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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.

6 | Bevezetés
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 szervezetek, lokálpatrióták, a helyi lakosság,
hogy érdemi módon szólhassanak bele lakóhelyük arculatának alakításába.
Egy település arculata, sajátos értékeinek
megőrzése, egységes képének megóvásavagy megteremtése, az otthonosság érzésén túl, a helyi közösségek összetartó erejét is növeli.
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ZSÁKA
BEMUTATÁSA

Általános településkép, településkarakter
Zsáka Hajdú-Bihar megye déli, bihari részén,
Berettyóújfalu város vonzáskörében, a Debrecent Szegeddel összekötő 47-es számú főútvonal mellett, a megyeszékhelytől 52 kmre, Berettyóújfalutól 17 km-re délnyugatra,
Békéscsabától 80 km-re északkelet irányában, Furta település közvetlen szomszédságában terül el, a Bihari-síknak nevezett kistáj
nyugati részén.
A kistáji kataszter Bihari-sík néven hozott itt
létre önálló kistájat. A kistáj 750 négyzetkilométer nagyságú. Hozzátartozik Zsáka a közelében lévő Furtával, Vekerddel, Darvassal,
Csökmővel együtt. Azaz azokkal a településekkel alkot Földrajzilag meghatározott, öszszefüggő kistájat, amelyeknek a XVI-XVII.
századtól mindmáig egyfajta központja. Az
1941-1949 közötti időpontban Kígyóspuszta
nevű külterületi lakóhelyét Vekerdhez csatolták, majd 1950-től az új tanácsi közigazgatási
rendszerre való áttérés nyomán, immár
Hajdú-Bihar megye részeként önálló tanácsú
község lett.
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1973-tól nagyközségi közös tanácsi irányítás alatt, Darvas, Furta, Vekerd, Zsáka társközségi jogállású település-együttes székhelye lett. 1992-től önálló jogállású nagyközség, körjegyzőségi székhelytelepülés.
A Bihari-sík mérsékelten meleg-száraz. Az évi napfénytartam kb. 2000 óra, a nyári évnegyed napsütéses óráinak száma 810 óra körül, a téli 185 körül van. A hőmérséklet nagyobb szélsőségei, a felhőzet és a csapadék alacsony értékei miatt gyakoriak az aszályok.
Zsáka határában a szárazságtűrő növények termesztéséhez megfelelő inkább az éghajlat. A száraz éghajlat kedvezőtlen hatásait mérséklő természetföldrajzi adottság, hogy a
Zsákai határ nyugati részét átszeli a Berettyó folyó, amelyhez itt csatlakozik a Keleti-főcsatorna és a Nagy-Sárrét vízvilágának szabályozása során épült Ó-Berettyó csatorna.
Mindez a felszíni vízkészlet jobb kihasználását teszi lehetővé. A Zsákai földek minősége

gyenge, értékük átlagosan 17 aranykorona körül mozog. A mezőgazdaságilag hasznosítható területek jellemző kultúráját alkotják a szemestakarmányok, a cukorrépa és a lucerna, s igen fontos a természeti adottságokhoz jól igazodó, részben legeltető állattenyésztés (juh, szarvasmarha). Zsáka határa a sárréti és a pusztai táj sajátosságait egyesítve, természeti értékeivel, gazdag flóra- és faunavilágával, a sárréti-bihari falvak jellegzetességeit és arculatát mindmáig őrző faluképpel, s bérvadásztatásra is alkalmas gazdag vadgazdálkodásával (fácán, fogoly, őz stb.) nagy vonzerőt jelenthet sokak számára.
Zsáka említésre méltó nyersanyag-, illetve ásványkinccsel nem rendelkezik.
A külterület közel felét foglalják el a gyep- legelő területek. Ezek jelentős része tartozik a
Bihari –sík Tájvédelmi Körzethez. A közigazgatási terület északnyugati szélén folyik a Berettyó folyó.
Zsáka a Tiszántúl középső részét elfoglaló Sárrét mocsárvilágának észak-nyugati peremvidékén, a XI-XII. században települt magyar falu. A régészeti leletek tanúsága szerint a
község határában és a környékén elpusztult települések sora található. A település környékén található több mint 50 db különféle régészeti lelet, tárgyi emlék, „Zsákai collectio”
cím alatt a Református Kollégium Múzeumában kerültek elhelyezésre a századforduló
tájékán.
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Nevét a XI. században szokásos névadási módon – a település telepítője, tulajdonosa nevét (Ysak-Isak-Izsák) – kapta, ebből arra következtethetünk, hogy a falu lényegesen korábban keletkezett.
A honfoglalás idején lakói szlávok voltak. A korai tárgyi emlékek mellett erről tanúskodik
a Váradi Regestrum is. A váradi káptalan egy 1322-ben kelt oklevele, mint egyházas községről, Izsólaka név alatt emlékezik. Az Árpád-kor Izsólaka helynév az 1330-as években
lerövidül Izsákára. Az 1552. évi összeírás Zsákát 22 jobbágyportával jegyezte fel, a népességszám pedig 220 fő lehetett. A település ekkor Isaka néven Isakai Osvald birtoka
volt. A falunévről magát elnevező Zsákai család az 1540-es években erősíthette meg udvarházát, amelynek szerepe Szolnok török kézre kerülte után értelemszerűen megnőtt, s
1592-ben várrá épült ki. A Zsákai vár fő erőssége az egész települést és külön a várat
körülvevő mocsárvilág volt. A kettős királyválasztáskor (1526), Bihar megye János királyé
volt, Zsáka és vára a Ferdinánd-párti IZsákai András révén Ferdinánd kezébe került.
Zsáka, a Zsákai vár 1566-ban, vált nemzetközileg is ismertté, akkor, amikor János Zsigmond bevette a várat, és erről több német nyelvű, Bécsben megjelent röplap tájékoztatta
a nyugati közvéleményt. Zsáka ezután az Erdélyi Fejedelemséghez tartozott, és következetesen részt vett szabadságharcaikban. 1613-ban a Zsákai uradalmat és várat
Rhédey Ferenc, Bocskai István fejedelem egyik legkiválóbb hadvezére kapta meg. Zsákának és várának a XVI-XVII. század volt a fénykora, az 1600-as évek derekán mezővárosként, sőt városként is emlegették. Az egész község a környező településekkel együtt korán elfogadta a reformációt. Református egyháza, a Rhédey család és leszármazottjai
messzemenő támogatását élvezve, mindmáig meghatározta Zsáka közéletét, és Debrecenhez kötötte.
A török kiűzése és ezt követően az Erdélyi Fejedelemség felszámolása után a Rhédey
család nehezen tudta biztosítani birtokait, amelyek végül is egészen 1945-ig sajátjuk, illetőleg leányági leszármazottaiké maradt.
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Zsákára a XVIII. százat elején ortodox román zselléreket telepítettek. A románság általában a lakosság egynegyedét tette ki és teszi ki ma is. A jobbágyfalu a határ száraz részén
földműveléssel és állattartással, a vizes részeken pedig nádlással, gyékénymunkával, réti
állattartással, illetve halászattal és vadászattal foglalkozott. A XIX. század közepén végrehajtott lecsapolás fellendítette a földművelést, háttérbe igyekezett szorítani az állattartást.
A XIX-XX. század fordulójára Zsákán egészségtelen birtokviszonyok alakultak ki. A községben már 1848-ban önkényes földfoglalások voltak, és a lakosság nagy számban, nagy
lelkesedéssel vett részt a 48-49-es szabadságharcban és forradalomban. Nyomot hagyott maga után az agrárszocialista mozgalom is.
Az első világháború 72 áldozatot követelt tőle, de lényegesebb, a falu életére végletesen
kiható csapás azzal érte, hogy a trianoni békediktátummal megfosztották természetes
és történelmi központjától, gazdasági, társadalmi és kulturális kapcsolatai nagy részétől,
és Zsáka az erősen hátrányos helyzetű települések közé került. Mindez a község demográfiájának alakulásán is nyomon követhető. Zsákának 1910-ben volt a legtöbb lakosa
(3726 fő), ettől fogva mindmáig csökken. A két világháború között Zsáka közélete egyfelől
megszilárdult, másfelől pedig, főleg a gazdasági világválság hatására kialakult ínség nyomán radikalizálódott. A gazdasági bajok, társadalmi feszültségek ellenére Zsáka meg tudott maradni Furta, Darvas és Vekerd egyfajta miniközpontjának. A második világháború
Zsákán – az elpusztított zsidókat is beleértve – 74 áldozatot követelt, és gazdaságilag
teljesen tönkretette a községet. Ennek ellenére 1945-ben nagy reményekkel indultak az
új, a demokratikus élet felé. Zsákán is döntő változást hozott a nagybirtokrendszer megszüntetésével végrehajtott földreform. Kibontakozását azonban lehetetlenné tette az
1948-ban elkezdett erőltetett kollektivizálás, amelyet ugyan az 1956-os forradalom felszámolt, de az 1960-as években helyreállítottak.
A Magyar Kommunista Párt Zsákán is a polgári ellenzék felszámolásával mind jobban
magához ragadta a hatalmat, és bevezette az egypártrendszert, illetve a diktatúrát. A
diktatúra évei alatt sikerült Zsákán is a településfejlesztés régi adóságaiból alapvető létesítményekkel valamit törleszteni.

Alapvető jelentőségű volt és a további gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődés lehetőségét biztosította például a falu villamosítása 1952-ben. Új iskola épült, a Rhédey-kastélyt pedig a közművelődés számára biztosították. Törpe vízmű épült, és legújabban bekapcsolták a községet a gázszolgáltatási rendszerbe. Zsákát ugyanakkor elkerülte az
ipartelepítés. Az iparosok és a fiatalok közül sokan választották az ingázást.
A remélt és tervezett demokratikus kibontakozás azonban csak 1998-ban, a rendszerváltással következett be. A demokratizmus jegyében szervezték át a gazdasági életet, a
közigazgatást a művelődési életet.
Zsáka közigazgatási területébe ékelődik be Vekerd község, kül- és belterületével együtt.
A külterület szerkezetét meghatározó elemek a közutak és a fontosabb vízfolyások. A
közigazgatási területet KNy-i irányban két részre osztja a 47-es számú főút. Ehhez kapcsolódóan északi irányban vezet Bakonszeg felé a 4224-es számú országos mellékút,
valamint déli irányban Vekerdre vezet be a 42115-ös számú főút.
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ÖRÖKSÉGÜNK

A településképi szempontból meghatározó építészeti, műemléki, táji és természeti értékek, településképi jellemzők.
A Sárrét név valaha, mint minden elnevezés, pontosan megfelelt jelentésének. A történelmi Bihar vármegye délnyugati sík területének nagyobb
része – a múlt század közepén végrehajtott vízszabályozásig- a Beretytyó, a Körösök sárrétje, közvetve pedig a Tisza és a Kraszna árterülete,
nádrétje volt. A Sárrét jelentős részét mocsár borította, amibe a felsorolt
folyók parttalanul vesztek bele. A vízzel borított legelőket kanyargós erek
sokasága szabdalta. Viszonylag kevés volt az ár mentes föld, a művelhető terület. A sárréti falvakat egykoron végeláthatatlan nádrengetegek
és járhatatlan lápok zárták el a külvilágtól, mert mindegyik víz mellé települt.
A Sárrét átmeneti földrajzi- történelmi képződmény volt. Az évszázadokon át fennálló sajátos környezet sajátos életmódot alakított ki. A folyószabályozó és mocsárlecsapoló munkálatok befejezéséig a lakosság jövedelmének legfontosabb forrása az állattenyésztés volt. A falvakhoz
közelebbi belső legelőkön a fejősöket legeltették, a réten pedig a vágómarhát, sertést, juhot.
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Ha Berettyóújfalu felől érkezünk a baloldalon a régi malom lepusztult épületét
látjuk, ahol még ma is észrevehető a két oldalszárny közé befalazott szélmalom.
Az előtte álló Kurta kocsma megőrizte az épület eredeti stílusát. Egykor „cédulaház” volt, ahol a hídpénz céduláját lehetett kiváltani, később a malomhoz tartozott.
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Tovább haladva a jobb oldalon helyezkednek el a Rhédey család egykori épületei. Az
1858-ban épült Rhédey-család egykori épületkomplexumához tartozik a felújított a kastély a korabeli cselédházzal, a nyugati oldalon fekvő eredeti stílusában helyreállított gazdatiszti lakás és az egyéb volt uradalmi gazdasági épületek.
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A kastély és parkjának elhagyása után következik a református templom. Ez
a község történetében a harmadik templom. 1779-ben kezdték el építeni
és 1784-ben fejezték be. A toronysüveg különlegessége a csillag és a zászló
között lévő félhold, ami a vidéket pusztító török csapatok emlékét őrzi. Az
1906-ban épített Községháza a falu központjában áll. Az épület előtti kertben az I. világháború hősi halottai tiszteletére, 1926-ban szobrot emeltek.
Az érdeklődő figyelmébe ajánlható a Kossuth utcán lévő görögkeleti (ortodox) templom.
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Zsákán már az 1660-as években laktak románok, első fatemplomukat
1669-ből említik. A jelenlegi templomot 1791-ben építették Mihály és Gábor arkangyalok tiszteletére, már nem bizánci, hanem neobarokk stílusban.
Érdekessége, hogy a ma is meglévő harangot Pitye János és felesége,
Pántya Flóra öntette saját költségén 1906-ban, egy szántóföldön talált
ágyúcső darabjából. A Zsákai határnak egy része természeti védelem alatt
áll, az idelátogató sok szép védett madarat láthat, szerencsés esetben az
igen ritka túzokfaj egy-egy példányát is.
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Zsáka község Örökségvédelmi vizsgálata
(Forrás: Településrendezési terv vizsgálati munkarész Cívisterv Bt.)
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Az
eltérő
karakterű
településrészek
lahatárolásakor, szempont volt, hogy a helyi
építészeti hagyományokat, történetiséget
mutató területek, önállóan legyenek megmutatva, lehetőséget adva ezzel arra, hogy a településképi értéket jelentő építészeti jellegzetességek, megőrizhetőek legyenek.
A történeti jegyeket hordozó településrészek,
ezen belül két részre bonthatóak.
1a/ Az elkészült, előkertek vizsgálatát bemutató rajzon jól látható, hogy mely területek
azok, ahol az épületek egy része, kisebb, vagy
nagyobb arányban, az utcavonalra épült ki. Ez
lehet csak a „fő’’ épület, vagy csak egy melléképület (nyári konyha, vagy góré), vagy akár
mindkettő. Ez olyan településképi jellegzetesség, hogy az ebben a tekintetben „vegyes’’
beépítésű területek önállóan is lehatárolásra,
bemutatásra, majd a településkép védelmi
rendeletben szabályozásra kerülnek.
1b/ A történeti beépítésű területek másik jellemző tipusa, amikor az épületek mindenütt
kis, általában 1,5- 3 méter mélységű előkerttel lettek elhelyezve.
2/ Az általános falusias lakóterületek jelentik,
a harmadik, eltérő karaktert, a településkép
vonatkozásában. Itt az épületek kizárólag
előkerttel kerültek elhelyezésre, és az épületek, kerítések történetei jegyeiket tekintve,
vegyesebb képet mutatnak.
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ELTÉRŐ
KARAKTERŰ
TELEPÜLÉSRÉSZEK

Eltérő karakterű településrészek
lehatárolása, a településkép, arculati jellemzők és településkarakter bemutatásával.
A belterületet a 47-es számú főút, azóta kiváltásra került kanyargós nyomvonala szervezi. A település központjában csatlakozik, az
északi irányban, Bakonszeg felé vezető
4224-es számú út, a Kossuth Lajos utca.
A település szerkezetét a 47-es számú útra,
illetve annak egykori belterületi szakaszára
felfűződő, közel észak-déli irányú, párhuzamos úthálózat, illetve az általuk közrefogott
lakótömbök jellemzik.
A település szerkezeti jellegzetessége a belterületen, annak központját érintve, északkelet-déli irányban keresztül folyó természetes
vízelvezető csatorna. Az egykoron jelentősebb vizeket elvezető vízfolyás mellett található Zsáka egyik nevezetessége a Rhédey
kastély és annak parkja. A 47-es út elkerülő
szakasza és a belterületi határ között, a 17.
századig még itt állt az a vár, melyet a környék egyik legbiztonságosabb erősségei közé
soroltak. A várból mára már semmi sem maradt meg, csupán egy enyhe domb jelzi egykori helyét.
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A száraz éghajlat kedvezőtlen hatásait mérséklő természetföldrajzi adottság, hogy a
zsákai határ nyugati részét átszeli a Berettyó
folyó, amelyhez itt csatlakozik a Keleti-főcsatorna és a Nagy-Sárrét vízvilágának szabályozása során épült Ó-Berettyó csatorna.
Mindez a felszíni vízkészlet jobb kihasználását teszi lehetővé.
A külterület közel felét foglalják el a gyep- legelő területek. Ezek jelentős része tartozik a
Bihari - sík Tájvédelmi Körzethez.
Az idelátogató védett madarat is láthat, szerencsés esetben az igen ritka túzokfaj egyegy példányát is.
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1./ TÖRTÉNETI BEÉPÍTÉSŰ TERÜLET
a./ történeti, vegyes beépítésű terület
Meghatározó és jellegzetes eleme a településképnek a központban a községháza mellett
található gondozott park, kertmozi és piactér. Hasonlóképpen fontos szerkezeti elem a
Rhédey kastély parkja mögötti zöldterület, melynek egy része sportpálya, más része pedig egyelőre hasznosítatlan, beépítetlen terület. A telkek beépítése jellemzően oldalhatáron álló. Az épületek meghatározó többsége az oldalhatártól 1-1,5 méter „csurgó távolságra’’ van elhelyezve. A történeti, vegyes beépítésű településrészen az
épületektöbbsége előkertes, csak kis (1,5 m, legfeljebb 3,0 m mélységű) előkertet alakítottak ki, de hozzá tartozik a jellemző utcaképhez, az utcavonalon álló „fő’’ épület, vagy
melléképület is.

Bethlen Gábor utca

22 | Eltérő karakterű településrészek

Bethlen Gábor utca
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Deák Ferenc utca és Kossuth utca utcavonalon álló épületei
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1./ TÖRTÉNETI BEÉPÍTÉSŰ TERÜLET
b./ történeti, előkertes beépítésű terület
A történeti beépítésű területek másik jellegzetes formája, amikor az utcaképet csak oldalhatáron álló, előkertes épületek alkotják. Az épületeket itt is az építési oldalt képező telekhatártól 1-15 m távolságra (csurgó távolságra) helyezték el. Az utcai telekhatártól kicsi (legfeljebb
1,5- 3,0 méter mélységű előkertet alakítottak ki. Az épületek kizárólag földszintesek, a tetőtér beépítése nem jellemző. Egyszerű tetőformák jellemzik az épületeket, de ezek között megtalálható az utcára merőleges nyeregtető, és az utcával párhuzamos gerincű nyeregtető
is. Egyszerű tetőformákat alkalmaztak. Az utcai oromfalak általában függőleges lécezésű faburkolattal készültek, Mel burkolat sajnos sok
esetben palára csrélődött. A vakolt- festett oromfalú épületek sem idegenek a hagyományos utcaképtől. Utóbbi esetben mindig készül
egy vízszintes, cseréppel fedett markáns tagozat, mely az eresz magasságában elválasztja az oromfalat az ablakos homlokzattól.

Árpád fejedelem utca
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Mátyás király utca
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Árpád fejedelem utca
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2./ ÁLTALÁNOS
FALUSIAS
LAKÓTERÜLET
Az általános falusias lakóterületek jelentik,
a harmadik, eltérő karaktert, a településkép vonatkozásában. Itt az épületek kizárólag előkerttel kerültek elhelyezésre, és az
épületek, kerítések történetei jegyeiket tekintve, vegyesebb képet mutatnak.
A bemutatott utcaképeket, épületeket
nézve, időnként ugyanolyan karakterű területet érzékelünk, mint a történeti településrészen. A különbség abban jelentkezik, hogy helyenként emeletes lakóépületek is létesültek, és az építészeti tömegképzés, a tetőformák a történeti hagyományokkal nem mindig vannak összhangban.
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A Bessenyei utca, a műemléki védettségű
kastély keleti oldalához csatlakozik. Frekventált elhelyezkedése miatt, korábban népszerű építési terület volt, ezért itt épültek az
elmúlt időszakban a település új, modern
épületei. Itt tehát kicsit más településkép
alakult ki.
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Az új ápületek szerencsére egységes rendben jelennek meg az utcaképben, hiszen utcára merőleges, nyeregtetős, oromfalas
épületek kerültek megépítésre.

Bessenyei György utca
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3./ BEÉPÍTÉSRE NEM
SZÁNT TERÜLETEK
Zsáka határának nyugati részét átszeli a
Berettyó folyó, amelyhez itt csatlakozik a
Keleti-főcsatorna és a Nagy-Sárrét vízvilágának szabályozása során épült Ó-Beretytyó csatorna. Mindez a felszíni vízkészlet
jobb kihasználását teszi lehetővé.
A külterület közel felét foglalják el a gyeplegelő területek. Ezek jelentős része tartozik a Bihari - sík Tájvédelmi Körzethez.
Az idelátogató védett madarat is láthat,
szerencsés esetben az igen ritka túzokfaj
egy-egy példányát is.
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ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ

A településkép minőségi formálására vonatkozó
ajánlások
Egy település arculata, sajátos értékeinek megőrzése, egységes képének megóvásavagy 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 házat- otthont 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.
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1a./ TÖRTÉNETI,
VEGYES BEÉPÍTÉSŰ
TERÜLET
/ajánlások/

TELEPÍTÉS:
A telkek beépítése jellemzően oldalhatáron álló. Az
épületek meghatározó többsége az oldalhatártól 11,5 méter „csurgó távolságra’’ van elhelyezve. A történeti,
vegyes
beépítésű településrészen
az
épületektöbbsége előkertes, csak kis (1,5 m, legfeljebb
3,0 m mélységű) előkertet alakítottak ki, de hozzá tartozik a jellemző utcaképhez, az utcavonalon álló „fő’’
épület, vagy melléképület is.
A település központjában, a közösségi célú épületejk
nagyobb tömerggel épültek, és általában az utcavonalon kerültek elhelyezésre. Ha négis előkerttel kerültek
elhelyezésre, funkciójukból adódóan, a közterület felüli
telekhatáron elmaradt a kerítés építése, vagy csak
szinbolikus módon lettek kialakítva.
A jogszabályi fogalom használat szerint a beépítés
módja oldalhatáron álló, előkert nélküli, ugyanis az építési hely (a teleknek az a része, ahol épületet el lehet
helyezni) az utcavonalhoz csatlakozik. A köznapi szóhasználat szerint az épületek elhelyezése előkert nélküli- illetve kismélységű előkertes beépítés.
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MAGASSÁG ÉS TETŐFORMA
A történeti, vegyes beépítésű településrészen a földszintes épületek a meghatározóak. Ezenbelül, 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 tetőgerincű- teljes- vagy kis kontyolású és utcával párhuzamos tetőgerincű épületek.
Ezek változatossága, és a helyenként több azonos tetőformából adódó egyöntetűség adja az utcakép sajátos hangulatát. Egyes helyi védelemre is javasolt utcákban az utcára merőleges gerincű, nyeregtetős,
oromfalas épületek a meghatároak.
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
Zsáka 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 épületfelújítás 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 hideg
színek (kék, zöld) 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
homloktok, a cserép színtől eltérő tetőfedések, különösen a zöld és kék színűek.
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KERÍTÉSEK:
A történeti, vegyes beépítésű területeken,
ahol utcavonalon álló épületek is hozzá tartoznak a hagyományos településképhez,
gyakoribb az épített jellegű kerítés. A falazott
lábazat és falazott kerítés oszlopok. Teljesen
tömör kerítés csak ritkán készül, de ez esetben is fotos, hogy lábazat készüljön, és kerítés
oszlopok tagolják a hosszú kerítést.

Az utcai ablakok előtti kerítésmezők áttörtek, tömörré tételük zavaró hatású.
Megfelelő megoldás az is, ha a kerítés teljes hosszában áttört.

Az áttört kerítésmezők mellett, a kétszárnyú
kapu, és a gyalogos bejárat általánosságban,
tömör.
A kerítésmezők áttörtek, kovácsoltvas, fém
pálcás vagy függőleges lécezésű fa mezőkkel.

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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1B./ TÖRTÉNETI,
ELŐKERTES
BEÉPÍTÉSŰ TERÜLET
/ajánlások/

TELEPÍTÉS:
A történeti beépítésű területek másik jellegzetes formája, amikor az utcaképet csak oldalhatáron álló, előkertes épületek alkotják.
Az épületeket itt is az építési oldalt képező telekhatártól 1-15 m távolságra (csurgó távolságra) helyezték el.
Az utcai telekhatártól kicsi (legfeljebb 1,5- 3,0 méter
mélységű előkertet alakítottak ki.

Egységes utcakép létrehozása egyenlő távolságra lévő épületekkel lehetséges. Hátrahúzással megtörik az utca ritmusa.
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MAGASSÁG ÉS TETŐFORMA
Az épületek kizárólag földszintesek, a tetőtér
beépítése nem jellemző.
Egyszerű tetőformák jellemzik az épületeket,
de ezek között megtalálható az utcára merőleges nyeregtető, és az utcával párhuzamos
gerincű nyeregtető is.
Egyszerű tetőformákat alkalmaztak. Az utcai
oromfalak általában függőleges lécezésű faburkolattal készültek, de a vakolt- festett
oromfalú épületek sem idegenek a
haygományos utcaképtől. Utóbbi esetben
mindig készül egy vízszintes, cseréppel fedett
markáns tagozat, mely az eresz magasságában elválaszja az oromfalat az ablakos homlokzattól.
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 35- 45 fok közötti hajlásszögű tetőidomok alkalmazása.
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KERÍTÉSEK:
A történeti- előkertes beépítésű településrészeken, áltaánosan áttört kerítések készültek. A vegyes beépítésű történeti területektől eltérően, itt
nem jellemző a falazott kerítésoszlop és kerítés
lábazat.
Gyakori az előregyártott, finoman díszített beton
kerítésoszlopok, és lábazat alkalmazása.
A kerítésmezők vagy függőleges lécezéssel készültek, vagy kovácsoltvas, fémpálcás, fémhálós
megoldással.
Különösen szép kerítések az ugynevezett
Heidekker kerítések, melyek a fémháló hullámosított- merevebb véltozatát, a kovácsoltvas keretezéssel és díszítésekkel kombinálják.
Itt a kerti kapuk és ajtók gyakran áttörtek, és díszítésük is a kerítésmezőkével azonos.
Szép
megoldásnak
számít,
amikor
a
hyagyományokhoz hűen, az egész kerítés fából
készül. 8Igaz ennek karbantartására sűrűbben
van szükség.

A teljesen tömör kerítésmező, a lábazat nélküli, osztás nélküli kerítés idegenül
hat az utcaképben. A kerítésmező és a kapu, azonos kialakítású.

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

Az utcai oromfalban készített nagyméterű nyílás, erkély idegen az utcaképtől.
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2./ ÁLTALÁNOS
FALUSIAS
LAKÓTERÜLET
/ajánlások/

2/ Az általános falusias lakóterületek jelentik, a harmadik, eltérő karaktert, a településkép vonatkozásában. Itt az épületek kizárólag előkerttel kerültek elhelyezésre, és az
épületek, kerítések történetei jegyeiket tekintve, vegyesebb képet mutatnak.
A bemutatott utcaképeket, épületeket
nézve, időnként ugyanolyan karakterű területet érzékelünk, mint a történeti településrészen. A különbség abban jelentkezik, hogy
helyenként emeletes lakóépületek is létesültek, és az építészeti tömegképzés, a tetőformák a történeti hagyományokkal nem mindig vannak összhangban.
Az itt megfogalmazható, településkép formálására vonatkozó ajánlások (anyaghasználat, alkalmazott színek) a történeti településrészen adott ajánlásokkal megegyező.

Egységes utcakép létrehozása egyenlő távolságra lévő épületekkel lehetséges. Hátrahúzással megtörik az utca ritmusa.
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3./ BEÉPÍTÉSRE NEM
SZÁNT TERÜLETEK
/ajánlások/

Zsáka határának nyugati részét átszeli a
Berettyó folyó, amelyhez itt csatlakozik a
Keleti-főcsatorna és a Nagy-Sárrét vízvilágának szabályozása során épült Ó-Beretytyó csatorna.
A külterület közel felét foglalják el a gyeplegelő területek. Ezek jelentős része tartozik a Bihari - sík Tájvédelmi Körzethez.
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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KERÍTÉSEK
A történeti, vegyes beépítésű területeken,
ahol utcavonalon álló épületek is hozzá tartoznak a hagyományos településképhez,
gyakoribb az épített jellegű kerítés. A falazott lábazat és falazott kerítés oszlopok.
Teljesen tömör kerítés csak ritkán készül, de
ez esetben is fotos, hogy lábazat készüljön,
és kerítés oszlopok tagolják a hosszú kerítést.
Az áttört kerítésmezők mellett, a kétszárnyú
kapu, és a gyalogos bejárat általánosságban,
tömör.
A kerítésmezők áttörtek, kovácsoltvas, fém
pálcás vagy függőleges lécezésű fa mezőkkel.
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A történeti- előkertes beépítésű településrészeken, áltaánosan áttört kerítések készültek. A vegyes beépítésű történeti területektől eltérően, itt nem jellemző a falazott
kerítésoszlop és kerítés lábazat.
Gyakori az előregyártott, finoman díszített
beton kerítésoszlopok, és lábazat alkalmazása.
A kerítésmezők vagy függőleges lécezéssel
készültek, vagy kovácsoltvas, fémpálcás,
fémhálós megoldással.
Különösen szép kerítések az ugynevezett
Heidekker kerítések, melyek a fémháló hullámosított- merevebb véltozatát, a kovácsoltvas keretezéssel és díszítésekkel kombinálják.
Itt a kerti kapuk és ajtók gyakran áttörtek, és
díszítésük is a kerítésmezőkével azonos.
Szép megoldásnak számít, amikor a
hyagyományokhoz hűen, az egész kerítés
fából készül. 8Igaz ennek karbantartására
sűrűbben van szükség.
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Különösen szép kerítések az ugynevezett
Heidekker kerítések, melyek a fémháló hullámosított- merevebb véltozatát, a kovácsoltvas keretezéssel és díszítésekkel kombinálják.
Itt a kerti kapuk és ajtók gyakran áttörtek, és
díszítésük is a kerítésmezőkével azonos.
Szép megoldásnak számít, amikor a
hyagyományokhoz hűen, az egész kerítés
fából készül. 8Igaz ennek karbantartására
sűrűbben van szükség.
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KERTEK
A településépben több helyen is hangsúlyosan jelennek meg a hátsó kertek. Egyrészt a település felé közúton érkezve,
másrészt a településtől mezőgazdaságii
területek felé vezető útról. A hátsó kertek
a belterületen közlekedve is több helyen
feltárulnak. A kertek hagyományos használata, az ott elhelyezkedő melléképületek, górék cserép fedésű, fehér falú, vagy
deszka borítású épületei hozzá tartoznak a
település hangulatához, szépségéhez.
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A műemléki védettségű templom a település szinte valamennyi részéről, a kertek felől is feltűnik. Mögötte gyögyörűen gondozott park, és rendezvények célját szolgálóközösségi ház, kemence várja az ide érkezőket.
A templom és a kastély mögötti ligetes terület, Zsáka különleges értékét jelenti.
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ERKÉLYEK, TORNÁCOK
Zsákán, a jellemzően földszintes beépítés miatt, az erkély építése nem jellemző, ahol
pedig ilyen épült (néhány kivételtől eltekintve) a településképtől idegen építészeti elemként jelenik meg.
A tornácok az utcakép díszeiként jelennek ugyan meg, mégis kevés helyen számítanak
hangsúlyos építészeti elemnek, a zárt (tömör) kerítések miatt.
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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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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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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MAI PÉLDÁK
A felújított polgármesteri hivatal épülete
szép példa arra, hogyan lehet megújítani
egy régebbi épületet és környezetét. A korábban kerítéssel körülhatárolt épület mögött, ma gondozott park, előtte emlékkert
található.
Az épületen alkalmazott anyagok és színek
jól
illeszkednek
a
hagyományos
települéképbe. Sajnos kevés új lakóház
épült az elmúlt években. Jó pédaként kell
bemutatni, a településközpontban megújított Mini Poharazót. Az épület lapos tetős
kialakításán nem tudtak véltoztatni, de az
elé épített fedett terasz, a homlokzatra felhelyezett ízléses reklám, és az épület előtti
hírdetőtábla barátságos környezetet teremtett.
Példaként kerül bemutatásra a kastély
mögötti parkban megépült gerendaház. Ez
az épület csak abban a parkosított környezetben megfelelő építészeti megoldás, de
ott hangulatos és környezetbe illő megoldás.
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UTCÁK, TEREK

Zsáka településképét a széles utcák jellemzik. A történeti településrészen a szabálytalanabb, időnként kiszélesedő, majd
keskenyebbé váló utcák, és teresedések az
általánosak, míg az újabb telepítésű részeken a szabályosabb vezetésű és szélességű utca a jellemző.
Azok az utcák, ahol az épültek előtti, széles
közterület ezt lehetővé tette, fasorok teszik hangulatosabbá az utcát.
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A település északi utcáját kísérő széles
csapadékvíz elvezető árok, jó példa arra,
hogy a csapadékvíz elvezetése, egy nyitott,
gondozott mederben jó megoldás tud
lenni. A füvesített rézsűk, a meder szélére
telepített növényzet nem csak szép, hanem a környezet klímáját is jelentősen javítani tudja. Az átereszek egységes kialakítása is meghatározó tud lenni az utcaképben.

66 | Utcák, terek

67 | Utcák, terek

8

68 | Utcák, terek

HIRDETÉSEK,
REKLÁMTÁBLÁK

A településen viszonylag kevés, közterületen megjelenő reklámtábla, hirdetés található. Ezek többsége a falun keresztülvezető
országos mellékút melletti kereskedelmi
szolgáltató vállalkozásokat hirdeti.
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