TISZADOB
TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV
2017.

TISZTELT TISZADOBIAK!
TISZTELT ÉRDEKLŐDŐK ÉS ÉPÍTKEZŐK!

TISZADOB
TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV
2017.

„Idegen földön ha járok, Magyarország,
velem az út is megfordul haza, hozzád.
Velem az ősök kérnek, engedd,
hogy benned éljek tovább,
ahogyan ők élnek bennem.
Magyarország, milliók áldása szálljon rád!”
(Geszti Péter: Magyarország)
A művészet és a tudomány kettősségét alkotja az építészet. Részben racionális követelményeknek kell megfelelnie, hiszen elsősorban a funkciónak és a rendeltetésnek van
alárendelve. Ellenben, mint térbeli forma, az építész szubjektív alkotómunkájának eredménye.
Művészet azért, mert hasonlóan egy festőhöz, vagy egy zeneszerzőhöz, az építész is minden tudását, tapasztalatát, erejét és önmagából egy darabot belead abba, hogy tökéletes művet alkosson. Megalkotni egy egyszerű épületet nem nehéz, de mindezt úgy tervezni, hogy a környezetet, az embereket, a múltat, jövőt és még rengeteg egyéb dolgot
figyelembe veszi egy építész, azt csak művészi szinten lehet.
A Kézikönyv és az erre alapuló településképi rendelet (a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény) segít abban, hogy a településen élő emberek, jobban vigyázzanak a helyi értékekre és megismerjék őseik életét. A Nagyközség, biztos pont mindenki számára. Ahol jó élni, dolgozni, tanulni, pihenni ahová mindig jó haza térni. Környezetünk
általunk, velünk együtt él, fejlődik, úgy, amerre mi tudatosan vagy éppen tudat alatt formáljuk. Ezért fektetünk nagy hangsúlyt az épített és természeti értékek megőrzésével
összhangban álló tudatos és ütemezett fejlesztésekre.
A település bemutatására hivatott színes képvilággal gazdagított kézikönyv egységben tárja az olvasok elé Tiszadob szépségét és rejtett kincseit. Széles skálában mutat példákat a lakóházak, udvarok, előkertek megtervezéséhez, miközben bemutatja mindennapjaink színpadi hátterét.
A kézikönyv tükröt mutat elénk, mely által még szebbé, még harmonikusabbá, még egységesebbé formálhatjuk Tiszadob Nagyközséget.
Bán György
polgármester
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BEVEZETÉS
„Mert a legnagyobb örökség, amit adni lehet az utódnak, az otthon. Egy ház, akármilyen ház. De amelyiknek falát aggódás, szeretet, gondoskodás s a jövendők bizakodó hite emelte föl. És fák. Amiket nem azért ültetett valaki, hogy hasznukat lássa. Nem is azért, hogy önmagát mulattassa velük. Hanem azért,
mert szépségre és jövendőre gondolt, békességre gondolt és a lelke tele volt derűvel. És ültette, egyszerűen azért, mert szerette a fát és a fákon keresztül
akarta elmondani mindazt, ami az otthonban kapcsolatban felgyűlt benne s amiket szavakba önteni nem tudott.”

Wass Albert

Az építészetet szokás megfagyott
zeneként emlegetni. És valóban nagyon sok hasonlóságot találhatunk
egy zenemű és az építészet között.
Az építészet sokszínűségét adja a
változatos utcák, terek, épületek
sokasága, mint egy zenekarban a
sokféle hangszer: vonósok, fúvósok, ütős hangszerek.
Ugyanakkor, ha ezek egymásra
tekintet nélkül zenélnek, lehet külön-külön még szép dallam is, amit
játszanak, az összkép hamis.
Ugyanígy a házak is lehetnek eltérőek egymástól, más rendeltetésűek, de ha nincsenek tekintettel
egymásra, zavaros, élhetetlen környezetet alakítanak ki.
A kézikönyv segítség kíván lenni: a
település bemutatásával, az értékek megismertetésével és az útmutató résszel tárja fel az épített
környezet szépségeit.
Bevezeti az olvasót az építészeti
értékek tárházába, hogy olyan házat tudjon építeni, ami valódi büszkeséggel töltheti el, és a település
képéhez illeszkedik, azt ízléssel visz
tovább.

Antall József Könyvtár
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Az ajánlások nem tekinthetők kötelező
jellegűnek, a céljuk nem a tervezési szabadság megkurtítása, uniformizálása,
hanem éppen a valós értékek megismertetése, a sokféle izgalmas lehetőség feltárása.
Az unalomig másolt, giccses, sokszor
import klónok helyett a település karakteréhez illeszkedő választási lehetőségek
bemutatása, a nem diktált, hanem valódi
szabadság megismertetése.
A kézikönyv nem egy merev, lezárt egész,
hanem nyílt, folyamatos hozzászólást és
változtatást lehetővé tevő kezdeményezés kíván lenni, ahogy a település története sem befejezett, hanem folyamatosan továbbíródik.
Ezért, ha újabb szép ház születik, az bekerülhet, sőt be is kell, hogy kerüljön a
könyvbe, hogy ezáltal büszke lehessen rá
építtetője, tervezője, kivitelezője és a település egyaránt.

Református templom
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Egy ház elválaszthatatlan kapcsolatban
van környezetével, szomszédaival, településével. Valódi gyümölcse pedig csak
annak a kapcsolatnak van, ahol a felek
egymást megismerik, szeretik és békében élnek egymással. Igaz ez az emberi
kapcsolatoktól a zenén át egészen épített
környezetünkig.
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TISZADOB BEMUTATÁSA
általános településkép, településkarakter
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye legnyugatibb fekvésű települése, a Tiszavasvári Járásban, Nyíregyházától 42 km-re, a Holt-Tisza mellett fekszik Tiszadob. A Nagyközség
sík terepen fekszik. Megközelítése legkönnyebben az M3 autópálya polgári lehajtójától
22 km-re van a település. Miskolc felől érkezve, Tiszalúcon keresztül a Tiszán átvezető
pontonhídon jutunk el Tiszadobig. Területén már a bronzkorban is éltek emberek, ezt
bizonyítja, hogy a környéken végzett ásatások során bronzkori leletek, szarmata temető nyomai kerültek felszínre, míg a Nagyközség határában húzódik a Csörsz árka és
egy földvár. A településről először a Váradi Regestrumban olvashattak, amely 1220-ból
való.
A különböző karakterű településrészeken más és más építészet karakter jelenik meg,
valamint az eltérő karakterű épületek egymás mellett békésen megférnek egymás
mellett. Természetesen a településen vannak olyan házak, amelyek nem illenek bele a
településképbe. Ezek az épületek akkor születnek, amikor építtetőjük a kialakult környezettől mindenképpen mást szeretnének. Előfordul, hogy a sokszor túlgondolt, alapvető Közösségi Ház
geometriai formáktól különböző, szokványostól eltérő szín- és anyaghasználat mellett
a kertek előtt elsétálva a helyiek felnéznek, vagy éppen fejcsóválva tekintenek egy-egy
épületre. A település lakosságszáma legalább az elmúlt hét évben csökkenő tendenciát
mutat. 2011-ben 3 001 fő, a mai napon 2 787 fő. A település tiszta, rendezett, gondozott, az infrastruktúra teljes körű. Az óvodai nevelés, iskolai oktatás, az egészségügyi
ellátás szervezett. A Könyvtár mellett a sportélet is jelentős.

Általános Iskola

Községháza
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Tiszadobon Vasút utca, Árpád utca, Mátyás király utca és az Alkotmány utca tekinthetőek a
település főutcáinak. Ezekből az utcákból nyílnak a hosszúkás telkek, melyeken az épületek
oldalhatáron álló, a telekhatárral egyvonalban induló lakóépületek találhatóak.
A következőkben bemutatunk egy válogatást azon épületekről, melyek sajátos értéküknél
fogva már hosszabb ideje Tiszadob identitását erősítik.
A település egyes részeire vonatkozó építészeti előírások szem előtt tartásával elérhető,
hogy az új építésű házak ne idegenként, hanem ismerősként jelenjenek meg a többi ház között, melyek teljes mértékben elősegítsék a Nagyközség karakterének megőrzését, és továbbformálják azt.
Az utóbbi években épült sikeres példák illusztrálják azokat a megoldásokat, amelyek segítik
az előbbiekben megfogalmazott megvalósításokat.

Református templom

Közösségi Ház

Egészségház

Egészségház

Óvoda

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Gyermekvédelmi Központ
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Az első katonai felmérés
(1763 - 1787)

A harmadik katonai felmérés
(1869 - 1887)

A második katonai felmérés
(1806 - 1869)

Katonai felmérés
(1984)

A természeti és társadalmi törvényszerűségek hatására alakult ki Tiszadob településszerkezete, a természetföldrajzi viszonyokon alapulva jött létre, melyek változásai hosszabb
időt ölelnek fel. A természeti tényezők: domborzat, vízrendszerek, szél, napfény, csapadék stb. közül az első kettő befolyásolja legerőteljesebben a települések szerkezetét. Mai
jellege szerint Tiszadob „halmazfalu”, centrális központtal. A szalagtelkeken külön-külön álló épületek ritkábban soros, gyakrabban kétsoros rendben csatlakoznak egymáshoz.
Parasztudvaraira a tagolt épületelrendezés volt a jellemző.
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ÖRÖKSÉGÜNK
a településképi szempontból meghatározó építészeti, műemléki, táji és természeti
értékek, településképi jellemzők
A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által
hét jelentősebb műemléket emelhetünk ki.
1. Andrássy-kastély
A gyermekotthonként is emlegetett kastély 1880-1885 között épült, Alpár Ignác
tervei alapján. A kastély mögötti angolkertet is ő létesítette, amit máig szépen
gondoznak. A soktornyos épület neogótikus-romantikus stílusjegyeket hordoz. A
kastély a Tisza partjához közel, magaslaton épült, így kiemelkedik a Tisza árterének lapályából. A parkot kelet felől maga
a folyó határolja. A kor ízlésének megfelelően az épület homlokzata előtt külön
előparkot létesítettek, nyírt bukszusokkal,
tiszafákkal, közepében Fadrusz János szép
szobrával (Leányszöktetés). Távolban a
kertrész fölött eltekintve a tokaji Nagykopasz vulkáni kúpja zárja a látványt. A park
a tájba illeszkedik.
A kastély környékét egykor rózsalugasok
és díszcserjék is ékesítették. A kastélytól
távolodó kertrészeket a Tisza egykori ártéri erdejének ritkításával hozták létre úgy,
hogy annak szépségét fokozzák.

Tiszadobon egymást követően két épületet emeltek. Egy 1872-es híradás szerint először Linzbauer István pesti építésszel készíttetett tervet góth ízlésben 50 lakhelyre.
Linzbauer terve szerint végül csak egy svájcimodorú, egyemeletes, kisebb vadászlak
készült el, amely azonban 1885-ben leégett. Ezután épült a jelenlegi, nagy kastély
1886 és 1890 között, immár Andrássy életének alkonyán. A kortárs híradás szerint
„a legkisebb részleteiben is a gróf saját terve szerint épült s azon Meinig a megbízott
építész a legkevesebbet sem változtatott”.
A kastély magas színvonala és egységessége miatt aligha képzelhető el amatőr tervezés; a megbízó elképzelésének építészeti formába öntését egyértelműen Meinig Arthurnak tulajdoníthatjuk. Az épület stílusából kikövetkeztethető, hogy Andrássy a késő
középkori Loire-völgyi várkastélyokat (Sully, Chaumont, Langeais, Ussé, Lude) adta
meg Meinignek előképül. Ilyen épületeket a szabadságharc utáni száműzetése során
saját maga nyilván Franciaországban látott. De a stílusválasztásban szerepet játszhatott Andrássy felesége, gróf Kendeffy Katalin is.
Az építtető halála miatt Ifjabb Andrássy Gyula (1860-1929) fejezte be a tiszadobi kastély belső berendezését és környezetének parkosítását.
11

Az épület változatos tömegei és hegyes toronysisakjai festői, ám fegyelmezetten
összefogott tömbbe rendeződnek. A főhomlokzatot két saroktorony uralja, a bal
oldali kerek, a jobb oldali négyzetes; értelemszerűen a kerek torony sisakja kúp,
a négyszögletesé gúla. A homlokzat kötetlenséget sugalló aszimmetriáját a jobb
saroktoronyhoz közelebb helyezett, ugyancsak bástyaszerű középrizalit fokozza,
melyet az épület párkánya fölé nyúló legfelső szintjén két apró, konzolon ülő kerek
saroktorony keretez. A tornyok és bástyák gyámkősoron ülő, lőrésszerű ablakokkal áttört felső szintje a középkori várak védőfolyosóját imitálja.
A hátsó oldal alárendelt helyzete ellenére nem kevésbé mozgalmas: sziluettjét
két alacsonyabb, négyzetes bástya és egy karcsú lépcsőtorony határozza meg,
amely a főhomlokzat szögletes saroktornyával kiegészülve a kastélyhoz érkezőt
lenyűgöző látványban részesíti. A hátsó oldalon nyílik a főbejárat; fölötte osztólécekkel tagolt nagy ablak jelzi a főlépcsőház helyét. A homlokzat másik bástyaszerű tömbjének földszintjét eredetileg a télikert nagy üvegfala bontotta meg. A
főbejárat széles vörös márvány fokokkal egyenesen a háromkarú, díszesen faragott tölgyfa korlátú főlépcsőhöz vezet.
A magaslaton álló kastély a Tisza egyik holt ágára tekint. Közvetlenül a főhomlokzat alatt a mélyben nagyszabású és a
maga nemében Magyarországon különlegesnek számító labirintus-jellegű hímzéses parter terül el, melyet a 20. század
elején létesítettek; közepén leányrablást ábrázoló szoborcsoport
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A tiszadobi kastély nagyszalonjában álló kandalló gazdag részletképzésű és tölgyfaborítású. A termet felül növénymotívumos, hullámzó profilokkal mozgalmassá tett, míves
gipszstukkó mennyezet zárja le, amely ma is látható. A belső térben kazettás lábazat, a
falakon keretezett faltükrök voltak, amelyek textil kárpittal voltak fedve. A kettős terasz
a nagyszalon négyzetes alaprajzából kiugró kisebb térből közelíthető meg.
A zeneszalonba egy négyszárnyú, spalettás, táblás ajtó vezet át a nagyszalonból. Menynyezetét gipszstukkó, falait alacsony, barnára lakkozott lambéria, fölötte sárgás, mintázott feszített szövetkárpit vonta be. A zeneszalon északkeleti sarkából egy íves nyílás
vezet a toronyban elhelyezett, kör alaprajzú könyvtárba.
A kastély délkeleti részében, az ún. fekete ebédlő folytatásában volt megtalálható a nagy
ebédlő. A nagy ebédlőt és a fekete ebédlőt nagyon szép és gazdag részletképzésű, kétszárnyú ajtó köti össze. Ennek az épületszárnynak a legértékesebb része az a bővítmény,
amelyben a Rippl-Rónai tervezte iparművészeti együttest elhelyezték. A mennyezetburkolat itt fényezett mahagóni fából készült, melynek közepén 4x3 m méretű színes, ólomba foglalt üveg felülvilágító volt elhelyezve. Az udvari nagy konyha világos, tágas helyiségében a keramit padozaton egy takaréktűzhely három sütővel, előmelegítővel és három
főzőlyukkal; továbbá öntöttvas kagyló vízvezetékkel jelentett korszerű felszerelést.
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A kastély parkja
Mikor az 1884-ben elkészült, karcsú saroktornyos, magastetős,
bástyás, historizáló, eklektikus stílusú pompás kastély környékének
rendezésére került sor, hazánkban is a tájképi kertek, más néven
angolkertek divatja hódított. Az új kertstílus a XVIII. században Angliából indult hódító útjára, s szakítva a korábbi barokk, ún. franciakertek, merev, szabályos, mértani elemekből építkező rendszerével
(medencék, szökőkutak, nyírt növények stb.), az ún. angolkertek a
természet utánzását tűzték ki célul, melyet nagy tisztásokkal, elszórt, festői facsoportokkal, kanyargó utakkal, tavakkal valósítottak meg. A tájképi kert, ha lehetőség nyílt rá, igazodott a környező
táj adottságaihoz. Így történt Tiszadobon is, a park látképileg és
fafajokban is szervesen kapcsolódott az uradalmat körülvevő természetes növényzethez, a Tisza partját követő keményfa ligeterdőkhöz.
A jól karbantartott erdőkben elkerített vadasparkot, séta- és lovaglóutakat alakítottak ki, a kastély körüli tájképi kert nagy díszítő értékű, mutatós lombozatú külhoni fenyőféléinek és lombos fáinak mozgalmas látványát pedig a hajdani erdőkből meghagyott pompás kocsányos tölgyek, fehér nyárak egészítették ki.
A kert tervezésének idején, a XIX. század végére azonban a klasszikus tájképi kertek virágkora már leáldozott, s a kert lakóépületekhez kapcsolódó hangsúlyos részében (melyet a kertművészet pleasure
groundnak nevez), mintegy a lakótér kiterjesztéseként, újra divatba jöttek a XVIII. századi barokk kertépítészeti stílusra jellemző szabályos formájú, geometrikus virágágyások, a nyírott sövényekből kialakított hurokkertek és labirintusok. Tiszadobon is az angolkert telepítésével egyidőben, a kastély előtti
pleasure groundon egy intenzív fenntartást igénylő, arabeszkes rajzolatú, látványos bukszuslabirintus
épült. Az „Európa elrablása” című szoborkompozíciótól kiinduló útvesztőt tiszafákkal (Taxus baccata)
keretezték, s több száz puszpáng (Buxus sempervirens) cserjéből kialakított, magasra nyírt sövényből
alakították ki. Hazánk történeti kertjeihez hasonlóan a tiszadobi uradalom sem kerülhette el szomorú
sorsát. A világháborúk szörnyű pusztításai, a kommunista hatalomátvétel és a fosztogatások nyomán
a szép tájképi kertből nem sok maradt, a viszonylag épségben megőrzödött bukszuslabirinus azonban a
Kárpát-medence legnagyobb, több mint százéves, mindmáig jelentős kertművészeti műemléke.
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A park területe a második világháború után csökkent, jelenleg 15 katasztrális hold,
azaz meghaladja a 8 hektárt. Az Andrássy-kastélyból gyermekotthont alakítottak ki,
ami 2011-ben átköltözött a Táncsics utcai Gyermekvédelmi Központ épületébe. A kastély neves újkori képzőművészeti alkotása Péli Tamás roma festő 9-szer 4,5 méteres
pannója. 2011-ben ezt a festményt a Megyei Múzeum tárlójába helyezték át. A kastély kertje a művészi gonddal tervezett és gondozott angol-és franciapark volt, benne
híresen szép rózsalugasokkal, melyet virágkorában, Erzsébet királyné is megcsodált.

A kastély parkját északról ezekből, az ősfákból álló 500 hektáros gazdasági erdő
határolja.

Az egykori harmónia legértékesebb maradéka, a tiszafa-koszorúba fogott bukszus-labirintus, ma is bebarangolható. A kastély szépségét csodálatos környezet tovább növelte. Tiszadob természeti környezetét sajátosan a vízrajzi viszonyai határozták meg.
Így alakultak ki egymás mellett, szinte egyedülálló sokszínűséggel a folyók és holtágak menti ártéri és galéria erdők.

A tiszadobi kastélyban valós nemzeti romantikát jelenített meg az építői szándék. Idősebb Andrássy Gyula tudós vizsgálódással a legkiválóbb, legnemesebb
építészeti örökségünkből merített saját
nyaralókastélyának alapításához.

Ez a rendkívüli szépségű természeti környezet, lágyan öleli körül a fenséges épületet.

Az Andrássyak címere a főbejárat fölötti
színes ablakokon látható, míg a padlózatban a terméskőből és márványból kiképzett oroszlán címerállatuk a hatalmat,
erőt jelképezi. A tiszadobi kastély lépcsőházának jellegzetessége a romantikus, fal
mentén „kúszó”, fafaragásos, háromkarú
falépcső.
A kastély teljes szélességében, így a sövénykert szélességében, nyiladék vezetett az erdőn át a Tiszáig.
1945-tel véget ért az Andrássyak története Tiszadobon. A vadaskert 1945 után
erdészeti kézbe került, a nyiladékot beültették, a kastély körül számos új épület
foglalta el az egykori romantikus park
helyét.
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2. Andrássy Aladár-kastély
Ókenézi-kastély, 6 hektáros területen, sok öreg fával. A parkot gondozzák, vélhetően most is vadászatok központja lehet itt. A parkban egyébként ősöreg gyümölcsfák vannak, az
odavezető út mellett fekete diót láttunk érdekességképpen. Bejáratai az épület nagyjából keleti és nyugati hosszanti oldalainak tengelyében nyílnak. A nyugati oldal előtt enyhén
kiugró középrizalit. Emelete 2-3-2, földszintje. 2-1-ajtó-1-2 tengelyes. Ablakai egyenes záródásúak a középrizalitban félköríves zárókődíszes szalagkeretes ablakok nyílnak. A két
bejárat szegmensíves előttük kis lépcsős feljáró a rövid oldalakon egymás felett 3-3 hasonló szalagkeretes ablakok találhatóak.
Kontyolt műpalafedésű tetőzetén kelet felől 6 db. nyeregtetős ablak díszíti az épületet. Az 1960-as években lett korszerűsítve. Megközelítése a tiszadobi holtág strandja mellett egy gáton át visz egy aszfaltút a természetvédelmi területre (ez egy „sziget” az U-alakú holtág gyűrűjében), majd annak túlsó végén ,egy másik gáton átkelve már látható a
kastély teteje.
Magántulajdonban, zárt magánterületen van a kastély.
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3. Csárda
Az egykori csárda jelenleg a faluvégen áll,
az Andrássy és Alkotmány utcák kereszteződésénél.

4. Népi lakóház
Tiszadob a Tiszalúcot és Tiszadadát összekötő út mentén települt ma már Holt-Tisza (Falusi, vagy dög Tisza.) holdsarló alakú terasz
szigetére. A Bocskai utca 26. szám alatt áll ez a csodálatos Népi lakóház. A tetőgerincen lévő nádfedés lekötése jól látszik. A tetőn
egy új téglakémény van. Jól megfigyelhető a hagyományőrző terasz, melynek oszlopai természetes anyaghasználattal készültek.
Ez jellemző a nyílászárókra is. A sötét színnel lefestett faanyag elemek kiemelik a népi lakóház egyszerűségét. A hagyomány őrző
A csárdát a XVIII század közepén építet- kapu díszítése szintén egyedi és a tájegység kultúráját tárja elénk. A kapun tulipán mintájú motívum látható, amely szintén beleillik
ték. A hosszú, fehérre meszelt, barna lá- a lakóház környezetébe.
bazatú épület nyeregtetőjét cserép borítja.
A tetőn két új téglakémény van. Az épület
hátsó traktusa mintegy 30 cm-rel alacsonyabban van az elsőnél, ez a szinteltolódás a tetőszerkezeten is látszik. Az épület
körbe csatornázott.
Az egykori csárda homlokzata erősen át
van alakítva. Valamennyi nyílászáró barnára van festve. Az épület udvar felőli oldalán betonjárda vezet végig a kapuig. Környezete rendben tartott.

20

A lakóház lopott tornácos mellvédje függőlegesen deszkázott, barnára festve. A
tornácot két egyszerű tornácoszlop tartja
egy-egy könyökkel. A telken áll még egy
faoszlopokon álló, hátulról vízszintesen
deszkázott, cseréppel fedett nyeregtetős
ól és szárító.

A ház tornác az istálló kinyúló faláig ér, az utcai homlokzatánál pedig vályog mellvéddel
van lezárva. A tornácot 6 egyszerű tornácoszlop tartja (darulábas vagy egyenes könyökös
tornácoszlopok).
A tornácon található a padlásfeljáró létrája is.
A lakóépület szemközt található melléképületben van a nyári konyha, a terménytároló,
alatta padig a pince. Egyszerű, fehérre meszel, vályogból épült, de tégla lábazatú épület
nádazott nyeregtetővel.

A portát az utcáról egyszerű deszkakerítés
választja el. A kaputól a tornácig betonjár- Az utcai homlokzatnál fallal lezárt féltornácot egy faoszlop tarja. A melléképület mögött
da vezet. Nagyon szép állapotú, karban- található egy kerekes kút. A portát az utcától elválasztó kerítés a lakóház előtti résznél
tartott épület
vízszintes deszkakerítés a faragott fakapuig.
A fedeles kapura faragva a készítés éve: Készült 1889-ben. A kaputól balra függőlegesen
5. Népi lakóház – Tájház
deszkázott kétszárnyas nagykapu áll. Szép állapotú hangulatos porta két különálló épülettel.
A Szabadság térről nyíló Táncsics utca elején ható a lakóház a híres tiszadobi tubusmagtár közelében. A telek északi oldalán
található a lakóház, mellyel egybeépült az
istálló, ezekkel szemben található a melléképület.
A lakóház vályogfala fehérre van meszelve. Lapos, kontyolt nyeregtetője náddal
fedett, a gerinc két végén kiemelkedő, háromszög alakú padlásszellőzővel.
A tetőgerincen lévő nád lekötése jól látszik. Az épület udvar felőli homlokzata felett három tetőtér ablak található, melyek
nád lefedése kiemelkedik a tető síkjából.
A tetőn két új téglakémény található.
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6. Református templom
Református templom, középkori eredetű késő barokk, 1768 és 1857 között többször bővítve és átépítve. Berendezés: Szószék, rokokó stílusban készült 1768 körüli időpontban.
Bejárata a nyugati harangtorony tengelyében és a hajó déli oldal bejárati előterében nyílik és még 1db északról a lekerekített sarkú, párkánnyal 2 szintre osztott harangtorony,
utca felőli nyugati oldalán egyenes záródású íves szemöldökpárkányú bejárat van.
Felette szalagkeretelésű lantablak. A toronyszinten osztott, fejezetes falpilaszterek keretezte mezőkben nyílnak háromszögű ablakai. Háromszögű órapárkánya alatt óralemez.
Egyszerű bádog gúlasisak fedi.
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A hajó háromszögű oromzattal kapcsolódik a toronyhoz. Déli oldalán a legkorábbi épület elbontott, elfalazott és megmaradt román
rézsűs ablakai nyílnak és 2 két nagyméretű szalagkeretes, szegmensíves ablak. Déli bejárati előtere kontyolt nyeregtető fedi, itt
nyílik a második egyenes záródású bejárata. A hajó szélesebb keleti végében lizénás keretezésű falmezőben szalagkeretes körablak
nyílik. Az északi csarnok északi falában lépcsővel megközelíthető egyenes záródású bejárata, felette körablak nyílik, összetett T
formájú kontyolt nyeregtetejét műpala fedi. A kerítőfal déli része még áll, itt a bejárat 2 oldalán 1-1 raktárhelyiség áll, közöttük kettős
csehboltozattal fedett kocsibeálló, előtér.
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7. Tubus-magtár
A Tubus-magtár, 18. sz. vége felé emelték. Azóta átalakították. Bejárata kelet fölött nyílik, alacsony, egyenes záródású ajtón. A Szabadság téren áll.
Felette kb. 4 m-es magasságban párkány fut körbe, a tároló rész alsó szintjét jelölve. Még magasabban körbe oldalanként 5-5 oszlopban 6 háromszögű, rácsozott szellőzőnyílás.
A keleti oldalon a tető alatt egyszerű egyenes záródású rakodó ajtó. Sátortetejét fémborítás fedi.
A toronyszerű magtár (terménytároló) Andrássy Sándor egykori fallal körülzárt majorjából maradt ránk. A XVIII. század második felében épült 6x6 m-es alapterületű 12 m magas
tégla építmény, jelenleg a helytörténeti gyűjtemény mezőgazdasági részének ad otthont.
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Tiszadob Nagyközség helyi egyedi védelemre javasolt építményei
1. Gátépítés emlékműve
A Darab-Tisza és a Falusi-Tisza közötti keresztgáton található ez a kőoszlop, amit 2010-ben a régi
nyári-gát koronaszintjén állíttatott Tiszadob Nagyközség Önkormányzata, köszönetképpen az új gátért.
2. A Világháborús túlélők emlékére, és a Magyarok Nagyasszonya Templom
Amely a Magyarok Nagyasszonya Templom, vagyis a Római Katólikus Templom kertjében lett felállítva. Till Aranka készítette 1991-ben. A templom 1912-ben épült.

Gátépítés emlékműve

A Világháborús túlélők emlékére

Magyarok Nagyasszonya Templom
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3. I. Világháborús emlékmű - Hősi emlékmű
Az I. világháborúban elhunyt tiszadobi hősi halottaknak állít emléket a tiszafák és
tölgyfák ölelésében az Andrássy utcában lévő parkban látható emlékmű.
Az 1936-ban felavatott alkotás Debrecen Márton szobrászművész munkája.
4. II. Világháborús tiszadobi áldozatainak emlékműve
A II világháború tiszadobi áldozatainak emlékét Győrfi Lajos szobrászművész által készített alkotás őrzi (1991-ben avatták fel) a Bocskai és a Kossuth utca kereszteződésénél lévő parkban.

5. Református Iskola emlékfala
Az emlékfal a Helytörténeti Gyűjtemények Háza előtt található meg, amiben egykoron az iskola működött 1660-1982-ig. Az épületet az Önkormányzat felújította, így az
a helytörténeti gyűjteményeket mutatja be a látogatóknak. Az új épület 2011. május
2-án, ünnepélyes keretek között került átadásra.

I. Világháborús emlékmű

A II. Világháborús tiszadobi áldozatainak
emlékműve
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6. Széchenyi-obeliszk
Az emlékmű az országban emelt egyik
első nagyszabású, világi emlékmű.

8. Vásárhelyi-emlékmű
A Tisza vonalával párhuzamos árvízi töltés mellett áll a Tisza szabályozásában
nagy szerepet játszó Vásárhelyi Pál emlékműve.

Széchenyi Istvánt 1845-ben nevezték ki
a Közlekedési Bizotmány elnökévé, így hivatalosan ő kezdeményezte a Tiszavölgyi
Társulat megalakulását, mely 1846. január
26-án jött létre.

Az alkotás igen nagyszabású, igazi monumentális emlékmű.
A szoboralak legalább másfélszeres életnagyságú, a talapzat 5–6 méter magas
lehet.

A Tisza szabályozásának 3-as emlékművébe tartozik.

Mellette egy mellvéden a Tisza-parti
szegény, dolgozó embereket, a gátakat
építőket mutatja meg nekünk a szobrász,
a több méter hosszú domborművön. 8
emberi alak, és egy ló látható a domborművön.

7. Andrássy Gyula-emlékmű
Sárkány István szobrászművész alkotta.
Az emlékmű nyugati oldalán a következő
sorok olvashatóak:

Az emlékmű tribünszerű építmény.
„Gróf Andrássy Gyulának a Tisza-szabályozás
körül kifejtett érdemei elismeréséül 1909.”

A Tisza szabályozásának 3-as emlékművébe tartozik.

A mesterségesen képzett kis halom tetején áll az Ármentesítő Társulat által épített mű. A szemcsés homokkőből emelt,
három oszlopos, nagy teherbírású tömör
oszlop, mintha három emberi kar: Széchenyi István, Vásárhelyi Pál és Andrássy
Gyula emlékét jelképezné. Egy vörösréz
gömböt, a Földünket tartják kezükben.
A Tisza szabályozásának 3-as emlékművébe tartozik.

9. Vadkan
Csíkszentmihályi Róbertnek 1969-ben
ez volt a második avatott műve, amely az
Andrássy-kastély parkjában lett felállítva.
A szobor mészkőből készült, és egyben
kiemelt ékessége a kastély parkjának.
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10. Millenniumi emlékmű
12. 1956-os emlékmű
Hazánk fennállásának ezeréves emlékére állíttatta Tiszadob község lakossága 1896- A felállított emlékoszlop, a II. világháborús tiszadobi áldozatainak emlékművel egy téban.
ren található meg.
11. Ratkó József emlékére felállított emlékmű
Tiszadob Nagyközség Önkormányzatának épülete előtt lévő parkban lett felállítva az
emlékmű.

13. Holocaust emlékmű
A Holocaust tiszadobi áldozatainak állít emléket az Platán utcában látható emlékmű.
Az “Útnak vándorai figyeljétek és lássátok, van-e oly fájdalom, mint a mi fájdalmunk.”
felirat alatt 61 név van kőbe vésve.

Millenniumi emlékmű

1956-os emlékmű

Ratkó József emlékére felállított emlékmű
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Holocaust emlékmű

Tiszadob, Alkotmány utca 21 - 26.

Tiszadob, Alkotmány utca 21 - 26.
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Tiszadob, Táncsics utca 1. szám 1087 hrsz.

Tiszadob, Táncsics utca 5. szám 1085 hrsz.

Tiszadob, Alkotmány utca 1. szám 265/2 hrsz

Tiszadob, Táncsics utca 5. szám 1085 hrsz.
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4
TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ TERÜLETEK
eltérő karakterű területek lehatárolása, a településkép, arculati jellemzők és településkarakter bemutatásával
7(/(3h/e6.g=3217
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Tiszadob településképi arculatának vizsgálatakor négy eltérő karakterű településrészt határoztunk meg. A település belterületén két eltérő karakterű településrész
található: a településközpont és a falusias jellegű lakóövezetek, amik a központot
veszik körül.
A település külterületén, elsősorban keleten, a bevezető út mentén találhatóak az
ipari, gazdasági létesítmények. A negyedik kategóriába a beépítésre nem szánt
területek kerültek. Az ötödik az egyéb lakott területek: Rejetanya és Bárányszeg

TELEPÜLÉSKÖZPONT
A XVIII. század végén a Szabolcs megye településeit kettősség
jellemezte. A középső és keleti részen közepes nagyságú vagy
aprófalvas kishatárú, míg a nyugati részen nagy kiterjedésű határral rendelkező halmazos települések voltak döntően.
A megye nagy részén a korábban elpusztult majd újra vissza
települt vagy újonnan telepített falvak általában megőrizték a
korábbi jellemző településszerkezetüket.
A mai település sugaras, halmazos szerkezetű, amiben a történeti mag máig őrzi az Árpád-kor jellegzetes községszerveződését. A régi falu kis házas portái körül még fellelhetők az
egykori ólas- és csűrös kertek maradékai. A tehetősebb gazda
külön portán tartotta állatait, gazdaságának eszközeit és terményeit. A központból a nagyközség széle felé tölcsérszerűen
kiszélesedő („csordahajtó utak”) sugárutakat szabálytalan lefutású körutak kötik össze. Kiemelkedik a belső és külső övet
elválasztó körút, amelyet védelmi célból megerősítettek. A sugárutak és a körutak közötti településrészek halmazosak, sok
zsákutcával.

Községháza

A településrészen található lakó épületek általában oldalhatáron álló módban helyezkednek el sorban egymás után 2-3 méteres előkerttel magastetős tetőkialakítással. Lapostetős és
többszintes épület nem jellemző. A településkép egységességét a hasonló karakterű épületek többsége erősítheti. Ezért az
épület formálásakor az anyaghasználatban, a homlokzatképzésben, a színezésben, az arányos illeszkedés az elvárás. Külön
oda kell figyelni az épületek utólagos hőszigetelésekor az épület egésze kerüljön felújításra. Ekkor a színezés, a nyílászáró
csere is illeszkedjen a környezetéhez. Ugyanerre tetőfedések
cseréjénél is gondolni kell. A nagy – telkes közintézményeknél
a szabadon álló épület elhelyezés a jellemző. Ez esetben az utcaképi megjelenés magastetővel javasolt.

Emlékfal
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Helytörténeti gyűjtemények háza

A tető gerincvonala a kialakult beépítéshez igazodjon. Nem lehet egyértelműen állást
foglalni az utcával párhuzamos, vagy merőleges tető kialakítása mellett. Fontos, hogy
megjelenése az utcaképhez igazodva, de ne hivalkodva alakítsa, fejlessze a belső településképet. Ez megjelenhet eltolt tetősíkkal is. Az épületek általában kontytetős vagy
sátortetős kialakításban fordulnak elő, ettől eltérni csak szélesebb telek esetén javasolt, az egyszerű nyeregtető nem jellemző.
Az épületek általában nyeregtetős (vagy csonka kontyolt nyeregtetős) kialakításban
fordulnak elő, ettől eltérni csak szélesebb telek esetén javasolt. A településközpontban
a lakóépületek változó telepítés és épület elhelyezés következtében jöttek létre. A melléképületek elhelyezésénél is körültekintően kell eljárni. A kiegészítő gazdasági épületek Általános Iskola
kialakításánál ügyeljünk arra, hogy az utcai homlokzatra közvetlenül ne legyen hatása.
A főépület folytatásaként jelenjenek meg. Célszerű ezen helyiségek kialakítása a főépülettel összhangban, együtt tervezve megvalósítani.
Az utcai kerítés kialakításánál a környezet szép példáit vegyük figyelembe. Próbáljunk
meg hozzájuk igazodni. Illeszkedő kerítés megvalósítására törekedjünk, szerkezetét és
színét gondosan válasszuk meg. A teljesen tömör vagy dróthálós kerítés kialakítása
nem jó megoldás. A részben áttört kerítést részesítsük előnyben. Az oldalsó és hátsó
kerítések kialakításánál az anyag és forma megválasztásánál már a szomszéd féltől
való saját intim szféra megvédésére kissé zártabb, rejtettebb kerítés alkalmazható.
A településközpont településrészt településkép szempontjából meghatározó területként javasolt kezelni.
Nyugdíjasok klubja
FŐBB ILLESZKEDÉSI SZEMPONTOK:
- az új épület tervezés során a szomszédos épületek figyelembevétele
mellett szükséges a magasság, tetőforma és tetőhajlásszög megválasztása
- kedvező utcaképet segítse a homlokzat kialakítása
- az épület rendeltetését tükrözze a homlokzat építészeti megoldása
- az építészeti örökség közvetlen másolását kerüljük el
- a modern és hagyományos formák közötti egyensúlyra kell törekedni
- hagyományos részletformák a modern épületeknél alkalmazhatók

Általános Iskola
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Antall József Könyvtár

Antall József Könyvtár

Egészségház

Községháza

Általános Iskola

Egészségház

Óvoda
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Községháza

KERTVÁROSIAS, FALUSI LAKÓTERÜLET ÉS
REJETANYA, BÁRÁNYSZEG

Több hasonló épület a településkép egységességét eredményezi, melyhez alapvető követelmény az épületek homlokzatképzésének, a színezésének, az anyaghasználatának,
A településközpontot ölelik körül a lakóterületek, ahol a vendéglátó és élelmiszer üz- az illeszkedésének a gondos megválasztása. Továbbá a nyílászárókra és tetőfedésekletek részben a lakóépületek átalakításával kerültek kialakításra. A múlt század elején re, tetőformákra is gondosan ügyeljünk.
épült épületek többségét az 1980-as években a többszintes nyeregtetős és földszintes
sátortetős épületek váltották fel. Ezeknél az épületeknél a bővítés csak hátra lehetsé- A településrészen utcánként, utcaszakaszonként változó a tetők kialakítása. A legréges a keskeny telkek miatt, az is csak korlátozottan. A jövőben, nagyobb mértékben a gebbi épületek során a nyeregtetős tetőforma figyelhető meg utcára merőleges kialameglévő lakóépületek felújításával lehet számolni.
kításban.
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FŐBB ILLESZKEDÉSI SZEMPONTOK:
Az 1970-80-as évekbeli sátortetős épületek a települések egyediségét bontotta meg.
Kialakításuk során a meglévő utcaképet figyelmen kívül hagyták.
- az új épület tervezés során a szomszédos épületek figyelembevétele mellett szükséges a
magasság, tetőforma és tetőhajlásszög megválasztása
A kertvárosias és falusias lakóterületnél alapvetően gazdag a zöldfelület, megfelelő - kedvező utcaképet segítse a homlokzat kialakítása
hely kínálkozik a pihenő terület kialakítására. A növények alkalmazása során termé- - az épület rendeltetését tükrözze a homlokzat építészeti megoldása
szetes és hatékony eszközzel tudunk hangulatteremtő díszítést készíteni telkünkre. - az építészeti örökség közvetlen másolását kerüljük el
Árnyékoló szerepük az energiatudatos életmód egyik eszköze.
- a modern és hagyományos formák közötti egyensúlyra kell törekedni
- hagyományos részletformák a modern épületeknél alkalmazhatók
A településkép egységességének megvalósulásához a ház utcafronti homlokzatának
készítése során előnyösebb lehet ahol nyeregtetős épületek sorakoznak nyeregtető
kialakítása, ahol pedig sátortetős épületek, a sátortető alkalmazása.
A tetők hajlásszöge általános esetben 30-45° körül mozog, így nem árnyékoljuk le a
szomszéd épületét. A tetőtér beépítése általános a kertvárosias lakóterületen a nyeregtetős épületeknél, hiszen minden adott ahhoz, hogy a tulajdonosok megtehessék.
Költségekben minimális költséget jelent, hiszen nem kell építeni, nem növeljük telkünk
beépítési százalékát, azzal együtt a zöldfelületünk csökkenését.
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REJETANYA
Rejetanya egyéb belterület, amelyre a falusias lakóterület a jellemző. Része Tiszadob Nagyközség területének, amely központjától számítva nagyjából 6 kilométer távolságra található. A területen kizárólag oldalhatáron vagy szabadon álló beépítési mód használata javasolt.
Kellően széles telek mellett a szabadon álló építési mód megengedett. A tetőforma általában
nyeregtetős vagy csonka kontyolt nyeregtetős kialakítású, javasolt az utcában lévő épületek
tető kialakításának és magasságának a követése. A jellemzően kelet-nyugat tájolású utcákon
az észak-déli tájolású épületek déli oldalára esetlegesen telepített napelemek a lehető leghatékonyabban tudnak ez által működni is. Utcával párhuzamos gerincű épületet a környezet figyelembevételével, az utcakép kialakult állapotának megsértése nélkül lehetséges megépíteni.
Keresztbe forduló belső épületszárnyat csak kellően széles telek esetén érdemes alkalmazni,
ott is meggondolással: ne vágja ketté a kertet első és hátsó kertre. A kertes házak rendelkezzenek külső megfelelő méretű tárolóval. Célszerű ezen helyiségek kialakítása a főépülettel
összhangban, együtt tervezve megvalósítani, a kerítést is.
A kerítés megvalósítása során törekedni kell a közeli környezetben lévő jó példák kialakításaira.
Illeszkedő, jó hangulatú legyen. A településre nem jellemző tájidegen anyagok felhasználása
kerülendő. A teljesen tömör, átláthatatlan kerítés kerülendő. Az oldalsó és hátsó kerítések kialakításánál az anyag és forma megválasztásánál már a szomszéd féltől való saját intim szféra
megvédésére kissé zártabb, rejtettebb kerítés alkalmazható.
FŐBB ILLESZKEDÉSI SZEMPONTOK:
- az új épület tervezés során a szomszédos épületek figyelembevétele mellett szükséges a magasság,
tetőforma és tetőhajlásszög megválasztása
- kedvező utcaképet segítse a homlokzat kialakítása
- az épület rendeltetését tükrözze a homlokzat építészeti megoldása
- az építészeti örökség közvetlen másolását kerüljük el
- a modern és hagyományos formák közötti egyensúlyra kell törekedni
- hagyományos részletformák a modern épületeknél alkalmazhatók
Az illeszkedési szempontok a korszerű megoldások alkalmazását nem zárja ki. A hagyományos tömegformálási eszközök újragondolásából modern mai példák jöhetnek létre.
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A tanyán említésre méltó épületek:
1. Tanyaház (Misézőhely)

39

2. Uradalmi magtár
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GAZDASÁGI TERÜLET
A mezőgazdaság az ipar mellett az anyagi termelés másik fontos ága, amely a termőföldre alapozva, a természeti erők segítségével hozza létre termékeit. A mezőgazdasági
termelést befolyásoló legfontosabb tényezők: a föld és a termelésben részt vevő élő szervezetek minősége, az éghajlati adottságok, az emberi és a gépi munka mennyisége,
szakszerűsége, valamint a közgazdasági viszonyok. A földfelszín alakulása többségében kedvező a mezőgazdaság számára. Az ország területének több mint a fele nem éri el a
200 méteres tengerszint feletti magasságot. Az alacsony fekvés sok helyen a jó termőtalaj kialakulását segíti és a föld sík fekvése vagy alacsony lejtése a könnyebb talajművelést. A mezőgazdasági terület 45%-a lejtős.
Tiszadob közigazgatási területének keleti részén találhatóak meg a gazdasági-, ipari területek. Tiszadob gazdasági területei a keleti részen találhatóak a bevezető út mentén.
A zöldfelületeken előtérbe kell helyezni a termőhelynek megfelelő őshonos növényfajok elhelyezését. Ezzel biztosíthatjuk környezetünk ökoszisztémájának folyamatos rendszerszintű működését. Tekintettel arra, hogy az ipari területek többsége településképi szempontból jól látható, esetenként meghatározó helyen található, elengedhetetlen ezek
településképi hatásának vizsgálata és megújulásuk, fejlesztésük településképi koordinálása. Az e területeken kialakult tájhasználat szervesen kapcsolódik a település történetéhez, közrejátszik a helyiek identitásának kialakulásában és erősítésében. A külterület erdőterületei mellett megtalálhatók a gyep- legelő területek, melyek egyben természeti
területek. Ezek az ipari kereskedelmi területek egységes szabályozással épültek be, szabadon álló beépítési móddal.
JAVASLATOK
A rendeltetés határozza meg az épület tömegét és tető kialakítását, elhelyezhetőségét az ingatlanon belül. A gazdasági és mezőgazdasági célú épületek közel helyezkedjenek el egymástól. A
lakó funkciójú épületet távolabb helyezzük el. A gazdasági tevékenységhez szükséges épületek a lakó funkció mögött legyenek kialakítva. Kerítések kialakítása során a tömör falszerű kerítés
kiépítése nem javasolt. Minden esetben törekedni kell a meglévő épületek homlokzati kialakítására, színvilágára, anyaghasználatára és tetőformájának megválasztására tetőszerkezetének
hajlásszögére. Önálló gazdasági területen az egyszerű ipari formákat célszerű előnyben részesíteni.
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BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLET
A település közigazgatási területe építési szempontból két részre tagolódik, beépítésre szánt területekre és beépítésre nem szánt területekre. A település közigazgatási területének beépítésre nem szánt területei közé tartoznak a közlekedési-, közmű elhelyezési területek, a zöldterületek (közparkok), erdőterületek (védelmi erdők,
gazdasági erdők, egészségügyi, szociális, turisztikai erdők), mezőgazdasági területek, (kertes mezőgazdasági területek, általános mezőgazdasági területek), és a vízgazdálkodással összefüggő területek. A beépítésre nem szánt területeken kialakult
tájhasználat szervesen kapcsolódik a település történetéhez, közrejátszik a helyiek
identitásának kialakulásában és erősítésében.
Az e területeken kialakult tájhasználat szervesen kapcsolódik a település történetéhez, közrejátszik a helyiek identitásának kialakulásában és erősítésében. A külterület közel kevesebb, mint az ötöd részét foglalják el a gyep- legelő területek, mely
területek egy része kiemelt jelentőségű tájvédelmi továbbá a különleges természet
megőrzési területhez - mint láprétek, mocsárrétek, sárrétek, kaszálórétek, - tartozik. A külterületi földek egy része, gyümölcsös, ill. szántó művelésű. Az erdőterületek
mérete meghatározható.
A KÜLTERÜLET TERÜLETFELHASZNÁLÁSI ELEMEI TISZADOB TELEPÜLÉSEN
Szántók: Tiszadob település külterületén a mezőgazdasági jelleg az uralkodó. Az éghajlat a nem túl víz- és hőigényes kultúráknak kedvez, elterjedt szántóföldi növény a
búza, a kukorica, és a rozs. Ma a külterület döntő részét, foglalják el a szántók, melyek
részben közúton, részben dűlőutakon jól megközelíthetők. A szántóterületek a határban összefüggő felületként jelennek meg, a táblák határain futó csatornák és utak
menti fasorok csak helyenként tagolják a tájat. A szántók a közigazgatási terület 15
%-a.

Erdők: Erdőtársulásait jelentős mértékben (akác, nemes nyár, tölgy) ültetvények jellemzik. Az erdők a település 13 - 14 %-át borítják.

Gyümölcsösök: A gyümölcsösök területe az utóbbi években az alacsony felvásárlási árak
miatt csökkent. Az alma- és meggytermesztés jellemző a településre. A gyümölcsösök
nagy része a külterületen található, körülbelül a külterület minimális kb. 1 %-a. A zártkerti
területeken korábban elsősorban a szőlőtermesztés volt jellemző, amit ma részben gyüRétek, legelők: A gyepes területek erősen megfogyatkoztak az utóbbi száz évben. A mölcsösként, részben szántóként hasznosított parcellák tarkítanak, de jelentős a parlanyílt társulások közül a homokpusztarétek jellemzőek. A mélyedésekben gyakoriak a gon hagyott területek aránya.
vízállásos, nedves rétek, mocsárrétek. A rétek és a legelőként hasznosított gyepterületek együttvéve a külterületnek kb. 13 - 14 %-át teszik ki.
A tájvédelmi területeket településkép szempontjából meghatározó területként javasolt kezelni.
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KESZNYÉTENI TÁJVÉDELMI KÖRZET
A közigazgatási terület nyugati részére esik
a Kesznyéteni Tájvédelmi Körzet. A tájvédelmi körzet a Tisza, a Takta, a Sajó és a tiszalúci Holt-Tisza által közrefogott „öblözet” morotvákkal, elhagyott folyómedrekkel tarkított
síkságát foglalja magában. A Tisza és a Takta korábbi folyómedreinek hosszúkás mélyedéseiben
jelenleg mocsarak vannak, amelyek kiterjedése
mintegy 2000 ha. A mocsarak rendszeres vízutánpótlása a XIX. század közepén végrehajtott folyószabályozási munkálatok következtében szűnt meg.
A növényzet mai képére a területen évezredekig kanyargó folyók hatása, majd a középkortól kezdődő
erdőirtások és legeltető-kaszáló állattartó tevékenység, valamint a XIX–XX. századi vízrendezési
munkálatok hatottak. A legjellemzőbb élőhelyek
a régi folyómeder-maradványokban kialakult, a
mocsarak vizeit borító hínártársulások, a vízparti nádasok, illetve az ezeket övező fűzlápok, fűzcserjések.
A löszpusztagyepek csak szórványosan fordulnak
elő, az övzátonyok tetején, sztyeppesedő réti talajon találjuk a védett dunai szegfüvet és réti iszalagot. A puhafaligetek egyes mocsarak szegélyében,
illetve a folyók hullámterében maradtak meg. A
magasártéri keményfaligetek a legjobban átalakított élőhelyek, helyükön ma jobbára szántók és
idegen fajokból álló faültetvények találhatók. A kubikgödrök partjain, a múlt század második felében
épített gátak előterében az eredeti galériaerdőkhöz
hasonló állományú telepített tölgyesek találhatók.
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5
AJÁNLÁSOK: TELEPÜLÉSKÖZPONT
a településkép minőségi formálására vonatkozó ajánlások: építészeti útmutató
Arra a kérdésre, mitől szép egy lakóház, nem lehet egy mondatban válaszolni. Neves
építészek és filozófusok a különféle megközelítések ellenére egyetértenek azonban abban, hogy a közhiedelemmel ellentétben a szépség nem szubjektív, nem részrehajló.
Szép az, ami érdek nélkül tetszik, mondja Kant. A szépség sokféle lehet. Borainkról sem
mondhatjuk, hogy a vörösbor jó, a fehér nem. Tudva, hogy bizonyos alkalmakhoz, ételekhez jobban illik a vörös, mondhatjuk, hogy mi a rozét szeretjük. Ebben a fejezetben
nem szeretnénk egyoldalúan állást foglalni, leszűkíteni a lehetőségeket. Viszont szeretnénk bemutatni, hogyan kerüljük el a legáltalánosabb hibákat, ne járjunk úgy, mint a
borász, aki gyakorlatlanul túlkénezi borát.
TELEPÍTÉS
Az településközpont településrészen a telepítés oldalhatáron állók, elhelyezkedésük
az utcafronthoz viszonyítva zömében merőleges elhelyezkedésűek, egy-egy kialakult
szélesebb teleknél viszont már nem. A kötelezően előírt és kialakult előkerti előírásoktól
eltérni nem javasolt. A főépület mögött kialakítható a kikapcsolódást nyújtó növényzettel határolt védett kert.

TEREPALAKÍTÁS
A településen a terepadottságok nem indokolják a terepalakítást, de amennyiben a
terepviszonyok igénylik a terepre való illesztéskor megfelelően telepített, terepre
Javasolt az utcafronttól egyenlő távolságra lévő épületek egységes nyugodt ritmusú ültetett épület alkalmazása.
képeinek alkalmazása.

MAGASSÁG

TETŐHAJLÁSSZÖG

Településközpontban a lakóházak magassága különböző. Találkozni lehet földszintes,
tetőtér beépítéses, kétszintes lakóépületekkel is. Magas tetős és lapos tetős kialakítású családi házakkal. A már meglévő lakóházak figyelembevételével kell az új családi
házakat elhelyezni, tehát hasonló magassággal kell kialakítani, mint a környezetében
lévő többi ingatlant.

A településrészen a családi házak tetőhajlásszöge zömében alacsony hajlásszögűek.
A meglévő lakóépületek közé telepíteni kívánt családi házaknak hasonló hajlásszöggel
kell épülniük, mint a környezetében lévőké. Az utcaképbe a túl magas tetőhajlásszöggel
rendelkező épületek nem illenek bele, viszont a lapos tető megengedett.

Javasolt az azonos magasságú épületek egyenletes utcaképének megalkotása. Az
újonnan épülő épületeknek a meglévő magassághoz kell alkalmazkodniuk az egysé- Javasolt a meglévő épülethez való illeszkedés a tetőhajlásszög kiválasztása esetén.
gesség érdekében.
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TETŐFORMA

ANYAGHASZNÁLAT (SZÍNEK)

A településrészen a családi házak tetőformája összetett.

Visszafogott illeszkedés, hasonló szín- és anyaghasználat jellemzi a családi házakat, a
színvilág nem túl változatos, hagyományostól eltérő színekkel készült épületek is jelHa egy kialakult összetett tetejű házakból álló utcaképbe új lakóház épül, akkor oda lemzik. (pl., vörös cserépfedés, szürke palafedés, világos színű homlokzatoktól eltérő
tördelt tetőformájú épület kerüljön, ne nyeregtetős vagy sátortetős épület, mert nem színek alkalmazása)
fog beleilleni az utcaképbe.
Az új házak építésénél a meglévő épületek színvilágához illeszkedő anyaghasználat
ajánlott. A kirívó és feltűnő színhasználat, a rikító színű fémlemez fedések és burkolatok nem elfogadhatóak.

A kirívó homlokzati színek alkalmazása nem ajánlott. A héjazat színének kiválasztása
Azonos tetőformájú épületek egyenletes utcaképet alkotnak. Az egységesség érde- során az élénk színek alkalmazása nem javasolt, a hagyományos színeket (pl. vörös
kében az újonnan épülő házaknak is hasonló tetőformával kell, hogy épüljenek.
cserépfedés) válasszuk.
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TORNÁCOK
A népi építészet egyik könnyen felismerhető jellegzetes eleme az oldalsó oszlopos tornác. Az új településrészen ezeket a hagyományokat őrző épületek eltűnőben vannak.
Ezek a terek készülhetnek az épület anyagából vagy fából.
A tornác formájára, kialakítására számtalan példa kínálkozik. Az arányos tornácos épületek erősítik a Nagyközség identitását és arculatát.
E hagyományt az új családi ház kialakításánál, újszerű átgondolással tovább vihetjük új
otthonunkba.
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AJTÓK, ABLAKOK
Jelentős megjelenési és hangulati befolyást jelent egy-egy nyílászáró kialakítása. A zárt
épülettömeggel így nyitunk a külvilág felé, ezért nem mindegy, hogy ezt milyen módon
tesszük meg. A településközpont új településrészén a modern nyíláskialakítás, a hagyományostól eltérő a jellemző: jellegzetesek a nagyméretű egyszárnyú ablakok használata. Új ház építésénél célszerű a környék családi házait körbejárni, és azokból ihletet
meríteni saját otthonunkhoz, ezzel is gazdagítva az utcaképet.
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HOMLOKZATKÉPZÉS, ANYAGHASZNÁLAT

RÉSZLETEK

Az épületek burkolásai, vakolatainak színezése egyre inkább kedvelt a tulajdonosok körében. Használat során ügyelni kell a végső összkép harmóniájára mind a lakóépület,
és mind a környezet vonatkozásában. A túldíszített illetve túlszínezett épület hamar
elveszíti érdekességét, ezután a tiszta, nyugodt településre zavaróan fog hatni. Egy jól
megválasztott burkolat nem csak esztétikus, de az épületet is óvja a külső hatásoktól.

Házunk és kertünk találkozási pontjai folyton változó, gazdagodó élményt nyújtanak.
Évről évre, évszakról évszakra más képet mutatnak. A növények az épületen egyrészt
hangulatteremtő díszítőelemek, másrészt hatékony, természetes eszközei az energiatudatos életmódnak - árnyékolnak!
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KERÍTÉSEK, TÉRFALAK
Házaink kiegészítő elemei a kerítések, lámpák, postaládák, korlátok, melyek alakítják
a végső képet, hangulatot. Ha kellően odafigyelünk, kellően igényesen választunk ki és
valósítunk meg, akkor jön létre a megfelelő összkép a lakóépületünkkel. Ezek a részek
sűrűbben cserélt elemek, akár már egy új festék, új színhasználat során tudunk változtatni rajta.
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KERTEK
A településkép megőrzése az elsődleges cél. Vegyük figyelembe a ház homlokzat kialakítását, a nyílászárók helyét, amikor az
előkertbe cserjét vagy fát ültetünk. Takarjuk a kerti építményünket a növényekkel, hogy az épületünk jobban érvényesüljön. A
meglévő fásszárú növényzetre a bővítések és felújítások során
fokozottan ügyeljünk. Próbáljuk meg befolyásolni a növényzettel a ház méreteinek érzetét. Alacsony növényekkel a ház méretének növelését éreztetjük, a magas növényzettel csökkenthetjük.
Településünknek és épületeinknek egyaránt illeniük kell abba a
környezetbe, amelyet az adott helyen az ember és a természet
közösen formált. A településközpont településrészben a környezetbe illesztés során a hagyományos településkép megőrzése az elsődleges cél.
Az épületeket csak részlegesen takarjuk, árnyékoló fákat a déli
kitettségű falak közelében ültessünk. Az előkertbe ültetett fák,
cserjék helyének megválasztásakor vegyük figyelembe a ház
homlokzati kialakítását, nyílászáróinak elhelyezését. A kerti
építményeket takarjuk, hogy az épület jobban érvényesüljön. A
meglévő épületek bővítése, felújítása során fokozottan ügyeljünk a már meglévő fás szárú növényzet megóvására.
A ház méreteinek érzetét a környező növényzettel befolyásolhatjuk. Magas növényzettel csökkenthetjük, alacsony növényekkel növelhetjük a ház méretének érzetét. Kertünk teremti meg a természettel való kapcsolódást; a rekreáció, pihenés
színtere, de haszonkertként is funkcionálhat. Az építészetben
alkalmazott elvek itt is ugyanúgy megjelennek: arányok tömegformálás, színek, stílusok formájában. De a kert nem csak alkotás, hanem a kikapcsolódás helyszíne is.
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UTCÁK, TEREK, KÖZPARKOK
A közterületek tervezésekor is alkalmazkodjunk a meglévő adottságokhoz, utcakeresztmetszethez, jellemző homlokzatmagasságokhoz, tetőformákhoz. A virágos, zöld
utcák, gondozott terek nagyon fontos hozzátartozói az élhető településnek, és a barátságos, szerethető, esztétikus településképnek.
A településközpontban közparkok találhatóak, de emellett településszerkezet sajátságaiból fakadóan létrejöttek olyan kisebb teresedések, amelyek nem sorolhatók egy
fenti kategóriába sem. Ilyenek például az utak kapcsolódásai, szakrális emlékek környezete, utak találkozásai stb. Ezek rendezése nagyban elősegíti a településkép javítását.
Ide lehetőség szerint szárazságtűrő, tájba illő növényeket, illetve az öntözési lehetőség
biztosítását javasoljuk.
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AJÁNLÁSOK:
KERTVÁROSIAS, FALUSIAS LAKÓTERÜLET ÉS REJETANYA, BÁRÁNYSZEG
a településkép minőségi formálására vonatkozó ajánlások: építészeti útmutató
Arra a kérdésre, mitől szép egy lakóház, nem lehet egy mondatban válaszolni. Neves építészek és filozófusok a különféle megközelítések ellenére egyetértenek azonban abban, hogy a közhiedelemmel ellentétben a szépség nem szubjektív, nem részrehajló. Szép az, ami érdek nélkül tetszik, mondja Kant. A szépség sokféle lehet. Borainkról sem
mondhatjuk, hogy a vörösbor jó, a fehér nem. Tudva, hogy bizonyos alkalmakhoz, ételekhez jobban illik a vörös, mondhatjuk, hogy mi a rozét szeretjük. Ebben a fejezetben nem
szeretnénk egyoldalúan állást foglalni, leszűkíteni a lehetőségeket. Viszont szeretnénk bemutatni, hogyan kerüljük el a legáltalánosabb hibákat, ne járjunk úgy, mint a borász, aki
gyakorlatlanul túlkénezi borát.
TELEPÍTÉS
A telepítés hasonló, csaknem azonos a településközponttal abban a vonatkozásban, hogy oldalhatáron állók, elhelyezkedésük az utcafronthoz viszonyítva zömében merőleges
elhelyezkedésűek az épületek. Általában előkertes kialakításúak, de sok az előkert nélküli is, nem általános érvényű. A kötelezően előírt és kialakult előkerti előírásoktól eltérni
nem javasolt. A kialakult utcakép figyelembevételével helyezzük el épületünket legyen az akár előkertes vagy előkert nélküli. A családi házak oldalhatáron állnak, az épület mögött
kialakítható a kikapcsolódást nyújtó növényzettel határolt védett kert.

TEREPALAKÍTÁS
A településen a terepadottságok nem indokolják a terepalakítást, de amennyiben a
terepviszonyok igénylik a terepre való illesztéskor megfelelően telepített, terepre
Javasolt az utcafronttól egyenlő távolságra lévő épületek egységes nyugodt ritmusú ültetett épület alkalmazása.
képeinek alkalmazása.
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MAGASSÁG
Az épületek magassága csaknem azonos, nem találkozni kiugróan magas vagy alacsony épülettel. Találkozni földszintes, tetőtérbeépítéses, kétszintes épületekkel is. Magas
tetős és lapos tetős kialakítású családi házakkal. A már meglévő lakóházak figyelembevételével kell az új családi házakat elhelyezni, tehát hasonló magassággal kell kialakítani,
mint a környezetében lévő többi ingatlant.

Javasolt az azonos magasságú épületek egyenletes utcaképének megalkotása. Az újonnan épülő épületeknek a meglévő magassághoz kell alkalmazkodniuk az egységesség
érdekében.
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TETŐHAJLÁSSZÖG
A meglévő épületek közé épülő új házaknak hasonló tetőhajlásszöggel kell épülniük, mint környezetük. A túl magas, illetve túl alacsony tetőhajlásszögű tetővel rendelkező épületek
nem illeszkednek Tiszadob településközpontjának utcaképébe.
Kivételt képezhet kellő széles telkeken, modern épülettömeg esetén az ahhoz igazodó aszimmetrikus, vagy akár részben lapos tető, mely az utcaképben nem próbál hivalkodni.
Oromfalas kontyolt és sátortetős házak egymás mellettisége heterogén utcaképet eredményez. Ekkor a közel azonos tetőhajlásszög lehet rendező elv.

Javasolt a meglévő épülethez való illeszkedés a tetőhajlásszög kiválasztása esetén.
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TETŐFORMA
Tiszadob kertvárosias, falusias lakóterületi településrészén lévő családi házak tetőformája többnyire egyszerű, a szomszédos házak tetőformája általában illeszkedő egymáshoz. A családi házak tetőformája egyszerű nyereg vagy sátortető.
Ha egy kialakult nyereg vagy sátor tetőjű házakból álló utcaképbe új lakóház épül, akkor oda ne tördelt tetőformájú épület kerüljön, hanem nyeregtető vagy sátortető formájú
épület, mert ellenkező esetben az utcaképbe nem fog beleilleni. Ha egy kialakult sátortetős házakból álló utcaképbe új lakóház épül, akkor oda ne tördelt tetőformájú épület kerüljön, hanem a szomszédokhoz hasonló sátortetős tetőformájú családi ház.

Azonos tetőformájú épületek egyenletes utcaképet alkotnak. Az egységesség érdekében az újonnan épülő házaknak is hasonló tetőformával kell, hogy épüljenek.
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HOMLOKZATKÉPZÉS, ANYAGHASZNÁLAT (SZÍN)
Visszafogott illeszkedés, hasonló színek jellemzik az épületeket, a színvilág nem túl
változatos, hagyományostól eltérő színekkel készült épületekkel alig találkozni. Általánosságban felhasznált anyagok a vörös cserépfedés, világos színű homlokzatok, színes
vagy szürke horganyzott acél bádogos szerkezetek, fehér műanyag vagy fa nyílászárók,
illetve azok árnyékolókkal való ellátása.
Az új épületek építésénél a meglévőhöz hasonlító színvilágához illeszkedő színhasználat ajánlott. A kirívó és feltűnő színhasználat, a rikító színű fémlemez fedések és burkolatok nem elfogadhatóak.

A kirívó homlokzati színek alkalmazása nem ajánlott. A héjazat színének kiválasztása
során az élénk színek alkalmazása nem javasolt, a hagyományos színeket (pl. vörös
cserépfedés) válasszuk.
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TORNÁCOK
A népi építészet egyik könnyen felismerhető jellegzetes eleme az oldalsó oszlopos tornác. Az új településrészen, Tiszadobon ezeket a hagyományokat őrző épületek eltűnőben
vannak. Ezek a terek készülhetnek az épület anyagából vagy fából. A tornác formájára, kialakítására számtalan példa kínálkozik. Az arányos tornácos épületek erősítik Tiszadob
identitását és arculatát. E hagyományt az új családi ház kialakításánál, újszerű átgondolással tovább vihetjük új otthonunkba.
Az egyszerű faragatlan faoszlopos tornácoktól kezdve sokféle anyagú, technikájú és formájú alakváltozatot lehet felmutatni. A faragatlan faoszlopos, fagerendás tornácok
országos elterjedettségűek. A tornácok mennyezet része lehetett nyitott vagy különféle födémszerkezetek alkalmazásával zárt, fedett. Gyakori volt a sík tornácmennyezet vakolt, stukaturos kivitelben és a deszkamennyezet. A legfejlettebb árkádíves tornácoknál az egyes pillérállások mennyezetét leboltozták. A tornácok lehettek teljesen nyitottak,
előfordult, hogy az egyes oszlopokat, pilléreket könyöklő gerendával kötötték össze, de gyakori volt a könyöklő gerenda magasságáig a tornácot lécezéssel, deszkázattal ellátni.
Nemritkán az oszlop-és pillérközöket könyöklő magasságig felfalazták, esetleg e mellvédszerű fal belső oldalán ülőpadkát alakítottak ki. A deszkázott vagy falazott mellvédű
tornácra rostélyos, deszkás ajtókon, félajtókon lehetett bejutni.

A tornác újraértelmezett modern stílusban akár a középületeken is megjelenhet.
Fontos szerepe, hogy véd az időjárás viszontagságaitól. Akadálymentesítés esetén
az épülethez feljutó rámpa is elhelyezhető benne.
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AJTÓK, ABLAKOK
Jelentős megjelenési és hangulati befolyást jelent egy-egy nyílászáró kialakítása. A zárt épülettömeggel így nyitunk a külvilág felé,
ezért nem mindegy, hogy ezt milyen módon tesszük meg. A kertvárosias lakóterületen a hagyományos nyíláskialakítás jellemző,
mely a homlokzat felé a kétszárnyú széles nyílászárókat jelenti. Új ház építésénél célszerű a környék családi házait körbejárni, és
azokból ihletet meríteni saját otthonunkhoz, ezzel is gazdagítva az utcaképet.
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HOMLOKZATKÉPZÉS, ANYAGHASZNÁLAT
Tiszadob épületeinek burkolásai, vakolatainak színezése egyre inkább kedvelt a tulajdonosok körében. Használat során ügyelni kell a végső összkép harmóniájára mind a
lakóépület, mind a környezet vonatkozásában. A túldíszített illetve túlszínezett épület
hamar elveszíti érdekességét, ezután a tiszta, nyugodt településre zavaróan fog hatni.
Egy jól megválasztott burkolat nem csak esztétikus, de az épületet is óvja a külső hatásoktól.

Funkcionális tekintetett is figyelembe véve illeszkedjen a környezetébe az épület kialakítása, anyaghasználata, építészeti megoldásai, a homlokzat tagolása és a színvilága.
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RÉSZLETEK
Házunk és kertünk találkozási pontjai folyton változó, gazdagodó élményt nyújtanak.
Évről évre, évszakról évszakra más képet mutatnak. A növények az épületen egyrészt
hangulatteremtő díszítőelemek, másrészt hatékony, természetes eszközei az energiatudatos életmódnak - árnyékolnak!

Az épület harmonikus kialakítását az egyes részei is befolyásolják. A homlokzaton
lévő díszek, ornamentikák, hirdetőfelületek, egyéb műtárgyak illeszkedjenek a környezetébe.
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KERÍTÉSEK, TÉRFALAK
Házaink kiegészítő elemei a kerítések, lámpák, postaládák, korlátok, melyek alakítják
a végső képet, hangulatot. Ha kellően odafigyelünk, kellően igényesen választunk ki és
valósítunk meg, akkor jön létre a megfelelő összkép a lakóépületünkkel. Ezek a részek
sűrűbben cserélt elemek, akár már egy új festék, új színhasználat során tudunk változtatni rajta.

Vegyük figyelembe a kerítés megválasztásakor az épület színezését és anyaghasználatát. A kapu hangsúlyosabb lehet, de ne hivalkodó. Az áttört kerítés a kertet és a
házat is hagyja látni. A tömör kerítés kerülendő.
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KERTEK
A kertvárosias, falusias lakóterületi településrészen fontos, hogy az
épületek harmonikusan illeszkedjenek a környezetbe. A megfelelő
telepítésen és terepalakításon túl ügyeljünk arra, hogy lehetőség
szerint megfelelő természetes hátteret adjunk az épületnek. Így otthonunk olyan lesz, mintha már rég ott állna, emellett a kertben és az
épületben tartózkodás is kellemesebbé válik.
Az épületet részlegesen takarjuk növényekkel, amelyek kiemelik annak szépségét, kontrasztosabbá téve az emberi alkotást. Az épület
tájba illesztését nagyban segíthetjük a meglévő növényzet megtartásával. A földmunkák során próbáljuk megóvni a területen lévő
növényzetet, hiszen egy beállt ökoszisztémával rendelkező kert kialakulásához hosszú éveknek kell eltelnie. Az épület mellett kertünk
megtervezésére is fordítsunk kellő időt és energiát, ha tehetjük kérjünk szakmai segítséget. A kert funkcióit tervezzük az egyes épületrészekhez igazodva, így a kert és az épület egy egységes látványt
és életteret fog biztosítani számunkra. A volt zártkerti és majorsági
területeken törekedjünk az egykori használat megidézésére. Ha módunkban áll, alakítsunk ki haszonkertet, ahol termeszthetünk zöldséget, gyümölcsöt.
A garázst lehetőleg az épülethez kapcsoljuk, így nem vesszük el a
teret a kertünkből. Burkolatok választásánál keressük a vízáteresztő, könnyen tisztítható fajtákat, használhatunk régi, bontott téglát
is a kevésbé intenzív használatú részeken. A régi anyagok újra felhasználása a környezet szempontjából is előnyös. A bontott téglát
sokféle módon felhasználhatjuk kertünkben, a járóburkolathoz, lépcsőkhöz, szegélyek, térfalak, virágágyások kialakításához, szalonnasütők köré.
A kert és az épület harmóniája fontos. Ne takarja el a növényzet túlzottan az épületet. A kerti bútorok, építmények az épülettel azonos
anyaghasználat és színezés mellett valósuljon meg.
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UTCÁK
Egy település, településképi javításához, karbantartásához sokszor nem szükséges nagy beavatkozás. Egy megfelelő fenntartás látványos változást jelenthet, mint a nem használt közterületi elemek átalakítása, újrahasznosítása, esetlegesen szükségszerű elbontása.
Egy fasor jóval több, mint egy utca zöld térfala: a fasorok legtöbb esetben a települések fő zöld tömegét alkotják, összekötik a zöldterületeket, szakszerű utcafasor hálózat kialakításban kondicionálják és élhetővé teszik a lakosság mozgásterét. A fásítási terv készítése vagy fasor megújítás tervezése rendkívül sok szempontot sorra vevő tájépítészeti
feladat. A fasorok a településépítészet zöld hálózatai, melyek a tájépítész szakági tervezésben nélkülözhetetlen, a növényállomány kialakításában a településépítészet terén. A
növényzet a közterületek alapvető alkotója, élhetővé ezek parkosítás és utcafásítás révén válnak. Önmagában kevés a fafajok botanikai ismerete, vagy a várostervezés épített
és művi elemeihez kötődő szaktudás: utcafásítási terv készítés során mindezeket a tájépítész együttesen alkalmazza.
Az utcakép legmarkánsabb élő elemei a magasra növő fás növények.
Több azonos faegyed sorba ültetése,
azaz fasor esetén viráguk, levelük,
termésük, lombszínük, ágszerkezetük, lombformájuk alapján az utcakép jellegzetes karakterének meghatározóivá válnak.
A járófelületek, burkolatok kialakítása során a tartósságra, a javíthatóságra és a vízáteresztésre, valamint
az akadálymentesítésre egyaránt
gondoljunk. Semleges színek javasoltak a burkolat kiválasztása során.
A járófelületeket gondos tervezés
során kerüljenek kialakításra, hiszen
azoknak illeszkedniük kell a zöldfelületek szegélyeihez és a kerítések
lábazataihoz.
Javasolt több növény alkalmazása
a közterületeken, tájépítész alkalmazása elengedhetetlen az utcák
fásításához.
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KÖZTEREK, KÖZPARKOK, KÖZKERTEK
A településhez, településrészhez azon találkozási pontjai ahol a természethez kapcsolódva, szabadban élhetjük meg a helyi közösséghez való hovatartozásunkat, a közösségi szabadterek. Megjelenésük fokozottan fontos, mivel ezeken a helyeken hoszszabban tartózkodunk, ezért ezen teresedések tervezését szakemberek végzik. A nem
megfelelően kialakított tér használata a környezet gyors romlásához vezet. Egy-egy
tér kialakításánál fontos felmérni a használók várható szokásait, számukat, a használni
kívánt időszakot és jellegét. A tevékenységekhez és a közlekedéshez megfelelő számú
és minőségű tereket szükséges biztosítani. A megfelelő mennyiségű és minőségű teret
szükséges biztosítani a tevékenységekhez és a közlekedéshez. A növényfajok megválasztása és ültetése során azok térigényét is figyelembe kell venni, számolva növekedésükkel, egymásra árnyékolásukkal. Tiszadob tereinél a sík területek tágasságainak
érzése tapasztalható. A terek formálásában el kell kerülni a hegyesszögek alkalmazását, a befogadó és átölelő térformákat célszerű kialakítani.

Megfelelő mennyiségű teret szükséges biztosítani. A növények megválasztása során
vegyük figyelembe térigényüket. A nyári hőség hatásainak enyhítéséről is gondoskodjunk. A növények árnyékot adnak, jó hő visszaverő helyek, esőbeállók, szökőkutak biztosítanak megfelelő minőségű és tereket.
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AJÁNLÁSOK: GAZDASÁGI TERÜLET
a településkép minőségi formálására vonatkozó ajánlások: építészeti útmutató
A külterület tájvédelemmel érintett területein, egyéb településrészein – gyümölcsös, szántó,erdőművelésű területek – a beépítésre nem szánt jelleg dominál. Ezt csak a beékelődő ipari és mezőgazdasági üzemi területek bontják meg. A beépítésre nem szánt jelleg megtartása érdekében építési beavatkozások esetén a tájba illesztés, tájkarakter
megóvása az elsődleges szempont. Ez a növénytakaró funkciójú zöldterületek elsődlegességét jelenti az épített környezet elemeivel (épületeivel, műtárgyaival) szemben. A tájba
illesztés ezért a nem védett területeken is elsődleges szempont. Tájvédelemmel érintett területeken a védett terület kezelési terve szerint, az abban foglaltakat betartva őrizhetjük meg a tájkaraktert. Ebbe beletartoznak az ott elhelyezhető tanyák, állattartó épületek tájba illesztési feladatai is. Fontos a természetes anyaghasználat, a kevés, világos
szín, a horizontális épületkialakítás viszonylag alacsony hajlású tetőszerkezettel. Ha kerítés szükséges, akkor fa, ill. fonott ágas kerítés javasolt. A tájvédelemmel érintett területeken nem javasolt hírközlési és egyéb torony jellegű építmény elhelyezése, de a felszín feletti tartóoszlopokon vezetett elektromos hálózat sem. Az épületek, telepek éjszakai
megvilágítása a talaj felé irányuljon a fényszennyezés kiküszöbölésére.
Az új gazdasági épület igazodjon volumene és kiterjedése vonatkozásában a környezetéhez. Fontos az illeszkedés vagy arányos illeszkedés. Az ipari, gazdasági épületek többnyire a technológia, a racionalitás, a gazdaságosság által meghatározottak, azonban ezek a létesítmények is formálhatók, gazdagíthatók. Az előbbiek érvényesek a tömegformálásra, a lapos-, vagy magastető kiválasztására, homlokzati anyaghasználatra, a színekre stb.

Javasolt az ipari területeken és tanyákon a nyeregtetős - félnyeregtetős tetőforma, mely a funkcióhoz igazítottan nyeregtetős (oldal) szárnyakat is tartalmazhat. A túlságosan tördelt vagy manzárdtetős tetőforma azonban nem illeszkedik a tájképbe. A tetőhajlásszög igazodhat a szerkezeti tartóváz adottságaihoz, de az ne legyen 450 – nál
meredekebb.
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A telephelyek kialakításánál fordítsunk figyelmet a főépület utcafronti homlokzatának egyszerű építészeti kialakítására, mely ez által igényessé teszi épületünket. Fontos szerep
jut, kiemelt figyelmet kap az utcafronti kerítés, a porta, valamint a személy- és ipari kapuk, nem utolsó sorban a reklámfelületek, feliratok elhelyezkedése és kialakítása.
A fogadó övezet kialakításánál az igényes térburkolat, zöldfelület, reklámok szebbé teszi telephelyünket.
Az irodai funkcióval ellátott épületrészekkel kapcsolatosan a fizikai dolgozókat kiszolgáló helyiségek esetében az épületek igényesebb kialakítására törekedjünk. A szociális épületrész teljesen takarhatja az egyszerűbb karakterű épületszárnyat.
Az ipari, gazdasági épületeknél, létesítményeknél is fontos a zöldfelületek, fasorok, árnyékolók stb. alkalmazása.
A felsoroltak alkalmazása a meglévő nem különösebben esztétikus telephelyek esetében is alkalmazható a telephely arculatának gazdagítására, javítására, néhány esetben az
épület, épületrész takarására.
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AJÁNLÁSOK:
BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLET
a településkép minőségi formálására vonatkozó ajánlások: építészeti útmutató
A területek beépítetlen jellegének megtartása a cél a már kialakult és értéket képviselő építmények karakterének megóvása mellett. A telekszerkezet és a területhasználat
hosszú távú megőrzése a tájkarakter megőrzését szolgálja. A világítás kialakítása során a lefelé világító megoldásokat alkalmazzuk. Építmények elhelyezése nem ajánlott,
a már meglévőknek pedig a folyamatos karbantartása, az ingatlan kaszálása, a becserjésedés megelőzése szükséges.
A vízelvező csatornák karbantartására fokozott figyelmet kell fordítani, a kezelősávot
folyamatos kaszálással rendben kell tartani, hogy bármikor járható legyen.
A meglévő erdőterületek „nyugalmának” biztosítása fokozott figyelmet von maga után.
A nyílt pusztalátványának megőrzése érdekében kerítés elhelyezése csak a tanyaépületekhez kapcsolódó földrészlet körül ajánlott. A tájkép klímabarát megváltoztatása
agroerdészeti és egyéb korszerű módszerekkel ajánlott. Javasolt fajok: kocsányos tölgy
(Quercus robur), vadkörte (Pyrus pyraster), mezei juhar (Acer campestre), mezei szil (Ulmus minor).
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6
JÓ PÉLDÁK: ÉPÜLETEK, ÉPÍTÉSZETI RÉSZLETEK
épületek, építészeti részletek (ajtók, ablakok, tornácok, anyaghasználat, színek, homlokzatképzés), kerítések, kertek, zöldfelületek kialakítása
A képen látható épületen a természetes anyaghasználat a
kiemelkedő. A fa kerítéselemek színe egységben van az épülettel, és a homlokzati részt még jobban kiemeli. Figyelemre
méltó, hogy az épület népies jellegét a felújítás során kiemelték a visszafogott homlokzat színezéssel.

Jelen épületen a homlokzat színe teljes
összhangban van az épülettel és a szomszédos épületekkel. A lakóépület teljes
mértékben összhangban van a település
utcaképével.

A tégla felhasználásával időtálló anyagot használunk, amely nemcsak a homlokzaton
mutat jól, hanem kerítésként alkalmazva is, amely az utcán sétálva kovácsoltvas kapukkal és személyi bejárókkal vegyítve mutatós. Az alapvető falazóelem modern anyagokkal való kombinálása szép példákat láthatunk.
Javaslatok:
- Tetősíkban tökéletesen illeszkedő napelemek, színben, felületben is a lehető legkevésbé feltűnő megoldás.
- Jó megoldás lehet, a főépület megjelenést eredeti, tiszta mivoltában meghagyva, a
napelemek az épület mögötti melléképületen kerüljenek elhelyezésre.
- A parabola antenna a lehető legeldugottabb helyen kerüljön elhelyezésre, például a
kémény mögött kevésbé látható.
- A kémények épp úgy az épülethez tartoznak, mint a többi szerkezet, ne feledkezzünk
hát el annak megtervezéséről! Figyeljük meg a környék kéményépítési hagyományait,
ne használjunk tájidegen elemeket.
-A klíma kültéri egységet rejtett kialakítással, vagy a főépület mögött javasoljuk elhelyezni.
- Az épületek felújítása során komplex felújításra törekedjünk, tehát a homlokzat burkolással egy időben javasolt a nyílászáró csere és a tetőhéjazat cseréje is.
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Az alsó képen a természetes anyaghasználat példáját láthatjuk. A fa anyaggal készült
nyílászárók kiemelik a lakóépületet.
Bár modern stílusban épült a lakóház, mégis figyeltek arra, hogy a tetőhajlásszög
megfelelő legyen a szomszédos épületekhez mérten. A lakóépület tökéletesen illik
környezetébe. A gazdag növényzet hangulatot kölcsönöz a természetességbe.
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A négy képen látható épületek élő példái annak mennyire szépen fel lehet újítani egy
lakóépületet. Észrevehetjük a homlokzat színezésén mennyire összhangban van az utcaképpel, egyben kiemelik az épület egyediségét.
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A négy képen látható épületek a településközpontban találhatóak meg.
Antall József Könyvtár

Községháza
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KITEKINTÉS – NÉHÁNY JÓ PÉLDA HELYBEN ALKALMAZHATÓ SAJÁTOS
ÉPÜLETRE, ÉPÍTÉSZETI RÉSZLETRE
Jelen munkarészben olyan épületekre, épületrészekre láthatunk jó példákat, melyek a település jövőképének kialakítása során lehetnek meghatározóak. A település bizonyos
részein van lehetőség a mai kortárs, modern építészeti elemeivel felruházott lakóépületek elhelyezésére.
Fontos azonban, hogy új házunk tervezésekor vegyük figyelembe környezetünket. Figyeljünk a telkünket körbevevő lakóépületek magasságára, tetőformájára, telepítésére.
Azonos magasság, formavilág megtartása mellett alkalmazhatunk olyan modern épületmegoldásokat, melyek modern külsővel ruházzák fel épületünket.
Jelen épületeken alkalmazott homlokzati anyagok, a kert felé néző hátsóterasz és az egyedi homlokzatkialakítás jó példaként szolgálhat a modern, letisztult építészetet kedvelők
számára.
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Napjainkban sok szó és politikai nyilatkozat hangzik el a falu, a vidék gazdasági, társadalmi felemelésének szükségességéről. Szándék és ígéretek vannak a gazdasági támogatásra, a biztonságos élet megteremtésére, a hagyományok megbecsülésére. A falu problémái e területeken égetően sürgős beavatkozásokat követelnek. Így remény van arra
– ha ez a remény egyelőre nélkülözi is a megvalósítás biztosítékait – de remény van arra, hogy a falu visszanyeri évezredes küldetését, ami a föld megtartása és megművelése;
a falu visszaveszi nemzetmegtartó képességét, ami az ország számára népesedési és szellemi aranytartalék; és a falu újrateremti hagyományait, ami egészséges közösségeket
jelent a hit, az önérzet és az összetartozás érzésének újraépítésével. Ha a reményt valami isteni lélekerősítéssel határozott céllá lehet erősíteni, akkor a fejlődés a vidék természetes gazdálkodásának újraépítésével kezdődik. Majd a sorvadó falvak újranépesítésével folytatódik, s nem utolsó sorban a közösségek, a falulakosság szellemi, szakrális,
kulturális egyesítésével válhat teljessé.

Javasoljuk a felújítások terén a helyi elit irányításával az épületek puszta karbantartása egy olyan szociális program lehetne, amely néhol már elindult (például Terény erre ragyogó
példa, vagy a Tolna megyei Závod). Egy-egy helyi vezető, építész, értelmiségi a falufejlesztést arra építi fel, hogy „dolgozzunk a házon”. Ez régen természetes volt, de most újra
fel kell hívni rá az emberek figyelmét. Ha nincsen más munka, a házakon és a házak körül mindig akad tennivaló.
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7
JÓ PÉLDÁK: SAJÁTOS ÉPÍTMÉNYFAJTÁK
sajátos építményfajták, reklámhordozók, egyéb műszaki berendezések
A település arculatának kialakításában nagy szerepe van az utcák megjelenésének, küllemének is. Az utcaképet nagymértékben meghatározza a
hirdetőtáblák, reklámfelületek megjelenésének módja. Ezeknek a tábláknak
a célja elsősorban a figyelemfelkeltés, ezért sokszor élénk színekkel vagy
túlzottan nagy méretű táblák kihelyezésével próbálják ezt elérni.
Az információ közlését kreatív módon, a környezethez jobban illeszkedve is
megtehetjük.
A település központi részein a reklámhordozók kihelyezésekor törekedjünk
arra, hogy az alkalmazkodjon az épület jellemzőihez, anyaghasználatához,
színeihez. A település egyéb területein csak a szabályozás szerinti reklámhordozó helyezhető el, itt szintén elengedhetetlen a megfelelő anyaghasználat.
Az egységesen megtervezett tájékoztató táblák a település arculatának pozitív megjelenését segítik. Az egyedien kialakított, fa faragott oszlopokon
álló hirdetőtáblák, üdvözlőtáblák feldobják a településképet.
Az épületek és növényeken túl az utcaképhez ugyanúgy hozzátartoznak
a cégérek, reklámfelületek és hirdetőtáblák. Fontos, hogy szolgáltatásunkat úgy hirdessük, hogy az ne legyen a járókelők rosszallásának kiváltása,
mindösszesen a figyelemfelhívás legyen a cél olyan tájékoztatóval, mellyel
az utcaképet és településképet szebbé teszi. Elengedhetetlen. hogy a megválasztott cégér, cégtábla az épület jellemzőihez alkalmazkodjon.
Reklámhordozó létesítése csak a szabványok betartása mellett lehetséges,
melyek esetében elengedhetetlen a megfelelő anyaghasználat megválasztása.
Újabb felszíni infrastruktúrahálózatok elhelyezése nem javasolt, a meglévők
jó karban tartása elegendő és szükséges.

Tiszadob keleti bekötő útján helyezkedik el a MIKEF Kft.. A cég különleges emblémája látványos az arra elhaladók számára.

A fenti képen látható információs tábla az egyik köztér fontos eleme.

Tiszadob közterén lehetőség van lakat
kihelyezésére is.
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A Nagyközség óvodája egyedi kapu díszítéssel hívja fel magára a figyelmet.

Tiszadob főutcáján az évszaknak megfelelően láthatunk ötletes alkotásokat.

Az egyedi készítésű utcanévtáblák szintén
emelik az adott utca képét.
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