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Bevezetés 
Az építészetet szokták megfagyott zeneként emlegetni. És valóban nagyon sok hasonlóságot találhatunk 
egy zenemű és az építészet között, különösen, ha települési szinten vizsgáljuk az építészetet. Az 
építészet sokszínűségét adja a változatos utcák, terek, épületek sokasága, mint egy zenekarban a sokféle 
hangszer. Mindazonáltal hiába játszanak külön-külön gyönyörű dallamot a hangszerek, ha mindez nincs 
összehangolva, az összkép hamis. Az építészetre vonatkoztatva a metaforát: a házak is lehetnek eltérőek 
egymástól, más rendeltetésűek, de ha nincsenek tekintettel egymásra, zavaros, élhetetlen környezetet 
alakítanak ki. 

Mindenki mást tart szépnek, másban gyönyörködik. Ha nem alkotunk általánosan érvényes építészeti 
szabályokat, a település egyes házainak megjelenése igen különböző lehet, ami zavaros, kusza 
településképet eredményez. A szabályok hiánya az elmúlt évtizedekben oda vezetett, hogy elvesztettük 
a kapcsolatot hagyományos építészetünkkel, elfelejtettük a régi, szép, harmonikus faluképeket 
eredményező építészeti elveket: 

 

"abból, ami éppen kéznél volt, 

akkorára, hogy még éppen elég legyen, 

és olyanra, hogy ne kelljen szégyenkezni miatta" 

Kunkovács László: sépítmények 

 

Legtöbben nosztalgiával emlékszünk vissza a régi faluképekre, melyek szépségét éppen az adta, hogy 
egységes és általánosan elfogadott rendezőelvek mentén születtek. A falu lakói hasonlóan gondolkoztak 
arról, milyen kell lennie egy lakóháznak. A közel egyforma, részleteiben mégis különböző épület 
összessége alkotta a tájegységre jellemző karaktert, megteremtette a kultúrtájat. 

Jelen Településképi Arculati Kézikönyv ezt az építészeti múltat kívánja feltárni. Bemutatja a települést, 
megismertet értékeivel, majd ezek alapján olyan építészeti ajánlásokat fogalmaz meg, amelyek lehetővé 
teszik az építkezni szándékozók számára, hogy olyan házat építhessenek, ami valódi büszkeséggel 
töltheti el, és a település képéhez illeszkedik, azt ízléssel viszi tovább. Az ajánlások nem tekinthetők 
kötelező jellegűnek, a céljuk nem a tervezési szabadság megkurtítása, uniformizálása, hanem éppen a 
valós értékek megismertetése, a sokféle izgalmas lehetőség feltárása. Az unalomig másolt, giccses, 
sokszor import klónok helyett a település karakteréhez illeszkedő választási lehetőségek bemutatása, a 
nem diktált, hanem valódi szabadság megismertetése. 

A kézikönyv nem egy merev, lezárt egész, hanem nyílt, folyamatos hozzászólást és változtatást lehetővé 
tevő kezdeményezés kíván lenni, ahogy a település története sem befejezett, hanem folyamatosan 
továbbíródik. Ezért, ha újabb szép ház születik, az bekerülhet, sőt be is kell, hogy kerüljön a könyvbe, 
hogy ezáltal is büszke lehessen rá építtetője, tervezője, kivitelezője és a település egyaránt. 
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Sajókeresztúr 
bemutatása 
Sajókeresztúr község története 

 

A kezdetek 

Sajókeresztúr az őskor óta lakott település, melyet sokrétű és érdekes leletanyag bizonyít. Korai 
benépesedésének magyarázata kedvező földrajzi adottságaiban keresendő, mivel a kisvizű folyók, 
lankás árterek és hosszanti lapályok kiváló lehetőséget kínáltak a gyűjtögető, halászó, illetve vadászó 
életmódot folytató első telepesek számára. Az őskori kultúrák leletanyaga jelenleg a miskolci Hermann 
Ottó Múzeum gyűjteményét gazdagítja. 

A legkorábbi beazonosítható őslakók az I.-II. században a rómaiak hódításai elől Erélyen keresztül a mai 
Bulgária területére menekülő szlávok voltak. Kitelepülésüket követően hamarosan az ősi Sajókeresztúr 
is a Római Birodalom része lett. A Római Birodalom bukása után a település gyors egymásutánban 
többször is gazdát cserélt a szarmaták, frankok és avarok között. A frankok gyűrűslánccal védett 
állásainak maradványa, a Sajókeresztúrt Szirmabesenyőtől elválasztó határárok, még ma is megtalálható 
a szirmabesenyői faluvégen. 

 

A honfoglalás idején 

A legújabb kutatások szerint honfoglaló őseink avarokat és szórványos besenyő telepeket találtak a 
környéken, akik nagy része nem menekült el, hanem fokozatosan beolvadt a magyarságba. Egy 1009-
ből származó egyházi oklevél tanúsága szerint a IX. – X. század fordulóján már letelepedett itt a 
magyarság, és szervezett keretek között élt. Feltehetően ebből az időből származik a település névadó 
temploma is, a Szent Kereszt templom, mivel a tatárjárásról szóló egyházi források beszámolói szerint a 
dúló tatárseregek olyan mértékben megrongálták, hogy romossá vált. E templom nyomait egy 1936-os 
gőzekés szántással végzett legelő rekonstrukció teljesen eltüntette. 

„A régi időben volt a községben egy korábban épült templom is, mely a katolikusok Isten-háza volt. A 
pápai tizedjegyzék szerint „Ecclesia Santa Crucisnak” nevezték. Községünk erről kapta nevét. Helye a 
Sajó partján volt, ahonnan kavicsolt kövesút vezetett Diósgyőr felé. E hajdani templom a földdel lett 
egyenlő és a lakók, ahogy ősi falumagvukat is, sorsára hagyták.” 

A falu ebben az időszakban jelentősebb településnek számíthatott (legalább 100 fő lakossal). A pápai 
tizedlajstromokban a település a következő neveken fordul elő: Keretwr, Villakerezthur, az egyházi 
elnevezés azonban következetesen Ecclesia Santa Crucis vagy rövidítve De Santa Cruce. 

  



TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV 
 

 3 

A középkorban 

Az ősi településmagot elhagyva a lakosok folyamatosan árvízmentes, magasabb fekvésű területekre 
cserélték lakóhelyüket, melynek következtében a falu lakosságának nagy része áttelepült a Sajó jobb 
partjára, a Bábony-folyó és a Sajó által behatárolt ún. Malomszer dűlőbe. A lakosság másik része észak 
felé húzódott, és ott telepedett le. A XII-XIII. század fordulójára a település jelentősen megerősödött, s a 
nagyobb lélekszámú község lakói hozzákezdtek új templomuk megépítéséhez a falu legmagasabb 
pontján. Ez a templom története során többször is átépítésre, bővítésre került, jelenleg a falu reformátusai 
használják. A falu eredetileg ettől északra helyezkedett el, majd a következő századokban a Sajó 
vonalának mentén fokozatosan déli irányba terjeszkedett tovább. 

A Sajó bal partján lévő ősi településmagról nem sok ismeretünk van, mivel nem maradt fenn róla írásos 
anyag. A Sajó jobb partján kialakult újabb (XIII. századi) településről már lényegesen több tárgyi és írásos 
emlék maradt fenn. Ez a település utca szerűen volt beépítve, a lakóházak félig földbeásott, 
szabadkéményes épületek voltak. A jómódúak a templom közvetlen közelébe, földfelszín felé építették 
házaikat. Az épületek jellemzően kőből, fából és földből készültek, tetejüket nád, később zsúpszalma 
borította. 

A XIV. században a falut is birtokló Miskouczy nemzetség tagjai közötti viszály rendezésére tett kísérletek 
során kijelölték a település új határát. Írásos emlékek szerint Keresztúr ebben az időszakban városi 
birtokrangú, jelentős településként volt nyilvántartva. A XV. századra – hosszas pereskedés után – végül 
a Szécsy család nyert birtokjogot vagyona terhére István nádortól, így megszerezték a község akkori 
területének felét. Ebben az időszakban vált szabad királyi várossá és Borsod vármegye székhelyévé a 
szomszédos Miskolc, melynek kiteljesedő fejlődése egyre markánsabban elnyomta a környező 
településeket. Így Keresztúr is alárendelt szerepet kapott a vármegye közigazgatásában és 
településhierarchiájában. 

 

A reformáció és a török hódoltság idején 

1538-ban I. (Szapolyai) János király adománylevelével a tornai Bebek család lett Keresztúr birtokosa. A 
reformációt terjesztő Bebek Ferenc révén vált 1576-ban református templommá a XIII. században épült 
templom. A település jelentőségét bizonyítja, hogy a Bebek család idején hétszer tartottak megyegyűlést 
a faluban. Erre az időszakra tehető a település életére nagy hatást gyakorló szőlőkultúra kialakulása, 
mely rohamos fejlődésének hatására az akkori lakosság mintegy 20%-a foglalkozott borászattal – 115 
boradó fizetésére kötelezett családot vettek nyilvántartásba az 1527. évi összeírásban a félezer körüli 
lakossággal rendelkező településen. 

A XVII. században újabb birtokfelosztásokra került sor, melyekben a Keczer, Szabó, Monoki, Szokoli és 
Bacsó családok jutottak birtokhoz a Bebek család egykori területeiből. 1624-ben Rákóczi György Erdélyi 
fejedelem is birtokot szerzett a községben, melyet az 1657-es lengyel hadjárat kudarca következtében 
elvesztett – Keresztúr török kézre került. A fejedelem rövid birtoklásához fűződik a szőlőkultúra 
továbbfejlesztése, a szőlőnemesítés, új ültetvények létesítése és pincék ásatása, ami hatalmas fejlődést 
hozott a település életébe. A község folyamatos fejlődése ellenére a lakosság szerényebb rétegei – 
jobbágyok és zsellérek – iszonyatos nyomorban tengődtek, mivel ebben az időszakban nem csupán a 
birtokosoknak szolgáltatandó dézsma és robot, hanem a törökök által kirótt beszolgáltatási kötelezettség 
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is sújtotta őket. Amennyiben a törökök által kirótt mennyiséget nem sikerült teljesíteniük, az összes 
élelmet elhurcolták a faluból. A nép nyomorgását látva a birtokosok – köztük Rákóczi György, 
csökkentették a kötelezettségeket, majd a lakosság további fogyatkozásával szembesülve a maradék 
beszolgáltatásától is eltekintettek. A falu hálás lakossága Rákóczi György mellé állt a lengyel hadjáratban, 
ám annak veresége után a falu teljes egészében török kézre került, lakossága nagy része elvándorolt. 

A török megszállás végére a település szinte elnéptelenedett, egy 1710-es összeírás szerint mindössze 
19 család lakta, melynek következtében az új birtokos Szirmai család képtelen volt biztosítani a teljes 
grófi földterület megművelését, így másik birtokuk, Kelecsény(a mai Szirmabesenyő része) település 
szolgáltatott munkaerő-utánpótlást. 

 

Habsburg uralom alatt 

1759-ben újabb határkijelölési okirat készült, amely Sajókeresztúrt a megyeszékhely Miskolc északi 
szomszédjaként nevesíti. A korabeli iratokban az alábbi neveken fordul elő a település: Kerestur, 
Kereztur, Keretwr, Sajökörösztur, Sajokerestur, Sayó-kerestur, illetve Sajókeresztur. Rövidítésekben 
XurmXtur is szerepel. 

A XVIII. század végére mintegy 300 főre nőtt a község lélekszáma. A település birtokhatára is ekkorra 
nyerte el mai mértékét, ugyanis Miskolc területigénye következtében további részeket csatoltak el 
Keresztúrtól. A község megmaradt területe 2834 kataszteri hold (1630,86 ha, azaz 16,31 km2) lett, mely 
gyakorlatilag megegyezik a mai területnagysággal (16,4 km2). 

Bár a község földterülete gyakorlatilag az 1700-as évek vége óta változatlan, a földhasználatban és 
földtulajdonban jelentős változások csak az 1848-as márciusi törvények hatályba lépésével történtek: 
megszűnt az ősiség joga, eltörölték a dézsmát és a robotot, illetve felszabadították a jobbágyságot, 
továbbá növekedett a magánbirtokosok száma. Ezáltal kialakult a nagybirtokokon a jobbágyságot felváltó 
gazdasági cselédség, mely réteg a második világháború végét követő földosztásokig megmaradt. 

Sajókeresztúr külterületi dűlőneveinek egy része történelmi örökség, melyek túlélve a történelem viharait, 
a település múltjának jelentős mozzanatairól tanúskodnak (pl. köves út a mai Diósgyőrbe, szőlőkultúra 
felvirágzása Rákóczi György idején). A jelenleg is ismert dűlőnevek a teljesség igénye nélkül Juhász 
(1994) gyűjtése alapján a következők: Erdő, Bika, Kis-cseres, Nagy-cseres, Kutyaugató, Köves, Szakáll-
bajusz, Középhegy, Előhegy, Bolha, Dóczi, Varjas, Méhész, Nyomás, Feljáró, Visrejáró, Kásás, 
Margitlapos, Kednerföldek, Csurgó, Vizalj, Hatrendes, Gulya legelő, Vett földek, Hosszurét, Mogyorós, 
Narócshát, Uriszög. 

 

A XX. században 

A grófi birtoktestek felparcellázásra és értékesítése a XIX.  század folyamán kezdődött, amikor 6 korona/ 
magyar hold áron lehetett földhöz jutni. A folyamat több hullámban zajlott, míg az 1920-as évek 
agrárválságakor oly méreteket öltött, hogy az egykori grófi birtokból mindössze 600 kataszteri hold (345,3 
ha) terület maradt meg, amely a második világháborút követően erdőkincstári tulajdonba került. A több 
szakaszban történő értékesítéseket a dűlőnevek is tanúsítják: Vettföldek, Hatrendes, stb. 
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A földhöz jutást nehezítette, hogy az 1900-as évek elején történő birtokértékesítés a jelentős jelzálog 
terhek miatt már csak a vagyonosabb réteg földhöz jutását tette lehetővé, ezáltal kialakítva a 
középparaszti és az 50 kh feletti birtokkal rendelkező réteget. A szegényebb rétegek az 1945-ös 
földosztáskor jutottak földterületekhez. Ennek következtében 1945-ben a földtulajdonnal rednelkezők 
megoszlása a következő képen alakult: 

 0 kh ingatlannal rendelkező családok száma   4 
 1-5 kh ingatlannal rendelkező családok száma   36 
 6-10 khingatlannal rendelkező családok száma   20 
 11-20 khingatlannal rendelkező családok száma  65 
 21-50 khingatlannal rendelkező családok száma  45 
 50 kh feletti ingatlannal rendelkező családok száma  9 

Sajnálatos módon az így földhöz jutott családok alig több, mint egy évtizedig élvezhették birtokaikat, 
hiszen az 1958. évi kollektivizálás során le kellett mondaniuk azokról. Az egységes termelőszövetkezeti 
használatba kerülő területek határai fokozatosan elmosódtak, mely meghatározó birtokrendezési 
esemény volt a település életében. 

A földterületek tulajdonviszonyai mellett azok művelési ága is jelentős átalakuláson ment keresztül az 
utóbbi bő másfél évszázad folyamán (1. táblázat). 

1. táblázat: Sajókeresztúr község külterületi részeinek művelési ága 1844 – 1990 (ha) 

Művelési ág 1844 1949 1990 
Szántó 555,9 1049,7 813,8 
Kert - 59,9 65,6 
Gyep (rét, legelő) 611,8 208,9 240,0 
Gyümölcsös - - 47,2 
Erdő 62,2 126,0 176,1 
Szőlő 261,9 73,7 73,1 
Mezőgazdasági 
terület összesen 

1491,8 1518,2 1415,8 

 

A táblázatból jól látható, hogy az 1945. évi földosztás jelentősen átrendezte a művelési ágak megoszlását 
– elsősorban a szántóterület növekedett a gyepterületek kárára. Szembeötlő a korábbi évszázadokban 
meghatározó szőlőkultúra visszaszorulása ugyanebben az időszakban. Megfigyelhető továbbá a 
mezőgazdasági területek mennyiségének csökkenése. A legjelentősebb területcsökkenést a BÉM 1951-
ben induló építésének területigénye, valamint a Kenaljai és Margitlaposi külterületek belterületbe vonása 
és lakótelkekké történő kiparcellázásaokozta a 70-es és 80-anas években. További területcsökkenést 
okozott a sajóbábonyi vasútvonal megépítése, a sajóecsegi vasútállomás bővítése, valamint a 26-os 
számú főút nyomtávbővítése. 
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Történeti térképek tanúskodnak a település fejlődéséről 
(Első, második, harmadik katonai felmérés, Magyarország katonai felmérése) 
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Sajókeresztúr építészete 

 

A település építészetében a XIX.-XX. század fordulóján lényegi változás következett be, amikor is a patics 
és vert falas építkezéseket felváltotta a sárba rakott puha homokkőfal, illetve a vályogfal, melyet 4-5 
soronként téglával egészítettek ki a rágcsálók befészkelését megakadályozandó. Ekkoriban kezdődött a 
mestergerendás famennyezetek fokozatos kiszorulása, a szalmafedeleket felváltotta a pléhlemez vagy a 
cserép. A falak alá kőalapot raktak, amit később szigetelt betonalap váltott fel. A szabadkéményeket 
(melyek sokszor okoztak tüzet), felváltották a zárt kéménybe kötött vaskályhák és „masinák”.Az 1. ábrán 
egy tipikus XIX. századi sajókeresztúri zsellérház látható. 

 

1. ábra: Sajókeresztúri zsellérház a XIX. században 

 

Ez a talpgerendás, favázas szerkezetű, patics falas, zsúppal fedett konytolttetős épület a szegényebb 
emberek egyszerű lakóháza volt. A végében jellemzően nyitott szín volt található, ahol a tüzelőt tárolták. 
Az istálló (amennyiben volt), külön épületben kapott helyet a hozzá tartozó színnel együtt. A sertésólakat 
fából készítették, a tyúkól ezek padlásán kapott helyet. Az istállók lakóházakkal közös tetőzet alá építése 
a XIX. század végén indult. A porták kerítése általában fonott vesszőből készült. Ez a háztípus sajnos 
teljesen eltűnt a településről. 

Ekkoriban a lakószobákat kemencével fűtötték, melyek a szabad kéménybe nyíltak (2. ábra). A 
kemencékben mindenféle hulladékot eltüzeltek. A szenes tüzelés csak a zárt kémények bevezetésével 
kezdődött, amikor a kemencéket elbontották és a tűzhelyhez sütőt építettek. 
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2. ábra: XIX. századi zsellérház hagyományos elrendezése búbos kemencével és szabad 
kéménnyel 

 

A XIX. század derekán jelentek meg a levert karósorra font (ún. patics) kerítések, melyeket a 
századfordulón felváltottak faoszlopra helyezett deszkák (palánkok). A palánkkerítéseket később úgy 
díszítették, hogy az alsó 2-3 sor deszka fölé 60-80 cm-es lecezést tettek. 

A hagyományosan szélesebb falusi porták elkeskenyedését okozta, hogy a megházasodó testvérek 
részére a telek egy részét leválasztották új lakóház építésének céljára. A középvagyonos rétegnél így 
alakultak ki a keskenyporták, mert a széles, nagy portákat csak a vagyonos réteg tudta megtartani, akinek 
volt pénze új építési telket vásárolni a házasulóknak. Az istállók ebben az időszakban kerültek közös tető 
alá a lakóházakkal, valamint ekkortól kezdve építettek nagyobb nyílászárószerkezetet, kettős ajtókat és 
ablakokat az új épületekbe. A faoszlopos tornácokat tégla tornácok váltották fel, de megőrizték a korábbi, 
ún. parasztbarokk stílust. A hagyománytisztelet az akciós lakásépítéseket (pl. ONCSA házak) is 
jellemezte (3. ábra). 

A hagyományos építkezési módok és a parasztbarokk jelleg a XX. század második felében meginduló 
nagyarányú építkezésekkel és átépítésekkel fokozatosan eltűnt a faluképből. Helyét a szocializmus 
meghatározó faluképi eleme, az ún. Kádár-kocka vette át. 

Lakáshelyzet 

Habár a török megszállás kezdetén Sajókeresztúr lakossága mintegy 500 fő volt, azaz nagyjából 100 
háznak kellett állnia a településen, az 1710. évi összeírás csupán 18 lakást talált a településen. Ennek 
oka, hogy az elmenekülő lakosság által hátrahagyott, félig földbevájt házak karbantartás híján az 
enyészet martalékává lette. Az ezt követő időszakok lakáshelyzete, egészen napjainkig, jól dokumentált. 
A rendelkezésre álló adatokat a 2. táblázatban foglaltuk össze. 
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3. ábra: Parasztbarokk stílusban épült ONCSA ház Sajókeresztúron 

 

 

2. táblázat: Sajókeresztúr lakosságának és lakásállományának alakulása (1715-2016) 

Számbavétel éve Lakásállomány (db) Lakosságszám (fő) 
Egy lakásra jutó 
lakosok száma 

(fő/db) 
1715 18 90 5 
1720 23 115 5 
1881 162 731 4,5 
1891 172 752 4,4 
1900 166 729 4,4 
1910 173 748 4,3 
1920 170 764 4,5 
1930 196 864 4,4 
1949 225 817 3,6 
1970 405 1375 3,4 
1990 488 1506 3 
2000 542 1568 2,9 
2010 571 1623 2,8 
2016 567 1563 2,8 
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A lakások száma mellett azok lakóterülete és szobaszáma is növekedett az idő folyamán, azaz egyre 
kényelmesebbé vált a lakhatás. A lakásállomány minőségi változását a 3. táblázat szemlélteti. 
Szembetűnő a minőségi átrendeződés a lakásszerkezetben, hiszen szemben az 1949-es 100 lakosra 
jutó 29,8 szobával, napjainkra 100 lakosra 109,9 szoba jut. Ez egyben sajnos a csökkenő lakosságszám 
indikátora is. 

 

3. táblázat: Sajókeresztúr lakásállományának változása szobaszám szerint (1949-2016) 

Év 
Egyszobás 

lakások (db) 
Kétszobás 

lakások (db) 
Háromszobás 
lakások (db) 

Négy és több 
szobás 

lakások(db) 

Összesen 
(db) 

1949 206 19   225 
1990 35 135 318  488 
2016 16 132 238 181 567 
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Református templom 

A sajókeresztúri református templom (azonosító: 3066, törzsszám: 1208) a falu Szent Keresztről nevezett 
templomáról kapta nevét, mely a XIII. században épült román stílusban. Még a XIII. század második 
felében bővítették, majd a XV. században gótikus stílusban átépítették. A templom mai alakja és 
tornyának felső része 1894-ből származik. Román eredetű önmagában álló, harangtornyos, egyenes 
szentélyzáródás, egyhajós téglalap alakú hajó, kora gótikus vonásokkal. A hajón 2-2 román ill. mérműves 
gótikus ablak látható. A szentély déli homlokzatán egy négyszögletes és egy csúcsíves gótikus ablak 
nyílik. A keleti falában kora gótikus mérműves ablak. A déli bejárat pálcatagos keretű, csúcsíves 
toronyaljból nyíló, falán áthelyezett pálcatagos bélletű kapu közel félköríves. Országos szintezési pont 
található a torony falában. 

A falunak 1576-ban önálló református egyháza volt, mely a középkori templomot használta. A templom 
azonban a XVII. században a török hódoltság végi harcok során elpusztult, és 1709-ben építették újjá. 
1725-ben emelték a nyugati homlokzat elé az akkor még alacsonyabb kőtornyot, amelyre négy fiatornyos 
fagalériás toronysisak készült. 1765-ben villámcsapás érte tetőszerkezetét, helyreállítását a vármegye is 
támogatta. A tetőszerkezet egy része 1860-ban leégett, az 1893-as nagy tűzvészben pedig teljesen 
megsemmisült, tornya is leégett. Schulek János tanácsa alapján építették újjá a következő évben (1894.). 
Az építkezés során a torony falait mai magasságára emelték fel, és gúla alakú sisakot, valamint 
támpilléreket kapott. Fent a torony falán egy kétosztású, alatta rézsűs ablak van. A hajónak kora gótikus, 
keletelt keskeny szentélye, déli oldalán három rézsűs és egy mérműves XV. századi ablaka van. Belül 
pilléres diadalíve, toronyba vezető, nyugati kapuja pálcadíszes, négybélletes. 1760-70 között kerítőfalat 
raktak a templom köré. A falban egy székely kapuhoz hasonló kettős díszkaputalálható, gyalogos és 
kocsibehajtós nyílással, fazsindelyfedéssel. A kapu felirata magyarul így hangzik:  

 

„A templomunk ezen kapuszárnyai 
közköltségen emelve e helyen állnak az 

üdvösség visszaszerzése 1766-ik évének 
március 14-e óta.” 

 

A kerítés megépítéséig a templom köré temetkeztek. 1924-ben új padok készültek és újabb támfalakat 
emeltek a templom falainak megerősítésére. 1969-ben egy ablak helyreállítása során derült ki, hogy a 
keleti oldal gótikus ablaka eredetileg román stílusú volt, így ebben a stílusban állították helyre. A 
megmaradt ötkarélyos ablakfelső állítólag a legrégebbi, ami abban a korban hazánkban készült. A belső 
tér teljes hossza 28 méter, a hajó szélessége 7,5 méter, a szentélyé 5,5 méter. A templomban 355 ülőhely 
található, mennyezete sík, vakolt. Orgonáját Angster József építette 1906-ban négy változattal. A 430 kg-
os harangját Seltenhofer Frigyes öntötte 1894-ben Sopronban, a 370 kg-osat a budapesti Harangművek 
készítette 1928-ban. Napjainkra templomunk végveszélybe került és minden eddigi erőfeszítésünk a 
megmentésére eredménytelen maradt. 
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Sajókeresztúr napjainkban 

 

Pro Lecsó piac 

A Pro Lecsó program, melybe Sajókeresztúr 
község is bekapcsolódott, rászorulóknak 
kíván segíteni azzal, hogy a helyi 
önkormányzatokkal együttműködésben 
kertművelésre ad lehetőséget és régi, 
elveszettnek hitt tudásokat tanít „újra”. A 
program a vegyszermentes gazdálkodáson 
keresztül közösség- és településfejlesztést, 
azaz komplex fejlesztést kíván elérni. 

A Pro Lecsó program a Pro Cserehát Egyesület projektterveként nyert 2010-ben a Nobel-díjas 
közgazdász, Muhammad YunusSocial Business ötletpályázatán. Ez a nyeremény, valamint az Erste 
Alapítvány támogatása segített elindítani a programot. A név adta magát: olyan ételről van szó, amit szinte 
mindenki szeret, könnyen lehet megfőzni és zöldségből van. 

A program keretében az egyesület együttműködik a helyi önkormányzatokkal annak érdekében, hogy 
helyben területet kapjanak. Nem közösségi keretek jönnek létre, mert az önkormányzatnak világos 
fenntartói feladatai vannak (biztosítja a terület körbe kerítését, vizet, szerszámot, stb.), ez a szerep 
azonban településről településre változik. A kertekben rászorulók dolgoznak, saját szabadidejükben, saját 
fogyasztásra termelnek. Ha felesleg keletkezik, akkor abban is segítenek, hogy mit kezdjen vele a pro 
lecsós kertész. 

Az adott helyszínen három-négy alkalmas állapotfelméréssel, toborzással kezdenek. Képzést és 
tankönyvet is biztosítanak a későbbi eligazodáshoz. De kellenek a helyiek is: minden helyszínen lesz egy 
helyi oktató-intéző. A kertet művelőknek pedig nemcsak a közös kertben, hanem a saját otthonaikban is 
kell kertészkedniük. A programba jelentkezők aláírnak egy kvázi szerződést is, ami az elkötelezettség 
erősítését, a felelősségérzet kialakulását szolgálja. 

A kerteket úgy alakítják ki, hogy vetésforgóban olyan növényeket ültetek egymás mellé, amelyek védik 
egymást-magukat, így mintegy „öngyógyítja” magát a terület. Vegyszermentes a gazdálkodás, de bionak 
nem mondható, mert nem bevizsgált, minősített biogazdálkodásról van szó. 

A termelés szakmai felügyeletét az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézet Közhasznú Nonprofit Kft. 
(ÖMKi) adja, a program megvalósítása során használt tananyag a Pro Cserehát fejlesztése, a 
biokertészeti rész kidolgozásában többek között a Gödöllői Szent István Egyetem Környezet- és 
Tájgazdálkodási Intézetének (KTI) munkatársai segítettek. 
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A Pro Lecsó program négy helyszínen indult: 
Hejőszalontán, Bükkaranyoson, Hejőkeresztúron és 
Sajókeresztúron. tapasztalat az, hogy nagy a kezdeti 
lelkesedés a részvétel iránt, azért van lemorzsolódás 
is. Eddig összesen száz családhoz jutott el a Pro 
Lecsó. A kertművelés mellett programokat, 
magbörzéket, az egészséges táplálkozást 
népszerűsítő előadásokat is szerveznek, közös 
főzéseket tartanak a kertekben. Mostanra eljutottak 
oda is, hogy van olyan kert, amely a település 
intézményeinek a konyhájára termel. 

Az első Pro Lecsó piacot 2015-ben rendezték meg 
Sajókeresztúron a „Hejő-Sajó: Fő a közös lecsó!: 
Hejő-Sajó menti települési hálózat a fenntartható 
települési gazdálkodásért” program keretein belül. 
Sajókeresztúr főtere egy délelőttre piactérré változott 
a település és a programban résztvevő Pro Lecsó 
kertészek, települési koordinátorok, oktató-intézők és 
közös munkájának hála, ahol ízlésesen elrendezett 
standokon válogathattak a piacra érkezők a Pro Lecsó 
kertekben termett vegyszermentes zöldségek, 
fűszerek, az azok felhasználásával készült termékek 
és egyéb települési specialitások között. 

Hejőkeresztúr, Kistokaj, Sajókeresztúr, 
Szirmabesenyő, Sajóbábony, Sajósenye, Sajóecseg 
és Sajóvámos Pro lecsó kertészei kitettek magukért: 
igazi piaci hangulatot varázsoltak saját standjuk köré 
kóstolókkal, díszekkel, kreatív ötletekkel. Képviseltette 
magát Hejőkeresztúr és Bükkaranyos Pro Lecsó 
csapata is, akik szintén vegyszermentes gazdálkodást 
folytatnak saját településükön. A jó hangulat adott volt 
már a piac kezdetétől fogva: a különböző településről 
érkezett kertész-kofák értékelték és dicsérték 
jókedvűen egymás termékeit, de a „csak” vásárolni 
érkezők is nagyon jól érezték magukat a vidám piaci 
hangulatban. 

A közösségi házban különleges élményben lehetett 
része, aki a vásárlás után egy kis nyugalomra vágyott. 
Fényképek tanúsították, milyen intenzív munka folyik 
a Hejő-Sajó program keretein belül, hogyan 
varázsolódott ugart területekből bőven termő, 
vegyszermentes kert a sok Pro Lecsó kertész 
munkájának köszönhetően.  
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Egyedülálló gyűszűkiállítás és gyönyörű, kézzel készített dísztárgyak is elbűvölték a kiállítás látogatóit. 

A Sajókeresztúri óvoda kiscsoportosai az erre az alkalomra készült kis műsorával bűvölték el a piac 
közönségét. A piac forgataga mellet átadták a leendő befőző- és tartósító konyha épületét is.A piacra 
érkező gyerekeket környezetbarát, újrahasznosító foglalkozások várták: használt műanyagpalackból 
készült nyomda, tojástartóból készíthető virág, színező és arcfestés. 

Az eseményen nagy örömünkre részt vett a Pillangó Fejlesztések munkáját támogató ERSTE Alapítvány 
több munkatársa, a Hejő-Sajó projekt referense az Ökotárs Alapítványtól és B-A-Z megyei parlamenti és 
megyei képviselő, a programban résztvevő települések polgármesterei és az Upsalai Egyetem kutatója 
is. 

Az I. Pro Lecsó piac elérte célját: a Hejő – Sajó menti települések és a környékbeliek kedvet kaptak a 
közös piacoláshoz, így 2016-ban megrendezésre került a II. Pro Lecsó piac is a „Sajó vize összeköt” 
nemzetközi rendezvény keretében. Ekkor Hejőkeresztúr, Sajókeresztúr, Szirmabesenyő, , Sajósenye, 
Sajóecseg, Sajóvámos, Kistokaj, Ároktő, Edelény-Finke  és Kázsmárk vegyszermentes Pro Lecsó 
termékeit ismerhették meg az érdeklődők. 

A “Hejő- Sajó: Fő a közös lecsó: Hejő-Sajó menti települési hálózat a fenntartható települési 
gazdálkodásért” című projekt célja, hogy a Pro Lecsó kertészeti programot a települési szintről a mikro-
régiós szintre emelje, és a kertészeti programon túlmutatóan is aktivizálja, a fenntarthatóság iránt 
elkötelezetté tegye a résztvevő települések lakosságát. A projekt eredményeként a közösségeken belül 
és a közösségek között együttműködés jön létre, ami a hosszú távú, közös település és régiófejlesztés 
esélyeit nagyban erősíti. A résztvevő települések vezetői, a helyi közalkalmazottak, valamint a teljes 
lakosság a fenntartható fejlődés olyan alapismereteit tudják elsajátítani a projekt során, mint a 
vegyszermentes kertészeti praktikák vagy a környezetbarát településfejlesztés eszköztára. 
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Keresztúr Nev  Települések Nemzetközi 
Találkozója 

A Keresztúr Nevű Települések Találkozója immár közel két évtizedes múltra tekint vissza. A kezdetek 
1999-ben, a bodrogi árvíz után indultak el, amikor a sajnálatos esemény kapcsán találkozott 
Balatonkeresztúr és Bodrogkeresztúr, és felvetődött, hogy érdemes lenne kapcsolatot építeniük a többi 
Keresztúr nevű településsel is. Az elhatározást tettek követték, és 2000. szeptember 8-10 között 
megtartották Balatonkeresztúrban a Keresztúr Nevű Települések első találkozóját. 2001-ben, a második 
találkozón, Rákoskeresztúron, megalakult a Keresztúr Nevű Települések Szövetsége, mely a települések 
együttműködését segíti, a találkozókat koordinálja. A Szövetségnek jelenleg 16 tagja van: 

 Almáskeresztúr  

 Balatonkeresztúr 
 Bácskeresztúr 

 Bodrogkeresztúr 

 Bp. Rákoskeresztúr 

 Csicsókeresztúr 
 Hejőkeresztúr 

 Kaposkeresztúr 

 Magyarkeresztúr 

 Murakeresztúr 

 Nagykeresztúr 
 Nemeskeresztúr 

 Ördögkeresztúr 

 Petrikeresztúr 

 Ráckeresztúr 

 Sajókeresztúr 
 Sarkadkeresztúr 

 Sárkeresztúr 

 Székelykeresztúr 

 Tiszakaresztúr 

„Településeink között az elmúlt évek során erős kötelék alakult ki. Határon belüli és azon átívelő 
testvértelepülési kapcsolatok alakultak. Önzetlenül segítettünk egymásnak, ha valakinek komoly gondja 
támadt. Kapcsolatok épültek intézmények, egyesületek, civil szervezetek között. Erősödött a 
magyarságtudat és hagyományaink megőrzése. Szövetségünk alapvető céljai mindennapi kapcsolataink 
részévé váltak.” 

Kovács József 

KNTSZ Elnök 

 

Sajókeresztúr két ízben, 2012-ben és 2017-ben volt házigazdája a Keresztúr Nevű Települések 
Találkozójának, amely immár 25 Keresztúr nevű település lakosait hozta össze határon innen és túlról.  



TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV 

 18 

  
Almáskeresztúr Balatonkeresztúr 

  
Bácskeresztúr (Vajdaság) Bodrogkeresztúr 

 

Nem található címer. 

Budapest-Rákoskeresztúr (Rákosmente) Csicsókeresztúr (Erdély) 
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Hejőkeresztúr Kaposkeresztúr 

  
Magyarkeresztúr Nemeskeresztúr 

Nem található címer. 

 
Ördögkeresztúr (Erdély) Petrikeresztúr 
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Ráckeresztúr Sajókeresztúr 

  
Sarkadkeresztúr Sárkeresztúr 

  
Székelykeresztúr (Erdély) Tiszakeresztúr (Kárpátalja) 
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Természeti örökség 
A település közigazgatási területét érintő védettségek a következő táblázatban láthatók. 

Tájképvédelmi terület lehatárolása Nagyvízi meder területe 

Kiemelt jelentőségű természetmegőrzési Natura 
2000 terület 

Nemzeti Park érintettsége 

Tájrehabilitációt igénylő terület Országos ökológiai hálózat 
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Sajó 
Magyarország kilencedik legbővebb vizű felszíni vízfolyása a Duna, Tisza, Dráva, Mura, Maros, Hármas-
Körös, Szamos, és a Bodrog után (nem feltétlenül ebben a sorrendben). Szlovákiában a Gömör–Szepesi-
érchegységben ered, Dobsinától nem messze, de másik völgyben: a Stolica nevű csúcs (1476 m) alatt, 
mintegy 1300 méteres tengerszint feletti magasságban. A fenyőkkel sűrűn benőtt hegyoldalról gyorsan 
leszalad, hogy aztán kis folyócskává (vagy igen bővizű patakká) cseperedve máris kiléphessen az 
emberek által megművelt földekre. Ezután sorra veszi fel rohanó mellékvizeit a fő közlekedési útvonal 
mentén kanyarogva. 

A Sajó hazai szakaszán az 1930-as években készültek előzetes tervezetek az összefüggő szabályozási 
munkálatok és a folyó hajózhatóvá tételére vonatkozóan, azonban a II. világháború során felmerült 
költségek átcsoportosítása miatt az elképzelések jelentős része csupán terv maradt, így napjainkban a 
Sajó folyó a borsodi iparvidékhez közeli szakaszai kivételével csak részben szabályozott. Több ponton 
létesítettek középvízi szabályozási műveket, melyek célja főként a homorú part biztosítása, valamint a 
közeli hidak, utak, vasútvonalak védelmét szolgálta. A gyakran nem megfelelő módon és helyen kialakított 
védműveket azonban a Sajó több helyen kikezdte vagy elrombolta, így nagy kiterjedésű árvízvédelmi 
töltések hiányában a folyó egyes szakaszain napjainkban is intenzív s szabad kanyarulatfejlődés zajlik.  

A folyó élettér, környezet, háttér és közeg egyszerre, mindamellett, hogy az itt lakók életének szerves 
része. Évszázadok óta alakítja a falu arcát és szervezi életét a folyó. 

Elsősorban természetesen életteret biztosítanak különböző állat- és növényfajoknak, melyek a környék 
palettáját gazdagítják, valamint élettel töltik meg a nyáresti levegőt vagy a tavaszi pocsolyákat. A 
vízfolyásokat övező ligeterdők különleges látványt nyújtanak, ahogy a fák lábbal a vízben állnak, a 
vízinövények pedig a partra kapaszkodva élvezik a víz nyújtotta lehetőségeket. Ezek a ligeterdők 
leggyakrabban enyves égerből, fűz fajokból állnak, és a természet érzékeny egyensúlyának indikátorai. 
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A település mellett folyó Sajó a régi településszerkezetet is meghatározta, nem csoda tehát, hogy a 
település főutcája követi a folyó kanyarulatát, és vele párhuzamosan alakult ki a település mai képe. 

Mint minden vonalas elem a tájban, a folyó is ökológiai folyosóként szolgál az állatok, növények és 
információk számára, mellyel a társulások stabilitásához járul hozzá. Szabályozásával éppen ezt a 
kulcsszerepét veszítené el, ezért sem a meder kiépítése, sem a növényzet irtása, átalakítása nem 
megengedett. Hosszútávon a folyó jelen állapotában való megőrzésére, vagy a természetesség 
fokozására kell törekedni. 

A víztestnek jelentős hőmérséklet kiegyenlítő és klímaszabályozó szerepe van, ami a XXI. századi forró 
nyarakon kincset ér. A főtér a folyó és a főutca két ága által közrezárt, élhető zöldterület, mely a lakosok 
mindennapjait szolgálja. A folyóra szerveződő építmények (hidak, gazdasági épületek) építészeti 
emlékek őrzői, a régi korok építészeti stílusát, technikáig zárták magukba, és az érzékeny szemléletet, 
mellyel a régi kor embere a természethez viszonyult. Partnerként tekintett a folyóra, melynek változásai 
meghatározták a gazdálkodás ritmusát és határait. 

A mai és a régi tájban is karakteres elemként jelenik meg a folyó, mint mezsgye és élő határ művelt és 
nem művelt, vagy lakott és művelt területek közt. A táj ezen lüktetése a ma diverzitásnak nevezett 
együttes elődje. Megőrzése kiemelt szempont, melynek egyik eszköze lehet a folyóval való ismerkedés, 
akár oktatás formában, akár az egyre inkább elterjedő futás révén. 
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Tájhasználat 
A táj egy érzékeny egyensúlyi állapot megtestesülése, melynek jövője a mi kezünkben van. A települést 
körülvevő táj az évszázados művelés során létrejött szokások, viszonyok, kulturális és természeti értékek 
együttesét őrzi és tükrözi. A 21. században látható tájhasználat egy pillanatkép, melynek megőrzése 
kiemelt feladat, ennek eszköze pedig a tájvédelem. 

Natura 2000 jogi jellegű területek érintik a település jelentős részét, melyek elsősorban az élőhelyeket 
védik, ezzel a védett vagy értékes fajok otthonát, nemzetközileg értékes vizes élőhelyeket és önmagukat 
a fajokat is őrzik. A „védelem” kihat a gazdálkodás intenzitására, az alkalmazható módszerek és anyagok 
típusára. 

A települést ölelő táj tájképvédelmi övezet része, ezért nem csak a zoológiai és botanikai értékek miatt 
szükséges a külterületi részek védelme, de tájesztétikai okok miatt is. Érték a kopár sziklás felszín a 
száraz gyepekkel és a kanyargó folyót követő fűzliget is.  

A település környéki mozaikos szerkezetű terület fajgazdagsága és egyedi szépsége a természetvédelmi 
kezelési tervek alapján, a művelési ágaknak megfelelő használattal őrizhető meg. A művelési ágak 
arányának és az épületek sűrűségének megőrzése, a történeti tájrendszerhez igazodó használat és 
fejlesztés különösen hangsúlyos elvárás. 

Egy táj védetté nyilvánításának célja a táj jellegének megőrzése, természeti értékeinek a felszíni és 
felszín alatti vizek és vízkészleteknek, és vízgyűjtőinek, az érintett területek erdeinek, termőtalajának és 
más megújuló természeti erőforrásainak védelme, és a természetszerű gazdálkodási módok elterjesztése 
révén a vízminőség javítása. E cél a természeti területek élőhelyi adottságainak, természetes 
terepviszonyainak, vízháztartásának, növénytársulásainak megőrzése esetén teljesül, a történetileg 
kialakult, racionális tájhasználat, művelési módok fenntartásával. Meg kell akadályozni a települések 
összenövését, a mezsgyék megszűnését. Erre kell törekedni a következő évek, évtizedek során is, hogy 
ez az érzékeny védelmi rendszer hibátlanul működhessen tovább. 
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Különböz  építészeti 
karakterterületek 

Sajókeresztúron 
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Hagyományos falukép 

 

A hagyományos faluképi terület - ófalu - 
nevezzük bárhogy, érték. Településünk ősi 
identitását őrzi. Századok csöndes tanúja, 
mely némán mégis érezhetően mesél 
elődjeink életéről. Az egyszerű házak közt 
sétálva beszippant a múlt, s időutazás 
részesei leszünk.  

A történeti településrész a falu ősi magja, 
mely szinte érintetlenül vészelte át a XX. 
századot. Az itt meglévő több évszázados 
telekszövet (keskeny szalagtelkek) az 
oldalhatáron álló beépítési módot tette 
lehetővé. Ez tájegységtől függetlenül a 
magyar falu általános képe is. 

Erre a településrészre az illeszkedés 
jegyében építsünk, vegyük figyelembe a 
meglévő épületek karakterét. Az ide épülő 
házak oldalhatáron állnak, sátor-, vagy 
nyeregtetősök. Tetőgerincük az utcára 
merőleges, a tetőhajlás 35-40 fok közötti, a 
lábazat 60-70 cm. Színek tekintetében 
visszafogottak.  

Az esetleges tárolókat, melléképületeket a 
főépülettel összhangban, azzal együtt 
tervezve alakítsuk ki. Kerítés építésekor 
nyugodtan meríthetünk ihletet az itt található 
régi házak kerítéseiből. Érdemes a meglévő, 
szép példákat megfigyelni, s ezek alapján 
mai, modern, de a faluképbe illeszkedő 
kerítést tervezni. A teljesen átláthatatlan, 
tömör utcai kerítés kerülendő. Bár az oldalsó 
és hátsó kerítések rejtettebbek, mégis 
érdemes anyagukat, zártságukat átgondolni. 
Célszerű szem előtt tartani, hogy ezen a 
vidéken hagyományosan léckerítés 
választotta el a portákat, majd a 70-80-as 
évektől fokozatosan teret hódított a fa, vagy 
betonoszlopokra feszített drótháló.  
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Kertvárosias övezet 

A település déli oldalán 
találjuk a kertvárosias 
övezetet, melyre kis méretű, 
szinte üdülőház karakterű 
épületek jellemzőek, melyek 
mégis lakófunkciót töltenek 
be. 

A kisebb házak között 
találunk később épült, a 80-
90-es évekre jellemző 
típusházat is. Az utcakép 
emiatt nem egységes, 
viszont több szakaszon 
egységes gyümölcsfasor 
ellensúlyozza a homlokzatok 
változatosságát. 

Az övezetre jellemzőek a 
szolid, pasztell színű 
homlokzatok, a kő vagy 
beton pilléres léckerítések, a 
gyepes árkok és az egyoldali 
villanyoszlopok. 

A településrész karakterét 
alacsony, maximum 2 szintű 
beépítéssel, előkerti 
zöldítéssel és gyümölcsfával 
való utcafásítással lehet 
megőrizni.  

Az utcákra néző, áttört 
kerítések jól kiegészíthetők 
nyírt sövénnyel. A 
hagyományos kerítésszínek 
és anyagok használata 
javasolt. 

A hagyományos faluképi 
övezetben látható színek és 
homlokzati irányok itt is 
iránymutatóak lehetnek. 
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Nincs korszak, mely annyira átírta 
volna településeink hagyományos 
képét, mint a 80-90-es évek típusterv 
építészete. Új parcellázású területen, 
oldalhatáron álló beépítéssel 
készültek a típusházak. A 
hagyományos falusi arányrendszert 
figyelmen kívül hagyva, épültek a 
szuterén-földszint-tetőtér 
elrendezésű épületek.  

A falu ezen része gyakorlatilag 
kertvárossá alakult, a Petőfi utca két 
oldalán széles, gondozott zöldsáv, 
majd a kerítések, s az előkert mögött 
a falusi léptékhez képest nagy házak 
állnak. Az új építésű rész karakteres 
eleme az utcára merőleges 
nyeregtető, valamint a kő lábazat.  

Ha a falu ezen új, dinamikusan fejlődő 
részére építkezünk, az alábbiakat 
vegyük figyelembe: 

Az ide épülő házak oldalhatáron 
állnak, nyereg- vagy sátortetősök. 
Tetőgerincük az utcára merőleges, a 
tetőhajlás 35-40 fok közötti, a lábazat 
kőből épül, vagy kőburkolatot kap. Az 
esetleges tárolókat, melléképületeket 
a főépülettel összhangban, azzal 
együtt tervezve alakítsuk ki. Az 
épületek színezésekor kerüljük a 
harsány, élénk színeket. Kerítés 
építésekor nyugodtan meríthetünk 
ihletet az ófalu kerítéseiből.   
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Kockaházas övezet 

A hatvanas-hetvenes években erős átalakuláson 
ment keresztül a falu, megjelentek a 
„kockaházak”. Ahogy a 20-as, 30-as években 
divathullámként söpört végig térségünkben a 
cserépfedés- eltüntetve a zsúpfedeles tetőket- 
úgy formálta az új stílus is a faluképet. Ezek a 
10x10 méteres, sátortetős, az utcafronton két 
nagyszobával és két nagy ablakkal rendelkező 
épületek alapjaiban változtatták meg 
településrészek, gyakran egész települések 
utcaképét. A modernizálódó, városiasodó 
társadalom változó életformájához igazodtak az 
új házak is a középfolyosóról feltáruló alaprajzi 
elrendezéssel. Lehet őket szeretni, gyűlölni, 
azonban koruknál fogva lassan e házak is épített 
örökségünkké válnak, s sokunk számára a 
nagyszülők szeretett hajlékát jelentik. A 
kockaház a parasztházzal ellentétben 
tökéletesen megfeleltethető a XXI. századi 
ember igényeinek. Alaprajza, tömegformálása 
miatt energetikai korszerűsítése sem 
ördöngösség.  

Erre a településrészre az illeszkedés jegyében 
építsünk, vegyük figyelembe a meglévő épületek 
karakterét. Az ide épülő házak oldalhatáron 
állnak, sátor-, vagy nyeregtetősök. Tetőgerincük 
az utcára merőleges, a tetőhajlás 35-40 fok 
közötti, a lábazat 60-70 cm. Színek tekintetében 
visszafogottak. Az esetleges tárolókat, 
melléképületeket a főépülettel összhangban, 
azzal együtt tervezve alakítsuk ki.  

Kerítés építésekor nyugodtan meríthetünk ihletet 
a falubeli parasztházak, illetve a szomszédos 
ingatlanok kerítéseiből. Érdemes a meglévő, 
szép példákat megfigyelni, s ezek alapján mai, 
modern, de a faluképbe illeszkedő kerítést 
tervezni. A teljesen átláthatatlan, tömör utcai 
kerítés kerülendő. Ezen a vidéken 
hagyományosan léckerítés választotta el a 
portákat, majd a 70-80-as évektől fokozatosan 
teret hódított a fa, vagy betonoszlopokra feszített 
drótháló.  
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A kockaházak vakolt 
keretezésű, hatalmas ablakai 
jól példázzák az ablakok 
településkép formáló szerepét. 
Látnak és láttatnak. Többnyire 
rejtett redőnytokkal egybe-
építve készültek, cseréjükkor 
igyekezzünk e karakter 
megőrzésére - a látszó, külső 
redőnytok nemcsak a hasznos 
bevilágító felületet csökkenti, 
de sokat ront a gondozott 
település-képen is. Ha mégis 
külső tokos redőnyt választunk 
(mert például a beépített tok 
energetikailag nem korszerű-
síthető), javasolt a vakolható 
redőnytok választása, így az a 
homlokzat színezése után 
beolvad a falsíkba. 
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Tömbházas övezet 

A település egy szigetszerű zárványa a három tömbházból álló terület a Petőfi utcán. A zárvány karaktere 
idegen a településtől, városi hangulatot hordoz, szemben a falusi, emberi léptékkel. Az épületek állapota 
jó, kerítéssel elzárt önálló zöldterületben állnak. Saját garázssorral és bejáratokkal rendelkezik. A terület 
faállománya értékes, de ritkás. 
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Ipari / vasúti övezet 

A település nyugati, délnyugati határát egyértelműen a vasút, míg a keletit a Sajó határozza meg. E kettő 
közt fejlődött a belterület, és maradt meg markáns térszervezőként a vasút vonala, illetve a BÉM Zrt. 
iparterülete. E kettő határozza meg a település nyugati kapcsolatait, de nem jelent komoly korlátozást, 
hiszen a vasút és a DÉM után a 26-os számú főút következik a sorban.  
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Pincesor 

 

A 26-os főút délnyugati oldalán található, lombok közé bújva a sajókeresztúri pincesor, mely több 
utcácskából, és több, mint 50 pincéből álló területet ölel föl. Az épületek egy része látható csupán a főútról, 
a többit a gyümölcsfák lombja takarja, és csak a domboldalon fölfelé haladva tárulkoznak föl a látogató 
előtt. A pincesor hangulatát meghatározzák a 20. századi építészi hagyományok és anyagok. Számos 
értékes anyaggal, színnel találkozunk. 
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Építészeti ajánlások 
„Jó itt. Nincs más, 
csak a kis ház. 
Kint csönd és fény. 
Bent te meg én.” 

 

Szabó L rinc 

 

Ahhoz, hogy egy falu vonzó legyen, nincs szükség feltétlen az ausztriai előképek haza megvalósításával 
vért izzadva. Nem attól lesz szép egy magyar település, hogy egyetlen légkábel sem csúfítja el a tökéletre 
nyír gyeppel és fényes autókkal teli utcákat, hanem attól, hogy egységes. tudja, mi az övé, mitől 
Sajókeresztúr az a kerítés, az a kémény vagy homlokzat. Az építészeti ajánlások fejezet célja, hogy 
rámutasson, milyen elemek, karakterjegyek és összetevők alakítják egy falu arculatát, és jelen esetben 
mit lehetne tenni, hogy Sajókeresztúr egy tündérfalu lehessen. 

Az ajánlások kiterjednek minden olyan elemre, ami a településen járva befolyásolja az összképet. Legyen 
az kerítés, előkert, alkalmazott növények, tornácok, tetődíszek, ajtók, ablakok vagy egyéb díszítő 
részletek. Mutatunk szakmai szempontból néhány jó példát, ami a későbbi felújításoknál mintául 
szolgálhat. 
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Hagyományos falukép 

Magasság 
 
 
Sajókeresztúr hagyományos településrészén a házak 
magassága közel azonos. A meglévő épületek közé 
épülő új házaknak hasonló magassággal kell épülniük, 
mint környezetük. A túl magas házak nem illeszkednek 
Sajókeresztúr hagyományos településrészének 
utcaképébe. 
 

 
 

 
 

  

Telepítés 
 
 
A hagyományos településrészen a házak telepítése 
oldalhatáron álló, a telken belüli elhelyezkedése az 
utcára merőleges rendszerű. A nem utcára 
merőlegesen telepített, indokolatlanul, nagy-
mértékben hátrahúzott családi ház építése nem 
javasolt. A családi házak a telek oldalhatárán állnak, a 
ház mögött növényzettel határolva kialakítható a 
védett kert. 
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Tetőhajlásszög 
 
 
Sajókeresztúr hagyományos településrészén a családi 
házak tetőhajlásszöge közel azonos. A meglévő 
épületek közé épülő új házaknak hasonló 
tetőhajlásszöggel kell épülniük, mint környezetüknek. A 
túl magas, illetve túl alacsony hajlás-szögű tetővel 
rendelkező épületek nem illeszkednek a településrész 
utcaképébe. 
 

 

 

 
Tetőforma 
 
 
A településrészen lévő családi házak tetőformája 
egyszerű. Új házak építésénél a szomszédok 
figyelembe vételével kell illeszkedni. 
Amennyiben az építési telek körül kialakult egy 
nyeregtetős házakból álló utcakép, úgy oda ne tördelt 
tetőformájú épület kerüljön, hanem a szomszédokhoz 
hasonló nyeregtetős tetőformájú. 
Amennyiben az építési telek körül sátortetős épületek 
állnak, úgy oda ne tördelt tetőformájú épület kerüljön, 
hanem a többi épülethez hasonló tömegű és 
tetőformájú. 
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Színhasználat 
 
 
A hagyományos faluképű településrész színvilága 
változatos, mégis megfigyelhető egy visszafogott 
illeszkedés, hasonló anyag- és színhasználat. 
Sajókeresztúr hagyományos településrészén a 
meglévő épületek színvilágához illeszkedő új épületek 
építése ajánlott. Nem elfogadható a feltűnő és kirívó 
színhasználat, a rikító színű fémlemez fedés és 
burkolat. 
 

 

 

 
Kerítés 
 
 
Sajókeresztúr hagyományos részein az áttört 
kerítések kívánatosak, tömör és nem átlátható 
megoldások nem elfogadhatóak. 
 

 

 

 

 

 

 
 

  



TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV 
 

 41 

Kerítések 

 

Ha végignézünk egy utcán a házak mellett 
a legmeghatározóbb elem a kerítés, mert 
nagy felületen jelenik meg, így erősen 
formálja az utcaképet.  

Éppen ezért kerítés építésekor a 
hagyományos anyagok és színek 
alkalmazását javasoljuk. Nem véletlenül 
alakult ki az a forma és ritmus, amit ma is 
láthatunk eredeti, vagy adaptált formában. 
A régi mesterek tudták milyen anyagot, 
színt és arányt kell alkalmazni.  

Sajókeresztúron egyértelműen a fa 
kerítések a dominánsak, abból is a vékony 
léckerítés fordul elő leggyakrabban, 
színben a natúr fa, sötétbarna, fehér és 
szürke jelenik meg. Ezzel párhuzamosan 
láthatunk kovácsoltvas kerítést, vékony 
pálcákból, apró díszekkel, vas kapukat, 
alul zárt zónával, a táblák közepén 
díszítéssel. Ez a kerítés forma 
támogatható és továbbélésre érdemes, 
mert már múltja van. 

A faluban léckerítés, léckerítés kő 
lábazattal, kovácsolt vaskerítés elem kő 
lábazattal és pillérrel, illetve fa vagy 
vékony elemekből álló kovácsoltvas kapu 
(felső két harmadban) alkalmazása 
ajánlott, amin keresztül látszanak a 
szépen rendben tartott kertek, az udvarok 
és a melléképületek. Zárt kerítés és teljes 
zárt kapu alkalmazása nem javasolt. 
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Tornácok  

Parasztházaink leglátványosabb 
építészeti eleme a tornác. Ez a 
fedett, de oldalról nyitott folyosó 
egyfajta külső közlekedőként 
eredetileg a háromosztatú ház 
egymással össze nem kapcsolt 
helyiségeinek megközelítésére 
szolgált. Tömegformálás 
tekintetében lehetett oszlopos, 
vagy nyitott, az oszlopos változat 
többször kis lábazati fallal, fa 
ajtócskákkal épült, ezáltal nyitott 
előszobává, tárolóvá vált. A tornác 
a társasági élet színtere is volt, 
hiszen itt lehetett beszélgetni a 
szomszéddal, vagy bármely betérő 
vendéggel, akit nem kívántak 
beljebb invitálni. A kinyúló tető 
árnyékoló szerepéről sem 
szeretnék megfeledkezni.  

Mivel a falusi építészetünk 
meghatározó karaktereleme, 
meglévő épületeknél 
megőrzéséről, igényes 
felújításáról mindenképp 
gondoskodni kell. Új építés esetén 
megfontolandó, hogy az új épület 
miként reagáljon környezete 
tornácos házaira. Amennyiben az 
építéssel érintett terület 
karaktervédelem alá esik, 
mindenképp ajánlatos tornácot 
építeni. 
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Ajtók, ablakok 

Ahogy a szem a lélek tükre, úgy az 
ablakot is hívhatjuk az épület 
szemének. Tükrözi mindazt, amit 
az épület képvisel, a stílust, a kort, 
az állapotot. Éppen ezért van 
jelentősége, milyen üveg, keret, 
szín és anyag jelenik meg az 
ablakon, ajtón vagy környékükön. 
Az ablakon keresztül látjuk az 
utcát, itt süt be a nap a szobába, 
és ide teszünk virágot, ha szépet 
szeretnénk látni. az ajtón keresztül 
érkezik meg mindenki az 
otthonába, a küszöbtől már az 
otthona várja. 

A múlt századi ablakokat 
jellegzetes homlokzatdísz fogja 
keretbe, melyet továbbélésre 
érdemesnek tartunk. A homlokzat 
díszítése szolid színekkel, 
nonfiguratív formákkal támogatott. 
Javasolt osztott, fa ajtó 
alkalmazása, domború üveg és 
színes betétek nélkül. 

A parasztházak kétszárnyú, 
kétrétegű fakeretes ablak, népi 
arányokat őrző, átlagosan 90-
120(150) cm-es méretben. Hatos 
vagy kettes osztású ablakkal, felül 
esetleg egy szemes bukóablakkal. 
Az előző századok rátétes díszei 
értékesek, megőrzésre 
érdemesek. Lakóépületen a 
kazettás fa ajtó javasolt, a 
lakórész felől üveg berakással, 
míves kilinccsel. 
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Részletek, anyaghasználat 

 

Sajókeresztúr igényes, az látszik a köztereken, 
a fásításon és egy-egy kiemelkedő részleten, 
ami mindegy, hogy homlokzaton, oszlopon vagy 
ajtón található. A részletek adják az összkép 
ízét, ezért arra bíztatjuk a lakosokat, őrizzék 
meg a tetőn a bádogdíszt, faragják újra a tornác 
könyökfáit, ápolják a kőfaragásokat, 
oromdíszeket a házukon. A közterekre ugyan ez 
igaz, minden apró díszítés (ha nincs túl sok 
belőle), gazdagítja a teret. A pad oldalán egy 
faragás, egy különleges kő a burkolatban mind 
olyan, mint egy meglepetés, amire rálel az arra 
járó.  

Érdemes megfigyelni a régi házak 
bádogdíszítéseit. Első ránézésre jelentéktelen 
elemek tele vannak végletekig kidolgozott, 
csodálatos részletekkel.  

A múlt textúrái, melyek méltóságteljes patinával 
jelennek meg napjainkban. anyagválasztáskor 
gondoljunk arra is, vajon gyermekeink, unokáink 
számára mit jelent majd a most beépített 
építőanyag, javítandó, cserélendő elemeket 
vagy megőrizhető minőséget? Egy jó minőségű, 
időtálló elem nem olyan sokkal kerül többe 
silányabb társainál, s általában élettartama alatt 
vissza is hozza az árkülönbözetet. 
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Épületen megjelenő gépészeti és elektromos berendezések, 

felépítmények 

Elvitathatatlan igénye a mai kor emberének a komfortos életforma, ami bizonyos épületen megjelenő 
gépészeti és elektromos berendezések, felépítmények telepítését vonja maga után: antenna, szerelt 
kémény, riasztó berendezés, napelem, napkollektor stb. Amennyire lehet ezeket úgy kell elhelyezni, hogy 
az utcaképet ne befolyásolják, inkább a hátsó kert felé, vagy a melléképületekre. Ha beépítésük 
elkerülhetetlenek, lehetőleg ne az épület kiemelt pontjára kerüljenek. A napelemeket ne szórtan 
helyezzük el, hanem egy blokkban lehetőleg egy teljes tető felületet fedjenek le.  

A szerelt kéményeket lehetőleg a régi kéménybe húzzuk be, vagy kapjanak falazott köpenyt. 

 

 

 

Járdák, kerti burkolatok 

A településen már a II. világháborút megelőzően készültek járdák, többnyire nagyméretű lapos kövekből 
kirakottan. 

A 20. század 2 felétől elterjedtek a beton járdák, később a térkő burkolatok. Ha lehet ezek területét 
minimalizálni kell, a falusi környezettől idegen a faltól-falig burkolt udvar. 

Szerencsés, ha az új járdák elemesek, és köztük fű nő. Helyi nagyméretű lapos követ elég nehéz 
beszerezni. 

Kompromisszumos megoldásként beton tipegő kő használható. Megformálása azonban ne akarjon követ 
vagy fát utánozni, megfelelő a legegyszerűbb, 40×40 cm-es négyzetes kialakítású. Ebből az elemből 
lejtős területen is kialakítható járófelület, vagy tereplépcső.  

Térkő alkalmazása estén kerülni kell a természetidegen geometrikus mintákat - csontkő, fodorkő, 
hullámkő - inkább maradjunk a legegyszerűbb téglányformánál. Javasolt ökogreen térkő, ahol az elemek 
között fű nőhet. 
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Meglévő épületek komfortosítása, új épületek építése  

Egy 70-80 évvel ezelőtt épült ház átalakítása a mai igényeknek megfelelően nehéz feladat, de nem 
lehetetlen.  

Az egymenetes, hosszanti elrendezésben nehezen alakítható ki korszerű alaprajz. Segíthet, ha a tornác 
egy része vagy a kiugró tornác rizalit beépítésre kerül, beüvegezéssel, mellvéd felfalazással. Az épület 
hátsó kert felőli vége lehet nagyobb arányban üvegezett, folytatódhat ugyanazon tetőidom alatti fedett-
nyitott teraszban. 

A vizes technológiák a hagyományos szerkezetű régi házakban ugyancsak gondos elválasztást 
igényelnek. Egy fürdőszoba beépítése például régi vályogtégla, kő, fafalazatú házban „kabinelv” szerint 
– légréteges, vízzáró szerkezeti egységben történhet. A korszerű, egybeépített műanyag falú kabinok 
(WC, fürdő) behelyezése kitűnően bevált bármilyen régi szerkezetű épület esetén, nyugati országokban 
általános megoldás. 

A 20. század elejétől, főként a módosabb családokra jellemző, hogy a házat az utcai oldalon 
derékszögben, „vinkellyel” toldják meg, ezzel még egy lakószobát alakítanak ki. Egy-egy épület esetén 
elfogadható ez a bővítési módszer ma is, azonban nem kívánatos, hogy ez általános legyen, főleg ott 
ahol ez az értékes utcai homlokzat és tetőforma visszabontását jelenti. 

Alaprajzi területnövekményt padlástér beépítéssel is el lehet érni. Fontos hogy a tetőidomot ne uralják 
sorolt tetőfelépítmények. Az egykori istállóajtó fölötti padlásbedobóból kiváló tetőablak alakítható ki. Több 
helyen elterjedt megoldás, hogy a füstlikas tető átépített oromfalán a deszkázat hézagos, ami mögött lévő 
síkban helyezik el az üvegezett ablakot. 

A hátsókert felé eső oromfal, hasonlóan a földszinthez, nagyobb üvegfelület elhelyezésére alkalmas. Ha 
szükséges még tető bevilágító, inkább tetősík ablakot használjunk, de csak egyet-egyet tetőfelületenként. 

Új építésű házak formálásánál javasolt a helyi motívumok, szerkezetek, jellemző építőanyagok 
használata, - többek között ez is a célja jelen Arculati Kézikönyvnek - azonban az fejlődés nem állhat 
meg, egy-egy új építészeti elem, modern formálás is feltűnhet az új épületeken. Azonban fontos, az új 
házak ne minden elemükben akarjanak mások lenni, az illeszkedés legyen a fő szempont. 
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Kertek 

 

A rendben tartott kertek a falu ékei lehetnek, főleg, ha a gazda gondossága az előkertben is 
megmutatkozik. Több szép kertet és kertrészletet találhatunk Sajókeresztúron. A gondozott kertek egy 
ápolt, élettel teli faluképet adnak, mert a kert az élet tere és a hagyományos falusi porta része. Nincs 
parasztház kert nélkül. 

 

Ha az épület szempontjából nézzük a képet, akkor képzeljünk el telket csak épülettel és kerítéssel rajta. 
Meztelen! Ha ugyan ezt a házat előkerttel, bokrokkal, szépen rendben tartott gyeppel és fákkal képzeljük 
el, sokkal vonzóbb és élhetőbb együttest látunk. Összetartozik a zöld és az épített környezet, egymás 
kiegészítve adnak egy egészet. 

 

Az előkertben a színek megjelenése, az épület előtt a bátor forma-használat, és alacsony, maximum 1 
méter magas növények a hátsó kertben pedig a nyírt gyep és az idős fák gondozása ajánlott. Ha van 
tornáca a háznak, és a tulajdonos nem sajnálja eltakarni a faragásokat, akkor ajánljuk futó növények, 
különösen szőlő ültetését a tornác lábához. 
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Növények 

Növények a kert csodái. Színesek, illatosak és 
szinte egész évben megörvendeztetik a kert 
tulajdonosait. A növények hálásak, meghálálják 
a törődést, a gondoskodást, és cserébe ellátnak 
minket szemet gyönyörködtető látvánnyal, 
ínycsiklandó terméssel. 

A településen járva látszik, milyen növények 
érzik jól magukat, és mik jellemzők a falu 
egészére. Sajókeresztúr esetében számos jó 
növénnyel találkozhatunk, amik további 
telepítésével üdeséget adhatunk az utcáknak. 

Egy virág bájos, két virág kedves, sok virág 
döbbenetes hatást tud elérni, ezért 
javaslatunkban a közterekre vonatkozóan 
tömeges ültetést ajánlunk. Ezt legkönnyebben 
évelőkkel vagy magról vetett virágokkal lehet 
megtenni. Ajánlott virágok: 

 

- ligetszépe / Oenothera biennis, Oenothera 

speciosa ’Siskiyou’ 

- kerti liliom / Lilium regale, L. bulbiferum, L. 

lancifolium 
- menyecskeszem / Coreposis laciniata, C. 

tinctoria 

- borzas kúpvirág / Rudbeckia hirta ’Glória, 

’Napfény’ 

- díszgyertya / Gaura lindheimeri ’Gambit 

Whtie’, ’Siskiyou Pink’ 
 

A fák az utca és a település ruhái. Ha felülről 
ránézünk egy falura, meglepően sok zöld 
felületet, és ezen belül sok lombot látunk. A 
hagyományos faluképhez hozzátartoznak az 
idős lombos fák, és a girbe-gurba gyümölcsfák. 
Utóbbiak nem egyszer a településen régóta 
jelenlévő, hagyományos fajták. 
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Egy idős fa értéke abban rejlik, hogy 100 év alatt 
számtalan hatás érte, számtalan sérülés érte, 
mégis áll, terem és árnyékot ad. Minden meglévő, 
idős fát meg kell becsülni a faluban, kiemelt 
figyelmet érdemel az Arany János utca sarkán, a 
zöldfelületben álló diófa, illetve a Sajó partján 
sorakozó, autóból is jól érzékelhető idős példányok 
és facsoportok.  

Sajókeresztúr központjában, ha fásításra kerül sor 
a következő fajokat ajánljuk ültetésre a többi, 
honos, nemzeti park által is ajánlott lombos fa 
mellett: 

 

- kislevelű hárs / Tilia cordata, T. cordata 

’Debrecen’ 

- ezüst hárs / Tilia tomentosa, T. tomentosa 

’Szeleste’ 

- közönséges dió / Juglans regia 
 
 
A belterületen kívül eső zöldfelületeken is szükség 
van a fákra, akár egyedül akár ligetben állva. 
Értékként tartjuk számon a réteken, legelőkön, 
kaszálókon álló hagyásfák, mert árnyékot és 
élőhelyet jelentenek a határban. A leggyakoribb 
hagyásfa fajok: 
 
- egybibés galagonya / Crataegus monogyna 
- vadkörte / Pyrus pyraster 
- vadcseresznye / Cerasus avium 
- mezei juhar / Acer campestre 
- vénic szil / Ulmus laevigata 
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Gazdasági épületek 

A ház mellett a telek egyéb építményeiről sem feledkezhetünk meg, amikor a jellemző településképi 
elemeket vesszük számba. Sajókeresztúron a mai napig megtalálhatók a hagyományos paraszti 
gazdasághoz kapcsolódó melléképületek, mint istálló,csűr, disznó- és baromfi ól, udvari kemence, fészer, 
nyári konyha, kukoricaszárító, árnyékszék stb. 

A leggyakoribb csűrtípus a téglalap alaprajzú kétfiókos áthajtós csűr. Középső része a szérű, a cséplés 
helye. A pelyvás szinte mindig az egyik csűrfiók hosszanti végéhez épül. A csűrök szerkezete általában 
favázas, külső deszkázottal, tetőszerkezete mindkét végén kontyos vagy deszkaoromfalas nyeregtető, 
héjazata cserép. Az udvarelrendezés jellegzetesen keresztcsűrös, ami hazánkban északi, északkeleti 
sajátosság. Mint neve is mutatja, a lakóházra merőlegesen, „keresztben” áll az udvart lezáró csűr. A csűr 
mögött a kert kezdődik.  

Az istálló ritkán épült külön, szinte csak abban az esetben, ha a ház folytatásaként nem fért el.  

Fontos gazdasági építmények voltak a rovátékos ólak: a disznó- és tyúkól, melyek korai darabjain ősi 
ácsszerkezetek rögzültek.  

A gazdasági melléképületek a gazdálkodó építészet szabályai szerint évszázadok alatt kialakult logikus 
rendben helyezkedtek el, de úgy hogy a porta-használat funkcionális igényei mellett a szomszédság és 
a település érdekeit is figyelembe vették. 

Az épületek használatához tehát egy egész településre kiterjedő közmegegyezésen alapuló, 
gazdálkodó életforma tartozott, ahol a szereplők figyelembe vették egymás érdekeit, együttműködtek 
egymással (pl. csorda, konda kihajtás, legeltetés rendje, közös használatú utak karbantartása stb.) 

A 20 sz második felének társadalmi átalakulásai ezt az évszázados gazdálkodó rendet is megtörték, a 
gazdálkodó épületek funkciójukat veszítették. Pedig ezek az épületek Sajókeresztúr település 
épületállományában pótolhatatlan értéket képviselnek. Ma már nincs meg sem a megfelelő alapanyag, 
(pl. bárdolt keményfa) sem a szakmai tudás ezek reprodukciójához, ezért mindenképp javasoljuk ezek 
megtartását. Ezzel felvetődik a kérdés milyen funkciót kaphatnak ezek? Ennek megválaszolása új 
települési közmegyézésen kell alapuljon, hogy az új igényeknek megfelelő, esetenként egymástól eltérő 
portahasználat ne zavarja egymást. 
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Első és legfontosabb feladat, kialakítani annak feltételeit,hogy aki arra vállalkozik, hogy vidéken újra 
gazdálkodásba kezd, ezt megtehesse. Az 50 évvel ezelőtti hagyományos portahasználat ma már nem 
versenyképes, meg kell teremteni a korszerű gazdálkodás feltételeit. A nagyüzemi tömegtermeléssel 
szemben Sajókeresztúron inkább a minőségi terméket előállító kisüzemek lehetnek versenyképesek: 
biogazdálkodás, kézműves húsárú-, tejtermék előállítás, gyümölcsfeldolgozás, méhészet stb. A 
hagyományos épületek átalakítással alkalmasak lehetnek ezekre a funkciókra. Amennyiben egy porta 
terület nem elég, megoldás lehet két egymás melletti telek megvásárlása, közös használata. Amennyiben 
új épület szükséges, akkor annak elhelyezésénél, formájának, anyagának megválasztásánál arra kell 
törekednünk, illeszkedjen a hagyományos rendbe. Pl. a ma népszerű, acélvázas fémlemez 
szendvicspaneles mezőgazdasági épületek tájidegenül hatnak. Kompromisszumos megoldás lehet, ha 
gazdálkodásra olyan telket választunk, aminek hátsókertje a külterülettel határos, így az ilyen jellegű 
épületek úgy helyezhetők el, hogy ne zavarja a falu képet. Másrészt a tevékenységgel járó ki- és 
beközlekedés, anyagszállítás, állatok ki-behajtása sem terheli a falut. A település szabályozási tervét 
ezen szempont figyelembe vételével kell elkészíteni. 

A hagyományos gazdasági épületek átalakítással alkalmassá tehetők arra, hogy a lakóház 
kiegészítéseként lakó, szálláshely vagy tároló funkciókat fogadjanak. Erre több jó példát látunk nem csak 
Nyugat-Európában hanem pl. Erdélyben is. A csűrök többszintes belső tere izgalmas közösségi-
szálláshely épület lehet, vagy lehet belőle garázs. A nyári konyha, fészer lehet egy vendéglátó apartman.  

Veszélyt rejt az, ha a falusi turizmus égisze alatt a hagyományos paraszti gazdálkodás épületeit és 
eszközeit használhatatlan kiállítási tárgyként értelmezzük, ezzel állnépi romantikát teremtünk. (pl. 
muskátlival megpakolt szekér) Legjobb, ha a falusi turizmus működő élő gazdasággal párosul, így több 
lábon álló vállalkozás jön létre. A gazdálkodás és a turizmus ne egymást kizáró, hanem egymást erősítő 
legyen. 
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A meglévő gazdasági épületek karbantartása-felújítása elengedhetetlen. A bárdolt keményfa elemeket 
elég nehéz pótolni, megoldás lehet bontásból beszerezni. Ha másként nem lehet megmenteni, ezek az 
épületek szétszedhetők és újraépíthetők másik helyen. 

A hagyományos gazdasági épületek - vagy csak egyes elemük, pl. szerkezeti megoldásaik, 
anyaghasználatuk, tömegformálásuk - mintául szolgálhatnak új gazdasági vagy turisztikai-közösségi 
épületek építésére is. Például a ma divatos dézsás fürdő elhelyezhető egy csűrben, vagy a hagyományos 
keresztcsűr helyén épült új fa épületben. Nem szerencsés, ha az új épület telepítése olyan helyre történik, 
ahol a hagyományos portán nem volt épület, pl az udvar közepére helyezett kiülős szaletli. Az egységes 
településkép szempontjából is javasolt megőrizni a hagyományos beépítési helyeket. A szabályozási 
tervben viszont lehetővé kell tenni hogy a keresztcsűrök helye építési hely legyen, a „pajtasor” újra 
kialakulhasson. (A szokásos oldalhatáros beépítés a kötelező oldalkert előírás szerint ezt nem tenné 
lehetővé)  

 

Kutak 

illetve mélységi vizek gyűjtésére szolgáló 
építmények. Víznyerés szempontjából 
nélkülözhetetlennek számított a magyar 
népi építészetben, hiszen a jószágok mellett 
ivóvizet biztosított a lakosság számára is. 
Leginkább vidéken terjedt el, jellemzően a 
falu határában, mint közös használatú 
gémeskutak, illetve magánportákon. 

A gémeskutak méretét nagyban 
befolyásolta emelési magasságuk. Részeit 
tekintve megemlítjük a kútgödröt, amelynek 
kikövezett majd döngölt oldalfala a fő vízadó 
rétegig lenyúlt. A földbe mélyesztett, 
általában élő fából készült ágas csapolt 
végében egyensúlyozott a kétkarú emelő, 
más néven gém. Kapcsolatukat vastengely 
biztosította. A gém feladata a kútgödörből 
való víz kinyerése, végére erősített 
vödörtartó rúd ún. ostor segítségével. A 
vödör egyensúlyozását a kar másik végén 
lévő kő vagy fatuskó biztosította. 

A korszerűbbnek számító kávás kutak 
funkciója mellett, az esztétikai igény is 
szerepet kapott. Formájuk változatos, 
legtöbbször a helyi mesteremberek 
fantáziájától függ. Tetejét zsindellyel, 
cseréppel vagy bádoggal borították.   



TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV 
 

 53 

Kertvárosias övezet 

Magasság 
 
 
Sajókeresztúr kertvárosi településrészén a családi 
házak magassága közel azonos. A meglévő 
épületek közé épülő új házaknak hasonló 
magassággal kell épülniük, mint környezetük. A túl 
magas, vagy tagolt tömegű házak nem illeszkednek 
Sajókeresztúr kertvárosi övezetének utcaképébe. 
 

 

 

 

Telepítés 
 
 
A kertvárosi övezetben a családi házak telepítése 
oldalhatáron álló, a telken belüli elhelyezkedése az 
utcára merőleges rendszerű. A nem utcára 
merőlegesen telepített, indokolatlanul 
nagymértékben hátrahúzott, vagy nagyon tagolt 
tömegű családi ház építése nem javasolt. A családi 
házak a telek oldalhatárán állnak így a ház mögött 
növényzettel határolva védett kert alakítható ki. 
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Tetőhajlásszög 
 
 
Sajókeresztúr kertvárosi övezetében a családi 
házak tetőhajlásszöge közel azonos (35 - 40°). 
A meglévő épületek közé épülő új házaknak 
hasonló tetőhajlásszöggel kell épülniük, mint 
környezetüknek. A túl magas, illetve túl 
alacsony hajlásszögű tetővel rendelkező 
épületek nem illeszkednek Sajókeresztúr 
kertvárosi övezetének utcaképébe. 
 

 

 
Tetőforma 
 
 
A településrészen lévő családi házak 
tetőformája egyszerű nyeregtető. Új házak 
építésénél a szomszédok figyelembe vételével 
kell illeszkedni. 
Amennyiben az építési telek körül kialakult egy 
nyeregtetős házakból álló utcakép, úgy oda ne 
tördelt tetőformájú épület kerüljön, hanem a 
szomszédokhoz hasonló nyeregtetős 
tetőformájú. 
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Színhasználat 
 
 
Sajókeresztúr kertvárosi övezetének színvilága 
változatos, mégis megfigyelhető egy visszafogott 
illeszkedés, hasonló anyag- és színhasználat. 
Sajókeresztúr kertvárosi településrészén a 
meglévő épületek színvilágához illeszkedő új 
épületek építése ajánlott. Nem elfogadható a 
feltűnő és kirívó színhasználat, a rikító színű 
fémlemez fedés és burkolat. 
 
 

 
 

Kerítés 
 
 
Sajókeresztúr kertvárosi részein az áttört kerítések 
kívánatosak, tömör és nem átlátható megoldások 
nem elfogadhatóak. Hagyományosan ajánlott a 
léckerítés vagy a kovácsoltvas kerítés, míg a 
szomszédok felé a fa, vagy betonoszlopokra szerelt 
drótháló. 
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Kockaházas övezet 

Magasság 
 
 
Sajókeresztúr kockaházas övezetében a családi 
házak magassága közel azonos. A meglévő épületek 
közé épülő új házaknak hasonló magassággal kell 
épülniük, mint környezetük. A túl magas, vagy tagolt 
tömegű házak nem illeszkednek Sajókeresztúr 
kockaházas övezetének utcaképébe. 
 

 
 

 
 

Telepítés 
 
 
A kockaházas övezetben a családi házak telepítése 
oldalhatáron álló, a telken belüli elhelyezkedése az 
utcára merőleges rendszerű. A nem utcára 
merőlegesen telepített, indokolatlanul, nagy-
mértékben hátrahúzott családi ház építése nem 
javasolt. A családi házak a telek oldalhatárán állnak, a 
ház mögött növényzettel határolva kialakítható a 
védett kert. 
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Tetőforma 
 
 
A településrészen lévő családi házak tetőformája 
egyszerű sátortető, vagy nyeregtető. Új házak 
építésénél a szomszédok figyelembe vételével kell 
illeszkedni. 
Amennyiben az építési telek körül kialakult egy 
nyeregtetős házakból álló utcakép, úgy oda ne tördelt 
tetőformájú épület kerüljön, hanem a 
szomszédokhoz hasonló nyeregtetős tetőformájú. 
Amennyiben az építési telek körül sátortetős 
épületek állnak, úgy oda ne tördelt tetőformájú épület 
kerüljön, hanem a többi épülethez hasonló tömegű 
és tetőformájú. 
 

 

 
 

Tetőhajlásszög 
 
 
Sajókeresztúr kockaházas övezetében a családi 
házak tetőhajlásszöge közel azonos (35 - 40°). A 
meglévő épületek közé épülő új házaknak hasonló 
tetőhajlásszöggel kell épülniük, mint 
környezetüknek. A túl magas, illetve túl alacsony 
hajlásszögű tetővel rendelkező épületek nem 
illeszkednek Sajókeresztúr kockaházas övezetének 
utcaképébe. 
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Színhasználat 
 
 
Sajókeresztúr kockaházas övezetének színvilága változatos, 
mégis megfigyelhető egy visszafogott illeszkedés, hasonló 
anyag- és színhasználat. Sajókeresztúr kockaházas 
településrészén a meglévő épületek színvilágához illeszkedő 
új épületek építése ajánlott. Nem elfogadható a feltűnő és 
kirívó színhasználat, a rikító színű fémlemez fedés és burkolat. 
 

 

 

 
Kerítés 
 
 
Sajókeresztúr kockaházas részein az áttört kerítések 
kívánatosak, tömör és nem átlátható megoldások nem 
elfogadhatóak. Hagyományosan ajánlott a léckerítés, vagy a 
kovácsoltvas kerítés, míg a szomszédok felé a fa, vagy 
betonoszlopokra szerelt drótháló. 
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Tömbházas övezet 

A településen szigetszerűen álló tömbházak kilógnak a településképből, de nem zavaró mértékben 
képviselik a tömbházak világát. Az épületek és a környezet élhetősége nagyban múlik a komfortosításon, 
ezért javasolt a tömbházak hőszigetelése, nyílászáró cseréje, amennyiben ez még nem történt meg. A 
hőszigetelés utáni színezés pasztell színekkel történjen, a településen látható homlokzati színekkel. 

A környezet egészéhez tartozik az épületeket magába foglaló zöldfelület, melynek megújítása szintén 
javasolt. Nem csak a levegő javítása miatt van szükség fák, cserjék ültetésére, hanem a jóléthez is 
hozzátartozik, hogy a lakóknak van hova kiülniük, van mire kinézniük az ablakon. A kertben álló fák egy 
része idős, beteg, ezért cseréjük, pótlásuk hamar esedékesség válik. Az épületek közvetlen 
környezetében kis, intenzív évelő és cserje ágyások kialakítása a cél, mely élettel tölti meg a teret. Az 
utcák felől a sövény megőrzése, a lyukak pótlása és nyírása praktikus. 
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Ipari / vasúti övezet 

Sajókeresztúr külterületén domináns ipari elemek jelennek meg, ezért a jövőben is számolni kell azzal, 
hogy meg fognak jelenni hasonló funkciójú épületek, építmények a tájban. A BÉM területén álló meglévő 
épületek modernizálásra szorulnak, melyet a modern építészet eszközeivel egyszerűen meg lehet tenni. 
Korszerű csarnokok építésével olyan működő, akár zöldenergiát hasznosító üzemek létesíthetők a 
korábbi ipari területeken, melyek nem csak munkaerőt teremtenek, de életet hoznak a felhagyott 
területekre. Barnamezős beruházásként a XXI. század újrahasznosítás elvét is jelentősen képviseli egy 
ilyen ipari létesítmény. A felhagyott területek beépítése és rekultivációja a következő évek, évtizedek 
feladata, ezzel teremtve lehetőséget a település vérkeringését felfrissíteni. 
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Mez gazdasági terület / Külterület 

Természetvédelmi szempontból kívánatos lenne a jelenleg még gyep, rét, legelő, mocsár művelési ágként 
nyilvántartott területeken a fenti művelési ágak megtartása, illetve ezeken a területeken a hagyományos 
módszerekkel történő, művelési ágnak megfelelő gazdálkodás fennmaradása. A szántókkal érintkező 
gyepterületek mellett fokozottan vigyázni kell, hogy a gyepek ne kerüljenek szélről fokozatosan 
beszántásra. Természetvédelmi szempontból értékes nedves, üde réteken, ahol a terület nem legelő 
művelési ágban van nyilvántartva, a legeltetés komoly károkat okozhat, ezért elkerülendő. 

Hosszú távon is felhagyásra tervezett szántókon kialakuló másodlagos gyepek esetében javasolt a 
kaszálás és legeltetés beindítását a gyepstruktúra érdekében. A gyepek égetése nem megoldás a 
természetes társulás újjáélesztésére. Kis területeken való pihentetés javasolt, melyek szomszédságában 
természetes gyepek találhatók, ahol nem a művelés következtében megjelenő rudeális fajok uralkodnak. 

Új erdők telepítését Igazgatóságunk szántókon, meddőhányókon, roncsolt felszíneken, illetve a 
természetvédelmi szempontból nem értékes gyepeken tatja előzetesen elfogadhatónak. Nem 
erdőművelési ágú természeti területeken, illetve védett területeken Igazgatóságunk az erdőtelepítést nem 
javasolja. Minden esetben törekedni kell az adott termőhelyi adottságoknak megfelelő igényű, őshonos 
fafajok használatára. 

Természeti területen –a jogszerűen beépített területek kivételével- tilos a természetes és természetközeli 
állapotú vízfolyások, vizes élőhelyek partvonalától számított 50 méteren, a tavak partjától számított 100 
méteren belül, valamint a vízfolyások hullámterében új épületek, mesterséges létesítmények elhelyezése.  

A külterületen nem támogatott építmények elhelyezése, megtöri táj egységét és folytonosságát, 

melynek részei a művel területeket elválasztó mezsgyék (egyben ökológiai folyosók), megőrzött 

facsoportok, a szántással kikerült nedves területek és a vízfolyások, mélyvonalak. Ezen tájelemek 

biztosítják a táj élhetőségét és dinamikáját.  

Egy élő falu szerves részei a veteményes kertek, nem csak telken belül, hanem a falu határában is. Arra 
bíztatjuk a települést, hogy osszon vetőmagot, szorgalmazza a földek művelését, és biztosítson 
lehetőséget a belterületen kívül is gazdálkodásra. A talaj minőségétől függően érdemes lehet magas-
ágyásokat kialakítani, melyhez csupán néhány deszkára van szükség. A leghálásabb haszonnövények: 

- lóbab  
- futóbab 
- krumpli 
- mángold/spenót 
- retek 
- sárga/fehérrépa 
- zöldborsó 
- saláta 
- cukkíni / tök  
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Külterület 

 

A külterületi beépítések általában adott területen több funkciójú épületek csoportjában ölt testet, ilyen módon az 
összes épületet azonos rendezőelvek mentén szükséges kialakítani. A lakó funkciójú épületet önállóan szükséges 
megfogalmazni. 
 

Tetőforma 
 
 
Mezőgazdasági funkciójú épületek esetén a 20-40° közötti 
tetőhajlás megengedett. Az épületeket egy szintesként kell 
kialakítani. 
 
Új épület építésekor vagy meglévő felújításakor vegyük ezt 
figyelembe. Kerülendő a terjengős, tagolt tetőforma. 
 

 

 
 

Színhasználat 
 
 
A tájtól idegen az élénk színűre festett homlokzatú épület, az 
élénk színek alkalmazása, a hagyományostól eltérő színű 
tetőfedő anyagok használata tilos! 
 
Ne építsünk tehát ide rikító színű, a környezetből kiugró 
épületeket. Meglévő jó példák alapján javasolt a kő és a fa 
használata. 
 
Csarnok épületek esetében a trapézlemez fedés megengedett, 
de kizárólag nem tükröződő matt felülettel és visszafogott 
színben (pl zöld) 
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Telepítés 

 
 
Külterületen az épületek telepítése szabadon álló. A tájképbe 
kizárólag az egyszerű tömegképzésű, nyeregtetős épületek 
illeszkednek. 
 

 

 
 

  
Kerítés, takarás 
 
 
A külterületi gazdasági területeket takaró fásítással kell 
körbevenni, a megközelítést biztosító bekötő út mellett kísérő 
fasor telepítése szükséges. Telepítésre kizárólag őshonos és 
közvetlen környezetben fellelhető fajok alkalmazhatók. 
 
A külterületi útmenti, vagy mezővédő fasorok folyamatos 
pótolásával (újra telepítésével) szükséges az állományt 
megújítani. 
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Pincesor 

 

Sajókeresztúr külterületén takaros aprócska pincékből és présházakból álló pincesor található.  

Számos értéke mellett a pincehegy különlegessége a hangulata. Tagadhatatlanul romantikus és ódon, 
ahogy az öreg szőlő és gyümölcs-ültetvények közt előbukkan egy-egy pincesor teteje, majd feltárul az 
egész épület és az azt ölelő táj látványa. 

Az ódon karakter összetevői leginkább az öreg fa ajtók, melyek vasalása sok eseménynek volt már tanúja. 
Ezekről az ajtókról finom borok, boldog esték és bölcs beszélgetések rémlenek föl előttünk, mintha mi is 
itt lettünk volna. A pincehegy értéke vitathatatlan, megőrzése kiemelt szempont. 
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Az egységes karakter része az anyaghasználat, 
mely itt, a dombon néhány elemből áll csupán, és 
ebben rejlik a nagyszerűsége. A tetők cseréppel 
fedettek, melyen a moha előszeretettel ver tanyát, és 
puhítja a látványt. Az oromzatok deszkából 
készültek, díszítés nélkül, egyszerűen. A falak 
szárazon rakott helyi terméskőből vagy vakolt 
vályogból készültek, egy-két kivételes esetben a 
tégla is megjelenik, a kerítések lécből és deszkából 
állnak.  
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Ez a terület elbírja az új anyagokat a jelenlegi 
mozaikos összkép miatt, így illik ide a mészkő, 
a színes homlokzat és a betonelem is. 
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A pincehegy növényeit tekintve is egy csuda 
hely. A felvezető út mentén illatos, 
szárazságtűrő gyepben színes virágok haza 
kíséri a látogatót. A dombtetőhöz közeledve 
tölgyligetek kémlelnek szét a dimbes-dombos, 
zöld tájba. A pincékhez közeledve 
megjelennek a gyümölcsfák, egyedül vagy 
ligetben állva, sűrűn zuzmósodva, ami a 
kristálytiszta levegő félreérthetetlen jele. A 
gyümölcsfák folyamatos pótlása és frissítése 
javasolt, ha hosszú távú megőrzésben 
gondolkodunk. Ajánlott fajok: 

-  közönséges dió / Juglans regia 

-  házi szilva / Prunus domestica (helyi fajta, 

ha lehet) 

- nyári alma / Malus domestica ’Nyári fontos', 

'Rambour Franc', ’Búzával érő’ 

-  vilmos körte / Pyrus communis ’Williams 

pear’ 

 

És természetesen a szőlő, mert bár annyi 
szőlő maradt mára csak, hogy jelezze, hol 
járunk, ennek megőrzése és bővítése cél. 
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Sajókeresztúr beépítésre nem szánt 
területein a jelenlegi karakter őrzendő, 
és a jövőbeli építéseknél, felújításoknál 
követendő. A meglévő épületek közé 
épülő új házaknak hasonló 
magassággal kell épülniük, mint 
környezetük. Hasonló telepítést és 
anyagokat alkalmazva, mint a már 
évtizedek óta ott álló épületek. 
 
Színhasználatát tekintve kerülni kell 
minden olyan színt, ami a klasszikus 
pincesortól eltér, kilógna a sorból. 
 
Telepítését tekintve a szórt és az 
oldalhatáron álló beépítés is 
elfogadható, ha a terület karak-terét 
híven őrzi. 
 
Gyümölcsfák telepítése, a vadvirágos 
gyep őrzése és alacsony terméskő, léc 
vagy nem épített kerítés alkalmazása 
ajánlott 
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A pincesorra való 
építkezéskor, illetve 
felújításkor különösen 
figyelni kell a 
környezethez való 
illeszkedésre. A régi 
homlokzatok 
helyreállítása szép 
feladat, hagyományos 
anyagok és színek 
alkalmazása javasolt. 
Hosszú távú cél a 
pincesor egységességét 
megőrizni. 
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Mai példák 
 

Minden újítás, szín és helyreállított elem azt jelenti a faluban, hogy itt élet van. Az ilyen beavatkozásokat 
az illeszkedés jegyében kell tenni, figyelembe véve a közvetlen környezetet és a hasonló példákat a 
településen. Egy oromdísz, egy kerítés vagy homlokzat felújítása kiváló minőségben, dicséretre méltó 
munka és tisztelgés a múlt előtt. Így van esélye megmaradni a 19-20. századi utcaképnek, ha apránként, 
de odafigyelünk, hogyan válhatna egy-egy új elem a régi, teljes egész részévé válni.  

Amennyiben figyelembe vesszük az illeszkedés szabályait, a tervezés során megismerjük a falu 
színvilágát, épületeinek jellemző tömegét, arányait, akkor az új építésű házak is e harmonikus egész 
részeivé válnak. Jó érzés egy olyan utcaképet látni, melyben régi, új és felújított házak egységes 
hangulatot árasztanak. 

Jelen fejezetben szeretnénk a településen megtalálható főbb háztípusokra vonatkozó felújítási példákat 
bemutatni, illetve mutatunk néhány új építésű házat is, melyek tömegformálásuk, anyaghasználatuk miatt 
szintén pozitív előképek lehetnek egy esetleges új építésnél. 
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Parasztházak 

Az alábbi képeken néhány jó példa látható 
parasztházak korszerűsítésére, felújítására. A 
felújítás általában külső-belső helyreállítást jelent, 
energetikai korszerűsítés nélkül. Alapvető 
fontosságú az eredeti épületeken sokszor hiányzó 
ereszcsatornák megépítése, valamint ezekhez 
kapcsolódóan a csapadékvíz elvezetése – lehető 
legtávolabb a lábazattól. Mivel e házak lábazata a 
tornáccal védett falszakasz kivételével csapadéknak 
erősen kitett, javasolt kifejezetten e célra gyártott 
lábazati alapvakolat, valamint lábazati színvakolat 
alkalmazása. Amennyiben lehetséges, paraszt-
házaknál kerüljük a műgyanta bázisú vakolatokat.  

 
 
 
 
 
Láthatjuk, hogy kis odafigyeléssel, az eredeti állapot 
helyreállítását szem előtt tartva e házak újra száz 
évvel ezelőtti pompájukban tündökölnek. 
Amennyiben a fehéren kívül több színre vágyunk, 
nézzünk körül falunkban, valamint a környező 
községekben! Nyitott szemmel járva észrevesszük, 
hogy a ’30-as években divat volt színes vakolatú 
házakat építeni. E házak színvilágából, 
vakolatmintáiból bártan meríthetünk a felújításhoz, 
azonban tartsuk szem előtt azt is, hogy a 
harsányabb színekkel visszafogottan kell bánni, 
különben az összhatás giccsessé válik.  

 

Végül a két utolsó képen két, energetikailag is 
korszerűsített parasztház látható. Jó példa ez arra, 
hogy a feladat bár nehéz, nem megoldhatatlan. 
Külön dicséretet érdemel, hogy a felújítás során a 
településen fellelhető régi épületek színvilágából 
merítettek, valamint, hogy a vakolatdíszek 
alkalmazása során sem szakadtak el a faluban 
kialakult évszázados mintáktól. Javasoljuk, hogy 
parasztház korszerűsítéséhez mindenképp kérje 
építész segítségét!   
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Kockaházak 

 

Az alábbi képeken néhány jó példa látható 
kockaházak korszerűsítésére, felújítására.  

Figyelmet érdemel az itt látható ház ereszképzése, 
mely az utca felől árnyékol, míg a kert felől 
előtetőként funkcionál. Ettől a gesztustól az épület 
egyszerre izgalmas és modern. 

 

Az eredeti vakolatdíszekből ihletet merítő hőszigetelt 
homlokzat korszerű, mégis magán hordozza az 
építés korának gondolkozásmódját, ízlésvilágát. 
Láthatjuk, hogy a visszafogott színezés néhány 
harsány vakolatcsíkkal is harmonikus marad, az 
ehhez illő csatornák és lefolyócsövek pedig erősítik 
az összhatást. 

 

Szintén egy visszafogott színvilágú felújítás óvatos 
ablakkeretezéssel. 

 

 

 

Az ablaksáv határozott kiemelése is jó eszköz a 
formai monotonitás megbontására. E háznál is 
dicséretet érdemel a színek harmóniája. Mint 
láthatjuk, a bemutatott házaknak közös eleme a 
visszafogott színhasználat, az épülettömeg 
megtartása, esetleg óvatos bővítése.  

 

 

Az egyhangú színezés redőnnyel is feldobható-bár 
építészetileg nem a legjobb út. Mégis példaértékű, 
hogy ez a ház is egységes koncepció alapján, 
harmonikus, korunk modernizáló ízlésvilágát tükröző 
homlokzatot kapott.  



TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV 
 

 81 

Új építés 

 

Az egyik legnagyobb kihívás a tervező és az 
építtetők számára, hogy a megálmodott új épület úgy 
töltse be a XXI. századi ember igényei által 
meghatározott funkciók térbeli igényeit, hogy közben 
szellemiségében, arculatában illeszkedjen az 
építésnek helyt adó faluba. 

Meglátásunk szerint ez az illeszkedés két elemen áll, 
vagy bukik. Első a tömegformálás: az épület 
tagoltsága, gerincmagassága, ereszmagassága, 
tetőhajlása hasonul-e a környezetéhet, vagy sem. 
Második az anyaghasználat: az épület homlokzatain 
megjelenő színek, textúrák fellelhetők-e a 
környezetében?  

Amennyiben e két kérdésre igennel válaszolunk, 
épületünk jó eséllyel bele illik a faluképbe. 
Amennyiben valamelyik pontnak nem felelünk meg, 
gondoljuk át, tudunk-e ezen változtatni. Mi az a 
funkció, elképzelés, ami miatt fel akarjuk áldozni az 
illeszkedést.  

Az itt bemutatott példák mindegyikében közös, hogy 
a falu szín- és formavilágából merítenek, valamint 
tömegükben a falusi házak méreteihez illeszkednek. 
Figyeljük meg az épületek visszafogott méretrendjét, 
a tömör felületek és a nyílások arányait! Ezek 
minden szónál erősebben mesélnek a tervezéshez, 
az építési helyhez való hozzáállásról. 

Külön szeretnénk kiemelni, hogy a visszafogott 
színhasználat és tömegformálás semmit nem von le 
a belső terek használhatóságából. Az itt bemutatott 
megépült és épülő házak mindegyike korszerű, a 
jelen igényeinek megfelelően használható. 

 

Bár e könyv gondolatai, képei csak ajánlások, 
azonban a településkép védelmi rendelet már 
kötelez a faluban elfogadott irányelvek betartására, 
így mindenképp ismerjék meg az építés szabályait, 
mielőtt belevágnak életük nagy projektjébe!  
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Reklámhordozók 

 

A településkép formálása nem merül ki az épületek 
vagy a növényzet megfelelő kialakításában. A 
kedvező utcakép eléréséhez nagy hangsúlyt kell 
fektetni a hirdetőtáblák, reklámfelületek, cégérek és 
egyéb információs felületek formálására. Üzletünk 
vagy szolgáltatásunk népszerűsítésére kiváló 
lehetőséget nyújt az épület jellemzőihez illeszkedő 
formában megfogalmazott cégér, cégtábla. 
Üzletfelirat esetén a térbeli betűk plasztikussága 
önmagában is figyelemfelkeltő, ezért nincs szüksége 
(egyéb erőteljes elem alkalmazására).  

Reklámozás céljára kizárólag az önkormányzat által 
rendeletben meghatározott utcabútorok 
használhatók fel. 

 

Cégérek, üzletfeliratok és reklámhordozók 
kialakítása során fontos, hogy anyagukban, 
színeikben, méretükben illeszkedjenek az 
épülethez. A finoman megvilágított felület kedvező, 
de a világító, villózó fények zavaró hatásúak, ezért 
kerülni kell azokat. 

 

Új cégér, reklámtábla készítésekor először 
tájékozódjunk a helyi előírásokról, illetve nézzünk 
szét a faluban, hogy milyen méretű, stílusú 
reklámhordozók vannak használatban. Igyekezzünk 
az anyag és a színválasztáskor szem előtt tartani, 
hogy a reklámhordozónak illeszkednie kell a hirdetett 
szolgáltatáshoz, a hordozó épülethez, valamint a 
falunk arculatához is. 

Javasoljuk, hogy cégér, reklámtábla készítésekor 
keressenek fel reklámgrafikus, vagy arculattervező 
szakembert, illetve konzultáljanak a települési 
főépítésszel! 
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M szaki berendezések 

Korunk emberének vitathatalan igénye a komfortos 
életforma, ami bizonyos épületen megjelenő 
gépészeti és elektromos berendezések, 
felépítmények telepítését vonja maga után: antenna, 
szerelt kémény, riasztó berendezés, napelem, 
napkollektor stb. 

Amennyire lehet ezeket úgy kell elhelyezni, hogy az 
utcaképet ne befolyásolják, inkább a hátsó kert felé, 
vagy a melléképületekre. Ha beépítésük 
elkerülhetetlenek, lehetőleg ne az épület kiemelt 
pontjára kerüljenek.  

Energiatudatos életmódunk egyik segédeszköze 
lehet a napelem, napkollektor. Elhelyezése során az 
energiatermelés szempontjából ideális tetősík 
kiválasztásánál mérlegelni kell annak utcaképi 
hatásait is. Utcafronti síkra napelemet, napkollektort 
ne helyezzünk el. A napelemek kiosztását 
szimmetrikusan, egységesen végezzük. 

Jó példa a fenti képen látható elhelyezés, amikor az 
épület udvar felőli tetőfelületére, illetve a mögötte 
megépült melléképület tetejére kerültek a 
napelemek. 

Napjainkban növekszik az igény a kellemesebb 
hőmérsékletű házbelső megteremtése iránt. Ennek 
egyik lehetséges eszköze klímaberendezés 
beépítése. A beltéri egységek számtalan 
kialakításban kaphatók, szinte bármely stílusú 
enteriőrbe illeszkednek. Azonban a kültéri 
egységekről ez nem mondható el, típustól 
függetlenül méretesek, zajosak, egyáltalán nem 
díszei az épület homlokzatának, sem a kertünknek. 
A telepítés során legyünk figyelemmel arra, hogy a 
kültéri egység utcai és szomszéd oldali homlokzatra 
nem kerülhet. 

A legideálisabb, ha a hátsókert irányába takartan 
helyezzük el. A földre telepített kültéri klíma egység 
könnyen eltakarható elé ültetett örökzöld 
növényzettel vagy esztétikus udvari bútorral. Az 
épülettől távolabb telepített egység akár kis kerti 
építménynek is álcázható.  
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Utcák 
 

Egy település megjelenése nem 
függetleníthető az épületektől, de még 
meghatározóbbak az utcák, terek, parkok és 
közkertek, melyek a falu közösségi felületei. 
Akkor tűnik egészségnek egy utcakép, ha 
rendezett. Ennek eszköze az árok 
rendbetétele (legyen szó akár gyepes, akár 
betonozott árokról), a nyírt gyepfelületek, az 
ápolt fák, fasorok, a virágokkal díszített 
közterek és  az egységes utcabútor 
használat. Különösen fontosak a növényes 
egy olyan utca esetében ahol komoly 
forgalom jelent terhelést, és zajt a 
mindennapokban. Ennek ellensúlyozására 
virágosak előkertek és fásított köztereket 
javasolt kialakítani.  

Méretéből és eszmei értékéből adódóan is 
az egyik legfontosabb épület a településen a 
templom, ezért megérdemel egy olyan 
előteret, ami tükrözi a státuszát, hívogató és 
a minőséget hordozza. Domboldalon álló 
helyzete miatt, aki áthalad Sajókeresztúron, 
biztosan találkozik a templomokkal egyik 
vagy másik oldalról. Akkor tekinthető élőnek 
egy település, ha stabil hívői, közössége és 
működő temploma van. Az épület 
környezetének is ezt kell sugallania. 

Egy látványt harmonikusnak érzünk, ha 
könnyen átlátható, ezért az utcákon a 
különböző felületeket érdemes határozott 
vonalak mentén elválasztani, például az 
útnak szegélyt adni, a gyepet a saját 
felületén belül tartani, sövénnyel segíteni az 
utósokat, gyalogosokat az 
úttestérzékelésében, illetve az utca épségét 
védő árkot működésének megfelelően, 
tisztán tartani.  
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Vonalas elemként érzékeljük a fasorokat 
is, mely esztétikai élményt és árnyékot is 
ad. Ahol lehetőség van utcafásítást 
elindítani, ott ajánlott egy-egy utcának 
arcot adni gyümölcsfák, díszfák 
ültetésével, egységes koncepció mentén. 
Ügyelni kell azonban a közművektől és a 
burkolt felületektől való távolságra, mert a 
fák gyökere megsérülhet és kárt is okozhat 
egyszerre. Légvezeték alá kis növésű, 
gömb koronájú fát ajánlott ültetni, de jobb 
teljesen szabad űrszelvényű helyen 
telepíteni egy-egy példányt. 

Hosszútávon az utcaképet zavaró, kusza 
légkábeleket földkábelre javasolt cserélni, 
melynek első lépése lehet, hogy az 
ingatlanok bekötése már felszín alatt 
történik. Egy-egy ízléses kandeláber 
(meleg fényű, az ANP javaslata alapján 
lefelé világító, ernyős fényforrás 
alkalmazása ajánlott az élővilág 
védelmében) is segíthet az utca vagy tér 
összképén.  

Gyepes, betonozott és köves árkot is 
találunk a településen, mint lineáris elem 
szembeötlő része az utcának, és működés 
szempontjából a tisztított, nyírt árkok 
szinte kötelező. Ökológiai szempontból a 
gyepes árkok ajánlottak, mert lehetővé 
teszik a víz közvetlen a talajba jutását. 

Az utak mentén elhelyezett berendezések, 
például információs táblák, 
hulladékgyűjtők, utcabútorok 
megjelenésükben illeszkedjenek 
egymáshoz, a település általános 
arculatához. A buszmegálló kialakítás 
szintén illeszkedjen az utcaképbe, az 
egyéb környezet architektúra elemekhez 
és növényekhez. A nem használt, esetleg 
romos megjelenésű közterületi elemeket 
javasolt elbontani, helyüket rendezni.  
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Közterek 
A település ritmusát adják a finoman formált terek, 
teresedések, utcák találkozásánál kialakult 
zöldfelületek, melyek sűrűsége a falu 
élhetőségének is indikátora.  

A burkolt közterek, esetleg egy-egy műalkotás 
körüli burkolt kis terek, és egyéb gyalogos terek 
esetében is fontos, hogy a burkolat illeszkedjen a 
környező településképbe. A hagyományos szürke 
térburkolat mellett bátran alkalmazzunk antracit 
színt, vagy esetleg melegebb színárnyalatokat, 
például homokszínt, mellyel kellemesebb, 
meghittebb hangulatú tereket teremthetünk. 
Kerüljük az egybefüggő nagy burkolt felületeket, 
fákkal, cserjefoltokkal, virágágyásokkal, esetleg 
gyepfelületekkel tegyük változatossá és 
kellemesebb mikroklímájúvá a területet. A terekre 
kihelyezett környezet architektúra elemek, 
berendezések illeszkedjenek egymáshoz és a 
település többi részén található utcabútorokhoz. A 
pihenő padokat árnyékos, félárnyékos helyre 
tegyük, a legkellemesebb a laza (áttört fényhatást 
eredményező) lombkoronájú fák alatt pihenni, de 
alkalmazhatunk stabil szerkezettel megépített 
köztéri árnyékolókat is, például virágos növénnyel 
befuttatott pergolát. 

Emlékművek jelzik a település hajlandóságát az 
emlékezetre és nyitottságát a múlt felé. 
Sajókeresztúr számos emlékműve arról 
tanúskodik, hogy a falu tiszteli a múlt hőseit, és a 
jelen részévé teszi azáltal, hogy a köztereken 
felújított vagy új emlékműveket állít. 

Az egyik leginkább használt közösségi zöldfelületnek a játszóterek minősülnek. Fontos, hogy a 
lakóterületektől gyalogosan megközelíthető távolságban legyen olyan - mind anyag-használatában, mind 
formavilágában - minőségi játszótér, ahol nemcsak a gyermekek, de a rájuk felügyelő szülők, nagyszülők 
is kellemes pihenő környezetben lehetnek. A játszóterek esetében is ügyeljünk a napos és árnyékos 
területek létrehozására, itt is alkalmazhatunk magas esztétikai értékű virágzó díszfákat, cserjéket is.  
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A településkapu az, amivel az érkező először találkozik a távoli falukép után, ezért meghatározó eleme 
az első benyomásnak, mi várja a látogatót a falu szélén. A virágos ágyás az egyik legalkalmasabb 
eszköze az üdvözlésnek, és színfoltja a falu zöldfelületeinek. A régi települések egy vagy egy pár szép, 
nagyra növő, karakteres fával jelezték a lakott terület kezdetét mindkét oldalon. Ezt a gesztust a XXI. 
században is megőrzésre érdemesnek tartjuk, ezért javasolt kép szép, településkaput jelző példány 
ültetése. Javasolt fajok a növények fejezetben találhatók. 

A buszmegállók olyan pontok egy településen, melyet az is lát, aki itt lakik, és az is, aki csak átutazik. 
Éppen ezért a buszmegálló elsődleges elem a település megítélésében, kialakítása tehát igényes kell 
legyen, illeszkedjen a településképbe, időtálló anyagokból épüljön meg, és nem mellesleg alkalmas kell 
legyen a várakozásra, fontos, hogy eső- és szél ellen védjen. Ajánlott anyagok: vakolt oszlop, agyag 
cserép, sötétre pácolt fa. Igaz ez a település egyéb köztéri berendezéseire is, legyen az pad, 
hulladéktároló vagy világítótest. 
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Összegzés 
 

Meglátásunk szerint Sajókeresztúr jövője szempontjából alapvető kérdés, milyennek látja önmagát a 
község? Az itt lakók büszkék a településre? Szeretnek itt élni? Hogy lehet élhetőbbé tenni a falut, s milyen 
szerepet kaphat ebben az épített környezet?  

E kérdéseket megválaszolva lehet problémákat diagnosztizálni, megoldási javaslatokat tenni, jövőképet 
alkotni. Így tud Sajókeresztúr vonzó lenni mindazok számára, akik jövőjüket egy ilyen településen képzelik 
el, szívesen részt vesznek képének formálásában, jövőjének építésében. 

A tenni akarás, a megfelelő környezet, a megfelelő szabályozás, elengedhetetlen, de nem elégséges. 
Összefogással, az érdekek kölcsönös tiszteletben tartásával vissza kell térni a falut egykor benépesítő 
parasztság ősi értékeihez, mint az önmérséklet, a takarékosságból fakadó fejlesztés, a szolidaritás, az 
önbecsülés és közbecsület, az Istenbe vetett hit és a hagyománytisztelet. 

 

  


