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A települések képe - arca - a kezdetektől napjainkon át, és a 
jövőben is folyamatosan alakul, változik. 

Ez az állandó mozgás jobbára azonos területen, a kialakuló 
település területén belül zajlik, hol csökkenő, hol növekedő 
területek igénybevételével. 
Ugyanekkor e mozgás rugói, a településen élők is 
folyamatosan cserélődnek. 
Azonban a gondolati folyamatosság minden településen, a 
pillanatnyi állapotban, jól fellelhető. Elmondható tehát, hogy 
a természeti, táji adottságokba beágyazott „épített 
környezet” 3 alap-pillére a KOR, a HELY, és az EMBER 
mindenkori viszonyán nyugszik. 

A spontán alakuló kezdeti építéseket követően előbb-utóbb 
kirajzolódnak az első jelei a rendeződésnek, és ha a fejlődés 
megindul, következményként megjelennek az első, majd az 
azt követő, egyre összetettebb rendező elvek. 
Amikor ezt a kis anyagot kézbe vesszük, szükséges tehát a 
korábbi időkre is kitérni, hogy láthatóvá váljék az az „alap,” 
melyre mostani megállapításainkat, javaslatainkat építjük. 

1. BEVEZETÉS  
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Az adott településen élők sok tényező eredőjeként kerültek a 
településre, és több- kevesebb ideje alkotják azt a közösséget, 
mely a település nagyságától függően más-más nagyságrendű 
szimbiózist alakított ki. 
Függően ettől a nagyságrendtől, a környezet kialakulásának 
igénye, és lehetősége is változó. 

A Településképi Arculati Kézikönyv címet viselő kis anyag - 
jelen esetben VERSEG Község vonatkozásában - olyan 
kiindulási és igazodási pontokat szándékozik felsorolni, 
bemutatni, melyek a település arculatát a jövőben is 
megtartják, jó irányba mozdítják elő, ugyanakkor a kor 
követelményeinek is megfelelnek. 

A szándék az, hogy az épített környezet további egységei úgy 
készüljenek el, hogy a településen élők esztétikai igényét, 
műszaki elvárásait jól szolgálják. A kulturált környezet 
kedvezően befolyásolja a település életét. 

E pár soros bevezetővel ajánlom az elkészült anyagot, az itt 
élők, tervezők, beruházók, és letelepedni szándékozók szíves 
figyelmébe. 
 
2017. Verseg     Józsa Csaba 

polgármester 
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 Verseg települést Aszód irányából, Kartalt elhagyva érjük el, 
Pest Megye keleti határán. Jelenleg az aszódi járáshoz 
tartozik, a szomszédos Kartallal közös önkormányzati 
igazgatással. 
Területe közel 30 km², lakosainak száma változóan 1300-1400 
főre tehető. 
Jobbára sík, helyenként azonban, a külterületi részeken enyhe 
lankákkal határolt település, a belterületi beépítés kialakult 
képével. 
Pest megye területe a régészeti adatok alapján már az 
őskorban is lakott lehetett, a feltárások, az emberi élet jegyeit 
mutatják. Ugyancsak értékelhető adatok bizonyítják, hogy a 
XI. században már létező település volt Verseg, melynek 
környéke a Kurszán vagy Kartal nemzetség tulajdonához 
tartozott. 
A XI-XII. században királyi birtok, majd a betelepülést követően 
a királynak szolgáló falu lett Verseg. Az első eligazító nyom a 
település létezéséről a templom északi hajójának falán a 
kibontott román stilusú párkány, mely a XI-XII. sz. 
épitészetének jellegzetes motívuma. 
A község alakulását a fellelhető nyomok alapján a XI. sz. 
második felére tehetjük. A templom megépítésében a 
versegieken túl a szomszédságok is részt vettek, mert 
akkoriban ritka volt az ilyen építkezés, hiszen az első 
monostorok a környéken csak a XII. sz.-ban jelentek meg. 
A település első, oklevélben való megemlítése 1386-ból való 
Wersegd néven. Az első írott birtokosok, 1391-ben, László 
erdélyi és János egykori orosz vajda. 
A XV-XVI. sz. végén a Versegdi családé, 1450 körül, Hunyadi 
János kormányzósága idején a településhez tartozó Kiskartal 
pusztán több országgyűlést is tartottak. 

2. VERSEG BEMUTATÁSA 
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A török megszállás idején a falu 
végig lakott, a környékhez 
képest népes település volt. 
A XVIII-XIX. században a 
Podmaniczky és Majtényi 
családok a falu földesurai. 1949-ig 
a Verseg és Kartal közötti 
Kiskartal puszta Verseghez 
tartozott, itt épült fel a 
Podmaniczkyak híres kastélya. 
Az 1868-ban épült kastély ma 
szépen felújított állapotban, 
kastélyszállóként működik. 
Az elkövetkező korokban a 
település döntően mezőgazda-
sági tevékenységből prosperál. A
földek birtokosi tulajdona 
nagyrészt a földbirtokosok 
kezében van, de vannak már 
paraszti birtokok is. 
Az 1848-49-es szabadságharc 
Verseghez közeli /Kerekharaszt/ 
egyik magyar győzelmét illik 
megemlíteni. A hagyományos 
parasztfalu viszonylag elzártan 
élt, egészen a XX. sz. közepéig, 
mivel a legközelebbi vasút-
állomás Aszódon volt. A falun 
átsöprő világégések után lassan 
állt helyre az élet ritmusa, de a II. 
világháborút követő változások 
idejére tehető a jenlelegi 
közintézmények kiépülése, nem 
beszélve a villamosítás megjele-
nésének döntő változásokat 
eredményező hatásáról. Ez 
időben épül az óvoda, majd az 
iskola, 1973-ban a művelődési 
ház, 1974-ben a falumúzem 
készül el. Ekkorra már felújított 
villamos hálózata, kiépített járdái 
vannak a községnek, orvosi 
rendelő is működik. A régi 
lakóépületek részben ma is 
láthatók, megújított formájuk 
látványa jellemzi a települést. 
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A településszerkezetet elsődlegesen a településen élők életformája határozza meg.  

Míg a hagyományos településrészt jellemző gazdálkodó funkció a hosszú, szalagtelkes 
telekszerkezetet eredményezi, a később beépülő - nem elsősorban a gazdálkodást 
szolgáló - területeket elsősorban a merőleges utcaszerkezet, a szélesebb, de rövidebb 
telekosztás jellemzi. A belterületen, illetve ahhoz kapcsolódóan elszórva néhány nagyobb 
telekosztás is kialakult, részben a gazdasági területeknek, részben a település ellátási 
funkcióknak (iskola, temetők) helyet biztosítva.  

A falusias lakóterületet a gazdálkodó funkciók is jellemzik. Az itt végezhető gazdálkodási 
tevékenységek a szabályozásban kerülnek meghatározásra. A településen az integrált 
lakóterület kialakítása a cél. Ezért belterületen meglévő üzemi jellegű területhasználat 
további folytatása a lakóterület közelsége miatt nem cél. (A település egyéb részein 
kijelölésre kerültek azok a lakóterülettől távol eső gazdasági területek, ahol gazdasági 
tevékenységek folytathatók.) 

A települést ellátó intézményi, kereskedelmi, igazgatási funkciók, illetve a temető a 
település központjában, a főutak találkozása körül, illetve azok mentén helyezkednek el . 

A település belső képét a két fő településszerkezeti elem: a Fő utca, és a Verseg-patak 
határozza meg, amelyek - szinte párhuzamosan - szelik keresztül a települést.  

A község történetileg legrégebbi utcája Rákóczi utca, egyik legjellegzetesebb része a 
településnek.  

Fontos szervezőerővel bír a templom, ahol a róla elnevezett tér - Templom tér - környéke 
közterület, amely a Fő utca folytatásaként jelenik meg.  

Településképi szempontból meghatározó a települést körülölelő táji környezet. A 
település belterülete nagyjából sík, amelyet karéjosan dombok ölelnek körül, a belterület 
szélei már ezekre a domboldalakra kúsznak fel 

A TELEPÜLÉS FEJLŐDÉSE JÓL NYOMON KÖVETHETŐ A TÖRTÉNELMI TÉRKÉPEKEN, 
ILLETVE A JELEN IDŐK MŰHOLD-FELVÉTELEIN. 
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V E R S E G  É S  K Ö R N Y É K E  A  X V I I I .  S Z Á Z A D  V É G É N  
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V E R S E G  É S  K Ö R N Y É K E  A  X I X .  S Z Á Z A D  K Ö Z E P É N  
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V E R S E G  É S  K Ö R N Y É K E  A  X I X .  S Z Á Z A D  V É G É N  
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V E R S E G  É S  K Ö R N Y É K E  A  X X .  S Z Á Z A D  K Ö Z E P É N  
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1. RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM 

2. VOLT ZOLTÁN KÚRIA PORTIKUSZA 

 

A település belterületén mindössze két nyilvántartott műemlék van. 

1. RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM 

2. VOLT ZOLTÁN KÚRIA PORTIKUSZA 

Örökségünk két fő alkotó eleme, a táj, és az ebben a tájban 
épített épületek, építmények sora. 

Míg a táj jó esetben szinte változatlan, csak az idő múlása 
változtatja, addig az emberi beavatkozás térben és időben 
erre az alapra rakódik. Ennek eredményként vannak épületek, 
amelyek a jelenben már kiérdemlik a műemléki rangot, vagy a 
védelem is megilleti őket, mert ottlétük a jelen emberének 
szinte konstans részét adja a tájnak, településnek. Mindezek 
mellett a „tegnap” épült épületek „holnap” már az 
örökségünk részei, kvalitásuk dönti el, hogy az idő említésre 
méltónak tartja-e őket, mint örökségünk részét. 

 

 

 

3. ÖRÖKSÉGÜNK 
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1. RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM 

A templom jelenleg jó állapotban, kívül- belül felújítva fogadja 
a híveket, látogatókat. A XI. században kezdődő építés az 
idők során alakította a jelenlegi épület tömegét, alaprajzát. A 
templomot 1675-ben írják le a feljegyzések, és 1741-ben már 
bővítésre kerül sor. A torony 1805-ben épül. A korábban már 
részben érintett történeti folyamatból kiemelésre érdemes a 
barokk korban épült, (1742) szószék, mely mai állapotában 
őrzi az építése kori formavilágot. A templomot több 
alkalommal is felújították, így pl. 1852-ben a templombelsőt, 
az orgonát, majd 1856-ban a tetőt és a külső homlokzatot 
tették rendbe. 

Műemlékként először 1877-ben készül rajz az épületről, amely 
lényegesen eltér a jelenlegi állapottól. A XIV-XV. században a 
gótikus támpilléreket elbontották, ma már csak kettő áll 
ezekből. 

1911-14 között a templom új tetőt kapott, ablakokat cseréltek, 
a torony falát is felújították, rá új ablak került. 
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A korábban feltárt épületrészek az egyes építési szakaszokra utalnak, így például a román-kori 
párkányrészlet, vagy az egykori - első - bejárata a templomnak, gótikus építészeti stílusban, a 
Báthory család (eredetileg a templom belső falára helyezett) címerével, melyek a műemlék- 
védelem során sikeresen megőrzésre kerültek. 

Sajnos a műemléki környezetet megillető beépítések nem tudták a hely szellemét megőrizni, az 
egyes korok jellemző épület stílusai szinte teljesen hiányoznak a település, egykor volt központi 
területén. 
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2. ZOLTÁN KÚRIA. 

A valamikor híres épületnek ma már csak 
torzója emlékeztet egykori mivoltára. 

Az épület egykor - építése idején, 1830 
körül - zárt sorú klasszicista stílusban 
jelent meg. A földszintes épület kis 
kiemeléssel, középen négy oszlopos 
portikusszal, a régi fotón látható képet 
adta, tervezője nem ismert. A későbbi 
tulajdonosok a Zoltán család tagjai 
voltak. A 12 szobás kúriához tartozó 
területen gazdasági és kiszolgáló 
épületek is álltak. 

1945-ben az épületet felrobbantották. 

A megmaradó épületrészekhez a háborút követően oda nem illő toldalékok épültek, és az 
enyészet költözött az épületbe a helyi termelőszövetkezet irodáival egy időben. 

A felosztott terület körbekerítve, elszigetelten áll a település magjától pár méterre. 
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A településkép védelméről alkotott korábbi önkormányzati rendelet - magasabb szintű 
jogszabály alapján - meghatározza a műemléki környezet fogalmát, mely nem más, mint a 
műemléket tartalmazó telekkel határos telkek területe, valamint a közterületekkel határolt 
szakaszoknál, a közterület további határaival érintkező területek. 

A nevesített területeken a mindenkori első fokú hatóság előírásait, illetve azok szigorított 
változatát kell figyelembe venni az építések, bontások, felújítások során. 

Verseg közigazgatási területéhez tartozik FENYŐHARASZT. 
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Itt található az egykori 
PODMANICZKY kastély. 

Az 1805-ben épült 
épületet 1868-ban 
átépítették, jelenlegi 
formája ekkor alakult ki. A 
XX. század első felében a 
Hatvany-Deutsh család 
tulajdonában van. 

Földszintes, hosszanti 
elrendezésű klasszicista 
épület, timpanonját 6 
oszlop tartja. 

Az oldalszárnyak felett 
szintén timpanonok 
épültek. A hátsó 
homlokzat két oldal-

szárnya között 12 oszlopos tornác került kialakításra. A melléképületek korábbi keletkezésűek. 
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A település számos, helyi védelemre méltán igényt tartó épülettel rendelkezik. 

Ezek egy része már viszonylag sikeres felújított állapotban van, egy részük azonban a védelem 
alá helyezéstől remélheti jellegének megtartását, környezetformáló hivatásának betöltését. 
Sajnos az idő elteltével ezen épületek környezete jelentősen más épületekkel lett beépítve, 
azonban a kialakítható „kontraszt” még így is pozitív hatással lehet az utcaképekre. 

Az alábbi épületek tartoznak a jelen felvételezés alapján a helyi védelemre javasoltak sorába: 

 

PETŐFI SÁNDOR U: 

HRSZ:     450/1, 449,441. lakóházak 

WALKÓ LAJOS UTCA: 

HRSZ:     303  Temetőkápolna 

DEÁK FERENC UTCA: 

HRSZ:    298,278,281,293,294. lakóházak 

DÓZSA GYÖRGY UTCA: 

HRSZ:     109,173,432,200,406,408,441. 
lakóházak 

RÓZSA UTCA: 

HRSZ:      258,268,269. lakóházak 

ARANY JÁNOS UTCA: 

 HRSZ:      334. lakóépület 

FŐ  UTCA 

HRSZ:    44/1 falumúzeum 

RÁKÓCZI FERENC UTCA: 

HRSZ:     230,232,235,239,243/2 Lakóházak  

 

JÓZSEF ATTILA UTCA:                                                         VERSEGI TEMETŐ: 

HRSZ:     16 Hősök szobra                                                    III. parcella 3. sor 28. sírhely 

 

Településképi szempontból meghatározó terület: 

Walkó L. u.-i temető keleti oldala melletti beépítés - Kodály Zoltán utca keleti oldala melletti 
beépítés – 036/6 hrsz út déli oldala melletti beépítés – 261 hrsz telek északi telekhatára – 261-
158 hrsztelekek keleti telekhatára – 15/4 hrsz telek északi telekhatára - 14 hrsz telek északi 
telekhatára – Fő utca déli és nyugati oldala melletti beépítés – Hét vezér u. északi oldala menti 
beépítés – Harang köz északi oldala menti beépítés – Petőfi Sándor u. déli oldala menti 
beépítés déli telekhatárai – Dózsa György u. déli oldala menti beépítés déli telekhatára – 202 
hrsz árok nyugati oldala – 245hrsz és 246 hrsz telkek nyugati telekhatárai - Walkó L. u. déli 
oldala melletti beépítés a 246 hrsz telek nyugati telekhatárától a Walkó L. u.-i temető keleti 
telekhatáráig 
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A kulturális örökség részét képező régészeti emlékek védelmét a hatályos jogszabályok szerint 
kell biztosítani. A Településszerkezeti Tervben rögzített lelőhelyek védelmét a szabályozási 
tervben és az építési hatósági munkában érvényesíteni kell.  

Régészeti lelőhelyet érintő földmunkák, illetve telekalakítás engedélyezési eljárása során a 
Kulturális Örökségvédelemért felelős szervezetet, mint szakhatóságot meg kell keresni. 

A régészeti lelőhellyel érintett területen való építkezések esetében a földmunkák 
megkezdéséről a munkálatok megkezdése előtt 8 nappal a területileg illetékes múzeumot 
értesíteni kell. 

Régészeti lelőhelynek nem minősülő területen, földmunkák során váratlan régészeti lelet vagy 
emlék előkerülése esetén, a kulturális örökségvédelmi törvényben foglaltak szerint kell eljárni. 

A HÉSZ a régészeti lelőhelyeken történő földmunkák, illetve régészeti emlékek felbukkanása 
esetére előírásokat, rajzi mellékleteket, a Szabályozási terv a település területén található 
régészeti lelőhelyek határvonalát; függeléke a régészeti lelőhelyeken talált emlékek leírását, 
tartalmazza. 
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4. TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ 
ELTÉRŐ KARAKTERŰ TERÜLETEK LEHATÁROLÁSA. 
 

A településszerkezet nemcsak építészeti-építészettörténeti értéket képvisel, hanem a település 
történelmének kialakulásának „élő” bizonyítéka. A településszerkezeti elemek védelme nagyon 
fontos, hiszen a távolban kirajzolódó települési sziluett a legjelentősebb, amely elsőként 
határozza meg az ideérkező benyomását a településről.  

Verseg belterülete falusias, illetve kertvárosias családi házas jelleggel épült be. A hagyományos, 
ősi településrész építészetileg, egységeiben is, de összességében is településképileg és 
településszerkezetileg értékes karaktert, beépítést hordoz, amely az értékvédelem 
szempontjából kiemelten fontos elem.  

A falusias lakóterületen - elsősorban az ősi településmagban - a hosszú, szalagtelkes 
telekszerkezet a jellemző, ahol a gazdálkodó funkciók is megtalálhatók, amely elsősorban a 
Verseg-patak menti településrészt jellemzi.  

A hagyományos településrészeken kívül - a merőleges utcaszerkezetre jellemző - kertvárosias 
beépítés jelenik meg; szabadon álló (de az oldalhatáron álló beépítés is jelen van), előkertes, 
földszintes, illetve tetőtér-beépítéses formában. 

A belterület hagyományos településrészét, az ősi településmagot a fésűs beépítés, az 
oldalhatáron álló, oromfalas nyeregtetős, utcafrontra merőleges épülettömeggel megjelenő, 
előkert nélküli, földszintes, falusias jelleg jellemzi.  

A kezdeti halmaztelepülést a Verseg-patakkal párhuzamosan futó, Fő utca és Petőfi utca menti 
növekedés jellemezte. A napjainkra kialakuló települést, elsősorban a Kartal - Kálló útvonalra 
való rátelepülés jellemzi. A növekedést emellett - a település északi részén - a Nádaska patak 
vonalán való túlnyúlás is jellemzi. Ebből adódóan az északi településrész kissé leszakad a 
település többi részétől, ezt a Heréd, ill. Héhalom felé vezető forgalmi út vonalvezetése tovább 
fokozza; e településrész nem Verseg hagyományos, ősi településrésze; építészetileg, 
egységeiben is, de összességében is településképileg és településszerkezetileg értékes 
karaktert, beépítést hordoz, amely az értékvédelem szempontjából kiemelten fontos elem. 
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XVIII. SZ. VÉGÉN

VERSEG TELEPÜLÉS SZERKEZETE:

XIX.SZ. KÖZEPEÉN

XX.SZ. KÖZEPEÉN

XIX.SZ. VÉGÉN

 

Verseg településszerkezetét az alábbi legfontosabb elemek határozzák meg: 
- Fő utca, 
- Templom tér, 
- Verseg-patak, 
- Nádaska-patak, 
- közlekedési hálózat (Kartal-Kálló-Heréd forgalmi út), 
- és a településtől leszakadó fenyőharaszti kastély.  

 
A külterület szigetszerű beépítése, Fenyőharaszti kastély és környezete, a XIX. sz. közepére 
alakult ki. 
 
A külterületi beépített területeket - a belterülettől eltávolodó - szigetszerű beépítés jellemzi. A 
közigazgatási terület keleti részén találhatók: egyik Fenyőharaszton a kastély és környezete, 
illetve az állattartó telep; másik a Kartal - Verseg forgalmi út mellett, a belterülettől délre fekvő 
ú.n. Micsurin tanya).  
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A község belterületi térképe 1945 után (vázlat) 

 
 
A település területének beépítésre szánt területei a belterületen: hagyományos, családi házas 
lakóterületek. 

A településközpont vegyes területek a központban, a Fő utca mentén alakultak ki. 
 
Verseg hagyományos, ősi településrésze építészetileg, egységeiben is, de összességében is, 

településképileg és településszerkezetileg értékes karaktert, beépítést hordoz, amely az 

értékvédelem szempontjából kiemelten fontos elem. 

A gazdasági területek részben a település belterületén, ill. ahhoz kapcsolódóan alakultak ki, 

ezek hagyományos, termelő jellegű gazdasági területek. 
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A település külterületén több helyen, elszórtan folyik gazdasági tevékenység, jellemzően 

mezőgazdasági szektorban. 

A település arculatához tartozó területek közül megemlítendők: a zöldterületek, melyek 

nagysága csekély.  A település belterületén jelenleg mindösszesen 0,5 ha kialakított zöldterület 

van. Egyéb értékes zöldfelületi elemek az utakat kísérő és az egyes területeket szegélyező 

összefüggő fasorok, amelyből jelenleg igen kevés található. A patakokat kísérő gyepes 

területek a település értékes zöldfelületei, vizes élőhelyei. 

A településen erdőterületek szórványosan, kisebb területi kiterjedéssel találhatók. A 

szigetszerűen elhelyezkedő erdőterületek jellemzően gazdasági rendeltetésűek. Az erdők jóléti 

hasznosítása jelenleg elhanyagolható, a környezet védelmében azonban szerepük van. 

A település külterületének nagy része jó termőhelyi adottságú, mezőgazdasági hasznosítású 

szántóterület. 

A belterület déli határához kiskertes - volt zártkert - mezőgazdasági területek kapcsolódnak, 

amelyek nem épültek be. 

A településen jellemző a mezőgazdasági területek nagyüzemi jellegű művelése. A 

mezőgazdasági kiskertes településrészek napjainkban művelt kertterületek. A kertek területén 

beépítés nem jelent meg. 

A terület vízfolyásokban, patakokban gazdag.  

A község területét a Körteszói-patak, a Nádaska (Nógrádi vagy Vanyarczi) patak és a Verseg 

(Kömrök) patak osztja északi és déli részekre. A Körteszói-patak és a Verseg-patak település 

belterületének keleti határán, belefolyik a Nádaska-patakba. A patakvölgy irányában lemélyült 

területek időszakosan vízállásos nádasok, rétek. 

 

A település területén a felszíni vízelvezetés még nincs megoldva, a patakok medre rendezetlen, 

emiatt több mélyfekvésű terület időszakosan vízállásos. A rendezetlen patakmedrek 

ugyanakkor természetvédelmi szempontból értékes, természetközeli állapotot mutatnak, 

amelyre a mederrendezés során figyelemmel kell lenni. A vízgazdálkodási területek folyamatos 

fejlesztése szükséges. 
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5. A TELEPÜLÉSKÉP MINŐSÉGI FORMÁLÁSA 
 
A településkép kialakulása számos tényező függvénye. 

Vannak nagyobb léptékű változtatások (utak, tájformáló változtatások /erdők, terület- 
felhasználás, nyílt vízfolyás), és természetesen az új és régi épületek megjelenésének minőségi 
változtatása, a látványok harmóniájának megteremtése. 

A két fő csoport pozitív alakítása persze más-más időt igényel, de végezetül egységes képpel 
fog megjelenni. Ugyanakkor a már kialakult településkép a meglévő környezetben – tágabban: 
természeti környezetben - is alakítható, fejleszthető, szépíthető, a jelenlegi állapotnál jobban 
használható, a településen élők esztétikai élményét jó irányba motiváló lépésekkel. 

A településen klasszikus értelembe vett közpark nincs, azonban a templom előtti terület, vagy 
például egyes utcák külső sövényeinek megjelenése szép látvány. 

Verseg 
beépített 
belterületén, 
jellemzően 
megjelenő 
építmény típus 
a családi ház. 

Ezek számszerű 
többsége és  
várható 
növekedése 
tehát döntő 
településképi 
súllyal bír. 

A település 
vezetése ennek 
a nagy 

egységnek a megtartását, fejlesztését tekinti elsődlegesnek. 

Ezért talán a legfontosabb, hogy itt a jó irány legyen meghatározó. 

Ez az irány a meglévő, jó példákra alapozva vihető tovább a leendő épületek kialakításánál. 

Reményeink szerint az alábbi bemutatott példák kapcsán fognak a kedvező utcaképek 
kialakulni. A kisszámú köztér, vagy inkább közterület arculatát is ez határozza meg. 
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Tovább örökítendő alapvető építészeti gondolat, hogy a családi házak, ha a telekméret engedi, 
és a beépítésbe belefér az építtetői program, földszintes épületként épüljenek. Ezek az 
épületek alkalmazkodjanak a már kialakult utcaképhez, az építési vonal és gerincmagasság 
vonatkozásában. Javasolt a településre jellemző, oldalhatáron álló beépítés. 

Ez azonban - ahogy most is látható - ne zárja ki egy átmenet kialakulását, esetleg tetőtér 
beépítésével, vagy kiemelt pinceszint létrehozásával. A szabadon álló beépítés több helyen 
megtalálható, az esetleg kialakuló új beépítésű területegységek esetén, ez a beépítési mód 
javasolt, mert ez automatikusan nagyobb telekosztást, „levegősebb” képet eredményez. 

A jelenlegi szabályozások igen nagy teret biztosítanak az építtetői vágy megvalósításának, 
ezért kiemelten fontos az arculati kézikönyv ajánlásainak figyelembevétele, sőt egyes 
esetekben betartása, a „Településképi rendeletre” támaszkodva. A műemlékek és a helyi 
védelemre jelölt épületek környezete különös figyelmet igényel. 

A belső funkciók racionális kezelése maga után vonja a forma racionális megjelenését, így 
elérve egy harmonikus, külső egységes kép kialakulását. 

Persze a kedvező településkép kialakulásához sok más tényező is szükséges: 

Többek közt: az épületek homlokzat-kezelése, anyagainak kiválasztása, tető-hajlásszögek 
arányos kialakítása, kerítések esztétikus megjelenése. 
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A településen jellemzően vakolt homlokzatok vannak, és ennek megtartása célszerű, úgy a 
felújítások, mint az új építések során is. Az utóbbi időben megjelent világos téglaburkolat 
mondhatni harmonizál az előbbi anyaghasználattal. 

A fa vagy fa hatású műanyag ablakok beépítése elfogadott, azonban a „kiugró”, utólag 
beépített redőnyszekrények a mégoly jó épületet is „agyonverik”. 

A tetőfedés anyaga ma jellemzően cserép. 

A jelenleg fellelhető tetőfedő anyagok közül sajnos az ár dönti el a választást. 

Javasolt továbbra is a cserépfedés, jellemzően a hagyományos színben, nem mázas kivitelben. 

Kerülendő a bitumenes zsindely, vagy az egykor divat volt lemezfedés. 

Több régi, szép formájú egyszerű „paraszt-porta” oromzatán jó lenne a homlokzathoz illő 
deszkaborítás visszaépítése. Ugyanitt említendő, hogy a régi, védett épületek nagy részén a 
tornácajtó jelenik meg, egy vagy két főhomlokzati ablakkal. A fa tornácoszlopok egykor 
finoman díszített fejezetei még egy-két helyen láthatóak. Ezek átvétele, esetleg a mai ízlésnek 
megfelelő visszafogott alkalmazása széppé tehet egy új tornácos kertet. 

A falazott tégla-pilléres tornác is jellemző volt a korábbi időkben, kifejezetten jó arányú 
szerkezetek kerültek így kialakításra. 

Az ilyen helyen építendő új épületek követhetik ezt a példát, folytatva /kiegészítve/ az utcakép 
egységét. 

A belterületi beépítés mondhatni sík területen van, a DNy-i enyhe emelkedők kis mértékben 
indokolnak tereprendezést, de semmiképp nem kell az épületek egy részét „elásni”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A táji határt délről a Tatár domb sziluettje adja, szerencsésen mutatva magát a település 
közepét szimbolizáló templomteret határoló beépítés „hézagaiban”. 
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6-7. KIEMELHETŐ-KÖVETENDŐ PÉLDÁK. 
Versegen számos szép példát lehet találni, melyek a régi stílust mutatják, és vannak követésre 
méltó felújítások, új épületek is. 

A megbecsült, szépen gondozott udvarok szintén inspiráló hatásúak. A következő fotó-
sorozatot (kis írásos kiegészítéssel) ajánljuk a T. Olvasó figyelmébe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eredeti anyagában megmaradt, 
felújításra szoruló épület, az építés 
idején alkalmazott tetőfedéssel, 
eredeti fa ablakkal. 

Sajnos a kerítés már „új”. 

Egyszerű eszközökkel felújított, 
szinte eredeti anyaghasználatú 
épület. A tornácajtó eredeti deszka- 
ajtó kovácsoltvas szegekkel. 

A homlokzati „drámát” a gázóra 
„elhelyezése” adja, nem javít a 
helyzeten a tetővíz levezetése sem. 
Remélhetően, ezek is korrigálva 
lesznek. 
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A településen szinte teljesen hiányoznak a reklámhordozók, kereskedelmi cégérek. 

Egyszerű feliratok jelzik az utcák neveit. Az iskola, óvoda, Polgármesteri Hivatal neve az 
épületeken, nemzeti címerünkhöz rendelten jelenik meg. 

A posta értelemszerűen a céges logóval ad eligazítást. A falumúzeum szintén épületén hirdeti 
magát. 

 

 

 

Az előző épület tornácajtaja. 

Egyszerű eszközökkel, minden 
régi, újba öltöztetve. Falazott, 
vakolt tornácoszlopok, vissza-
fogott kőburkolás a kiemelésen. 
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Védett, felújítás alatt álló épület, 
míves orom deszkázattal, 
vélhetően fehér, leendő 
homlokzatszínezéssel, tégla 
lizénákkal utalva a „jelenre”. 

Minden a régi. 

A hangulat és a látvány 
magáért beszél. 

Eredeti ablak egy felújított 
homlokzatban. A régi faablak 
„T” osztással, vízszintes 
faragott osztó párkánnyal, 1/2 
tégla kiugrású bádogozott 
könyöklővel. 
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Festett lábazat, meleg, 
barna-fehér hatás. Fa pilléres 
/oszlopos/ tornáccal, 
intimitást biztosító zárt 
fakerítéssel, kapuval. 

A tornácajtó eredeti, az 
épület festése, és a kis 
előkert egy elmúlt időszak 
megjelenését konzerválja. A 
falazott tornác pillérek egy 
tégla méretűek, egy 
villanásnyi díszítéssel. 

Egy szép új kapu és 
kerítés, egyedi 
vasalatokkal, jó színben. 
Az oromdeszka szépen 
újra készítve. 



 
 
42 

 

 

 

 

 

 

Szépen rendbehozott 
tető, a településhez illő 
anyagból. A fa tornác-
oszlopok a kikönyöklé-
sekkel együtt rendbe téve. 

A deszka kapu és kerítés 
váltott palánkolása nem 
zavaró. 

 

A szép, védett épületen 
minden a helyén van, 
arány, szín, kert, hangulat. 

Védett épület, még éppen 
elfogadható színezéssel. 
Az acélkerítés itt inkább 
bezárkózást szimbolizál. 
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Időtálló, pasztell színű 
téglaburkolat, egyre több 
épületen alkalmazva. 
Jellemző példa. Nem 
idegen a település- 
képben, még a műanyag 
redőnyt is „elbírja”. A 
kitámasztó keret színe 
remélhetőleg csak 
alapozás. 

Rendezett udvar, szép új 
hátsó kerítés 

Tökéletes ízléssel 
felújítva. A festett 
lábazat átvitele a 
falazott oszlopokra 
szinte elemeli a kis 
tornácot a padló-
szinttől. 

 



 
 
44 

 

 

 
Végezetül, egy másik épület: a szépen rendbehozott műemlék és egy részlete. 
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Régi tornácoszlop, kikönyöklést szimbolizáló faragott deszka idommal. 

Régi oromzat, az 
eredeti kivágott 
díszítéssel. 



 
 
46 

 

 

 

 

 

Egy újrafalazott tornác 
pillér-sor, megtartva az 
egy tégla méretet. A 
vízszintes fúga-kiemelés 
nem illik az épülethez. 

Eredeti arányok, szeren-
csés kerítésépítéssel, 
„mai” képet alkotnak. 

 

Eredeti formájában helyre-
állított, kis előkerttel 
épített védendő épület. 
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