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1. BEVEZETŐ
Polgármesteri köszöntő
Kedves zalaszombatfai lakosok, új beköltözők, felújítók, új
otthont építők!
Ebben a faluban nőttem fel, s ma e falu lakóinak érdekeit
képviselem. Nekem természetes ez a hetési táj, az őseim
építkezési szokásai, a falu képe, mégis a képeket nézve én
is rácsodálkoztam mennyi szépséget fedeztek fel azok, akik
ezt a kézikönyvet összeállították.
Ez a már középkorban is létező település a mai napig
megőrizte szerkezetét, szokásait, hagyományait, lakói
számos olyan praktikus tudással rendelkeznek, ami a mai
városi embereknek már ismeretlen. Hiszen a házaikat is az
egészen közeli múltig, már a téglavetéstől kezdve, maguk
készítették.
Azt szokták kérdezni, amikor új lakosok költöznek egy
településre: " Na és, beilleszkedtetek már? "
Ilyenkor a lakóhelyváltás emberi oldalára gondolnak
általában. Ám ez a szó a legjobb kifejezés arra is, ahogyan
az épületeinkkel, portáinkkal (kertjeinkkel, kerítéseinkkel,
közterületeinkkel)
kellene
bánnunk.
ILLESZKEDNI. Ahogy a szüleink, nagyszüleink tették. Ellesni,
felhasználni az itt bevált jó példákat, vigyázni az épített
örökségünkre, ha kell segítséget kérni, és újat, de ide
illeszkedőt alkotni. Ebben segít majd ez a kiadvány
Önöknek.
Akik nagy örömünkre itt vernek új gyökeret közöttünk,
azok tehát felelősséget is a kezükbe, a tennivalóikhoz pedig
ezúton is nagyon sok sikert kívánok!
Szabó Zoltán
polgármester

A településképi arculati kézikönyv célja
Az egyedi településkarakter, a megőrződött történetiség egyre jobban felértékelődő adottsága, tulajdonsága a
településeknek. Minden egyes épített környezeti elem az utcakép, a településkép, és a táj összképének a része, ezért nagyon
fontos, hogy minden beavatkozás ezek figyelembe vételével történjen.
Ennek elősegítése érdekében a településképi arculati kézikönyv:
bemutatja a településkép alkotó elemeit, a település építészeti karakterét, szépségeit, értékeit, egyediségét, részleteit;
javaslatokat fogalmaz meg az esztétikus településkép alakítására;
építészeti útmutatóként, ajánlásokkal, jó példákkal segítséget nyújt az építtetőknek és a tervezőknek új építésnél,
meglévő épület felújításánál, átalakításánál;
szemléletformáló dokumentum, mely irányadó ajánlásokat fogalmaz meg.
A kézikönyv lehetővé teszi a folyamatosan érkező hozzászólások, javaslatok és tapasztalatok beépítését. Az idő elteltével, a
településkép alakulásával, új épített elemek megjelenésével az ajánlások és bemutatott példák is bővíthetők, cserélhetők.
A fentieken kívül figyelembe kell venni az országos jogszabályi előírásokat, a helyi építési szabályzatot, a településképi
rendeletet és a főépítészi javaslatokat is.
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2. ZALASZOMBATFA BEMUTATÁSA

Zalaszombatfa mindössze 50 lelket számláló kis község, az aprófalvas zalai falvak egyike,
közel a szlovén és nem messze az osztrák határtól. A falu az ország és Zala megye
délnyugati csücskében, a Hetésnek nevezett földrajzi, néprajzi tájon terül el. Keleten
nagyjából a Szentgyörgyvölgyi-patak és a Kebele-patak határolja.
A települést rendkívül gazdag növény- és állatvilág veszi körül: a tölgyfák, nyárfák,
kökény- és csipkebogyóbokrok között szarvasokat, vaddisznókat és ragadozó
madarakat is láthatnak az ide kirándulók. A horgászat kedvelőinek is ideális ez a kis
község, ugyanis az egykori kavicsbányákat átalakították halastavakká, amelyekben
süllők, amurok, harcsák, csukák és pontyok élnek.
Zalaszombatfa kedvező helyzetben van közlekedési szempontból, közvetlen
környezetében halad a 86. számú főút, mely nemzetközi jelentőségű, tekintve, hogy
egész Európa számára fontos észak-déli összeköttetés, a Baltikumot az Adriával
összekötő folyosó harmadik évezred „Borostyánkő” útja.
Az aprófalvas térség központja 1920-ig Alsólendva volt. A korábban egységes területet
a trianoni békeszerződés kettévágta, és jelentős része, vele Alsólendva, a Szerb–
Horvát–Szlovén Királysághoz (ma Szlovénia) került. Ez az esemény, valamint a
határsávval járó elzártság napjainkig meghatározta a község múltját, lehetőségeit.
Napjainkban a község Lenti járáshoz tartozik, a járásszékhelytől 10 km-re fekszik. A
környező falvakkal közös polgármesteri hivatalt működtetnek, melynek központja
Rédicsen van, itt találhatók az alapfokú intézmények is.
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Zalaszombatfa – múltja

Kamra, 1976.
forrás: www.hungaricana.hu

Kamra, 1962.
forrás: www.hungaricana.hu
A falu tanítója volt, Lenti és térsége avatott kutatója, ismert helytörténésze
Tantalics Béla, kinek munkájából megismerhetjük Zalaszombatfa történetét is.
Egy 1335. évi oklevélben találjuk róla az első írásos adatot, amikor
"Zombatföldének" és "Zombatházának" említik. Az előtag a "Zombath"
személynevet rejti, tehát a falu neve Szombat földjére, Szombat házára utal. A
XVI. század első harmadától Szombatfalva néven említik. A XVII. században a
falva utótag fa-ra rövidült. A község jelenlegi nevét 1898-tól viseli, amikor a
„Zala” előtagot kapta, jelezve Zala megyéhez való tartozását.

.Csigáskút, 1860.
forrás: www.hungaricana.hu

Eltűnt falvak
A mai Zalaszombatfa közigazgatási területén három középkori falu nevét már csak a dűlőnevek őrzik.
Gálháza és Pálháza a török hódoltság idején teljesen megsemmisült.
Pálháza, a Kebele-patak mentén volt, ma mezőgazdasági terület, rétekkel, legelőkkel.
Gálháza, a reszneki határ mellett terült el.
A harmadik megszűnt település – Nyakasháza – a belterülettől nyugatra, mintegy másfél kilométerre.
Nyakasházán az Esterhazyak korában uradalmi major működött. A XX. század derekáig laktak itt. az 1945-ös
földosztás után a majorépületeket, 2 istálló, 1 magtár, pajták, cselédházakat lebontották.

Zalaszombatfa jobbágyfalu mintegy 300 évig a Bánffyak, majd a Nádasdyak és
250 évig az Esterházyak kezében volt. Ezen főúri családok a környéken hatalmas
birtokkal rendelkeztek és korán kialakult az uradalmi élet. Az uradalom
központja Lendván volt. A török kor pusztítása ezt e térséget sem kerülte el, a
mai közigazgatási területen három falu nevét is csak a dűlőnevek őrzik. A török
pusztítások után a falu gazdasága fokozatosan erősödött. A XVIII. században már
26 családot írtak össze, érdekesség, hogy volt köztük 8 fazekas, faber (mester),
varga, csordás, 6 molnár is. A trianoni határmódosítás után fejlődése lelassult.
A határ, az egykori Vasfüggöny mentén, a határsávban az egész térség
hátrányos helyzetűvé vált, évtizedekig csak engedéllyel lehetett beutazni, tilos
volt az építkezés, semmilyen infrastrukturális fejlesztés nem indult. Ugyanakkor
a hermetikusan elzárt határsáv megőrizte a háborítatlan táji elemeket,
területén a hagyományos építészeti és természeti értékek nagy arányban
maradtak fenn az utókor számára. Még az 1960-as és 70-es években, a
térségben végzett néprajzi kutatás során is rengeteg építészeti és néprajzi
értéket sikerült felmérni. A közigazgatási területen több ásatást végeztek, mely
kapcsán telepnyomok, halmok és késő középkori falvak nyomai kerültek elő.
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Zalaszombatfa – múlt és jelen

Felvétel, 2005.

Felvétel, 2017.

Az ingyenes és kötelező oktatás bevezetésével a népiskolai hálózat kibővült. Ezek hatására létesült 1909-ben Zalaszombatfán elemi népiskola. Ezt a szomszédos
Szijártóházával közösen hozták létre, mivel külön egyik falu sem merte vállalni a költségeket, az iskola működtetését. Az iskola Szijártóháza határához közel
épült, hogy a gyerekek innen is könnyen be tudjanak járni. Az iskola 8 osztályosként működött egyetlen tanteremben, melyhez kétszobás tanítói lakás is
kapcsolódott. Az oktatás 1969-ben szűnt meg. Ma turistaházként működik.

Felvétel, 2005.

Felvétel, 2017.

Molnár Endre lakóháza, a templom mellett. Az épület 10-12 évvel ezelőtt omladozó állapotban volt. Felújították, hőszigetelték az elmúlt években, aminek
eredményeként a lakóház még hosszú ideig a település része marad. Őrzi a régi forma és arányrendszert színvilága az eredetihez képest világosabbá vált. Vakolat
díszítései a hőszigetelés miatt eltűntek. A nyílászárók megújultak fa szerkezettel hőszigetelő üvegezéssel. Megőrződött a sajátságos épület elhelyezés is. A
csurgó távolság egyik oldalára a közterülettel párhuzamos hossztengelyű épület a másik oldalára a közterületre merőleges hosszház épült.
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Táji adottságok, természeti értékek

A Hetés tájegység a Kebele- és a Lendva-patakok által közrezárt területen helyezkedik el, melyet
északról az Őrség, keletről a Göcsej, délről a Lendva-vidék, nyugatról a Vend-vidék határol.
A Lenti medence jelenleg is süllyedő területét több mint 50 m vastag, az Ős-Mura
hordalékkúpjából származó jó víztározó képességű folyóvízi üledéksor (kavics, homok) tölti ki. E
földtani adottságot kihasználva létesültek külszíni kavicsbányák a területen, melyek egy része
horgásztóként hasznosított. Zalaszombatfát gazdag vízrendszer és a hozzákapcsolódó vizes
élőhelyek sorozata hálózza be, mely az ökológiai hálózat alapját adja és egyben a Kebele kiemelt
jelentőségű természeti terület része. A települést a Lendva-patak vízgyűjtő területe érinti, a
folyó bal parti mellékvizei közül jelentős a Kebele- a Kandia és a Szentgyörgyvölgyi-patak. A több
évszázados, a természeti adottságokhoz alkalmazkodó emberi hasznosítás egy igen változatos
karakterű, erdők, legelők és szántók mozaikjai alkotta táj kialakulását eredményezték.
Környezetének jellemzője a tölgyerdő, a vizek mellett gyakori a fűz és az éger. Sok a cserje
(kökény, csipkebogyó, bodza, galagonya) s a ligetes erdő. Ezen a területen a szántók és erdők
mellett mocsárréteket, foltokban nádasokat, lápréteket találunk.
A 2015-ben Magyar Tájdíjat, majd 2016-ban Európa Tanács Táj Díját elnyert Hetés
mintaprogram keretében, a helyi közösségek részvételével megtörtént a két országhoz tartozó,
de szervesen összetartozó táj természeti és kultúrtörténeti jellegű értékeinek felmérése. A
mintaprogram másik célja egy térségi szintű, a tájértékek turisztikai hasznosítását is lehetővé
tevő „Mesés Hetés” elnevezésű zöldút kialakítása. A természeti és építészeti elemek
feltérképezése mellett fontos szerepet kapott a helyi népi mesterségek és népi hagyományok
számba vétele is, mint a hetési szőttes és hímzés, vagy a „fumu” nevű ünnepi kalács.
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Táj- és településkép alakulása

II. Katonai felmérés, 1860
forrás: www.mapire.eu/hu
A tájhasználat alakulásában a legszembetűnőbb változást a XIX. századi
vízlecsapolások eredményezték, melyek jelentősen megváltoztatták a táj képét. A
folyóvizek lecsapolása előtt víz, mocsár, erdő, legelő és az ezekhez kapcsolódó
életmód volt a jellemző. Sok ember a halászatból, csíkászatból és vadászatból tartotta
el magát, de a megélhetés alapját a legeltető állattenyésztés nyújtotta. Elsősorban
szarvasmarhát, sertést és lovat tenyésztettek. A lecsapolásokig a szántóföldi
növénytermesztés jelentéktelen volt, csupán önellátást biztosított, a XIX. sz. közepén
a falvak határának még jelentős részét erdő borította. A mocsaras területeket
fokozatosan hódították meg, alakították át, előbb erdők, majd legelők, végül szántók
létesültek helyükön. A szántók minősége azonban nem volt megfelelő, a kötött,
agyagos talajú földet nehezen tudták művelni, s mivel az agyagtalaj vízzáró réteget
képezett és a sok csapadékvíz károsította a szántóföldi növényeket, az kevés termést
is hozott. A három egykori falu területét pusztaként jelölik a korabeli térképek.
Zalaszombatfa beépült területe eredetileg három épületcsoport besűrűsödésével jött
létre. A legtöbb épület a mai Kossuth utca nyugati szakaszán, annak északi oldalán
helyezkedett el. Egy másik épületcsoport alakult ki ennek tölcsérszerű kiszélesedő tere
mentén, és egy harmadik halmazos jellegű csoport a Petőfi Sándor utca keleti végén.
A századfordulóig nagyjából a kerített házak voltak jellemzőek a faluban. A Kebele
mentén vízimalom is működött.
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Pálház, Gálház és Nyakasház puszták térképe
forrás: www.hungaricana.hu

Kataszteri térkép, 1864.
forrás: www.mapire.eu/hu

Általános településkép, településkarakter

Zalaszombatfa általános tájképét elsősorban a természeti értékekben rendkívül gazdag vizes
élőhelyek határozzák meg. Ezeket egyrészt a vízfolyások mentén kialakult lápok, mocsárrétek,
égerligetek, másrészt a víztárazó és a bányászatból visszamaradt tavak alkotják. Szántóföldi művelés
a közigazgatási terület északi részét jellemzi. Az erdőterületek is a művelésre kevésbé alkalmas magas
vízállású , agyagos területeken létesültek. Az észak-déli irányú vízfolyásokat, a Kebele-patakot, a
Kandia-patakot és a Nagyvölgyi-patakot jellemzően elegyes facsoportok kísérik.
A település közigazgatási területe sík, így a település belterülete jellemzően földszintes beépítésével
belesimul a környező tájba.
A településkép meghatározó eleme a Kossuth utca és Petőfi utca villás elágazásánál álló Szent Péter
és Pál templom tornya. Szintén jelentős elem a Kossuth utcától távolabb elhelyezkedő régi iskola és
tanító lak épülete a környezetében kialakított dísztóval és idős fákkal beültetett parkkal.
A falu utcái vonalvezetésükben és beépítésük ritmusában megőrizték a történelmi utcakép egyes
részleteit. A XIX. század végéről XX. század elejéről megmaradt hosszházak és hajlított házak között
megjelennek az 1960-as és 70-es években épített oldalhatáron álló „kockaházak” is. Ezek jellemzően
négyzetalaprajzot közelítő, 100 m2 alapterületű kétszobás háztípusok, sátor- vagy kontyolt tetővel.
Településképi szempontból a Szent Péter és Pál templom környezetében álló épületek és terület a
legérzékenyebb. Itt lenne a legfontosabb megőrizni a hagyományos épületeket. A térségre jellemző
kódisállásos lakóházak eltűntek, vagy átalakították őket, a kódisállást beépítették, vagy elbontották.
Még mindig jelentősek a megmaradt melléképületek.
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3. ZALASZOMBATFA - ÖRÖKSÉGÜNK

Örökségünk, ezen belül a települési értékek felkutatása illetve védelme meghatározó a település
identitásának megerősítésében, népességmegtartó erejének fokozásában. A fejlesztések
érvényesülésének fontos feltétele, hogy azok a már meglévő környezeti értékekre figyelemmel
valósuljanak meg. Egy új épület tényleges értékének jelentős része abban a többletben realizálódik, ami
a környezet a település már meglévő értékeiből vetül rá.
A zalaszombatfaiak több évszázadon keresztül a dobronaki plébániához tartoztak. A trianoni határ
meghúzásakor a magyarországi hetési falvak templom nélkül maradtak. Ezért a zalaszombatfaiak önálló
kápolnát építettek lakossági összefogással 1934-ben készült el. A kézi munkával előállított agyagtéglát
helyben égették ki. A tetőfához szükséges anyagot az Esterházy uradalomtól vásárolták és helyben
faragták ki. A kápolna helyén fa harangláb állt.
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Örökségünk | Népi építészeti értékek

A mai településképet az utcák mentén, sorosan épült földszintes kisebb, nagyobb lakóházak határozzák
meg. Ezek folytonosságot képviselő 70-100 éves példái a mai napig formálják az utcaképet és értéket
közvetítenek a jövő számára.
A településen megmaradt hagyományos lakóépületek jellemzően hosszházak, azaz az utcára merőleges
hossztengelyű, földszintes lakóházak, ahol a tisztaszoba, a konyha és a kamra alkotta a lakóházat. Ezek
egy része az utcára merőleges hossztengellyel, oromfallal az utca felé fordulva áll. Más épület
elhelyezésnél a szélesebb telkeknél a hosszház párhuzamosan áll az utca tengelyével, több 5-7 tengelyes
homlokzattal nézve a közterület felé.
A településen megtalálható néhány jellegzetes hajlított ház is. Az L alaprajzú épület itt is oldalhatáron áll,
de az utcai front bővítésével, az utcával párhuzamos tetőgerinccel, befordul az épület.
Az épületek is a homlokzatuk is egyszerű, de igényes harmóniát tükröző, a formálással, az
anyaghasználattal, a színezéssel.

ÖRÖKSÉGÜNK
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Örökségünk | Gazdasági épületek, melléképületek

Különleges értéket képviselnek a faluban szép számban fellelhető, jellemzően a lakóházak mögött sorakozó
melléképületek. A mezőgazdasági gazdálkodáshoz kerthasználathoz, portahasználathoz a melléképületek,
melléképítmények széles skálája kapcsolódik. A lakóházat többé-kevésbé zárt sorban a lakóépülettel párhuzamos
hossztengellyel, vagy a gazdasági udvart leválasztóan keresztbe állítva követnek a gazdasági jellegű építmények.
Az épületek tömege, pajták istállók esetében megegyezik a lakóház tömegével, vagy azt szélességben és magasságban
meg is haladja a funkcióhoz igazodóan. Ennél kisebb létesítmények volt a fás kamra, kemencés vagy kemence nélküli
nyári konyha, disznóól, kukoricagóré, galambház.
A melléképületek is a lakóházakhoz hasonlóan tartós anyagokból épültek, jellemzően tégla, vakolat, fa és cserép. A
melléképítmények megjelenését a tégla, a vakolat és a fa használata adja.
A tömör vakolatlan téglafelület dominál, a nyílászárók csak a szükséges arányban kerülnek a homlokzatra.
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Örökségünk |Közterületi elemek, tájértékek
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Örökségünk |megmentésre váró értékeink

Felvétel, 2005.

Felvétel, 2017.
A településen még fellelhető pár rossz állapotú, de településképi szempontból megőrzésre érdemes
régi épület és melléképület. ezek jellemzően a XX. század első harmadában épültek. Ezek szakszerű
felújítás nélkül rövid időn belül összeomlanak, összedőlnek, felmérés és fotódokumentáció nélkül
teljesen eltűnnek. Annak ellenére, hogy mindegyik a vidéki környezettel szoros kapcsolatban végig élt
életnek, a település történetének és a kultúrtörténetnek egy-egy szelete. Remélni lehet, hogy
hozzáértő szakszerű felújítással tudnak megújulni ezek az épületek a még megmaradt értékek szem
előtt tartása mellett. A kezdeti lépésként az 1960-as években beépített hármas ablakot cserélték
körszerű faanyagú, kéttengelyes homlokzatot adó új ablakra. Az épület megjelenése arányrendszere
jobb lett, az eredetihez hasonlatossá vált. A kódisállást sajnos elbontották az épület keleti oldaláról. Az
újraépítése kedvező lenne, jó példát mutató, a tradicionális épületformálás folytonosságát felmutató.
Érték a farkasfogas lábazati párkány, az is megőrzendő. Az épület bejárata előtti kódisállásos tér nyitott
vagy újrafogalmazott beépített, zárt, üvegezett formában a lakóértéket növeli.

Felvétel, 2005.
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Örökségünk |Táji és természeti értékek
Településkép védelme szempontjából
kiemelt területek
A település közigazgatási területéhez
tartozó, fokozott országos védelem alatt
álló területeket, melyek a településkép
védelme
szempontjából
kiemelt
területeknek minősülnek a mellékelt ábra
mutatja be.
Az ábra a Balaton-felvidéki Nemzeti Park és
a Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatala Hatósági
Osztály Építésügyi és Örökségvédelmi
Osztály adatszolgáltatása alapján készült. A
területi kategória kijelölése a településkép
védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény
1. melléklete szerint történik.
A külterület keleti és déli területrészén
természeti értékekben gazdag táj található,
melyet NATURA 2000 területek között
tartanak nyilván, mint Kebele kiemelt
jelentőségű természetvédelmi terület.
Ezen a területen a szántók és erdők mellett
mocsárréteket, foltokban nádasokat,
lápréteket találunk. országos jelentőségű
védett természeti területként lápterület
egyedi
határozattal
történénő
lehatárolásra váró terület
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4. ELTÉRŐ KARAKTERŰ TELEPÜLÉSRÉSZEK
Zalaszombatfa közigazgatási területe két
nagy csoportba tartozik a beépítés
karaktere szempontjából.

ELTÉRŐ KARAKTERŰ TELEPÜLÉSRÉSZEK LEHATÁROLÁSA

Beépítésre szánt területek a ténylegesen
életvitelszerűen lakott részei a községnek.
Ez Zalaszombatfa esetében a belterületi
részeket jelenti. A belterület egyes
mezőgazdasági céllal használt területei, a
külső kertek beépítésre nem szánt
karakterbe kerültek.
A belterület többi része, jellemzően
egységes, homogén családi házas
lakóterületből
és
ezt
kiszolgáló
intézmények területéből áll.
Beépítésre nem szánt területek a
település
külterületein
jellemző
tradicionális tájhasználat az erdő- és
mezőgazdaság, azon belül is a szántóföldi
és gyepgazdálkodás. Jelentős a beépítés
szempontjából szintén a beépítésre nem
szánt
karakterhez
soroltak
a
vízgazdálkodási területek, melyek a
bányatavak és a víztározó területe.

ELTÉRŐ KARAKTERŰ TELEPÜLÉSRÉSZEK
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Hagyományos, laza falusias karakter

Zalaszombatfa barátságos, apró falu, eltérő karakterei így nincsenek, viszont a történetileg
kialakult beépítése és épületállománya helyenként még jellegzetes hetési jegyeket mutat. Az
épületek a Petőfi és Kossuth utcára vannak felfűzve. A település templomának léptéke is
azonosul a meglévő, kialakult beépítéssel.
A jellegzetes régi épületek az utca vonalához közel helyezkednek el, gyakran előkert nélkül.
Kialakításukra a tájegységre jellemző módon kettős. Egyrészt jellemző a telek oldalhatárával
párhuzamos tömegkialakítás, utcára merőleges nyeregtetővel, utcai oromfallal. Másrészt sok
olyan épület is látható a településen, amik a szélesebb telek adta lehetőségeket kihasználva,
utcával párhuzamos tömeggel készültek, ehhez illeszkedő nyeregtetővel, több álló
formátumú ablakkal az utca felé. Ezek az épületek az utcához közelebb, gyakran az
utcafronton állnak. Mindkét típus belső kialakítása a háromosztatú hosszházzal nagyrészt
azonos, annak kis módosulásaival.
Az épületek jellegzetes eleme az udvari homlokzaton lévő, mellvédfallal ellátott
téglaoszlopos bejárati rész, a „kódisállás” volt, sajnos ezek már csak átalakított, beépített
változatban lelhetők fel a településen. Az épületek téglából épültek, cserép fedéssel,
homlokzatukon, a sarkokon és az osztófalak vonalában megjelenő vakolat-kváderrel, amik
érdekes vízszintes tagolást adnak a hosszfalaknak, és keretet biztosítanak a főhomlokzatnak.
Az eresz alatt tégla párkány osztja vízszintesen és fogja össze körben a tömeget. A módosabb
gazdák kicsit később készült, utcával párhuzamosan álló épületei szintén homlokzati dísszel
készülnek. A homlokzati formálás egységes elemek felhasználásával alakult, az anyagi
lehetőségektől függő mennyiségű vakolatdíszekkel, párkányokkal. Ezek az épületek a mai
napig megtalálhatóak, átalakított, felújított állapotban.
A foghíjakban, vagy a romos állapotú épületek helyett az 50-es, 60 -as évektől kockaházak
épültek, vagy a meglévő, főleg utcával párhuzamos tömegű épületek felújításával más
homlokzati megjelenésű lakóházak alakultak ki. Helyenként beépültek gerébtokos hármas
osztású ablakok a korábbi álló formátumú nyílások helyett. A leggyakoribb a vízszintes
sávozású és festésű díszítés ami a homlokzatokon megjelenik a település szövetében. Kéthárom eltérő típus látható ezekből az épületekből, több felújítva jól karbantartva.
A település fejlődésének korai szakaszában a mezőgazdasági termeléssel összefüggő
életmód miatt jelentős melléképület-állomány alakult ki a lakóépületek környezetében. Ezen
épületek homlokzata a legegyszerűbb kialakítású, natúr tégla tartószerkezettel,
oromfalakkal, sokszor tégladíszítéssel, a kitöltő falak pedig fából készültek illesztve, csapolva,
sokszor kezeletlen felülettel.
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Beépítésre nem szánt területi karakter

Zalaszombatfa külterülete rendkívül változatos, tagolt táji adottságokkal
rendelkezik. A közigazgatási terület északi részén a külterület meghatározó
tájalkotó elemei a mezőgazdasági szántó területek. A szántóföldi művelés nagy
összefüggő területeket hasznosít egyben, itt a nagytáblás művelés adja a táj
karakterét. A tájképi megjelenést a kultúrnövények időszakos váltakozása
fejlődése adja.
A tájat tagolják az észak-déli irányú vízfolyások, főként a belterülettől keletre a
Kebele-patak, Szentgyörgyvölgyi-patak, Kandia-patak. Az árkokat fasorok és
facsoportok, erdők és gyepes felületek kísérik, amelyek egy-egy réthez, legelőhöz
kapcsolódóan megzöldítik a tájat. A vízfolyások a tájszerkezet meghatározó
elemei, vonalas elemként az ökológiai kapcsolatok fennmaradásának fontos
biztosítékai, ezért ökológiai szerepük és a tájkarakter erősítése a környezetükben
kialakult természetközeli növényzet, ill. ökoszisztémák védelmét, ahol szükséges,
a növényzet gazdagítását kívánja meg. A természeti területek többsége kedvező
módon nagyobb összefüggő felületet alkot. A fennmaradásukat annak
köszönhetik, hogy ezek a területek általában a szántóföldi gazdálkodást
megnehezítő, kedvezőtlen talaj- és vízrajzi adottságokkal rendelkeznek, ezért a
szántók térhódításának nem estek áldozatul.
A mezőgazdasági területre is és az erdőre is a beépítetlenség a jellemző.

ELTÉRŐ KARAKTERŰ TELEPÜLÉSRÉSZEK
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5. AJÁNLÁSOK, ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ
Ajánlások | Hagyományos, laza falusi karakter

5.1 AJÁNLÁSOK, ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓK-ELTÉRŐ KARAKTERŰ TELEPÜLÉSRÉSZEK

A karakteren belül kaptak helyet az intézményi, közösségi funkciójú épületek is, melyek
tömegükben elhelyezkedésükben beilleszkednek a hagyományos falusias karakterű
beépítésbe, azonban rendeltetésük mellett településképi szerepük is jelentős.
A karakter hangulatát a földszintes családi ház és az oldalkerti udvar egymás mellettisége adja,
A keresztbe fordított tömegű lakóépületek esetén az előkert megszűnik, helyette utcafrontra
kerültek az épületek. A tetőhajlásszög 35-45° közötti. A karakteren belül a meglévő értékeket
célszerű felismerni, megújítani, korszerűsíteni. Ha a meglévő épület műszaki állapota már nem
teszi lehetővé a felújítást, a régi helyén épülő új épület tervezésénél, megépítésénél törekedni
kell a telken belüli épület elhelyezés megtartására, vagyis arra hogy az új épület hossztengelye
ne változzon, és ne változzon az oldalsó telekhatárokhoz és a közterületi telekhatárhoz
igazított helyzete. A telken belül az épület elhelyezése meghatározza az utcaképet, a telepítés
megváltoztatása felboríthatja az összképet.
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Követendő ajánlások, javaslatok:
Az épületek elhelyezésénél a kialakult
változatosságot kell figyelembe venni, lehetőleg
régi épület helyén kell a telepítést megvalósítani,
elsősorban
az
előkert
mélységének
meghatározásánál.
Igazodni lehet a homlokzati síkokhoz, a
lábazatmagassághoz, a párkánymagassághoz, a
gerincmagassághoz, valamint a gerincirányhoz.
Igazodni
szükséges
a
szomszédos
párkánymagassághoz,
párkánykinyúláshoz,
tetőhajlásszöghöz
(legfeljebb
45°),
tetőfelépítmények
nélküli
homogén
tetőformáláshoz.
Álló arányú ablakok beépítése javasolt, a régi
épületek felújításánál és az új épületeknél is.
Kerülendő jellegzetességek:
Utcai homlokzaton garázskapu, személybejárat,
torony, álló tetőfelépítmény, földszinten vagy a
tetőtérben erkély.

AJÁNLÁSOK, ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ
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Ajánlás I Beépítésre nem szánt területre

A beépítésre nem szánt területeken a tájban minden beavatkozást
kerülni kell, vagy ha mégsem kerülhető körültekintően kell
megvalósítani, legyen az épület, vagy bármilyen vonalas, esetleg
pontszerű építmény. Építeni a szántókon, erdőkben, patakok, árkok
partján nem lehet, csak rendkívül korlátozottan.
Követendő ajánlások, javaslatok:
A területek beépítetlen jellegének megtartása a jövőre nézve is
kívánatos.
Az értékes tájkarakter megőrzését szolgálja a területhasználat
és a telekszerkezet hosszú távú megőrzése.
A tájképvédelmi jelentőségű területeken reklámfelület
elhelyezésére szolgáló önálló építmény, új felszíni elektromos
hálózati vagy új hírközlési elem vagy építmény elhelyezése nem
ajánlott.
A legelőkön a deleltető facsoportokat csak mértéktartóan
célszerű telepíteni. A tájkarakter így őrizhető meg.
erdőtelepítések, tájfásítások meghatározásánál kiemelt
szempont a mezőgazdasági táj ökológiai és környezetvédelmi
tagolása.
Tájfásításra a tájhonos növényfajok javasoltak. Tájfásítás az
utak mentén és az eltérő területhasználatok határán javasolt,
mint pl.: mezőgazdasági szántó és majorsági terület.
A magasabb ökológiai, de alacsonyabb termőhelyi értékű
mezőgazdasági területek esetében kiemelt cél a
környezetkímélő területhasználat, a táji változatosság,
mozaikosság fenntartása: gyepek –ligetek-erdők, nádasok,
nedves – vizes élőhelyek megóvása illetve területi részarányuk
növelése.
Fáslegelőn, nedves réten és lápos-mocsaras területen ill. ezek
500 méteres körzetében a beépítés, burkolatok és vonalas
létesítmények építése kerülendő.
A sík terepadottságot változatlanul célszerű figyelembe venni.
Az új épületeket (a pince kivételével) mesterséges kisdombra
kiemelni nem kedvező.
A természet- és tájvédelmi szempontból növénytelepítésre
javasolt fajok listája és a kerülendő, inváziós fajok jegyzéke
megtalálható a Balaton-felvidéki Nemzeti Park honlapján.
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5.2 AJÁNLÁSOK, ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ – ÁLTALÁNOS AJÁNLÁSOK

Terepalakítás
Zalaszombatfa területe jellemzően sík. Új épületek elhelyezésénél
kiemelten fontos, hogy a ház alkalmazkodjon a környezethez, tájhoz, a
terephez. Az épület tereppel történő kiemelését, környezet feltöltését
kerülni kell.

Telepítés, lakótelek beépítése
A lakóutcák többségében a telkek mérete és formája eltérő, ebből
adódóan az épület elhelyezés is elég változatos. A telkek meghatározó
alakja téglalap alakú, de vannak azonban teljesen szabálytalan alakú
telkek is.
Az épületek jellemzően oldalhatáron állnak, viszont nincs egységesen
meghatározott oldalkert, hol az egyik, hol a másik oldalhatárhoz
igazodnak a lakóházak. Ahol a telekszélesség megengedi, ott
szabadonálló épület elhelyezés is megfigyelhető.
Az utcákban az épületek jellemzően igazodnak a beépítési vonalhoz, a
homlokzati síkok által meghatározott előkertekhez. Új épület
elhelyezésnél törekedni kell arra, hogy az épület az eredeti épület
helyére kerüljön, figyelembe véve a szomszédos telkek épület
elhelyezését, annak előkert és oldalkert méreteit.
A növényzetben gazdag elő- és oldalkertek ritmusa is egységes
utcaképet eredményez.

AJÁNLÁSOK, ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ
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Épületmagasság, tömeg
A lábazat, a falmagasság, a térdfal építése, vagy elhagyása eltérő magasságú
épületekhez vezet. Javasolt igazodni a kialakult párkánymagassághoz,
tetőformáláshoz. Kiugróan magas épület, vagy a környezethez képest
alacsony épület megbontja a kialakult egységességet.
Ha a telekméret lehetővé teszi a helyiségeket egy szinten célszerű elhelyezni
egy jellemzően földszintes utcaképben. Kerülni kell az emelet a magasított
tető építését. A jellemző épületszélességekhez igazodni szükséges a
lakóházak esetében. Az igazodás a párkányképzésnél és tetőhajlásnál
legfeljebb 0,6m-es eltérést enged magasságban. A kedvező, ha az eresz 3,5m4m-nél magasabbra nem kerül.

A hosszházas épületek közé nem javasolt nagyon megmozgatott tördelt
alaprajzú új lakóépületet elhelyezni, magasságban, tömeg és
tetőformálásban a túlzott tagolás elütő.

Szín- és anyaghasználat
A világos pasztellszínek, a fehér meszeléshez közelítő színek, természetes
építőanyag színek alkalmazása harmonikus környezetet eredményez. A
mesterséges színező anyagokkal előállított rikító erős színek megbontják az
egységes utcaképet. Színmeghatározásnál, színválasztásnál alkalmazásuk
kerülendő.
A természetes építőanyag színekhez tartozik a melléképületeknél, gazdasági
épületeknél jellemző látszó téglafelület, a településen ez nagyon karakteres, az
alap színvilágot megadja.
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Tetőhajlásszög, tetőforma
Zalaszombatfára a tetőtér beépítés nem jellemző, így az utcai homlokzat felé
kerülni kell a tetőkiemeléseket, tetőmegemelést. Azonos épületmagasság
alkalmazásakor egységes, nyugodt utcakép jön létre. Jellemzően földszintes
lakóutcába emeletes épület nem építhető, magastetős épületek közé
emeletes lakóépület nem helyezhető.
Utcára néző, oromfalas tömegformálás esetén az épület szélessége
legfeljebb 7m-10m közötti lehet. A két vagy háromtengelyes oromfalas,
emelt térdfalas karaktert megbontja az épületszélesség növelése, a
garázskapu utcai homlokzatra helyezése, az csonkakonty alkalmazása, a tető
oromfalra futtatása.
Az alkalmazott tető hajlásszög 35-45°között illeszkedő.
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Kerítés kialakítás
Olyan utcaszakaszon ahol az áttört kerítés a jellemző az egységet megbontja
a tömör kerítés létesítése. Az alacsony lábazat, a pillérekkel tagolt áttört
mezők alkalmazása az előkertet összekapcsolja a közterületi zöldfelülettel,
gazdagíthatja a lakótelket is és a közterületet is. A tömör kerítés és a
magasra növesztett tömör tujasor idegen a településtől és a
közlekedésbiztonságot, valamint a vagyon biztonságot is veszélyezteti. A
közlekedésbiztonsághoz szükséges belátást és átláthatóságot kizárja.

Légvezetékek elhelyezése
Kedvezőbb az utcakép, ha a villamos légvezetékek helyett és a vezetékes
hírközlési légvezetékek helyett földkábeles kiépítésre kerül sor. Ha a
pókhálószerű légvezetékek tömege eltűnik a közterületről, a szabad,
közlekedésre nem használt felületek beültethetők, fásíthatók. A légvezeték
alatti sávok kevésbé fásíthatók, balesetek elkerülése okán. A lakóutcák
fásítása karaktert javító elem, a humánusabb lakókörnyezet kialakításának
eszköze. A madarak, a hó, a dér, jég sem ül meg az utca felett kószáló
vezetékeken, azok eltűnése esetén.

Cégérek, reklámok, egyéb berendezések
A településre nem jellemző és kerülendő a hivalkodó cégér, eltúlzott
léptékű cégreklám alkalmazása. Szintén kerülni kell az egyes berendezések
(napelem, napkollektor, klíma, antenna) elhelyezését az utcai homlokzat
irányába.
A szolgáltatások megnevezésének cégfelirata jellemzően a lakóház, vagy
kereskedelmi épület bejárata feletti mezőben van, a homlokzathoz igazodó
nagyságú felülettel.
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Homlokzatképzés

A homlokzatképzésre hatással van az épület rendeltetése,
vagyis hogy az közösségi, lakó, gazdasági vagy
vendégforgalmat bonyolító funkciót hordoz. A lakóház
nyílás méreteit a bevilágítási, árnyékolási igény, az adott
kor építészeti stílusirányzatai is befolyásolják, valamint a
korra jellemző forgalmazott építőanyag kínálat és árszint
hat rá. Összességében a homlokzati megjelenést
befolyásolja a letisztult, harmonikus formálás.
A lakóépületek esetén hagyományosan a szobák néztek az
utca felé, az ablakosztás rendszere formálta a
homlokzatot. A házbejárat sokszor a lakóudvarra
szervezett. A lakóudvar napjainkban inkább már
pihenőkert szerepét tölti be.
A régi parasztházakra jellemző tapasztott homlokzatot a
vakolt téglafal váltotta fel. A felújításoknál a hőszigetelés
szükségességét,
vastagságát
körültekintően
kell
megválasztani, hogy meg tudjuk őrizni az épület arányait.
A tetők fedésénél a cserép használata volt a meghatározó
építőanyag. A vakolat architektúra a régi házaknál
majdnem mindig megjelent. A díszítést gazdagon az ablak,
a pallótok, zsalu, az ereszképzés a párkányosztás és a
vakolat-kváderezés adta. A térségre jellemző a bejárat
kiemelését, az érkezők fogadását szolgáló kódisállás. A fa
nyílászárót a családi házaknál még nem teljesen szorította
ki a műanyag.
A látszó tégla homlokzatnak hagyománya van, főleg a
gazdasági épületeknél. Célszerű megőrizni a hagyományos
homlokzatképzés és anyaghasználat elemeit.
Törekedni kell a rendezett, egyszerű alaprajzi elrendezés
külső megjelenítésére, ami jelentős hatással van az épület
tömegformálására, nyílászárók osztására, a hagyományos
arányok megtartására.
A homlokzatképzés során kerülni kell az indokolatlan
tagolásokat, homlokzati töredezettséget, cél legyen
inkább az egyszerű letisztult formavilág. Nem ajánlott a
homlokzat nagyarányú terméskővel, téglával vagy fával
való burkolása. Emellett a kültéri gépészeti berendezések
elhelyezése sem javasolt az utca felöli homlokzaton.
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Szín és anyag használat

A település házainak színvilága nem egységes, de kevéssé jellemző a kirívó élénk szín használata. Elterjedt, ezért javasolt
a vakolt felületek alkalmazása, a látszó téglafelületek, faburkolatok alkalmazása a homlokzati felületek egy-egy
részletén, de nem a teljes felületen. Azokat a színeket kell előnyben részesíteni, amik a használt anyagokkal és a
természetes építőanyagok színeivel harmonizálnak.
A földszínek használata környezetbe, tájba illeszti az épületet. Színek harmonikus egymásmellettisége jelentősen növeli
az épület esztétikus megjelenését. Kerülni kell az indokolatlanul sok elütő szín megjelenését a családi házak
homlokzatain, és az intézmények közösségi épületek homlokzatain is.
A fehér szín használata meszelt falfelületen jelent meg, főleg a parasztházaknál, ahol biztosította a folyamatos
karbantartást az évenkénti megújulást az egyszerű formálás megőrzésével. A mai vakolt épületeken a tört fehér szín
inkább alkalmazható, a homok- és agyag szín, a tégla-és terrakotta szín, a pasztell földszínek a természetes építőanyagok
természetes színei mellett. A földszintes épületeknél az erősebb, sötétebb színek is alkalmazhatók, kedvező összhatást
teremthetnek. Célszerű a színek és anyagok számának redukálása, néhány eltérő, de egymást erősítő, kiegészítő felület
és árnyalat kedvezőbb összhatást biztosít, mint a felesleges szín kavalkád. Ne feledjük: épületeinket hosszú távra
építjük, a jövőben minden napunkat meghatározzák a környezetünket alkotó elemek. Nem megfelelő a feltűnő és kirívó
színhasználat, a rikító színű fémlemezfedés és burkolat.
A javasolt tetőhéjalás: cserép, cserép jellegű tetőburkolat. Más anyag nem volt jellemző és a jövőre nézve sem
kívánatos.
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Részletek, ajtók, ablakok

A nyílászárók lehetnek egyszerűek és igényesen kialakítottak, használatuk hozzá adhat az épület arányosságához, vagy
elvehet az épület megjelenéséből. A hagyományos pallótokos ablakok mai energetikai igényeknek megfelelő
újragyártása a múlt a hagyományok tiszteletét jelképezi, folytonosságot képvisel a jelenből a jövő irányában. A
lakóépületeknél mára ismét az igényesség szimbólumává vált a drágább, folyamatos gondozást igénylő, színezhető fa
nyílászáró, fa zsalu.
Fontosak a nyílások és a tömör falfelületek jó arányai. A teljes homlokzatszélesség megnyitása, a szalagablakok
alkalmazása idegen a karakterektől. A hagyományos épületek ablakai általában álló téglány arányúak, azaz
magasabbak, mint szélesebbek. A nyílások keretezése általános volt a régi épületeknél, ami újabban egyszerűbb,
stilizált formában is megjelenik. A régi nyílászárók függőlegesen és vízszintesen is tagoltak voltak. Az 1950-es 1960-as
években általánossá váltak a szélesebb ablakok hármasosztású kialakítással. Színezésnél a harmonizálni kell, a
homlokzat és a nyílászárók színeinek, egymással. A természetes, föld színek használata kedvező, valamint elfogadható
a sötét-zöld és világos szürkés-kék szín, ami a 80-100 éves ablakokon és ajtókon gyakran használt szín volt. Rejtett
árnyékoló szerkezetek és zsalugáter alkalmazása szintén kedvező. A bejárati ajtók régi osztott tagolása kedvezőbb
arculatot ad, mint a mai szokásos biztonsági bejárati ajtók.
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Kerítések

Az utcaképet az épületek mellett jelentősen meghatározzák a kerítések is, különösen
előkertes beépítés esetén. A településen előkert nélküli épületeket összekötők kerítés
is előfordul, itt gyakran csak a bejárati kapuk jelennek meg.
A század derekától kezdődően a tégla, majd beton lábazatos, acél vázas és betétes
kerítés terjedt el, de faoszlopos, és álló deszkabetétes változatok is készültek. Javasolt
a kerítés és az épület anyag- és színhasználatának összehangolása.
A kerítések magassága inkább alacsony, de a magasabbak sem érik el a 2m-t. A tömör
lábazat magassága 75cm-nél alacsonyabb. A felfalazott, burkolt és vakolt tömör
falszakaszt lehetőleg kerüljük.
A hagyományosan alkalmazott anyagok a természetes anyagok: a téglaburkolat, vakolt
festett lábazat és pillér, a kő, lakatos szerkezet, a fa.
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Kertek

Az épített környezethez szorosan kapcsolódnak, a mindennapi élet kereteit adják a kertek, zöldfelületek is. A településen a zöldfelületek elemeit a teresedésekben lévő zöldfelületek,
gyepekkel, facsoportokkal, gyakran vízfelülettel kialakítva találjuk. Az előforduló fafajok választéka színes, a tölgy, nyír, egyéb lomhullató térformáló hatása jelentős. Gyakoriak az örökzöld
facsoportok, bokrok, legnagyobb arányban a gyepek alkotják a zöldfelületeket. A vidéki életforma velejárója a veteményes és virágos kertek megmaradása, és a gyepek dominanciája.
A kertek és a közterületi zöldfelületek is ökológiai szempontokon túl esztétikai jelentőséggel is bírnak. A növényzetet védeni kell a meglévő, fás növényzet megtartásával. A telek ékessége
lehet egy-egy korosabb fa, ha egészséges.
A megfelelő telepítésen és terepalakításon túl ügyeljünk arra, hogy lehetőség szerint megfelelő természetes hátteret, környezetet adjunk az épületnek. A tájba illesztett épület nem hivalkodik,
hasznosítja a fák szélvédelmét, árnyékolását is.
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Közterületek, utcabútorok

A közterületek, egyben közösségi terek nagyban befolyásolják a településről alkotott képünket, valamint
a településen lakók közérzetét, és az idelátogatók faluról alkotott véleményét.
A zöld utcák, gondozott terek nagyon fontos elemei az élhető településnek, és a barátságos, szerethető,
esztétikus településképnek.
A lombhullató fák a nyári hőséget tompítják, az örökzöldek a környezetbe illesztést, takarás biztosítják.
A közterületi tájékoztató és információs táblák, utcabútorok és egyéb köztárgyak elhelyezésének is a helyei
a közterületek.
Zalaszombatfa közterületi elemei remek hangulatot biztosítanak a közterülteken, mint például a fumu
szobor, a régi kerékpár csakúgy, mint a fogadótábla a faluszélen.
A légkábelek eltűntetése kívánatos, de nagyon hosszútávon valósítható csak meg.
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Hagyományos, laza falusias karakter

6. JÓ PÉLDÁK – ÉPÜLETEK, ÉPÍTÉSZETI RÉSZLETEK

.

A közösségi célú épületek, illetve közterületek mindig mintaadóak a település többi épületére, kertjére vonatkozóan
is. A kápolna településképi szerepe kiemelkedő településszerkezeti elhelyezkedése miatt is. Fontos lenne, hogy a
környezetében álló, településképi szempontból is értékes hagyományos épület is megújuljon.
A volt iskolaépületben kialakított turistaház anyaghasználatában, színezésében, homlokzatképzésében a
hagyományokhoz igazodik. Az épület tömege az eredeti arányrendszert élteti tovább leegyszerűsített homlokzati
megjelenéssel.
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Felújított lakóépületek

A település felújított lakóépületeinél a régi formavilág megőrzése szintén
példaértékű lehet. A felújításoknál fontos szempont az épület eredeti tömegének,
arányrendszerének és tetőformájának megőrzése. Szintén sokat számít a
nyílászárók homlokzaton való elhelyezése, mérete és formája.
Mindegyik példánál a természetes anyagok alkalmazása a meghatározó.
Homlokzatképzésnél a vakolat a cserépfedés a fa zsaluzat, faburkolat és a világos
színek alkalmazása a meghatározó.
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Felújított lakóépületek
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Felújított és új lakóépületek
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Gazdasági épületek

|37

JÓ PÉLDÁK-ÉPÜLETEK, ÉPÍTÉSZETI RÉSZLETEK

7. JÓ PÉLDÁK –SAJÁTOS ÉPÍTMÉNYEK, EGYÉB BERENDEZÉSEK
A sajátos építményfajták épített és táji környezetbe helyezése a jövőre
nézve változni fog. Az EU elvárásaival összhangban a jelenlegi jogszabályi
környezet is az eszközök közös használatát preferálja a már meglévő
infrastruktúrák fejlesztésénél is. Az újak létesítésénél az elektronikus
hírközlési szolgáltatók a zöldmezős beruházások esetén új, földalatti
infrastruktúra kiépítését tervezik.
Az új országos szabályozás a nagy, önálló reklámtáblák kihelyezését
közterületen, köztulajdonban lévő területen, valamint közterületről
látható magánterületen tiltja. Az egyéb „jó berendezések”
érvényesülését nem zavarják a sajátos építmények, reklámok.
Zalaszombatfa közterületeinek arculatához jelentős többlet értéket
adnak a közterületeken megjelenő egyéb berendezések, mint a
turistaház melletti kemence vagy a település kapujában elhelyezett
fogadó és elköszönő tábla.
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