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1. Bevezetés, köszöntő
Somogyszentpál község Településképi Arculati Kézikönyvének célja, hogy a településkép védelméről szóló 2016 évi LXXIV. Törvény
értelmében, a település esztétikus lakókörnyezetének kialakítása, illetve védelme érdekében, egyszerű áttekinthető módon
összefoglalja a helyi közösség környezetalakítással kapcsolatos elvárásait, a település döntéshozói és lakói számára.
A Településképi Arculati Kézikönyv segítséget kíván nyújtani azoknak, akik Somogyszentpál településen építkezni, épületüket felújítani,
vagy környezetüket alakítani akarják.
Célunk az, hogy a jelen funkcionális és esztétikai igényeit úgy elégítsük ki, hogy a múlt értékeinek a feltárásával azt szervesen
folytassuk. A megőrzött múltbeli értékekre építő egyedi településkarakter egyre jobban fontosabbá válik korunkban, így ennek
megfelelően a múlt tiszteletben tartása mellett elkötelezett, a jövő elképzeléseit is messzemenően figyelembe vevő településépítés a
célunk.
"Múlt nélkül nincs jövő, s mennél gazdagabb a múltad, annál több fonálon kapaszkodhatsz a jövőbe."
Babits Mihály
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A településképi arculati kézikönyv arra kívánja
biztatni a település lakóit, hogy vegyék észre
településük építészetének múltbeli értékeit, és a
település
minőségi
környezetalakításával
szerethető
környezetet
alakítsanak
ki
maguknak.
A vonzó falukép döntő befolyással bír a helyi
lakosok életére, valamint a község gazdasági
vonzerejére is, így ennek következtében
meghatározhatja a település jövőjét is.
A kézikönyv messzemenően építeni kíván a
településen élők véleményére, ezért közös
gondolkodásra hívjuk a helyi lakosokat, hogy
felelősségteljes
vélemény
nyilvánításukkal
vegyenek részt a településkép, egyben a
település jövőjének alakításában.
A kézikönyv
építkezőinek.

utat

kíván

mutatni

a

jövő

Mivel a település története napjainkban is
tovább íródik, a kézikönyv is folyamatos
változáson mehet át a jövőben, jelen változata
csak egy kezdet.
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A község területe a Dunántúli-dombságon belül a Belső-Somogy tájegységhez, annak Kelet-Belső-Somogy elnevezésű kistájához ill. a Balatoni
medence Nagyberek nevű kistájához tartozik. E terület korábban a tóhoz tartozott, de a vízszint csökkenésével a jelenkorb an turzásokkal
elzáródott, s kialakult a részben vizenyős lapály, részben művelt terület jellemezte táj. Itt döcög a kisvasút, amely Somogys zentpált,
Csisztapusztát Balatonfenyvessel összeköti. A közelben húzódik a nyugati övcsatorna, melynek partján szíve sen időznek a horgászok.
A Nagyberek a Balaton egykori, turzásokkal elzárt öble. Az elzáródás után megindult a lápképződés. A lecsapoló csatornarendsz er
következtében nagy része elpusztult. Ma már csak mélyebb fekvésű helyei őrzik a közel természetes állap otot. Ez a Balatonfenyves –
Somogyszentpál – Táska közt elterülő Fehérvízi-láp. Nádasokkal, zsombéksásosokkal, fűzlápokkal, láprét-maradványokkal és mocsárrétekkel
tarkított terület. Jellegzetes védett növényfajai a lápi csalán (Urtica kioviensis), tőzegpá frány (Thelypteris palustris), mocsári nőszőfű (Epipactis
palustris). Jó madár-élőhely (kócsag). A Fehérvízi-láp területét 12/1977. (TK 29.) OtvH határozattal Nagybereki Fehérvíz néven
természetvédelmi területté nyilvánították. A természetvédelmi terület é rinti a község területét is.
Nagyközség a marcali körzetben, közel a Balaton mocsaraihoz található.
Tótszentpál és Varjaskér nevű településekből alakult 1929-ben. Mindkettő a török hódoltság után római katolikus vallású tótokkal települt be,
mivel eredeti lakossága a hódoltság alatt elpusztult. Szent Pál 1726-tól az Eszterházy hitbizományhoz tartozott a legújabb időkig. Varjaskér
sokkal régibb helyiség, ahol 1332-37-ben már parochiális egyház volt. 1356-ban Rupolyi János birta. 1536-ban Warikér és Thekeskér nevű
helységek szerepelnek az összeírásban, az előbbinek Török Bálint, az utóbbinak Derecskei Pál a birtokosa. Varjaskér 1660 -ban és 1703-ban
Zankó Miklósé, 1733-ban a Hunyady család birtokába kerül.
Varjaskért a török elpusztította, ezért később a lakosság kissé nyugatabbra épített új falut magának. A halászat, a nádvágás és a
méhészkedés századokon át kenyeret adott az itt élőknek. A 18. sz-ban, amikor is Tótszentpál az Eszterházy-hitbizomány tulajdonába került
és Varjaskért a Hunyady grófok bírták, délszlávokat telepítettek a környékre, hogy a nagyberek lecsapolásában segédkezzenek.
A mai településképet a Kossuth Lajos, Ady Endre és Táncsics Mihály utcák határozzák meg. Somogyszentpál útjai ezen három utcá ra szinte
merőlegesen irányulnak. A sík terepre települt községnek ez ad táji, látványbeli gazdagságot.
A Kossuth Lajos és Táncsics Mihály utcák kereszteződésében található Kossuth tér kijelöli a település központját. Itt találha tó az iskola, óvoda,
templom, valamint a kultúrház és a kereskedelmi egységek egy része. Somogyszentpált meghatározóan jellemzi a fésűs, gyakran
szalagparcellás beépítés. A Kossuth tértől északra található épületek közül a nagybirtok intézőjének irodája és lakása volt m egtalálható, majd
a termelőszövetkezet szerelőműhelye lett.
A falu beépítésének legrégebbi szerkezeti egysége a Kossuth Lajos és Ady Endre utcák oldalán elterülő szalagtelkes lakóterülete k. A soros
beépítésű udvarok között azonban már igen kevés a legalább az utcai frontján át nem épített épület. Az érdekesen ívelt vonalú utcák beépítése
egyedi értékek nélküli, de harmonikus utcaképet alkotnak.
A 18. sz. végén épült római katolikus templom külsőben barokk stílust mutat, kis kiemelkedésen fekszik, szentélye keletelt. A Kossuth tér 3.
szám alatt lévő templom műemléki védelem alatt áll. További műemléki védelmet élvező épület a 045/3 hrsz -ú földrészleten fekvő román
stílusú templomrom, mely a 13. sz. végén épült.
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Második Katonai Felmérés (1806-1869)
Somogyszentpál Első Katonai Felmérés (1763-1787)
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A mai településképet a Kossuth Lajos, Ady Endre és Táncsics Mihály utcák határozzák meg. Somogyszentpál útjai ezen három utcá ra szinte
merőlegesen irányulnak. A sík terepre települt községnek ez ad táji, látványbeli gazdagságot.
A Kossuth Lajos és Táncsics Mihály utcák kereszteződésében található Kossuth tér kijelöli a település központját. Itt található az iskola,
óvoda, templom, valamint a kultúrház és a kereskedelmi egységek egy része. Somogyszentpált meghatározóan jellemzi a fésűs, gy akran
szalagparcellás beépítés. A Kossuth tértől északra található épületek közül a nagybirtok intézőjének irodája és lakása volt megta lálható, majd a
termelőszövetkezet szerelőműhelye lett.
A falu beépítésének legrégebbi szerkezeti egysége a Kossuth Lajos és Ady E ndre utcák oldalán elterülő szalagtelkes lakóterületek. A soros
beépítésű udvarok között azonban már igen kevés a legalább az utcai frontján át nem épített épület. Az érdekesen ívelt vonalú utcák beépítése
egyedi értékek nélküli, de harmonikus utcaképet alkotnak.
A 18. sz. végén épült római katolikus templom külsőben barokk stílust mutat. Kis kiemelkedésen fekszik, szentélye keletelt. A Kossuth tér 3.
szám alatt lévő templom műemléki védelem alatt áll. További műemléki védelmet élvező épület a 045/3 hrsz -ú földrészleten fekvő román stílusú
templomrom, mely a 13. sz. végén épült.

Kossuth tér 3. HRSZ.:210
Római katolikus templom, országos műemléki védelem alatt áll.

Varjaskéri temető. Hrsz: 045/3.

Román stílusú templomrom országos műemléki védelem alatt áll.
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Kossuth L.
Hrsz: 42.

u.

58.

Az oldalhatáron álló,
utcára
merőleges
gerincű, nyeregtetős,
oromfalas lakóépület
helyi
védelemre
érdemes
építészeti
érték.
Javasolt
az
eredetivel
azonos
kilakítású nyilászárók
visszaállítása.

Kossuth L. u. 63.
249.

Hrsz:

A nyeregtetős, utcára
merőleges
gerincű
lakóépület
védendő
építészeti érték. Javasolt
az
eredetivel
azonos
kialakítású
nyilászárók,
valamint
a
vakolat
diszítések visszaállítása.
Az eredeti állapot a
jobboldali képen látható.

Kossuth L.
Hrsz: 225.

u.

111.

A nyeregtetős, utcára
merőleges
gerincű
lakóépület
védendő
építészeti érték.
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Ady Endre u. 110. Hrsz: 308.
A nyeregtetős, utcára merőleges gerincű lakóépület tömege, nyílásrendje védendő építészeti érték.
Ady Endre u. 108.
Hrsz: 309.
A
nyeregtetős,
utcára merőleges
gerincű lakóépület
országos műemlék
védelem alatt áll.

Ady Endre u. 42. Hrsz: 343.
A nyeregtetős, utcára merőleges gerincű lakóépület tömege, nyílásrendje, vakolat diszítése védendő építészeti érték.

Ady Endre u. 55.
Hrsz: 407.
A
nyeregtetős,
utcára merőleges
gerincű lakóépület
védendő építészeti
érték.
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Somogyszentpál helyi védelemre javasolt művi értékei:

Cím

Megnevezés

Kossuth L. u. 58. Hrsz: 42.

Lakóépület

Kossuth L. u. 111. Hrsz: 225.

Lakóépület

Kossuth L. u. 63. Hrsz: 249.

Lakóépület

Kossuth L. u. 113. Hrsz: 224.

Lakóépület

Ady Endre u. 110. Hrsz: 308.

Lakóépület

Ady Endre u. 69. Hrsz: 400.

Lakóépület

Ady Endre u. 42. Hrsz: 343.

Lakóépület

Ady Endre u. 55. Hrsz: 407.

Lakóépület

Ady Endre u. 57. Hrsz: 406.

Lakóépület

Kossuth tér Hrsz: 75.

Óvoda előtti fasor

A főutcáról és a legtöbb kertből ilyen kapcsolat van a tájjal
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MŰEMLÉK
MŰEMLÉKI KÖRNYEZET
HELYI VÉDELEMRE JAVASOLT MŰVI ÉRTÉK

A településképi szempontból meghatározó tájépítészeti
értékek, tájképi jellemzők
Somogyszentpál a földrajzi elhelyezkedése alapján a Balatonmedencében található, azon belül is a Nagyberek kistáj része. A
belső-somogyi dombság itt már teljesen ellaposodik. A település
ennek következtében már sík, közel 104-110 m tszf-i magasságon
terül el, kisebb kiemelkedések csak a falutól nyugatra, a
Dombhátnak és Roszinának nevezett dűlőknél látunk, amelyeken
rögtön megjelentek a szőlőültetvények és kisebb pincék. A
Nagyberek a XIX. sz. közepéig a Balaton része volt, szinte
állandóan víz borította, így nem meglepő, hogy Somogyszentpál
határának meghatározó tájképi elemei a hosszanti és ovális,
vizenyős mélyedések, lápteknők. Ezek a formák a turzások
létrejöttével és a Sió medrének mélyítésével jöttek létre, amikor a
Nagyberek elzáródott a Balaton többi részétől és a vízszint
csökkenésével a mélyebb fekvésű részeken megindult a
lápképződés.

A főutcáról és a legtöbb kertből ilyen kapcsolat van a tájjal

A település tájképi megjelenéséhez így hát a széles látóhatár, a
vizenyős, nedves rétek és puhafás galériaerdők járulnak hozzá,
valamint a nyugati oldalon emelkedő, szőlővel és pincékkel tarkított
alakítják a képet. Szintén meghatározó a Badacsony sziluettjének
itt-ott felsejlő látványa és a Marcali-víztározó víztömege. Mindezen
okokból kifolyólag a Somogyszentpáltól keletre fekvő balatoni
berkek jellegzetes tájképe és a víztározó körüli területek az

A Badacsony látképe szinte mindenhonnan élvezhető
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országos, tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetébe tartoznak.

Tájképvédelmi
szempontból kiemelten
kezelendő területek(teli
sárga)
és a térségi jelentőségű
tájképvédelmi terület
övezet által érintett
területek (barna sáv)

Balatoni berkek (jobbra)
és a Boronka-melléke
(balra) különleges
madárvédelmi (teli lila)
és a Fehérvíz különleges
természetmegőrzési
Natura 2000 területek
(lila sáv)

A tájképi védettség a legtöbb esetben együtt jár a természeti értékek változatosságával. Somogyszentpál mind országos, mind európai
jelentőségi természetvédelmi területekkel jól ellátott. A településtől keletre és északkeletre fekvő nagy kiterjedésű természetközeli
gyepes, mocsaras, nádas, puhafás területek a Balatoni berkek (HUDD10012) különleges madárvédelmi terület és a Fehérvíz
(HUDD20031) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület által érintett területek közé tartoznak. Ezek a területek egyben a
Nagybereki Fehérvíz országos jelentőségű védett természetvédelmi terület részei is. Kis kiterjedésben, de érinti a település nyugati
sarkát a Boronka-melléke (HUDD10008) különleges madárvédelmi terület is.
A védelem oka a Sió-meder mélyítése után a lápon megmaradt értékes növény- és állatfajok jelenléte. A nyáron is nedves tocsogókban
fehér tündérrózsa, sárga vízitök és ugyancsak fehér virágú békatutaj díszlik a sárga virágú közönséges rence és a fehéres békaliliom
társaságában. A területen kiterjedt rekettyés fűzlápok, kékperjés láprétek, magas-sásos, zsombékos és nádas élőhelyek találhatók.
Különösen értékes fajai a különböző orchideafélék (pókbangó, a mocsári kosbor, a hússzínű ujjaskosbor, a vitézkosbor), a kisfészkű
aszat, a nádi boglárka, a kúszó csalán és a mocsári tőzegpáfrány. A terület kiemelt élőhelyi változatosságának, mozaikosságának
köszönhetően kedvelt helye a költő-, vonuló és telelő vízimadárfajoknak. Az itt megtalálható közel 27 kiemelt fontosságú madárfaj közül
néhányat kiemelve itt él a haris, a barátréce, a bölömbika, a törpegém, a vörös gém, a kis kárókatona és a rétisas.

Vörös gém [2]

Haris [3]

Vitézkosbor [4]

Pókbangó [1]
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A Nagybereki Fehérvíz TT által érintett területek egyben a Nemzeti
Ökológiai Hálózat magterületének részei, míg az oldalsó ábrán jelölt
fennmaradó területek az ökológiai folyosó által érintett területek,
amelyek szinte körbefogják a települést. Ezen kívül meg kell említeni
az országos szintű védelem alatt álló lápterületeket a Fehérvíz TT-től
délre eső, Nyíri pusztának nevezett településrészen találhatunk.
Az előzőekben bemutatott országos és nemzetközi szintű
természetvédelmi és tájképvédelmi érintettségek miatt Táska
külterületének védelem alá eső részi településképi szempontból
meghatározó területként került meghatározásra.

Nemzeti ökológiai hálózat
(teli zöld)
A Nagybereki Fehérvíz
természetvédelmi terület
(zöld sáv) és
ex lege védett lápterületek
által érintett területek (kék
sáv)

A tájban olyan emlékek élnek múltunkról, melyek tiszteletet ébresztenek bennünk és
tanítanak. Ha meg akarjuk őrizni a tájban rejlő kisemlékeket, az értékmegőrzés egyik
fontos alapja a természeti, kultúrtörténeti és táji örökségünk ismerete és az értékek
felismerése, megóvása. Az így felismert tájban megjelenő pontszerű értékeket,
tájalkotó elemeket a Természetvédelmi törvény egyedi tájértéknek, a
településképvédelmi rendelet egyedi tájértéknek jelölt létesítményként nevezi.
Somogyszentpálról az egyedi tájértékek kataszterezését még nem készítette el a
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága ellenben a Budapesti Corvinus Egyetem
által létrehozott tajertektar.hu adatbázisában Cserneczky Tamás, Palkovics Zsófia,
Zöld Tímea adatfelvevők által gyűjtött 102 különböző tájértéket arról árulkodik, hogy
Somogyszentpál a mindennapi kisemlékek terén rengeteg felfedeznivalóval, rejtett
kinccsel várja az arra kíváncsiakat.
Ezek között nagy számban jelennek meg műemléki védelem alatt álló épületek,
közintézmények, parkok, de a fennmaradó egyedi tájértékeket az alábbiak szerint
csoportosíthatjuk:
Első csoportba tartoznak a különböző szakrális és történeti értékek, úgy mint a
feszületek, emlékművek, temetők, kápolnák. Somogyszentpál kiemelkedően sok,
összesen 24 darab kereszt található. Környezetük a legtöbb esetben gondozott,
virágokkal, rózsaágyakkal díszített, és mindegyikük (még a legtávolabb eső területeken
is!) kiválóan karbantartott, sokszor szépen festett állapotban láthatóak, így kifejezetten
emelik Somogyszentpál általános megjelenését, a településképre igen pozitív hatással
vannak, ékesen bizonyítva a helyi lakosság mély vallásosságát és gondoskodását.
Ezen kívül a katolikus templomot és kertjét, illetve a külterületen lévő templomromot
kell ehelyütt megemlíteni és a falu két temetőjét (katolikus és zsidó temető).

Szakrális tájértékek
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A második csoportba a gazdasági élettel kapcsolatos emlékek tartoznak, amelyek többségét a régi időkben sokkal sűrűbb
tanyahálózatának emlékét őrző külterületi parasztházak teszik ki. Emellett a kis kiterjedésű szőlőterületeken látható nádfedeles présházak
és pincék jelentenek fontos táji értékeket. A pozitív településképet színesíti az itt-ott még megtalálható hagyományos kerekes kutak és
csűrök, górék. Ezek megőrzése és felújítása mindenképp jó irányba képes befolyásolni a településképet. A külterület megjelenését
nagyon fel tudja javítani a horizonton, fás ligetek tövében és egy-egy kertben is felbukkanó gémeskutak látványa. Ezek működtetéséről,
de legalább konzerválásukról mindenképp javasolt gondoskodni.

Biológiai egyedi tájértékek csoportjába tartoznak a habitusukkal meghatározó jellegfák, vagy az idős faegyedek, településképet
meghatározó fasorok. Somogyszentpálon szerencsére ezekből is találni többet. Kiemelkedően fontosak ezek közül a település déli és
nyugati bevezető útjai mentén húzódó 20 méter magas egységes, magasztos jegenyefa sorai, de szintén értékes fasort találunk a
Dombhát-szőlők között végigvezető diófa sor. Értékes faegyedeket elsősorban a római katolikus templom és az önkormányzat épülete
környékén találunk, például a Táncsics utcában magasodó két cukorjuhar, a parkoló melletti zöld juhar emlékművel és a magas kőris
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Egyedi tájértékek elhelyezkedése

A településkép védelme szempontjából kiemelt területek
A HELYI VÉDELEMRE JAVASOLT MŰVI ÉRTÉKEKET LÁSD A
"SOMOGYSZENTPÁL HELYI VÉDELEMRE JAVASOLT MŰVI ÉRTÉKEI" TÉRKÉPEKEN
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Somogyszentpál belterület utcás szerkezetű.
A falusias lakóterületen az oldalhatáron álló beépítés a meghatározó. Egyéb vonatkozásban a lakóterület nagy
változatosságot mutat.
A terület híven tükrözi a lakóépülettel kapcsolatos történeti fejlődést, valamint a társadalmi viszonyok változásával
változó funkcionális igényeket.
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Az utcára merőleges gerincű tornácos lakóépületek mellett megtaláljuk az utcával párhuzamos nyeregtetős polgári lakóházakat
is.
Majd a múlt század 60-as 70-es éveiben felépültek a sátortetős kockaházak egy másfajta ritmust adva a település egyes
utcaszakaszainak.
A múlt század 80-as éveiben az akkori igénynek megfelelően tetőtérbeépítéses lakóházak épültek.
Az épületek állaga vegyes képet mutat, vannak közöttük szépen felújított, felújítás alatt álló, de találhatunk elhanyagolt, felújításra
szoruló házakat is.
A falusias lakóépületek többsége keskeny előkerttel rendelkezik.
A lakóépületek a kert felé az oldalhatár mentén, a falusias lakóterületre jellemzően melléképületekkel bővülnek.

A település intézményi központja szintén a falusias lakóterületen belül található a Kossuth tér mellett fekvő tömbben. Itt áll az
általános iskola, a községháza, és a római katolikus templom. A további intézmények elszórtan helyezkednek el a falusias
lakóterületen belül.
A falusias lakóterület több önálló rendeltetési egységet magába foglaló, lakó- és olyan helyi települési szintű igazgatási,
kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, szálláshely szolgáltató, egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális, valamint
sportépítmények elhelyezésére is szolgál, amelyek alapvetően nincsenek zavaró hatással a lakófunkcióra.
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A településen több temető található. A település nyugati határán, a Táncsics utcában, továbbá a kisperjési
településrészen, az Árpád utcában fekvő temetők ma is üzemelnek. A Jókai utcában izraelita temető található. A Kossuth
utca északi végénél található a régi tószentpáli temető, míg Kisperjéstől észak-keletre a volt varjaskéri temető, amelyben
templomrom is található.
A különleges területekhez tartozik a sportterület, ahol pihenést, testedzést szolgáló építmény helyezhető el.
Ezeken a területeken is ajánljuk a tájhoz, valamint az épített környezethez illeszkedő épületek tervezésének fontosságát.

Somogyszentpál község beépítetlen területén a területhasználatot a mezőgazdasági jelleg dominálja, ami nem minden esetben
alkalmazkodik a természet működési rendjéhez és a táji adottságokhoz: A mélyebben fekvő Nagybereki területeken nagyobb részt
nedves réteket, legelőket és puhafás ligeterdőket találunk, de kisebb részt a Táskai ároktól nyugatra találjuk a kiterjedt Fehérvíz lápot. A
Medvogya-patak képezte gáttól északra erősen átalakított, szabályos téglalap alakú erdősávokkal tagolt rétek húzódnak, egészen a
balatonfenyvesi határig és az itt húzódó M7-es autópályáig.
A kiterjedésben jóval kisebb, magasabban fekvő belső-somogyi dombság nyúlványain jöttek létre és maradtak fenn a nagytáblás,
monokultúrás mezőgazdasági területek, amelyekbe ékelődve kisebb gazdasági erdőket és erdősávokat találunk. A település keleti
határában a Pipahegy nevezetű magaslaton találjuk a település egyetlen nagyobb, összefüggő gazdálkodási célú erdőterületeit, amelyek
a korábbi apróparcellás, kertes művelésű területek felhagyása után kezdtek beerdősülni.
A már meglévő védettségek és a helyszíni felmérés tapasztalatai alapján a település egész külterületét településképi szempontból
meghatározó területnek minősítjük.
A település- és tájkép szempontjából eltérő tájkarakter típusokat a meglévő tájvédelmi és természetvédelmi érintettség és a jelenlegi
területhasználat figyelembe vételével határoltuk le. Mivel azonban a területfelhasználási kategóriákon kívül azok kitettsége,
mozaikossága, térbeli rendje, az átlátások és látványkapcsolatok minősége együttesen határozzák meg a táj képét, ezért az alábbi
csoportosítás szerint különítettük el az eltérő karakterű külterületi településrészeket:
:
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Tájkarakter típusok
falusias karakterű lakóterület
erdőgazdasági karakterű
terület
nagytáblás mezőgazdasági
karakterű terület
szőlőgazdálkodás karakterű
terület
vízjárta, puhafás, nedves rét
karakterű terület
tógazdálkodási karakterű
terület

Somogyszentpál egyértelműen agrártelepülés. Ezt bizonyítja, hogy területének háromnegyedét nagytáblás
szántóföldek teszik ki. A hajdan volt öntésterületen kialakult jó minőségű termőtalaj és a sík domborzati adottságok
alapvetően erre a célra szánják a vidéket, mégse mondhatjuk, hogy minden esetben okszerű gazdálkodás folyik
rajta.
A tájképet hatalmas kiterjedésű, fasorokkal, erdősávokkal, árkokkal gazdagon behálózott szántók határozzák meg. Ezek változatos
méretben és formában tagolják a szántóföldeket, ami a monokultúrás művelés ellenére is széppé teszi ezt a területet. A szántókon
gépesített módon, üzemszerűen történik a termelés, sajnos ott is, ahol nem ideálisak erre a körülmények. Főleg Somogyszentpáltól
északra lévő területeken láthatunk túlszántott, belvíz járta területeket, ami ugyan tájképileg nem zavaró, de funkcionális konfliktust okoz.
Kedvező, hogy a területet nem szabdalják nagy mezőgazdasági üzemi területek, birtokközpontok. A lakóterületeket körbeölelő szántók a
hátsókerteken keresztül csatlakoznak, itt-ott szélesebb fasorok, erősávok határolják. A szegélyek pótlására és erdősávok telepítésére
fokozottan figyelmet kell fordítani!
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A település kevés erdőterületeiből az északnyugati határon található egy nagyobb összefüggő terület. A
fennmaradó részeken csak kisebb, erősen tagolt erdőfoltok jelennek meg, amik tájképi szempontból nem alkotnak
önálló területet. Az említett erdő gazdasági rendeltetésű, üzemtervezett faállományból áll. Tájképileg nem jelentős
elem ám a közeli szőlőterületek, présházak számára kellemes hátteret nyújt, a szántóművelés okozta zaj- és
porszennyezéstől védi a szőlőket. A terület egy részén spontán felnövő újulat jelenik meg. Növény- és állatvilága
kevés értéket képvisel.

A fent nevezett dűlők lejtőin apró léptékben ugyan, de megjelenik a szőlőművelés a tájban. Ezeknek a területeknek
a megőrzése különösen fontos, hiszen hazánkban igen nagy kultúrája van a szőlőgazdálkodásnak.
Somogyszentpálon a kisparcellás, családi szőlőművelésnek van hagyománya, így a domboldalakat beborító művelt
szőlősoroknak és a fehérre meszelt homlokzatú, szép présházaknak, a tájat tarkító kereszteknek és Szent Vince
szobroknak komoly tájképi értéke van.
A szőlőterületek igen fiatalnak számítanak, a történeti térképeken sokáig csak rét, legelőként jelöltek a mai
szőlősorok, csak az 1941-es katonai felmérés térképén jelennek meg a kertes művelésű területek. Mellette már
megjelenik a gyümölcstermesztés is. Sok ház körül – és a szőlősorok között elvétve – találunk egy-egy magányos diófát, ritkább
esetben gyümölcsfát is.
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Somogyszentpál területét kisebb arányban érinti a Nagyberek legértékesebb területe: a Fehér-vízi láp. Hosszan
elnyúló sávban húzódik a település keleti határa mentén a Koroknai-vízfolyás nyugati partján. Ugyanilyen jellegű
terület a nyugati oldalon a Boronkai-patak környezete. A patakok mentén a korábbi árterületi öböl emlékeként
mocsarak, lápok, átjárhatatlan nádasok fűződnek fel egymás után, otthont adva az itt jellemző gazdag növény- és
állatvilágnak. A fokozottan védett és helyreállított területek mentén a szántók irányában széles, legeltetett gyepes
sáv övezi a területet.
A tájat itt a nagy területeket elfoglaló, különlegesen értékes lápi társulások jelentik, kiterjedt vízfelszínek, nádasok és szigetek,
fűzlápok és láprétek határozzák meg. A magasabb térszíneken a szántók irányában enyhe domborulat szegélyezi, ami miatt a
település irányából teljességgel láthatatlan a terület. Fokozottan védett helyzete miatt mesterséges építményt, látszó közműhálózatot,
épületet nem látni a területen, ami zavartalanná teszi a természetélményt. Az itt ott felbukkanó vadászlesek jelzik, hogy a terület
vadállománya jelentős. Ide felmerészkedve gyakran láthatunk őzet, szarvast és fácánt is. Nagy tömegben élnek a területen ritka és
védett madárfajok. A madárvilág látványa, csoportos vonulásai az égen – kevésbé gondolnánk, de –tájképi szempontból is igen
meghatározó.

[5]

[5]

Az előző karakterterülethez sok mindenben hasonlító területegység. Természet- és tájvédelmi szempontból
szintén védett, különösen szép része ez Somogyszentpálnak. A valójában Marcalihoz tartozó halastórendszer
csak kis kiterjedésben érinti a települést, a fő közlekedési utakról és a településről, szőlőhegyekről egyáltalán nem
látszik, így Somogyszentpál szempontjából településképileg nem meghatározó terület. A tágas látóhatár, messzire
elnyúló vízfelületek, a parton húzódó szakaszos galéria erdősáv és a tó felett nyújtózó gyepes legelők
facsoportokkal pöttyögetett látványa miatt igen értékes terület. Épített elem, közműhálózat nem zavarja a tájképet,
azok völgyalji helyzetben, növényzettel takarva jelennek meg.
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Egy település arculata erős összefüggésben áll annak településszerkezetével, az utcák
hálózatának elrendezésével. A különböző korokban létrejött utcarészletek magukon
hordozzák a kor építészeti és kertépítészeti ízlését, ezáltal hosszú évtizedekre
meghatározzák az utca megjelenését. Somogyszentpál esetében ez a rétegződés nagyon jól
megfigyelhető jelenség – a zöldfelületi rendszert illetően mindenképp.
A település történelmi utcái: a Kossuth L. és az Ady E. utcákban a tágas
utcakeresztmetszetek, széles zöld sávok a nagyvonalúság érzetét keltik, a telepített fasorok
spontán módon alakultak ki a lakók ízlése szerint, így hol teljesen üresek az előkertek, hol
szép, egykorú szilvafasor díszíti, hol vegyes, koros hársakkal, magas juharfákkal,
japánakácokkal, fűzfákkal tarkított utcarészletek nyílnak meg előttünk. A századforduló után
létesült Szabadság, Petőfi és Jókai utcákban ezzel szemben a megtervezettség jegyét
magán hordozó telekosztással és épületekkel találkozunk, amit az itt alkalmazott egységes
szilva és vérszilva fasorok katonás rendje is erősít. Már az új kor jegyét viseli magán a
közelmúltban felújított Kossuth tér és a környezetében lévő utcarészletek, ahol letisztult
formavilággal, már döntően új, divatos kertészeti fajokkal, lecsüngő és gömb alakú fákkal,
változatos színű, tarkaságú cserje és évelőágyak jelennek meg.
A változatos hangulatok mellett összekötő elem, hogy mindkét oldalon gondosan nyírt
gyepes sávok és apró nyílt árkok szegélyezik az utakat. A tű- és pikkelylevelű örökzöldek sok
helyen felbukkannak, amik picit rontanak az utcakép minőségén és néhol az elektromos és
hírközlési hálózat vezetékei is túlságosan dominálják az utcaképet.

Somogyszentpál fő értékét egyértelműen a
gyönyörű,
virágos
utcák,
változatos
kiültetések
adják,
ami
lakóinak
a
szépérzékéből és igényességéből, lakóhelyük
iránti szeretetéből fakad. A fák alatt és mögött
lépten-nyomon szebbnél szebb, egymással
versengő virágpompába öltöztetett portákat
láthatunk, ami miatt a település messze
kiemelkedik a szomszédjai közül.
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A közterületi zöldsávok alapvetően tágasak, az árkok ellenére marad elegendő tér a nagy
lombkoronájú fák ültetéséhez, amit legfeljebb a kétoldali légvezetékek nehezítenek meg. A
vízelvezető árkok mindenütt sekélyek, könnyen átközlekedhetők, gondosan nyírt gyeppel
borítottak. Ez egyedi hangulatot kölcsönöz minden egyes utca képének. Az átereszek
egységesen félig földbe süllyesztett betoncsövekből készültek, ami felett szintén betonból
öntött pofafal és apró kerékfogó szegély emelkedik. Az áteresz felett beton vagy szórt
burkolatú autóbeálló jelenik meg, ami két oldalt már újra gyepes sávban folytatódik.
A fő közlekedési utak mentén kétoldali, mélyebb árkok és valamivel keskenyebb zöld sávok
találhatóak, itt a járda és az árok közötti elválasztó cserjesávval tudunk javítani az
utcaképen. A fennmaradó utcákban szélesebb zöldsávokat és csak egyoldali árkokat
találunk, amik jó lehetőséget nyújtanak a nagyobb lombkoronájú fák ültetésére. Itt a
cserjesávok inkább kerülendők, így őrizve meg a tágas térérzet ritka adottságát.
Járdák csak a fő közlekedési utak (Kossuth, Táncsics, Ady) mentén találhatók. Ezek
keskeny kialakítása miatt mindig gondoskodjunk a túlnövő cserjék, belógó faágak
eltávolításáról! Könnyítsük meg az utcán közlekedők dolgát! A településen korlátozott
mennyiségben találhatók köztéri bútorok. Egyedül a főtéren találhatók padok és
szemetesek, illetve egy buszmegálló. Ezek stílusa, anyaghasználata nem harmonizál
egymással, így javasolt egy egységes, világos árnyalatú festés alkalmazása.

A kertünk nem csupán egy szép ruha, amivel felöltöztetjük házunkat, hanem jó kezekben a természet esszenciája, ahol megélhetjük
a teremtés és gondoskodás élményét, megfelelő kialakításával újabb élettérrel gazdagíthatjuk nem csak a magunk életét, hanem
odafigyelve a körülöttünk lévő tájban élő lények életét is. Éppen ezért a közparkokban és a házikertekben alkalmazott növények
megfelelő válogatásával, kertünk funkcionális egységeinek gondos megtervezésével házunkat és így településünket is a táji
környezet szerves részévé tesszük.
Somogyszentpálon a belső kertek gondozottsága nem marad el az utcákon tapasztaltaktól. A kertek minősége szépérzékről,
igényességről árulkodnak. Nehéz lenne kiemelni egy-egy utcarészletet, mindenhol egyaránt szép kertekbe kukkanthatunk be. Való
igaz, a hagyományos paraszti kertszerkezet és a háztáji állattartás már nem található meg, sok kertben már az új, minden évben
változó modern díszfajok helyezkednek el, de még több kertre igaz, hogy a hagyományosnak tekinthető fajokat, veteményeskerteket,
egy-két gyümölcsfát együtt alkalmazzák az újabb levéldísznövényekkel, díszfüvekkel.
Bármelyik kertről is legyen szó, összeköti őket, hogy gazdájuk igényesen, jó érzékkel ülteti őket össze. Nehéz is lenne kiemelni a
leggyakrabban alkalmazott növényeket, olyan gazdagságban fordulnak elő. Néhány jellemző növény mégis a teljesség igénye nélkül:
orgona, kecskerágó, gyöngyvessző, rózsa, őszirózsa, ecetfa; füge, mályvacserje, ricinus, muskátli, szerelemvirág, büdöske, hajnalka,
krizantém, árnyékliliom, selyemakác, lilaakác, pálmaliliom, sásliliom, bőrlevél van jelen nagyobb számban, de nem ritka a terülő
boróka és a tuja sem. A burkolatokat illetően kertek többségében csak a kertkaputól a tornáchoz vezető úton, illetve az autók
nyomsávján találunk burkolatot, ott is általában jobb minőségű szórt burkolatot, esetleg térkövet alkalmaznak.
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Életképek a Szomogyszentpál kertjeiből

Somogyszentpál közösségi használatú terei és intézményei a
Kossuth tér környezetében találhatóak, valamint a Hősök
parkja kínál a lakosok számára felüdülést, pihenést. A
település méretéből és lakosságszámából adódóan ezek mind
elhelyezkedésükben, mind méretükben megfelelnek az
igényeknek.
Ahogy azt már hangsúlyoztuk, a Kossuth tér környezete a
községházával együtt ízlésesen felújított, valódi központ
megjelenését tükrözi és mutatja a jövőbeli irányt a zöldterületek
fejlesztésében, ami a környező területeken kezd is megjelenni.
A községháza mögött terül el a római katolikus templom és az
általános iskola egymástól kerítéssel különválasztott kertje.
Előbbiben igényesen kiválasztott és összeültetett cserjesávok,
szépen gondozott rózsaágyak találhatók, utóbbiban hatalmas,
védendő juhar és kőrisfák magasodnak a gyepes udvar fölé. A
iskolaudvarban lévő játszóeszközök és berendezési tárgyak
kissé idejétmúltak, felújításra szorulnak.
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A település szívében található Hősök tere a helyzetéhez képest
nem rendelkezik elegendő funkcióval ahhoz, hogy egy központi
közkert feladatát ellássa. A park céljának megfelelően hatalmasra
nőtt tujákkal és ciprusokkal övezett, megteremtve az intimitás
érzését, ami a belső tér ingerszegény környezetével együtt a méltó
megemlékezéshez nyújt megfelelő hangulatot, középpontba állítva
a szép emlékművet. A tér bútorzata visszafogott, kissé kopottas,
de felújító festésen túl egyéb beavatkozást nem igényel.
A település két temetője a község határán kívül, szántók által
övezve található. Mindkettő körül egyszerű betonoszlopos és
dróthálós kerítés húzódik. Környezetük rendezett, a háttérben
keskeny fásítással takartak, ám az úttest felől nyitottak. Bennük
néhány korosabb fa magasodik. A két temető építményei, úgy mint
a kapuk és a ravatalozó azonos stílusban és minőségben készült.
A kapukon alkalmazott boltíves motívum több helyen visszaköszön
a településen: a Hősök terének emlékművén és az községháza
épületének oromzatán. Ez jó lehetőséget teremt, hogy a település
arculati fejlesztése során a félköríves/boltíves formavilágot vigyük
tovább!

5. A településkép minőségi formálására vonatkozó ajánlások: építészeti útmutató, közterületek településképi
útmutatója - utcák, terek, közparkok, közkertek

Az ajánlások, a legfontosabb szempontokat foglalja össze, amit településünkön épület átalakításánál, új épület építésénél
figyelembe szükséges venni.
Ugyancsak lényeges odafigyelni a településképet érintő egyéb beavatkozásoknál is a következő ajánlásokra.

Az épületeink hagyományos rend szerinti elhelyezése harmóniát teremt a településünkön. Településünk számos épített értékkel
rendelkezik, mely a történelmi és kulturális hagyományokat hordozza. A régi épületeink új tartalommal feltöltése jó benyomást tesz a
szemlélőben.




Védett értékeinket megőrzése érdekében, csak a meglévő építészeti elemekkel összhangban lévő változtatást hajtsunk
végre!
Régi ház vásárlása előtt, fontoljuk meg, milyen módon lehet megtartani!
Épület felújítás során őrizzük meg védett épületeink értékeit és településünk hagyományos építészeti karakterét!
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Meggyesi Tamás professzornak, a Műszaki Egyetem Széchenyi díjas egyetemi tanárának a tízparancsolatai
felújítók és az építkezők, számára. (Dr. Meggyesi Tamás: Települési kúlturáink című tanulmány - 1990)
A FELÚJÍTÁS TÍZPARANCSOLATA
1. Ismerd meg környezeted értékeit, mielőtt hozzányúlsz!
2. Mutass példát szomszédaidnak és kövesd a jó példát!
3. Újítsd fel az eredeti építészeti tagozatokat és díszítéseket, mert az Istenek a részletekben laknak!
4. Használd ki a hagyományos beépítés előnyeit!
5. Először az udvar felőli szárnyat bővítsd és tetőtéri ablakot is csak az udvarra nyiss!
6. Garázst az utcára ne nyiss, a melléképületet a lakóházzal vagy a falazott kerítéssel szervesen építsd
egybe!
7. Próbáld rekonstruálni a hagyományos ablakosztást, mert a homlokzat a ház arca, ablaka pedig a
szeme!
8. Cseréld ki a vaslemez kaput hagyományos fakapura!
9. Ápold a ház előtti virág- és növény sort, mert a tied!
10. Ne zárkózz be, hanem lépj ki és segíts másoknak is!
AZ ÉPÍTÉS TÍZPARANCSOLATA
1. Mielőtt új épületet tervezel, kétszer is gondold meg, hogy a régit nem lehet-e felhasználni!
2. A tervezéssel építészt bízzál meg!
3. Ne feledd, hogy az építés közügy is!
4. Próbálj alkalmazkodni a kialakult beépítéshez és az utcaképhez!
5. A telek beépítésénél ne csak a házban, hanem udvarban és térfalakban is gondolkozzál!
6. Az udvart úgy tervezd, mint a házadat: olyan helyiségekről van szó, amely fölül csak a tető hiányzik!
7. Az oldalhatáron álló beépítést ne a szegénység, hanem a józanság és a kulturáltság jelének tekintsd!
8. Használd a hagyományos környezetkultúra elemeit: a tornácot, a falazott kerítést, a tetőfeljárót, és
töltsd meg új tartalommal!
9. Az épület homlokzatánál alkalmazd a harmonikus arányrendszer törvényeit!
10. A kevesebb több: az egyszerűség nemessé tesz!

Legfontosabb tervezési szempontok a következők:
 A beépítés módja illeszkedjen a településen kialakult beépítéshez.
 Az épület tömegének arányaival harmonizáljon a meglévő épületekkel.
 Az épületeknél a tetők hajlásszöge a kialakult tetőhajlásszögekkel harmonizáljon.
 A beépítésre kerülő telken fontos, hogy a lakóépület kerüljön az utca felöl, utána következik a melléképület elhelyezése.
 A terephez való illeszkedés, előnyös tereprendezés kialakítása.
 A csapadékvíz átgondolt elvezetése.
 A homlokzati nyílások mérete, elrendezése a településkép összhangjába megfelelően illeszkedjen.
 A garázsok elhelyezése a melléképületen belül történjen. A lakóépület utca felöli vonalában elhelyezett garázs nem
javasolt.
 Az épület homlokzatképzéseknél a hagyományos anyagok használata javasolt
 Fontos a telek előtti közterületi elemek (zöldsáv vízelvezetés, járdaburkolat összhangjának a megteremtése.
 A gépészeti berendezések, úgy legyenek elhelyezve, lehetőleg takart megoldással, hogy azok a településkép
összhangját ne zavarják.
 Törekedni kell a közművezetékek terepszínt alatti elhelyezésére.
 Az árkok egységes kialakítása szintén javítja az összképet.
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Telepítés

Javasolt az oldalhatárral párhuzamos gerincvonalú, oldalhatáron álló beépítés. Ez a beépítési mód jellemző településünkre, a
településképi összhang megtartása érdekében ez a telepítési mód a megfelelő választás. A telekhatárral szöget bezáró épület
elhelyezés következtében a telkünket nem tudjuk jól hasznosítani.
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Terepalakítás
Nem jó, ha az
épület mélyedésbe
kerül,
az
oldalhomlokzatok –
ablakai
nagy,
mesterséges
rézsűkre néznek.

Az olyan terepre illesztés,
amikor
az
épületet
nagymértékű
feltöltésre
helyezik nem elfogadható:
csúnya mesterséges domb
keletkezik,
a
teherbíró
talajrétegig
mélyített
alapozás
felesleges
költségtöbbletet okoz

Javasolt a telek
eredeti
természeti
állapotát:
terepformáit,
eredeti
növényzetét
a
lehető legkisebb
mértékben
károsítani.
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Vízelvezető árkok, elektromos hálózat kialakítása




Fontos odafigyelni a település vízelvezető árkainak karbantartására. Az árkok egységes megjelenése, valamint a
telkek és az út kapcsolatát biztosító hidak kialakítása is jelentős elem a település arculatának alakításában.
A villamos energia ellátási hálózat földkábeles elhelyezésével sokat javíthatunk a településképen.
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Magasság

Településünkön
javasolt
a kialakult
épületmagassághoz alkalmazkodni, ettől
való eltérés megbontja településünk
arculati
egységét,
amit
szeretnénk
elkerülni.
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Tetőhajlásszög

Településünkön fontos, hogy milyen a hajlásszöge épületeink tetőszerkezetének. Az általános tetőhajlásszögtől eltérő
tetőhajlásszög alkalmazása rontja az összképet.

Tetőforma

Településünkön a falusias egyszerű
tetőforma a jellemző, ettől az új
építkezéseknél sem szeretnénk eltérni.
Célunk az utcakép arculati egységének
megtartása.

Szín
Épületeinkre a hagyományos visszafogott
színvilág alkalmazása a jellemző. Ezeket a
színeket szeretnénk megjeleníteni az új
épületeinken is, a meglévő épületek
felújításánál pedig megtartani.

Tornácok

Településünkön a múltban szokásos része volt épületeinknek a tornác.
A tornácos ház a mai kor emberének is megnyerő tud lenni, hangulatos látványi elem lehet az épületünkön, valamint funkcionális
igényeket is kielégíthet, átmenet a külső és belső tér között.
Újonnan épülő, valamint a tornác átalakításánál részesítsük előnyben a hagyományos fa és tégla szerkezetet. Tégla pilléres
tornácnál sima vakolt felületet alkalmazzunk.
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Ajtók, ablakok

Új
épületek,
nyílászáróinak
kialakításánál törekedjünk
a
hagyományos
nyílásméretek
alkalmazására,
így
összhangot teremthetünk
a múlt és a jelen között.
Épület
átalakításánál
tartsuk meg az eredeti
nyílásméreteket. Az új
nyílászáróknál javasolt az
eredeti
nyílászárók
osztásrendszerének
visszaállítása.
.

Homlokzatképzés, anyaghasználat

✓
Lakóépületeink nagy részének anyaghasználatára jellemző a
hagyományos anyagok használata:
 tégla falazat
 sima vakolat
 cserépfedés
 nádtető
 fa anyagú nyílászárók
A fent felsorolt anyagok használata adja meg településünk
emberközeli hangulatát. Javasoljuk a lakóépületek építésénél,
átalakításánál a hagyományos anyaghasználatot.
A pajták, istállók, ólak és tárolóépületek általában szintén téglából
készültek, de homlokzataikat ritkábban tapasztották vagy vakolták.
Ehelyett magas színvonalú téglaarchitektúrával tagolták a felületeket.
A hagyományos építő anyagok használata elősegíti, hogy településünk
a táji környezetünkkel harmonikus viszonyában álljon.
Használjunk hagyományos anyagokat (téglát, fát, nádat, egyszerű
vakolatot)!
Nem ajánljuk a csempeszerűen felragasztott burkolatot.
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Kerítés, térfalak
A közterület felé néző kerítések megjelenése a településképet,
utcaképet jelentősen befolyásolják.
Áttört, növényzettel kombinált kerítést létesítsünk!
Áttört kerítéseink engedik érvényesülni a környezet látványát, nem
szakítják meg a kapcsolatot a közterülettel.
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Részletek
Elődeink
az
épületek
részleteire is nagy gondot
fordítottak, őrizzük meg a
hagyatékot,
valamint
vegyünk példát tőlük és
fordítsunk
gondot
új
épületeink részleteire.
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Kertek
A kertek szerepe nagyon fontos a településkép formálásában, hiszen kapcsolatot
teremt az épített környezet és a természet között. Egy kert megfelelő kialakításával
a gondosan megválasztott növényfajok alkalmazásával könnyedén tájba
illeszthetjük házunkat. Somogyszentpálon már nem annyira a gazdasági
szempontok, hanem az egészségügyi-pszichikai hatások miatt létesítünk kertet. Itt
házikert a lakás szerves kiegészítő része, egyik külső helyisége lesz. Cél a
bensőségesség és a befelé fordulás, a nyugalom és a minél tartalmasabb felüdülés
biztosítása. Kerülendő az az idejétmúlt elgondolás, hogy a kert csupán a lakóház
szép keretéül, díszéül szolgál, szerepe , hogy előkelő megjelenésével kifelé
tanúsítsa tulajdonosának gazdagságát, életszínvonalát.
Itt is érvényes az az alapelv, hogy a kert elsősorban használható legyen, a kerti
tartózkodásra minél több alkalmat nyújtson. Ennek megfelelően kapjanak benne
helyet a pihenés és elvonulás, a családi élet, a testmozgás, a játék és a
gazdálkodás terei.

és

a

A kertművészet a terek művészete. Nem csupán a telken belüli terek harmonikus elrendezésére, hanem
a táji környezet nyújtotta térbe való zavartalan illeszkedésre is figyelemmel van. Utóbbit elsősorban a hosszú évtizedeken át a tájképben megjelenő - fák fajtáinak helyes megválasztásával és a telek
látványtengelyeinek táj felé nyitásával érhetjük el. Mindezen hatások együttes kezelésére és gondos
megtervezésére ne féljünk hozzáértő szakértői segítséghez fordulni!
A belső tereket mindig ölelő, befogadó konkáv formákba szervezzük, biztosítsunk helyet a tágas,
változatosan használható központi gyepes térnek, a szegélyek felé kisebb, cserjefoltokkal övezett „kerti
szobákat” hozzunk létre az egyes funkcióknak. A kerti utakat, burkolt felületeket praktikusan és minél
kisebb kiterjedéssel építsünk, amelyek a terek szélein húzódjanak. A burkolat anyagának tégla vagy
terméskő lapok, tipegőkövek, illetve vízáteresztő szórt zúzottkő burkolat javasolható.
Ezekben a kertekben már bátrabban nyúlhatunk a modernebb kertészeti díszfajtákhoz is. Jó szolgálatot
tehet a kúszó trombita folyondár, a gyorsan növő nyári orgona, a gyöngyvessző, rhododendron és
bangitafélék, a különféle díszhagymák. Ezen kívül az egyébként korábbi ártéri területhez illeszkedő
bokorfüzesek, hamvas égerek javasolhatók, mint tömegképző fajok, alattuk nedves, árnyékos hangulatot
idéző árnyékliliomokkal, páfrányfélékkel, pirosló gólyaorral.

[6]
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Utcakép, fásítás
A rendezett, szép utcakép kialakítása közös feladat. Az önkormányzat és a
lakosok egyaránt sokat tehetnek a település megjelenéséért, ki-ki a saját
eszközeivel. Az utcafásításban és a közterek növényalkalmazása terén
települési feladat az egységes arculati koncepció megtervezése és
végrehajtása. A jelenleg egyszerre jelen lévő spontán falusias, az
egységes kettős fasort alkalmazó és a modern vegyes kiültetések közül
nehéz kiválasztani a követendő irányt. Irányadó elv lehet, hogy az utcák
közötti rangkülönbséget éreztetni kell aszerint, hogy milyen a forgalmi
jelentőségük, illetve a történeti kialakulásuk ideje, így talán akkor járunk el
a leghelyesebben, ha a kialakult struktúrát követjük:
A településközpontban a Kossuth tér és a Hősök tere között erősítsük a
központi jelleget az alakfák (gömbjuharok, csüngő japánakácok stb.) és a
különleges, feltűnő lomb- és virágszínű cserjék és évelők (pl. európai
kecskerágó, tarkalevelű zsálya stb.) telepítésével. Gondoljunk az
összhangra és kerüljük a túlságosan sokféle szín és forma alkalmazását.
Nem járhatunk el rosszul, ha a fehér színű közintézményekhez hangolva a
fehér-lila-kék színárnyalatokat választjuk és ahhoz következetesen
ragaszkodunk.
A Táncsics és Ady utcákban szintén alkalmazkodjunk a meglévő
adottságokhoz. A település megjelenésére a koronát a nagyra nőtt idős
lombhullató fák teszik fel. Ezeket őrizzük meg jelenlegi pompájukban és
jelentőségükben. Itt a fák megjelenésének súlyát ne vegyük el más,
egyforma kinézetű fasorokkal. Elsősorban a meglévő fák gondozása,
ápolása a fő feladat. Időben gondoskodjunk ezen meghatározó fák
pótlásáról! Fontos, hogy már évekkel korábban elültessük a jövőben
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meghatározóvá váló fajokat, amelyek egytől egyig a mostani fajokból kerüljenek ki. Ezekben az utcákban az egységes fásítás helyett
inkább karakteres cserjékkel, félcserjékkel varázsolhatjuk egyedivé kedvünkre portánkat, amit a járda és az úttest elválasztására, illetve
az árkok peremére ültethetünk. Rengeteg szépen mutató növényfaj közül választhatunk: zsálya, nőszirom, sásliliom, gólyaorr, őszirózsa,
pünkösdirózsa, pimpó, rozmaring, cickafark, díszhagymák, törperózsa, árnyliliom, bőrlevél, orbáncfű. Ügyeljünk arra, hogy az
útkanyarulatokba. fő gyalogos átközlekedő pontokon, terek környékén ne ültessünk cserjéket, csak magas törzsű fákat, amelyek alatt
biztonsággal beláthatjuk az útszakaszt!
A mellékutcákban a már megkezdett egységes vérszilvás utcafásítás határozott irányt mutat az itt kialakítandó utcaképekről. A
megkezdett munkát érdemes követni és a többi utcában is ritmusosan sorakozó fákat ültetni, habár az erős lombszínű, vagy
természetellenes lombkoronájú fajokat lehetőség szerint kerüljük. A széles utcák miatt bőven van hely nagyobb fákat is ültetni.
Részesítsük előnyben a szilvát, cseresznyét, diót; berkenyéket, juharokat, hársakat. A fák kiteljesedésével biztosan éreztetni fogják
pozitív hatásukat. A fasorok tövébe bátran ültessünk évelőket!
Általánosságban javasolható, hogy kerüljük a nyírt örökzöld sövények, a tuják és egyéb tűlevelű örökzöldek alkalmazását! Helyettük
sokkal szebb, és a tájképbe illőbb sövényeket alakíthatunk ki az alábbi jól nyírható lombhullató fajokból: mezei juhar, gyertyán, fehér
eperfa, tiszafa, galagonya, jezsámen, borbolyafélék, kökény, gyöngyvessző. A telepítéskor beszéljünk szomszédainkkal, hangoljuk össze
előkertjeink díszítését! Kerüljük a tuják és egyéb tűlevelű örökzöldek alkalmazását!
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A növényzeten túlmenően a vízelvezető árkok és azok átereszei tudnak hozzájárulni
utcánk arculatát! Az átereszeket és az árkot, ha lehet, hagyjuk meg gyeppel borítottan.
Mindkettőt könnyen beleolvaszthatjuk a környezetbe, ha vízszintesen terülő talajtakaró
cserjéket, évelőket ültetünk melléjük, de követhetjük a helyi mintát: nedvességkedvelő
évelő és egynyári növényekkel is beültethetjük, ha kellő gondot fordítunk a víz megfelelő
elvezetésére és beszivárogtatására. Ha az autóbeállót mégis burkolni szeretnénk,
részesítsük előnyben a természetes téglaburkolatot, esetleg a zúzottköves
keréknyomvonalat.
A sok településen problémát okozó betonoszlopos légvezetékek hálózata
Somogyszentpálon is megjelennek, de zavaró legfeljebb a Kossuth tér környezetében
tud lenni. Földkábelezést legfeljebb itt javasolt kezdeményezni, a többi utca esetében a
használaton kívüli vezetékek eltávolítása, a párhuzamos oszlopok egy oszlopsorral való
kiváltása javasolt. További lehetőséget rejt magában az oszlopok virágládákkal, csüngő,
illetve futónövényekkel való befuttatása.
A település zöldfelületeinek legfontosabb ismérvei, tervezési szempontok a következők:
-

-

Az utcaképet fásítással karakteresen megkülönböztethető szakaszokra osszuk!
A kerítés és az árok között magas cserjesáv kíséri a járdát!
A homlokzatot, kerítést és kertet nem takarja egybefüggő sövényel.
A telkek előtt kis lombkoronájú fák, laza tőtávval sorakoznak, a szomszédokhoz illesztve.
Déli tájolású oldalkerteknél lombos fák (dió vagy almafa) árnyékolja az épületeket.
Érdemes hosszú évtizedekre előre gondolkodni, a ma telepített növényt még a gyermekeink,
unokáink is élvezni fogják!
A kertben inkább egyszerű, gondozott, tágas gyepes felületek vannak burkolatok helyett
Igényes, nem túlzó kiültetések díszítik az előteret és az oldalkertet.
Tájhonos fajok uralkodnak a zöldfelületeken a mediterrán és északias növények helyett
Egyensúly a modern megoldások és a hagyományos formák között.
Minőségi anyagok és berendezési tárgyak.
A kert élettér. A háztáji kertművelés valamilyen formában megjelenik.
Az árkok, autóbeállók egységes képet mutatnak.
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Közterek, közparkok
Somogyszentpál közösségi célú zöldfelületei fontos találkozási pontok lehetnek a helyi közösség számára. A Kossuth tér és a Hősök
terének mérete és gondozottságuk megfelelő, ám kevés ötlettel és ráfordítással ezek még kellemesebbé tehetők. Ezt elsősorban a
funkciók apró bővítésével és a kellemes zöld környezet erősítésével lehet elérni. A templomkert felújítása, növényesítése jó irányba
kezdődött meg, az itteni munkát folytassuk a szomszédos játszótér fejlesztésével. Hasznosítsuk a parkot többféleképpen! Több korosztály
számára szórakozást nyújtó funkciókat, sportlehetőséget, közösségi tereket hozzunk létre. Lássuk el a környezetét padokkal és
piknikasztalokkal, ültessük meg a jelenlegi üres gyepfelületet változatos magasságú cserjekiültetésekkel, ezáltal szépen tagolva a teret. A
Hősök parkjában szintén javasolt a gazdagabb növénykiültetetés és a több utcabútor kihelyezése. Ezen kívül a meglévő szórt burkolatot
kiegészítve, az emlékmű körül alacsony, köríves teraszokat építve jobban kiemelhetjük az emlékmű helyzetét. A parkot jelenleg teljesen
elzáró, kissé nyomasztó tujasort bontsuk meg, nyissunk a község felé, engedjük láttatni az emlékművet és a szép új parkunkat!
Minden kisebb építménynek (mint a biciklitárolók, buszmegállók, padok, játszóeszközök) építészeti minőséget kell, hogy tükrözzenek.
Kerüljük a településképbe nem illeszkedő olcsó katalógusi kínálatot, inkább fából készült, egyszerű vonalvezetésű, letisztult bútorokat
válasszunk natúr bükk vagy juhar színben. Ne feledkezzünk meg a környezet rendezéséről sem. A parkok felújításában nem érdemes
félmegoldásokban gondolkodni. Olyan apróságok is nagy hatást érhetnek el, mint egy kicsit gazdagabb növénykiültetés, a járda
szegélykövének megépítése, vagy a gyommentes, rendszeresen ápolt és locsolt gyepterület
A telepítendő növényfajok esetében elég, ha az utcákra javasolt hagyományos fajtákból állítunk elő növénykiültetéseket, ezzel is erősítve
a folytonosság és az egységes zöldfelületi arculat érzetét.
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Legfontosabb tervezési szempontok a következők:
A funkció által megkövetelt igények teljesítése mellett figyeljünk a környezehez történő illeszekedésre is.
A területen kialakult beépítési módhoz igazodjunk.
Fontos a terephez való illeszkedésre, az előnyös tereprendezés kialakítására odafigyelni.
A csapadékvíz jó elvezetése átgondolt tervezést igényel.
A visszafogottabb színeket és a föld színeit alkalmazzuk.

A település körüli nagy kiterjedésű szántóterületeken a patakokkal, galériaerdőkkel,
erdőfoltokkal tagolt mezőgazdasági karakter fenntartása és erősítése a javasolt táj- és
településképvédelmi intézkedés. Az útmenti fasorok, erdősávok telepítésével nem
csupán esztétikailag javítunk a terület minőségén, hanem a defláció csökkentésével,
a talaj kiszáradásának csökkentésével termőföld- és vízminőségvédelmi szempontok
miatt is szükség van, nem beszélve az ökológiai hálózatra gyakorolt pozitív hatásról.
A területen több helyen ipari gazdasági terület és mezőgazdasági telephely található,
új gazdasági telephely elhelyezésekor ügyelni kell, hogy azok a művelési ágak
szegélyei mentén települjenek és semmi esetre se az összekötő utak mellett
közvetlenül, hanem azoktól térben és növényzettel elválasztva, legalább 100 méter
távolságra létesüljenek. Széppé és hangsúlyossá teszi a helyzetet, ha a bevezető út
mentén a településkapuknál is alkalmazott kettős jegenyefa sort ültetünk. Az új
épületeket ligetes elrendezésben telepített, őshonos fafajokból álló, háromszintű
takarófásítással kell ellátni. Az örökzöldek alkalmazása és a túl szabályos fasorok
telepítése nem megengedhető. A fajok megválasztásakor az Balaton-felvidéki
Nemzeti Park javasolt növényeit kell figyelembe venni.
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Az erdőterületeken a jelenlegi erdőgazdálkodás folytatása, a fenntartható erdészeti
módszerek alkalmazása javasolt. Ily módon az okszerű, - lehetőség szerint szálaló
vagy lékes – fakitermelés, az őshonos lombhullató, vegyes korösszetételű
faállomány fenntartása és a holtfa területen hagyásával befolyásolhatjuk pozitívan
az erdőterületek természeti és vizuális értékét amellett, hogy a gazdasági haszonról
sem mondunk le! Az esetlegesen erre vezető turistaösvények mentén apró
turisztikai célú berendezési tárgyak elhelyezhetők. Ekkor ügyeljünk arra,, hogy az
erdei környezetbe illő anyaghasználatot (fagerendás, ill. terméskővel burkolt
felületek) válasszunk, létesítésük előtt mindenképpen javasolt a Balaton-Felvidéki
Nemzeti Park Igazgatósággal felvenni a kapcsolatot

A szőlőművelés érdekes színfoltja és megőrzendő eleme Somogyszentpál táji környezetének,
amelyben fontos karakteradó elem a szabályos sorokba ültetett szőlő- és gyümölcssorok
látványa és a dombokról tapasztalható szép látványkapcsolatok, a domb aljában húzódó
patakok. Elsődleges fontosságú tehát az ültetvények megtartása, amit minden eszközzel
érdemes támogatni.
A szőlő- és gyümölcsfajtáktól eltérő növények telepítése csak korlátozottan ajánlott. Minden
épület szép társa lehet egy-egy magasabbra növő diófa, ami árnyékával enyhet ad a nyári
melegben, ám ezeket se nagyobb tömegben, se távolabb, a szőlősorok között már ne
alkalmazzuk. Igazodjunk eleink környezetalakításához és a szőlőterületek összekötő útja mentén
ültetett diófasort ápoljuk és egészítsük ki bátran! A sorok végén, nagyobb sorközökben bátran
ültessünk rózsasorokat, vagy gyümölcsöt érlelő cserjefajokat (pl. som, bodza, kökény stb.).
A területen kerítés létesítése nem javasolt. Vagyonvédelmi okokból, illetve vadveszély esetén
jelzésszerű könnyű dróthuzalos kerítés (nem dróthálós) alkalmazható, de a magasabb
szintkülönbségek leküzdésére tömör homokkő támfalakat, vagy kerítéseket is létesíthetünk! Ezek
tetejét bátran díszítsük mutatós félcserjékkel! Jó megoldás lehet az ökológiai szempontból
előnyös nyesedékekből épített sövénykerítés!
Értékes színfoltjai a területen található keresztek, feszületek. Ezek megőrzésére továbbra is
fordítsunk figyelmet!

[7]

[8]
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Az európai szinten és országosan is jelentős természeti értéknek számító nedves
élőhelyek és réti területekre egyaránt szigorú természet- és tájvédelmi előírások
vannak érvényben, ami miatt a következő ajánlásokat tehetjük a karakterterület
fennmaradása érdekében:
A meglévő természetvédelmi szempontú területkezelést és az ökológiai
gazdálkodásban jó gyakorlatokat (pl. fenntartható legeltetés) minél szélesebb körben
ismertté kell tenni. A természetes élőhelyeket megőrzése és fejlesztése a legfőbb
javasolható
tevékenység,
amit
Nemzeti
Park
Igazgatósággal
szoros
együttműködésben kell végeznie minden érintett tulajdonosnak.
A karakterterületen csak a természetvédelemmel és az ökológiai gazdálkodással
összekapcsolható építmények, illetve turisztikai célú berendezések, információs
táblák helyezhetők el. Ezek arculati megjelenése illeszkedjen a táji és építészeti
környezetbe és kialakításáról, formavilágáról, szín- és anyaghasználatáról, telepítési
módjáról minden esetben a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkkal kell egyeztetni.
Elektromos- és hírközlési hálózat, kerítések nem találhatók a területen, ezt
mindenképp meg kell őrizni.

5
A Marcali víztározó környezetének páratlanul szép táji környezetében a turizmust és az ismeretterjesztést szolgáló építményeket
helyezzünk el. A terület jellegéhez igazodva elsősorban fából készült építmények, vagy „élő” tájépítészeti alkotások, például
fűzépítmények, elhelyezése javasolt. Elsődleges cél, hogy a területhez kapcsolódó épületek és építmények megjelenése összhangban
legyen a táji megjelenéssel. A partvonalra, illetve a környező dombokra ne építsünk semmit, őrizzük meg a facsoportokkal tarkított szép
legelőket és a nádassal, fűzligetekkel övezett partvonalat. Építményt és épületet a dombalji helyzetekbe, illetve a part vonalától legalább
100 méterre, fákkal körbeültetve helyezzünk el. A környezethez illő gondossággal kell megválasztani az utcabútorokat, a meglévő
egységek kültéri bútorait, a reklámokat és cégéreket.
A tó körül fűzfák, a domboldalakon hajdan gyümölcsfák terültek el, ezt a karaktert a lehetőségekhez mérten minél inkább erősítsük! A
növényzet kiválasztásánál gondolnunk kell a vízzel. A tartósabb elborítást csak a fűzfélék tűrik el, de a parttól távolabb az alábbi fajok is
elhelyezhetők: mezei juhar, som, galagonya, fagyal, narancseper, vackor, aranyribiszke, fehér fűz, orgona, tamariska, szilfa, barátcserje,
kocsányos tölgy, nyárfa. A patakok és vízfolyások, tavak melletti zöldsávokat és galériaerdőt, illetve a nádas zónát meg kell tartani a
vízminőségének védelme szempontjából, valamint tájképi okokból.

[5]
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6. Jó példák bemutatása: épületek, építészeti részletek (ajtók, ablakok, tornácok, anyaghasználat, színek,
homlokzatképzés), kerítések, kertek, zöldfelületek kialakítása

Az
új
építésű
könyvtárépület
tömegarányaival
tornácot visszaidéző
bejáratával,
vakolatdíszeivel
igyekszik illeszkedni a
falusias környezethez.
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A régi épületeink
igényes
karbantartásával,
felújításával
kapcsolódhatunk
településünk
múltjához,
így
megőrizhetjük
településünk
hagyományos
karakterét.
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Az új építésű lakóépület tömegarányaival
tornácával illeszkedik a falusias környezethez.

Részletek, mai példák
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Ábrajegyzék:
[1] Óvári Miklós, Balaton-felvidéki Nemzeti Park
[2] Fertő-Hanság Nemzeti Park
[3] Selmeczi Kovács Ádám, Duna-Ipoly Nemzeti Park
[4] Magyari Máté, Balaton-felvidéki Nemzeti Park
[5] http://www.togazda.hu/hu/marcali
[6] Sopron, magánkert, Pagony Táj- és Kertépítész Iroda
[7] Regéc, présház
[] Bodrogkisfalud, Patrícius borház kertje, Pagony Táj- és Kertépítész Iroda
[] Madárriasztó lánc, Bükki Nemzeti Park
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7. Jó példák bemutatása: sajátos építményfajták, reklámhordozók, egyéb műszaki berendezések

Az épületeken elhelyezésre kerülő cégfelíratoknál, cégéreknél is fontos, hogy annak anyaga, formája illeszkedjen az épülethez.
A relámfeliratoknak, cégéreknek feladata a figyelem felkeltése, ennek ellenére harmonizánia kell a környezetével.
A reklámhordozóknál, egyéb műszaki berendezések megtervezésénél is fontos szempont a megfelelő illeszkedés a környezethez.
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