolatot az épített és a
természetes környezet között.

Az épület oldalán vagy az épület mögött
kialakított terasz nyugodt, pihenés céljára
alkalmas helyet biztosíthat számunkra egy
hosszú nap után.
A bejárati ajtó körül díszesen vagy egyszerűen
kialakított előtető, meghatározó karaktere lehet
házunknak.
A település népi építészetének meghatározó
elemei a vakolat díszes, homlokzattornácos utcai
oldalán téglaoszlopos lakóházak. A tornác máig
fennmaradt a településen, új ház építésénél
bátran alkalmazzuk.
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Ajtók, ablakok
A lakóház sajátosságát, megjelenését
és
hangulatát
az
alkalmazott
nyílászárók nagyban befolyásolják.
Az utcákat bejárva két fő ablaktipust
külölböztethetünk meg.
A sátortetős épületek ablakai főként
egy-, vagy kétszárnyú, az utcai
szimmetrikus
homlokzaton
kialakítással vannak jelen.
A nyereg, csonka-kontyolt nyeregtetős
épületek ablakai főként kétszárnyú,
egy-, vagy kétosztatú kialakítással
képezik részét a homlokzatnak.
Leginkább elterjedt a barna és fehér
színű műanyag vagy pácolt, festett
faanyagú nyílászárók alkalmazása.
Új ház építésekor érdemes körüljárni a
környéket és ihletet meríteni, hogy
otthonunk arca segítse az egységes
utcakép kialakítását.
A ház nyílászáróinak cserélésekor vagy
új ház építésekor részesítsük előnyben
a faanyagú ablakokat, de a műanyag
nyílászárók alkalmazása is megfelelő.
Hő és hangvédelem céljából redőnyt
alkalmazzunk. Új árnyékoló elem
kiválasztásakor vegyük figyelembe,
hogy épületünk színéhez mi illik.
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Homlokzatképzés, anyaghasználat
Az épület homlokzatának kialakításakor törekedni kell a hagyományos arányok megtartására, a
kellemes arányú ablakok megfelelő kiosztására.
Az érintett területen jelenlévő lakóházak építésénél alkalmazott anyagok változatosak.
Anyaghasználat szempontjából a természetes anyagok – tégla, vakolt felületek – részesítendők
előnyben.
Hagyományos szerkezetű vályog, szilikát, valamint tégla építőanyagból épült házakat találunk.
Az egyszerű, de igényes, jól kombinált színek alkalmazása gazdagítják és egésszé varázsolják
otthonunkat.

Homlokzatképzés során az épület arculatát különlegessé tehetjük színazonos, bár anyagában
eltérő homlokzati anyagok alkalmazásával.
Erre alkalmasak lehetnek a kültéri, fagyálló lapok, vagy a klinker tégla burkolatok.
Utcára merőleges, nyeregtetős ház esetében az oromfalat faanyag-borítással vagy kisméretű
téglaburkolattal tehetjük különlegessé.
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Részletek
A településkép önmagában is rendkívüli
látványt nyújt, melyet csak tovább
tarkítanak
az
egyedi
részletmegoldások.
A jelen lévő épületek egyik tradicionális
jellegét az utcai homlokzati oromfal
faanyagú díszítettsége adja.
A
képen
látható
lakóház
különlegességét az oromfal mellett, a
díszített oromlécek adják.

Egyszerű alaprajzú lakóházunknak
különleges
arculatot
adhatunk
különböző felületek alkalmazásával.
A
mai
kornak
megfelelő
vakolatrendszerek
alkalmazásával
különlegessé tehetjük épületünket.
A vakolati struktúra megváltoztatásával
karakteres felületet képezhetünk, ezzel
is egyedivé téve épületünk arculatát.

Utcáinkat
olyan
részletekkel
is
különlegessé tehetjük, mint a képen
látható díszes megmunkálású köztéri
buszváró.
A faoromléc faragása, a kellemes, sötét
színű pác alkalmazása érdekessé és
barátságossá varázsolja magát az
építményt és a környezetét is.
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A letisztult, fehér homlokzat és a
terrakotta
cserépfedés
egymás
kontrasztos
viszonyából
adódóan,
kellemes
szép
érzést
nyújthatnak
szemünknek.
A
homlokzaton
megjelenő
díszítőelemek
fokozzák
az
hangulatát.

apró
épület

Az épület előtt megjelenő tornácot még
különlegessebbé
tehetjük,
ha
a
tartópilléreket faragott, fa elemekből
valósítjuk meg.
A fa egyébként is kellemes látványt nyújt,
megmunkálásával tradicionális, illetve
különleges
képet
adhatunk
lakóházunknak.

Kora és állapota ellenére a település egyik
legöregebb háza több különleges részletet
is hordoz magában.
A
homloktornácos
lakóház
mind
téglaoszlopaiban, mind a csonka-kontyolt
nyeregtetőben, mind
faburkolatú
oromfalában visszatükrözi a régmúlt
építészeti értékeit.
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Kerítések
Jelen településrészen változatos anyaghasználattal találkozunk.
Jellemző az áttört, fából,
kovácsoltvasból készített kerítés.

fémből,

A természetes anyagok használata, mint a
fa vagy a díszesen megmunkált fém kerítés
jó példája lehet a harmonikus utcakép
megteremtésének.
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Kertek
A kert fontos része életünknek.
Az a hely, amely egy nehéz nap
után menedéket és feltöltődést
nyújthat.
A
rendezett,
gazdag
növényvilággal
ellátott
kert
látványa energiával tölti fel
testünket, lelkünket.
A kerti munkához szükséges
eszközöket melléképületben, vagy
egy arra alkalmas kamrarészben
tároljuk.
A mindennap használatban lévő
gépjárművünket
igyekezzünk
épületben
elhelyezni,
hogy
maradjon hely a kertben és ne
terhelje környezetünket.
A kerti gyümölcsösök és rendezett
kertek jó példával szolgálnak arra,
hogy saját portánk rendben
tartásával
hozzájáruljunk
az
épített- és természeti környezet
összhangjához.
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Utcák
Tervezéskor alkalmazkodjunk a már meglévő utcahálózathoz, építészeti elemekhez, környezeti
adottságokhoz. Fontos a tiszta, egyenes vonalvezetésű utcára való törekvés, ezért kialakításkor
kerüljük a zegzugos helyeket.

A településen sétálva élvezhetjük a kellemes hangulatot árasztó utcafrontra kitelepített évelő virágok
és gyümölcsfák jelenlétét.
A település barátságosabbá tétele érdekében igyekezzünk utcáinkat - a beláthatóság
figyelembevételével - több növénnyel, kertészeti elemmel és egységes utcabútorral (buszváró,
virágtartó, pad) díszíteni.

Fülpösdaróc - TAK

Fülpösdaróc több növény- és állatfajnak ad
otthont. Az utcákon sétálva több fajt is
megfigyelhetünk.
A közút mellett gólyafészkeknek helyt adó
oszlopfőkre lehetünk figyelmesek, melyek
jelenlétükkel helyet biztosítanak a itt költeni
kívánó gólyacsaládoknak.
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Közterek, közparkok, közkertek
A közösségi szabad terek azok a találkozási
pontok, ahol baráti, családi társaságban
eltölthetünk egy pár kellemes órát.
Közterek,
közparkok
tervezésekor
alkalmazkodjunk a már meglévő utcahálózathoz,
teresedésekhez, építészeti elemekhez, környezeti
adottságokhoz.
Fülpösdaróc két kisebb területű közparkkal
rendelkezik. A Polgármesteri Hivatal épülete
mellett kondipark és játszótér biztosít kellemes
időtöltésnek helyet.
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A Szamosi élménytér már nagyobb területet ölel fel.
A köztéren lehetőség nyilik a kihelyezett tájékoztató tábláknak köszönhetően az itt őshonos növény- és
állatvilág megismerésére, a magasba törő élménytoronyból megcsodálni a végeláthatatlan szatmári tájat,
valamint egy finom kemencés étel elkészítésre is.
A parkban elhelyezett szabadtéri filagóriák rossz idő esetén is fedett helyet biztosítanak szabadiőnk
eltöltésére.
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V. Ajánlások – Gazdasági területek
Építészeti útmutató
Telepítés
Telepítéskor
a
gazdasági
épületeinket
igyekezzünk a kiszolgáló és szolgálati
épületektől megfelelő távolságban, tagoltan
elhelyezni.
A túl szoros, tagolatlan telepítés nem javasolt.

A telek beépítésekor, a gazdasági funkcióból
eredő
nagyobb
környezeti
terhelést
igyekezzünk ellensúlyozni több zöldfelület
létrehozásával. Ennek megfelelően épületeink
közvetlen
és
közvetett
környezetében
törekedjünk kétszintű, illetve háromszíntű
növényállomány ültetésére (fák, bokrok).

Tetőforma
Fülpösdaróc gazdasági területén a nyeregtetős,
félnyeregtetős
tetőformával
rendelkező
épületek elhelyezése az elfogadott.

Anyaghasználat és homlokzati színek
Az alkalmazott héjalás során elfogadott cserép,
cserepes lemezfedés, valamint a szendvicspanel
és
a
lemeztető
alkalmazása.
A lemeztető lehet hullám-, vagy trapézlemez.
A héjalás színhasználata során nem javasolt a
harsány, kirívó, tájidegen színek alkalmazása.
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Homlokzatképzés, anyaghasználat
A gazdasági épületek kialakításakor elsődleges szempont a funkcionalitás.
Azonban e szempont mellett figyelemmel kell lennünk a gazdasági, ipari épületünk arculatára és
annak településképbe való illeszkedésére.
Az épület homlokzatának kialakításakor törekedni kell a hagyományos arányok megtartására.
A gazdasági épületek általában egyszerű kialakításúak.
Igényes, jól kombinált színek alkalmazásával, különböző homlokzati elemek beiktatásával (mint
például az előtető), valamint a tömeg vertikális mozgatásával mozgalmassá tehetjük az épületet.
Homlokzati színezésnél kerüljük a harsány, kirívó, tájidegen színek és anyagok alkalmazását.
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Külterületi általános és védett

beépítésre nem szánt területek
A védett vagy védelemre tervezett területeken fokozottan kell minden beavatkozást (építést és
területhasználatot) megvalósítani. Általánosan javasolt a területek beépítetlen jellegének megtartása.
A védett területeken reklámfelület elhelyezésére szolgáló önálló építmény, felszíni elektromos hálózati
vagy hírközlési elem vagy építmény elhelyezése nem ajánlott.
Amennyiben külterületi építkezés valósulna meg, úgy a belterületre vonatkozó ajánlásokat az alábbi
eltérésekkel szükséges figyelembe venni:

Építészeti útmutató
Telepítés
A külterületi beépítések általában adott
területen több funkciójú épületek csoportjában
öltenek testet, ilyen módon az összes épületet
azonos
rendezőelv
mentén
szükséges
kialakítani. A lakó funkciójú épületet önállóan
szükéges megfogalmazni.
Külterületen
az
épületek
telepítése
szabadonálló.
A külterületi gazdasági területeket takaró
fásítással javasolt körülvenni, a megközelítést
biztosító bekötő út mellett kísérő fasor
telepítése ajánlott. Telepítés során az őshonos
és a közvetlen környezetben fellelhető
növényfajok használata javasolt.
A külterületi útmenti, vagy mezővédő fasorok
folyamatos pótlásával szükséges az állományt
megújítani.
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Tetőforma
A tájképbe kizárólag az egyszerű tömegképzésű,
félnyereg, nyeregtetős épületek illeszkednek.

A lapostető, illetve a túlságosan tördelt vagy
manzárd tetős tetőforma nem javasolt.

Magasság

Mezőgazdasági
funckiójú
egyszintesként javasolt kialakítani.

épületeket

Nem javasolt a túl magas vagy túl alacsony
házak elhelyezése.
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Anyaghasználat és homlokzati színek
A tájtól idegen az élénk színűre festett
homlokzatú épület, ezért az élénk színek
alkalmazása, a hagyományostól eltérő színű
tetőfedő anyagok használata nem elfogadható.
Az épület külső színezésekor a világos, tájhoz
illő színeket részesítsük előnyben.
Az
alkalmazott
héjalás
cseréppel,
azbesztmentes
palával
és
fémlemezzel
elfogadott.
A cserépfedés színhasználata során javasolt a
tájba illő sötétbarna és téglavörös színek
alkalmazása.
Fémlemez héjalás esetén szintén javasolt a
tájba illő színek használata.
Csarnok épület esetében a trapézlemez fedés
megengedett, de kizárólag nem tükröződő matt
felülettel és visszafogott színben. Javasolt a föld
színek (fehér, barna, zöld) alkalmazása.

Kerítés

Az áttört és a növényzettel
telekhatárolás fogaható el.

történő

Amennyiben a telepített technológia igényli,
abban az esetben a tömör - nem átlátható
megoldások is elfogadhatóak.
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VI. Jó példák bemutatása
Épül et e k, épí t észet i r észl et ek ( aj t ók, abl ak ok ,
t or náco k, anya ghas zn ál at , szí nek,
hom l ok zat ké pz és) ker í t ések, ker t ek zöl df el ü l et ek
ki al akí t ása

Jó példáját láthatjuk az egységes
homlokzati arculat kialakításának. A tető
héjalása és a telekhatáron álló kerítés
azonos színvilágot képvisel.
A homlokzat világossága pedig frissíti az
épület karakterét.
A természetes és egymással harmóniában
lévő anyaghasználat kiemelkedő példáját
figyelhetjük meg ezen a felújított családi
házon.
A sötét és világos színek variációja
játékossá teszi az épületet. Az alkalmazott
anyagok habár egyszerűek, de egységessé
varázsolják az épületet.
A telekhatáron elhelyezett díszes, áttört
fémkerítés, formavilágával és alkalmazott
színhasználatával hozzájárul az utca ápolt,
gondozott arculatához.

A szamosi élménytorony igazi alakja csak a
település különböző pontjaiból sejlik fel
igazán.
A bagolyalakra emlékeztető építészeti
létesítmény,
anyag
és
formavilág
szempontjából is jó példaként szolgál azon
építmények és alkotóik számára, melyeket
természeti közegben kívánnak majd
megvalósítani.
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A népi hagyományokat kedvelőknek jó példával szolgálhat az alábbi épület.
Az épületen a népi építészet stílusjegyei fedezhetőek fel.
Az alkalmazott színek és anyagok, a tornác jelenléte a hagyományos népi építészetet tükrözi.
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A település közterületeit különlegessé tehetjük jellegzetes, a közösséget szolgáló épített utcaelemekkel.
A képeken látható buszváró jellegzetes eleme a településnek.
A rászabott funkció kiszolgálása mellett, az alkalmazott faanyag és páchasználat letisztulttá és
barátságossá varázsolja mind az építményt, mind az ő általa formált utcaképet.

Zöldfelület- és térformálás szempontjából jó példaként szolgál a település utcáin telepített virágos évelő
növényvilág jelenléte.
Az alkalmazott utcabútorok, és információs tábla barátságos hangulatot árasztanak. A különböző,
elültetett növényfajok nem csak a közérzetet javítják, hanem a települési klíma szempontjából is pozitív
hatást gyakorolnak.
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- n éhá ny j ó pél da hel ybe n al kal mazhat ó saj át os

épül et r e, épí t észet i r észl et r e
Jelen munkarészben olyan épületekre, épületrészekre láthatunk jó példákat, melyek a település
jövőképének kialakítása során lehetnek meghatározóak.

Fülpösdaróc település bizonyos részein még jelen vannak a régi népi építészeti hagyományokat
tükröző lakóépületek.
A lenti kép jó példával szolgálhat az utcai oldalán téglaoszlopos lakóházak felújított vagy akár
frissen épített elvárható állapotára.
Az épület tömege, az alkalmazott színek és anyagok, a tornác jelenléte feleleveníti mindazon
emlékeket, melyek a régmúltból maradtak meg ránk.
Minden esetben fontos, hogy új házunk tervezésekor vagy meglévő felújításakor vegyük
figyelembe környezetünket. Figyeljünk a telkünket körvevő lakóépületek magasságra,
tetőformájára, telepítésére.
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A településen jellemző a „kockaházak” tömeges jelenléte. Ennek megfelelően a lenti látványterv
szolgálhat jó példaként arra, hogy új ház építése esetén, milyen tömegkialakítást kövessünk, hogy a
meghatározó utcaképet ne bontsuk meg.

A hátsó kert intimebb, közterület felől kevésbé látható nagyobb méretű kertrész, ahol kialakíthatunk egy
nagyobb méretű teraszt.
A lenti kép jó példával szolgál mindazok számára, akik lakóházuk mögött kívánnak kialakítani egy
csendes, pihenésre alkalmas sarkot.
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VII. Jó példák

Saj át os épí t ményf aj t á k, r ekl ámhor do zók, eg yéb mű szaki
ber en d ezés ek

A reklámok, reklámhordozók a település
arculatának
szerves
részét
képezik.
A reklámok célja elsősorban a tájékoztatás,
ennek
megfelelően
azok
szín
és
anyaghasználata figyelemfelkeltést és néha
akár a megdöbbentés élményét hivatottak
elérni.
A reklámok, cégérek a település arculatába
való beillesztése egy igen nehéz feladat,
lehetőségeinkhez mérten törekedjünk az
igényes reklámhordozók elhelyezésére.

Egy
reklámhordozó
tervezésekor,
elhelyezésekor
vegyünk
figyelembe
épületünk karakterét, az alkalmazott
anyagokat, hogy reklámunk részét képezze
épületünknek, de mégis elérje tájékoztató
funkcióját.
A finoman megvilágított felület kedvező, de
a világító, villózó fények zavaró hatásúak,
ezért kerülni kell azokat.
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- néhány jó példa helyben alkalmazható sajátos

építményfajtákra, reklámhordozókra és egyéb műszaki berendezésekre

Más példák ajánlásával a tisztelt olvasó olyan ötletekre kaphat instrukciókat, melyek segíthetik saját
reklámtáblájának, cégérének, házszámának kidolgozását.
A településen elhelyezni kívánt reklámhordozókról (a hirdetmény anyaga, mérete, világítástechnikai
megoldásai, homlokzaton-utcán történő elhelyezése) feltétlen egyeztetni szükséges a település
vezetésével.
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Energiatudatos életmódunk egyik segédeszköze lehet a napelem, napkollektor. Elhelyezése során az
energiatermelés szempontjából ideális tetősík kiválasztásánál mérlegelni kell annak utcaképi
hatásait is. Utcafronti síkre napelemet, napkollektort ne helyezzük el.
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„A világhoz nem lehet ugyanarról és
ugyanolyan hangon beszélni, mint az
otthonhoz.”
/Márai Sándor/
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