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BEVEZETŐ
A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. Törvény új jogintézményt vezetett be a magyarországi települések építészeti,
településképi védelmének biztosítása érdekében, mellyel közös életterünk, Tés település építészeti értékei védelmének új korszaka
kezdődhet el.
Felvállalva és elindítva ezt a nagyszerű folyamatot, készült el településünk Arculati Kézikönyve, mely a település esztétikus
lakókörnyezetének jövőbeli kialakítása, illetve védelme érdekében lehetőséget teremt, a jellegzetes települési építészeti karakterjegyek
meghatározására és széles körű társadalmasítására.
A településkép védelme a település vagy településrész jellegzetes, értékes, illetve hagyományt őrző építészeti arculatának és szerkezetének
- az építészeti, táji érték és az örökségvédelem figyelembevételével történő - megőrzését vagy kialakítását jelenti.
A kézikönyv a - település természeti és épített környezete által meghatározott - településképi jellemzők bemutatásának és minőségi
formálásának eszköze.
Igyekszik feltárni és ismertetni a településen belül jól elkülönülő egyes településrészek arculati jellemzőit és azok értékeit, mindezek
figyelembevételével szöveges és képi megjelenítés formájában javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek
alkalmazására.
A Kézikönyv nem kötelezően betartandó előírásokat felsorakoztató rendelkezés, hanem elsősorban a települési döntéshozók és az érintett
lakosság tájékoztatását segítő, szemléletformáló kiadvány.
A jogszabályok útvesztője helyett röviden, lényegretörően és mindenki számára érthető módon igyekszik bemutatni településünk
környezetalakítással kapcsolatos előre mutató elvárásait.
A Kézikönyv meghatározza a település, településképi jellemzőit, a településképi szempontból egymástól jól elkülönülő településrészeket
arculati jellemzőikkel és értékeikkel, a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatokat, a településképhez illeszkedő építészeti
elemeket. Mindezekkel pozitív irányba szeretné terelni a jövőbeli építkezéseket.
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A településkép védelmét a Kézikönyv mellett lesz hivatott szolgálni az arra épülő településképi rendelet is, mely jogszabályi formában fogja
szabályozni a településkép védelmének elemeit és a településkép alakításának eredményes érvényesülését a meglévő építmények
felújítása, valamint az új épületek tervezése és kivitelezése során.
Az új jogszabályi előírások a településkép védelmének széles körű társadalmi közreműködésen alapuló elvégzését tűzték ki célul, melynek
a Kézikönyv készítése során településünkön is igyekeztünk messzemenőkig eleget tenni.
Szeretnénk ezért hálás köszönetünket kifejezni mindazon lakosoknak, szervezeteknek és közreműködő partnereknek, akik segítőkész,
támogató munkájukkal, javaslataikkal előremutató módon járultak hozzá a Kézikönyv elkészültéhez.
A Kézikönyv elkészítésével azt a célt tűztük ki, hogy példaértékű és pozitív irányú jövőbeli lehetőséget teremtsünk annak érdekében, hogy
településünk építészeti értékeit megőrizzük és méltó módon hagyományozzuk át utódainkra.
Bízunk benne, hogy az elkészült dokumentum elnyeri Kedves Lakosaink tetszését és hosszú távon a kitűzött célt fogja majd szolgálni.
Fogadják szeretettel az új időszak első mérföldköveként, Tés község Településképi Arculati Kézikönyvét.

Fodor-Bödös István
polgármester
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A kézikönyv elején, mintegy második bevezetőként álljon Molnár Gyula verse, aki ugyan nem Tésen született, de felesége révén került a településre
hosszú évekkel ezelőtt. Verse őszinte nyilatkozat a településről, melynek érzését mi is megtapasztalhattuk munkánk során.

TÉS – Molnár Gyula verse
Nyílnak a krókuszok, parányi edényben
Emlékek tódulnak, megfáradt elmémben
Szűkebb hazámban a Bakonyban, Tésen járok
Boldog vagyok, hogy ma róla meditálok.

S oda mentek, ahol dollárral fizettek,
Így külhoni állampolgárok lettek.
Jött tőlük segítség, dollár formájában,
Éltetni óhazát, Tésen Európában!

Itt van testvéreink lelke, hegybe temetve,
S itt van hőseinknek, hazáért folyt vére.
S emlékmű mutatja a bakonyi példát,
Tés népe szereti, és dicsőíti múltját!

Mert újuló természettel, szívemben Tés,
Csodás világ, s ezernyi meglepetés.
Életem párja, támasza itt született
S mutatta nekem, e mesés környezetet.

A Rézhegynél tekintünk a kultúrházra,
Negyven éve épült, s a község könyvtára.
Itt a nagybolt, és a régi kocsma épülete,
S itt forog a szélmalom, óriás kereke!

Emelem fejem, templomokat látok,
katolikust, evangélikust csodálok.
E templomok, magas szürke falai
Keresztény létnek, Isten előtt tanúi!

Itt láttam a legtöbb havat, és gyöngyvirágot,
Őzet, cinkét, gesztenyét, és gyertyánost.
Bükk és tölgyek, sűrű makkos erdejében,
Éltem a híres Bakony, magas fészkében.

Melyet megmentettek az utókor számára,
Ismerjék meg múltját, a magyar hazánkban.
Régi kovácsműhelyt hagytak erekjének,

Nehéz időkben itt óvták a nép lelkét,
S hordták emberek krisztusnak keresztjét!
Hány és hány rokkant bele, s halt a munkába,

Új kor, hálát ad majd a tési népnek!

A „nincs” hány embert tiport itt a sárba!

Tés e hegyi fennsíknak, magas községe,
Oxigéntől dús, kristályos levegője.
Milyen kár, pedig tudják, mégsem méltatják,
Légzőszerv betegeit, nem itt gyógyítják.

S tovább haladva az új iskolát látjuk
A régi helyén, de az ódont sajnáljuk!
Az új épület biztos nem volt jó csere,
Mert a múlt ajándékát, korunk tönkretette!

S aki meghalt, csendben vitték a temetőbe,
Mely ott pihen velük, a község szélébe.
S az a sok ember, ha meg tudna szólalni,
Tés a mi szent hazánk, azt tudnák mondani!

A községnek, hosszú lankás főutcája,
Több névre is hallgatott, Németre, Dollárra.
Az utóbbiban benn él, Tés történelme,
Sok szegény vándorolt innen, hetven éve.

S innen látjuk a buszok végállomását,
Hol fordulva végzik, a nép szállítását.
S ide építették a hősök emlékművét,
Kikre a helyiek, szeretettel büszkék!

Vagy azt, társaink, gyertek velünk Lácba,
S elétek tárul, a vén magyar panoráma!
E tájat látva szólna, de elnémul az ember,
Több ilyen nincsen, a Kárpát-medencébe!
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1.

A TELEPÜLÉS BEMUTATÁSA
A közel 1000 éves Tés, a Bakony egyik legmagasabban fekvő
települése. Tenger-szint feletti magassága 465m (Bf.) A Tési
fennsík a Bakony - középhegység keleti részén terül el, az
Északi-Bakony legjobban elkarsztosodott területe. Számos
barlang, karsztforrás található itt.

2. Rövid településtörténet
Tés település története az őskorba nyúlik vissza. Ezt az erdőktől
övezett fennsíkot már az ókor embere is ismerte, és a rómaiak
is alkalmasnak találták a megtelepedésre. Ezt bizonyítják a
kőkori-bronzkori és római kori leletek. Tés nevének eredete
ismeretlen. Nevének oklevélben történő említése - mai
ismereteink szerint - I. László király idejében - 1086-ban történik. Birtokviszonyai az évszázadok folyamán több esetben
változtak. Volt a bakonybéli bencés apátság birtoka, a Csákok
birtoka, adózott Palota urának, Újlaki vagy Palotai Kont
Miklósnak, Csókakő urának Rozgonyi Istvánnak, és 1570-1636ig adózott Palota urának és a töröknek is.
1647-ben a fejérvári őrkanonok, majd a prépost, 1777-től a
fejérvári püspökség birtoka. A török hódoltság alatt a falu
lakossága nagyon lecsökkent. Kistés mint falu 1599-ben
megszűnt, a török lerombolta, lakói elmenekültek, azóta
pusztaként van nyilvántartva.
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A Rákóczi szabadságharc idején a császári csapatok is sok kárt okoztak, a lakosság száma ismét lecsökkent. A XVIII. században több esetben
voltak betelepítések. Érkeztek új lakók a bádeni hercegségből, Szászországból, de Magyarország különböző részeiről is. A fehérvári
prépostnak már 1711-ben volt itt nyaralója, a püspökségnek pedig téglaégetője.
A legrégebbi adatok a községről az 1086-os birokösszeírás, valamint oklevelek és írások bizonyítják, hogy Tésnek 1276-ban volt temploma,
Gergely nevű papja, Gede és Máté nevű klerikusai.
Tésen, Jásdot megelőzően, feltehetően 1164
előtt éltek bencések, nevüket máig őrzi a
„beneszőlők” nevű határrész. Tésen 1276 előtt
épült az első templom -még Szent István király
parancsa értelmében - mely szerint minden 10.
falu köteles volt egy kőtemplomot építeni. Így
Tés templomos falu volt, volt papja és egyháza,
ezért is hívták még az 1566-os években is
Egyházastésnek. A jelenlegi katolikus templom
középső részét 1725-ben Gróf Nesszelrode
Ferenc Bertram fehérvári prépost építtette
újjá.
A településen élő protestánsoknak
gyülekezetük és imaházuk már 1622-ben volt.
Tés Község egyenletes fejlődésének egyik fő
akadálya az elmaradott, nehézkes közlekedés
volt. A 465 m magasan fekvő fennsíkot az
emelkedők miatt nehezen közelítették meg az
állati erővel vont járművek. A mostoha természeti viszonyok ellenére, már a rómaiak idején itt vezetett a Sophiana - Arrabona közötti út.
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A térképek alapján azonosítható, hogy a Bakony keleti felét átszelve, Bántát,
Bakonyszetkirályt érintve vezetett az út a Bakony rengetegébe. Az út irányát
figyelembe véve Kistés és Nána vonalán kellett áthaladnia. A római kori
leletek bizonyítják, hogy Kistés és Nána határában nagyobb római telepek
voltak, ezek az itt vezető úttal hozhatók kapcsolatba.
Az azóta eltelt évszázadok közlekedéséről nincsenek írásos emlékek, de
lényeges változás csak a XIX. Sz-ban következett be. Előrelépést jelentett,
hogy 1872-ben befejeződött a Magyar-Nyugati vasút (Székesfehérvár Szombathely - Grác) építése. A falutól 15 km-re lévő vasút révén a lakosság
az ország távolabbi részeibe is eljuthatott. Ekkor még a környező
településeket csak gyalogosan, vagy lovas kocsival tudták megközelíteni a
tésiek.
1951-ben indult az első munkásjárat, a – Fakarusz - egy ponyvás
tehergépkocsi. Addig a várpalotai bányában dolgozók kerékpárral
közlekedtek télen-nyáron. 1956-ban napi két járattal elindult a polgári járat.
Az 1800 évek végén már volt postaszolgálat a faluban. Kezdetben Zircről,
majd Várpalotáról hetenként egyszer, gyalogos postások szállították a
küldeményt, az 1920-as évektől már lovas kocsival, 1950-től a postai
gépkocsival.
A közoktatás több mint 250 éves múltra tekinthet vissza a településen. A
községben 1737-től működött rektor. Kezdetben a katolikus és protestáns
hívőknek közös tanítójuk volt. A katolikus egyháznak 1771-től volt iskolája,
első tanítójáról nincs feljegyzés.

TÉS KÖZSÉG 146/2017. (XI.07) SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL ELFOGADVA

9

A XVII-XVIII. századokban a legmagasabb egészségügyi képzésben részesült, a faluban élő személyek a bábák voltak.
A fehérvári püspöknek 1830-ban volt Tésen seborvosa. A község első ismert orvosa Dr. Nemecsek Gyula 1835-ben költözött a faluba.
A községben a XVIII. Század elején már
voltak boltok. A boltosok gyalogosan,
később lovas kocsival szállították az árut.
1925-től
működött
a
„Hangya”
Szövetkezet
boltja.
A
legrégebbi
borkimérésről készült feljegyzés 1791-ből
származik, melyben a TÉSI helység
borbírói
tesznek
jelentést
a
borkimérésből származó jövedelemről.
Ma már alig hihető, hogy Tésen a XVII és
XVIII. Században nagyon fontos volt a nép
életében a szőlőtermelés, melynek
azonban tényét a község urbáriumai is
bizonyítják.
A kisipart a bognárok, asztalosok,
csizmadiák, takácsok, ácsok, kőművesek,
kovácsok és szélmolnárok képviselték a
faluban. Ma már e mesterségek közül alig
található egy-egy a településen.
Tés határában vízimalmok hajtására
alkalmas folyóvíz nincs, így őseink az élénk bakonyi szeleket fogták be a szélmalmok vitorlájába. Tésen több szélmolnár is dolgozott. A tési
szélmalmok ipartörténeti emlékek. Egyikük ma is látogatható állapotban van.
Valaha híres volt a falu állattartása, a pásztorkodás. A hajdani makkbérszámadások és a Zichy család levéltárának iratai Tést, a bakonyi
falvak között is a kiemelten pásztorkodó, erdei legelőket jól hasznosító faluk között említik. A nagymúltú állattenyésztés ellenére

TÉS KÖZSÉG 146/2017. (XI.07) SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL ELFOGADVA

10

pásztor kultusz nem alakult ki, a kondák és csordák már csak az idősebbek emlékében élnek. A 1930-as években, akiknek nem jutott
megélhetés a faluban, a környező bányákban kerestek munkát. Várpalotán, Kisgyónban, Perében. Perében a bauxitbányában, Kisgyónban
a szénbányában dolgoztak.
1933-ban költözött a községbe Keller Ferenc, aki újjáélesztette a mészégetést a faluban. Három nemzedéken keresztül az 1970-es évek
végéig foglalkozott a család mészégetéssel.
A korábbi évszázadok szárazságai miatt, a település magasságából adódóan, sokszor probléma volt az ivóvíz, a kutak kiszáradtak. A
vezetékes ivóvíz-ellátás 1964-1970 között valósult meg. A Japán-hitel keretében, a Jásd-Csetény vonalon megépült az új vezeték, ezzel a
falu egészséges vízellátása megoldódott. 1996-1998 évben megépült a község szennyvíz-hálózata, 2002-ben pedig a földgáz is elérhetővé
vált a kiépített vezetékrendszerrel. A falu életét formáló ismertebb személyek: Szentsei György. Irodalmi múltunk értékes emléke a
„Szentsei daloskönyvként” ismert énekgyűjtemény. Az író a falu lakója volt, kéziratát 1711-ben Tésről szerezte meg György Tamás. Szintén
a kurucköltészet egyénisége volt Miszlai András, aki fia
vagy testvére volt Miszlai István evangélikus
prédikátornak. Halász Ignác (Tés 1855.05.26. - Budapest
1901.04.09.) nyelvész, irodalomtörténész, utazó, író,
műfordító, egyetemi tanár. Apja Fischer Ignác tanító, öccse
Halász Gyula újságíró. Halász Ignác három tanulmányutat
tett a Svédországban és Norvégiában élő lappokhoz.
A Tési-fennsík növényvilága változó. Az erdőkben
szép tölgyesek és cseresek, gyönyörű bükkösök találhatók.
Különlegességként említendő a Kopasz-hallgatón
hullámzó árvalányhaj, a Gaja-szurdokban található Rómaifürdő vízesése és a szikla-szurdok.

Csőszpuszta az első katonai felmérés térképén / 1763-1787/
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Szeghalmy
Gyula
1937-ben
kiadott
könyvében
így
ír
a
Tési-fennsíkról:
„Lelkeinket lenyűgözi a csúcsok, gerincek, szakadékok, erdők, tisztások, hegyi és völgyi rétek gazdag változata, kedves összhangja, egyszerű
bája, vagy zordon fensége? Tés, hol a legforróbb nyárban is olyan hideg, csípős szelek fújdogálnak, mint a Magas-Tátra aljában, a Késmárki
medence körül.”

Csőszpuszta: a település helyzete Tés községtől eltérően alakult. Mivel Csőszpuszta elnéptelenedett, így kedvező volt az 1800-as évek
elején majorsági gazdálkodás kialakításához. Csőszpusztára földnélküli zselléreket szerződtettek évi-béres gazdasági cselédnek. Az akkori
birtokos, Gróf Sztáray Antal. 1889-ig a palotai Zichyek birtoka. Leszármazottjuk Gróf Sztáray Antal 1890-ben Oldershausen bárónak adja el,
akitől 1903-ban a palotai három Wolf testvér veszi meg. 1908-ban a Wolfok Altdörbern Witzleben grófnak adják át, tőle veszi meg a
Beogradianu román testvérpár, akik bérbe adják Grünfeld bérlőnek. Krobatin táborszernagy korábbi javaslatát felelevenítve, 1913-ban
Csőszpusztát – már mint fejlett majorsági gazdaságot – a honvédkincstár vásárolta meg.
1913-tól Honvédkincstári birtok, Bala-pusztával, Bántapusztával, Hajmáskér egy részével együtt. Teljes nevén „Hajmáskéri Honvéd Lő és
Gyakorlótér Gazdaság. 1913 után Csőszpuszta „kiemelt” gazdaság.
Az istállókat – melyek ma is megvannak – Gróf Sztáray építtette.
Ugyancsak ő kezdte meg a mészégetést is. Csőszpusztán az inotai
szeszgyár részére szeszburgonyát és répát termeltek. Az istállókban
szarvasmarhákat tartottak, de sok volt a juh és a sertés. Fejlett
földművelést folytattak. Burgonyát, répát gabonát és kukoricát
termeltek. A 20-as években megjelentek Csőszpusztán a gőzekék,
majd az aratógépek, a gőzgéppel hajtott modern cséplőgépek és a
traktorok. Volt itt gépműhely, bognárműhely, kovácsműhely.
Csőszpuszta a környék mintagazdasága volt egészen a
felszabadulásig.

Tés az első katonai felmérés térképén / 1763-1787/
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2.1 Általános településkép
A településképet az épített elemek megjelenése és a jelentős arányú zöldfelület együttesen alakítja. Az egyes településrészeken változó
mértékben és mennyiségben jelentkeznek egységes építészeti stílust mutató épületek. Szerencsére vannak olyan
utcarészek, ahol a 19. század végi, és a 20. század eleji népi építészeti stílusú házak fellelhetők.
Az épületek többsége átépült ugyan, de még sok esetben megmaradtak a múlt századi építészeti stílusra jellemző formaelemek. Az
egyszintes lakóházak mellett azonban beékelődnek, szép számmal kétszintes, a helyi építészeti hagyományokat teljes mértékben mellőző
épületek, melyek éppen a településközpontban, illetve annak környezetében vannak.

2.2 Településkarakter A valamikoron kialakult egyutcás,
szalagtelkes településforma szerencsére máig megmaradt. A
történelmi településmag az első katonai térkép (1763-1787)
szerint ma is jól beazonosítható. Az 1800-as évek vége felé a
harmadik katonai térkép tanúsága szerint már megjelenik egy
leágazó utca a katolikus templom környezetében (mai
Hunyady utca), de a későbbi fejlődés iránya – feltehetően a
domborzati viszonyok miatt - mégsem erre indul meg. A
település újonnan beépülő ingatlanai Dny-i és Ék-i irányban
kapnak helyet a már meglévő utca mentén. A jelenlegi utca és
telekhálózat a XIX. század idejére alakul ki. A XX. század
építkezései már tervezett telkeken az egykori keskeny külső
parcellák területén valósultak meg. (Kossuth u.)

Tés a második katonai felmérés térképén / 1806-1869/
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Tés a harmadik katonai felmérés térképén /1869-1887/

Tés község a XIX.századi kataszteri térképen
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3. Örökségünk, a településképi szempontból meghatározó építészeti, műemléki, táji és természeti
értékek, településképi
3.1 Építészeti értékek – védett műemlék a belterületen
 A katolikus templom épülete – Petőfi S. utca:
A jelenlegi katolikus templom középső részét 1725-ben Gróf Nesszelrode Ferenc Bertram fehérvári prépost építtette újjá. A katolikus
templom szűknek bizonyult. Horváth János székesfehérvári püspök mint kegyúr - 1834-ben elkezdte a templom bővítését. Halála miatt a
királyi kamara folytatta az építkezést. Az építést 1837-ben fejezték be, ekkor szentelték fel újra, ettől az időtől a templom védőszentje Szent
István. Az eredeti sekrestyét kápolnának alakították át, melybe oltárt is állítottak és ez fölé oratóriumot építtettek. Berendezése: barokk
főoltárkép, copf szószék, barokk feszület, festmény, és copf keresztelőkút. Legrégebbi képe a templom hajójának jobb oldalán elhelyezett,
kereszten függő Jézus festmény, a XVI. Századból származik.
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3.2 Építészeti értékek – védett műemlék a külterületen
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A szélmalmok
A település fő látványossága a Dunántúlon ritkaságnak számító
szélmalom. Valaha négy ilyen szélmalom működött a faluban. A Rotter
és Vaszlav malmoknak már a nyoma sem található. A Táncsics utcai
kertekben álló malmok közül a Helt malmot 1840-ben építette Pircher
János malomács. Népi műemlék. Köralaprajzú, enyhén karcsúsodó,
háromszintes kőfalazatú épület, forgatható, zsindelyes, kúpos tetővel
fedve. Kis ablakainak áthidaló öve szegmens-íves . Hatvitorlás szélkerék
hajtja. A malomban két pár kő van, 8-as vámra dolgozott, napi mégy
mázsát őrölt. Ozi János asztalos által 1924-ben épített szélmalom Helt
József malmától 200 m-re épült. A malmok szerkezete azonos, az eltérés
az, hogy az Ozi-malomban csak 1 pár kő van. A holland típusú
szélmalmok jellegzetessége, hogy a tetőzetük forog, a malomtörzsük
kőből készült, meghajtószerkezetük a hatvitorlás szárny.
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3.3 Természeti, táji értékei
 Tési – fennsík
A K-i-Bakony területén emelkedő fennsík a Bakonyvidék legterjedelmesebb kiemelt és lenyesett felszíne (kb. 59 km²). A Tési-fennsíkot és a
peremi fennsík maradványait (Öreg-Futóné 574 m, Köves-hegy, Vár-berek stb.) minden oldalon törések és árkos süllyedékek mentén
kialakult völgyek és medencék határolják. A fennsík meredek lejtőivel morfológiailag és hidrológiailag is jól elkülönül a szomszédos tájaktól.
A fennsíkon belül kicsik a szintkülönbségek, de a lapos vízválasztó hátak, és a peremek felől hátra vágódó, sekély, széles talpú eróziós
völgyrendszere kissé elkülönülő fennsíkrészletekre tagolják.
Az Öreg-Futóné lejtőiről Kistés-puszta felé lefutó völgy választja el a Kistési-fennsíkot
a Tési-fennsík nagyobbik részétől. Mivel a Kistési-fennsík D-i peremén sorakoznak a
Tési-fennsík legmagasabb tetői (Öreg Futóné, Hegyes-berek, Csengő-hegy, ezért itt
lényegében minden völgy észak felé tart és a Gaja Bakonynána és Jásd közötti
szurdokába (Római-fürdő) torkollik.
A Tési-fennsík É-i peremébe mély szurdokvölgyet vésett a Gaja-patak (Római-fürdő),
ebben fakadnak azok a karsztforrások, amelyek a fennsík É-i, jura és kréta mészköves
területeinek nyelőiből táplálkoznak (Siska-kút, Vadalmás-forrás, Kőbánya-forrás).
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 A fennsík alatti karsztos barlangrendszer – ALBA REGIA – barlang
Az 1970-es évek elején senki sem mondta volna, hogy az ország harmadik legmélyebb barlangja s a Bakony barlang-paradicsoma, a Tésifennsíkon lesz.
A bizakodó barlangkutatás legnagyszerűbb példáját a székesfehérvári Alba-Regia csoport kis létszámú kollektívája nyújtotta. 1962-ben
alakult meg a csoport, amelynek szinte egyetlen, minden hétvégét lefoglaló programja a Tés környéki szántóföldek facsoportokkal tarkított
víznyelőinek vizsgálata volt.
Egészen 1975 nyaráig komolyabb feltáró sikert nem tudtak elérni, s csak szakkörökben volt ismert magas színvonalú tudományos munkájuk.
Több évtizedes kemény megfeszített munkájuk eredményéhez hozzájárul az a tény, hogy az Alba Regia-barlang nevét viselő barlangkutató
csoport a felfedezéssel párhuzamosan saját erőből, a Tésen berendezett kutatóházban kialakított műszerpark segítségével, széles körű
tudományos munkát végez.
Mindeddig ez az egyetlen barlang Magyarországon,
ahol a felfedezéssel egyidőben a tudományos
vizsgálatok is megindultak. A barlang alsó-jura korú
mészkősorozatban alakult ki, a Tés környékére
jellemző löszös fedettség mellett.
A Tési-fennsík felszínének és víznyelőinek fejlődését
Kárpát József több alkalommal alapos matematikai
elemzéssel kísérelte meg rekonstruálni. Eredményei
nagymértékben hozzájárultak a barlangot sejtető
berogyások kijelöléséhez és így az új barlangok
feltárásához.
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 A „Zsidó-tó” a falu területén
A mai „Zsidó – tó”, ………………………………..és a mára eliszaposodott „Német – tó”

A második katonai térkép, és a XIX. századi térkép tanúsága szerint Tés területén a jelenlegin kívül még 3 ilyen méretű tó volt. Egy a temető
felett, a „Tobó-tó”, a Pere utcában a „Földi-tó” egy pedig a valamikori „Német” utca végén, az ún. „Német-tó.
Mára a temető feletti, és a Pere utcai megszűnt, az egykori „Német utca” végén lévő pedig eliszaposodott, de a helye megtalálható. Valaha
az állat tartók reggel és este a tavakhoz terelték az állataikat inni, de a pásztorok is a Tobó-tó partján deleltettek, és este itt itattak.
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 A „képesfa”
„A vallásos jelképek a német telepesek körében régóta ismeretesek voltak, szerepük is mindig fontos volt, és szinte napjainkig
megmaradtak. Ez azzal függhet össze, hogy a német nyelvterületről hazánkba került lakosság vallását, annak hagyományait és különféle
jelképeit – évszázadokon keresztül – még eredeti tájnyelvénél is szívósabban őrizte. Jellegüknél fogva ezek nagyrészt máig fennmaradtak,
noha a hozzájuk fűződő egykori szokások, szertartások, ünnepi felvonulások már sokfelé visszaszorultak vagy meg is szűntek.”
A képesfa Tésen már csak a helyi emberek emlékezetében él. A jásdi szentkút felé menő úton, az erdő szélén állt az öreg tölgy, melynek
törzsén (vagy ágán) Máriakép volt. A híveknek a csatkai és jásdi-búcsúra menvén találka- és pihenőhelyéül szolgált. Steiner Fülöp fehérvári
püspök és az itt nyaraló apácák is szívesen imádkoztak a Képesfánál, ahol a legenda szerint valaha az ágak között megjelent Mária, és ennek
emlékére állították.

4. Településképi szempontból meghatározó, eltérő karakterű területek lehatárolása, a településkép,
arculati jellemzők és településkarakter bemutatásával

4.1 Az egykori Német utca, Miklós utca, és a régi Kastély
területe / Táncsics utca mindkét oldala, a Petőfi S. u. Szabadság tér
által határolt településközponti terület /
Egykoron a Zsidó-tótól kb. az utca feléig felért az erdő. Ezt az erdőt írtatta ki Nagy
Ignác püspök-uraság. A helyére utcát nyitottak a német telepesek számára. ez
lett később a „Német utca”. Pár év múlva új telepesek jöttek kb. 33 család, akik
a „Német-tóig települtek be. (1794) Ezt az utcarészt Milassin Miklós
püspökuraságról Miklós utcának nevezték el.
A terület: a széles Táncsics utca, így vált a település legrégibb részévé. Korának
egyértelmű bizonyítéka, az első és második katonai felmérés térképe. Máig
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megmaradt az utca szövete, a szalagtelkek, és
szintén megmaradt szövetében az egykori
Kastély területe.
A telek: jellemzően, az utca két oldalán lévő
telkek, az utca tengelye felé kissé „v” alakban
enyhén szöget bezáróak, nagyon nagy hátsó
telekrésszel. A telkek az utca mindkét oldalán
az utcáról enyhén lejtenek a kert vége felé. A
lakóépületek keskeny szalagtelkekre épültek.
A beépítés oldalhatáros, általában változó
mélységű előkerttel, de néhol az előkert
hiányzik. A faluközpont felé haladva az utca
lejteni kezd, így a dny-i oldal az utca szintétől
egyre magasabban helyezkedik el.
A telek beépítés és az épületek
elhelyezkedése:
Amennyire
szépen
megmaradt a település szövete, annyira
eltűntek e terület eredeti épületei. Csak
néhány porta őrzi még a régi telekbeépítés
formáját elrendezését.
A régi épületek
tömegének gerince, az utcára merőleges, tetőhajlás ~40°. A tetőhéjazat, - sajnos - főleg szabvány azbesztpala, de fellelhetők cserépfedések
is. A régi épületek vakoltak, jellemzően fehér színűek, még az átépítettek és újak, színesek. Az udvar felé – az épület hossztengellyel
párhuzamosan az oszlopos tornác található. Az oszlopok jellemzően falazottak, ritkán fából is készülnek, általában mellvéd nélküliek. A
tornác mennyezete fafödémes. Egykoron a házak oromfalasak lehettek, ma már a kontyolttető az általános, díszesebb utcai
ereszpárkánnyal.
Az istállót a lakóház mögé építették. A lakóházzal szemben, az utcai kerítés vonalába - kisebb gazdasági épület található, melyet ólként,
fészerként, ill gabonás kamaraként használtak. A kis kamra épület anyaga, homlokzati felületképzése, héjazata megegyezik az ingatlanon
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álló
lakóépülettel.
Utcával
párhuzamos
nyeregtetős, oromfalas tömeg. A XIX. században
még jellemző volt egy-egy telken a keresztcsűr, de
ezek mára már eltűntek.
Az istállót a lakóház mögé építették. A lakóházzal
szemben, az utcai kerítés vonalába - kisebb
gazdasági épület található, melyet ólként,
fészerként, ill. gabonás kamaraként használtak. A
kis
kamra
épület
anyaga,
homlokzati
felületképzése,
héjazata
megegyezik
az
ingatlanon
álló
lakóépülettel.
Utcával
párhuzamos nyeregtetős, oromfalas tömeg. A XIX.
században még jellemző volt egy-egy telken a
keresztcsűr, de ezek mára már eltűntek.
Szerencsére a 60-as, 70-es évek átépítési hulláma
csak az utca fronti épületrészt érintette általában,
így a hátsó gazdasági épületek tömege
megmaradt, csak úgy mint az udvarok soros
beépítettsége is.
Ezek az átalakított épületek azonban megbontják az utca egységét. A megváltozott tömeg új – az utcakép vonatkozásában nem előnyös
homlokzati megjelenést eredményez.
Az utcai kerítések: A kerítések vonatkozásában is hasonló a kép. Itt-ott még fellelhető az egykori falazott – kő vagy tégla anyagú - aránylag
magas lábazatra állított termetes fedköves oszlopok (bástyák) között épült, a jellemzően fából készített vagy tömören falazott kerítésforma.
A kiskapu és a nagykapu mindkét oldalán megtalálhatók a már említett díszes fedkövű oszlopok.
A változatos utcaképben találunk kerítésként kőből rakott tömör magasfalak is. Az épületátépítésekkel egyidőben azonban új kerítésformák
is megjelentek – fém anyagú drótmezőből álló kis lábazatra épített kerítések, melynél a kiskapu és a nagykapu is már fémanyagú.
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KÖZÉPÜLETEK, ÉRTÉKEK:
Az egykori –lebontásra ítélt - kastély parkjának helyén
épült az új, azóta megszűnt Általános iskola, - melyben a
közös hivatal kirendeltsége is működik - és az óvoda. Az
egykori iskolaudvar ma egyrészt az óvodásoké, másrészt
a lakosság használja. Tulajdon képen egy nagyméretű
intézményi terület ez, mely a nyolcvanas évek közepén
alakult ki.
Az iskola volt épülete megjelenésében építési
korszakának jelképe, ún.: UNIVÁZAS rendszerrel épült
lapostetős épület.
Az óvoda magastetős kissé megbontott tömege az iskola
szomszédságában található. Az épületek mögött - az
egykori kastély majorsági része – ma is ipari gazdasági
épületek vannak, természetesen nem az eredeti
állapotban.
A Szabadság tér felőli telekhatáron még fellelhető
néhány monumentális téglafal maradvány a régi
épületekből, mementóként jelezve, egykoron milyen
komoly épületek álltak itt. A Kossuth utca felőli telekrész
épületei sem nyújtják a rendezett faluközpont hangulatát, de a majorsági terület látványa végképp lehangoló.
A fenti leírásokban többször hivatkoztunk az egykori kastély területére és épületére. Úgy gondoljuk nem lenne teljes a kézikönyv, ha az
elmúlt, már nem fellelhető, de a település lakosságának a mai napig értéket – emléket – jelentő épületeket nem mutatnánk be. Ezek az
épületek meghatározták az adott korban a település történelmét, és szerkezetét, ezáltal az itt élők emlékében örökséggé váltak.
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 A valamikori Kastély épületegyüttese:
A fehérvári prépostnak már 1711-ben volt nyaralója. Tésen. Helye már fellelhető az Első Katonai térképen is. A nyaralót 1816-1821 között
bővítették, 1890-1905 között újra átépítették és emeletráépítés is történt. A nyaralóba több híres személy is megfordult. 1927-1935 között
itt üdült Albrecht főherceg, vitéz Jány Gusztáv ezredes, Erzsébet és Anna főhercegnők, Angelo Rotti pápai nuncius, valamint Pehm József
zalaegerszegi plébános (Mindszenti József). Az épület lebontásáig a község közösségi életét szolgálta. Itt működött az iskola is. A
nyaralóépületet, és a hozzátartozó gazdasági épületet 1984-ben elítélendő politikai megfontolásból lebontották. Helyén áll ma a volt
Általános Iskola vb. vázas rendszerben készült épülete, melyben ma a polgármesteri hivatal kirendeltsége és a könyvtár van. Az egykori
gazdasági területen ipari kategóriájú vállalkozások telephelyei vannak, mindez sajnos a település központjában.

A kastély területét jól szemlélteti a XIX. századi kataszteri térkép.
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A terület helyi védelemre javasolt értékei:


kőkereszt a Szabadság téri közterületen:
A Szabadság téren az iskolai sportpálya mellett, a kastély
épületeinek bontását túlélő kőkereszt környezete méltó az
emlékezésre. A kőkeresztet 1838-ban Schekk János András álítatta.
Itt alakította ki az önkormányzat azt a kis alapterületű, de igényes
parkot, ahol három új emlékművet avattak fel nem régen. Az
emlékművek a település 56-ban elesett lakóinak, és a
világháborúkban elesett lakóinak állítanak emléket.



kőkereszt a Táncsics M. utca, Bakony utca találkozásánál:
A lehatárolt terület „határán” található egy kőkereszt mely
egyértelmű bizonyítéka annak, hogy valamikor az út
kereszteződése, határa volt a településnek. Itt kellett lemenni a
„Német-tóhoz”. A kőkeresztet 1926-ban Heider Józsefné álítatta,
„Német-kereszt” néven ismerik. Sajnos környezete méltatlan
hozzá.
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KÖZTERÜLETEK, UTCÁK:
A Táncsics utca aszfaltozott közútjának két oldalán változó szélességű zöldfelület található a járdáig. A zöldfelületet az észak-keleti oldalon
végig futó nem burkolt, kis keresztmetszetű csapadékvíz árok nyomvonala bontja meg. A zöldfelületet jellemzően fű borítja, melyet
nagyméretű
fák
díszítenek.
A
fák
nagy
része
fűzfa.
Hiányoznak
a
máshol,
a
házak
előtt
megszokott virágos ágyások.

4.2 Az egykori Dollár utca területe
/ Bakony utca /
Tésről 1910-től 1930-ig közel 120 ember vándorolt ki
Amerikába, a nagy nyomor miatt. Kimentek a
könnyebb élet reményében. Amikor 1920-ban
elterjedt a hír hogy a székesfehérvári püspökség
eladja szántóföldjeinek nagy részét, többen
hazatértek, 68 fő. Ezeknek az embereknek egyrésze új
utcában – a Dollár utcában – telepedett le, és itt
építettek maguknak új házakat a hazahozott
dollárokból.
A terület: A terület a település kapujánál kezdődik és
a mai Táncsics utcáig tart. Az utcaképet rendkívül
felborítja a két oldalon megépült épületek eltérő
magassága. Még az észak-keleti oldalon szinte
nagyrészt kétszintes, a 70-es évek típustervei alapján épült kétszintes lakóházak vannak, addig a szemben lévő oldalon a hatvanas évek
földszintes magastetős lakóháztípusa köszön vissza.
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A telek: a terület falu központja felé eső részén még megmaradtak a hosszú szalagtelkek, de a faluvége eső részén már látszik a 70-es 80as évek szabályos telekosztása, úgy a telek szélességén mint mélységén.
A telek beépítés és az épületek elhelyezkedése: A telkek kialakulásának megfelelő, korban a beépítésük is. Az utca felsőfelén mindkét
oldalon, fellelhető a jobboldalhatáros – déli oldalon a bal oldalhatáros - beépítés mellett a hosszházas udvari elrendezés.
Az eredeti régi épületek utcai traktusát átépítették Így alakult ki az építés korszakának megfelelő kontyolt-tetős, tömeg. Az utcafronton két
nagy széles ablakkal megjelenő homlokzat, a szocialista magyar falu tipikus példája. Azonban van néhány szemet-gyönyörködtető felújított
példa is, mely megőrizte az építési hagyományt. Dicséret a tulajdonosnak!
Az utca faluvégi részének déli oldalán, a telkek hasonlóan épültek be, de az északi oldalon az épületek – ahogy a rendezési tervlap is mutatja
– már szabadonálló beépítéssel épültek, négyszög alaprajzúak, kétszintesek, sátor tetőfel fedettek, egyforma, ~5m-es - előkertekkel.
Az utcai kerítések: Az utca mindkét oldalán jellemzően
beton lábazatos kerítéseket találunk, nagyrészt fém
tartóoszlopokkal és fém anyagú pálcás, vagy figurális
kerítésmezőkkel. Ritkán előfordulnak az előre gyártott beton
elemekből készített kerítések is.

TÉS KÖZSÉG 146/2017. (XI.07) SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL ELFOGADVA

27

KÖZÉPÜLETEK, ÉRTÉKEK:
A területen – kialakulásából adódóan – középület nincs.
Helyi védelemre javasolt emlék sincs, de itt is meg kell említenünk – a kastélyhoz hasonlóan – egy már nem lévő, mégis örökségként
nyilvántartandó egykori épületet, és annak környezetét.


Az egykori püspökségi „Téglaégető” ház:

Jelentős helybeli ipari tevékenységet végzett a püspökség a téglaégetéssel. A mai Táncsics utca ÉNy-i felén, a Német-tótól ÉK-re állt a
püspökség „Téglaégető” háza. A faluban, szinte minden házban megtalálható a kiváló minőségű „püspöki tégla. Rajta a monogramm: FP
Eladással is foglalkozott a püspökség. A téglaégetés az 1940-es évek elejéig tartott. 1944-45-ben a „téglaházat” a visszavonuló német A
Második katonai felmérés az 1806-1869-es időszakból való térképén már fellelhető az épület, még a jobboldalon a XIX. századi kataszteri
térképen az ábrázolás még részletesebb.
Jól látható a Német-tó, a
két, gazdasági épület – az
égető és a szárító szín lehet
– valamint a lakóház
elhelyezése.
A
téglaégetéshez szükséges
agyagot a mellette lévő
agyag gödrök biztosították.
csapatok
lebontották,
anyagát a tési bekötő útra,
valamint
a
Tésen
keresztülvezető
útra
szállították útfeltöltéshez.
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KÖZTERÜLETEK, UTCÁK:
Kialakítása az utca felső feléhez hasonló, aszfaltozott közútjának két oldalán változó szélességű zöldfelület található a járdáig. A zöldfelületet
az észak-keleti oldalon végig futó nem burkolt, kis keresztmetszetű csapadékvíz árok nyomvonala bontja meg. Két oldalon nagyméretű fák
adnak változatos képet. Innen is hiányoznak az üdítő virágszigetek.

4.3 A „Suttonyi – rész” /
Képesfa utca és Rákóczi utca
közötti rész/
Valaha itt kaptak területet azok a német
telepesek, akiknek a Miklós utcában nem
jutott hely, vagy a telepítési szerződést
nem írták alá, így nem kerültek árendás
viszonyba az urasággal. Ez a falurész ma is
magán viseli a valamikori zsellér település
jegyeit – kis ház, közös udvar.
A terület:
Két utcácska közötti terület finoman
ékelődik be a településszerkezetbe. A IX.
századi telepítési állapot még nyomaiban
fellelhető,
és
az
utcavezetések
megtartották
eredeti
formájukat.
Szerencsére még ma is megtalálható a
területen az oly régen meglévő, kis
tavacska, a „Zsidó-tó”.
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A telek: A területen halmazosan kialakult és beépült telkeket találunk.
A kacskaringós utcák követik a domborzati változásokat. A telkek
szabálytalan alakúak.
A telek beépítés és az épületek elhelyezkedése:
A domborzat okán az épületek a telek „használható” részére
települtek. A Rákóczi utca mutat utcaképet, az utca egyik oldalán a
házak a telek jobboldalára, másik oldalán a telek baloldalára épültek.
Az épületek hossztengelye párhuzamos a telek hossztengelyével. Az
épületek külső megjelenése 2-3 épületet kivéve, már nem mutatja a
terület korát. Nagyrészük az idők folyamán átépült.
Az utcai kerítések:
A mögöttük lévő épület korának megfelelő kialakításúak, fa, fém
anyagúak, jellemzően alacsony lábazatra készültek.
KÖZÉPÜLETEK, ÉRTÉKEK:
A területen középület nincsen, ellenben itt található – mint védendő
helyi természeti érték – a Zsidó-tó. A mostani Képesfa utcáról lehet
megközelíteni az erdő szélén álló – kb. 1 km - „képesfát” is, ahogy erre
az utcanév is utal.
KÖZTERÜLETEK, UTCÁK:
A Petőfi S. utcáról a Rákóczi utcára letérve már szembeötlő a
közterület változása. A kis tó zöld területe leszűkül és roppant
hangulatos kis utcába érkezünk. Látványa kedves és üdítő. Elismerés
illeti az itt lakókat.
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4.4 A Főszeg /Petőfi utca mindkét oldala, valamint a Pere utca (Dózsa Gy.u.) mindkét oldala /
A terület: A Petőfi S. utca, mint a katolikus templom környezete már az első katonai térképen is fellelhető. Aztán a következő évtizedekben
tovább fejlődik, még a IX. századi térképen már eléri mai formáját. A Pere utca 1780-1790-ig épült be, ahol annak idején 18 házhelyet
jelöltek ki beépítésre. A Pere utcában magyar, protestáns családok települtek be, akik úrbéres-örökös jobbágyok voltak.
Mai épületei nagyon változatos képet mutatnak, utcaképe a katolikus templom környezetét kivéve igen változatos.
A telek: A Petőfi utcai telkek keskenyek
és hosszúak, az Evangélikus templom
oldali részen enyhén íveltek, még a Pere
utcában az utcára merőlegesek, és jóval
szélesebbek.
A telek beépítés és az épületek
elhelyezkedése:
Mindkét területen a telkeket a
hosszházas beépítés jellemzi. Az
épületek között is találunk még
megmaradt régieket, átépítetteket, és
újakat egyaránt.
Az utcai kerítések: Szintén változatos
formát mutatnak, vannak magas tömör
falfelületek is, de szerencsére még
néhány szép bástyás kerítés megmaradt
az épületekkel együtt.
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KÖZÉPÜLETEK, ÉRTÉKEK:
A terület gazdag értékekben, hiszen ezen a részen volt hajdan a település központja. Itt található a
 Katolikus templom a parókiával,
 és az Evangélikus templom
A terület helyi védelemre javasolt épületei:
 Az Evangélikus templom – Petőfi S. utca:
A településen élő protestánsoknak gyülekezetük és imaházuk volt már 1622-ben. Az evangélikus templomot 1785-ben kezdték el építeni,
1786-ban került tető alá. Az orgonát 1806-ban, a harangokat 1808-ban vették. 1864-ben a templomot felújították, ekkor építették hozzá
a tornyot is. Berendezése: barokk oltárkép, felette márványerezettel díszített szószék. A templom tetőszerkezetét és héjazatát 2010-ben
újították fel.
TÉS KÖZSÉG 146/2017. (XI.07) SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL ELFOGADVA

32


Az egykori evangélikus iskola épülete
Nagy szerencséje van a régi evangélikus iskola épületének. Megmenekült a bontástól,
így ma új funkcióval ugyan – itt található a posta – de eredeti formájában és arányaival
maradt fenn.



lakóház és kerítése – Dózsa Gy. utca /hrsz.:



a katolikus templom parókia épülete – Petőfi S. utca

/
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a katolikus templom előtti kőkereszt – Petőfi S. utca

 az egykori Mundi kocsma kétszintes épülete – Petőfi S. utca:
A Szabadság tértől elindulva a Petőfi S. utcán lefelé, a katolikus templommal szemben szokatlan kétszintes épülettömeg található. A
helyiektől tudjuk, ez az egykori Mundi kocsma épülete. Az épület érdekes színfoltja az utcaképnek. Korát csak becsülni tudjuk, tény, hogy a
XIX. századi térképen egyértelműen már beazonosítható.
A régi képeslapon baloldalon a háttérbe jól kivehető a háttérben baloldalt a kocsma épülete.
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KÖZTERÜLETEK, UTCÁK:
Közterülete egyszerű, tiszta. A templomok környezetében a terep változatossága mozgalmassá teszi. Kellemes látvány a Katolikus
templomot övező méltóságteljes fák hatalmas méretükkel, és a templom körüli fal szép zöld környezete. Hiányik azonban az egységes
közterületi rendezettség, és természetesen a virágszigetek.

4.5 A Láci – dűlő környezete /
Hunyadi utca (valamikori Új utca) –
Arany János utca /
A terület: A mai Hunyadi u. és Ady E.u.;
Arany J.u. nyomvonala, és a rácsatlakozó
ingatlanok már a második katonai térkép
készítése idején (1806-1869) is megvoltak.
Az utcák aránylag szélesek, a Hunyadi utca a
templomdomb felől lejt a Láci – dűlő felé. Az
Arany J. u. a domboldallal párhuzamos, - két
oldala között 2-3m-es szintkülönbség van még az Arany J. utca temetőoldali része,
szintén a domb lejtésével párhuzamosan
alakult ki. A Hunyadi utca végén az egykori
Láci – dűlő. Gyönyörű kilátás nyílik innen
Pannonhalmától a Vértesig.
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KILÁTÁS A HUNYADY UTCA VÉGÉRŐL – A LÁCI DŰLŐ TERÜLETE
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A telek:
Még a Hunyadi utca telkei az utcára merőleges, mély szalagtelkek, addig
az Arany J. u. domboldali telkei kicsi, közel négyzetes telkei keretként
fogják körbe az adott területet. Az épületek jellemzően földszintesek,
magastetősek.
A telek beépítés és az épületek elhelyezkedése: A Hunyadi utca telkein
az épületek egymással szemben helyezkednek el (egyik oldalon bal
oldalhatáros beépítésűek a másik oldalon, jobb oldalhatáros
beépítésűek). Az épületek a telken belül hosszházasak. Az utcán végig
sétálva elénk tárul a falusi építészeti kultúra teljes palettája. Az ápolt
portákon találunk diszkréten megbúvó parasztházat, az 1900-as évek
elején épített polgári lakóépületet, és az elmaradhatatlan 1960-70
környékén készült épületeket. Az Ady utcában, is hasonló a helyzet. A
kis négyszögű portákon itt-ott még megvannak a régi épülettömegek,
de nagyrészük itt is átalakult az idők folyamán. Eredetileg az utca
templom felőli oldala egyáltalán nem volt beépítve. Valószínű ennek oka
a domborzati viszony is.
Az utcai kerítések: A kerítések itt is többfélék, de az utca mégis egységet
mutat. Feltűnően sok a tömör magas kőkerítés, kevesebb, de jelen van
a bástyás oszlopos forma modernebb változata, és kisebb számban de
fellelhetők az alacsony lábazatos fémoszlopos, fémmezős modernebb
formák is.
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KÖZÉPÜLETEK, ÉRTÉKEK:
A területen középület nincs, de „táji értéknek” tekinthető az a csodálatos
panoráma, ami a Hunyadi utca végén fogad bennünket. Gyönyörű
kilátás nyílik innen Pannonhalmától a Vértesig.
KÖZTERÜLETEK, UTCÁK:

Az utcák közterületi résznek kialakítása példa értékű. Egyértelmű, hogy
az itt lakók keze munkáját dicséri. Nincsen tervezés, szabályosság.
Egyszerűen rend van, és házanként más-más a kép. Ettől nem egyhangú.
Csak gratulálni tudunk az itt lakóknak.
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4.6 Az egykori „kertek” területe /Kossuth L. utca/
A
község
lakosságának
alaptevékenysége
a
földművelés és állattenyésztés
volt, egészen az 1960-as
évekig. Az itt megtermelt
gabonát a szélmalmokban
őröltették. Az már alig hihető,
hogy Tésen a XVIII-XIX.
században nagyon fontos volt
a
nép
életében
a
szőlőtermelés. A borból már
akkor is nagy jövedelem
származott. A leírások szerint
több borkimérés is működött a
településen.
Ma már nincsenek külső
területek, „kis kertek” ahol
földművelést folytatnának az
itt lakók. A házaknál lévő
kertekben
folyik
saját
szükségletre a termelés.
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A földművelés és kertgazdálkodás megszűnésével a területet
beépítésre jelölték ki, és a 60-as évek elején építési telkeknek
kiparcellázták. Az utca valamennyi ingatlana beépítésre került.
A telek: utcára merőleges szalagtelkek. Szélességük változó.
A telek beépítés és az épületek elhelyezkedése: Az épületek
egymással szembeni oldalon állnak (északnyugati oldal
jobboldalhatáros beépítés, még a délnyugati oldal bal oldalhatáros
beépítés). Az utca délnyugati – falu felőli - oldalán lévő épületek
korábbi építésűek, még a délnyugati – mező felőli – oldalán nagyrészt
a 60-as 70-es évek idején épültek be az ingatlanok. Az épületek
tömegalakítása – földszintes, kétszintes – tetőformája – nyeregtetős,
kontyolt nyeregtetős - változó képet mutat. Összetett és egyszerű
tetőidomok váltakoznak. A régebbi épületek még tömegükben hasonlóak a hosszházas rendszerhez, de arányaikban, magasságukban az
építési kor stílusát követik. (Magas lábazat, széles utcai homlokzat, kettős széles ablak).
Az utcai kerítések: Szintén az építési korszakuk formavilága és anyaghasználata a jellemző. Alacsony beton lábazat fém, fa, vagy falazott
vakolt pillérek között szintén fém vagy faanyagú kerítésmezők.

Középület, közterület: A területen középület nincs. Az utca tágas, így az aszfaltozott útfelület kétoldalán széles, fákkal tarkított zöldsáv
alakulhatott ki. A közterület tiszta, rendezett.

4.7 Csőszpuszta belterülete
Mint már a történeti részben említettük, a település közigazgatási részéhez tartozó, de attól kissé távolabb eső Csőszpuszta, az 1800-as
évek közepe táján lép be a terület történelmébe. Mai felfogásban, a kornak – 1800-as évek második fele - megfelelő gazdasági terület.
Lakóépületek nem jellemezték a területet.
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Az egykori zsallérlakások emlékét, a mai, néhány földszintes
régi sorház őrzi.
A terület: Tulajdon képen arculat nélküli, építészetileg
rendezetlen, zöldfelületben gazdag településrész. Meglévő
épületállománya még a régi gazdasági épületekből, pár
önálló lakóházból, és 2-3 régi sorházból áll. Alvó település.

A telek, és beépítése: Beépített, kerített telkekről csak a Tés felé eső részen beszélhetünk, ahol az új – 80-as 90-es évek környékén épült
családi házak vannak. A beépítés oldalhatáros, előkertes. Az épületek földszintesek, magastetősek.
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A Kerítések: a lakóépület építés korának megfelelő stílust képviselik.

KÖZÉPÜLETEK, ÉRTÉKEK
Középület természetesen nincsen, de épített érték igen.
A terület helyi védettségre javasolt épülete és építménye:

Istálló épület:
A régi gazdasági épületek legszebbje az Jásd felé vezető út melletti
épület. Gróf Sztáray Antal egykori bírtoka volt, valószínű ő építette az
épületet.
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 kőkereszt:

KÖZTERÜLET
Rendezett közterületről csak a családiházak környezetében
beszélhetünk, máshol egyenlőre a természet alakítja a zöldfelületeket.
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5. A településkép minőségi formálására vonatkozó ajánlások, településképi útmutató.
5.1 A település teljes belterületére vonatkozó arculati ajánlások


Terepalakítás: Az udvarokon belül kis mértékben megengedhető, hiszen a változatos domborzat miatt azok vízszintessé tétele az
épületek előtt alapvető igény. Nagyobb, jelentősebb terepalakítás a telkeken belül indokolatlan.



Épületek tetőhajlásszöge:
A tetők hajlásszöge ~35-40°. Ez azt jelenti, hogy a beépülő új épületek, és a meglévők felújításakor közel ezt a településképileg
kialakult tetőhajlást tartani kell.



Épületek tetőformája, héjazat anyaga:
Mivel az épületek 80%-a elöregedett azbeszt
alapú szabvány palával van fedve, a jövőben
tömegesen szükségessé válik majd a héjazatok
cseréje. A település területen javasolt a
cserépfedés használata, vörös és vöröses
barna árnyalatokban. Tájidegen a bitumenes
zsindely! A palára ragasztott
bitumenes
zsindely fedés nem engedhető meg, nem csak
tájképileg idegen, hanem környezetvédelmi
problémákat is eredményez.
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 Épületek színezése: A színkártya segítségével megpróbáltuk érzékeltetni,
azokat a színtartományokat árnyalatokat, melyek használatát javasoljuk a
településen. Minden képen világos pasztel színeket használjunk a homlokzatok
színezésére. A sötétebb árnyalatok és színek a homlokzati dekoráció színe legyen.
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Kertek, a porta rendezettsége:

Mi is a rendezett porta? Nem fogalmaznánk meg szabályokat, inkább
jó példákat bemutatva határozzuk meg a „rendezett porta” fogalmát!
Szerencsére szép számmal találunk rendezett, ápolt portát a
községben. Egyértelmű, hogy az állandó lakosok által „használt” udvar
nem lehet parkosított. A használat nyoma meglátszik egy telken.
De fontos a használatnak látszani? Régebben – és ezt a helyiektől
tudjuk – a gazdasági udvart belső kerítés választotta el a fölső kerttől.
Próbáljuk meg visszahozni ezt a szokást. Szorítsuk a gazdaságot a kert
hátsó részébe – van ott hely elég. Legyen a felsőkert, így az épület is
ápolt, szemnek tetsző. Lehetőség szerint tájhonos növényeket
ültessünk! Pl.: orgona, téli és nyári vajonc körtefa, hortenzia stb.
A gondozott, ápolt ház és udvar, kellemes látványt nyújt nem csak az
utcán sétálónak, de az ingatlan tulajdonosának is.
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 Utcák, Közterek, közparkok, közkertek
A településnek szerencsére több utcája van aminek közterület
alakítása mintaértékű, köszönet ezért az ott lakóknak!
A jövőben mindenképpen ezek mintájára, fejleszteni kell a már
meglévő kialakult közterületeket. A járdák felújítása és építése
esetén kerüljük az aszfaltozást, helyette önmagában színezett
térkőelemeket használjunk.

 Hirdető táblák, reklámok
A településen harsogó reklámfelület nem találtunk, ez jó, és nem is kívánatos elhelyezésük
a jövőben sem!
Amennyiben szükséges az ingatlanokra bejelentett gazdasági tevékenységek jelzésére
használjunk 1m2 felület alatti nagyságú táblákat, cégéreket. Ezek támszerkezete
elsősorban fából készüljön, de kihelyezhető az épület homlokzatára, vagy kerítésére is.
A jelenleg meglévő utcatáblák kialakítása – pl. színes kerékpárokon kihelyezett utcatábla;
fatörzsre helyezett utcatábla - ötletesnek tűnik – más településeken is használják – de
ebben a formájában nem elégséges. Esztétikai tovább gondolásuk, elhelyezésük
átgondolása minden képen szükséges lenne.
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5.1 Az egykori Német utca, Miklós utca, és a régi Kastély területének településképi útmutatója
/ Táncsics utca mindkét oldala, a Petőfi S. u. Szabadság tér által határolt településközponti terület /
A Táncsics utca minkét oldalának területét, helyi védettségre javasoljuk, a
településszerkezet, és az utcakép megtartása végett!
 Telepítés:
Megőrzendők a telekformák, a telkek egyesítését kerülni kell. Szintén meg kell tartani az
oldalhatáros beépítést, a hosszházas tömeget.
Javasoljuk a falusias jellegű földszintes magastetős épületek kialakítását.
Amely ingatlanon még megtalálható az utcafronti melléképület, úgy az megtartandó,
illetve
helyén,
tömegében
felújítandó.
Új
funkcióval
biztosítani kell tovább élésüket pl. kerti konyha mögötte az udvar felé kis terasszal; kerti
tároló; a turizmus ellátását biztosító helyi termékeket értékesítő kisbolt.
 Épületek magassága:
Az épület magasságának, gerincmagasságának meghatározásakor figyelembe kell venni
a jobbról és balról 2-2 telken már meglévő épületek kialakult magasságát. Szintén
jobbra - balra 2-2 kialakult ingatlan beépítését kell figyelembe venni az előkertek
meghatározásának esetében is.
 Tornácok:
Mint homlokzati megjelenés fontos hogy tovább éljen. Oszlopokkal, vagy anélkül.
Lehetőség szerint célszerű lenne alkalmazásuk, az új épületeken is.
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o

Épületek tetőformája, héjazat anyaga:
Az utcára merőleges gerincű épületek építése támogatható, melynek
tetőidoma lehet nyeregtetős, vagy az utca felől kontyolt. Héjazat anyaga vörös,
vöröses barnaszínű cserép.
o Kerítések: Elsősorban a területen hagyományt élvező „bástyás” rendszert meg
kell tartani. A kerítés mező anyaga főleg fa legyen, magassága a bástya fölé ne
érjen. Mivel találkozunk tömören falazott (kő anyagú) teli kerítésekkel is, ezek
felújítása vagy átépítése alkalmával javasoljuk annak megtartását. Anyaga lehet
tégla, kő, esetleg beton falazóelem. Felülete, a beton és tégla falazat esetén
minden képen vakolt legyen. Ha kőből készül, és a mester szép faragást végzett, a
fal felülete maradhat „nyersen”. A bástyák és pillérek tetejére a régi formáknak
megfelelően helyezzünk fedkövet. Fontos, hogy a nagykapu és a kiskapu bástyával
legyen elválasztva. Kerüljük az előregyártott elemes, vakolatlan kerítés
redszereket, és a látszó falazott, fugázott téglafelületet.
 Közterület:
Ezen a területen nagyon fontos a közterület – utca – rendezése. Vannak pozitív,
már meglévő példák néhány épület előtt. A szintkülönbségből adódó ferde rézsűket
tovább kell fejleszteni – egynyári vagy évelő virágzó növényekkel. (lásd Arany J.
utcai közterület)
Az idős fákat ápolni védeni kell. Új fatelepítésekkel tovább lehet növelni az utcakép
egységét. A járda felújítása esetén javasoljuk a vörös vagy szürke színű beton
térkőburkolat használatát. A nyílt csapadékvíz csatorna beton árkát javasolnánk a
közút felől ~1m magasságú virágzó sövénnyel – aranyeső, orgona – takarni, úgy
hogy a lefolyó csapadék akadály nélkül juthasson az árokba. A kapukijáróknál az
utcai árok feletti áteresznél a sövény sáv megszakadna, így jelezné a bejáró helyét
is. Ezzel a balesetveszély is megszűnne!
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A kialakult zöldterületek jelképes lehatárolása – növényszigettel, alacsony
fásítással, sövénnyel - szerencsés lenne, és az egységes utcaképet is nagyban
befolyásolná.

Az egykori kastély és majorságának területe, az új településközpont –
Óvoda, Iskola, és művelődési ház, és az „új majorság” által határolt terület
településképi ajánlása.
A terület településképi rendezése komoly kihívás.
Sajnos az 1985-ös rombolás eredményeként nem volt sem kérdés, sem elvárás
az új épületek településformáló képe.
Ezt most minden képpen pótolni kell! A jelenlegi állapot tarthatatlan a település
központjában! Szakember segítségével át kell gondolni a terület rendezését,
mellyel meg kell szüntetni a zavaros beépítéseket, a követhetetlen
telekhatárokat, melyek akadályozzák az épületek felújítását és karbantartását.
A volt iskola épületének felújítása során olyan homlokzatátalakítás szükséges, mellyel megszüntethető a raszteres, vázas szerkezetet
tükröző felület, ami rettentően zavaró a településrész megjelenésében. Célszerű lenne egy – a fesztáv miatt - még ha kisebb hajlású is, de
magas tető létesítése. A hatalmas felületű homlokzati szalagablakok felületének átalakítása.
A művelődési ház és az óvoda épület homlokzati külső megjelenése is átgondolandó.
Ha már a területen továbbra is jelen van a majorsági funkció, legalább épülettömegeit takarjuk el! Javaslatunk, a telekhatáron „zöldfal”
kialakítása, mely takar, megfogja a hangot, és esztétikailag növeli a település arculatának értékét.

5.2 Az egykori Dollár utca területének településképi ajánlása / Bakony utca /
A Bakony utca frekventált helyet élvez a település megítélésében. Ide érkezik a látogató, az utcáról kapott első benyomása nagyban
befolyásolni fogja véleményét a településről. Ahhoz hogy pozitív élényt nyújtsunk, elsősorban a közterületi látványon kell javítanunk. Tény,
hogy a terület nem kopár, felületét gyep és nagylombú fák tarkítják, de hiányzik a szín a gondozottság, a részletekre való odafigyelés. Jó
lenne – mint tapasztalhatóan más részein a településnek – ha az itt lakók díszesebbé, barátságosabbá tennék az előttük lévő közterületeket.
Ez az ő ingatlanuk arculatát is pozitívan befolyásolná. A Táncsics utcánál már említett járda és vízlevezető árok megoldást itt is javasoljuk.
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 Telepítés: Megőrzendők a telekformák, a telkek egyesítését itt is kerülni
kell. Szintén meg kell tartani az utca egyik oldalán az oldalhatáros beépítést,
a hosszházas tömeget. A másik oldali kétszintes épületek felújításánál a
nyílászárók arányát, a homlokzati anyaghasználatot, a felületképzéseket
kell jobban átgondolni.
Javasoljuk a falusias jellegű földszintes magastetős épületek kialakítását,
építését.
Amely ingatlanon még megtalálható itt is elvétve az utcafronti
melléképület, az megtartandó, illetve helyén, tömegében felújítandó. Új
funkcióval biztosítani kell tovább élésüket pl. kerti konyha mögötte az
udvar felé kis terasszal; kerti tároló; a turizmus ellátását biztosító kis helyi termékeket értékesítő bolt.
 Épületek magassága: Az épület magasságának, gerincmagasságának meghatározásakor figyelembe kell venni a jobbról és balról 2-2
telken már meglévő épületek kialakult magasságát. Szintén jobbra - balra 2-2 kialakult ingatlan beépítését kell figyelembe venni az
előkertek meghatározásának esetében is.
A dk-i oldalon új épület építése esetén nem ajánlott a szembeni oldalhoz hasonló kétszintes magastetős épületek építése.
 Kerítések: a meglévő kerítések felújításánál, újak építésénél célszerű
lenne a kb. 50-80 cm magas lábazattal, falazott oszlopokkal történő
kialakítás, ahol a kiskapu és a nagykapu egymás mellett van, de oszlopok
válasszák el őket egymástól. Az oszlopok és lábazat felülete vakolt legyen.
A kerítés mezők fából készüljenek.
 közterület:
Az utca felső felének – Táncsics utca - zöldfelületi kialakítását kellene
itt is alkalmazni.

Jó példa a területen az épületfelújításra
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5.3 A „Suttonyi – rész” településképi ajánlása / Képesfa utca és Rákóczi utca közötti rész/
A terület helyi védettségét fokozottan javasoljuk, a településszerkezet, az utcavezetés és az utcakép, és a terület hangulatának megtartása
végett!
 Telepítés: A telkek nagyságát, kialakult formáját, beépítésüket meg kell tartani. Az új épületeket a régi épületek helyén kell megépíteni.
 Terepalakítás: Fontos, hogy az eredeti terepviszonyok ne változzanak! A telken belüli minimális, legszükségesebb terepalakítás
megengedett.

Épületek magassága: a környezetben a
földszintes magastetős épületek elhelyezése
célszerű

Kerítések: Mivel a ligetes formában
zavarók lennének az épített kerítések,
javasoljuk a zöldsövénnyel történő
telekhatárolást a közterület felől.



Közterület:
Mivel a területen egyre fogynak az épületek –
jelenleg is van néhány omladozó épület,
érdemes lenne ligetesebbé átláthatóbbá tenni a
környezetet a telekhatárok tiszteletben tartása
mellett. Az új tervezett zöldfelület barátságos
színfoltja lenne a településközpontnak, ezáltal a
Zsidó-tó környezete is jobban érvényesülne.
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A Rákóczi utca nem hosszú, és rendezett is, bátran vezessük végig a vendéget és mutassuk meg az utca végén a gyönyörű panorámát.
Létesítsünk egyszerű kialakítással, ismertetővel kilátópontot. /nem kilátót!/

5.4 A „Főszeg” területének településképi ajánlása /Petőfi utca és Pere utca /
A terület helyi védettségét fokozottan javasoljuk, a településszerkezet, az utcavezetés és az utcakép, és a terület hangulatának megtartása
végett! Az egykori „Mundi-kocsma” épületét helyi védelemre javasolt. Kialakult tömege, homlokzati arányai – nyílászáróinak helye mérete
– tetőformája, az épület magassága megtartandó.
 Telepítés: A telkek nagyságát, kialakult formáját, beépítésüket meg kell tartani. Az új épületeket a régi épületek helyén kell megépíteni.
A telkek összevonása a közterület felől nem kívánatos.
 Épületek magassága: Az épület magasságának, gerincmagasságának meghatározásakor figyelembe kell venni a jobbról és balról 2-2 telken
már meglévő épületek kialakult magasságát. Szintén jobbra - balra 2-2 kialakult ingatlan beépítését kell figyelembe venni az előkertek
meghatározásának esetében is.
Az új épület építése esetén nem ajánlott egyik oldalán sem a kétszintes magastetős épületek építése.
 Épületek tetőformája, héjazat anyaga: Mivel a
területen még fellelhetők régi épületek, melyek
idézik az egykori utcaképet, tartsuk meg
rendszerüket, és építsük az új épületeket az utcára
merőleges tetőgerinccel, melyek tetőidoma lehet
nyeregtetős, vagy az utca felől kontyolt. Héjazat
anyaga vörös, vöröses barnaszínű cserép.
 Tornácok:
Mint homlokzati megjelenés fontos hogy tovább
éljen a környezetben. Oszlopokkal, vagy anélkül.
Lehetőség szerint célszerű lenne alkalmazásuk, az
új épületeken is.
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Kerítések: Szerencsére itt is fellelhető a régi „bástyás” rendszer kialakítása. Ezeket a kerítéseket meg kell tartani. Az új kerítés mező
anyaga főleg fa legyen, magassága a bástya fölé ne érjen. Mivel találkozunk tömören falazott (kő anyagú) teli kerítésekkel is, ezek
felújítása vagy átépítése alkalmával javasoljuk annak megtartását. Anyaga lehet tégla, kő, esetleg beton falazóelem. Felülete, a
beton és tégla falazatesetén minden képen vakolt legyen. Ha kőből készül, és a mester szép faragást végzett, a fal felülete maradhat
„nyersen”. A bástyák és pillérek tetejére a régi formáknak megfelelően helyezzünk fedkövet. Fontos, hogy a nagykapu és a kiskapu
bástyával legyen elválasztva. Kerüljük az előregyártott elemes, vakolatlan kerítés rendszereket, valamint a látszó falazott, fugázott
téglafelületet.

 közterület: A terület éke a katolikus templom és környezete. A kialakult teresedés – templom, parókia, és bolt előtti zöldfelület rendezése minden képen fontos feladat! A zöldfelületi vizsgálatnak részévé kell tenni az Evangélikus templom telkét is. A meglévő
nagyméretű fákat védeni kell, a vízelvezető árok mellé telepített virágzó sövények itt is hasznosak lehetnek.

5.5 Láci – dűlő környezetének településképi ajánlása / Hunyadi utca – Arany János utca /


Telepítés: A telkek nagysását, kialakult formáját, beépítésüket meg kell tartani. Az új épületeket a régi épületek helyén kell
megépíteni. A telkek összevonása a közterület felől nem kívánatos.



Terepalakítás: Fontos, hogy az eredeti terepviszonyok ne változzanak! A telken belüli minimális, legszükségesebb terepalakítás
megengedett. Az Arany János utca két oldalának szintbeli különbségét meg kell tartani. A csatlakozó telkek terepszintjének
bevágással való csökkentése nem megengedett!



Épületek magassága: a környezetben a földszintes magastetős épületek elhelyezése célszerű a továbbiakban. Az épület
magasságának, gerincmagasságának meghatározásakor figyelembe kell venni a jobbról és balról 2-2 telken már meglévő épületek
kialakult magasságát. Szintén jobbra-balra 2-2 kialakult ingatlan beépítését kell figyelembe venni az előkertek meghatározásának
esetében is.



Épületek tetőformája, héjazat anyaga: Az utcára merőleges gerincű épületek építése támogatható, melynek tetőidoma lehet
nyeregtetős, vagy az utca felől kontyolt. Héjazat anyaga vörös, vöröses barnaszínű cserép.
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 Kerítések: Mivel az utca kerítéseinek kialakítása, megjelenése kellemes
egységet mutat, ajánlatunk, hogy a felújításuk újjáépítésük során
alkalmazzák az itt lakók az utcában már kialakult rendszerek közül a kő
anyagú bástyás rendszert, a faanyagú kerítés mezőket, vagy ezek falazott
vakolt formáit. Kerülni kell a fémszerkezetű drótmezős kialakításokat.
 Közterület: Az utca zöldterületi felülete mintaértékű, mindkét utcában.
Változatos, jó arányú, a településhez illő. Példaértékű a település többi
részének zöldfelületi rendezéséhez. Az Arany János utcában a temető felőli
sarokteleknél elkezdett rézsű „megfogást” javasoljuk végig kialakítani.
Nyílván a feljáróknál és a hosszabb szakaszokban célszerűen meg kell
szakítani. A rézsűfal anyaga facölöp vagy kő legyen.
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5.6 Csőszpuszta belterületének településképi ajánlása.
Csőszpuszta történelme igazolja jelenlegi állapotát. Se kialakult településszerkezetről, se településképről, sem utcaképről nem lehet
beszélni.
A hatályos rendezési terv olyan településfejlesztési lehetőséget irányzott elő 2004-ben, amelynek kialakulási esélyei már akkor sem voltak
reálisak. Több mint 85 új építési telek – falusias lakó, üdülő és településközponti vegyes övezetben. Ebből máig egyetlen ingatlan
kialakulása és beépítése sem jött létre.
Most, a településarculati kézikönyv készítésével, illetve az ezt követő új településrendezési eszközök készítésével adatik meg a lehetősége
annak hogy újra gondoljuk a település jövőjét, végre igazi, élhető, korunk igényeinek megfelelő területfelhasználást tervezzünk a
területre. Az ipari jelleget teljesen mellőzni kell, de a terület környezeti védettsége ezt különben sem tenné lehetővé. Fontos a meglévő
épületállomány megőrzése, az épületek zöldterületbe illesztése.
A településrész kialakítására javaslatunk:
 A meglévő lakófunkcióval rendelkező épületek környezetében további nem nagyszámú lakótelek kialakításának lehetőségét meg
lehet tartani. Ez kb. 5-6 telket jelentene.
 Valamikor gazdasági céllal hozták létre a települést, mint azt már a korábbi részekben is ismertettük. Ezen a földrajzi területen a
mezőgazdasággal kapcsolatosan a földművelésnek és az állattenyésztésnek van hagyománya. Leírásokban olvashattuk, hogy a
megtermelt zöldséget, gyümölcsöt, a nevelt állatokat piacra hordták az emberek Tésről. Ma ennek már nyomát sem találjuk. A
Csőszpusztai területen kialakíthatók lennének olyan több funkciós telkek, amelyek alkalmasak lennének a mezőgazdasági
tevékenység újra élesztésére. Birtokközpontok kialakítása lakó és
gazdasági funkcióval.
 A meglévő már említett istálló és környezetének turisztikai
hasznosítása. Az Alba - Regia Barlangkutatók új méltó központja, turista
szállás, és táborhely létrehozása a területen.
 Tés és környékének geológiai, meteorológiai, történelmi bemutatását
biztosító épület létrehozása
 Kb. 100 fő elszállásolására, étkezésére alkalmas szálláshely létesítése /
lovasturizmus /
 Középületek kialakítása: kisebb kápolna, részönkormányzati épület,
közösségi épület
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Telepítés: A területen - a lakótelkek - esetében célszerű lenne a már kialakult teleknagyságok létrehozása, oldalhatáros beépítéssel. Az
épületek földszintesek, tetőtérbeépítés lehetőségével.
A szálláshely funkcióhoz kapcsolódó épületek maximum 2 szinttel készüljenek.
Az előregyártott csarnokszerkezet látványa rontaná az elvárt településképet, így telepítésük nem kívánatos.
A kialakuló bírtokközpontok telkének elrendezését a gazdasági funkció szerint lehetne
alakítani. /lakóépület és gazdasági épületek/ Lényeg, hogy a közterületről látszó
épületek, telekrészek rendezettséget gondozottságot mutassanak.

Telepítés: A területen - a lakótelkek - esetében célszerű lenne a már kialakult
teleknagyságok létrehozása, oldalhatáros beépítéssel. Az épületek földszintesek,
tetőtérbeépítés lehetőségével.
A szálláshely funkcióhoz kapcsolódó épületek maximum 2 szinttel készüljenek.
Az előregyártott csarnokszerkezet látványa rontaná az elvárt településképet, így
telepítésük nem kívánatos.
A kialakuló bírtokközpontok telkének elrendezését a gazdasági funkció szerint lehetne
alakítani. /lakóépület és gazdasági épületek/ Lényeg, hogy a közterületről látszó
épületek, telekrészek rendezettséget gondozottságot mutassanak.

Terepalakítás: A meglévő terepformák megtartandók, minimális, 1m alatti
terepfeltöltés lehetséges.

Épületek tetőformája, tetőhajlásszöge, és héjazat anyaga: Az épületek
magastetővel készüljenek, tetőhajlásszögük gazdasági épületeknek 30-45° között, még
a lakóépületeknek 40-45° között változhat.



Épületek színezése: A korábban meghatározott színek szerint szabadon választható.



Nyílászárók: A faanyagú nyílászárókat javasoljuk beépítésre.
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Homlokzatképzés, anyaghasználat: vakolt felületek az elsődlegesek, de a
homlokzat 40 %-án megjelenhet a fa felület is.

Kerítések: Lakóépületeknél a kő, tégla pillérekkel osztott, lábazatos, vakolt
felületű kerítések készítését javasoljuk, melyeknél a pillérek között fából készült mezők
vannak. A nagyobb kiterjedésű területek közterülettel határos kerítései tömören
falazva, kőből rakva ne készüljenek, mert a nagy felületen hosszan elnyúló a zárt felület
rontja az utca és a településképet. Helyette domunáljon a magas növényzet – sövény
– mely a telek bejáratánál – kapuk - átválthat tömör falazott, vakolt felületté.


Közterület
Az új településrendezés kialakítása során kellemes élhető, karbantartható
közterületeket, zöldfelületeket, parkokat kell létrehozni. Pl. mindenképpen
zöldterülettel,
parkosítva
kell
kialakítani a kőkereszt környezetét.

IRODALOM JEGYZÉK:
Egyházi levéltári anyagok
Alba Regia Kutatócsoport honlapja
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