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BEVEZETÉS
POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ
Tisztelt Látogató!

Szeretettel köszöntjük Önt a 825 éves, csendes, gyönyörű természeti környezetben lévő Gadány zsáktelepülésen. Megtisztelő
számunkra figyelme és érdeklődése történelmi értékű településünk iránt. Külön figyelmébe ajánlanám a községben megtalálható
római katolikus templomot, amely feltehetőleg a XIII. században épült gótikus stílusban, majd román stílusban építették át. Jelenlegi
barokk stílusát 1766-ban kapta. Az idelátogató turisták kényelmét, zavartalan pihenését a Pannónia panzió biztosítja. A falut
körülölelő erdők gombában, nagy és kisvadban gazdagok, ami nagyon jó lehetőséget biztosít a vadászat szerelmeseinek. A
hosszabb túrát kedvelők megismerhetik a közeli Mesztegnyőn az erdei kisvasúttal bejárható„Boronka Melléki” tájvédelmi körzet
élővilágát. Az Országos Kék túra útvonala is érinti a települést. A nyugodt, csendes pihenés mellett vendégeink részt vehetnek a
rendezvényeinken és belekóstol-hatnak a speciális gadányi ételekbe a minden év júliusában megrendezésre kerülő „Kukoricás
ételek fesztiválján”.Bízunk abban, hogy az itt található információk és képek felkeltik érdeklődését, és ha még nem járt nálunk,
hamarosan személyesen is köszönthetjük településünkön.
Ősz János
polgármester
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GADÁNY BEMUTATÁSA
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Gadány Somogy megyében a Marcali-hát dombjaira simuló, békés, csendes
település. A falu a Dunántúli-dombság természeti nagytájon belül, a BelsőSomogy középtáj, ezen belül a Marcali-hát kistáj része. A község a Balaton
vízgyűjtő területén fekszik, keleti határában található a Boronka-melléki
Tájvédelmi Körzet.
Gadány legkorábbi írásos említése az 1193-as évekből lelhető fel.
Pusztaként III. Béla adományozta a székesfehérvári János-lovagoknak.
Neve többféleképpen előfordult: Gadán, GAdámba, Gadánbu. Az 1300-as
években már állt gótikus temploma. A XVI. század közepén kelt török
adólajtsrom négy házat jelölt. Bő száz évvel később I. Lipot jóvoltából
Széchenyi György kalocsai érsek tulajdonába került a vidék. A Rákócziszabadságharc után gróf Széchenyi Zsigmond, évtizeddel később Niczky
György lett a birtokos. Lélekszáma ekkor elkerülte a 900 főt. Római katolikus
népiskoláját 1743-ban alapították. A XIX. század elején ismét a Széchenyiek
voltak a földesurak. Az 1880-as évek végén Gadány nagyobb része leégett.
A XX. század elején a község gróf Széchenyi Andor Pál birtokába került, ez
idő tájt épült fel a helyi paplak is. Önkéntes tűzoltó-egyesület,
leventeegyesület, tejszövetkezet működött a településen.
A II. világháborúban három hónapig állt itt a front, a falu többször gazdát
cserélt, többnyire németek kezében volt. A háborús károk miatt hosszabb
ideig jelentős földterület maradt parlagon. A kisparaszti gazdaságokat 1959ben a helyi, aztán az egyesült termelőszövetkezet váltotta. Ekkor lett
nagyobb mérvű az ingázás, majd elkezdődött az elvándorlás.
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TELEPÜLÉSKARAKTER, TELEKSZERKEZET ÉS TELEKHASZNÁLAT, BEÉPÍTÉSI MÓD ÉS
JELLEMZŐ ÉPÜLETTÍPUSOK

Lakóépületek:
A település egészére jellemzően utcasorba általában
kisméretű előkertekkel illeszkedőek, többnyire oldalhatáros
beépítéssel. Az épületek utcafronti tömege és nyeregtetőgerincei hagyományosan párhuzamosak az oldalkerttel és az
utca felé jellemzően oromfalas kialakításúak. Megtalálhatók
még szép számmal a körbekontyolt megjelenésű
„kétablakos” lakóépületek, de találhatók a településen az
utcával párhuzamos gerincű nyeregtetővel rendelkező házak
is. Az épületek legnagyobb részt egyszintesek, de
megtalálhatóak a kétszintes, tetőtér-beépítéses épületek is.
Összességében megállapítható, hogy ez a vegyesen
előforduló építkezési adottság főleg a fásított, íves
vonalvezetésű utcákban ad egy fajta kellemes, változatos
hangulatot a településen átutazó részére.
A lakóépületek jellemzően vakolt homlokzati megjelenésűek,
esetenként eltérő színezéssel, de többnyire mértéktartóan
megvalósítva. A település egészére jellemző – de nem
kizárólagos – a cserép-fedés.
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Községháza

Panzió

Panzió
Középületek:
A belterületi részen a római katolikus templom, a kultúrház, a helyi panzió (volt iskola), valamint
az öregek otthona épülete található. Itt is elmondható, hogy példaértékűen visszafogott tömeg és
anyaghasználat jellemzi ezeket az épületeket, melyek mind tömegükben, mind pedig
anyaghasználatukban beleillenek a település képébe.
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Római katolikus templom
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Gazdasági épületek:
A pajták, istállók, egyéb gazdasági épületek jellemzően, de nem kizárólagosan a telek adta
lehetőségeknek megfelelően a lakóépület mögött, azzal egyvonalban sorakoznak. Helyi
mértékkel szélesebbnek nevezhető telkeken a gazdasági épületek különállóan, az oldalhatáros
beépítés tengelyéből kimozdulva is megjelennek. Itt a vakolt felületeken kívül a nyerstégla
homlokzati megjelenés is előfordul a falazott tégla struktúrába illő nyílászáró megvalósítással.
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ÖRÖKSÉGÜNK
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TELEPÜLÉSKÉPI – ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEK ÉS JELLEMZŐK
A településen országos védelem alatt álló műemlék a római katolikus templom.
Helyi védelemre érdemesnek tartunk néhány lakóházat, köztéri szobrot és több keresztet.
A településen a művi értékek védelmének célja és feladata az, hogy az épített környezet értékeit a
folyamatosan megújuló környezetbe beillesztve átörökítse. Ezen értékek számbavétele és védelmük
módjának a meghatározása, illetve a védelem elősegítése a települési önkormányzat feladata, hogy a
település múltjának továbbélését biztosítani lehessen.
A település fejlődése – az idegenforgalmi vonzerő erősítése – szempontjából fontos feladat a helyi
építészeti értékek megóvása, az új építéseknél a hagyományőrző építészeti karakter megtartása.
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MŰEMLÉKEK
Fő utca 26 hrsz
A fenyők övezte dombon álló középkori műemlék jellegű gótikus stílusban épült templom építési
ideje ismeretlen. 1776-ban barokk stílusban átépítették.
A templom jelen formájában való megtartása javasolt, környezetének folyamatos jókarban
tartásáról gondoskodni kell.
Állapota és környezete példamutatóan rendezett, a település ikonikus épülete.

Védett ingatlanok listája, a hiteles hatósági nyilvántartás szerint
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HELYI JELENTŐSÉGŰ MŰVI ÉRTÉKEK
Fő utca 4.,7 hrsz
A polgárosodó falura
jellemző
kisvárosi
tömegformálású lakóház
karakterével, szimmetrikus
homlokzatkialakításával
helyi építészeti értéket
képvisel.
Az
utcai
homlokzatot az ablakok
körüli díszesen kidolgozott
keret és ablakszemmöldök
díszíti.
Helyi védelemre javasolt

Fő utca 8.,9 hrsz
Az utcára merőleges
gerincű,
nyeregtetős,
oromfalas, hagyományos
egytraktusos népi jellegű
lakóépület eredeti formáját
őrzi. Tömege, homlokzati
kialakítása és nyílásrendje
helyi építészeti értéket
képvisel.
Helyi védelemre javasolt
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Fő utca 8., 9 hrsz
A lakóépület mögött álló
istálló és pajta eredeti
formáját
őrzi,
mely
tömegével,
homlokzati
megjelenésével érdekes
emléke
a
múltnak.
Felújítása szép gesztus
lenne.
Az utcaképet közvetlenül
nem befolyásolja, helyi
védelemre nem ajánlott.

Fő utca 24., 15 hrsz
Az utcára merőleges
gerincű lakóépület utcai
és udvari szimmetrikus
homlokzatát
a
nyílászárókat
kiemelő
keret és ablakszemöldök
díszíti. A lakóépület
településtörténeti és helyi
építészeti
értéket
képvisel.
Helyi védelemre javasolt.
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Fő utca 24., 15 hrsz
Az eredeti tömegében
megmaradt,
tégladíszítésű
istálló
és
pajtaépület felújítása szép
gesztus lenne.
Az utcaképet közvetlenül
nem befolyásolja, helyi
védelemre nem ajánlott.

Fő utca 30., 18 hrsz
Az utcára merőleges
gerincű,
nyeregtetős,
oromfalas,
egyszerű
párkánnyal
és
nyílásrendszerével
kialakított
lakóépület
településképi jelentőségű,
helyi építészeti értéket
képvisel.
Helyi védelemre javasolt
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Fő utca 30., 18 hrsz
Téglaarchitektúrával
díszített,
nyeregtetős
gazdasági épület eredeti
formában
fennmaradt
tömeggel.
Az utcaképet közvetlenül
nem befolyásolja, helyi
védelemre nem javasolt.

Fő utca 26 hrsz
A templomkertben lévő keresztet és a talapzatán álló
Mária szobrot 1876-ban „Isten dicsősségére Bencze
Mátyás hagyatékából állíttatta neje Herman Katalin”.
Helyi védelemre javasolt
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Béke utca 8., 51 hrsz
A Béke utcára merőleges gerincű lakóépület utcai
homlokzatát a nyílászárókat kiemelő keret és
ablakszemöldök, az ablakok feletti míves ág díszíti.
A lakóépület településtörténeti és helyi építészeti
értéket képvisel. Talán még megmenthető.
A lakóépület feltétlenül eredeti formában
megőrzendő, továbbá gondoskodni kell a
folyamatos karbantartásáról.
Helyi védelemre javasolt.

Béke utca 7., 69 hrsz
Az utcára merőleges gerincű,
nyeregtetős,
hagyományos
oromfalas lakóépület megőrzött
nyílásrendjével és tömegével
helyi
építészeti
értéket
képvisel.
Helyi védelemre javasolt.
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Temető 175 hrsz
A temető területén található 1875-ben állított
kőkereszten a következő felirat van: „Isten
dicsősségére állíttatta Gadány község 1875 ik
évében Károlyi József Bíró idejében.”
A kőkereszt felújításáról és környékének
folyamatos jókarban tartásáról gondoskodni kell.
Helyi védelemre javasolt

Felsőhegy 225 hrsz
A felsőhegyi ingatlanon található keresztet és a
talapzatán álló három Mária szobrot Isten dicsőségére
állíttatta Simon István és neje Talián Katalin és
gyermekeik 1927-ben.
A kőkereszt jelen formájában való megtartása javasolt,
és környezetének folyamatos jókarban tartásáról
gondoskodni kell.

18

Felsőhegy 245 hrsz
Felsőhegy területén található
nyeregtertős
présház
tömegével és homlokzati
kialakításávál településtörténeti
és építészeti szempontból helyi
értéket képvisel.
Az
épület
tömege
és
homlokzati kialakítása eredeti
formájában megőrzendő.
Helyi védelemre javasolt

Felsőhegy 248 hrsz
Felsőhegy területén található
nyeregtertős
présház
tömegével és homlokzati
kialakításávál településtörténeti
és építészeti szempontból helyi
értéket képvisel.
Az
épület
tömege
és
homlokzati kialakítása eredeti
formájában megőrzendő.
Helyi védelemre javasolt
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Felsőhegy 251/2 hrsz
A
Felsőhegy
területén
található
kőkereszten lévő szöveg nagy része
olvashatatlan.
A kőkereszt felújítása javasolt, és
környezetének
jókarban
tartásáról
gondoskodni kell.
Helyi védelemre javasolt

Fő utca 21. 293 hsrz
A magán ingatlanon található keresztet és a
talapzatán álló szobrokat az 1900-as évek elején
állíttatták. A kőkereszt az idők során
elszíneződött, mely megszüntetendő és
környezetének folyamatos jókarban tartásáról
gondoskodni kell.
Helyi védelemre javasolt.
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Fő utca 21., 293 hrsz
Az utcára merőleges gerincű,
nyeregtetős,
hagyományos
oromfalas lakóépület széles
ereszaljával
megőrzött
hagyományos nyílásrendjével
és tömegével helyi építészeti
értéket képvisel.
Helyi védelemre javasolt.

Felsőhegy 312 hrsz
Az utcára merőleges gerincű,
nyeregtetős,
hagyományos
oromfalas lakóépület széles
ereszaljával
megőrzött
hagyományos nyílásrendjével
és tömegével régi idők érdekes
emléke.
Életvitel-szerű
használatára
nincs kilátás, helyi védelemre
nem javasolt.
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Felsőhegy 312 hrsz
A téglaarchitektúrával díszített,
nyeregtetős gazdasági épület
eredeti formában fennmaradt
tömegével és homlokzati
kialakításával régi idők érdekes
emléke.
Életvitel-szerű
használatára
nincs kilátás, településképet
közvetlenül nem befolyásolja,
helyi védelemre nem javasolt.

Felsőhegy 313 hrsz
A nyeregtetős, oromfalas
gazdasági épület tömegével,
hagyományos nyílásrendjével,
zsalus
ablakaival
településtörténeti és építészeti
értéket képvisel.
Helyi védelemre javasolt
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Újhegy 1234 hrsz
A
szépen
karbantartott
szőlőhegyi,
nyeregtetős
gazdasági épület egyszerű
tömegével
és
homlokzat
kialakításával kiváló példája a
visszafogottságában
is
megkapó
építészeti
produktimnak.
Településképi
jelentősége
nincs, helyi védelemre nem
javasolt.

Újhegy 1236 hrsz
A szőlőhegyben található
gazdasági épület tömege,
homlokzati kialakítása és
nyílásrendje követendő példa
lehet. Erősen leromlott állapota
kétségessé
teszi
felújíthatóságát.
Helyi védelemre nem javasolt.
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Újhegy 1237 hrsz
A szőlőhegyben található
gazdasági épület tömege,
homlokzati kialakítása és
nyílásrendje követendő példa
lehet. Erősen leromlott állapota
kétségessé
teszi
felújíthatóságát.
Helyi védelemre nem javasolt.

Újhegy 1239 hrsz
Szépen felújított és karbantartott
kőkereszt.
Helyi védelemre javasolt.
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Újhegy 1245 hrsz
A
sátortetős
présház
épülete
egyszerű
tömegével,
homlokzati
kialakításával
és
nyílásrendjével
érdekes
példa lehet a környék
beépítéséhez.
Felújítása, rendeltetésszerű
használata nem várható.
Helyi
védelemre
nem
ajánlott.

Külterület 039/3 hrsz
A külterületen található, a Gadányi-patak völgyét őrző
szobrot 1911-ben Isten dicsőségére és Szt. Vendel
tiszteletére állíttatta Zányi József, Teréz és Mária,
azóta vigyázza a tájat. A szobor minél előbbi eredeti
állapotának
megfelelő
felújítása
javasolt,
környezetének szépen karbantartott
Helyi védelemre javasolt.
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Helyi jelentőségű művi értékek összefoglaló táblázata
1

lakóház

Fő utca 4.,7 hrsz

2

lakóház

Fő utca 8., 9 hrsz

3

gazdasági épület

Fő utca 8., 9 hrsz

4

lakóház

Fő utca 24., 15 hrsz

5

gazdasági épület

Fő utca 24., 15 hrsz

6

lakóház

Fő utca 30., 18 hrsz

7

gazdasági épület

Fő utca 30., 18 hrsz

8

kőkereszt

Fő utca 26 hrsz

9

lakóház

Béke utca 8., 51 hrsz

10

lakóház

Béke utca 7., 69 hrsz

11

kőkereszt

Temető 175 hrsz

12

kőkereszt

Felsőhegy 225 hrsz

13

présház

Felsőhegy 245 hrsz

14

présház

Felsőhegy 248 hrsz

15

kőkereszt

Felsőhegy 251/2 hrsz

16

kőkereszt

Fő utca 21., 293 hrsz

17

lakóház

Fő utca 21., 293 hrsz
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Helyi jelentőségű művi értékek összefoglaló táblázata
18

lakóház

Felsőhegy 312 hrsz

19

gazdasági épület

Felsőhegy 312 hrsz

20

gazdasági épület

Felsőhegy 313 hrsz

21

gazdasági épület

Újhegy 1234 hrsz

22

gazdasági épület

Újhegy 1236 hrsz

23

gazdasági épület

Újhegy 1237 hrsz

24

kőkereszt

Újhegy 1239 hrsz

25

présház

Újhegy 1245 hrsz

26

szobor

Külterület 039/3 hrsz

RÉGÉSZETI LELŐHELYEK
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TERMÉSZETI ÉRTÉKEK
Gadány apró települése a Marcali-hát
dombjain-völgyein
nyújtózik
el.
Békességét, csendjét nem zavarja az
átmenő forgalom, hiszen Gadány
zsákfalu. A lankás tájat a falutól
északra zárkert szőlőültetvényekkel,
az északi és déli határban szántók, a
nyugati oldalán erdők és felváltva
gyepek borítják. A nyugati határban
elterülő erdők rengetege igen értékes
élőhely, így a hazai jelentőségű,
Országos
Ökológiai
Hálózat
magterületének részét képezi. Ezek a
területek a biológiai sokféleség
megőrzésében játszanak fontos
szerepet. A környék erdei a Tapsony
és Vidéke Petőfi Vadásztársasághoz
tartoznak, a csaknem 10.000 hektáros
területen évente 150 vaddisznót és 50
szarvast lőnek ki. Az erdők üde
aljnövényzete igen gazdag és kiváló
táptalaja a gombáknak is: rókagomba,
galambgomba és rengeteg vargánya
bújik meg az avar között.
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A Felső-hegy, az Alsó-hegy és az Új-hegy hagyományosan szőlőtermő vidék, zártkertes terület volt, ám mára inkább csak a településhez északról kapcsolódó Felső-hegyen
maradtak meg leginkább a pincék. A Balaton mindössze 25 km-re van a településtől, a környék hagyományosan vízállásos, nedves terület, így a falu ma is gazdag vízfolyásokban. A
település keleti-északkeleti irányban húzódó völgyében folyik a Gadányi-patak, amely később a Sári-csatornába torkollik. Ezeken a patak menti, mélyebben fekvő, nedves területeken
égerliget telepedett meg, mely hihetetlenül értékes élőhely, számos fontos növény- és állatfaj számára otthont ad. A patak és az azt kísérő terület a hazai jelentőségű Országos
Ökológiai Hálózat ökológiai folyosójának területéhez tartozik. Az ökológiai folyosók szerepe a természet közeli élőhelyek közötti kapcsolatok, összeköttetések biztosítása, így ezek
háborítatlansága és folytonosságának megőrzése kiemelt feladat. A település körül több kisebb forrás is található, a Csíkréti-forrás egykor még egy halastavat is táplált. Az üde rétek
dús füvű legelőket biztosítanak a haszonállatok számára, emellett kivételes látványt nyújtanak a nagy tömegben virító mezei virágok.
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Délre indulva a faluból a
Gadányi-patak völgyét őriző
Szent
Vendel-szoborral
találkozhatunk, amely 1911
óta vigyázza a tájat. A falu
környékén, számos úton
indulatunk el, hogy túrázás
közben, gyalog fedezzük fel
a tájat. Könnyű és közepes
sétákat, kerékpáros vagy
lovas
túrákat
kínáló
földutakon több szomszédos
település látnivalóival is
megismerkedhetünk.
A
külterületen
kijelölt
turistautak is vezetik a
látogatókat valamint több
útbaigazító
tábla
és
pihenőhely is kialakításra
került, hogy még jobbá
tegye kirándulásunkat.
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ELTÉRŐ KARAKTERŰ TELEPÜLÉSRÉSZEK

4
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A lakóépületek a település egészére jellemzően utcasorba kisebb-nagyobb méretű előkertekkel
illeszkedőek, többnyire oldalhatáros beépítéssel. Az épületek utcafronti tömege és nyeregtetőgerincei hagyományosan párhuzamosak az oldalkerttel és az utca felé jellemzően oromfalas
kialakításúak. Megtalálhatók még szép számmal a körbekontyolt megjelenésű „kétablakos”
lakóépületek, de találhatók a településen az utcával párhuzamos gerincű nyeregtetővel rendelkező
házak is. Az épületek legnagyobb részt egyszintesek, de megtalálhatóak a kétszintes, tetőtérbeépítéses épületek is. Összességében megállapítható, hogy ez a vegyesen előforduló építkezési
adottság főleg a fásított, íves vonalvezetésű utcákban ad egy fajta kellemes, változatos hangulatot
a településre látogató számára.

GADÁNY FALU

A „hagyományos” telepítési képtől eltérés jellemzően a középületek esetében figyelhető meg. A
település temploma, a volt általános iskola, a kultúrház épületei mind tömegükkel, mind
elhelyezkedésükkel – funkciójukat kiemelve - különböznek az átlagostól, mely különbözőség a
település képének egészére előnyösen hat.
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FELSŐ-HEGY
A Felső-hegy szőlőskert területe magaslati ponton helyezkedik el, a faluhoz északi
irányból fonódik szorosan. Gadány két másik dűlője az Alsó-hegy és az Új-hegy is
hagyományosan kisparcellás zártkertek voltak, ahol főként a szőlőtermesztés volt
jellemző. Mára azonban csak néhány telek és a rajta árválkodó épület mesél a
múltról. Az Új-hegy nagyrészt beerdősült az Alsó-hegyet pedig beszántották. A
három zártkert közül a Felső-hegy területe a legnagyobb és itt áll ma is a legtöbb
épület; talán az is lehet ennek oka, hogy a faluból kilépő két úton igen hamar és
könnyen megközelíthető. Sokan sajnos már nem művelik kertjeiket, de az öreg
pincékből ma is jópárat fellelhetünk, ahol a szorgos helyiek minden éven elkészítik
ízletes házi boraikat a telkeken termett színes, zamatos szőlőből. Elragadóan
egyedi hangulatú terület ez, mely őrzi még a hagyományos telekszerkezetet és a
régi építészet értékes elemeit.
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ÜDE ERDŐK ÉS GYEPEK
A gadányi erdők három típusba sorolhatóak: vannak idősebb erdőrészek, melyek természetes módon jöttek létre, melletük megjelentek az elmúlt 10 év során beerdősült (korábban
gyepes) területek és végül nagy területeken találhatóak tervezett erdősítések is. Az erdősített területeken jellemző az akác, a nem közvetlen vízparti területeken pedig gyakran
találkozhatunk gyertyánnal, tölggyel, de akár egy-egy helyen még bükkel is.
A Gadányi-patak mentén kiterjedt erdőfoltok kísérik a víz útját. A patakparti erdők értékes élőhelyei a puhafás ligetek, fűzesek, melyek nagyon fontos élőhelyek, a nedves környezet
miatt kialakult társulások számos madárfaj számára otthont nyújtanak, ezért megőrzésük kiemelten fontos feladat. A patak és az azt kísérő erdők az Országos Ökológiai Hálózat
ökológiai folyosójának területébe kerültek besorolásra.
Az erdők szélén, a patakok közelében nagyobb üde gyepek terülnek el, melyek dús füvű legelőkkel látják el a falu haszonállatait. A réteken számos vadvirág nagy tömegben virít,
lélegzetelállító látványt nyújtva. A nedves gyepek ideális élőhelyek számtalan növény- és állatfaj számára, megőrzésük kiemelten fontos feladat.
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SZÁNTÓK
Gadány nagy kiterjedésű mezőgazdasági területekkel rendelkezik. A történelem során a helyiek jelentős állatállományt neveltek, mely sajnos a második világháborúban teljesen
kipusztult. Egykor majdnem 600 marha és rengeteg sertés legelt a falu legelőin, mára azonban számuk a pár tízet sem éri el, így Gadányban is a legmeghatározóbb tájhasználat a
szántóföldi művelés lett, ami a térségben is hagyományosan erős jelenléttel bír. A falutól északra és délre a határt nagytáblás szántók szegélyezik, melyek a dimbes-dombos
lankákra könnyű takaróként simulnak. A hatalmas táblákat kevés helyen kísérik erdősávok és a néhány fasor is foghíjas már. A szántóföldi kultúrák változatos színükkel, virágaikkal
tavasztól őszig díszítik a határt.
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5
AJÁNLÁSOK, ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ
Gadány falu
TELEPÍTÉS
A belterületi részre jellemző a kis előkerttel, telekhatárhoz közel
épített, a telekhatárral párhuzamos telepítésű, oldalhatáros
beépítésű, a településkép szempontjából lakóház funkcióval
megjelenő utcaképet adó házak sora. Ez az építési telkeken
általánosan jellemző beépítés egy egységes, szerethető faluképet
ad. Általánosságban az ettől való eltérés nem kívánatos.
Új épületek építése-, vagy régi épületek bővítése esetén elvárás a
jelenlegi településképpel megegyezően, kis előkerttel megjelenő,
telekhatárhoz simuló, oldalhatáros beépítések megvalósítása.
Fontos, hogy az utcáról az épületek „lakó” funkcióval kezdődjenek,
az egyéb gazdasági- illetve tároló funkciók a főépületektől hátrébb
– azokkal összeépítve vagy akár azoktól külön épülettömbben
elhelyezve – jelenjenek meg.
Az általánostól különböző meglévő telepítések esetén – mivel ezek
hagyományosan a településkép kialakult részei – indokolt esetben
az oldalhatáros beépítéstől a meglévő épületek bővítése, átépítése
során az eltérés megengedhető.
Közpark kialakítása esetén a közösségi vagy idegenforgalmi
funkciók kiszolgálását szolgáló épületek, építmények építésekor
indokolt lehet az általános telepítési feltételektől való eltérés. Ezen
területek létrejöttének bizonytalansága miatt telepítési elvárásokat
jelenleg megfogalmazni nem célszerű.
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A lakóház építések során az alábbi telepítési alapelveket ajánlatos követni:
A jellemző oldalhatáros beépítési módot kell követni hasonló nagyságrendű épületek egymásután sorolásával
olyan módon, hogy az épületek – az utcakép szempontjából – az építési telkek azonos fekvésű sarkában
jelenjenek meg.
A telkek adta telepítési irányoktól való eltérés nem megengedhető, azaz az oldalhatárral párhuzamos épület
elhelyezést kell preferálni. Az épületek utcai homlokvonalánál törekedni kell az egységes – átlagos – előkert
méretek tartására.
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TEREPALAKÍTÁS
A település belterületének jelentős része – különösen a
településközponti rész – a jellemző somogyi terepviszonyoknak
megfelelően lejtős. A település hagyományainak megfelelően
felesleges terepbevágás és töltés nem fordul elő. A házak sora
szépen követi a kialakult terepadottságok vonalát.
Fontos, hogy ezt a „jó szokást” a továbbiakban is őrizzük meg az
építkezések során.
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MAGASSÁG
A település épületei jellemzően magas-tetősek, egy szintesek, de előfordulnak tetőtérbeépítéses lakóházak is.
Új beépítések- vagy meglévő épületek átépítése, bővítése esetén fontos, hogy a
település meglévő karakteréhez illeszkedően lehessen építkezni, azaz egyszintes
vagy legfeljebb tetőtér-beépítéses lakóépületeket lehessen építeni. Fontos az utcakép
szempontjából, hogy az újonnan létrehozott homlokzatok, épülettömegek ne nyomják
el a környező, szomszédos épületeket, ezért mind az épület szélessége, mind a
magassága a település átlagos értékeitől - alap esetben - jelentősen ne térjenek el.
A közösségi funkciójú épületek esetén az előbb leírtaktól való eltérés indokolt lehet.
Kiváló példa a település temploma és a hozzá kapcsolódó általános iskola épületei,
melyek pont eltérő karakterüknek köszönhetően tudják az egyedi funkciójukat már
megjelenésükben közvetíteni.
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TETŐHAJLÁSSZÖG
A település épületei jellemzően magas-tetősek. A régebbi épületek és gazdasági épületeik esetében a hagyományosnak tekinthető nagyjából
42°-os, a körbekontyolt megjelenésű „kétablakos” lakóépületek esetében nagyjából 35°-os, valamint néhány – jellemzően tetőtér beépítéses
nyeregtetős - épület esetében 45°-os hajlásszögű tetővel rendelkező épületek találhatóak.
Új beépítések- vagy meglévő épületek átépítése, bővítése esetén fontos, hogy a település meglévő karakteréhez illeszkedően lehessen
építkezni, azaz a meglévő épületek által adott kereteket kelljen tartani az alábbiak szerint:
Utcakép szempontjából fontos megjelenésű – az utcára néző oldalon lévő - lakóépület funkciójú épületek esetén a tetőhajlásszög
nyeregtető esetén 40-45° közé essen, körbekontyolt tető esetén 35-45°közé essen, azzal az engedménnyel, hogy a fő
épülettömeghez és funkcióhoz csatlakozó – annál jelentősen kisebb volumenű – épületrészek fedése esetén a jóval kisebb - 20°-os
hajlásszögű – tetőkialakítás is létesíthető legyen (pl.: teraszlefedés, nyári konyha stb).
Gazdasági- és melléképületek esetén tetőhajlásszög elvárásokat nem fogalmazunk meg abban az esetben amennyiben ezek az
épületek a főépület takarásában valósulnak meg, azaz az utcakép szempontjából nem meghatározóak.
A közösségi funkciójú épületek esetén az előbb leírtaktól való eltérés indokolt lehet. Kiváló példa erre a harangláb, mely pont eltérő
karakterének köszönhetően tudott a település jelképévé válni. Közösségi funkciójú épületek tervezése esetén lehet cél a
figyelemfelkeltés, ezért ezekben az esetekben az épület megjelenésére – tetőhajlásszögére – vonatkozó megkötést nem teszünk,
azzal a kikötéssel, hogy ezekben az esetekben kizárólag magas színvonalú építészeti értéket képviselő épület megvalósítása lehet a
cél.

TETŐFORMA
A településen jellemzően magas-tetős épületek találhatók. Egyaránt előfordulnak nyeregtetős és kontyolt-tetős épületek is.
Az utcakép szempontjából fontos lakóépület funkciójú épületek esetén a nyeregtető és a kontyolt-nyeregtető megjelenése az elvárható.
Kerülni kell a túlságosan bonyolult tetőformákat. A településképtől idegen a manzárdtető, ezért ennek megjelenése a településen nem
engedhető meg.
Gazdasági- és melléképületek esetén az előzőeken túl megengedhető a féltető, valamint a lapos-tető is, abban az esetben amennyiben ezek
az épületek a főépület takarásában valósulnak meg, azaz az utcakép szempontjából nem meghatározóak.
A közösségi funkciójú épületek esetén az előbb leírtaktól való eltérés indokolt lehet. Közösségi funkciójú épületek tervezése esetén lehet cél a
figyelemfelkeltés, ezért ezekben az esetekben az épület megjelenésére – tetőformájára – vonatkozó megkötést nem teszünk, azzal a
kikötéssel, hogy ekkor kizárólag magas színvonalú építészeti értéket képviselő épület megvalósítása lehet a cél. A manzárd-tető ebben az
esetben is kerülendő.
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ANYAGHASZNÁLAT (SZÍNEZÉS)
A lakóépületek jellemzően vakolt homlokzati megjelenésűek, esetenként eltérő színezéssel, de
mértéktartóan megvalósítva. A gazdasági épületek esetén előfordul a nyers-tégla burkolat. A
település egészére jellemző az égetett tetőcserép-fedés.
Új épületek építése, vagy régiek átépítése, bővítése esetén törekedni kell a visszafogott-, a területi
hagyományoknak megfelelő anyag- és színhasználatra.
Homlokzati vakolt falak esetén ajánlott színek: a fehér, piszkosfehér, földszínek (a vörös- narancssárga- sárgászöld színtartomány kevéssé telített és közepesen sötét árnyalatai), kiegészítő
homlokzati színként a szürke és a mogyoró-szín.
FÖLDSZÍNEK

Támogathatóak az árnyalattól függetlenül a pasztell-színek, valamint a nyerstégla- és a pácolt vagy
festett fa-burkolat, míg a terméskő burkolat csak a környezetbe illő módon, az építészeti
hagyományoknak megfeleltethető anyaghasználattal és megjelenéssel elfogadható.
Nem ajánlottak a harsányszínű homlokzatok. Kerülendő homlokzati-fal megjelenés esetén a piros,
a vörös, a sötétszürke, a kék megjelenés. Homlokzati fal esetén kerülendők a fémlemez –
különösen a trapézlemez – burkolatok.
Tetőhéjazat esetén elsősorban a cserép-fedés (kerámia vagy beton) megjelenését kell preferálni,
az elvárt színek a tégla, piros, vörös, bordó, esetleg antracit. Mindenképpen kerülni kell a kék, a
szürke, és a zöld színeket. Ajánlott egyszínű cserép használata, kerülendő a gyárilag foltos
(mediterrán) megjelenésű tetőfedő anyag. Indokolt esetben fémlemez-fedés is elfogadható, melyek
közül preferálni kell a korcolt lemez-fedést (antracit, piros, bordó színekben), esetlegesen
elfogadható a cserepes-lemezfedés kizárólag kőszórásos felületképzéssel (antracit, piros, bordó
színekben).
Érdekes lehetőséget rejt a homlokzat növényzettel való „eltakarása”.
Lábazati anyag használatára településképi szempontból megkötést nem teszünk.
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KERÍTÉSEK
A településen általában az áttört jellegű kerítések figyelhetőek meg,
melyek mögött és előtt sok helyen virágosítás található.
A település belterületén ajánlott az áttört kerítés és kapu kialakítása,
hogy a kerítésen túli terület ne csak magánterületként funkcionáljon,
hanem szellőssége révén lehetőséget adjon az emberi
kommunikáció létrejöttére, a közösségépítésére. Fontos lenne
virágosítással, növények elhelyezésével a település élhetőbb
karakterét a kerítések vonalában is kihangsúlyozni.
Ajánlott a pácolt vagy festett fa; a mázolt, de egyszerű kialakítású
fém anyagú kerítések megjelenése az utcafronton. Hangulatos a
függőleges léckiosztású kerítések megjelenése, de megfelelő
anyaghasználattal a vízszintes lécezés is lehet településképbe illő. A
kerítéselemek színezésénél – az épületekhez hasonlóan – fontos a
visszafogottság: kerülni kell a harsány színeket. Az épített kerítések
megjelenése sem tiltott, a lábazatnál és a kerítésoszlopoknál elvárás
a vakolt-színezett, vagy a nyerstégla felület. A terméskő kerítésmegjelenés indokolt esetben elfogadható lehet, amennyiben az az
utcaképet meghatározó főépülettel harmonizáló módon, visszafogott
megjelenéssel párosul.
A drót, vagy acélháló utcai kerítések is megengedhetők akkor, ha
ezek megfelelő növényesítéssel a településképbe illeszthetők.
Zárt, tömör kerítések megjelenése településképi szempontból nem
előnyös, ezért ezek építése nem ajánlott.
Az oldalon pár példa a környező településekről látható a fenti
elképzelésekről.
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HOMLOKZATKÉPZÉS
A településen jellemzően az utca vonalához közeli lakóház homlokzatok
jelennek meg változatos szélességben és elrendezésben. Előnyös lenne új
építések, vagy régi épületek jelentős átépítése esetén is – elsősorban az
utcai homlokzatok tekintetében – a már meglévő visszafogott utcaképbe
illeszkedő homlokzatkialakításokat viszontlátni. Fontos az arányosság szem
előtt tartása, a helyi adottságok tisztelete, mind az utcai homlokzat
szélessége és a hozzá viszonyított magassága, mind pedig a nyílászárófalfelület arány, vagy nyílászáró elhelyezkedés tekintetében. A homlokzat
kialakításának jelentős feltételeit a magasság, tetőforma, tetőhajlásszög,
anyaghasználat fejezetekben tárgyaltak egyértelműen meghatározzák.
Egyszerű, sallangmentes anyag- és színhasználattal a korábban
megfogalmazott elvárások betartásával településképbe illő, mégis modern
épületek hozhatók létre. Bízzunk az építtető belátásában és a tervező
szakmai hozzáértésében.
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AJTÓK-ABLAKOK

Az utcai homlokzatokon a vízszintes lezárású ablakok a jellemzőek - de nem kizárólagosak - melyek az épületek megjelenési formáitól függően különböző arányúak lehetnek. Íves és
csúcsos nyílászáró kialakítás is megtalálható, melyek mértéktartó használatával a településképi élmény fokozható.
Hagyományosan fa nyílászárók találhatók, de előfordulnak műanyag szerkezetű ablakok is. Továbbra is legegyszerűbbnek a vízszintes lezárású ablakok elhelyezése tűnik, de
mértéktartó anyag és formai játékkal más megoldások is a település előnyére válhatnak. A nyílászárók anyaghasználatára általános kikötést nem teszünk.
Lakóépületek esetében utcára néző ajtót jellemzően nem találunk, az utcai homlokzaton kizárólag ablakok jelennek meg. Ezt a fajta „tradíciót” a jövőben is javasoljuk fenntartani.
A régi épületeken megjelenő díszes, esetleg faragványos ablakrészletek újbóli megjelenése kedves tisztelgés lenne az elődök munkája iránt, de elvárásként nem fogalmazzuk meg.

50

RÉSZLETEK
Pár kedves részlet a településről…
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Szőlőhegy
TELEPÍTÉS, ÉPÜLETKAIALKÍTÁS
A Felső-hegyen kizárólag a gazdálkodáshoz szükséges
épületeket, pincéket lehet elhelyezni. Kerülni kell az
üdülési és a lakó hasznosítást, mivel az a táj
karakterének megváltozásához vezetne. A tájkarakter
erősítése és a tájkép védelme miatt a szőlőhegyen
igyekezzünk az új épületeket a helyi építési
hagyományoknak megfelelő, tájba illő építészeti
kialakítással létesíteni. Az új épületek tetőhajlásszöge a
hagyományos 40–45°-os legyen, héjazatként csak natúr
illetve sötétvörös cserépfedést alkalmazzunk! Kerüljük a
műanyag, fém és szürke eternit lemezek és
hullámlemezek alkalmazását. A homlokzatok színezése
fehér, törtfehér vagy világos okker vakolat legyen.
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MŰVELÉS
A Felső-hegy területén vannak még telkek, melyeket rendszeresen látogatnak, művelnek, karban tartanak. Sajnos azonban sokkal gyakoribb, hogy a kiskertek és házikók elfeledve
várják, hogy az idő vasfoga kikezdje azokat. A napjainkban művelés alatt álló kertekben elsősorban szőlőt, gyümölcsöt illetve zöldséget termesztenek a családok, főként saját
felhasználásra. A szőlőtermesztés és bortermelés hagyományának megőrzése fontos feladat. Ennek a sajátos tájjelegnek nem szabadna elvesznie, ezért szükséges a telekstruktúra,
a kis parcellák megtartása és a szőlőtermesztés előtérbe helyezése, továbbá a meglévő épületek megóvása, felújítása, újak telepítése a meglévő pincékhez illeszkedő stílusban.
Amellett, hogy a család számára megtermelhető a zöldség-gyümölcs, bor, a telkek remek színterei a családi, baráti összejöveteleknek, kikapcsolódásnak.
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Üde erdők és gyepek
MŰVELÉS
A táj arculatának és jellegének
megőrzése
az
erdőés
gyepgazdálkodás fenntartása mellet
érhető el. A patakokat kísérő erdős
és gyepes részeken törekedni kell a
kialakult tájjelleg és a természeti
értékek megóvására!
Az erdők esetében cél a természetes
erdőállományok
állapotának,
elegyarányának,
korosztályviszonyainak javítása. Ennek elérése
érdekében alkalmazzunk kíméletes,
és a természetes erdőfejlődési és
felújulási folyamatokat figyelembe
vevő erdőgazdálkodási módokat!
Az gyepes élőhelyek esetében pedig
elsődleges cél azok gyepként való
megtartása, melynek legjobb módja a
legeltetés, de a lehetőségekhez
mérten
a
természetkímélő
kaszálással is megfelelő eredmény
érhető el.
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TELEPÍTÉS,
NÖVÉNYALKALMAZÁS,
KERÍTÉSEK
A külterületen minimálisra kell szorítani a
beépítés mértékét és az épületek
számát. Elsősorban a műveléshez
szükséges épületek és építmények
elhelyezése támogatható. Az épületeket
és építményeket tájba illesztve alakítsuk
ki! Legyünk figyelemmel a település és a
terület kiemelt nézőpontjaiból való
látványra is! Az épület kapcsolódását
kitűnően elősegíti a növényzet, ám az
erdőkben elhelyezett épületek nem
feltétlenül
igényelnek
külön
növénytelepítést.
Ha
történetesen
erdőszélre vagy egy nyiladékba telepített
épület mellé mégis szeretnénk ültetni,
akkor a Belső-Somogyra jellemző
növények
közül
válogassunk!
Semmiféleképpen sem szabad invazív,
idegenhonos növényeket alkalmazni,
melyek a honos társulások élővilágát
veszélyeztetik. Az erdőterületeken
kerítést lehetőség
szerint
csak
ideiglenesen
létesítsünk,
természetvédelmi,
vadgazdálkodási
illetve
erdőgazdálkodási
célból!
Mindenképpen kerülendők a tömör
kialakítású, színes kerítések, helyette
inkább természetes anyagokból készült,
áttört kerítések vagy vadrácsok
telepítése javasolt.
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Szántók
TELEPÍTÉS, ANYAGHASZNÁLAT
A külterület e részén is a beépítés minimális mértékű legyen! Az új épületek és építmények elhelyezésénél figyelembe kell venni a táji adottságokat, azokhoz a lehető legnagyobb
mértékben illeszkedni kell, továbbá törekedni kell a természeti értékek, növény- és állatvilág lehető legkisebb mértékű zavarására, károsítására! Fontos szempont a megfelelő hely
kiválasztásánál, hogy a főbb kilátópontokról kitekintve (közlekedési utak, kilátók, pihenőhelyek, rekreációs létesítmények stb.) az épületek ne gátolják a szabad kilátást, valamint
távolról se legyenek szembetűnőek.
Az új épületek, létesítmények formája is meghatározó: törekedni kell arra, hogy nagyméretű, egy tömegből álló épületek helyett több kisebb tömegből álló épületegyüttest hozzunk
létre, mely így kevésbé hangsúlyos, könnyebben olvad bele a tájba. Az új épületek kialakításánál, felújításánál érdemes előtérbe helyezni a természetes anyagok használatát
(terméskő, fa stb.) valamint illeszkedni a helyi építészeti hagyományokhoz.
Tájképvédelmi szempontból új burkolt út, felszíni elektromos hálózati vagy hírközlési építmény, reklámfelület elhelyezésére szolgáló építmény telepítése nem támogatható!
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NÖVÉNYALKALMAZÁS
Az épületek illeszkedése a tájban elősegíthető megfelelő
növényalkalmazással is. A külterületi épületek körül telepített
növények elősegítik az épített elem kapcsolódását annak
környezetébe. A külterületi épületek körül telepíthetőek
többszintes növénycsoportok vagy a homlokzatot behálózó
futónövények is. Az épülethez vezető utak vagy egyéb
mezőgazdasági utakat szegélyező, monumentális megjelenésű
fasorok, vagy a major területén telepített egy-egy szoliter fa
vagy facsoport egyedi, ám nem hivalkodó megjelenést
kölcsönözhet az épületegyütteseink számára. A növények
megválasztásánál előtérbe kell helyezni a honos növényfajokat,
lehetőség szerint a Kelet-Belső-Somogyra jellemző növényeket
javallott ültetni! Mindenképpen kerülni kell az idegenhonos,
agresszívan terjedő fajok alkalmazását! (pl.: zöld juhar,
bálványfa, kései meggy, keskenylevelű ezüstfa, amerikai kőris)
Új épületek tervezésekor javasolt a Gadányban jellemző
majorok, tanyák épületeinek kialakítását figyelembe venni. Az
épület anyagának és színezésének kiválasztásakor célszerű az
elegáns színek és természetes anyagok alkalmazása, cél az
egyszerű, visszafogott stílus kialakítása.
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MŰVELÉS
A mezőgazdasági területeken törekedni kell a termőhelyi adottságokhoz
igazodó földhasználatra, a komplex szemléletű környezet- és
tájgazdálkodásra, a környezetkímélő gazdálkodási módok alkalmazásának
segítségével!
Gadányban a szántóföldeket sajnos nem mindig kísérik fasorok vagy
erdősávok, melyek azonban rendkívül fontosak lennének mind a művelés
mind az élővilág szempontjából. Az ültetvények termőképességének
növelése érdekében érdemes megfontolni a jól megtervezett mezővédő
erdősávok telepítését. A többszintes erdősávokkal kisebb táblákra tagolt
szántók az élő falnak köszönhetően védettebbek a külső hatások ellen. A
megfelelő szerkezetű és irányú erdősávok mérséklik a szélmozgást,
kedvezőbbé téve a növények és a talaj párolgását, csökkentik a szél fizikai
károsító hatását, pozitívan befolyásolják a csapadékeloszlását, ami
kiegyenlítettebb terméseloszlást eredményez. Összességében ideális
mikroklíma alakul ki, melynek eredményeképpen jelentős mértékben
növekszik a termés mennyisége és minősége. Az erdősávok ezen felül is
számos előnnyel járnak, rendkívül gazdag élőhelyet alkotnak. Kitűnő búvó,
szaporodó, táplálkozó helyet nyújtanak a mező vadjai számára. Az
erdősávba telepített virágzó, mézelő cserjék méhtenyésztésre is
alkalmasak, de akár a vadgyümölcsök is gyűjthetőek.

KERÍTÉSEK
Amennyiben lehetséges a külterületen a kerítések kialakítását kerüljük!
Hogyha mégis indokolt lenne egyes épületek illetve ültetvények, legelők
elkerítése, úgy a kerítés anyagának és típusának megválasztására is ügyelni
kell! Mindenképpen kerülendők a tömör kialakítású, színes kerítések,
helyette inkább természetes anyagokból készült, áttört kerítések telepítése
javasolt, az állatok elkerítésére alkalmazható villanypásztor is!
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Kertek

AJÁNLÁSOK, KERTEK, UTCÁK

Díszes, gondozott előkertünkben nem csak saját magunk, hanem az utcán sétálók is gyönyörködhetnek, ezzel szervesen hozzájárulhatunk utcánk, településünk kellemes, hangulatos
arculatához. Az előkertek általában kisméretűek, ezért gyepes vagy egynyári/évelő virágokból álló díszkert kialakítására alkalmasak. Gazdagon virágosított színes utcák minden
esetben barátságos hangulatot kölcsönöznek a településnek. Növényeink kiválasztásánál ne feledjük, hogy azok nem csak virágukkal tudnak díszíteni, hanem levelükkel esetleg
termésükkel is szinte egész évben színesíthetik udvarunkat! Az épületeket igyekezzünk nem vagy csak részlegesen takarni, ennek érdekében fákat inkább csak a déli kitettségű falak
közelében ültessünk, a homlokzatot hagyjuk szabadon! Az előkertben bártan alkalmazzunk gazdag forma- és színvilágú növényeket, ugyanakkor igyekezzünk illeszkedni az épület
stílusához, színvilágához is! Kiváló választások a színes virágú évelők, egynyári virágok.
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A rejtettebb hátsó kertrész megfelelő és jól átgondolt megtervezése nagyon fontos, még akkor is, ha az
általában nem befolyásolja az utcaképet, hiszen a kert teremti meg a kapcsolatot a természettel. Változatos
növényalkalmazással otthon is többféle –számunkra is hasznos– élőlénynek biztosíthatunk életteret.
Ezen felül természetesen kertünk minket is szolgál, hiszen pihenésre, felüdülésre használhatjuk és nem
utolsó sorban haszonkertként gyümölcsöket, zöldségeket termeszthetünk benne. A kertünkbe ültetendő
növénynek kiválasztásakor lehetőség szerint a helyi természeti adottságokhoz és hagyományokhoz
valamint a már meglévő növényzethez illeszkedő fajokat válasszunk! Kerüljük az agresszív ún. inváziós
fajokat, kiskertükből is könnyedén elterjednek ugyanis ezek a fajok és súlyos károkat okozhatnak a honos
társulásokban!
A kert az épített környezet része, ezért fontos, hogy harmonikus egységet képezzen az épülettel, amelyhez
kapcsolódik. Ha a kertben burkolatokat tervezünk, figyeljünk rá, hogy mindenképpen vízáteresztő legyen és
próbáljunk természetes (fa, terméskő) anyagokat használni. Újítóak, környezettudatosak lehetünk és még
pénzt is spórolhatunk újrahasznosított termékekkel. Az esetleg nem túl mutatós kerti építményeket ügyes
növénytelepítéssel takarhatjuk. A rendezett, növényekben gazdag hátsókert a saját, privát édenkertünk
lehet.
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Utcák, közparkok
Az élhető település és a szerethető, esztétikus
településkép elengedhetetlen –ha nem az
egyik legfontosabb– részei a virágos, zöld
utcák, rendezett terek. Az utakat kísérő
zöldsávok
rendezettsége
nagyban
meghatározza a településképet és a látogatók
első benyomását is, így fontos ügyelni a
kialakításra, rendszeres karbantartásra.
A járda és a közút közötti utcakertek díszítő
funkcióján kívül a kapcsolatteremtést is
szolgálják a magántelkek és a közterületek
között. Ezeket a tereket legtöbbször a
háztulajdonosok alakítják ki, gondozzák, mely
nagy
segítség
a
településfenntartás
szempontjából. Az utcakertek megalkotása
során ügyeljünk arra, hogy megteremtsük a
kapcsolatot a szomszédos utcakertekkel,
illeszkedjenek egymáshoz, hiszen így lesz az
utcakép egységes és harmonikus! Figyeljünk
a növények helyének megválasztására is, a
fák gyökerei megbosszulhatják, ha nem
megfelelő méretű helyet biztosítunk nekik!
Okos
fajválasztással
és
körültekintő
telepítéssel, gondozással elkerülhetőek a fák
által okozott kellemetlenségek. (pl.: járda
feltörése, légvezetékek zavarása stb.) Kerüljük
a szemmagasságban takaró növényzet
alkalmazását,
különösen
a
kereszteződésekben a közlekedés biztonsága
érdekében.
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Gadány központjában, az Önkormányzat épülete mögött található egy nagyobb kiterjedésű
gyepes terület, amely a falu lakossága számára közösségi térként szolgál. A szépen fenntartott
kellemes hangulatú, hatalmas fák koszorújának árnyékában elnyúló gyepen van lehetősége a
falu apraja-nagyjának a kikapcsolódásra. A jó hangulathoz egy közös kemence is hozzájárul,
ahol együtt sütögethet a falu népe. A közösségi téren helyet kapott egy kis színpad is, a
községi rendezvények, műsorok lebonyolítására. A gondozás színvonalának fenntartása mellett
érdemes volna a közösségi tér fejlesztése, további funkciókkal történő bővítése.
Az utak mentén telepített fasorok harmonikus, rendezett utcaképet eredményeznek, ezért
javasolt a meglévő fasorok gondozása és új fasorok telepítésének megfontolása. Érdemes
honos fafajokat választani, emellett nem árt arra is figyelmet fordítani, hogy a fa ne hozzon
gyümölcsöt vagy olyan termést, mely szemetel vagy gyűjtésre ösztönzi a járókelőket. Jók
lehetnek például a juhar, hárs vagy az akác faiskolai díszfajtái, melyek lehetnek alacsonyak,
színes lombúak, gömbös, oszlopos stb. formájúak, manapság már számos verziójuk létezik.
Semmiképpen se alkalmazzunk inváziós fajokat! Mindamellett, hogy a növények kellemes
hangulatot és árnyékot biztosítanak számunkra, a klímaváltozás kedvezőtlen hatásainak
mérséklése érdekében folytatott küzdelemben is rendkívül fontos szerepük van.
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Temetőkert
A temetőkre elsősorban halottjaink nyugvóhelyeként gondolunk, a gyász és emlékezés színtereként azonosítjuk. Mindenekelőtt természetesen szakrális szerepet tölt be, ám azt
sokszor elfelejtjük, hogy nagyon fontos zöldfelület is, mely kifejezetten értékes a települések számára. A nagykiterjedésű, gazdag növényzettel bíró temetőkertek igen hasznosak: a
dús növényzet pozitív hatással van a mikroklímára és a levegőminőségre.
A temetőkertek akár ideálisak lehetnek pihenésre, kikapcsolódásra is, hiszen a szépen parkosított temetőkert nyugalmat és békét sugároz, a külső hatásokat elcsendesíti, kialakítva
azt az intim, békés környezetet, ahol van időnk egy pillanatra megállni lélekben is és a saját csendességünkben megemlékezni vagy csupán elmélkedni, megnyugodni.
A gadányi temető a falu központi részétől nyugatra egy domboldalon fekszik. A temetőkert terlülete kicsi, illeszkedik a falu méreteihez. A temetőkertet körben hatalmas, idős fák
szegélyezik, igazán monumentális hatást keltve. A kert gyönyörűen karbantartott, a sírokat is rendszeresen gondozzák, a hangulatot a sírok körül ácsorgó hatalmas fák valamint a
rövidre nyírt gyep és a virágok határozzák meg. Javasolt a gyönörű temetőkert további gondozása, a megkezdett szép munka folytatása.
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7
JÓ PÉLDÁK
A település rendezett közterületeivel,
temető
kertjével,
virágos
előkertjeivel, többnyire mértéktartó
épületeivel, szépen karbantartott
középületeivel kiváló példát mutat az
élhető,
szerethető
település
kialakítására.
A bemutatott példákon szereplő
épületek
anyaghasználatukkal,
megjelenésükkel,
homlokzati
színeikkel
a
helyi
jellegzetességeknek
megfelelő
kialakításúak. Ezek jelenthetnek
követendő
utat,
de
egyéb
megoldások
is
előremutatóak
lehetnek.
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HÍRDETÉSEK, REKLÁMTÁBLÁK, EGYÉB MŰSZAKI BERENDEZÉSEK
A településképet a hirdető táblák, reklámfelületek, cégérek jelentősen meghatározzák. Fontos, hogy ezek a visszafogott hangulatú településképhez illő módon
kerüljenek elhelyezésre. Ajánlott az utca fronti homlokzatra erősített ábrás-feliratos cégérek, az utcai kerítésre vagy kapukra elhelyezett feliratok megjelenése. A
település csendes volta miatt – konkurencia hiányában - az eltúlzott méretű reklámfelületek megjelenése kerülendő. Nem ajánlottak a fény- és neonreklámok.
Közterületen „embermagasságnál” nem nagyobb táblák elhelyezése adhat lehetőséget a jelenlegi településkép megóvására.
Antennák (parabola antennák), egyéb gépészeti berendezések utcai homlokzaton, utca felé néző tetősíkon történő elhelyezését lehetőleg kerülni kell. Napelemeket
műemléki épület tetősíkján ne helyezzünk el, egyéb épületeken – igényes megjelenítés esetén – korlátozást nem teszünk.
A településen beton és fa oszlopsorok segítségével oldották meg a közvilágítást és az áramszolgáltatást, ez településképi szempontból nem előnyös. Hosszabb távon
lehet cél ezeknek az oszlopoknak a földkábeles kiváltása, a közterületi világítás barátságosabb módon történő kiépítése. Ezzel a településkép pozitív irányban
változtatható lenne.
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Köszönet nyilvánítás.
Szeretnénk megköszönni Ősz János polgármester úr segítségét. A
terepszemlekor személyesen vezetett bennünket végig szeretett
faluján.
A településről készített fényképeit felajánlotta jelen kiadvány
elkészítéséhez, melyek közül számosat fel is használtunk.
Munkánkat könnyebbé tette az általa nyújtott segítség, a településről
személyesen elmondott emlékek, történetek személyesebbé tették a
feladatot.
Köszönjük:
A készítők.

MEGRENDELŐ:
Gadány Község Önkormányzata,
Ősz János, polgármester
TELEPÜLÉSI FŐÉPÍTÉSZ:
Gyivicsán Zoltán
KÉSZÍTETTE:
VIRÁNYI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT.
7400 Kaposvár, Losonc utca 1.
Munkatársak:
Auer Jolán
Pisák Brigitta
Kiss Csaba Ede

(tájépítészet)
(tájépítészet)
(építészet)

68

