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Tisztelt Ópályi Polgárok!
Tisztelt Érdeklődők és Építkezők!
Településünk, ez az ősi község mutatkozik be Önnek. Legfőbb értékünk: a
közösség. Ahogy az író mondta: „Együtt erő vagyunk, szerteszét gyöngeség”
(Wass Albert).
Ópályi mindig is befogadó település volt: a szatmári emberek vendégszeretete,
bölcsessége, derűje ma is él a falu lakóinak többségében. Ez tette, teszi
számunkra elviselhetővé és széppé a sokszor nem könnyű életünket. Ez
megmaradásunk záloga. Olyan értékeket őrzünk, melyek értelmet és tartást
adnak életünknek. Ópályi lélekben erős és öntudatos település, ahol az emberek
készek áldozatot hozni a közösségért, egymásért, a bajba jutott tisztességes,
becsületes társaik megsegítéséért.
A helyi közösségünk ma is arra törekszik, hogy szebbé, hangulatosabbá, a külső
szemlélő számára pedig vonzóbbá tegye a települést.
Büszkék lehetünk arra, hogy megőriztük elődeink hagyatékát a természeti és
épített környezetet egyaránt, úgy, hogy azokat megtartva a mai kor igényeinek
megfelelve szépen fejlesszük tovább. A közös célunk továbbra is tisztelettel
őrizni és tovább fejleszteni környezetünket.
Bízom benne, hogy a kézikönyvet lapozgatók közül sokan ihletet kapnak az
Ópályi hangulatához illeszkedő, korszerű lakókörnyezet kialakításához.
A képviselő-testület nevében is tisztelettel:
Herdon János
polgármester
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ÓPÁLYI
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01.

BEVEZETÉS

Környezetünk használatát tudatosan meg kell terveznünk mind települési, mind
egyéni szinten ahhoz, hogy az élhető és egyúttal esztétikus is legyen. A tervezés
során különös figyelmet kell szentelnünk annak, hogy az egyéni és a települési
szintek harmóniája egyaránt biztosított maradjon. A községünk lehetőséget kapott
településképi arculati kézikönyv elkészítésére. Ebben a dokumentumban közösen
kell meghatároznunk egy olyan fejlesztési irányt, amely elősegítheti az épített
környezetünk minőségi formálását és egyben növelheti a komfortérzetünket is.
Ópályiban a meglévő településszerkezet (utcák, parkok, stb.), a műszaki
infrastruktúra elemeinek térbeli elrendezése, továbbá a táji elemek rendezett
összhangja tisztán felismerhető, ennek megtartása, illetve fejlesztése érdekében
nem szabad a település fejlődését spontán folyamatokra bízni.
A kézikönyv segítség kíván lenni: a település bemutatásával, az értékek
megismertetésével, valamint az útmutató résszel tárja fel az épített környezet
szépségeit. Bevezeti az olvasót az építészeti értékek tárházába, hogy olyan házat
tudjon építeni, amely nemcsak valódi büszkeséggel töltheti el, hanem még a
település képéhez is illeszkedik, sőt azt ízléssel viszi tovább.
Az ajánlások nem kötelező jellegűek, a céljuk nem a tervezési szabadság
megkurtítása, uniformizálása, éppen ellenkezőleg a valós értékek megismertetése,
a sokféle izgalmas lehetőség feltárása. A község karakteréhez illeszkedő
választási lehetőségek bemutatása, azaz a valódi szabadság megismertetése. E
kézikönyv nem egy merev, lezárt egész, inkább nyitott, folyamatos hozzászólást és
változtatást lehetővé tevő kezdeményezés kíván lenni, ahogyan a település
története sem befejezett, hanem folyamatosan továbbíródik. Következésképpen,
ha egy újabb szép ház születik Ópályiban, az bekerülhet, sőt be is kell, hogy
kerüljön a könyvbe, ezáltal büszke lehet rá építtetője, tervezője, kivitelezője, s nem
utolsó sorban a település egésze. Egy lakóház elválaszthatatlan szerves
kapcsolatban áll környezetével, úgy a szomszéd épületekkel, mint a település
egészével. Valódi gyümölcse pedig csak annak a kapcsolatnak van, ahol a felek
egymást megismerik, szeretik és békében élnek egymással.
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HOGYAN HASZNÁLJUK A KÉZIKÖNYVET?
Amennyiben a településről csak helyi jellegű információk szükségesek, úgy a
kézikönyv 2. és 3. fejezetében találhatunk képekkel színesített részletes
leírásokat.
Azonban, ha kialakult elképzelésünk van arról, hogy mit szeretnénk építeni és
hová, úgy keressük ki a 4. fejezetben található térképen, hogy az érintett
terület milyen (központi településrész, lakó funkciójú településrész, külterület
és egyéb terület, stb.) településrészen található. A területek beazonosítását
színkódok segítik mind a térképnél, mind a fejezetek főcímeinél.
A területek „általános” bemutatását a 4. fejezetben, míg a hozzá kapcsolódó
településképi ajánlásokat az 5. fejezetben a színkód alapján találhatjuk meg.
Az 5. fejezetben minden településrészhez kapcsolódnak települési jó példák.
Ötlet-„merítésnek” a 6. fejezetben találhatunk még épületekre, építészeti
részletekre, kerítésekre és kertekre is jó példákat.
A kézikönyvet úgy állítottuk össze, hogy az abban foglalt ajánlások nem
gátolják meg a modern építészeti törekvéseket.
Országos szintű jogszabály által védett területen az abban foglaltakat is
figyelembe kell venni.
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02.

ÓPÁLYI BEMUTATÁSA

általános településkép, településkarakter
A település fekvése, természeti értékei
Ópályi a Szabolcsi dombság és a Szatmári síkság határán helyezkedik el,
határának egyik fele ennek megfelelően homokos, homokos vályogtalaj, másik
része kötött öntéstalaj, amely az Ecsedi Láp része. A település Nyíregyházától
kissé ÉK-re, 62 km távolságra, a Kraszna partján helyezkedik el. A 49-es útról
Mátészalkánál leágazó és Vásárosnamény felé vezető 4117-es alsórendű úton
érhető el. A község területe 26,72 km2. Területén halad át a Záhony-Mátészalka
vasútvonal. Éghajlata a mérsékelten hűvös és mérsékelten meleg öv határán
fekszik. Erdőtársulásainak kétharmadát akácosok jellemzik. A Nyírparasznyai
erdő részben Ópályihoz tartozik, homoki akácos. Kisebb akác erdőfoltok
találhatóak a Ligeten, Mátészalka és Papos határához közel. Kisebb területeket
borítanak a nemes nyárak, a lágy lombúak, a tölgyek és a fenyők. Talaja réti
talajokból és kovárványos barna erdőtalajból áll.
A településen jelentős élővíz a Kraszna folyó.
A Kraszna folyó az Ecsedi láp lecsapolásakor lett szabályozva. Holtága az
Ócska Kraszna még mindig megtalálható.
Település igazgatási területének keleti oldalát érinti a Szamos-Kraszna közi
árvíztározó.
A település kiemelkedő természeti értékeit a Kraszna-menti rétek különleges
természet megőrzési terület tartalmazza.
A település műemléke a református és görög katolikus templom.
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A település története
A település egykori birtokosáról kapta a nevét, egyes források szerint a Dobost is
birtokló Gutkeled nembeli, 1289 körül élt Kozma fia Páltól. A személynév az
egyházi latin Paulusból való, s ehhez a földrajzi névben még az –i birtokképző
járul; jelentése: Pál tulajdona, Pálé. A falu neve 1294-ben tűnik fel. A falut a XV.
századtól általában Szabolcs vármegyéhez számították, bár a XVI. század
elejétől a XVII. század végéig a szatmári várhoz tartozott. A XVIII. században
több család kapott itt birtokrészt: így a Teleki, Barkóczy, Újfalussy, Iklódi, Bogcha
és Izsák családok. A XIX. század közepéig ugyanezek voltak a földesurai, a XX.
sz. elején pedig a gróf Vay, báró Uray és Teleki családok bírtak itt nagyobb
területtel. Lakói a középkorban magyarok voltak, de egyes források szerint az
Oroszpályinak nevezett falurészben északról jött szlávságnak is kellett laknia. A
XVI. században lakossága lecsökkent, ekkor újabb telepítés történt, ezúttal a
románok kerültek be. A XIX. században is számottevő idegen népelem
jelenlétéről tudnak a források. A század közepén Fényes Elek még magyarorosz falunak nevezi. 1856. április 8-án egy óriási tűzvészben leégett az egész
falu, csak a református templom maradt sértetlen; az egyház ekkor elvesztette
úrasztali felszerelését és irattárát.
A község az 1860-as években közigazgatásilag a Nyíri, 1870-től a Mátészalkai
járáshoz tartozott, majd Mátészalka városkörnyékének része lett. A XX. század
elején önálló nagyközség volt. 1969-től közös községi tanács székhelye, a
társközsége Nyírparasznya, az 1980-a évek közepétől 1990-ig önálló községi
tanácsú település. Jelenleg önálló község.

6

Általános településkép, településkarakter
A Nyírség és az Ecsedi-láp határán fekvő útifalu, a XVIII. század közepén jórészt
újratelepült, Észak-Déli hossztengelyű, hosszanti orsós és keresztutcás
elrendezésű. Az útifalu a szalagtelkes falvak egyik fajtája. Olyan település,
amelynek két sor szalagtelke egy átfutó út két oldalán helyezkedik el. A telkek út
felőli végén áll a hosszanti telekhatárra épült lakóház, beljebb következik a
gazdasági udvar a gazdasági épületekkel. A központi részen volt található a
templom.
A település valamennyi utcája előkertes beépítésű. Keskeny, de igen mély
szalagtelkein az épületek soros vagy kétsoros elrendezésűek. A lakóházak
korábban földfalasak, szoba + pitvaros, szabadkéményes konyha, illetve szoba +
füstházas pitvar + szoba alaprajzúak voltak: szarufás, mindkét végén kontyolt
tetejüket nád fedte. A régi tüzelőberendezés megszűnte után az alaprajz és a
tetőidom is módosult: a pitvar ettől kezdve egyterű, osztatlan, a kétablakos utcai
homlokzat pedig oromfalas vagy kontyolt nyeregtetős lett. Az építéshez azonban
ekkor is, sárföldet használnak, de a korábbi karóvázas vagy sövényfal helyett
most már vert-vagy vályogfal készül. A fehérre meszelt sima sártapasztás helyett
a rangosabb épületeket vakolatdíszítésekkel gazdagították, tetőhéjaláshoz pedig
cserepet, később palát használtak. Alapvetően földszintes beépítés a jellemző. A
hagyományos tömegű épületek közé sok helyen beékelődött az 1970-es évek
táján épített 10x10 méter méretű sátortetős lakóépületek.
A település belterülete a terület-felhasználás szempontjából csak minimális
mértékben tartalmaz szabad területeket. A település épületkarakterisztikája
vegyes. A kis számban még meglévő utcára merőleges gerincű épületek között,
nagy számban megtalálhatóak a sátortetős épületek. Ezért tényleges karaktert
meghatározni nem lehet.
A településkarakter meghatározó ajánlott legfontosabb elemek:
• 2,00-3,00 m-es előkerttel épített főépületek
• Utcára merőleges gerincű főépület oromzatos lezárással vagy sátortetős
épület.
• Áttört utcai kerítés.
7• Telkek hátsó traktusában gazdasági épület.
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03.

ÖRÖKSÉGÜNK / MŰEMLÉKEK

A településünket az egymást követő generációk építik és fejlesztik. Minden új
nemzedék „örökségül” kapja a települést az épített, természeti és táji
környezetével együtt. Az új generáció élhet azzal a lehetőséggel, hogy saját
igénye, ízlése szerint tovább formálja, így tehetségéhez mérten hozzátegyen.
A műemlékek jogszabályok által védettek, hosszú távú szakszerű megőrzésük,
fenntartásuk a közösségi identitásunk megtartásának fontos eszközei.
Nemzetünk közös értékei. Ópályiban két műemlék található.
I. Református templom
Rajk László utca 21/a. Hrsz.: 573/1. Törzsszám: M 6111
Ref. templom, középkori templom felhasználásával épült 1787-ben. Kisebb
mesterséges dombon álló, keletelt, homlokzati tornyos, négyszög szentélyű
templom. Homlokzata klasszicista, tornya romantikus, 1872. A hajóban és a
szentélyben falképtöredékek, 14. századból valók. Bejáratai nyugatról a
homlokzat tengelyében, és délről egy bejárati előtérből nyílnak. Az egyenes
záródású nyugati bejárat felett egy rácsos félköríves ablak nyílik. Ezeket két
oldalról 4 pilaszter pár keretezi, az egyenes vonalú attikafal alatt. A hajó
nyugati végén álló 2 szintes torony az első szinten oldalanként,
vakolattükrökben neogót ablak párok ülnek. Egyszerű osztópárkánya felett a
harangszinten, a négy oldalon nagyobb neogót ablakok nyílnak, felettük fél
órapárkány óralemezekkel. Törtvonalú, hasábtagos gúlasisakja fémlemez
borítású. Délen a torony felőli nyugati végén egy félköríves ablak nyílik,
mellette kelet felé félköríves záródású ablakok alattuk egy ívelt oromfalas,
nyeregetetős, vakolt díszítésű bejárati előtér. Az egyenes záródású, sarkain
támpilléres egykori szentélybe délről három, rézsűs bélletes nagyobb méretű
félköríves záródású ablak nyílik. Az északi falat semmi nem tagolja. Kontyolt
nyeregtejét műpala borítás fedi.
9
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II. Görög katolikus templom
Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 1. Hrsz.: 247. Törzsszám: M 6110.
A templom, barokk, 18. sz. második felében épült. Berendezés: ikonosztáz, 19.
sz. utolsó harmada.
A település központjában található kisebb dombon fekszik az épület. Egyhajós,
hosszházas, két oldalán homorúan íves szentéllyel, egy homlokzati toronnyal
épült, nyeregtetős, DNy felé néző szentéllyel. Bejárata a hosszház ÉNy-i rövid
oldalával egybeépített torony alatt nyílik. Szegmensíves, szalagkeretes
bejárata felett félköríves szalagkeretes ablak található, melyet a bejárattal
együtt két falpilaszter keretez. Körbefutó párkány választja el a következő
szinttől, melyben faltükörben üllő körablak, felette az osztópárkánnyal
elválasztott harangszinten pilaszterek keretezte félköríves, szalagkeretes ablak
található, felette teljes órapárkány fut körbe. A torony enyhe rizalittal ugrik előre
a hajóból, melyhez íves oromzattal csatlakozik. A torony sarkai lekerekítettek,
a sisak tört, párnázott réz. Ny-i oldalán lizénák keretezte három félköríves,
szalagkeretes ablak, a főbejárat felé legközelebb eső alatt egyenes záródású
szalagkeretes bejárat nyílik. A szentély szélesebb, mint a hajó, Ny-i oldalán
lizénák keretezte félköríves ablak, a szentélyzáródásánál is ugyanilyen és a
szentély K-i oldalán is. A K-i oldalon is három félköríves szalagkeretes ablak
található a lizénák között. Az épület hódfarkú cseréppel van fedve,
nyeregtetős, a szentély fölött huszártorony áll.
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ÖRÖKSÉGÜNK / HELYI VÉDETTSÉG
Ópályi településképe és történelme szempontjából meghatározó,
hagyományokat őrző építészeti- és táji értékek védelme, valamint a település
építészeti örökségének, arculatának a jövő nemzedékek számára való
megóvása közös érdekünk. Lehetőségünk van arra, hogy a településtörténeti
szempontból figyelemreméltó, kiváltképp jelentőségteljes építészeti- és táji
értékeket helyi védelem alá helyezzük. A település gazdag lakóházakban. Ez
utóbbi épületek szépsége – többek között – az épületek tagoltságában, az
arányaiban, a fedélformájában, a hagyományos anyaghasználatban, a meszelt
falakban, a tornácoszlopok ritmusában, a külső díszítőelemekben rejlik.
Településünk büszke ezen értékekre, ezért megőrzésüket fontosnak tartja.
I. Általános iskola és szolgálati lakás
Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 3. Hrsz.: 246.
Az épület előkert nélkül telepített földszintes, magastetős utcával párhuzamos
gerincű épület. A telekhatár mentén beforduló udvari szárnnyal. Az épület
közfunkciókat látott el. Jelenleg kihasználatlan, felújításra szorul.
Helyi védett épület.

13

II. Görög katolikus temető és Millenniumi emlékpark
Árpád utca Hrsz.: 532.
A település önkormányzata 2000-ben a régi felhagyott Görög-katolikus temetőből
kialakította a Millenniumi Emlékparkot. Az emlékpark központi eleme a
hagyományos fa harangtornyot formáló épület, melyet körülölelő területen
sírhelyek kőkeresztekkel találhatók.
Helyi védett terület.
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III. Régi református temető
Rajk László utca Hrsz.:1.
Felhagyott, már temetésre nem használt terület, részben kopjafás területekkel.
A majdnem embermagasságú fából faragott kopjafák a sírhalmok végébe
vannak tűzve. E mellett a síremlékállítás helyben szokásos másik típusa a
sírkő elhelyezés. A sírkövek főként műkőből készültek.
A temető szorosan hozzátartozik a településen élők emlékezetéhez, melyet az
is bizonyít leginkább, hogy azok gondozottak, koszorúkkal, virágokkal
díszítettek.
Helyi védett terület.
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IV. Jókai Mór Általános iskola
Kálvin János tér 10/b. Hrsz.: 559/B .
A XVIII. századig az elemi iskolában vallástan, olvasás és írás, valamint az ének
mellett a latin tanításával is foglalkoztak. A XVIII. században épült a görög
katolikus templom és az építkezéskor külön paplakot és iskolahelyet is kijelöltek,
majd építettek fel. A népoktatási törvény alapján kezdődik a községi iskola
szervezése. Így községünkben felépült egy új községi iskola, ahova elsősorban
izraelita vallású gyermekek, valamint azon szülők gyermekei jártak, akik a két
felekezet papjával ellentétben voltak. Az 1920-as években kezdte működését a
Teológia Főiskola. ez héber teológia volt, mintegy 250-300 növendékkel.
Nemcsak Szatmárból és a Nyírségből, de még Kárpátaljáról és a felvidékről is
jöttek a fiatalok tanulni. az iskola 1943-ig működött. 1944 őszén a lakosság
összefogásával felújították a felekezeti iskolát. A megszépült intézményben a
tanítás november 15-én kezdődött 225 tanulóval és 6 tanítóval. Államosításkor
községi tulajdonba 4 épület, 5 tanterem és 3 szolgálati lakás volt. A fokozatosan
növekvő tanulólétszám miatt újabb tantermek építése vált szükségessé. 1971ben az Árpád u. 1-3. szám alatt épült egy 4 tantermes iskola. 1986-ban került
átadásra egy modern iskolaépület, amelyben 7 tanterem, 3 szertár, tornaterem,
kiszolgáló helyiségek nyertek elhelyezést.
Az épület szellemisége miatt helyi védett épület.
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V. Falusi galéria és Helytörténeti gyűjtemény
Szent II. János Pál pápa tér 2. Hrsz.: 549/2.
Egy használaton kívüli, még Klebelsberg Kuno kultuszminiszter idejében épült
iskola épület került felújításra.
A két nagyobbik termének egyikében helytörténeti gyűjteményt, a másik
nagytermében kiállítást tekinthetik meg. A két kisebb helyiségben Horpácsik
János emlékszobát, a másikban Varga József fafaragó népi - iparművész
alkotásait láthatják az ide látogatók. Az udvaron régi használati tárgyakból
szabadtéri kiállítás van.
Az épület az egyik helyszíne az Ópályi aratófesztiválnak.
Az épület szellemisége miatt helyi védett épület.
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ÖRÖKSÉGÜNK / HELYTÖRTÉNETI ÉRTÉKEK
Lakóépületek
A település és lakóinak történelméhez, identitásukhoz hozzá tartoznak őseink
lakóépületei. A településen viszonylag kevés számban találhatóak ilyen jellegű
épületek. Ezek nagy része már olyan állapotban van, hogy megmentésük nem
oldható meg, de jelen kiadvány keretein belül mégis szükségét érezzük néhány
még meglévő épület korlenyomatként történő megörökítésének.

Hagyományos kialakítástól eltérő épület, csonkakontyával, gazdag homlokzati
vakolt díszítésével, fa oszlopos tornácával.
Különleges homloktornácos épület

Zártsorú beépítésű, utcával párhuzamos gerincű polgári lakóépület.
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Hagyományos kialakítású kő vagy fa oszloptornácos lakóépületek is szép
számmal megtalálhatók a településen.
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Emlékművek, szobrok, településképet alakító közterületi építmények
templomok területi tagozódásban
A települések köztereinek hangulatát nagyban befolyásolják a rajtuk elhelyezett
képzőművészeti, építészeti elemek. Az épületek mellett ezen emlékek is a
település lakosainak identitást meghatározó eszközei.
I.-II. világháborús emlékmű
Régi zsidó temető
13 Aradi Vértanú emlékműve
Trianon emlékmű
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Kő kereszt (Árpád u.-Dózsa Gy. u. sarok)
Kő kereszt (Árpád u.-Zrínyi I. .u. sarok)
Emlékmű ( Millenniumi park)
2 db Kő kereszt (Görög katolikus templom kertje)
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Kő kereszt (Árpád u.-Zrínyi I. u. sarok)

Kő kereszt (temető)

720 éves Ópályi emlékmű (Szent II. János Pál pápa tér)

Kő kereszt (Széchenyi u.)

Kálvin János emlékmű (Fő tér)

Szent II. János Pál emlékmű (Szent II. János Pál pápa tér)
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A település közterületein megtalálhatók az emlékezések
kopjafái.
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Fő tér
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Régészeti lelőhelyek
A régi korokból megmaradt régészeti lelőhelyek hűen mesélnek az adott kor
szokásairól, kultúrájáról. A maradványok a szakértőknek tudományos
kutatásokon keresztül - többek között - az egykori élet mindennapjait ismertetik.
A település lakosai számára fontos, hogy a jelen- és az utókor számára mind
teljesebben őrződjön meg a település múltja.
Ópályi közigazgatási területén 9 db nyilvántartott régészeti lelőhely található,
melyek közül napjainkig nem mindenütt történt régészeti feltárás.
Magyarország egyik legjelentősebb későbronzkori lelethorizontja az Ópályi
horizont.
A Szamos-Kraszna közi árvízszint csökkentő tározó építése során is jelentős
régészeti leletek kerültek elő. Mindezek a leletegyüttesek a terület ősidő óta
lakott mivoltára utalnak.
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ÖRÖKSÉGÜNK / TÁJI- ÉS TERMÉSZETI ÉRTÉKEK
Védett területek, egyedi védelem
Település külterületét érinti Natura 2000 Különleges Természetmegőrzési
terület (SCI)
Az Európai Unió által létrehozott Natura 2000 egy olyan összefüggő európai
ökológiai hálózat, amely a közösségi jelentőségű természetes élőhelytípusok,
vadon élő állat- és növényfajok védelmén keresztül biztosítja a biológiai
sokféleség megóvását és hozzájárul kedvező természetvédelmi helyzetük
fenntartásához, illetve helyreállításához.
A térképen a lilával sraffozott területek élveznek Natura 2000 védelmet.
A település kiemelkedő természeti értékeit a Kraszna-menti rétek különleges
természet megőrzési terület tartalmazza.
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04.

TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL
MEGHATÁROZÓ TERÜLETEK
Településrészek
A község egyközpontú település. A helyi lakosság részére szolgáltatást nyújtó
üzletek, italbolt stb. jórészt a meglévő lakóépületek átalakításával, átépítésével
jöttek létre. A község belterülete többségében hagyományos beépítésű és
telekhasználatú lakóterület, melyben csekély számban, egyedileg helyezkednek
el a középületek. Településkép szempontjából így két fő egységet
különböztetünk meg. Az építészeti karakterek tekintetében területi lehatárolásra
került: a lakó funkciójú településrész, valamint a külterület és egyéb terület.
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LAKÓ FUNKCIÓJÚ TELEPÜLÉSRÉSZ
A település lakóterületeinek kialakítása magán hordozza a kialakulás
időszakának sajátosságait.
Hagyományos lakótelkek esetén sok helyen maradt még meg a lakótelkek
hagyományos és jellegzetes beépítése, amit az utcavonalra merőleges
tetőgerincű előkert nélküli vagy kismélységű előkerttel rendelkező házak
képviselnek.
A régi telkeken többnyire egyszintes, utcára merőleges gerincű, keskeny
szélességű, magas tetős épületek 35-45 fok közötti tetőhajlásszöggel épültek.
A közterület szélességi mérete megfelelő, megoldott a gyalogos- és
gépjárműforgalom térbeli szétválasztása, valamint a felszíni vizek elvezetése is.
A későbbi építésként megjelent a négyzetes alaprajzú, kétszobás,
általánosságban 100 négyzetméter körüli alapterülettel tervezett, sátortetős,
családi háztípus. Ennek a stílusa szakított a hagyományos, népi építészet
formavilágával, kompakt kialakítású, de nehezebben bővíthető volt. Az épületek
sátortetős kialakítása azért volt fontos, mivel a sátortető a leggazdaságosabb
megoldás egy négyzet alaprajzú épületen.
A típustervek elterjedésével a 1980-as évek körül megjelentek a településen a
egy szint magas utcával párhuzamos gerincű épületek is.
Ezek az eltérő épületállományok a településen keverten helyezkednek el, nem
egységes építészeti karaktert alkotva.
Ezen településrészek jellemző beépítési módja az oldalhatáron álló beépítés. A
kerítés átláthatóságát, egyes részeken, kísérő növényzet telepítésével
csökkentették. A közterület szélességi mérete itt is megfelelő, megoldott a
gyalogos- és gépjárműforgalom térbeli szétválasztása, valamint a felszíni vizek
elvezetése is.
Ezen a területen szórtan és csekély számban találhatóak meg a középületek,
ezért azok nem kerültek külön építészeti karakterként lehatárolásra. Ennek
ellenére a teljesség érdekében a középületekre vonatkozóan is ajánlások
kerültek megfogalmazásra az 5. fejezeten belül.
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KÜLTERÜLET ÉS EGYÉB TERÜLET
Ópályi külterületén kevés számban vannak jelen és – többek között ennek
köszönhetően is – jól megférnek egymás mellett a nagyüzemi állattartás-,
növénytermesztés épületei, a turisztikai funkciójú területek, s nem utolsósorban a
védett természeti értékek.
A mezőgazdasági üzemi területek egyenletesen szétszóródva találhatóak a
település területén. A telepek kialakítása az ott alkalmazott termelési
technológiákhoz alkalmazkodik. Az állattartás számára itt kedvezőek a feltételek
(rétek, legelők, kaszálók).

A település gazdasági telephelyi szintén szétszórtan találhatóak. A jelentősebbek
közvetlenül a település belterületéhez kapcsolódnak.
A település déli részén kis területen kertes terület található.
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Ópályi külterületi részeinek egy része a Kraszna-menti rétek különleges
természet megőrzési területhez tartozik.
Ezeken a területeken megindultak a természeti értékek védelméhez,
bemutatáshoz kapcsolódó turisztikai fejlesztések.
Az itt található épületek, építmények megpróbálnak illeszkedni az őket körülvevő
természeti környezethez anyag- és színhasználatuk révén.
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Jelentős a település külterületének mezőgazdasági használata.
A területeket zömében szántóként hasznosítják.
A település déli részén kis területen kertes terület található.
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05.AJÁNLÁSOK/LAKÓ FUNKCIÓJÚ TELEPÜLÉSRÉSZ
Az épített környezet alakítása, formálása során olyan települési környezet
létrehozása, megtartása és fejlesztése a cél, amely minden korosztály
számára élhető környezeti feltételeket teremt. Az ajánlások arra szolgálnak,
hogy mindenki tisztában legyen azzal, milyen általános elveket vegyünk
figyelembe lakókörnyezetünk építése, újítása, szépítése esetén. Az alábbi
illeszkedési szempontrendszer - a hagyományos építészeti karakter
megőrzése érdekében - végigvezet a lakó funkciójú településrészen
ajánlott telepítés, magasság, tetőhajlásszög, tetőforma, homlokzatképzés,
anyaghasználat, kerítés, ajtók, ablakok, kertek, kerti építmények, utcák
kialakítási módozatain.
Telepítés
A településrészen a házak telepítése oldalhatáron álló, a telken belüli
elhelyezkedése az utcára merőleges rendszerű. A házak az utcafronttól egyenlő
távolságra vannak. A nem utcára merőlegesen telepített, indokolatlanul, s
nagymértékben „hátrahúzott” ház építése nem javasolt. A házak a telek oldalhatárán
állnak, így a ház mögött, növényzettel határolva kialakítható a védett kert. Az előkert
mérete 3- 5 méter. Az újonnan épített házakat ugyanannyira kell visszahúzni az utca
vonalától, amennyire a szomszédos házakat telepítették. Az intézmények
szabadonállóan telepítettek, ez a telepítési mód továbbra is követendő.
Magasság
Településrészen az épületek magassága közel azonos. A meglévő épületek közé
épülő új házaknak hasonló magassággal kell épülniük, mint környezetükben
találhatók. A túl magas házak nem illeszkednek a település lakó funkciójú
településrészének utcaképébe. Ez alól a középületek kivételt képeznek.
Tetőhajlásszög
Településrészen a háztetők hajlásszöge közel azonos. A meglévő épületek közé
épülő új házaknak hasonló tetőhajlásszöggel kell épülniük, mint környezetüknek. A
túl magas vagy a túl alacsony hajlásszögű tetővel rendelkező épületek nem
illeszkednek a település lakó funkciójú településrészének utcaképébe.
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Tetőforma
A településrészen lévő házak tetőformája egyszerű. Új házak építésénél a
szomszédok figyelembevételével kell illeszkedni.
Amennyiben az építési telek körül kialakult egy nyeregtetős házakból álló
utcakép, úgy oda ne tördelt tetőformájú épület kerüljön, hanem a szomszédos
épületekhez hasonló nyeregtetős tetőformájú.

Amennyiben az építési telek körül sátortetős épületek állnak, úgy oda ne tördelt
tetőformájú épület kerüljön, hanem a szomszédos épületekhez hasonló tömegű
és tetőformájú.
A közintézményeknél szintén magastető javasolt.

Anyaghasználat (színek)
Az épületek színvilága változatos, ám megfigyelhető egy visszafogott illeszkedés,
azaz hasonló anyag- és színhasználat. Ajánlott, hogy az új házak a már meglévő
épületek színvilágához alkalmazkodjanak, illeszkedjenek. Nem fogadható el a
feltűnő és kirívó színhasználat (kék, sárga, élénk piros), a rikító színű
fémlemezfedés és burkolat. Kerülendők továbbá a tükröződő felületek.
Nem fogadható el az utcafronton elhelyezett szendvicspanel burkolatú épület
sem.
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Kerítések
A településrészen az áttört kerítések kívánatosak, a tömör és nem átlátható
megoldások csak indokolt esetben (sajátos építési jelleg esetén) fogadhatók el.
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AJÁNLÁSOK / TELEPÜLÉSI PÉLDÁK
A hagyományos falusi házforma nem ellentétes a modern életformával. Így
ezen épületek használhatóak és megőrizhetők szinte eredeti állapotukban
újragondolva a valós életfolyamatok figyelembevételével. A területen új
épületek építése esetén a meglévő házakhoz történő igazodás az alábbi
példák figyelembevétele mellett ajánlott.
Ajtók, ablakok
Az építések során előnyben részesítendők a faszerkezetű nyílászárók pácolt
vagy festett felülettel.
Árnyékoló szerkezetek esetén a zsalugáterek alkalmazása előnyösen változtatja
meg a településképet.
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Építészetileg kedvező hatást eredményez a nyílászárók valamilyen rendszer
szerinti sorolása, összefogása.

39

Település jellemző építészeti részlete az ablakok parapetére felfutó lábazat. Ez
megfigyelhető a régi és mai épületeken is.

Homlokzatképzés, anyaghasználat
Az épületek homlokzata többnyire vakolt kialakítású legyen: a finomtól a durva
felületi kialakításig.
Amennyiben burkolat készül az épületen akár díszítő, akár teljes felületet fedő
kialakításban, úgy a hagyományos natúr téglaburkolat alkalmazása javasolt.
Nem engedhető meg a terméskő vagy az ahhoz hasonló, ragaszott kőutánzatú
lapok használata. Kerülendő a homlokzatok kváderes kialakítása.
Kerülni kell továbbá a tűzfalas kialakítást is. A szemnek is kedvesebbek a
túlnyúló oromzatos kialakítások.
Az oromzatok kialakítása, díszítése történhet faelemek felhasználásával.
Tetőfedő anyagént ajánlott a natúr agyagcserép vagy a mattszürke
fémlemezfedés. Betoncserép alkalmazás esetén kizárólag természetes színek
választandók.
Kerülendő az utca felé garázskapuval forduló kialakítás, helyette inkább egy
olyan megoldás javasolt, amelynek köszönhetően a garázs(ok)ba oldalról, a
telken belülről lehet behajtani. A garázskapu ne legyen hangsúlyos része az
épületnek.
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Kerítések
A kerítések építése során előnyt kell biztosítanunk a hagyományos építőanyagok
alkalmazásának. A tégla-, a fa- vagy az élő növényzetből kialakított kerítések
jóval színvonalasabb lakókörnyezet biztosítanak, mint az olcsó hatást keltő
társaik.
Elvárás, hogy a kerítések ne legyenek tömörek. A tömör kerítés csak ott
fogadható el, ahol valamilyen indokoltsága van. Egyéb helyen az áttört kerítések
javasoltak, amelyek nem csak a külső szemlélő számára esztétikusabbak,
hanem az ott lakók számára is kilátást engednek a környezetükre és elősegítik a
telek „benapozásának” biztosítását.
A kerítések kialakítása során a lakóépületünknél is felhasznált anyagok, színek
alkalmazásával még harmonikusabb, egységesebb hatást érhetünk el.
A kertkapu kialakításakor hangsúlyozzuk a belépés helyét, ám kerüljük a
túlzottan hivalkodó bejárati kialakítást.
A településen a középületek kerítés nélküliek.
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A településen nagy számban fordulnak elő növényzettel befutatott kerítések.
Ez a megoldás nagyban javítja a környezetünk minőségét.
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A településen nagy számban fordulnak elő ágakból, vesszőből fonott kerítések.
Ez a megoldás a hagyományos kerítésépítésre jó példa.
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Kertek, kerti építmények
A mai lakóépületek szerves része a kert. Ha nem megfelelően alakítjuk ki a
kertet, hiába az épület gondos tervezése, a jól megválasztott alapanyagok, a ház
mégsem fogja maradéktalanul betölteni funkcióját, tulajdonosai nem fogják
örömüket lelni az épületükben. A kertek gondos megtervezése is igen fontos.
A növényzet nyáron árnyékot ad, felfogja a szelet. Télen a lombkorona nélküli
ágak között besüt a nap. A kert növényzete arra is lehetőséget teremt, hogy az
épület ne egy sebhelyként, hanem a környezet részeként jelenjen meg.
Lényeges az is, hogy a kertnek legyen intimebb része, ahol az ott élők el tudnak
rejtőzni, és a nyugalmat biztosító térben ki tudnak kapcsolódni.
Növényekkel az épületeket csak részlegesen takarjuk, árnyékoló fákat kizárólag
a déli „kitettségű” falak közelében ültessünk! Az előkertbe ültetett növények
helyének megválasztásakor a ház homlokzati kialakítását, nyílászáróinak
elhelyezését is vegyük figyelembe. Az előkertbe legfeljebb 1,20 m magas cserjék
telepítése javasolt.
Fontos, hogy a felszín alatti közművezetékek (víz, gáz, csatorna, elektromos
áram, telefon- és internetkábel), valamint a járdák tervezésekor, kialakításakor is
gondoljunk a növényzet gyökereinek helyigényére.
A kerti épületeket hasonló körültekintéssel alakítsuk ki és helyezzük el a telken,
mint a főépületeket. Egy rossz helyre épített kerti filagória sokat tud rontani az
összhatáson.
Kerüljük a különálló gépjárműtárolókat, trapézlemez-garázsokat, tárolókat.
A különálló épített kerti pavilonok is „feldarabolják” a kertet, annak kezelését
nehézkesebbé tehetik. A pavilon építése kerülendő, helyette az épületekkel
összeépített és megfelelő tájolású tornác kialakítása javasolt. A tornácok
kiszélesítésével teraszok alakulhatnak ki, melyek tavasztól őszig a család
nyugodt pihenését szolgálhatják.
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Tornácok
A népi építészet egyik, jellegzetes eleme az oszlopos tornác. A tornác az a
folyosószerű, fedett, félig nyitott tér, mely átmenetet képez a kert és a ház között.
Nyáron kiválóan árnyékol, télen viszont megfelelő tájolás mellett nem állja útját
az alacsonyan sütő napsugaraknak. Véd az esőtől, hótól, forróságtól. A régi
házak favázas vagy oszlopos tornácai szép, követendő példák lehetnek.
Megszélesített, vagy terasz fedésként használt átiratként az épület
legkellemesebb helyét alkothatják.
A tornác praktikussága és esztétikus megjelenése okán a ma épülő családi
házak meghatározható eleme is lehet. A ház homlokzatának anyagai
köszönjenek vissza a tornác oszlopainak, szerkezetének anyagában. A
könnyedebb megjelenést kölcsönző fa szerkezet nagyszerűen kombinálható a
tömörebb tégla vagy kő oszlopokkal, illetve bátran ki lehet használni a fára
futtatott növényzet árnyékadó hatását.
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Utcák településképi útmutatója
Az utcák funkciója a telkek megközelítése és kiszolgálása. Az utcák külső képét
annak szélessége, burkolata, világítása, talaj alatti és feletti műszaki
berendezések (közműhálózatok) összessége, járókelők számára elegendő
szélességű járda, valamint a meglévő növényzet állománya határozza meg.
A telkekkel való kapcsolat, azaz a garázs- és telekbejáró egységes kialakítása is
jelentősen befolyásolja a településképi arculatot.
A lakóterületen az utcák nyugodt ritmust sugároznak a rajtuk közlekedőknek,
ezért az ott található épületek megközelítése kényelmes, biztonságos. A
gépjárműforgalom számára megfelelő szélességű közút áll rendelkezésre. Önálló
kerékpárút kialakítását a forgalomi viszonyok eddig még nem indokolták.
A járdák kialakítása megteremtette a biztonságos közlekedés feltételeit. A
meglévő közműhálózati infrastruktúra megfelelően ellátja a település
lakóterületét. Önálló parkoló területek kialakítása nem indokolt, mivel saját telken
biztosítják a megfelelő parkoló számot.
Az út mentén a vízelvezető árokrendszer kialakítása funkciójának megfelelő,
karbantartása biztosított. Az utak egy része fasorral ellátott. A fákat továbbra is
óvni, gondozni kell, a fasorok szerepkörének megőrzése pedig feltétlenül ajánlott.
A járda és a közút közötti „utcakertek” teremtenek kapcsolatot a lakótelkek és a
közterületek között. A telektulajdonosok gyakran szépítik, gondozzák e
területeket. Az egyéni megoldások során törekedjünk arra, hogy e felületek
kapcsolatot teremtsenek az előkerttel és azok egymáshoz is illeszkedjenek,
egységes rendezett utcaképet alkotva.
A lakóutcák jelenlegi kialakításukkal teljes mértékben kielégítik a közlekedési
rendszerrel szembeni elvárásokat, így azok továbbra is a meglévő
szerkezetükkel megtartandók.
Mint ahogyan időről-időre arról lelkiismeretesen gondoskodnak, továbbra is
javasolt a közúti felfestéseket folyamatosan megújítani.
A kereszteződéseknél kerülni kell a takaró növényzet alkalmazását.
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AJÁNLÁSOK / KÜLTERÜLET ÉS EGYÉB TERÜLET
Külterületen találhatók a nagyüzemi állattartás és a növénytermesztés
néhány épületei, a kevés számú turisztikai idegenforgalmi funkciójú
területek,
továbbá
a
védett
természeti
értékek
és
a
megközelítésüket/ellátásukat biztosító infrastruktúrák. A telepek kialakítása
az ott alkalmazott termelési technológiákhoz alkalmazkodik. A védett
természeti területeken Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságával
egyeztetett, egyedi előírások betartása szükséges!
A fejlesztések esetén az építészeti beavatkozás akár modern építészeti
eszközök alkalmazásával is történhet, de azt mindenekelőtt tájba illően kell
megvalósítani.
Az alábbi illeszkedési szempontrendszer végigvezet a külterületen
jellemzően ajánlott telepítés, magasság, tetőhajlásszög, tetőforma,
homlokzatképzés, anyaghasználat, valamint a kerítés, ajtók, ablakok
kialakítási módozatain.
Telepítés
A külterületi tanyás vagy mezőgazdasági területek épületállománya különálló
épületek összessége. Ezeket a területeket széles fasorok határolják le - a
szükséges védelem biztosítása érdekében. Ezek a fasorok megtartandók és a
szükséges helyeken pótlandók. A gazdasági területre vezető bekötőút mentén
kétoldali fasor telepítése javasolt. Látványvédelem érdekében jelentős
mennyiségű fasor telepítése javasolt. A telken található gazdasági- és
lakóépületek összevonása nem elfogadható.
Magasság
A gazdasági épületek technológiai okokból magasabbak az általában földszintes
lakóépületektől.
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Tetőhajlásszög
A nem technológiai funkciót ellátó épületeken a 35-45 fok lejtésű nyeregtető az
elfogadható. Az épületeken a nyeregtetős vagy fél nyeregtetős tetőforma az
elfogadott, ám a lapos tetős vagy manzárd tetőforma nem fogadható el.
Tetőfedő anyagként a zsúp, a nád, a natúr vagy vörös égetett cserép ajánlott.

Tetőforma
Külterületen a nyeregtetős tetőforma jellemző és ez továbbra is ajánlott. Lapos
tetős tetőforma kerülendő ezeken a területeken.

Anyaghasználat (színek)
Kerülendő az élénk (sárga, kék, vörös) színek használata, valamint a tükröződő,
natúr fémfelületek alkalmazása. Törekedni kell az épületek hagyományos
anyaghasználatára. Csak indokolt esetben alkalmazható szendvicspanel
szerkezet.
A védett területeken a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságával egyeztetetett,
egyedi előírások betartása szükséges!
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Kerítés
Amíg a településrészen az áttört kerítések kívánatosak, addig a tömör és nem
átlátható megoldások nem fogadhatók el.
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AJÁNLÁSOK / TELEPÜLÉSI PÉLDÁK
Homlokzatképzés, anyaghasználat
Gazdasági területeken, az országos jelentőségű védett természeti területek
esetén Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósággal egyeztetett, egyedi előírások
betartása szükséges!
A többi területen úgyszintén elvárás a környezetbe illesztés, mivel az épületeket
csak néhány esetben takarják fák. A színválasztásnál is törekedni kell a
természetes színek használatára.
Az épületek homlokzata többnyire vakolt kialakítású legyen: a finomtól a durva
felületi kialakításig. Könnyűszerkezetes épületek esetén fontos a megfelelő szín
és felületi struktúra kiválasztása.
Az oromzatok kialakítása, díszítése történhet faelemek felhasználásával.
Tetőfedő anyagént ajánlott a natúr agyagcserép vagy a mattszürke
fémlemezfedés, emellett a természetes anyagok - nád-, zsindely-, zsuppfedés is elfogadhatók.
A telephelyek esetén a kerítések építése nem jellemző.
A rikító színek használatát kerülni kell. Ezek a színek károsan befolyásolhatják a
környék élővilágát.
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06.

JÓ PÉLDÁK /ÉPÜLETEK,
ÉPÍTÉSZETI RÉSZLETEK, KERÍTÉSEK, KERTEK

A házunk építészeti részletei, a telkünket lehatároló kerítés kialakítása,
valamint a kertünk elrendezése közötti harmonikus „viszonyhálózat”
megteremtése igen fontos feladat. A jól összehangolt külső és belső tér
mindamellett, hogy kedvező esztétikai élményt nyújt, javítja az
életminőségünket is. Ezért a jó példák bemutatása nemcsak az egyes
részletek kiemelésére, hanem az összkép bemutatására is hangsúlyt
helyez, mivel csak így érhető el a szemet gyönyörködtető, nyugodt, békés
összhatás.

Újépítésű középületek esetén a Mesevár Óvoda épülete jól példázza a település
fejlődő építészeti arculatát. Az épület anyaghasználata, léptéke és színvilága
példaértékű.
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A település óvodájának másik telephelyén meglévő épület kerültek kiegészítésre
új épületekkel. Az épületrészek egységes új építészeti arculatot kaptak. Az
épület tömege, aránya jól megkomponált. Színvilága, anyaghasználata
példaértékű.

A görög katolikus templomhoz tartozó parókia épület jó példája az egyszerű
építészeti eszközökkel megformált, de mégis nívós épületnek. Színvilága,
anyaghasználata megfelelő.
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Új építésű lakóépületek esetén is sok szép példa található a településen.
Ez az épület jól példázza a megfelelő szín és anyagválasztást.

A lakóépület jól példázza az épület és környezetének összhangját, azt hogy
miként lehet az épület megfelelő növényzet telepítésével környezetének részévé
tenni.
Példaértékű az épület szín- és anyagválasztása is.
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A meglévő épületállomány megtartása melletti is létrehozhatóak, értő
hozzáállással kialakíthatóak olyan épületek, melyek a mai kor színvonalának
megfelelőek. Az épület erre a törekvésre jó példa.
Példaértékű az épület szín- és anyagválasztása is.

A településen sok helyen megtalálhatóak a 10x10 m méretű sátortetős
lakóépületek. Ez az épület a felújítás során a megfelelő anyaghasználat és
színválasztás miatt kellemes hangulatot áraszt. Az átalakítással az épület
megkapta a mai kor elvárásainak megfelelő műszaki tartalmat.
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Ez a példa is 10x10 m méretű sátortetős lakóépület átépítése, megtartva az
épület eredeti karakterét.
Példaértékű az épület szín- és anyagválasztása is.

Ez a példa is 10x10 m méretű sátortetős lakóépületre, melynek színválasztása
és modern ereszkialakítása egyedi építészeti hangulatot teremt.
Példaértékű az épület visszafogott szín- és anyagválasztása is.
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A kevés számban még meglévő tornácos lakóépületek felújításra látunk ezen a
képen jó példát. Meghagyva az eredeti épület főbb építészeti jellemzőit,
kialakításra tudott kerülni egy mai lakóépület.

Új épület építése esetén is fontos a megfelelő tömegformálás, anyagválasztás és
színhasználat, a képen erre láthatunk jó példát.
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Az épületek kialakítása során kiemelten fontos az épület környezetének
rendezése is (nem csak a kerítésen belül). Az épület és környezete példaértékű.
Az épület színvilága, anyaghasználata is követendő példa.

A képen látható példa is a környezetének kialakításával, rendezettségével hívja
fel magára a figyelmet.
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Építészeti részletek tekintetében is gazdag a település. Szép előtetők és
kerítésrészletek találhatóak. Az asztalos munkák külön műremekek. A régi
épületek oromzatai még lepusztult állapotokban is szépek. A település
utcabútorai is egyedi megjelenésűek.
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07.

JÓ PÉLDÁK / SAJÁTOS ÉPÍTMÉNYFAJTÁK
REKLÁMHORDOZÓK
Az utcaképhez a hirdetőtáblák, a reklámfelületek, a cégérek is ugyanúgy
hozzátartoznak, mint az épületek vagy a növényzet.
Amíg a középületeken inkább a plasztikus betűfeliratok dominálnak, addig a
cégérek tekintetében az épület építészeti stílusához illeszkedő természetes
anyagokat és formákat használó kialakítások jellemzőek. Ezek a természetes
kialakítások előfordulnak a hirdetőrendezések esetén is.
A településen óriásplakát nem helyezhető el.
A hírközlési adótornyok a településen csak meglévő tartószerkezeten
helyezhetők el. A település belterületén nem helyezhető el új adótorony.
A műszaki berendezések (gépészeti berendezések, klímaberendezés kültéri
egysége, napelem, napkollektor) elhelyezése úgy történjen, hogy azok
közvetlenül ne jelenjenek meg az utcaképben, erre vonatozóan a településen
nem lehető fel jó példa.
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08.

BEÉPÍTÉSI TERV FEJLESZTÉSEK

A település jövőbeli fejlesztései a református templom tömbjében kerültek
előkészítésre.
Itt kerülne kialakításra a község új egészségháza.
Az épület tervezője: Kulcsár Attila DLA.
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