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„Mert a legnagyobb örökség, amit adni lehet az utódnak, az otthon. Egy ház,
akármilyen ház. De amelyiknek falát aggódás, szeretet, gondoskodás s a jövendők
bizakodó hite emelte föl. És fák. Amiket nem azért ültetett valaki, hogy hasznukat
lássa. Nem is azért, hogy önmagát mulattassa velük. Hanem azért, mert szépségre és
jövendőre gondolt, békességre gondolt és a lelke tele volt derűvel. És ültette,
egyszerűen azért, mert szerette a fát és a fákon keresztül akarta elmondani mindazt,
ami az otthonban kapcsolatban felgyűlt benne s amiket szavakba önteni nem tudott.”
Wass Albert
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Egy épület szoros kapcsolatban áll környezetével, a szomszédos épületekkel, a tájjal
ugyanakkor magán hordozza tulajdonosának személyigét, kisugárzását is. Ugyanez
elmondható magáról a településről is, melynek arculatát meghatározza egyrészt az
elhelyezkedése, környezeti adottságai, másrészt lakosságának identitása.
2016. nyarán jelent meg a településkép védelméről szóló törvény, amely alapján
minden településnek meg kell alkotnia saját Településképi Arculati Kézikönyvét és
településképi rendeletét.
A Kézikönyv feladata, hogy meghatározza a település településképi jellemzőit, a
településképi szempontból egymástól jól elkülönülő településrészeket arculati
jellemzőikkel és értékeikkel, a településkép minőségi formálására vonatkozó
javaslatokat, valamint a településképhez illeszkedő építészeti elemeket esetleg
beépítési vázlatokat, és egyúttal jó példák bemutatásával, szemléletformáló jelleggel
irányt mutasson az építtetőknek.
A Kézikönyv egy közérthető, olvasmányos formában készülő, sok képpel és ábrával
illusztrált, a település értékeire, örökségére rámutató kiadvány, melynek célja, hogy
irányt mutasson az itt élőknek, hogy településük fejlődése során ezt az örökséget
hogyan lehet megőrizni, továbbvinni.
Kérem fogadják szeretettel ezt a kiadványt, remélve, hogy építtetőként, tervezőként
vagy érdeklődőként hasznos ötleteket, információkat meríthetnek belőle.

Kómár József
polgármester
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HERÉD

B E M U TATÁ S A

ÁLTALÁNOS TELEPÜLÉSKÉP, TELEPÜLÉSKARAKTER
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Heréd Heves megye nyugati határán, a Mátra és a Cserhátalján elhelyezkedő
település.
A község nevét az 1200-as évekből több oklevél is említi Kerudy, majd Herudy
alakban, de Heréd néven először 1461-ben szerepelt. A település lakói ez időben a
nemesi közösségben élő palócok. A Heréd szó maga is palóc kifejezés, amely
valamilyen foglalkozási ágat, vagy foglalkozási eszközt jelenthetett. A palóc
hagyomány mind a mai napig meghatározó a község építészetében, népviseletében
és népszokásaiban.
A település a XVI. század közepétől kezdve a török hódoltsághoz tartozott, majd a
XVI. század végén I. Lipót király az Osztroluczkyaknak adományozta.
1740-ben került Heréd Podmaniczky Jenő birtokába, ettől kezdve a Podmaniczkyak
állandó birtokosai maradtak a falunak, és nagy szerepük volt a község mai képének
kialakulásában.

Heréd első térképi ábrázolása (1763-1787 első katonai felmérés) – forrás: www.mapire.eu/hu

A település elhelyezkedését és fejlődését alapvetően meghatározta a Bér-patak, mely
Heréd jelenlegi belterületének északkeleti oldalán folyik.
A község történeti településrésze, az Ófalu a Bér-patak délnyugati oldalán – a Rákóczi
Ferenc út, Hatvani út, Arany János utca és Kápolna utcák által határolt területen –
alakult ki, melynek központjában kapott helyet Podmaniczky báró családjának
kastélya.
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Az Ófalu északnyugati, a patakkal párhuzamos utcájának orsóterén épült fel a római
katolikus templom, délkeleti részén pedig az evangélikus templom. A két templomot
összekötő út – amelynek egy része ma már csak gyalogos közlekedésre használható –
menti tengelyre fűződnek fel a település intézményei: a művelődési ház és a
könyvtár, az óvoda és az iskola (amely az egykori Podmaniczky-kastély épületében
működik), továbbá az orvosi rendelő, a gyógyszertár, valamint a védőnői szolgálat és
a fogorvosi rendelő.

A község életében jelentős szerepet játszik a vallás, lakói túlnyomó többségben római
katolikus vallásúak, néhányan evangélikusok. A kereszténységet hirdető, út menti,
vagy az előkertben elhelyezett keresztek mellett a lakóházak homlokzatán is több
helyen megjelenik eme vallási szimbólum.
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A hagyományosan megrendezett búcsút a kápolna felszenteléséhez kapcsolták, így az
egyházi ünnepségre az ezt követő vasárnap kerítenek sor. A kápolna a róla elnevezett
Kápolna utcában található, amely előtt stációk állnak.
A település a községből kivezető utak (nyugaton a Kökényesi út, keleten a Rákóczi út)
mentén fejlődött tovább. Az új településrészre jellemző a tervezett, raszteres
utcahálózat és a szabályos telekforma.

Heréd településképének és gazdasági életének meghatározó eleme a mezőgazdaság,
amely a kedvező domborzati és talajviszonyoknak köszönhetően jelentős múltra
tekint vissza. A falu népe évszázadokon át a környező uradalmak birtokain dolgozott,
majd saját kis földjeit művelte. 1945 után a gazdálkodás képe Heréden is
megváltozott, megalakult az első termelőszövetkezet Új-pusztán, ahol ma is a
mezőgazdálkodással kapcsolatos tevékenység folyik (Heréd-Nagykökényesi Mg.
Szövetkezet vetőmagüzeme).

Egy település társadalmi és gazdasági fejlődését alapvetően befolyásolja térségi
elhelyezkedése és közlekedési adottságai. Herédtől a legközelebbi nagyváros, Hatvan
mindössze 6 km-re északnyugatra található, közlekedési kapcsolatait tekintve is
kedvező helyzetben van, ugyanis mind az M3-as autópálya, mind a 3. sz. és 21. sz
országos főút könnyű és gyors megközelítést biztosít, és egyúttal mentesíti Herédet a
kedvezőtlen forgalmi terhelés alól.
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Ö RÖKSÉGÜNK
A TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ ÉPÍTÉSZETI,
MŰEMLÉKI, TÁJI ÉS TERMÉSZETI ÉRTÉKEK, TELEPÜLÉSKÉPI JELLEMZŐK
Heréden egy országos védettségű műemlék található, azonban a község történelmi
múltjának köszönhetően bővelkedik egyéb figyelemre méltó értékben is.

ORSZÁGOS VÉDETTSÉGŰ MŰEMLÉK
Római katolikus templom - Mindenszentek
A templomot 1779-ben emelték kőből és fából, majd 1828-ban barokk stílusban
átépítették. Egyhajós, félköríves szentélyzáródású templom. A főhomlokzat és a
szentély között homorú falakkal kiszélesedő hajóval, D-i homlokzata fölött emelkedő
toronnyal. A szentély nyugati oldalán sekrestye. A keleti homlokzaton toldalék foglalja
magába a karzatra vezető, főhomlokzatról induló lépcsőt. A hajó és szentély
csehboltozattal fedett, a hajó bejárat felőli oldalán karzat található.
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HERÉD TOVÁBBI ÉRTÉKEI
Herédi Evangélikus Leányegyházközség temploma
Az 1869-ben épült templom a mai formáját 1947-ben nyerte el. A templom
tornyában két harang van elhelyezve, oltárképe igen értékes és díszes, a mennybe
menő Jézust ábrázolja kehellyel a kezében. A keresztelő medence és a csillár a
templomépítő Podmanicky báró úr ajándéka.
A templom mellett, ugyanazon a telken van az egyházközség iskolája, melyet szintén
báró Podmaniczky László alapított.

Kápolna
A torony nélküli kápolna 1920-ban épült, előtte feszület és stációk állnak.
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Heréd kereszténységét hirdető emlékek, hagyományok:

Szentháromság szobor, amely a
római katolikus templom előtti
kertben található.

Nepomuki Szent János szobra, amely
régebben a Bér patak hídjánál állt,
jelenleg a Kápolna u. 35. szám alatti
lakóház előtt található.
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Keresztek
Heréd területén sok helyen találkozhatunk a megfeszített Jézust ábrázoló
keresztekkel. Ezen jelképek mind megjelenésükben, mind anyagválasztásukban és
elhelyezkedésükben is egyediek.

Heréd hagyományos ünnepe a búcsú
A búcsút hagyományosan Mindenszentek ünnepén tartották, de mivel az időpont
szinte egybeforrott a Halottak napjával, így az ilyenkor szokásos vigalom zavarhatta a
gyászolók kegyeleti érzéseit, ezért 1996-ban változtattak az időponton és a búcsút a
kápolna felszenteléséhez kapcsolták. A szent kereszt felmagasztalásának napja
szeptember 14, így az egyházi ünnepségre az ezt követő vasárnap kerül sor.
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Egykori Podmaniczky-kastély a mai Herédi Általános Iskola
A kastélyt 1828-ban olasz építőmesterek építették Podmaniczky báró családjának,
majd 1890-ben vásárolta meg Brüll Henrik Géza földbirtokos az Újpusztával együtt.
1938-ban dr. Seibert Sándor a Danuvia Fegyvergyár vezérigazgatója vette meg, ő volt
a kastély utolsó gazdája. 1944 után a kastélyt államosították, ekkor kapott itt helyet
az általános iskola.
A kastélyt igényesen ápolt park vette körül. A ma is szépen gondozott kertben – mely
helyet ad az iskola tornacsarnokának és egy játszótérnek is – azonban az egykori
növényzetből mára lényegében nem maradt semmi.
A kastély eklektikus
stílusjegyeket hordozó
épületének és környezetének korábbi (talán az
eredeti) kinézete...
forrás:
http://heredisuli.blogspot.hu/
2013/02/a-suli-epuleteregen.html

…és a mai, a háborúk
utáni neobarokk sítlusban átépített állapota .

14

3
Hősök szobra
1948 januárjában a községben
elhatározták, hogy a bombázások következtében rombadőlt római katolikus elemi
iskola helyén felépítik a hősök
szobrát.
Ezt 1948. március 15-ére az
1848-as pesti forradalom 100.
évfordulójára meg is valósították, a lakosság lelkes és
önkéntes áldozatkészségéből
a
szobor
költségeit
is
fedezték. A községben látható
egy
első
világháborús
emlékmű katona szoborral és
az 1848-as centenáriumi
emlékmű. A világháborús
emlékművön az első- és a
második
világháborúban
elesettek nevei olvashatók.

Trianon-emlékpark
A Trianoni békediktátumnak emléket állító
kopjafákat és keresztet a temetővel átellenben
lévő zöldterületen alakították ki 2010-ben.
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Polgári házak

A községben a XIX. század végén, XX. század elején épült, tömegformálásában
városias jegyeket hordozó, jó állapotban lévő polgári épületek is megtalálhatók a
Rákóczi út 90. (parókia épülete), a Rákóczi út 35. és a Rákóczi út 58. szám alatt.

Népi építészet hagyományait hordozó lakóházak

Rákóczi út 57.
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Rákóczi út 69.

Rákóczi út 106.

3
Népi építészet hagyományait hordozó lakóházak
Hatvani út 50.

Tabán u. 24.

Kápolna u. 25.

Kökényesi út 7.

Kolozsvári u. 7.
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Heréd Község Tájháza (Hatvani út 19.) bemutatja a környékre jellemző építészeti
formavilágot. Ennél az épületnél az (alsó) csonka kontyos és az oromfalas kialakítás
egyfajta keveréke figyelhető meg. Az Észak-magyarországi - azon belül leginkább az
és
az Északi-középhegység középső részére jellemző –
építészeti jegyeket az egyik legjellegzetesebb
építészeti megjelenéssel rendelkező területi
egységként tartják számon. Ez a palóc népi építészet.
A
füstlyukas
kontyolt
tetőidom
általában
deszkaoromzattal készült, több-kevesebb díszítéssel.
Egyes esetekben a tornác nem csak az udvari
homlokzaton jelent meg, hanem befordult az utcai
homlokzatra is.
A parasztházak helyiségei általában a lakószoba
(„ház”), pitvar és kamra voltak. Később a pitvarból az
első- és hátsószobába lehetett jutni. Az első szobát
aztán tisztaszobává alakították.
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Népművészet, néphagyomány
Heréd lakói a palócok, akik ruházatukban, szokásaiban és nyelvükben sok
hagyományt még ma is őriznek. A népviseletre jellemző a fehér gyolcs, a rakott és a
keményítéssel formált ruhadarabok.
A Heves Megyei Népújság egy 1969-es cikkében írt a herédi Fekete Mihályné által
készített színes népviseletbe öltöztetett babákról, és dicséri készítőjének
kézügyességét, művészetét.

forrás: http://napjaink.blogolj.net/heredi-babak/
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Heréd táji-, természeti értékei
Heréd Heves Megye nyugati határán, a Cserhátalja kistáj területén fekvő település. Az
igazgatási terület déli határán húzódik a Nógrádi (Vanyarc, máshol Szarkás) patak.
Az enyhén délkeletre lejtő kissé hullámos felszínű vidék legmagasabb pontja 145 mBf,
a legmélyebben fekvő területek 120 mBf körül vannak.
A kistáj jó talajú termő területein meghatározó a szántók jelenléte, területi aránya.
Természetes növényzete alig van, a ritkább fajok társulástöredékekben, mesterséges
élőhelyeken, vagy gyomtársulásokban élnek. Száraz sztyepjellegű útmezsgyéken
találhatók a még viszonylag gyakoribb tavaszi hérics, bárányüröm, macskahere.
A településen nincs természetvédelmi oltalom alatt álló terület, érték, az EUnormatívák alapján meghatározott „Natura 2000” terület, országos jelentőségű
védett, védelemre tervezett természeti terület és a természet védelméről szóló 1996.
évi LIII. törvény (Tvt.) szerinti ex lege védett terület sem.
Heréd területén a község területét északnyugat-délkeleti irányban átszelő Bér patak
(Heréd patak) és a község déli határában lévő Nógrádi (Vanyarc, máshol Szarkás)
patak menti területsáv része az Országos Területrendezési Terv (OTrT) és Heves
Megye Területrendezési Terve (HmTrT) szerinti országos ökológiai hálózat ökológiai
folyosó övezetének.
Heréd területén a Bér patak rendezett, szabályozott, a meder cserjéktől mentes, így a
víz szabad lefolyása biztosított. A part mindkét oldalán rendszeresen kaszált, gyepes
sáv húzódik, a rézsű mezofil gyepje is karbantartott. A gyepes részeken sem nő
fásnövényzet. A patak medrében helyenként több tíz méter hosszan sűrű nádas
állományok alakultak ki.
Heréd község területe nem tartozik az OTrT Tájképvédelmi szempontból kiemelten
kezelendő terület övezetébe.
A település belterületi úthálózatán, utcarendszerén nem jellemző az utcafásítás, az út
menti zöldsávok kialakítása. Az utcák jelenlegi szabályozási szélessége erre azonban
több helyen nem ad lehetőséget. Az utcafásítás hiányát egyes út-, illetve
utcaszakaszokon részlegesen pótolja az előkertek fásítása, amely helyenként igen
kedvezően hat az utcaképre.
Településképi értéket képviselő belterületi zöldfelületek az iskolaként hasznosított
kastély értékes növényállományú kertje és a kerttől délre fekvő „gesztenyéskert”
területe, a római katolikus templom környezete és a Rákóczi utca széles zöldsávjai,
valamint a Bér patak belterületi szakaszán lefűződött mederág környezete.

Kastélykörnyék vadgesztenyefái
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Rákóczi utca szépen gondozott fásított széles zöldsávja Ház és növény mint településképi érték

Bér patak mint értékes tájelem
A település külterületein a szántóföldi növénytermesztés a meghatározó, ami a
termőterületek időszakos növényborítottságával jár. A térségben az erdősültség
aránya nagyon alacsony. A mezőgazdasági táblákat tagoló védő erdősávok rendszere
hiányos, jelentősebb fa- és cserjeállomány csak a kisvízfolyások és egyes útszakaszok
mentén található.
A település külterületein a szántóföldi növénytermesztés a meghatározó, ami a
termőterületek időszakos növényborítottságával jár. A térségben az erdősültség
aránya nagyon alacsony. A mezőgazdasági táblákat tagoló védő erdősávok rendszere
hiányos, jelentősebb fa- és cserjeállomány csak a kisvízfolyások és egyes útszakaszok
mentén található.
Bér patak mint értékes tájelem
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TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ TERÜLETEK
ELTÉRŐ KARAKTERŰ TERÜLETEK LEHATÁROLÁSA, A TELEPÜLÉSKÉP,
ARCULATI JELLEMZŐK ÉS TELEPÜLÉSKARAKTER BEMUTATÁSÁVAL

A TELEPÜLÉSKÉP VÉDELME SZEMPONTJÁBÓL KIEMELT TERÜLETEK

4
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FALUKÖZPONT – TÖRTÉNETI TELEPÜLÉSRÉSZ
A Faluközpont – Történteti településrész Heréd legrégebben lakott része, amely a két
templomot összekötő tengely köré szerveződött. Központi jellegéből adóan itt
található a község összes intézményi épülete.

A telekstruktúrára jellemző, hogy míg a Dózsa György úttól dél-nyugatra a
történetileg kialakult halmazos jellegű, aprótelkes Tobány, addig a Rákóczi Ferenc út
mentén a Bér-patakig, illetve az egykori kastélykertig nyúló hosszú szalagtelkek
találhatók.
A településrészen a történetileg kialakult beépítési mód az oldalhatáron álló, kivételt
képeznek ez alól a központban álló intézményi épületek, amelyekre a szabadonálló
beépítési mód jellemző.
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Sok helyen találkozhatunk még a hagyományos népi
építészetre jellemző egytraktusos, utcára merőleges
tetőgerincű, tornácos lakóházakkal, ugyanakkor a
katolikus templom környékén a Rákóczi Ferenc
utcában megjelennek a polgárosodó, utcával
párhuzamos gerincű lakóházak is. Ezen utca
karakteres megjelenéséhez jelentősen hozzájárul az
orsótéren elhelyezett központi szerepkörrel bíró
templom és az utca menti kétoldali fasor.
Az utcakép tekintetében általánosságban elmondható,
hogy az iskola épületét és a tornacsarnokot kivéve a
földszint, vagy földszint plusz tetőtér magas épületek
jellemzőek.
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FALUKÖZPONT – TÖRTÉNETI TELEPÜLÉSRÉSZ
Az életmód és a társadalmi átalakulás
nyomai azonban az idő múlásával ezen
településrészen is fellelhetőek. Mindazonáltal a település hagyományainak és
múltjának megőrzése kívánatos cél ezen
területen, amely az egykori népi
építészet még meglévő elemeinek
megőrzésével érhető el. Az itt található,
mára zömében csak épület részek,
részletek átvehetők és átültethetők a
mai kor igényeit kielégítő építészeti
megfogalmazásokra is. Fontos, hogy az
itt élők figyelmét felhívjuk ezen
örökségre, melyet megóvva büszkén
átadhatnak az utókornak.
A központ kiemelkedő értéke a minőségi,
gondozott zöld-felületek magas aránya, a
kastély
parkban
megmaradt
gesztenyefák és a művelődési ház
melletti kert a település meghatározó
településképi elemei, amelyek nem csak
esztétikai értékkel, hanem funkcionális
szereppel is bírnak (a játszótér és a
telepített padok a kikapcsolódást
szolgálják).
A település morfológiáját bemutató történeti dokumentumok összevetése alapján
megállapítható, hogy a mai Csillag utca ősének kialakulása (megjelenése a II. Katonai
Felmérés térképén), illetőleg a karakterében és telekstruktúrájában mutatkozó
hasonlóságai miatt a Faluközponthoz tartozik a Bér-patak keleti oldala is az Ifjúság
utcáig. Ezen területen található a Trianon-emlékpark, amely méltó módon emlékezik
meg az ország számára végzetes békediktátum megkötésére.

Az első és második katonai felmérés a kiépülő Csillag utcával és a még szabályozatlan Bér-patakkal
forrás: www.mapire.eu/hu
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A Falusias, folyamatosan beépülő településrész az 1900-as évek második felében jött
létre a községből kivezető utak mentén. A Kökényesi út mindkét oldalán, és a Bérpatak észak-keleti oldalán található lakóterületeken a tervezett, raszteres
telekalakítás során létrejött szabályos téglalap alakú, kisebb méretű lakótelkek
jellemzőek.
Ezen településrész magába foglalja a futballpályát és temetőt is.
A területre jellemző az 1950-es, 1960-as évek magyarországi építészetét
meghatározó, oldalhatáron álló sátortetős kockaházak jelenléte.

Sokat vitatott kérdés a kockaházak építészeti megítélése, azonban az vitathatatlan
tény, hogy ugyanúgy a múltunk egy részét képezik, mint a népi építészet, amely múlt
szinte minden településünkön visszaköszön. A kockaház az 1900-as évek közepétől
indult iparosítás nyomán létrejött, az emberek életmódbeli változásait, szükségleteit
követő háztípus. A szinte egyforma házakból álló utcasorok egységes utcaképet,
arculatot adnak, a gondozott utcákkal és kertekkel kellemes légkört, lakókörnyezetet
teremtenek.
A szinte teljesen azonos házakat különböző
mintákkal díszítették, ezáltal – elkerülve az
uniformizáltságot – tükrözik az épületek a bentlakók
ízlését, egyediségét.
A településrész utcakép vonatkozásában többnyire
egységes képet mutat, de néhol megjelennek a 80as évek nagyobb léptékű földszint+tetőtér, vagy
földszint+egy emelet magas- és a mostanában épülő
földszintes- vagy földszint + tetőtér beépítéses
lakóházak is.
A meglévő, gondozott növényzettel együtt ezen
utcák is kellemes lakókörnyezetet biztosítanak.
Ehhez településrészhez tartoznak azon részek is,
amelyeket távlatban lakóterületként határozott meg
az önkormányzat, így itt is hasonló egységesség
elérése a cél.
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GAZDASÁGI KARAKTERŰ TERÜLETEK
A település lakóterületéhez dél-nyugaton kapcsolódik az egyik gazdasági terület, ahol
egy mezőgazdasági vetőmagüzem működik és itt található az egykori majorsági
épület is.
A másik terület a község észak-keleti szélén található (itt egy autójavító műhely
működik).
Ehhez lehatárolásához tartozik az egykori szovjet laktanya helyén lévő külterületi
gazdasági terület is, valamint a Sport utca mentén lévő, távlatban gazdasági
területként meghatározott településrész is.
A gazdasági területek karakterét, arculatát leginkább a funkció (elsődlegesen ipari és
gazdasági tevékenység) határozza meg, melynek egyik fő szempontja a
költséghatékonyság.

Bár nehezen illeszkedik a település lakóterületeihez, településképéhez, szerepe
vitathatatlan a falu gazdasági potenciáljának megtartásához. Éppen ezért fontos
feladat a megfelelő egyensúly megtalálása tájképi és arculati szempontból, ennek
érdekében a visszafogottabb tömeg, szín és anyaghasználat javasolt a területen.
A lakóterületek közelsége miatt, az eltérő funkciókból eredő konfliktusok a
településképre is kivetülnek. A helyzet megoldásán, vagy a probléma csökkentésén,
illetőleg az utcakép javításán sokat segíthet egy jól megtervezett zöldfelületi
rendszer, amely helyesen alkalmazva képes tompítani a különböző használat által
generált ellentmondásokat.
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ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ, KÖZTERÜLETEK TELEPÜLÉSKÉPI ÚTMUTATÓJA –
UTCÁK, TEREK, KÖZPARKOK, KÖZKERTEK
A Településképi Arculati Kézikönyv ajánlásait nem kell és nem is lehet kötelező
érvényű előírásként értelmezni. A Településképi Arculati Kézikönyv és ajánlásai nem
írják felül és nem helyettesítik a település Helyi Építési Szabályzatát és az abban
rögzített építési előírásokat. Célja sokkal inkább az, hogy az ott előírt számszerűsített
(normatív) szabályokat illusztrálja és segítsen a település lakosainak illetve az
építkezni szándékozóknak, hogy hogyan töltsék meg azt tartalommal.
A falu jelenlegi arculatát, a település hangulatát a fent ismertetett, egymástól jól
elkülöníthető településrészek, valamint a közterületek és az egyéb nem beépített
területek adják. Bár ezek a területek jól elkülöníthetők egymástól, mégis együtt,
egymást kiegészítve alkotnak egy szerves egészet: Herédet.
Ezen fejezet célja, hogy bemutassa a különböző területek jellemző karakterét adó
sajátosságait, és egyfajta útmutatást adjon arra vonatkozóan, hogy a település
egyéniségét hogyan lehet megőrizni.

FALUKÖZPONT – TÖRTÉNETI TELEPÜLÉSRÉSZ
TELEPÍTÉS
A településrészen a történetileg kialakult beépítési mód az oldalhatáron álló, ahol a
főépület mögött a telek általában északi oldalhatárán sorakoznak a gazdasági
épületek is. Az épületek többsége az utcára merőleges tetőgerincű.
Ez alól kivételt képeznek a központban álló intézményi épületek, amelyek mind
méretükből, mind központi elhelyezkedésükből fakadóan, szabadonállóan létesültek.
Új lakóházak építésénél törekedni kell az oldalhatáron álló beépítési mód tartására,
az előkert mérete a szomszédos épületek előkertjének vonalához igazodjon. Új
intézmények központban történő elhelyezésénél a szabadonálló beépítést javasolt
követni.
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FALUKÖZPONT – TÖRTÉNETI TELEPÜLÉSRÉSZ
MAGASSÁG
Heréd falusias, történeti településrészén a lakóházak magassága közel azonos,
többnyire földszintes, de előfordul földszint +tetőtér beépítésű lakóház is.
A központi intézmények e tekintetben is kivételt képeznek, azonban minden esetben
cél, hogy az itt létesülő új épületek a közvetlen környezetükhöz igazodó magasságban
épüljenek.

TETŐHAJLÁSSZÖG
A településrészen a jellemző tetőhajlásszög 30 és 45 fok közötti.
Az egységes utcakép érdekében kerülendő a túl alacsony és túl magas tetőhajlásszög
alkalmazása.

TETŐFORMA
A falu ezen részén található lakóházak tetőformája egyszerű, a tetőgerinc vonala
általában az utcára merőleges, oromfalas vagy kontyolt kialakítással.
Új házak építésénél alkalmazkodni kell a környező épületek tetőformájához. A tető fő
gerincvonala az utcára merőleges legyen, kerülendő a túl sok tördeléssel rendelkező
tető tervezése.
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ANYAGHASZNÁLAT
Heréd lakóépületeinek anyaghasználata változatos, de ugyanakkor jellemző rá a táj
tiszteletben tartása, a visszafogott földszínek használata.
Cél, hogy az új épületek építése, vagy a meglévők felújítása esetén az alkalmazott
anyagok tekintetében kerüljük a feltűnő, rikító színhasználatot.

KERÍTÉS
A településre jellemző a gondozott kerthasználat. Az utca felőli kerítés kialakításánál
érdemes az áttört, nem teljesen átláthatatlan kerítés kialakításával a szépen
kialakított kertek látványát is megmutatni.
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FALUSIAS, FOLYAMATOSAN BEÉPÜLŐ TELEPÜLÉSRÉSZ
TELEPÍTÉS
A településrészen az oldalhatáron álló beépítés jellemző, ahol a főépület mögött a
telek általában északi-, észak-nyugati oldalhatárán kapnak helyet a melléképületek is.
Új házak építésénél törekedni kell az oldalhatáron álló beépítési mód tartására, az
előkert mérete a szomszédos épületek előkertjének vonalához igazodjon.

MAGASSÁG
Heréd falusias, folyamatosan beépülő településrészén a lakóházak magassága közel
azonos, többnyire földszintes, de előfordul földszint +tetőtér beépítésű lakóház is.
Cél, hogy az új lakóépületek a környezetükhöz igazodó magasságban épüljenek.

TETŐHAJLÁSSZÖG
A településrészen a jellemző tetőhajlásszög 30 és 45 fok közötti.
Az egységes utcakép érdekében kerülendő a túl alacsony és túl magas tetőhajlásszög
alkalmazása.
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TETŐFORMA
A falu ezen részén található lakóházak tetőformája változatos, de összességében
egyszerű, letisztult. Előfordul az utcára merőleges tetőgerincű épület mellett a
sátortetős kialakítás is.
Új házak építésénél alkalmazkodni kell a környező épületek tetőformájához,
kerülendő a túl sok töréssel rendelkező tető tervezése.

ANYAGHASZNÁLAT
Heréd anyaghasználata változatos, de ugyanakkor jellemző rá a táj tiszteletben
tartása, a visszafogott földszínek használata.
Cél, hogy az új épületek építése, vagy a meglévők felújítása esetén az alkalmazott
anyagok tekintetében kerüljük a feltűnő, rikító színhasználatot.
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FALUSIAS, FOLYAMATOSAN BEÉPÜLŐ TELEPÜLÉSRÉSZ
KERÍTÉS
A településre jellemző a gondozott kerthasználat. Az utca felőli kerítés kialakításánál
érdemes az áttört, nem teljesen átláthatatlan kerítés kialakításával a szépen
kialakított kertek látványát is megmutatni.
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TELEPÍTÉS
A településrészen a telepítést a funkció és gazdaságosság határozza meg, általában
szabadonálló beépítési módban.
Amennyiben az alkalmazott technológia megengedi, törekedni kell arra, hogy ne egy
nagyléptékű épülettömeg, hanem egy tagolt, esetleg több kisebb épület kerüljön
kialakításra.

MAGASSÁG
Heréd gazdasági karakterű településrészén az épületek magasságát a funkció
határozza meg. Cél, hogy tájba illeszkedően, a közvetlen lakókörnyezet magasságát
figyelembe véve kerüljön meghatározásra a mindenkori építmények magassága.

TETŐHAJLÁSSZÖG
A településrészen amennyiben a funkció megengedi magastetős kialakítás
alkalmazása javasolt.

ANYAGHASZNÁLAT
Heréd gazdasági karakterű területén az anyaghasználat változatos, de ugyanakkor
jellemző rá a táj tiszteletben tartása, a visszafogott földszínek használata.
Cél, hogy az új épületek építése, vagy a meglévők felújítása esetén az alkalmazott
anyagok tekintetében kerüljük a nagy tömegben, nagy felületen alkalmazott, feltűnő,
rikító színhasználatot.
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P É L D Á K B E M U TATÁ S A

ÉPÜLETEK, ÉPÍTÉSZETI RÉSZLETEK
AJTÓK, ABLAKOK
A lakóépületek használhatóságának és komfortjának egyik alapvető meghatározó
eleme azok a nyílászárók, melyek a külső és belső tér között, biztosítják az
átláthatóságot és az átjárhatóságot. Miközben a hagyományos lakóépületek esetében
mind a technológiai, mind az anyagi lehetőségek figyelembevétele miatt az ablakok,
ajtók mérete a lehető legminimálisabbra szorítkozott, a mai komfortigényeknek
megfelelően ezeket igyekszünk a lehető legnagyobbra kialakítani. A nyílászárók
homlokzaton történő elhelyezése, mérete és anyaga alapvetően meghatározzák egy
épület megjelenését.

Az faluban található régi házak építésénél fából készült, osztott ablakokat és ajtókat
alkalmaztak. Új épületek építésénél, illetve meglévők felújításánál előnyben kell
részesíteni a fa, vagy fa hatású, már korszerűbb de osztott nyílászárók beépítését. A
meglévő épületek esetében – az utcai homlokzaton – az eredeti nyílászárók
nagyságának, arányának megtartása javasolt.
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TORNÁCOK
A hagyományos magyar vidéki építészet egyik legkarteresebb épületeleme a tornác
(vagy gádor, illetve ambitus), melynek hasznossága sok szempontból is
megkérdőjelezhetetlen. Ez az oszlopokkal, pillérekkel, boltívekkel alátámasztott
fedett átmeneti helyiség, eredetileg közlekedési, emberi tartózkodási, raktározási
céllal jött létre, illetve a ház bővíthetőségét is lehetővé tette.
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Az épületek kert felőli részén végigfutó tornác nem csak egy folyosó, hanem tároló
helyiség is, illetve a kerttel való kapcsolat megteremtője. A külső és a belső terek
közti átmenetként nyáron kellemesen árnyékol, míg télen véd az esőtől, hótól.
Napjainkban a tájolást is jól kihasználó tornácok, vagy a már nagyobb teraszok az új,
vagy az átalakított épületek legkedveltebb pihenőhelyéül szolgálhatnak.
Heréden több tornácos épülettel találkozhatunk. A településen megtalálható az
oszlopos és az oszlop nélküli változat is.

6
ANYAGHASZNÁLAT, SZÍNEK, HOMLOKZATKÉPZÉS
Egy ház tükrözi a benne lakó személyiségét. Mint ahogy nincs két egyforma
ember, házainknak sem kell egyformának lennie, ugyanakkor azt sem
szabad elfelejteni, hogy házunk az utcánk, a településünk szerves része,
egy darabkája, és egy utca vagy település akkor szép, ha van benne
harmónia, és látszik hogy lakói tisztelik egymást és odafigyelnek egymásra.
Anyaghasználat és színek tekintetében a természetességre kell törekedni.
A homlokzaton alkalmazandó anyagok a kő, tégla, vakolt felületek,
faburkolat - részesítendők előnyben.

A tető héjalásánál javasolt az égetett agyag sötétebb, vagy világosabb
árnyalata.
Meglévő épületek esetében a homlokzatképzés tekintetében törekedni kell
az eredeti arányok és a még fennmaradt homlokzatdíszítések megtartására
mind a főépületeknél, mind a melléképületeknél.
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KERÍTÉSEK
Heréd falusias miliőjére jellemző a gondozott kerthasználat. A lakók nagy figyelmet
fordítanak nem csak az utcák, de a saját lakó- és konyhakertjük rendben tartására is.
Az utca felőli kerítés kialakításánál érdemes az áttört, nem teljesen átláthatatlan
kerítés kialakításával a szépen kialakított kertek látványát is megmutatni. A
településen gyakori a falazott oszlopok közötti vas, illetve kovácsoltvas kerítés
alkalmazása, de megjelennek a kő és fa kerítések is. Az anyaghasználat és szín
választásánál célszerű a lakóházzal harmonizáló megoldást választani.
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KERTEK, ZÖLDFELÜLETEK KIALAKÍTÁSA
A falusias jelleg jellemző a kerthasználatra, ami a telkek több részre osztottságában is
megmutatkozik. Az utca felőli részen díszkertek, a ház közvetlen közelében a pihenést
szolgáló kertrész, míg a hátsó részen a konyhakert található. Mindegyikre jellemző a
gondozottság, érzékelhető a lakók gondos odafigyelése, szeretete a természet iránt.
A közterületek nem csupán a közlekedést és a pihenést szolgálják, hanem
megjelenésükkel hozzájárulnak egy település képének alakulásához, megítéléséhez,
betekintést nyújtanak az ott lakó emberek lakókörnyezetükhöz való viszonyába.
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Akárcsak a házaink lakótereinek arányos
használatánál (például a lakószoba
tágassága és központi elhelyezése, a
közlekedők
kényelmes
kialakítása,
egyszerű, racionális vonalvezetése, a
hálókban a nyugodt pihenés biztosítása)
a közterületek kialakításánál is törekedni
kell a megfelelő térarányokra, az utcák
vonalvezetésének letisztultságára, a
terek parkok központi elhelyezésére,
minőségi kialakítására.
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Fontos, hogy a közparkokban, közkertekben elhelyezett különböző funkciók ne
zavarják egymást és az ott helyet kapó alkotások, berendezések illeszkedjenek a
használathoz, illetve jól kiegészítsék azt.
A közparkok, közterek kialakításának egyik leglényegesebb része, hogy felmérjük az
adott település lakóinak igényét, mert egy település csak akkor lesz „élő” és szépen
gondozott, ha lakói szeretik és használják a számukra kedves helyeket.
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P É L D Á K B E M U TATÁ S A

SAJÁTOS ÉPÍTMÉNYFAJTÁK, REKLÁMHORDOZÓK, EGYÉB MŰSZAKI
BERENDEZÉSEK
A településhez, az utcaképhez a
különböző reklámhordozók, reklámok,
cégérek, utcabútorok és egyéb műszaki
berendezések ugyanúgy hozzátartoznak,
mint a házak, közterületek, kertek. Mai
modern világunkban nélkülözhetetlen a
különböző
kényelmi
berendezések
használata, ugyanakkor elhelyezésüknél,
kialakításuknál fontos szempont a
„láthatatlanság”,
kerülni
kell
a
főhomlokzaton való megjelenést.
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A reklámhordozókra, reklámokra ,
cégérekre pont az ellenkező állítás az
igaz, mely szerint azok célja pont a
figyelem felkeltése, a tájékoztatás, de ez
esetben is meg kell találni a kellő
egyensúlyt. Egy szépen megmunkált
cégér, egy jól megválasztott cégtábla
házunk díszévé válik, a ház részét képezi
és nem „él önálló életet”. Ugyanez
elmondható egy jól elhelyezett, igényes
utcabútorról, amely a közterülettel alkot
szerves egészet. Mindkét esetben fontos
az alkalmazott anyagok és a megfelelő
méret megválasztása, a környezethez
való alkalmazkodás érdekében.
Közmű és elektronikus hírközlési
létesítmények kiépítésénél, illetve a
meglévő hálózatok korszerűsítésénél a
tájkép védelmére és az esztétikai
követelmények érvényesítésére kell
törekedni a műszaki lehetőségek és a
védett értékek figyelembevételével.
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