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POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ
Múltból, jelenből és jövőből van összegyúrva az emberiség. Akik ma élnek, csupán egy nagy folyamatnak részesei… amit ma építesz, alkotsz magadnak, abban apáid és nagyapáid vére-verejtéke
is benne van. Minden, ami a múltat idézi, otthonosabbá teszi a jelent is."
(Rónaszegi Miklós)

TISZTELT HAJDÚNÁNÁSI ÉS LEENDŐ HAJDÚNÁNÁSI LAKOSOK!
Hajdúnánás az elmúlt években célként tűzi ki, hogy az élhető és fenntartható környezet kialakítása érdekében, az épített környezet
elemiben és a közterületeken harmonikus lakókörnyezetet alakítson ki.
A kézikönyv a fenti célkitűzés egyik eszköze is lehet, mely meghatározza a város településképi jellemzőit, a településképi szempontból egymástól jól elkülönülő településrészeket arculati jellemzőikkel és értékeikkel, a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatokat tesz, mellyel egyúttal irányt mutat az építtetőknek is. A Kézikönyv segít a település építészeti értékeit, hagyományait, éghajlati, földrajzi sajátosságait, házainak igazi szépségét megismerni.
Ezzel a kézikönyvvel szeretnénk Önöknek bemutatni a város arculatát, településképét. Mi a célja és miért fontos ez, érdemes-e
egy külön kiadványt szerkeszteni e témában?
A válasz az, hogy igen. Jogszabályi kötelezettségünk, azonban természetesen érdemes is, hiszen minden településnek van „képe”,
mindegyik mást mutat magáról, más az arculata és a jellegzetessége.
Arculati kézikönyvünk a jelen pillanatot, jelenlegi „képet”, a jövőre vonatkozó aktuális gondolatainkat kívánja rögzíteni. Áttekintjük
védett területeinket, épített és táji örökségünket, a főutca nyüzsgő világát, az önkormányzatunk intézményi beruházásait és építészeti útmutatót, ajánlást adunk a telkek beépítésére. Aki telket vagy parasztházat szeretne vásárolni a településen, netán egy új
házat építene, esetleg csak érdeklődik a tájegység építészeti öröksége és jövője iránt, akkor ezt a Kézikönyvet feltétlenül vegye
kezébe.
Nem volt még olyan kiadványunk, mely a település történelmére, értékeire alapozva mutatja be jelenkori építési tevékenységeinket.
A könyv egyben a példamutatás szándékával is készült, mintát adni azok kezébe, akiknek lehetősége van építeni, felújítani, újragondolni egy házat, egy telket, hozzáértéssel, igényességgel, ízléssel, s nem kevés lelkesedéssel.
Reméljük a kiadványt nagy kedvvel és haszonnal forgatja minden lakos, telektulajdonos és építtető.

2018. május.

Szólláth Tibor polgármester
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BEVEZETÉS
A településkép védelméről szóló, 2016. évi
LXXIV. törvény egyik legfontosabb, gyakorlati megvalósulást segítő eszköze a Településképi Arculati Kézikönyv.
A kézikönyv nem kizárólag szakembereknek készül. Elsősorban a települési döntéshozók és a lakosság tájékoztatását segítő,
szemléletformáló kiadvány. A jogszabályok
útvesztője helyett röviden, lényegre törően,
és mindenki számára érthető módon mutatja be egy közösség környezetalakítással
kapcsolatos elvárásait. A kézikönyv 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, beépítési vázlatokat, egyúttal irányt mutat az építtetőknek.
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Az arculati kézikönyv egy ezidáig nem létező,
újonnan bevezetett szabályozási műfaj. A Kézikönyv hosszú távon jelentősen befolyásolja a
település életét, ezért készítésébe bevonásra
kerültek a helyi civil szervezeteket, lokálpatrióták, a helyi lakosság, hogy érdemi módon szólhassanak bele lakóhelyük arculatának alakításába.
Egy település arculata, sajátos értékeinek megőrzése, egységes képének megóvása- vagy
megteremtése, az otthonosság érzésén túl, a
helyi közösségek összetartó erejét is növeli.
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HAJDÚNÁNÁS
BEMUTATÁSA

Általános településkép, településkarakter
Hajdúnánás Debrecentől 40 km távolságra
található
északnyugati
irányban.
A
megyeszékhelytől csak Hajdúböszörményen
és Hajdúdorogon át érhető el a 3502-es
közúton. A külterületek közé tartozik Tedej. A
város legnagyobb pusztája a Nagy
Tilalmasnak nevezett rész, amely a város
határának csaknem a negyedét teszi ki.
Számos kisebb külterületi hely van még,
Csepűs-dűlő, Téglás-dűlő, Zajgató, ugar,
Vidiföld, Lopóhalom járás, Zagolya, Varjas
Fürjhalom járás, Nagy legelő, Niczky-rét,
kasziba, Mályvás, Horgoló, Előhát, Tajta,
Verestenger járás, Újosztás, Göndör róna,
Bellegelő, Újszőlő. Az elnevezések egykori
falvakat, településeket őriznek, és nyelvényeti
kutatásra is lehetőséget adnak.
Hajdúnánás közigazgatási területének nagyobb része a Hortobágy keleti részének
magasártéri jellegű síkságához, kisebb része a
Hajdúhát nyugati harmadának lösszel takart
hordalékkúp síksági területéhez tartozik. Éghajlata mérsékelten meleg és száraz. Az évi
napsütéses órák száma 1950 körüli. Évi középhőmérséklete 9,7-9,9 Celsius fok. A csapadék évi mennyisége 520-550 mm. A leggyakoribb az ÉK-i, É-i és a DNy-i szelek. Az átlagos szélsebesség 2,5-3 m/s.
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Az írott emlékek három olyan falura vonatkoznak, melyek a mai Hajdúnánás határán belül
helyezkedtek el: a XIII. századtól említett Nánás, a XIV. sz. elején feltűnő Tedej, és csak a
XVI. Századtól adatolható Varjas.
A Váradi Regestrum említi először Nánást, amely a későbbiekben Nánásmonostora néven
bukkan fel, ekkor tehát templomos község volt. 1301. évi adatok szerint a település valószínűleg a tatárjárás következtében teljesen elnéptelenedett. 1421-ben Nánás
Brankovics György szerb fejedelemre adományoztatott, akit az 1450-es országgyűlésen
a törökkel való szövetkezése miatt megfosztották magyarországi birtokaitól. Ezt követően Hunyadi János, majd Mátyás király kezébe került, az 1490-es országgyűlés pedig
Korvin Jánosnak ajándékozta. Nánásmonostort később Szapolyai János birtokolta. 1556ban hódoltsági terület lett. Bocskai mozgalma nyomán mintegy 1800-2000 hajdú települt le a nemesi szabadságjogok birtokába került mezővárosban.
Nánás részt vett a szabadságharcban is Rákóczi oldalán. Megtorlásként a császáriak kétszer dúlták fel a várost. A megfogyatkozott lakosságot 1709-ben pestis tizedelte, továbbfokozva a nyomort. A XVIII. században a tősgyökeres hajdúk és a bevándorolt nemesek között okozott feszültséget a teherviselés és a határbirtoklás kérdése. A határkérdés
csak a XIX. sz. derekára rendeződött, ekkor vehetett nagyobb lendületet a földművelés,
az addig jellemző állattenyésztés mellett.
Az 1848-1849-es szabadságharc idején a hajdúk két népfelkelő századát egyedül Nánás
szolgáltatta. A város a kiegyezést bizalmatlanul fogadta, és továbbra is kitartott a függetlenségi eszme mellett. A békés fejlődés csak 1876-ban vett nagyobb lendületet. A Hajdú
vármegye megalakulásakor a mezőgazdaság szerkezetében jelentős változások történtek, a szántóföldi művelés egyre nagyobb teret hódított az állattenyésztéssel szemben.
Az ipari és kereskedelmi élet lassan fejlődött Hajdúnánáson. A XVIII. században csak a
malomipar volt jelentős, 50 malom működött a városban. Különösen nevezetes iparág
volt a szalmakalap-készítés a múlt században. Vásártartási jogot 1799-ben nyert Hajdúnánás hetivásárokra, és évenként 4 országos vásárra. Különösen állatvásárai voltak híresek.
A XIX. sz. végére lényegében kialakultak a város közigazgatásának főbb keretei. A társadalmi, kulturális, politikai élet a XIX. sz. utolsó évtizedére sokszínűvé és mozgalmassá vált
(Hajdúnánási Kaszinó, Polgári Olvasókör, „Nánási Lapok” c. Újság.
Hajdúnánás az Első (1763-1787) Katonai és a Második (1806-1869) Katonai Felmérésen
Forrás: MAPIRE Történelmi Térképek Online
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A város első nagyipari létesítményei 1960-tól kezdve települtek a városba. Lassan, de biztosan megindult a város infrastrukturális fejlődése. Kezdetét vette a
közmű- és közvilágítás hálózatának kiépítése. 1962-ben megnyitották a Városi
Fürdőt. Az 1970-es években nagyarányú állami lakásépítési programot hajtottak
végre, amelynek révén sokan jutottak komfortos, korszerű lakáshoz, igaz az uniformizált többszintes épületek sok helyen tönkretették a város egységes és
széparányú arculatát.
Az 1990-es évek rendszerváltása egy időre visszavetett a fejlődés addigi lendületét. A hajdúnánási üzemek többségét sem kímélte a kibontakozott gazdasági
válság. A talpon maradottak is jelentős létszámcsökkentéssel járó átalakuláson
mentek keresztül, ezért a munkanélküliek száma az 1990-es évek elején gyors
ütemben növekedett.
Az új évezred küszöbén új reményekkel és tervekkel indult el a város. A térségi
kapcsolatok erősítésével, az M3 autópálya várható megépítésével, az Európai
Uniós csatlakozást megelőző pályázati lehetőségek kihasználásával, új vállalkozások városba telepítésével, a fürdő és idegenforgalom jobb kihasználásával új
lendületet kaphat Hajdúnánás fejlődése.
A város kétbeltelkes területhasználatával alakult ki, jellemzően sugaras halmazos
településszerkezettel párosulva. A XVI-XVIII. században a belső, el sem kerített
apró lakótelkek területét a sokkal nagyobb gazdálkodási célokat szolgáló „ólaskertek” övezete vette körül. A XIX. század folyamán megszűnt az „egy család, két
telek” jellegű területhasználat, de a városalaprajzban máig megőrződött a belső
utca- és telekhálózat sűrű osztása és a külső sáv nagytömbös, nagytelkes rendszere.
- A város megtelepedése az észak-déli és kelet-nyugati irányú városon átvezető
utak csomópontja körül kezdődött, feltehetőleg a tatárjárás utáni újratelepedéssel a régi Árpádkori falu helyén.
- A városközpont a középkori város területének felel meg, melynek határa a kiskörút. E szerkezeti egységen belül a két fő szerkezeti vonallal párhuzamos feltáró utak, szabályos tömbök, és bennük szabályos, de kisméretű lakótelkek jöttek létre.
- A nagykörútig eső területen a négy fő közlekedési irány kiegészül több sugárirányú feltáró úttal. A kialakult tömbök levélerezetet utánzóan további kisebb
tömbre bomlanak. A nagyobb tömbök feltárása zsákutcákkal, közökkel, zugokkal történt.

A hajdúvárosokat jellemző gyűrűs- sugaras településszerkezet, Hajdúnánás történeti örökségének része. Hajdúnánás a Második (1806-1869) Katonai Felmérésen.
Forrás: MAPIRE Történelmi Térképek Online
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A nagykörút a történelmi, azonos szerkezeti jegyeket magánviselő szerkezeti
egység határa. A gyűrűs sugaras, a nagyobb tömböket zsákutcákkal (zugokkal)
feltáró utcahálózat Hajdúnánás településszerkezeti értéke. A jellegzetességek
megóvása érdekében, az érintett területek településszerkezeti védelem alá kerülnek.
A városkép alakulása jelentős változásokon ment át. A tömeges lakásépítés elsősorban a városközpontban átformáló erejű. E beépítési forma az, amelyik a
legjobban eltér a város hagyományos beépítésétől, ez a szintszámban és a beépítési módban egyaránt megmutatkozik. A hagyományos és az új beépítésű területek élesen eltérnek egymástól.
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A város hagyományos településképe, beépítése a mezővárosokra jellemző jegyeket viseli magán.
1. Az oldalhatáron álló, nyeregtetős alföldi lakóépület típus a legjellemzőbb és
legrégibb megjelenési forma. Ennek a típusnak megjelennek klasszicizáló és
eklektikus változásai is a városközponti területein.
Az épületek udvari homlokzata nagyobb részt tornácos. Az oszlopok négyszög
szelvényűek (ritkán kör). Speciálisan erre a vidékre jellemző a páros oszlop alkalmazása, az oszlop lábazattal és fejezettel ellátott, a gerendázat egyenes.
Az utcai homlokzat két ablak, két ablak mellett egy vakablak, három ablak nyílástagolással készül, homlokzaton díszítő építészeti architektúrával.
Az oromfal falazott, vakolt, szellőzőnyílással ellátott, macskalépcsős, vagy kis
előreállású eresszel záródó. Az épületek alaprajza hagyományos hosszanti elrendezésű, sorolt funkciós. Az épületek utcavonalra építettek, vagy kismértékű előkerttel elhelyezettek.
2. A lakóépület következő fejlődési formája a városban a hajlított ház. Alaprajzi kialakítása „L” alakú, a lakószobák száma növekszik, és az utcavonalra
kerül. A beépítés részben zártsorúvá válik. A városközpontban teljesen zártsorú beépítést ad. Az l. és 2. sz. beépítés természetes keveredése a jellemző
úgy, hogy a városközpont felé nagyobb arányú a hajlított házak jelenléte, ezért
uralkodóvá válik a városképben. Utcai homlokzata több ablakos, építészeti architektúrával díszített, színezett.
A 2. beépítésű épületek néhány kivételtől eltekintve (városháza, művelődési
ház, általános iskola stb.) földszintes beépítéssel, kiemelt építészeti díszítéssel a közintézményeknek ad helyet a városközpontban. A városkép arculatába
egyre nagyobb mértékben beleszól korunk építészete, de annak formavilága,
arányrendszere, anyagkezelése és telekhasználata eltér a hagyományostól.
Nem hű folytatása a településen kialakult építészeti arculatnak, ezért szervesen nem is kapcsolódik össze. Ezek az épületek általában ellenpontként jelentkeznek a városképben.
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- Jellegzetes utcaképek:
A város hagyományos településképe, beépítése a mezővárosokra jellemző jegyeket viseli
magán.
A város további alakításánál elsődlegesen
meg kell őrizni az értékeket hordozó, településképi szempontból meghatározó és jellemző épületeket és a településkép hiányzó
elemeit ki kell egészíteni. Az építéseket ezekhez kell igazítani: arányrendszerükben, megjelenésükben, telekhasználatukban.
Az épületek különböző fokozatú egyéni védelmére vonatkozó javaslaton kívül, az épületegyüttesekre, illetve utcaképekre is nagy figyelmet kell fordítani.
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Hajdúnánás város Örökségvédelmi vizsgálata
(Forrás: Településrendezési terv vizsgálatok.)
2012. Cívisterv Bt.
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ÖRÖKSÉGÜNK

A településképi szempontból
meghatározó építészeti, műemléki, táji és természeti értékek, településképi jellemzők.
Hajdúnánás városképileg frekventált területe a szűk városmag, a kiskörúton belüli
övezete. Itt még sok régről ránk maradt,
múltat idéző hangulatú épület áll, kecses
léptékkel és homlokzatképzéssel.
Kiemelkedő értékű épületek, a Református
templom, a Tájház és a Zrínyi M. 17. szám
alatti lakóház, valamint a csőszkunyhók,
melyek műemléki védelem alatt állnak. Az
önkormányzat elsőként a megyében, rendezési tervének 1992. évi megalkotásakor
rendeletben rögzítette értékes épületeinek
helyi védelmét.
Műemlék: Tájház (Hunyadi u. 21.)
A XIX. század végén épült háromosztatú,
nádfedeles, népi klasszicista stílusú lakóház.
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A város épületei helyi hagyományos építészeti értékük alapján a helyi értékvédelmi
kataszterben, jelenleg öt kategóriában vannak nyilvántartva.
1.)

Műemlék, illetve műemléki védelemre érdemes épületek

2.)

Kiemelt helyi védelemre érdemes
épületek

3.)

Helyi védelemre érdemes épületek

4.)

Helyi értéket képviselő épületek,
nyilvántartásba vétel céljából

5.)

Jellegzetes épületek, nyilvántartásba
vételük megfontolást igényel

A városközpont meghatározó épülete a
műemléki védelem alatti álló református
templom és az egykori templomerőd egyik
helyreállított bástyája és fal részlete.

Műemlék:
Református templom, a templomerőd mai
és egykori képe
(Köztársaság tér 12-14. Hrsz:1) Tsz:1823
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A templomot 1605-ben vették át a református hajdúk, s 1687-ben építették át. Az eredeti középkori templomról csak feltételezéseink lehetnek. Ha valóban meghagyták a korábbi alapfalakat, akkor a jelenlegi méret alapján háromhajós, gótikus csarnoktemplomot
gyaníthatunk előzményként. Ezt a debreceni
Szent András-templom, a böszörményi református templom, a berettyóújfalui református
templom körében vizsgált építőműhely gondolata támasztja alá. 1791-ben az akkor még
külön álló tornyot és a falakat az alapokig lebontották, s 1792-re felépítették az új templomot, lényegében mai formájában. A tornyot
1810-ben építették át, akkor készült a díszes,
copf toronysisak. 1831-ben a falakat feljebb
emelték, s új tető ácsoltak. 1867-ben korszerűsítette a tetőt Sujján Ferenc, s megalkotta a
látványos, kazettás tölgyfa mennyezetet. Ekkor cserélték ki a barokk portikuszokat a
klasszicizáló timpanonokkal. A templom a középkori keletelési szabály miatt oldalával fordul a főtér felé. Igen szép, míves a belső berendezése. Szószéke késő barokk munka, a
neobarokk úrasztala 1869-ből való. Orgonáját Kiszely István átépítette. A középkori
templomot sarokbástyákkal erősített négyszögletes fal vette körül, amely a dorogi, böszörményi, szoboszlói erődítésekkel együtt a
XV. század második felében épülhetett, ezt
igazolják a régészeti feltárások. Az erődfalat
1867-ben, a nagy felújításokkal együtt lebontották. Egy rekonstruált bástyáját 1991-ben
felépítették.
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Műemlék: Csohány (Zsigmond) kúria,
(Zrínyi u.17. Hrsz: 415/6) – Tsz: 9589
A Csohány család népies klasszicista stílusú
kúriáját a helytörténeti adatok szerint
1820-ban emelték, felépítése minden bizonnyal Csohány Zsigmond nevéhez fűződik, aki Hajdúnánás tanácsnoka volt.
A kúriát a II. világháború után lakóházként
hasznosították, napjainkban is ezt a funkciót tölti be.
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Műemlék: Lakóház, tájház, kovácsműhely
(Hunyadi utca 21. Hrsz: 87) – Tsz: 8715
A XIX. század végén épült háromosztatú,
nádfedeles, népi klasszicista stílusú lakóház. Kőpillérekkel épített tört tornácát a
padlásfeljáró és a kinyúló kamra zárja le.
Egyetlen szobája az utcára néz.
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Műemlék: Csőszkunyhók
-Csepűs szőlő (Hrsz: 11669/2)-Tsz: 10674
- Csepűs szőlő (Hrsz: 10354) – Tsz:10675
- Csepűs szőlő (Hrsz: 10286) - Tsz:10671
A csőszkunyhók, mint határbéli épületek különösen fontos emlékek, mivel a paraszti építészet legősibb, archaikus formáit őrzik. A város északkeleti szőlőskertjét, a Csepűskertet
az 1700-as évek elején kezdték telepíteni. A
szőlőskert ügyeit a kertbirtokosság intézte,
amelyet 1874 után hivatalosan a hegyközség
váltott fel, de ez nem honosodott meg igazán.
Az egyszerű kis szőlőkunyhók mellett a
csőszházak komolyabb épületek voltak, a belsőség parasztházainak kinti párjai. Háznak
nevezték őket, s nem kunyhónak, mert kemence is volt bennük. Két-két csősz elhelyezését szolgálták, akiknek a termés őrzése volt
a feladatuk.
A szőlősgazdák ugyanis földjeikkel, jószágaikkal voltak elfoglalva, s szőlőiket alkalmai
munkásokkal, vincellérekkel műveltették
még. Ezért a csőszöknek négy, komoly hajlékot építettek 1874-1877 között.
A házakat úgy osztották el a kertben, hogy
mindegyikhez azonos kerülésnyi terület tartozzon, Ráadásul útkereszteződéshez kerültek, így mindenhonnan könnyen elérhetők
voltak. Azonos szerkezetű és méretű „típusépületek” voltak, azonos, kelet-nyugati tájolással.
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Városháza (Köztársaság tér 1.)
(Műemléki védelemre érdemes)
A z 1874-ben épült eklektikus városháza a
nagyméretű saroktelken úgy helyezkedik
el, hogy rövidebbik oldala fordul a tér felé. A
tér megfelelő kialakítása érdekében mégis
ide került a fontosabb homlokzat. Ez a hagyományos kompozíciós rendet követi:
hangsúlyos középrizalitja tartalmazza a főbejáratot. Nagytermében a debreceni Takács István millenniumi festményei láthatók.
Egykori Bocskai Szálló, ma Városi Művelődési központ (Kiemelt helyi védettségű)
A Berger Jenő által tervezett intézmény
egykor Bocskai Vendéglőként működött, és
1895-ben épült eklektikus stílusban. Sokáig szálloda, vendéglő és bálterem is volt
benne, amelyek 1930-ig látták el funkciójukat, ezután átalakították mozivá, majd a II.
világháború után a kultúra házává vált, és
ma is a művelődést szolgálja. 1988-ban
egy modern, 380 férőhelyes színházteremmel bővült
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Egykori Járásbíróság (köztársaság tér)
(Műemléki védelemre érdemes)
1909-ben épült, egykori Járásbíróság.
Nánás városának 1605-től pallos joga volt.
Az igazságszolgáltatást a kapitány és a 12
esküdt gyakorolta 1744-ig. Az 1872-ben
megalakult Járásbíróság önálló épületet kapott az építkezés befejeztével. A tervet Somogyi Gyula tervei alapján Jablonszky Ferenc fejlesztette tovább. 1951-ben a Járásbíróság megszűnt, az eklektikus épület a
közelmúltig diákotthon volt.
Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium
(Bocskai u. 29.) (Kiemelt helyi védettségű)
A gimnázium alapítása 1656-ban történt,
mikor a Debreceni Kollégium Szenczi Márton személyében rektort küldött a városba.
A Kollégium partikulájaként működő iskola
négy, majd 1860-tól hat osztállyal működött. A mai épület 1906-ra épült fel a Bocskai utcán, Orth Ambrus tervezésével, valamint Weil Rezső és Szilárd Lajos építészek
vezetésével.
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Egykori Bencsik Kúria, ma Óvoda.
(Nikodémusz utca 17.)
(Műemléki védelemre érdemes)
A historizáló stílusú kúriát a helytörténeti
adatok szerint 1910 táján építtette Berencsi Gyula a fia, Dr. Berencsi Gyula számára..
A kúriához egykor jelentős nagyságú
beltelek tartozott, amely a mai Nikodémusz
és Csokonai utca felőli részén istálló, postakocsi-szín és kocsilakás állt. Ezek akkor
épültek, amikor Berencsi Gyula több évtizeden keresztül Hajdúnánás postamestereként működött. Amikor dr. Berencsi Gyula
fiatal korában vérmérgezés következtében
elhunyt, a Berencsi család a református
egyháznak adományozta a kúriát. Az államosítás után óvoda működött az épületben, jelenleg is napközi otthonos óvoda található.

Helytörténeti Gyűjtemény
(Bocskai u.13.)
(Kiemelt helyi védettségű)
Építési ideje, tervezője nem ismert. Az
épület bal szárnyában a Hajdúnánási Takarék- pénztár, jobbra az egykori Úri Kaszinó működött. 2007-től a Helytörténeti
Gyűjteménynek ad otthont, amely állandó
és időszaki kiállításaival várja látogatóit.
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Református iskola (Köztársaság tér 11.)
(Kiemelt helyi védettségű)
A városházához hasonlóan az iskola épületének is a rövidebbik oldala tekint a térre,
így azt alakították ki főbejáratként. A vakolatdíszekkel keretezett barokk homlokzat
tengelyében az oszlopokkal kiemelt, erkéllyel fedett kapu.

Tűzoltóság (Bocskai u. 25.)
(Bocskai u. 29.)
(Kiemelt helyi védettségű)
Hajdúnánáson az első önkéntes tűzoltó és
életmentő szervezkedés 1879-ben történt. A Tűzoltó csoportnak, többszöri feloszlás után, 1890-ben szignált alapító levelet a belügyminiszter. A Tűzoltóság először a Városházán állomásozott, csak
1946-ban került a Bocskai u. 27. sz. alatti
épületbe.
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Kiemelt helyi védettségű épületek

Lakóépület (József Attila utca 2.
Hrsz:2905

Lakóház (Bethlen Gábor krt. 6.)
Hrsz: 1069

Lakóépület, üzlet (Bocskai utca 19.)
Hrsz:4922

Lakóépület (József Attila utca 8.)
Hrsz:2911

Lakóház (Bethlen Gábor krt. 12.)
Hrsz:1075

Egykori szálloda (Bocskai utca 2-4.)
Hrsz:3507
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Kiemelt helyi védettségű épületek

Volt rendőrkapitányság épülete (Bocskai utca 26-28)
Hrsz: 3598

Római Katolikus templom (Bocskai utca 1.)
Hrsz: 4943

Lakóépület (Móricz Zsigmond út 5.)

Lakóépület (Polgári utca 8/a)
Hrsz:1135

Lakóház (Attila utca 4.)
Hrsz:3671

Lakóépület, üzlet (Nyíregyházi utca 1.)
Hrsz:2780
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A 19. század második felétől polgári arculatot
kezdett magára ölteni a város. Sorra épültek
az utcafrontra helyezett középületek és lakóházak mindenek előtt a központban. Az egykori Bocskai Vendéglőtől és szemközt a volt
bíróság épületétől eklektikus, illetve szeceszsziós stílusú épületek váltották egymást a
gimnázium épületéig mindkét oldalon. Ez a
szép, kisvárosias arculat a 20. század hatvanas évekig állt fenn. A szocialista eszmének
ugyanis útjában álltak a polgári életformát kifejező zártsorú épületek, ezért helyükön az új
eszmét tükröző társasházakat emeltek. Egykét gyöngyszem maradt csupán, melyek kitartóan hirdetik eleink városteremtő igyekezetét.
Egy ilyen épületegyüttes dacol az idővel a
gimnáziummal szemközti szakaszon. Ezek
között bújik meg szerényen a gimnázium
egyik legnagyobb jótevőjének hagyatéka, a
Soós Sára-féle ház. 1892. január 16-án kelt
végrendeletében Fodor Gáborné, született
Soós Sára „örökösen és megmásíthatatlan tulajdonjoggal” hagyta a „Hnánási ev. ref. Ecclésiára,

1910-es képeslap. A Bocskai utca, jobb szélen a Soós Sára-féle házzal.

kizárólagosan a Hnánási ev. ref. gimnázium javára, míg csak ezen intézet fennáll.” Mindezt
Soós Sára asszony a gimnázium jövőjének
biztosítása érdekében tette, s kiegészítő végrendeletében nyomatékosította végső elhatározását, meghagyva, hogy az épület jövedelmei és maga az épület „kizárólag gimnáziumi célra fordíttathatnak s fordíttassanak.”
A Soós Sára-féle lakóház mai állapotában.

Amikor ez a végrendelet született, még nem
állt a mai gimnázium, az még a mostani református iskola udvarán működött. Tanárai egy
részének azonban nem volt megoldva a lakhatása, amin ez a becses adomány segített, s
csaknem háromnegyed évszázadon át szolgált
pedagógus szolgálati lakásként. Az utolsó gimnáziumi tanár csak néhány éve költözött ki falai
közül. De két tantermével iskolai oktatás helyszínéül is szolgált. Az 1949 utáni államosítást
követően ez a szecessziós stílusú épület állami,
majd az újabb rendszerváltás után önkormányzati tulajdonba került. Jelentős belső felújítások
után 2016 őszén, az épület állagának megőrzése végett egy külső tatarozás is történt. Ezt
megelőzően, 2015 nyarán pedig az önkormányzat képviselő-testülete rendeletében a
református egyháznak ajándékozta azzal a céllal, hogy az épület szolgálja változatlanul a gimnáziumi oktatás ügyét. Mint helyileg védett
épület, régi küllemét elvesztve is hirdeti az
építő ízlését és legfőképpen elkötelezettségét
szeretett iskolájának sorsa iránt. Egykor volt
szép, szecessziós küllemét még visszaálmodja,
s egy emléktáblában is reménykedik, mely tájékoztatná az évszázaddal későbbi utódokat az
adományozó kilétéről és becses ajándékáról,
hogy mindezt ne csupán végrendeletei és a
gimnáziumi évkönyvek őrizzék. Egy szerény
emléktáblával az örökös utódok hajthatnának
fejet a nagylelkű adományozó előtt.
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Válogatás, a város helyi védettségű, köztéri alkotásaból.

Barcsa János

Kőrösi Csoma Sándor

Felszabadulás szobra

Petőfi Sándor

Szent Flórián

Heverő nő

Várandós nő
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Hajdúnánási Csiha -malom
(Polgári út 1. Hrsz: 502)
(Helyi védelemre érdemes)
A Csiha-malom, mint – már építése idején, 1942ben is – Magyarország legkorszerűbb műmalma,
Hajdúnánás és Hajdú-Bihar megye, sőt az ország
egy különleges büszkesége. Az ipari objektum 56
méter magas épülete a Polgári útról, de a város
több pontjáról is már messziről érzékelhető a város legkiemelkedőbb létesítményeként. A modern
műmalmot „Hajdúnánás hozományaként” jelölték
meg az EU csatlakozás kapcsán.

A ma is működő és komoly jelentőséggel bíró létesítményt a városunk híres szülötte, Csiha Győző
építette, ezért szimbolizálja annak a múlt század
zseniális magyar mérnöknek a „máig ható védjegyét”, aki a viharos 20. század „történelmi forgószínpada” ellenére kemény hittel, egyenes gerinccel, bámulatos szaktudással és – munkásait hűséggel végzett, hatékony és örömteli munkára vezető – emberségével, maradandó ipari és műszaki
értéket teremtett. Már a maga korában is az ipartörténeti remekműnek számított az őrlőüzem,
melyet a településen „nagymalomként” emlegettek.
Nem csupán Hajdúnánáson, hanem országszerte
is „ipartörténeti fogalommá”vált, hisz különleges
„túlélőművészként” vészelt át egy emberöltőnyi
időszakot, s vált ezáltal a magyar malomipar történetének egyedülálló példájává.
Fent: A hajdúnánási Csiha-malom 1942. A Csiha-malom hengerpadja - Forrás: A magyar élelmizeripar történte.
Lent: Kép a Csiha –malomról Forrás: Hajdú- Gabona Zrt. fotóarchívum
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Kunhalmok Hajdúnánás területén
(Ex-lege védett, műemléki és tájképi érték.)
„A kunhalom a Kárpát-medence alföldi területein
található mesterségesen létrehozott jellegzetes
földhalmok elnevezése, amelyek igen régről, többségükben
a Kárpát-medencei honfoglalás előtti térből és időkből származnak. A kunhalom
„olyan 5-10 m magas, 20-50 m átmérőjű kúp, vagy
félgömb alakú képződmény, amely legtöbbször víz
mellett, de vízmentes helyen terült el, s nagy százalékban temetkezőhely, sírdomb, őr- vagy
határhalom volt.”
Győrffy István néprajzkutató

Fent: Kunhalmok és réhészeti lekőhelyek Hajdúnánás területén.
Jobbra: részlet „Hajdúság eltűnő szigetek” A Hajdúság kunhalmainak oltalnáért és bemutatásáért c. projekből.

Hajdúnánás közigazgatási területén a HajdúnánásKöves-halom (azonosító: 20181) és a Hajdúnánás
Tedej (azonosító: 20182) néven ismert egyedileg
védett és további 180 db nyilvántartott régészeti lelőhely található. A Hajdúnánás-Köves-hal om (azonosító: 20181) néven ismert késő rézkori sírdombon, kurgánon a középkorban templom állt, a templomhoz tartozó falutelepülés a szomszédos dombháton helyezkedett el (Hajdúnánás-Köves-halom,
Középkori település, azonosító: 34199). A Hajdúnánás-Tedej lelőhelyen (azonosító: 20182) római császárkori, szarmata település, továbbá középkori
templom és temetője, illetve a falutelepülés helyezkedett el. A Hajdúnánás-Köves-halmon (azonosító:
20181) és a Hajdúnánás-Tedej (azonosító: 20182)
egykor állt középkori templomok (azonosító: 34211)
régészeti feltárása és alapjaiban történő bemutatása, így a régészeti bemutatóhelyek kialakítása a
település múltjának a nagyközönség számára történő megismertetését biztosítja.
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Hősök ligete
(Helyi természeti és történeti érték)
A volt „Hősök Ligete” tájrehabilitációs és kultikus
hagyományai ápolásának kérdéskörét, lehetőségeiről több tervezet készült az elmúlt évtizedekben, de
sajnos mind csak gondolat maradt pénzügyi fedezet
nélkül.
A Ligethez majd minden hajdúnánási ember kötődik,
generációnként más és más élménnyel. Az idősebbek még emlékeznek a Hősök Ligetére, míg a fiatalabbakban, mint gyermekkoruk játszótere maradt
meg.
A Szociális Otthon felőli részén volt hajdan a lefolyástalan Kerek tó, mely esősebb időszakban felduzzadt, de szárazság idején is csak ritkán száradt.
1937-ben született döntés arról, hogy az I. világháború hőseinek emlékparkját itt alakítják ki, az akkori
városi főkertész (Morava Ferenc) irányításával. Utakat és sétányokat hoztak létre. A dombot fél kerekre
formálták, a területet körülárkolták.
Az egykori „Hősök Ligete” területének rekreációs és
kultikus emlékparkká alakítását, - annak várható
költségeire tekintettel - ütemezhető megvalósítással tervezi az önkormányzat.
Első ütemben a tájrendezéssel, és növénytelepítéssel, míg a következő ütemben az azt övező infrastruktúra (út, parkolók, térvilágítás, burkolt sétányok, kiszolgáló épületek, sportpályák stb.) kivitelezésével számol.
A park funkcionálisan és fizikailag is mindig két
részre különült: a déli terület kissé kiemelkedve a területből kultikus jelentőségű terület, itt volt hajdanán egy temető, és ide került a Hősök Ligete emlékparknak a központi eleme.
Fent: Légi fotó a helyszínről
Jobbra: Részlet a liget megújítására készített tervből.
Lent: A Hősök- legetének egykori bejárati kapuja.
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Helyi természeti értékek.
Hajdúnánáson számos park, fasor és egyedi fa található, mely megjelenését- korát, vagy történetiségét tekintve olyan értéket képvisel, mely alapján helyi védelem alá került, vagy helyi védettségre érdemes.

Fent: Köztársaság tér „giko biloba”

Református templomkert fája
alul: Védett fasor Tedej településrészen

Köztemető platán

Szeles tér Tölgy
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Hajdúnánás közigazgatási területének nagyobb része a Hortobágy keleti részének
magasártéri jellegű síkságához, kisebb része
a Hajdúhát nyugati harmadának lösszel takart hordalékkúp síksági területéhez tartozik.
Vízrajzilag a Keleti-főcsatornára támaszkodik,
amely a Hajdúhát Ny-i peremén halad.
Ez biztosítja az öntözővizet, de napjainkban
már a halászat, horgászat és a vízi sportok
szempontjából is hasznos. Üde részei Nánás
határának az egykori téglagyári agyagbányákban létesített horgásztavak.
Már az 1930-as években megállapították,
hogy a város területe alatt gazdag hévízkincs
rejtőzik a föld mélyén, de csak az 50-es évek
végén nyílt lehetőség a kihasználására.
Hajdúnánás közigazgatási területét jelenleg
országos jelentőségű természetvédelmi terület nem érinti, de a Hortobágyi Nemzeti
Park tervezett bővítési területeként vették figyelembe - elsősorban a külterület Natura
2000 védettségű - gyepterületeit, illetve az
azokat kiegészítő további gyepterületeket.
Natura 2000 különleges természetmegőrző
területként nyilvántartott a belterületet nyugati szélén határoló vasútvonal nyugati oldalán lévő gyepterület, továbbá a belterület
északi széléhez csatlakozó kisebb területrészek.

fotó: Füz László: „A jég szorításában” (fent), Molnár Andrásné: „Szemtől szembe”, „Szabadság” (lent)
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fotó: Füz László: Alkonyat előtt -
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fotó: Encziné Varga Andrea: „Napraforgó táblák”
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fotó: Csuja Viktor: „Egyenes” – A képen, a Keleti –főcsatorna, távolban, a jellegzetes híd.

40 | örökségünk

ELTÉRŐ
KARAKTERŰ
TELEPÜLÉSRÉSZEK

Eltérő karakterű településrészek
lehatárolása, a településkép,
arculati jellemzők és
településkarakter bemutatásával.

Hajdúnánás város eltérő karakterű településrészei részben a valóságban látható településképi jellegzetességek, részben pedig a hatályos településrendezési- fejlesztési tervekben megfogalmazott, településképi koncepció figyelembe vételével kerültek lehatárolásra.
A városközpont egyrészt történeti beépítésű
területre, másrészt lakótelepi beépítésű területekre osztható. A történeti beépítésű területen belül, településképi jellegzetességei
szerint, elkülönül, a főteret határoló, nagyobb
léptékű épületek által alkotott beépítés.
A kisvárosi léptékű beépítés, a városközpontot határoló „kiskörút’’ külső oldala, valamint
a városközpontba bevezető, Polgári, Dorogi
és Bocskai utat kísérő beépítések. Utóbbi,
vasútállomásra vezető, széles utat kísérő villaszerű beépítés, külön jellegzetességeket
mutat. Legnagyobb területrészt, a „nagykörúton’’ belül elhelyezkedő, halmazos szerkezetű, történeti városrész beépítése képviseli.

4
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1a: VÁROSKÖZPONT -TÖRTÉNETI BEÉPÍTÉSSEL
Hajdúnánás városközpontját az úgynevezett „kiskörút’’ (Széchenyi- Ady- Bethlen Gábor- Bartók Béla) utcák határolják. A városközpont karakterében teljesen eltérő karakterű részét képezi a történeti beépítésű (nagyobbik rész), valamint az újabb kori telepszerű beépítés. Ennek bemutatása két alfejezetben történik.
A történeti beépítésű városközpont léptékét tekintve két részből áll. A nagyobb léptéket
a főtér és közvetlen környezete és az ehhez kapcsolódó észak- kelet és Dél-nyugat irányú forgalmas utakat kísérő beépítés. A kiskörúton belül elhelyezkedő többi terület alacsonyabb, fsz- fsz+1 emeletes beépítésű.
A városközpontra alapvetően az előkert nélküli, utcavonalon álló beépítés a jellemző, a
zártsorú, hézagosan-zártsorú és oldalhatáron álló épületelhelyezés keveredik.
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Városközpont történeti beépítéssel – Nikodémusz utca

44 | eltérő karakterű településrészek
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Városközpont történeti beépítéssel - Bocskai utca
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A városközpont történeti beépítésű, belső
utcáin az épületeknek csak egy része épült ki
az utcavonalra, de az előkerttel elhelyezettek is az utcavonalhoz nagyon közel, 1-2 m
távolságra helyezkednek el. Az építési előírások kötelezővé teszik az utcavonalra történő beépítést, így ez a kisvárosias településkép, a városközpontban egyre inkább jellemzővé válik. (A kis mélységű telkek használhatósága is az ilyen jellegű beépítéstépületelhelyezést teszi indokolttá.) Ahol az
épületek nem épülnek össze, zárt- falazott
kerítés építése az elvárás.

Városközpont történeti beépítéssel - Kölcsey utca
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Városközpont történeti beépítéssel - Kossuth utca. A forgalmas utak mentén, a főtérre jellemző, nagyobb léptékű beépítés valósult, meg az új építések során is.
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1b: VÁROSKÖZPONT - LAKÓTELEP
Hajdúnánás városközpontján tagadhatatlanul nyomot hagytak, az 1970-es, 1980-as
évek lakótelep és társasház építési programjai. A lakótelep a panelházas, tömbtelkes beépítés jegyeit hordozza, az épületek által közrezárt parkosított területekkel, a házak földszintjén kialakított garázsokkal, illetve az azokból kialakított kis üzletekkel- szolgáltatásokkal, a parkolási nehézségekkel.
A dorogi és Hunyadi utcák városközponti szakaszán, blokkos technológiával épített fsz+4
emeletes házak, a városkép jellegzetes épületei, melyek egyszerű tömegét szerencsésen
oldják az utcát kísérő fák, és a gyönyörű virágoskertek.
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2: KISVÁROSI LÉPTÉKŰ
TELEPÜLÉSRÉSZ
A kisvárosi léptékű beépítés, a városközpontot határoló „kiskörút’’ külső oldala, (Bethlen
Gábor- Bartók Béla krt. nyugati oldala, Ady
Endre- Széchenyi krt. keleti oldala), valamint
a városközpontba bevezető, Polgári, Dorogi
és Bocskai utat kísérő beépítések. Utóbbi,
vasútállomásra vezető, széles utat kísérő villaszerű beépítés, külön jellegzetességeket
mutat.
A településképet a földszintes nagy belmagasságú, utcavonalon álló polgárházak és az
utcavonalon- vagy kis előkerttel elhelyezett
földszintes, vagy fsz+1 emeletes újabb építésű lakóházak, vagy más (kereskedelmiszolgáltató, vendéglátó) rendeltetésű épületek alkotják.
Itt az utcai kerítések, nem a városközpontban
látható, tömör- épített jellegűek, hanem áttörtek, vagy részben áttörtek. A falazott lábazat, a pillérosztás azonban, itt is meghatározó, ami hozzájárul a városiasabb településképhez.
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Keleti bevezető út / Dorogi út
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Nyugati bevezető út / Polgári út
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Városközpont körüli kiskörút- nyugati oldal / Bethlen Gábor körút
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A vasútállomáshoz vezető Bocskai utca mentén kialakult, kisvárosi léptékű beépítés. A mai épületeket, többnyire előkerttel helyezték el.
Az utcakép kiemelkedő értékét jelenti, az utcát mindkét oldalán kísérő platán fasor.
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A vasútállomáshoz vezető Bocskai utca mentén kialakult, kisvárosi léptékű beépítés. A régebben épült házak, az utcavonalra épültek ki.
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3: HALMAZOS SZERKEZETŰ, TÖRTÉNETI
TELEPÜLÉSRÉSZ
Hajdúnánás településszerkezeti védettségű területe, a „kiskörút’’ és a külső „nagykörút’’ közötti, halmazos szerkezetű településrész sajátos településképet mutat. A gyűrűs- sugaras utcaszerkezet, a területet szabályosan osztja fel
nagyobb részekre, de ezek tovább osztódása, a
tömbök folyamatos, zsákutcákkal történő továbbépülése, spontán módon megy végbe, ami
a kis- és nagyméretű telkek különleges keveredését eredményezi. Többnyire földszintes beépítés jellemzi az utcaképet. Az előkertes épületek mellett, bőven akadnak még utcafronton álló
lakóházak, melléképületek is.

A Batthyányi utca példáján is érzékelhető, a régi és új, a nagytelkes és a zsákutca belsejében továbbépülő szabálytalan- vagy
kisebb telkes beépítés különleges keveredése.
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Az alábbi térkép részlet, jól szemlélteti, a beépítés jellegzetességeit. A tömbbelsőket feltáró,
rövid zsákutcák, a tömb belsejében kiosztott és
beépített új lakóingatlanok. Zöld színnel jelöltek
azok az ingatlanok, melyek nyeles telek alakításával közelíthetők csak meg.
A város keleti részén is keveredik az előkertes és
előkert
nélküli
(utcavonalon
álló
épületelhelyezés.

A Dózsa György utca mentén kialakult beépítést nézve, is látható a spontán módon történt beépítés, és abból kialakult változatos utcakép.
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4: KERTVÁROSIAS
TELEPÜLÉSRÉSZ
Hajdúnánás külső körúton (nagykörúton) kívüli lakóterületei, (nem ide számítva a körútra
néző ingatlanokat, melyek településképe
még a halmazos szerkezetű történeti településrészéhez hasonló), hagyományos kertvárosias beépítést mutat. E beépítés oldalhatáron álló, előkertes épület elhelyezéssel. Az
utcahálózat általában szabályos osztású, így
a szalagtelkek beépítése is egységesebb, „katonásabb’’ rendet mutat.
A keskenyebb, szalagtelkes beépítés sajátossága, az utcára merőleges- hosszanti alaprajzú épület kialakítás. Ez az adottság, általában utcára merőleges tetőgerincű, nyeregtetős épület kialakítását eredményezte.
A nagyobb méretű, vagy saroktelkek esetében már gyakran „szakítanak’’ a hagyományos elrendezéssel, és szélesebb, összetettebb alaprajzú és fedésű laképületek is megjelentek, a legutóbbi időben. A hatályos településrendezési terv, a kertvárosias lakóterületeken, egyöntetűen, előkertes beépítést,
épületelhelyezést ír elő. A valóságban, bizonyos utcák, utca szakaszok előkert nélküli
épület elhelyezéssel alakultak ki. A ma épülő
házak, szinte kivétel nélkül előkerttel épülnek,
mégsem lehet figyelmen kívül hagyni, ezt a
településképi sajátosságot.
Kertvárosias településrész- Dél
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Kertvárosias településrész- Észak

eltérő karakterű településrészek|61

Kertvárosias településrész - Kelet

Kertvárosias településrész- Nyugat

62 | eltérő karakterű településrészek

5: ÜDÜLŐ TERÜLET
a) HÉTVÉGIHÁZAS
ÜDÜLŐTERÜLET
Hajdúnánás üdülő területe, a belterület
délnyugati szélén, a strand és gyógyfürdő
nyugati oldalán alakult ki. A sűrű osztású
hétvégiházas üdülőterületen, a telekalakítás és az ingatlanok elhelyezkedésének
függvényében kétféle beépítés alakult ki.
Mindkettő oldalhatáron álló, de a belső kis
utcákban „sakktábla’’-szerű épület elhelyezés alakult ki, mely azt jelenti, hogy az
egyik épület előkertje mintegy 3 méter, a
mellette lévő pedig az utcától jóval távolabb lett elhelyezve, 3 méter távolságra a
hátsókert vonalától.
A külső utcákban az épületek egységes
mélységű előkerttel lettek elhelyezve.
A településrendezési terv, a strandfürdő
déli oldalán elhaladó Fürdő utca déli részén, üdülőterület számára jelölt ki fejlesztési területeket. E terület jövőben kialakuló
településképét, egy beépítési- fejlesztés
javaslat készítése során lehet majd csak
meghatározni.
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5: ÜDÜLŐ TERÜLET
b) REKREÁCIÓS
TERÜLETEK
A város délnyugati szélén épült ki a városi
strand és gyógyfürdő. Mellette szállodák
üdülőházak) épültek és rekreációs területeket
alakítottak ki. Kemping, sportpálya, rendezvénytér került kiépítésre. Jelentős kiterjedésű
fejlesztési területek lettek kijelölve fürdő területéről déli és nyugati irányban is.
A területre néhány évvel ezelőtt, beépítési és
fejlesztési javaslat is kidolgozásra került, mely
sok új gondolatot és javaslatot hozott, bár
ezek egy részének megvalósítása még várat
magára.
Elkészül a rendezvénytér, és az idegenforgalmi fogadóközpont.
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6: TEDEJ -- KÜLÖNÁLLÓ
TELEPÜLÉSRÉSZ
Hajdúnánás belterületétől északi irányban, a
Tiszavasvári felé vezető úton érhető el, a Hajdúnánáshoz tartozó Tedej településrész, ami
tulajdonképpel az egykori Tedeji Állami Gazdaság és körülötte megépített szolgálati lakások együtteseként alakult ki. A gazdaság,
ma, mint Tedej Mezőgazdasági Zrt. működik,
az út két oldalán kialakult lakóterületek pedig,
magántulajdonba kerültek.
A szabályosan telepített lakó ingatlanokon,
oldalhatáron álló, előkertes beépítés alakult
ki. A délnyugati lakóterületen előkerttel elhelyezett, többnyire sátortetős lakóépületek találhatóak, míg az északkeleti lakóterületen,
inkább utcára merőleges tetőgerincű épületeket helyeztek el.
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Hajdúnánás - Tedej
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A Tedej Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a cégcsoportját alkotó vállalatok döntő
mértékben mezőgazdasági termelő tevékenységet folytató gazdasági társaságok,
kisseb részben a főtevénység kiszolgálására
létrejött társaságok.
A társaság 1993-ban alakult, a jogelőd Hajdúnánás Állami Gazdaság (1949) átalakulásával és a tevékenységek továbbvitelével.
A TEDEJ Zrt. elsősorban állattenyésztési profilú. A társaság tejhasznú tehénállománnyal
és annak szaporulataival, húshasznú tehénállománnyal és annak szaporulataival, kocával és szaporulataival rendelkezik.
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7: BEÉPÍTÉSRE NEM
SZÁNT TERÜLETEK

/beékelődő üzemi területekkel,
tanyákkal, zártkertekkel/
Hajdúnánás közigazgatási területének nagyobb része a Hortobágy keleti részének magas ártéri jellegű
síkságához, kisebb része a Hajdúhát nyugati harmadának lösszel takart hordalékkúp síksági területéhez, nyugati széle a Dél nyírséghez tartozik.
Az egykori Hortobágy vize a Polgár mellett és Hajdúnánás Tiszavasvári között található Vörös- mocsár déli túlfolyójaként indult vadregényes útjára a
pusztán, és valaha Püspökladány és Karcag között
Ágotánál veszett bele a Nagy_Sárrét mocsaraiba.
Üde részei Nánás határának az egykori téglagyári
agyagbányákban létesített horgásztavak. Vízháztartását szárazság, gyér lefolyás és vízhiány jellemzi.
Hajdúnánásnak a Hortobágy kistájhoz tartozó területén a réti szolonyec, sztyeppesedő réti szolonyec
és a szolonyeces réti talajok, a hajdúháti részeken
legnagyobb arányban mészlepedékes csernozjomok
fordulnak elő.
Növényzetileg a Tiszántúli flórajáráshoz tartozik. A
csatornák mentén telepített erdősávokat találunk
puhafa- és keményfaalkotókkal (nyár, fűz, tölgy, kőris, szil). A vizektől eltávolodva a nedves, majd a száraz sziki rétre érünk, melyeket a nyár végére a rét jellemző virágai tesznek tarkává. A szikesek növényvilága is nagyon változatos.
A Keleti –főcsatorna hídja, a Görbeházi útnál, háttérben a Nyakas farm. Körülötte művelt szántók és gyepterületek.
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A gyakoribb fák között megtalálhatjuk a kocsányos
tölgyet és az Amerikából telepített fehér akácot. A
mezőgazdaságilag művelt területek főbb haszonnövényei a búza és a kukorica, ezen kívül ipari növények, konzervipari növények (csemegekukorica,
zöldborsó) és takarmánynövények (lucerna) jellemzőek. A kedvezőtlenebb adottságú területeket legelőként, kaszálóként hasznosítják. A Nánási külterületek vadvilágában megtalálható az őz, nyúl, fácán, fogoly, túzok, vadliba, vaddisznó. Hajdúnánás közigazgatási területét jelenleg országos jelentőségű természetvédelmi terület nem érinti, de a Hortobágyi
Nemzeti Park tervezett bővítési területeként vették
figyelembe - elsősorban a külterület Natura 2000
védettségű - gyepterületeit, illetve az azokat kiegészítő további gyepterületeket. Natura 2000 különleges természetmegőrző területként nyilvántartott a
belterületet nyugati szélén határoló vasútvonal nyugati oldalán lévő gyepterület, továbbá a belterület
északi széléhez csatlakozó kisebb területrészek.
Utóbbi a város korábban kijelölt fejlesztési területeit
is érinti, ami jelentős konfliktusok forrása. Hajdúnánás közigazgatási területén helyileg védendő természeti terület is található. (Nagy- Lapos.)
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Hajdúnánás belterületétől keletre terül el, a
Kendereskert nevezett legelőterület és annak közepén az a major, mely pozitív példaként kerül bemutatásra, a beépítésre nem szánt területek közül.
A Kendereskert újraélesztésével egy olyan látogatóközpont jött létre, mely értéket teremt a városnak és
méltó helyet ad a generációkat felölelő hagyományoknak. Életre kelt egy pásztormúzeumot, ahol
a hagyományos háztáji gazdálkodás, a magyar őshonos állatok, a pásztorkodás hagyománya, valamint a
pásztorélet motívumai kerülnek bemutatásra.
Hajdúnánás határából ered a történelmi Hortobágyfolyó, mely vízfolyás kapcsolja össze városunkat a
Hortobággyal. Az alföldi puszta részenként az itt élők
büszkék a több évszázada öröklődő tradicionális gazdálkodásra és a város pásztorkultúrájára.
A településen mindig is nagy hagyománya volt a minőségi állattartásnak. Az 1935-ös adatok szerint ebben az időben Hajdúnánáson 4000 szürkemarhát
tartottak, többet, mint a hajdúvárosokban összesen.
Turisztikai látványosságként várja vendégeit a
Kendereskert, ahol a tájegységre jellemző növénytermesztés és állattartás folyik. A Kendereskertben több
hazai őshonos állatfajta is fellelhető, mint például a
szürkemarha, mangalica sertés, magyar racka juh,
merinói birka, bivaly, kecske, szamár, ló illetve őshonos baromfik.

Kendereskert – major és Látogató központ
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A Görbeházi úttól délre fekvő, Natura 2000 védettségű terület természeti értékekben bővelkedik. (Legelő területek, a Hortobágy folyót és a Kadarcs-Karácsonyfoki- főcsatornát
kísérő területek, a Vidi- éri halastó és környezete)
/Forrás: Google Earth - a felvételeket készítette: Füz László/
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A Hortobágy folyó az igazgatási terület északi szélén /Forrás: Google Earth/

Strucc Farm és Vendégház, a Balmazújvárosi út nyugati oldalán.
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8: GAZDASÁGI TERÜLETEK
Hajdúnánás város legjelentősebb iparterülete, a belterület északnyugati részén, a Polgári út mellett alakult ki.
A belterület déli szélén, a Balmazújvárosi út nyugati
oldalán, meglévő ipari vállalkozásokkal szemben, az
út keleti oldalán, jelentős kiterjedésű terület jelölt ki
a város településrendezési terve, ipari park számára,
de ennek magvalósítására még nem került sor.
A városba bevezető országos utak melletti területeken kereskedelmi szolgáltató gazdasági vállalkozások települtek meg. Ezek közül a legjelentősebb, az
M3 autópályára is felvezető Tiszavasvári út mentén
található gazdasági övezet, de a Hajdúdorog irányába vezető út északi és déli oldala is gazdasági
hasznosításra kijelölt terület.

Mezőgazdasági üzemi terület a Görbeházi út
mellett, a Keleti-főcsatorna hídjának közelében.

Forrás: Hajdúnánás Településszerkezeti terv – gazdasági területek fejlesztése /Cívisterv Bt./
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A fentiekben felsorolt területek, országos mellékutak felöl megjelenő részei, településképi jelentőségűek, hiszen a városba érkezők itt „találkozna” először a településsel.
Emiatt is fontos, hogy a gazdasági területek rendezett képet mutassanak. Az épületek előtt gondozott
előkert, zöldterület és parkoló területek legyenek.
A kerítések, a vállalkozásokat és termékeiket reklámozó táblák a környezeti elvárásokat figyelembe
véve, az épületek építészeti értékeihez igazodva legyenek kialakítva, elhelyezve.

Gazdasági vállalkozások, a Dorogi út városba bevezető részén, a település szélén kijelölt gazdasági övezetben.
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/Fent/ A belterület déli szélén, a Balmazújvárosi út városból kivezető részén helyezkedik el a Ventifilt Rt. üzemi épülete.
/Lent/ A Polgári út városba bevezető szakaszának északi oldalán, megvalósult rendezett megjelenésű gazdasági épületek.

/Forrás: Google Eath)
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Mezőgazdasági üzemi területek a Polgári út mellett.

5

Építészeti útmutató|79

ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ

A településkép minőségi formálására vonatkozó
ajánlások
Egy település arculata, sajátos értékeinek megőrzése, egységes képének
megóvása- vagy megteremtése, az otthonosság érzésén túl, a helyi közösségek összetartó erejét is növeli.
E fejezetben a településkép minőségi formálására vonatkozó ajánlások
találhatók. A szép fogalma ugyan relatív, mégis meghatározható a közösség által általánosan elfogadott esztétikai szint, ami a települési környezet általánosan elfogadott, jellemző értékeihez való igazodást tekinti
mércének.
Ha külföldön járunk, és szívünkhöz közelinek érzünk egy települést, a
maga egységes megjelenésével, hangulatával, hiába építünk az ott látottal azonos (pl. mediterrán, vagy alpesi) házat a saját településünkön, nem
éled fel az ott tapasztalt otthonosság érzése. Ezt úgy érhetjük el, ha saját
települési környezetünk értékeihez, hagyományaihoz illeszkedő házatotthont építünk.
A település egyes (általában történeti) részei rendelkeznek ezekkel az értékekkel, de ha nincsenek ilyenek, nekünk (a közösségnek) kell azokat
megteremteni.
Az építészeti útmutató az egyes, jellegzetes településrészek arculatához
való illeszkedésben kíván segítségül szolgálni, bemutatva a településképbe illeszkedő sajátosságokat, és azokat is, melyek a környezettől való
bántó eltérést jelentenek és ezért nem ajánlottak.

Magyar utcai tornácos lakóépület.

AJÁNLÁSOK
ELTÉRŐ KARAKTERŰ TELEPÜLÉSRÉSZENKÉNT
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1a: VÁROSKÖZPONT
TÖRTÉNETI
BEÉPÍTÉSSEL
/ajánlások/

TELEPÍTÉS:
Hajdúnánás városközpontjának jellemzően két eltérő
karakterű része alakult ki. Mindkét településre jellemző, hogy utcavonalon álló épületek alkotják, részben zártsorú, részben oldalkertes (oldal határon álló
beépítéssel.) Léptékét tekintve mégis jelentősen különböznek egymástól.
Az egyiket az országos főutak menti épületek alkotják,
fsz+1 és ennél magasabb, emeletes tetőtér beépítéses épületekkel és a régi nagybelmagasságú földszintes polgárházak, kereskedő házak és városi intézmények nagyobb tömegű, nagyobb ingatlanokon elhelyezett épületeivel.
A városközpont másik jellegzetes részét, a belső területeken, csendesebb utcákon kialakult beépítés jelenti.
Itt is a földszintes és földszint+ 1 emeletes, utcavonalon álló épületek keveredése a jellemző, de kisebb ingatlanokon, kisebb tömegű épületek találhatóak itt. Az
új emeletes épületek tömege nem csak az ingatlanok
mérete miatt kisebb, hanem a tetőtér beépítése sem
jellemző, mint harmadik hasznos épületszint.
A városközpontban az utcavonalon álló, előkert nélküli
utcavonalon álló épületelhelyezés ajánlott. A főutak
mentén egyértelműen zártsorú beépítési móddal, csak
a legszükségesebb esetekben épületközökkel (megszakításokkal).
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MAGASSÁG ÉS TETŐFORMA
A belső, keskenyebb utcákon a Földszintes épületeket
ajánlott minél magasabb párkánnyal, tetőtéri
parapetfallal magasítani, a fsz+1 emeletes épületek
esetében pedig ajánlott a további magasítást eredményező tetőtér beépítést, álló tetőablakot, további tetőfelépítmény elkerülni. Ezzel elkerülhető lesz, a földszintes és fsz+1 emeletes épületek váltakozásából
eredő, zavaró utcakép. Ajánlott továbbá, az épülettömegek magassági értelemben történő kisebb mozgatása is, főként a szomszédos alacsonyabb, vagy magasabb épület felé átmenetet is biztosítva.
A főutak mentén kialakult beépítés esetén is a földszintes és fsz+1 emeletes épületek keveredése a jellemző.
Itt is ajánlott az épülettömegek magassági értelemben
történő, mozgalmasabb kialakítása. Hasonló hatást
lehet elérni, álló tetőablakok, tetőn megjelenő oromfalak, tetőfelépítmények építésével is.
TETŐHAJLÁSSZÖG
Az épületek magas tetővel létesültek, a lapostetős
épület idegen a hagyományos településképben. Az alpesi- meredek tető és a mediterrán kis hajlású tető
ugyancsak idegen a település képétől. Ajánlott a 3545 fok közötti hajlásszögű tetőidomok alkalmazása.
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ANYAGHASZNÁLAT, SZÍNEK
Hajdúnánás településképében a natúr, sárgásvörös
cserépfedés van túlsúlyban, színesíti a településképet
a helyenként megjelenő barna és szürke színű tetőfedés. A szürke palatetős épületekhez tartozó melléképületek esetében, sokszor szürke hullámpala fedést
alkalmaztak, de ezek használatát javasolt a jövőben
elkerülni. A hagyományos azbeszt adalékú palafedés
alkalmazása már egyébként sem megengedett, a természetes pala pedig drágább tetőfedő anyag. Néhány
újabb keletű épület felújítás esetén cserép mintázatú
fémlemez fedést alkalmaztak, ami abban az esetben
még elfogadható megoldásnak számít, ha színe a cserépfedéssel azonos, és felülete nem fénylő. Lehetőség
szerint azonban, javasolt a hagyományos cserépfedést alkalmazni. Az épületek homlokzatában a fehér, a
sárga, drapp színek és ezek árnyalatai a meghatározóak, melyeket változatosabbá tesz a rózsaszín, és a
halvány vörös/ téglavörös szín. Ez utóbbi színeket az
oromfalak és homlokzatok díszítésénél is gyakran alkalmaznak. A hideg színek (kék, zöld) és főként az
élénk színek vakolat színként történő alkalmazása
nem javasolt, mert idegen a hagyományos utcaképtől.
A szürkészöld szín azonban, a kerítések, kapuk esetében hagyományosnak számít.

Az utcaképben idegen hatást keltenek fehér- sárga- vörös árnyalattól eltérő színű
homlokzatok, a cserép színtől eltérő tetőfedések, különösen a zöld és kék színűek.
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KERÍTÉSEK:
Az utcai kerítés az egyik fontos meghatározó
eleme Hajdúnánás településképének is. A városközpontban, főként a főutak mentén kialakult,
többnyire zártsorú beépítés esetén, egyértelműen a tömör, falazott kerítés építése ajánlott,
az épülettel szerves egységben. Itt a kerítések is
magasabbak, hiszen a közel 3 méter magasságú
épített kerítés teszi „egésszé’’ a helyenként megszakadó zártsorú beépítést. Ha a kerítés mögötti
udvar funkciója megkívánja a közterület felé való
kapcsolódást, a nagyméretű kapunyílás, vagy a
teljesen áttört kerítés is ajánlható. Ilyen esetben
is lábazattal, falazott oszlopokkal ajánlott a kerítést elkészíteni, igényes (pl. kovácsoltvas) kerítésmezőkkel.
A belső utcákon, ahol kisebb léptékű épületek sorakoznak, ugyancsak ajánlott a zárt hatású, épülettel összhangban megvalósított kerítés, de itt a
kerítés mezők deszkából is készülhetnek. Fontos
itt is a nagyobb kerítésmagasság, a kerítés mezők legalább 80 %-os tömörsége.
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1b: VÁROSKÖZPONT
LAKÓTELEP
/ajánlások/

TELEPÍTÉS:
Hajdúnánás városközpontjának jellemzően két eltérő
karakterű része alakult ki. Önálló és sajátságos településképet mutatnak, a több évtizeddel ezelőtt épült lakótelepek. fsz+1 emeletes pneles, vagy blokkos technológiával épült, lapostetős épületekkel kapcsolatos,
településképet is alakító feladatok is sajátságosak. A
bemutatott néhány jó példa, az épületek külső megújítását mutatja be.
Az épületek külső hőszigetelését követően, a külső vakolatok, festés is megújult.
Jó érzékkel, nem kívántak az épület jellegét megváltoztató, attól idegen színezést, díszítést alkalmazni.
A homlokzaton alkalmazott színek is jól illeszkednek, a
településen alkalmazott, hagyományos színekhez.
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2: KISVÁROSIAS LÉPTÉKŰ TELEPÜLÉSRÉSZ
/ajánlások/

TELEPÍTÉS:
A telkek beépítése oldalhatáron álló, a szélesebb és főként sarok telkeken, a szabadon álló épület elhelyezés
is előfordul. A belső városrészt a városközpontot körülvevő azon tömbök alkotják, ahol a hatályos szabályozás már régóta megengedi a földszintes épületek
mellett, a fsz+1 emeletes lakóházak építését is. Utóbbiak ugyan kisebb arányt képviselnek, de a településképben az ilyen léptékű épületekre is számítani kell.
A magasságbeli „nagyobb mozgástér’’ mellett, az előkertes beépítés mellett, az előkert nélküli
épületelhelyezés is előfordul, része a településképnek.
Utóbbi (utcavonalon álló és előkertes épületek vegyes
előfordulása) a történeti beépítésű, külső városrészeknek is jellemzője.
A telepítést tekintve, az utcavonaltól túlságosan hátrahúzott épület töri meg az egységes utcaképet. Ez
különösen akkor zavaró, ha nem egy átlagosnál szélesebb telek beépítése történik így, hanem egy egységes
ritmusú, szalagtelkes beépítés szakad meg ilyen módon.
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MAGASSÁG ÉS TETŐFORMA:
A belső városrészen, a földszintes és földszint+ 1
emeletes épületek által alkotott utcakép akkor harmonikus, ha az épületek tervezésekor, a környezeti
adottságok, a szomszédos épületek és az utca jellegzetességei is figyelembe vételre kerülnek.
Az épület tömegének mozgalmasabbá tétele „segíthet’’ megfelelő átmenetet képezni, egy fölszintes és
fsz+1 emeletes épület között. Sokszor egy fedett terasz, veranda is segíthet ezen.
Az utcában egymást követő azonos tetőformájú épületek sorát bántóan törheti meg, egy oda nem illő tömegű, formájú épület. A belső városrészt tehát változatos tömegű, tetőformájú, előkertes és előkert nélküli épületek alkotják, de adott utca jellemzőit és főként a szomszédos épületeket is figyelembe vevő jó
ízlésű tervezés elengedhetetlen.
TETŐHAJLÁSSZÖG
Az épületek magas tetővel létesültek, a lapostetős
épület idegen a hagyományos településképben. Az alpesi- meredek tető és a mediterrán kis hajlású tető,
(utóbbi főként akkor, ha keskeny telkek sorában, hagyományos hajlásszögű épületek között helyezik el)
ugyancsak idegen a település képétől. Ajánlott a 2545 fok közötti hajlásszögű tetőidomok alkalmazása.

88 | Építészeti útmutató
KERÍTÉSEK:
A kisvárosias, utcakép jellemzője, az épülettel
egységet képező, épített jellegű kerítés, így e településrészen főként ezek létesítése ajánlott. E
kerítések magassága is nagyobb, mint a település külső, előkertes részein. A kerítések vagy tömörek, vagy csak kisebb mértékben áttört kerítésmezőkkel készülnek.
A bemutatott, ajánlott példák is ilyenek.
Természetesen áttört (átlátható) kerítésmezők
is készülnek, és ezek sem idegenek az utcaképtől. Fontos, hogy épített jellegűek legyenek,
vagyis készüljön falazott lábazat és legyenek falazott kerítésoszlopok is.
Zavaróak a településképben a környezettől idegen, élénk színek, a teljesen tömör, lábazat és
osztás nélküli kerítések, főként, ha ezek szegély
nélküli lemezből készülnek.
A fémes megjelenésű lemezkerítés különösen
zavaró az utcaképben.
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3: HALMAZOS SZERKEZETŰ, TÖRTÉNETI
TELEPÜLÉSTRESZ
/ajánlások/

TELEPÍTÉS:
Hajdúnánás településszerkezeti védettségű területe, a „kiskörút’’ és a külső „nagykörút’’ közötti, halmazos szerkezetű településrész sajátos településképet mutat. A
gyűrűs- sugaras utcaszerkezet, a területet szabályosan osztja fel nagyobb részekre, de ezek tovább osztódása, a tömbök folyamatos, zsákutcákkal történő továbbépülése, spontán módon megy végbe, ami a kis- és nagyméretű telkek különleges keveredését eredményezi. Többnyire földszintes beépítés jellemzi az utcaképet. Az előkertes épületek mellett, bőven akadnak még utcafronton álló lakóházak, melléképületek is.
A külső utak mentén, az utcavonalon álló, vagy kis előkerttel történő
épületelhelyezés ajánlott, de a 3-5 méter közötti mélységű előkert, főként a szabálytalan osztású és változó szélességű ingatlanok miatt, még nem hat zavaróan
az utcaképben. A külső utak mentén a túlzottan nagymélységű 6-10 m mélységű
előkertek már megtörik az utcakép harmóniáját.
A zsákutcákkal feltárt tömbbelsőben, az előkertek mélysége, a szabálytalan telekformák miatt rendkívül változatos, így e tekintetben e változatosság a mértékadó.
Ügyelni kell azonban, az épületek, melléképületek elhelyezésének szabályosságára. Az oldalhatáron álló beépítési mód esetén, melyet a hatályos helyi építési
szabályzat előír, a megengedett legnagyobb építménymagasságnak megfelelő
szélességű oldalkert, nem tartozik bele, az építési helybe. Az itt elhelyezett épületek korlátozhatják a szomszédos telek jogszabályok szerint egyébként megengedett beépítését! A bemutatott ábrán a piros színnel jelzett épületek, rózsaszínnel
színezett ingatlanok beépítése a megfogalmazott elveknek nem minden szempontból tesz eleget.
Ajánlható azonban, a zöld színnel jelzett ingatlanokon alkalmazott
épületelhelyezés. (A tömbbelsőkben kialakuló, különleges formájú és megközelítésű ingatlanok beépítése természetesen nem könnyű feladat, így könnyű „beleesnünk’’ a nem ajánlott hibákba.)
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MAGASSÁG ÉS TETŐFORMA
A halmazos szerkezetű, történeti településrészen a
földszintes épületek a meghatározóak. Ezen belül, az
utcai homlokzatmagasság, viszonylag tág határok
(3,0- 5,0 méter) között mozog, hiszen utcával párhuzamos tetőgerincű, kiemelt padlómagasságú- nagy
belmagasságú- emelt párkányzatú polgárházak, utcára merőleges tetőgerincű- tornácos parasztházak
és utcavonalon álló - utcával párhuzamos tetőgerincű
tároló épületek, nyári konyhák, vegyesen alkotják a
jellegzetes utcaképet.
Az emeletes épület, vagy az utcai oromfalban kialakított, emeleti szintként megjelenő nyílászárók zavaróak az utcaképben.
Az utcaképet vegyesen alkotják utcára merőleges tetőgerincű, oromfalas, utcára merőleges tetőgerincűteljes- vagy kis kontyolású és utcával párhuzamos tetőgerincű épületek. Ezek változatossága, és a helyenként több azonos tetőformából adódó egyöntetűség
adja az utcakép sajátos hangulatát.
TETŐHAJLÁSSZÖG
Az épületek magas tetővel létesültek, a lapostetős
épület idegen a hagyományos településképben. Az alpesi- meredek tető és a mediterrán kis hajlású tető
ugyancsak idegen a település képétől. Ajánlott a 3545 fok közötti hajlásszögű tetőidomok alkalmazása.
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ANYAGHASZNÁLAT, SZÍNEK
Hajdúnánás településképében a natúr, sárgásvörös cserépfedés az egyeduralkodó, amit a lakóépületek és melléképületek fedésénél egységes alkalmaztak és alkalmaznak. Néhány kivételt, a szürke palafedés, illetve kivételesen a
nádfedés jelent. A szürke palatetős épületekhez tartozó melléképületek esetében, sokszor
szürke hullámpala fedést alkalmaztak, de ezek
használatát javasolt a jövőben elkerülni. A hagyományos azbeszt adalékú palafedés alkalmazása már egyébként sem megengedett, a
természetes pala pedig drágább tetőfedő
anyag. Néhány újabb keletű épület felújítás
esetén cserép mintázatú fémlemez fedést alkalmaztak, ami abban az esetben még elfogadható megoldásnak számít, ha színe a cserépfedéssel azonos, és felülete nem fénylő. Lehetőség szerint azonban, javasolt a hagyományos
cserépfedést alkalmazni. Az épületek homlokzatában a fehér, a sárga, drapp színek a meghatározóak, melyeket változatosabbá tesz a
rózsaszín, és a halvány vörös/ téglavörös szín.
Ez utóbbi színeket az oromfalak, és homlokzatok díszítésénél is gyakran alkalmaznak. A rikító és a hideg színek (kék, zöld) vakolat színeként történő alkalmazása nem javasolt, mert
idegen a hagyományos utcaképtől. A szürkészöld szín azonban, a kerítések, kapuk esetében
hagyományosnak számít.
Az utcaképben idegen hatást keltenek fehér- sárga- vörös árnyalattól eltérő színű
homloktok, a cserép színtől eltérő tetőfedések, különösen a zöld és kék színűek.

92 | Építészeti útmutató
KERÍTÉSEK:
Az utcai kerítés az egyik fontos meghatározó
eleme Hajdúnánás településképének is. A nagyobb arányban előkertes épületek sorát, utcavonalon álló épületek szakítják meg helyenként.
A kerítések általában tömör, épített jellegűek. A
tömör, egymás után sorakozó táblákat, a kis előkerttel elhelyezett lakóépületek ablakai előtti, áttört kerítés elemek szakítják meg. Az áttört kerítés mezők gyakran míves, kovácsoltvas kivitelben készülnek. A tömör kerítés mezők között, a
kétszárnyú kapubejáró és a gyalogos kapuk készültek. A gyalogos kapuk feletti díszített áthidaló is általánosnak számít. Statikai (merevítő)
funkciója mellett, díszíti, kiemeli a bejáratot.
Az utcakép jellegzetessége, a kerítés vonalába
kiépített tároló épület, ami a lakóépülettel egy
építészeti egységet képezve épült.
OROMFALAK KIALAKÍTÁSA:
Az utcaképet az utcával párhuzamos, és utcára
merőleges tetőgerincű épületek keveredése, változatos elhelyezése jellemzi. Az utcaképben zavaró hatású, ha az oromfalban nagyméretű nyílás, erkély létesül.

Az utcai ablakok előtti kerítésmezők áttörtek, tömörré tételük zavaró hatású.
Megfelelő megoldás az is, ha a kerítés teljes hosszában áttört. Jó megoldás
az is, ha csak az utcai ablakok előtt áttört a kerítés, máshol pedig tömör.

Különösen zavaró hatású, ha a kerítés lábazat, mezőkre való osztás nélkül

Az utcai oromfalban készített nagyméterű nyílás, erkély idegen az utcaképtől.
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4: KERTVÁROSI
TELEPÜLÉSTRESZ
/ajánlások/

TELEPÍTÉS:
A telkek beépítése jellemzően oldalhatáron álló. Az
épületek meghatározó többsége ténylegesen az oldalhatáron áll, csak kivételes esetekben helyezték az oldalhatártól 1-1,5 méter „csurgó távolságra’’.
A beépítés mindenütt előkertes.
Ide tartoznak Hajdúnánás új beépítésű családiházas
lakóterületei, és azok a régebben kialakult lakóterületek is, melyek más nem hordozzák a korábbi „történeti’’ beépítési jelleget, mert az utcavonalon álló melléképületek az építési előírások alapján elbontásra kerültek, illetve az új épületek mind előkerttel lettek elhelyezve.

Egységes utcakép létrehozása egyenlő távolságra lévő épületekkel lehetséges.
Hátrahúzással megtörik az utca ritmusa.

94 | Építészeti útmutató
MAGASSÁG ÉS TETŐFORMA
A földszintes épületek a meghatározóak. Ezen belül,
az utcai homlokzatmagasság, 4,0- 4,5 méter között
mozog.
Az emeletes épület, zavaróan hat a földszintes épületek között.
Az utcaképet vegyesen alkotják utcára merőleges tetőgerincű, oromfalas, utcára merőleges tetőgerincűteljes- vagy kis kontyolású és utcával párhuzamos tetőgerincű épületek. Ezek változatossága, és a helyenként több azonos tetőformából adódó egyöntetűség
adja az utcakép sajátos hangulatát.
TETŐHAJLÁSSZÖG
Az épületek magas tetővel létesültek, a lapostetős
épület idegen a hagyományos településképben. Az alpesi- meredek tető és a mediterrán kis hajlású tető
ugyancsak idegen a település képétől. Ajánlott a 3545 fok közötti hajlásszögű tetőidomok alkalmazása.
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KERÍTÉSEK:
Az utcai kerítés az egyik fontos meghatározó
eleme Hajdúnánás külső, hagyományos beépítésű lakóterületeinek településképében is.
Az előkertes beépítési módból adódóan, az áttört
kerítésmezővel készült kerítések a jellemzőek.
Zavaró a településképben, ha a kerítések a kialakultnál magasabbra, vagy alacsonyabbra épülnek.
Különöse zavaró, ha a teljesen tömör kerítés tagolás nélkül, fémlemezből készül, ahol még a színezése is elüt a környezetétől.
Fémlemezből is készíthető úgy kerítés, hogy az
ne tűnjön ki a hagyományos kerítések sorából.
Fontos, hogy felöleti tagozása, színe is megfelelő
módon legyen megválasztva. Készüljön keretezése is, ami a hagyományos deszkakerítések jellemzője volt.

96 | Építészeti útmutató

5: ÜDÜLŐ TERÜLET
/ajánlások/

TELEPÍTÉS:
A hatályos szabályozási terv, Hétvégiházas és Üdülőházas üdülő területet jelöl ki.

A Fürdő utca keleti- bevezető szakasz északi oldalán
lévő kis tömb kivételével, az üdülőházas üdülő területek még nem épültek be. E területeken szabadonálló
beépítési móddal, 5 méter mélységű előkerttel, legfeljebb 7,5 méter építménymagassággal lehet épületeket elhelyezni. Földszintes- vagy fsz+ 1 emeletes üdülőépületek helyezhetők el. Részletesebb, településképi
ajánlások, csak a területre készítendő beépítési javaslat- településképi koncepció alapján lesz majd lehetséges.
A hétvégiházas üdülőterületek a Fürdő utca északi oldalán, a strandfürdő területétől nyugatra alakultak ki.
A településrendezési tervben kijelölt területek közel
A külső utcákon és az üdülőházas üdülő tekétharmada beépült, így az itt kialakult beépítést firületeken
az
egységes
előkertes
gyelembe véve ajánlott az üdülő épületeket elhelyezni.
épületelhelyezés (felül) ajánlott, míg a belső
utcákon a „sakktábla szerű” telepítés ajánA külső (szélső) utcák mentén, oldalhatáron álló beépílott. (alul)
tési móddal, de az építési helyen belül, a kialakult állapotokhoz igazodva, szabadonálló épület elhelyezéssel,
vagy ténylegesen az oldalhatárra ajánlott az épületet
elhelyezni.
A Fürdő utcával párhuzamos belső utcák mentén, a
sűrű beépítettség, és viszonylag kisméretű telkek miatt, az előkertet tekintve „sakktábla szerű’’ beépítés
alakult ki, melyet a z új építések során is ajánlott követni. (Itt a kis- és nagyméretű előkertek váltakozása
a jellemző.
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MAGASSÁG ÉS TETŐFORMA
Az üdülőházas üdülő területeken 7,5 méteres legnagyobb építménymagasságot határoz meg a hatályos
helyi építési szabályzat, így a területen földszintesvagy fsz+ 1 emeletes épületek egyaránt elhelyezhetőek. Ügyelni kell azonban, az egymás mellé kerülő
földszintes- és emeletes épületek utcaképi harmóniájára. Ilyen esetekben ajánlott a földszintes épületeknél
az épületet vizuálisan megemelő tetőfelépítménytálló tetőablakot, oromfalat alkalmazni, az emeletes
épületek esetében ezek elkerülése az ajánlott. Utóbbiaknál a tetőtér hasznosítása esetén, inkább fekvő tetőablakokat célszerű alkalmazni. megoldást jelenthet
ilyen esetekben, az emeletes épület földszintes épület
felöli részét, magassági értelembe „vissza léptetni’’.
Tekintettel arra, hogy az üdülőházas üdülőterületek
nagyobb részében, még nem beépítettek, a terület nagyobb léptékű- egységes beépítését elhatározó döntésig, és annak településképi koncepciójának kidolgozásáig magastetős épületek építése ajánlott.
A hétvégiházas üdülőterületeken, a Fürdő utca mellett
kialakult földszintes- fsz+1 emeletes, vegyes magasságú épületek keveredéséből kialakult településkép kivételével, csak földszintes, magastetős épületek elhelyezése ajánlott.
TETŐHAJLÁSSZÖG
A tetők hajlásszögének megválasztásakor ajánlott az
utcában kialakult jellemzőket követni. Az utcák jelentős részén 35-45 fok közötti tetőhajlásszöget ajánlott
alkalmazni, de egyes utcaszakaszokon alpesi (meredekebb), vagy mediterrán (laposabb) tetők is létesültek, így ezek szomszédságában ezek alkalmazása is a
településképbe illeszkedő lehet.
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KERÍTÉSEK:
Az üdülő terület forgalmasabb, szélső utcáin az
üdülő területre általánosságban ajánlott áttört kerítésen kívül, a részben áttört kerítések alkalmazása is megfelelő lehet.
A teljesen tömör kerítések alkalmazása azonban
nem ajánlott.
Különösen zavaró hatású, a lábazat és kerítés mezőkre való osztás nélkül készült, tömör kerítés.
Tömör fémlemez, különösen natúr színű hullámlemez alkalmazása, a településképben zavaró hatású, rontja az üdülő területtől elvárható „családias’’
hangulat érzését.
ANYAGOK ÉS SZÍNEK:
Az üdülő területen, a településre általánosan jellemző színeket és anyagokat ajánlott alkalmazni, az
alábbi eltérésekkel:
A homlokzati falakon alkalmazott faburkolat, vagy
a „faház’’, megfelelő környezeti adottságok mellett,
illeszkedik az üdülőterület
arculatához, míg
ugyanez a lakóterületeken zavaró lenne.
Az üdülő területen levő épületek homlokzatán is a
meleg pasztellszínek alkalmazása ajánlott. A hideg
és rikító színű homlokzatfestések zavarólag hatnának az utcaképben. Az épületek tetőfedése esetében a cserépszín, sárgásvörös, barna, szürke színek
alkalmazása ajánlott, az ezektől elütő, különösen a
kék, rikító piros színek alkalmazását ajánlott mellőzni.
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6: TEDEJ KÜLÖNÁLLÓ
TELEPÜLÉSRÉSZ
/ajánlások/

TELEPÍTÉS:
Tedej önálló, településrésze, a Tedeji Állami Gazdaság
létrejöttével alakult ki. A mezőgazdasági Zrt mellett, a
korábban kialakított lakóterületek, jelenleg is megtalálhatóak.
A korábban jellemző módon, itt is tervszerű lakóterület
kijelölés, és lakóépület telepítés történt, egyrészt a Tiszavasvári vasútvonal nyugati oldalán, ahol a településrész északi részén, oldalhatáron álló, kis előkertes
beépítés alakult ki, földszintes magastetős épületekkel, áttört utcai kerítésekkel.
A településrész déli oldalán ikerházas beépítés alakult
ki, itt még több ingatlan beépítetlen. Ajánlott a későbbi
beépítések során, a kialakult beépítési- épület elhelyezési formát követni.
Tedej másik lakóterületi egysége a településrész
északi részén, a főút keleti oldalán alakult ki. Itt a beépítés bemutatott, mindhárom formája megtalálható.
Legnagyobb arányban az oldalhatáron álló, kis előkertes beépítés alakult ki.
A déli oldalon ikerházas beépítés, égy a szélső- nyugati
oldalon lévő utca mentén előkert nélküli, oldalhatáron
álló beépítés. A jövőben történő új építések során,
ajánlott az utcában kialakult beépítési módot, épület
elhelyezési jellegzetességeket követni, azokhoz igazodni.
Egységes utcakép létrehozása egyenlő távolságra lévő épületekkel lehetséges. Hátrahúzással megtörik az utca ritmusa. (Kivétel a Veres Péter utca
nyugati oldalán kialakult, előkert nélküli beépítés, ahol az épületek az utcavonalon állnak!)
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MAGASSÁG ÉS TETŐFORMA
A földszintes épületek a meghatározóak. Ezen belül,
az utcai homlokzatmagasság, 4,0- 4,5 méter között
mozog.
Az emeletes épület, zavaróan hatna, az egységes,
földszintes épületek között.
A lakóterületeken az utcára merőleges gerincű, az utcával párhuzamos tetőgerincű lakóépületek, és a sátortetős lakóépületek egyaránt megtalálhatóak, de
egy- egy utcát tekintve, a tetőformák keveredése nem
jellemző, így ajánlott az utcában kialakult jellemző tetőformát alkalmazni.
TETŐHAJLÁSSZÖG
Az épületek magas tetővel létesültek, a lapostetős
épület idegen a hagyományos településképben. Az alpesi- meredek tető és a mediterrán kis hajlású tető
ugyancsak idegen a település képétől. Ajánlott a 3545 fok közötti hajlásszögű tetőidomok alkalmazása.
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KERÍTÉSEK:
Az utcai kerítés az egyik fontos meghatározó
eleme Hajdúnánás külső, hagyományos beépítésű lakóterületeinek településképében is.
Az előkertes beépítési módból adódóan, az áttört
kerítésmezővel készült kerítések a jellemzőek.
Zavaró a településképben, ha a kerítések a kialakultnál magasabbra, vagy alacsonyabbra épülnek.
Különöse zavaró, ha a teljesen tömör kerítés tagolás nélkül, fémlemezből készül, ahol még a színezése is elüt a környezetétől.
Fémlemezből is készíthető úgy kerítés, hogy az
ne tűnjön ki a hagyományos kerítések sorából.
Fontos, hogy felöleti tagozása, színe is megfelelő
módon legyen megválasztva. Készüljön keretezése is, ami a hagyományos deszkakerítések jellemzője volt.

102 | Építészeti útmutató

7: BEÉPÍTÉSRE NEM
SZÁNT TERÜLETEK
/ajánlások/

E területeken a tájképi értékekhez való igazodás érdekében az építmények megjelenésére vonatkozó ajánlások kerültek kidolgozásra:
 Szabadon álló, vagy majorszerűen csoportosított, mezőgazdasági építmények
helyezhetők el. Az épületek homlokzati
képében a fehér, vagy (a tájban hagyományosan alkalmazott világos színű)
homlokzati megjelenés az elvárás. Tájidegen színezés (pl. kék, élénkpiros stb.),
nem alkalmazható. Az épületeket magas
tetővel kell kialakítani.
 A látványvédelem (kilátás, rálátás) szempontjait mind a tervezés, mind pedig a
megvalósítás során kiemelten kell érvényesíteni.
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 Az építmények megengedett legnagyobb épületmagassága legfeljebb 8,0
méter lehet, mely alól kivételt képeznek
a mezőgazdasági üzemi területeken létesülő technológiai építmények. Ezen
építmények esetében az épület falazata,
tetőzete nem készülhet tükröződő felülettel.
 Tájképet zavaró építménynek számítanak és nem helyezhetők el azok az építmények, melyek a táj alapvetően hagyományos jellegével szemben erősen modern, ipari mezőgazdasági karaktert hordoznak, a hagyományos tájalkotó elemektől, a tájból erőteljesen elütnek.

Az egyszerű, nyeregtetős épületek illeszkednek a hagyományos alföldi táj képébe, míg a z
eltérő hajlásszögű- összetett tetőfelületek (pl. manzárd tető), a lapos tető, idegenül hatnak.
A tájtól idegen az élénk színűre festett homlokzatú épület, az élénk színek alkalmazása, a
hagyományos eltérő színű tetőfedő anyagok használata.
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8: GAZDASÁGI
TERÜLETEK
/ajánlások/

TELEPÍTÉS:
Az ipari üzem funkciósémája - hasonlóan minden speciális funkciójú épületegyütteshez - gondos technológiai tervezés eredményeként alakul ki. A telken az épületek általában szabadon állóak. A nyersanyagok, félkész termékek beszállítása és a késztermék elszállítása
a technológiától, a rendeltetéstől függően jelentősen
eltérő területet igényelhetnek. Külön szempont a környezeti hatások kezelése, ami védelmi és biztonsági
célú területekkel növelheti az üzem területigényét. A településrendezési szempontból meghatározó teherforgalomra méretezett közlekedési rendszer és a megfelelő méretű épületek a kiszolgáló udvarra (rakodóudvarra) szerveződnek. Az ellenőrzött ki-beszállítás, kibeléptetés visszahat a telek kialakítására és belső szervezésére is. A vendégek és az alkalmazottak parkolói az
épület előtt vagy mellett, általában elkülönítve helyezkednek el. Az épületek biztonsága sok esetben szükségessé teheti az épületek körüljárását (tűzoltóút). A telkek beépítettsége a funkciótól és a zöldfelületek előírt
mértékétől függően igen szélsőséges értékek között
változhat, de általában 40% fölé csak sajátos esetben
emelkedik.
TEREPALAKÍTÁS, TÁJBAILLESZTÉS
Az építmények kivitelezésekor igyekezzünk a földmunkákat minimalizálni, kerüljük a talaj felesleges bolygatását, amennyiben a területen már meglévő növényállomány található, törekedjünk annak megóvására, hiszen
egy beállt növényzet kialakulásához hosszú évekre van
szükség. Az épület tervezésekor igyekezzünk az épületet minél inkább tájba illeszteni, kerüljük a hatalmas,
környezetéből túlzottan kiugró épülettömegek alkalmazását, a nagy magasságokat.
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ANYAGHASZNÁLAT, SZÍNEK
Az ipari, gazdasági építmények általában nagy felületen jelennek meg a tájban, ezért nem mindegy, milyen anyagokat
és színeket használunk. Az épületek színének megválasztásakor járjunk el körültekintően, próbáljunk semleges árnyalatokat választani, ezzel is segítve a környezethez való illeszkedést. Fémlemezfedés gyakori fedési forma az ipari, gazdasági területeken, de itt is kerüljük a tájidegen, rikító színek
használatát. Javasolt: pasztell, földszínek használata
KÖRNYEZETALAKÍTÁS:
Az épületek mellett fordítsunk időt és energiát az épület környezetének megtervezésére is, kérjük szakember segítségét
ebben. A parkos, zöld környezet többféle funkciót is betölt,
egyrészt esztétikailag javítja a környezet minőségét, megtöri
az épületek monotonitását, feloldja a burkolt felületek egyhangúságát, másrészt mikro klimatikus hatásai révén javítja
a levegő minőségét. Amennyiben az ipari, gazdasági tevékenység zavaró hatású a környezetére nézve (zaj, légszenynyezés, bűz), gondoskodjunk megfelelő védősáv/védőfasor
kialakításáról, az objektum takarásáról. A védősáv tervezése
során felmerülő fontos szempontok: a védősáv szélessége, a
védősávot alkotó növényfajok összetétele, növények tűrőképessége, ültetési távolság stb. A növényfajokat a helyi adottságoknak megfelelően válasszuk ki, a talaj minősége, a terület fekvése, benapozottsága, a növény szárazságtűrő képessége is fontos szempont. Érdemes az ipari, gazdasági létesítmények fogadó részét, a bejárat környékét hangsúlyozni színes növénykiültetésekkel, ezek vonzzák a tekintetet, és pozitív benyomást keltenek az ide érkezőben. Gondoskodni kell
a növények megfelelő vízellátásáról, különösen, ahol nagy
felület burkolt, így fokozott a hőfelvétel, hőleadás mértéke és
kevés a növény ültetőközege.
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AJÁNLÁSOK A TELEPÜLÉS EGÉSZÉRE
KERÍTÉSEK
Az utcai kerítés az egyik fontos meghatározó eleme Hajdúnánás településképének is.
Az előzőekben, településrészenként történtek ajánlások, a településkép egyik
fontos elemére, a kerítésekre vonatkozóan is. A következőkben, területi beazonosítás nélkül kerül bemutatásra, néhány kerítés típus.
A kisvárosias, és a történeti településrész népszerű kerítés típusa, az épített
jellegű, igényes anyaghasználattal megépített kerítés. A tégla, a terméskő és
a kovácsoltvas együttes alkalmazása, igényes és mutatós kerítések kialakítását teszi lehetővé. Hajdúnánáson, főként az új építésű lakóházak esetében,
gyakran készülnek íves felső lezárású kerítésmezők is.
Az áttört kerítésmező láthatóvá teszi, az utcán közlekedők számára is, a szépen gondozott előkertek, „közkincsé’’ téve azt.
Az épület és kerítés anyagait, színeit összhangba hozva lehet a leginkább harmonikus utcaképet kialakítani.
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A kertvárosi településrészeken, és a történeti településrészen is gyakori, az áttört és a képen is
látható, részben áttört kerítések alkalmazása. Itt
gyakran függőleges lécezésű kerítésmezők készülnek. A kerítések mindig lábazattal, és oszlopokkal tagoltan készülnek. Gyakori a tégla alkalmazása, de elterjedt az előregyártott, finoman díszített betonelemekből összeállított lábazat és a
kerítésoszlop is. A tömör fémlemez kerítések alkalmazását javasolt elkerülni. Ha erre mégis sor
kerülne, akkor ügyelni kell arra, hogy textúrájában,
színében, a hagyományos kerítések megjelenését
tükrözze vissza. Minden esetben készüljön lábazat, legyen oszlopokkal kerítés mezőkre osztva. A
helyben nem jellemző rikító színek alkalmazását is
kerülni kell.
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Példák a kertvárosias településrész kerítéseiből.
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Tedej településrész lakóterületein az áttört, illetve félig áttört kerítésmezők
alkalmazása jellemző.
Tömör kerítés ritkán készül, de akkor is fontos, hogy lábazattal, és oszlopokkal
tagolva készüljön. Fontos az is, hogy a kerítésmezők a függőleges léckerítés
idézzék, úgy textúrájában, míg színében.

Példák Tedej településrész jellemző kerítéseiből.
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A történeti településrészen található néhány kerítés típus.
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Példák az üdülőterületen megvalósult kerítésekből.
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Néhány példa a kő és téglaburkolatú lábazattal, kerítésoszlopokkal, kovácsoltvas kerítésmezőkkel készült kerítésekre, melyek a kisvárosi és kertvárosi karakterű településrészeken
is díszei az utcaképnek.
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Régi kapuk, melyek ma is díszei az utcaképnek.
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KERTEK
A településképben a kertek, több formában
is megjelennek. Az előkertek a kertvárosias, és a történeti településrészen, ahol az
épületek előkerttel lettek elhelyezve, és
áttört kerítések készültek, hangsúlyos elemei az utcaképnek. Nem csak saját örömünket szolgálják, hanem „közkinccsé is”
válnak, ha szépen gondozottak. érdemes
elkerülni, az épületeket túlnövő fák és bokrok sűrű telepítését, az épületek előtt.
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Nem csak egy szép virágoskert lehet a településkép harmonikus része, de egy gondozott- rendezett füvesített kert is.
Az épületek előtti közterületeken a fásítás
mindig a közösség együttes odafigyelését,
segítségét igényli. Nem csak anyagi értelemben, hanem a megfelelő fafajta kiválasztását tekintve is.
Igazi településképi értéket az azonos korú
és fajtájú fákból álló utcafásítás képvisel.
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KERTEK AZ ÜDÜLŐ TERÜLETEN
A hátsó kertek a belterületen közlekedve is
több helyen feltárulnak. A kertek hagyományos használata.
Különösen fontos, az üdülőterületek kerthasználata, ahol nem a gazdálkodás, hanem a pihenés- rekreáció a fő cél.
Az üdülő területen az épületek közötti oldalkertek esetében gyakori az áttört, átlátható kerítés, ami még egységesebbé teszi a
kerteket. Itt tehát a kertek megjelenése
nem csak az utca (közterületek) felől lehet
hangsúlyos, hanem a szomszédos telkek
irányából is.
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ZÁRTKERTEK
A kertek hagyományos használata, az ott elhelyezkedő melléképületek, górék cserép fedésű, fehér falú, vagy deszka borítású épületei hozzá tartoznak a település
hangulatához, szépségéhez.
A településkép fontos részét képezik a kertek, azok hagyományos művelése, a tároló épületek, górék, és az időszakonként változó, tárolt takarmány is.

Építészeti útmutató|119

ERKÉLYEK, TORNÁCOK
A tornácok az utcakép díszeiként jelennek meg.
Az 1900-as évek elején oldal tornácokat, a polgárházak esetében gyakran beüvegezték.
Általában négyzetes oszlopokkal készültek, fejezetüket ritkábban díszítették.
A mai épületek esetében, inkább fedett teraszokat építenek, melyekre szép példák is találhatók a településen.
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A fedett teraszok, bejárat előtti tornácok, ma is értékes és jól használható elemei a lakóházaknak, a mai kor igényeihez igazított funkcionális
elrendezés miatt, sokszor nem a hagyományos - keskeny és hosszú
tornácok készülnek, mégis hasznosak és az utcaképben is sok esetben
hangsúlyosan jelennek meg.
A fölszintes épületek esetében, a tetőtér beépítése eredményezi erkélyek étesítését. Egy szép és igényesen megformált erkélyt mutat be a
jobboldali kép.
A baloldali kép egy társasháznál kialakított erkélyt mutat be. Ne feledjük
el, hogy a társasházban lakók számára is fontos a természet közelsége,
így használható méterű, szélességű erkélyeket építsünk. Egyre nagyobb
igény van társasházak esetében is, nagyobb méretű teraszokra. Lehetőség szerint ne tervezzünk erkély, vagy terasz nélküli lakásokat. Néhány
szép és igényesen kialakított erkélyt mutatnak be, a jobboldali képek is.
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AJTÓK, ABLAKOK
A különböző korokban épület házak, eltérő belmagasságúak, így a nyílászárók arányai is
másak. A nagyobb belmagasságú épületek estében nyújtott arányú ablakok készültek,
több vízszintes osztással. Az új épületek esetében előszeretettel alkalmaznak nagyobb
felületű, szélesebb ablakokat, kevesebb osztással. A nagyobb felületű nyílászárok alkalmazásához a jobb hőszigetelésű mutatók is hozzájárulnak. Fontos elv, hogy régi épületek
felújításakor, átalakításakor, lehetőség szerint ne változtassuk meg az ablakok arányát
és osztásrendjét.
Ha az új épület történeti értékű utcakép része lesz, lehetőség szerint hagyományos
arányrendszerű nyílászárók készüljenek. A nyílászárók arányán sokszor az alkalmazott
osztásrendszer is javítani tud. A műanyag nyílászárók alkalmazása a fa nyílászárók mellett, ma már elterjedt alternatíva. Fontos azonban a hagyományos színek alkalmazása.
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HOMLOKZATKÉPZÉS
A modern épületek egyszerűbb, letisztultabb homlokzattal készülnek, mégis fontos, hogy
a minőséget is képviselő szép részletek, míves felületek is fellelhetőek legyenek az épületen. A településképbe való illeszkedésnek fontos eszköze a megfelelő színek alkalmazása, az épületek homlokzatán, kerítésén.
Az épületek homlokzatán a fehér- sárga- drapp, színek árnyalatai mellet időnként a halvány rózsaszín, a téglavörös szín is megjelenik. Idegenül hatnak az utcaképben a zöldkék, és egyéb hideg színek. A kerítéseken, kapukon, ajtókon és ablakokon gyakran alkalmazzák a barna színárnyalatai mellett, a szürkét, a zöld különböző (nem élénk) színárnyalatait is. A vörös (natúr) téglaburkolat, esetleg a kő burkolat, kiegészítő homlokzat burkoló felületként is dísze lehet az épületnek.
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VÁROSKÖZPONT
A modern épületek egyszerűbb, letisztultabb homlokzattal készülnek, mégis
fontos, hogy a minőséget is képviselő szép részletek, míves felületek is fellelhetőek legyenek az épületen. A településképbe való illeszkedésnek fontos eszköze a megfelelő színek alkalmazása, az épületek homlokzatán, kerítésén.
Az épületek homlokzatán a fehér- sárga- drapp, színek árnyalatai mellet időnként a halvány rózsaszín, a téglavörös szín is megjelenik. Idegenül hatnak az
utcaképben a zöld- kék, és egyéb hideg színek. A kerítéseken, kapukon, ajtókon
és ablakokon gyakran alkalmazzák a barna színárnyalatai mellett, a szürkét, a
zöld különböző (nem élénk) színárnyalatait is. A vörös (natúr) téglaburkolat,
esetleg a kő burkolat, kiegészítő homlokzat burkoló felületként is dísze lehet az
épületnek.
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A homlokzatképzés szép példája, a városház és a mellette, jónéhány évtizeddel ezelőtt épült,
többszintes lakóépület csatlakozása. Ma már nem építenénk egy városképet meghatározó,
műemléki védelemre is érdemes épület (a városháza) mellé, lapostetős épületet. Mégis, jó
érzékkel színezték úgy a lakóépület homlokzatát, hogy a két épület harmóniában álljon egymás mellett. A két épületen alkalmazott azonos színek (a törtfehér és a napsárga), valamint a
csatlakozó lakóépület magasabb részének fehér színnel történő „visszafogása” a homlokzatképzés egyszerű, de mégis jó megoldása.
A jobb felső képen látható épületen alkalmazott halvány pasztellszínű festett falfelületek, és
a nemes kőburkolat alkalmazása, elegánssá teszi a homlokzatot.
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RÉSZLETEK
A régi épületek finom díszítései, nem csak szépek, hanem a szakmai
tudást- hozzáértést is sugallják. A modern technológia, a teherbíró
anyagok alkalmazása feledtette velünk a csapolások, áthidalók, erősítő szerkezetek szükségességét, melyek, mint részletek, sokszor a díszei is voltak az épületeknek.
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A statika, a szerkezeteket érő erők ugyanúgy működnek, bár a modern szerkezetek alkalmazásával egyszerűbb és letisztultabb homlokzatú épületek, kerítések készülnek.
Ha modern anyagokat alkalmazunk, de szeretnénk a homlokzaton megjelenő részletekben megőrizni valamit a régi hangulatból, ügyeljünk arra, hogy a valódi szerkezeti- statikai
szerepnek megfelelően jelenjenek meg ezek a díszítések.
Egymás mellett nézve a régi és az új építésű, míves építészeti megoldásokat, talán jobban
átérezzük annak fontosságát, és megértjük, hogy a jól megmunkált természetes anyagok, a szakmai tudás, az egyszerűség és a finom részletek jól megválasztott aránya mindig időtálló és szép lesz.
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Foto: Füz László – A református templom orgonája, Díszes kovácsoltvas kapu a temetőben.
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JÓ PÉLÁK:

ÉPÜLETEK
A történeti településrészen található épület, kicsit összetettebb tömeggel készült,
mint a korábban hagyományosnak számító épületek, de ez a mai kor igényeihez
igazított, funkcionális elrendezésből adódott.
Az igényes anyag és színhasználat, az utcakép igényes részévé teszi az épületet.
Bár kerítése szakít a hagyományos, egyszerűbb formákkal, de igényes kialakítása,
anyaghasználata miatt, szintén dísze az
utcaképnek. Vigyázzunk azonban arra,
hogy a’’ túlformázott’’ túldíszített kerítés,
legjobb igyekezetünk ellenére is, könnyen
„sokká’’ válik az utcaképben.
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A bemutatott épület jó példája annak, hogyan lehet a falusias léptékű, történeti környezetben, mai funkciókat kielégítő épületet elhelyezni.
Az épület egyszerű és igényes anyaghasználata is példás.
Érdemes megfigyelni, hogy az épület tetején elhelyezett napelemek is szerves részei
az épületnek, mely annak köszönhető,
hogy az elhelyezését is méretét az épület
arányaihoz igazították.
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Jó példák – Épületek | 137
A kisvárosi léptékű beépítés szép példája a
bemutatott épület.
A nagy belmagasságú földszintes régi épület mellett, nem hat zavaróan, a kisebb belmagasságú szinteket tartalmazó fsz+ 1
emeletes épület. Ehhez hozzá járul, hogy a
földszint és az emelet finoman megkülönböztetett anyag és színhasználata is.
Érdemes megfigyelni, az új épületen alkalmazott, néhány „finom’’ modernsége mellett, mégis történetiséget sugalló részletét
is, ami szintén hozzájárul a környezet hangulatához való illeszkedéshez.
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A bemutatott épületek szép példái annak, hogy a jellemzően
földszintes épületek között is lehet úgy emeletes épületet elhelyezni, hogy az ne hasson az utcaképben „bántóan’’.
A sarok ingatlan, vagy az átlagosnál lényegesen szélesebb ingatlan alkalmasabb erre, mint az egymást követő keskeny
szalagtelkek sora. A kicsit megmozgatott (visszább léptetett)
épület tömegek jó átmenetet biztosítanak, a földszintes épületek felé.
Az épületek egyszerű tömegkezelése, anyag és színhasználata is mintaszerű.
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A város új buszállomása. A környezetében mintaszerűen megtervezett és megépített, sajátos funkciójú épület. Arra példa, hogy az
ilyen sajátos funkciójú épület esetében is fontos a környezeti sajátosságokat, léptékrendet, anyag- és színhasználatot figyelembe
venni.
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A bemutatott két épület, a modern alaprajzi szervezésű,
tetőtérbeépítés nélküli, családi házak közül való.
Az épületek egyszerű és visszafogott mégis igényes anyag és
színhasználata mintaszerű.
(Az alsó képen látható épület esetében talál a kerítés lábazatának szabálytalan burkolatvezetése tűnik kicsit „idegennek’’.)
Mindkét épület esetében érdemes megfigyelni, hogy a kerítés
és az épület építészeti összhangja, milyen sokat jelent egy
épület településképben való megjelenésében!
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JÓ PÉLÁK:

UTCÁK, TEREK
Hajdúnánás település képében hangsúlyosan jelennek meg a gyűrűs sugaras szerkezetű településszerkezet széles, sugárirányú utcái és a széles teresedésekben kialakított parkok. A képen a város egyik jelképének számító, egykori templomerőd sarokbástyája látható, háttérben a Kossuth
utca (egyik meghatározó jelentőségű, ma
már a vegyes használatú gyalogos zóna
részét képező) utca, főtér felöli bevezető
szakasza látható.
A történeti településközpontban különösen fontos, a régi és az új épületek összhangjának megteremtése, amit a mozi
épület és a mellette megépített új épület
esetében példásan sikerült megoldani.
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Az utcakép hangsúlyos elemét képezik a kerítések és a kerítésen belüli növények is. Fontos, hogy az egymást követő kerítések magassága is közel azonos legyen.
A városközponton kívül, az áttört kerítések, a forgalmasabb
utak mentén, a kicsit zártabb, részben áttört kerítések a jellemzőek.
Érdemes megfigyelni, hogy a hagyományos utcaképet anyag
és színhasználat tekintetében, a kiegyensúlyozottság jellemzi.
A sárgásvörös tetőfedés a meghatározó. Az újabb kerítések
esetében gyakran alkalmaznak íves felső lezárású kerítésmezőket, finoman- vagy gazdagabban díszített, kovácsoltvas kialakítással.
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144 | Utcák, terek
A széles sugárirányú utak mellett, a településszerkezet ugyancsak meghatározó, és ugyancsak szélesebb gyűrű irányú utcái is jellegzetességei
a településképnek. A történeti településrészt körülfogó körút mentén
többnyire előkertes beépítés alakult ki.
Az utcai kerítések itt jellemzően áttörtek. A jobboldali képek a kisvárosias beépítésű utak mentén kialakult képet szemléltetik.
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146 | Utcák, terek
Néhány jellemző gyalogos, vagy vegyes használatú tér és
utcarészlet.
A Kossuth utcán kialakított gyalogos zóna, a város igazi üzletutcájává tudott válni.
A jobb alsó kép a város déli szélén elhelyezkedő strandfürdő
előtti rendezvény teret mutatja.
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148 | Utcák, terek
A történeti városközpont meghatározó részét jelentő főtér (Köztársaság tér) keleti
térfalát alkotja a városháza helyi védettségű épülete.
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A néhány évvel ezelőtt megvalósult városközpont rehabilitációs fejlesztések, átépítések során megújult városi főtér
néhány részletét mutatják be e felvételek. Nyári estéken, a
járműforgalomtól mentes főtér, a parkok, a vendéglátó terasza „benépesül’’ helyi lakosokkal, turistákkal, ami igazi
békés kisvárosi hangulatot sugároz.
Az igényesen kialakított főtér szép és hangulatos részleteit
jelentik, a szobrok és környezetükben létrehozott emlékhelyek is. (Középen az 56-osok emlékműve.)

150 | Utcák, terek
A falusias hangulatot sugárzó Tedej városrész néhány utca részlete.
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152 | Utcák, terek

A strand- és gyógyfürdő bejárata előtti tér, és az út túlsó oldalán kialakított rendezvénytér. (A magasból, akár egy műalkotás.)
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JÓ PÉLÁK:

SAJÁTOS
ÉPÍTMÉNYFAJTÁK

A hirdetések és reklámok, meghatározó részét jelentik a településképnek, emiatt a településképi rendelet önálló fejezetét képezik az
erre vonatkozó rendelkezések/ előírások. A
bemutatott példa a Kossuth utcában kialakított üzletutcát mutatja, ahol a reklámok- üzletfeliratok az épületek homlokzati jellemzőit
is figyelembe véve, egymással is összehangolva kerültek elhelyezésre.
Az igényesen megformált hirdetőtáblák, tájékoztató táblák a köztéri bútorokkal együtt,
ugyancsak fontos, meghatározó elemei a településképnek.

154 | Jó példák: Sajátos építményfajták
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156 | Jó példák: Sajátos építményfajták

I153
| Jó példák: sajátos építményfajták 158
A baloldali kép arra mutat példát, hogy egy parabola antennát, vagy a klímaberendezés külső
egységét is el lehet úgy helyezni, hogy összhangban áll az épület kialakításával, tömegével, tagozataival. Az alsó képen, a homlokzat
elé kerülő klíma kültéri egység megjelenésének
igényes módja látható.
A fényképek tanulsága az, hogy a napelemeket, a tetőfelület szerves részének kell tekinteni, hozzá kell igazítani annak formájához. Jó
ötlet, a terasz tetejének fedése is, napelemekkel.
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