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Bevezetés |3

BEVEZETÉS
Epöl Község arculati kézikönyve a település
értékeinek, örökségének a bemutatása mellett
felhívja a figyelmet a javasolt, követendő
megoldásokra, mind a zöldfelület mind az épített
környezet vonatkozásában.
Célunk, hogy az itt lakókat, és az ide költözőket
megismertessük a községben rejlő értékekkel,
lehetőségekkel.
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A környezetformáló munkájuk nem korlátozódhat csak a
saját telkükre, épületükre, kertjükre, óhatatlanul az
utcaképet és ez által a település egészét formálják. Ennek
a felelősségteljes tevékenységnek a végzéséhez kíván a
könyv segítséget adni!
Mivel csak a közösség által elfogadott szabályok lehetnek
azok, amik a gyakorlatban is megvalósíthatóak, ezért a
kézikönyvünk megvalósításánál kiemelten fontosnak
tartottuk a minél szélesebb körű társadalmasítást.
Reméljük az elkészült, és kiinduló pontnak tekintett
dokumentum, valódi segítséget nyújt az itt élő
közösségnek!
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EPÖL BEMUTATÁSA
Epöl község Komárom-Esztergom megyében, az esztergomi járásban, a
megye délkeleti részén, a Gerecse hegység keleti peremvidékén
helyezkedik el, az Őr-hegy, és a Babály-hegy vonulata közötti völgyben.
A települést nyugatra Bajna, északnyugatra Nagysáp, északkeletre
Sárisáp, délkeletre Máriahalom, délre Gyermely határolja.
Epöl község már a magyarok honfoglalása előtt is lakott település volt,
amit a falu határában előkerült régészeti leletek is bizonyítanak. Az
első település nem a község jól ismert helyén, hanem a mai temető
mögött, az Öreg-falu vagy Szentegyház nevezetű dűlőben feküdt.
Első írásos említése 1225-ből maradt fenn Epely néven. A
későbbiekben Epel, Epeei, Epöll és Epely néven említik a különböző
források. Epöl első ismert lakosa és birtokosa Epelyi Vendégi volt,
valószínűleg a község nevét róla vehette. Epöl vidékét a tatárok 1242
tavaszán végigpusztították, de a község nem néptelenedett el.
Úgy tartják, hogy az Őrhegy lábánál található mészkőbarlangokba 1. térkép: Az Első Katonai Felmérés (1763-1787)
bújtak el a mongol hordák elől a helyiek. Epélyi Benedek és családján
kívül a királynéknak is voltak birtokai Epölön. Az itt élők egy része
hadba szálló jobbágy volt, más része pedig az esztergomi és budai
királyi udvarnak szállított meghatározott mennyiségű bort évente
(boradózó falu).
V. István király 1270. július 26-án Epölt, valamint bort adományozó
jobbágyait az esztergomi káptalannak adományozta, amit fia, IV. Kun
László király, 1275. január 5-én, a pápának írt dokumentumban
hagyott jóvá. Az epöli jobbágyok ezt zokon vették.
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Az 1526-os mohácsi vész után a törökök fokozatosan végigpusztították
a Duna jobb partján fekvő településeket. Az esztergomi járás legtöbb
falva, köztük Epöl is 1532-ben elpusztult.
Az Epöliek ebből az időből mentették meg az ún. Simor-kódexet (Assisi
Szent Ferenc életét tartalmazó töredékkódex), amelyet aztán Simor
János bajnai plébános, - később hercegprímás – kezén keresztül, 1848ban a Nemzeti Múzeumhoz került.
Epöl csak a XVII. században válik újra lakott településsé. Az első
magyar betelepülők mellett szlovák és német telepesek is érkeztek a
faluba. A református magyarok 1714-ben elköltöztek a faluból, a
közeli Gyermely községbe, Kollonich Lipót bíboros esztergomi érsek
felekezeti rendeletének következményeként. A faluban megtelepedett
szlovákok és németek a római katolikus vallású magyarokkal kötött
vegyes házasságok következtében a múlt század végére
elmagyarosodtak.
2. térkép A Második Katonai Felmérés (1806-1869), lent a település látképe
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A falu férfi lakossága közel két évszázadig szén- és kőzetbányászatból
élt, ezek megszűnte után pedig a környéken folytattak különböző
tevékenységeket. Mindemellett a helybéli lakosság egy része mára a
mezőgazdaságból tartja fenn magát.
Epöl morfológiai szempontból egyutcás völgyi falu volt, a község a
Bajna-Epöli-vízfolyás mentén telepedett meg. A község később több
utcával bővült. Az először benépesült, Kossuth Lajos utca, ma a
település főutcája, mely a falu középső részén kiszélesedik, itt
helyezkedik el a polgármesteri hivatal és itt volt az iskola is. Erre az
utcára merőleges tengely jellemzi a főtér, a Hősök tere, kialakítását,
amelynek a domb felőli végén található a település temploma. A
templom mögött szép parkot alakítottak ki, ez a rész ma a település
központja, szíve. A községet élénk kulturális élet jellemzi, minden
évben éves programterv szerint rendeznek a programokat, helyi és
nemzeti ünnepeket.

A templom tornya az egykori iskola udvaráról, a templom mögötti park és a Kossuth Lajos utca
részlete
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ÖRÖKSÉGÜNK, ÉRTÉKEINK
Keresztelő Szent János római katolikus templom
1333-ban Epölnek már saját plébániája volt. A török hadak dúlása következtében az eredeti Árpádkori templom alapjaira 1730 körül új kőtemplom épült. Mivel a régi templom már -a megnövekedett
lélekszám miatt - nem tudta kiszolgálni a híveket, a közösség és az Esztergomi Káptalan közös
munkájaként 1805-ben új templomot szentelt, későbarokk stílusban. Ez Epöl jelenlegi temploma.
Figyelemre méltó három oltára közül a főoltár, amely fából készült, s a román stílus jegyeit viseli
magán. Több művészeti értékű festménye között a főoltárkép is említésre méltó, amelyet Zanussi
József festett 1805-ben Nagyszombatban és Jézus keresztelését ábrázolja a Jordán folyóban. Az
öregharangot 1740-ben Iozeph Steintock öntötte Budapesten, a barokk oltár alsó részét Sándor
család 1859-ben adományozta az epöli templomnak. A templom orgonáját Rieger és Társa készítette
az 1900-as évben. A templom és környezete 2493-as törzsszámon műemléki védelem alatt áll.
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Epöl hagyományos lakóházai, présházai
Műemléki védelem alatt nem áll, de településképi, építészettörténeti értéket képvisel
néhány hagyományos lakóház, amelyek a tájegységre jellemző homlokzati kialakítással
rendelkeznek, megőrzésre, néhányuk felújításra szorul.
Ezek az épületek a XX. század eleji népi építészet emlékei, koruk alapján hozzávetőlegesen
száz évesek. Pályázati forrásból szépen, az eredeti karakternek megfelelően felújították a
Kossuth Lajos utca 11 alatt álló lakóházat (bal alsó képen látható).
A szőlőhegyen ennél fiatalabbak azok az épületek, amelyek a szőlő-és bortermeléshez
kötődnek. A terület megtartotta egykori karakterét, a telkek nincsenek egymástól
kerítésekkel elválasztva, az épületek „úsznak a zöldben”.
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Természeti értékek
Az Epöli szarmata vonulat néven jelölt kiemelt természet-megőrzési terület, a
Natura 2000-es hálózathoz tartozik.
A település külterületének jelentős része a Nemzeti Ökológiai hálózatokat
összekötő ökológiai folyosó része, amely a területek között a fennmaradásukhoz
szükséges ökológiai kapcsolatokat biztosítja.
Az Őr-hegy epöli oldalában található az Öreglyuk rétegbarlang, mely kiválóan
bemutatja a mészkőbarlangok kialakulásának főbb fázisait. Szintén a Natura
2000-es hálózat része a Kákás-tó nevű, egykoron vízzel borított terület, mely
mára kiszáradt.
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Helyi
jelentőségű
természetvédelmi
területek, egyedi tájértékek
Helyi védelem alatt álló természeti területek:
1.A Bencevár, illetve a Bencevári forrás és környéke (hrsz. 0121)
2.A Babály és juhállás
3. A Nagyszikla (vagy Fehér-szikla)
A község területén találunk további természeti értékeket, melyek egyedi
tájértéket képviselnek: idős fák, facsoportok, földtani képződmények,
források, időszakos vízfolyások, madár élőhelyek. Kultúrtörténeti tájértékek a
vadászlesek, gémeskutak, kőkeresztek vagy bányászati külszíni fejtés. Részletes
lista a Településképi rendelet 4. sz. melléklete.
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ELTÉRŐ
ÉPÍTÉSZETI
BEMUTATÁSA

KARAKTEREK

EPÖL

Epölön - az arculati jellemzők tekintetében - négy eltérő karakterű
területrész különböztethető meg.
A belterület, amely nagy részben lakóépületeket tartalmaz.
A második karaktert a domboldalban, a település déli, délnyugati
oldalán elhelyezkedő mezőgazdasági kertes területek, illetve az itt
elhelyezkedő épületek alkotják.
A település külterületén találunk egy nagyobb gazdasági üzemi
területet. Ennek a területnek az építészeti megjelenése eltér a falu
általános képétől, ezért önálló építészeti karakterként határoltuk le,
ez a harmadik építészeti karakter.
A település külterületének egy része természetvédelmi terület, vagy
a Nemzeti ökológiai hálózat része, ahol épület elhelyezésére nincs
lehetőség. A fentiek és a mezőgazdasági területek képezik a
negyedik karaktert.

4
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Epöl belterület
Epöl, ahogy Magyarország falvainak jelentős része, mindössze
néhány utcával rendelkező település, ahol a fésűs beépítés a
meghatározó. A házak jellemzően előkerttel kapcsolódnak a
közterülethez. Az eredeti telepítés az utcára merőleges volt, ami az
újabban épült épületek esetében néha már megváltozott.
Az épületek építészeti formavilága, kora változatos, jelentősebb
számban találunk a II. világháború után épült sátortetős típusházból,
ugyanakkor a település egykori arculatára utaló, hagyományos
lakóházak is jelen vannak. Ezek a lakóházak a XX. század elejéről
származnak, néhányuk már átesett kisebb- nagyobb átalakításon.
Az községben, a táji karakterhez illeszkedve, sok a zöldfelületet,
parkot alakítottak ki.
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Építészettörténeti előzmény
Epöl községben az Közép-dunántúli tájegységre jellemző lakóházak épültek.
A 2-3 szobával és egyéb helyiségekkel rendelkező parasztházakat az utcára
merőleges helyzetben építették, tégla- vagy kőalappal, amelyen a vályog, vagy
kő anyagú felmenő fal nyugszik. Helyiségei soros elrendezésűek, azaz egymás
után következnek. Az utca felőli helyiség rendszerint szoba. Később bővítették
több szobásra és előszeretettel alkalmazták a tornácot. Ezek a házak dupla
ablakkal néznek az utcára, és többségük oszlopos tornáccal rendelkezik.
A tornác elhelyezkedése szempontjából az oldaltornác a jellemző, melyet az
utcai homlokzat irányából is megnyitottak. Az oszlopok fából, vagy égetett
téglából készültek.
A gazdasági udvarban különféle falusi tevékenységhez kötődő épületek voltak,
illetve sok esetben a terepbe vájt pince.

Az egységes utcaképet a házak oromzatainak ritmusa adta.
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Epöl, kertes mezőgazdasági terület
A településen a szőlő- és borkultúra egészen az Árpád-házi időkre
nyúlik vissza, ahogy a bevezetőben a boradozó jobbágyokról meg is
emlékeztünk.
A község közigazgatási külterületén, a településtől nyugati-,
délnyugati irányban, a domb oldalában nagy területen szőlő (és
gyümölcs) ültetvények vannak, a kertekben a tevékenységhez
kapcsolódó épületek helyezkednek el.
Építészeti szempontból az itt elhelyezkedő épületek stílusban
illeszkednek a faluban lévő hagyományos épületekhez. A szőlősorok
tetején található épületeket kerítések nem választják el, szervesen
illeszkednek a tájba. A területnek, az épületekkel együtt
meghatározó tájképi jelentősége van.

16 | Építészeti karakterek bemutatása

Epöl

ipari,

mezőgazdasági

üzemi

területek
A magyar vidék fejlődéséhez szükséges a gazdasági aktivitás.
Az Epölről Máriahalomra vezető út mellett, bal oldalon, a Babály
vonulata előtt a síkon, mezőgazdasághoz köthető, részben üres, csarnok
jellegű épületek találhatók.
Az itt lévő épületek léptékükben, telepítésükben különböznek a község
lakó- és igazgatási részein lévő épületektől, ezért a kézikönyvben külön
építészeti karakterként határoljuk le.
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Epöl külterület, beépítésre nem szánt
területek
A község külterületén, erdők, szántók, füves területek találhatók.
Epöl közigazgatási területének egy része az ökológiai folyosóhoz
tartozik, településképi szempontból meghatározó terület. Az Őr-hegy
tetejéről páratlan kilátás nyílik a Gerecse vonulataira, és az alatta
megbúvó településekre. A Babály vonulatának legutolsó dél-keleti
tömbje a Szarka-berek, melynek tetején a Kőszikla sziklacsoport fehérlik.
A tetején álló túrázó elé a környék legszebb körpanorámája tárul.
Kiválóan látni a Gerecse, Pilis, Budai-hegyek illetve a Dunazug vonulatait.
Juh-állás ősborókás, melynek területén, több helyen látni forrásvízi
mészkősziklákat.
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ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ
Epöl
ÁLTALÁNOS BEÉPÍTÉSI AJÁNLÁSOK
Az építészeti útmutatóban szereplő
ajánlásainkkal
szeretnénk
segítséget
nyújtani építész és építtető számára, hogy
a
településen
olyan
épületeket,
épületfelújításokat valósítsunk meg a
jövőben, amelyek megőrzik a település
egyedi hangulatát.
TELEPÍTÉS
Epöl község legkorábban beépült utcáiban,
így a Kossuth utcában, az utcavonalas
telepítés a meghatározó. Az egyvonalban
elhelyezett épületek adják az egységes
utcaképet
A településen, az oldalhatáron álló, utcára
merőleges rendszerű kialakítás a leginkább
jellemző.
Új ház építésekor, javasolt az utcában
meglévő épületek telepítéséhez illeszkedni.
Az épületet indokolatlanul visszahúzni,
vagy elforgatni a jellemző tengelytől nem
javasolt.

5
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MAGASSÁG
Településképi szempontból indokolt, hogy
a jelenlegi szövetbe újonnan beilleszteni
kívánt
házak
hasonló
építménymagassággal épüljenek, mint a
már meglévő épületek.
Általában az egyszintes házak a jellemzők,
a község középső részén, a Kossuth
utcában vannak emeletes épületek.
Építménymagassággal a szomszédos
házakhoz ajánlott igazodni, általános
esetben javasolt az egyszintes kialakítás.
(Sajnos a főutcán sok esetben, a 80-as
években épült meglévő épületeknél nem
vették
figyelembe
az
illeszkedés
szabályait.)
TETŐHAJLÁSSZÖG
A községben a meglévő lakóépületek
tetőhajlásszöge javarészben 35-45 fok
között van.
A meglévő település szövetbe épülő új
házak is hasonló tetőhajlásszöggel
épüljenek, mint környezetükben lévők.

Példa a településen tetőhajlásszög és magasság
illeszkedésre.
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TETŐFORMA
A településen lévő tetőformák általában
kontyolt nyereg- vagy sátortetők.
A nyeregtetős, vagy ritkábban sátortetős
házakból álló utcaképbe nem javasolt
tördelt, összetett tetőformájú épület,
hanem a szomszédoshoz hasonló.
A manapság divatos, „mediterrán”
tetőhajlásszögű, tetőformájú ház nem
illeszkedik a település karakterébe, ezért
ilyen tetőformájú épület építése nem
javasolt.

Példa a településen a hagyományos
értékekhez illeszkedő tetőformára.
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SZÍNEK
A homlokzatok színvilágára a településen a
világos színek a jellemzőek, új építésnél és
felújításnál is ajánlott a fehér, vagy a
pasztellszínek
világos
árnyalatainak
használata. Kerülni kell a harsány, élénk
színeket.
Nem
elfogadhatóak
a
rikító
fémlemezfedések vagy burkolatok sem.

TEREPALAKÍTÁS
Epöl község a domborzata változatos.
Az épületek telepítésénél ügyelni kell a
terepviszonyoknak megfelelő telepítésre.
Nem megfelelő, ha az épületet belevájjuk
a terepbe nagy árkot képezve.
Példa
a
településen
színhasználatra.

Javasolt
pasztellszínű
nyílászáró.

megfelelő

fehér, vagy világos tónusú,
vakolat,

sötét

színű
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KERÍTÉS
A településen fontos az utca és a
lakóingatlan területének elválasztására
szolgáló
kerítések
egysége.
Epöl
községben hagyományosan az áttört
kerítés a jellemző, a szőlős-gyümölcsös
kertek
kerítéssel
nem
kerülnek
leválasztásra.
Javasolt a léckerítés. A kezeletlen
felületű, tömör, beton elemes kerítés
kerülendő.
Kerüljük a teljesen áttört nád-, vagy
drótfonatos kerítést az utcafronton.

Jellemző példák:
Korai előzménypéldák a vessző-, vagy
léckerítés. (Lásd jobbra)
A hasonló színű, magasságú kerítés
településképi szempontból előnyös.

Építészeti útmutató |23

Epöl külterület, beépítésre nem szát területek
A település teljes közigazgatási területe tájképvédelmi övezet, ezért fokozott körültekintéssel kell
minden beavatkozást (építést és területhasználatot) megvalósítani, a külterületi beépítéseket,
erősen korlátozni kell. A tájképvédelmi jelentőségű területeken reklámfelület elhelyezésére
szolgáló önálló építmény, felszíni elektromos hálózati vagy hírközlési elem vagy építmény
elhelyezése nem ajánlott. A világítás kialakítása során, a fényszennyezés mérséklése érdekében,
csak lefelé világító megoldásokat alkalmazzunk!
A Nemzeti Ökológiai Hálózathoz tartozó ökológiai folyosó területén, az erdő és gyepterületeken
és a vizes élőhelyeken (a Bajna-Epöi vízfolyás környezete) a teljes mértékben megbonthatatlan,
beépítetlen táj a meghatározó arculati jellemző. Ezeken a területeken épület elhelyezése nem
lehetséges. A felhagyott szántóterületeken törekedni kell az egykori természetes, őshonos
növényállomány visszaállítására, inváziós növények telepítése kerülendő.
Erdőterületek: erdősítésnél, mezővédő erdősávoknál és takarófásításnál minden esetben honos
fajokból álló, elegyes állományt kell telepíteni. Épület újonnan nem helyezhető el.
Az ajánlott és kerülendő fajok listáját a Településképi rendelet 5-6. melléklete sorolja fel
részletesen.
Közlekedési, közmű területek: épület, buszváró kivételével nem helyezhető el. Fásítás, fasor
kialakítása, pótlása során helyben honos fa- és cserje fajokat kell alkalmazni.
A mezőgazdasági övezetekben, kertes mezőgazdasági területen csak tájba illő épület létesíthető,
38-44 fokos tetőhajlásszögű nyeregtetővel, a tetőgerinc lehetőség szerint a terep lejtésének
irányával párhuzamos legyen. Kerítés helyett, sövénnyel, szőlőkordonnal történő lehatárolás
ajánlott. Épület elhelyezésénél, felújításánál a történetileg kialakult, tájkarakterhez illeszkedő
megoldást kövessük.
Ipari és mezőgazdasági üzemi területek: A létesülő épületek tömegét igyekezzünk tagolni,
ajánlott az egyszintes kialakítás, az építmények takarására honos fa- és cserjefajok ültetése
javasolt. Épületcsoportnál azonos jellegű tetőkialakítást kell alkalmazni. Az anyag- és
színhasználat tekintetében a tájra jellemző, természetes anyagok használata javasolt, a rikító,
bántó színek kerülendők. Áttört, növényzettel kombinált kerítést létesítsünk!
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KERÍTÉSEK
Epölön az utcavonalas telepítés következtében, a szalagtelkek
leválasztása az utcától az épület vonalában történik, a térelválasztásra
legtöbbször egy kapu szolgál (pl. a Kossuth utca középső részén).
Ezeket a szerkezeteket a kapuk fejezetben részletesebben bemutatjuk.
A szélesebb utcafronttal rendelkező telkek esetén áttört kerítéseket
találunk, esetenként rosszabb műszaki, vagy esztétikai állapotban.
Településképi szempontból javasolt a kerítések felújítása,
egységesítése.
Színesben, szép kerítés példák, a képek nem a településen készültek.

Javasolt a beton, vagy betonelemes kerítést fakerítésre cserélni, melynek színét
sötétebb színekből válasszuk, a lábazat anyagát pedig termézetes anyaggal
burkoljuk.

Építészeti útmutató |25

KERTEK
Előkertek, utcák
Utcavonalas beépítés esetén, az előkert közterületen, a járda és az
úttest között alakul ki.
Településkép szempontjából is meghatározó az utcák, utcai
előkertek, közkertek, parkok szép, esztétikus megformálása.
Javasolt lakóházunk előtt, a közterületen lévő szegélyeket,
csapadékvíz elvezető árok partját is gondozni.
Találunk szép példákat a községben.
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Pihenőkert, udvar
A falu életében fontos szerepet töltött be a mezőgazdaság. A lakóházak
mellett, mögött elhelyezkedő kertet az emberek megművelték. Még ma
is találunk arra példát, hogy a teljes hátsó kert művelésre kerül, (példa
a csatolt fényképen lent) egy szépen rendben tartott, megformált
konyhakert, esztétikai értéket is hordozhat. Az udvar másik része, a
lakóudvar volt, amely folyamatosan növekedett az udvar többi
részének rovására. A XXI. században a kert már a pihenés színtere,
amelyben az egykori lakóudvar nagyobb alapterületű pihenőkertté
alakul. Egy szépen gondozott gyep, színes virágok az emberek lelki
nyugalmát is erősíti. Az udvarban elhelyezhető, épített kerti tűzhely,
vagy kút a gyakorlati haszna mellett az udvar dísze is lehet. (Erre is
látunk példát a településen.)
Javasolt az éghajlatnak, a táj jellegének megfelelő növények, virágok
ültetése.

Jó példák, a képek a településen készültek:
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ERKÉLYEK, TORNÁCOK
A magyar népi építészet jellegzetes elemei voltak a tornácok.
A tornác elhelyezkedését vizsgálva a településen az oldaltornác volt a leggyakoribb forma. Az újabb
épületeknél sokszor lopott tornác jellegű a kialakítás. A településen mindegyikre találunk példákat.
A tornác egy értékes fedett-nyitott tér, tartsuk meg, ne építsük be!
A tornác anyagát tekintve egyaránt találkozunk fából és téglából épített tornáccal is.
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TETŐK
Településképi szempontból

javasolt

a cserép, a 80-as években épült

épületek esetén, akár a betoncserép héjazati anyagok.
Szép példák megfelelő fedési anyagra.

Kerülendő

a településképi és egészségi szempontból káros hullámpala.

Nem javasolt lakóházon a kék színű, fém hullámlemez, és a régi épületeken
kerülendő a bitumenes zsindely.
Nem a településen készült képek!

AJTÓK, ABLAKOK
Jó példák a településről:
Epölön az utcai homlokzat hangsúlyos eleme az osztott üvegezésű
faablak. A hagyományos parasztházakon az ablak mérete az
épülethez volt igazítva, javasolt ezen a homlokzaton a
nyílásméretet megtartani. Jobb oldali példák.
A hagyományos parasztházakon kerüljük a külső tokos, fehér
műanyag redőny használatát, helyette barna színű „spaletta”, vagy
a sötét színű nyílászáró színével megegyező zsalugáter beépítése
ajánlott. Nyílászárók javasolt színvilága a barna, sötétbarna, esetleg
sötétzöld.
A településen, sok helyen megmaradtak az eredeti fa ajtók,
amelyek megőrzésre, felújításra, vagy rossz műszaki állapot esetén
hasonló karakterű nyílászáróval történő pótlásra javasoltak. Szép
ajtókat találunk a szőlőhegyen is. (lent)
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KAPUK
A településen az áttört kerítések részeként, találunk néhány
szép fa, illetve fémkaput, Ezek adják a kapcsolatot az utca és az
udvar között.

Jó példák. A képek, a középső két kis kép kivételével a településen
készültek:
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HOMLOKZATKÉPZÉS, hagyományos
Komárom megyében a falvakra az utcára merőleges gerincű,
kontyolt nyeregtetős épületek voltak jellemzőek, ezeknek az
épülethomlokzatoknak a ritmusa határozta meg a települések
építészeti karakterét.
A településen találunk néhány jellegzetes, a XX. század elejéről
származó parasztházat. Ezeknek az épületeknek formája,
magassága hasonló, a homlokzati kialakítása már sokkal
változatosabb, van, amelyik tetőformája az egyszerű, vagy
kontyolt nyeregtető, illetve tűzfalas homlokzat is. Általában
tornáccal épültek, az utcai homlokzat hangsúlyos eleme a
megfelelően megválasztott méretű, osztott faablakok. Az épületek
településképi értékkel is rendelkeznek.
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HOMLOKZATOK
Néhány középület (jobbra lent), vagy gazdasági épület homlokzati
részletei hasonlóak a belterületi régi házakéhoz, találunk jó példákat
a településen.
A községben vannak felújításra szoruló épületek, amelyek
homlokzati kialakítása, az eredeti állapot visszaállításával, arányos,
szép képet mutatna (Jobbra).
Mai példáknál részletesebben bemutatunk követendő mintákat.
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RÉSZLETEK, ANYAGHASZNÁLAT
A település épületein megtaláljuk a népi építészet, különböző
részlet megoldásait. Epöl községre jellemző, hogy a lakóházak
udvarán kutak találhatók, melyek a házakhoz hasonlóan,
részleteikben, egyedi kialakításúak.
Településképi szempontból lényeges a kerítés részletek, vagy a
közterületeken lévő tárgyak igényes részletképzése, a terek,
járdák burkolata.
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MAI PÉLDÁK
Régi, népi építészeti karaktert hordozó épületek felújítása, átalakítása.
Epölön sok hagyományos parasztházat találunk, amelyek a XX.
század első felében épültek. Az eltelt idő folyamán több, kisebbnagyobb beavatkozáson mentek keresztül, amelynek során az
eredeti karakter megváltozott.
A népi építészeti értéket hordozó épületek gondos felújítása fontos
feladat. A felújítás során ügyeljünk arra, hogy az épület az eredeti
stílusjegyeket őrizze meg, ez különösen igaz az utcai homlokzatra. Ne
változtassuk meg a homlokzat karakterét más méretű, osztású
nyílászáróval, de az utcai homlokzaton ne is falazzunk be ablakot.
Az udvar, a kert felé nyithatunk akár nagyobb ablakfelületet is, az
utcai homlokzatot igyekezzünk megtartani.
Szép példa Kossuth utcában található épület felújítása.
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Egy Pest megyei községben a település vezetése úgy döntött, hogy pályázati program
keretében, igyekeznek minél több régi épületet felújítani, az eredeti stílusjegyek
visszaállításával. A program nagyon látványos eredményeket hozott.
A mai példák között, három épületfelújításról mutatunk képet (balra a felújítás előtti
állapot), ahol a homlokzat eredeti értékeit „visszaadták a településképnek”.
A képekkel az epöli lakosokat szeretnénk inspirálni, motivációt, követendő példát
adni régi épületeik felújításához.

Új építés, felújítás hagyományos formákkal, a
meglévő karakterbe illeszkedően
A lenti képek egy vidéki kistelepülésen található új építésű lakóházat
ábrázolnak. Az épület a mai kor igényeinek megfelelő méretekkel készült,
nagyobb, mint a település hagyományos épületei. Telepítésénél átvették a
hagyományos épületek utcára merőleges beépítését, a homlokzat
kialakításánál, pedig arra törekedtek, hogy harmonizáljon a régi házak
arányrendszerével, ablakosztásával, segítve ezzel az illeszkedést.
Az utcai homlokzaton a régi épületekhez hasonlóan két ablak helyezkedik el, a
nagyobb nyílászárók hátsó kert felé tájoltak. Hátul szép köroszlopos tornác
található.
Epöl községben a II. világháború után sok olyan lakóház épült, melyek a
szocialista időszak típustervei alapján készültek. Napjainkban, a családi házak
hőszigetelése egyre nagyobb teret kap, amely lehetőséget adhat a
kockaházak újragondolására, nagyobb átalakítások nélkül is. (A jobb felső
képen szép példát látunk erre.)
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Új építés, felújítás modern formákkal, a
meglévő karakterbe illeszkedően
Az utcára merőleges tetőgerinc kialakításával tervezzünk új épületet, mert
Epölre ez a jellemző. Utcai homlokzatot, a régi épületekhez illeszkedve,
zártabban fogalmazzuk meg, a nagyobb nyílászárók a hátsó és oldalkert felé
legyenek tájolva. A gépészeti berendezéseket, lehetőség szerint, szintén ebbe az
irányba helyezzük el! (Példa jobb felső kép.) Jobbra, lent magyar kortárs
építészeti példa, arra, hogy modern formákkal kialakított épületet hogyan
illesszünk kistelepülés karakterébe, utcavonalas telepítés esetén. (Epöl település
központi része.)
A település déli, délnyugati szélén kertes mezőgazdasági terület található, ahol
az épületek kerítés nélkül, lazább telepítéssel helyezkednek el a telkeken,
szemben a falusias településrész szigorúbb, utcás beépítésével. A kettő közti
átmenetet képezheti a bal alsó képen szereplő épületcsoport, amely egyszerű,
modern formáival, léptékével illeszkedik egy kistelepülés arculatába. Hasonló
kialakítás a falu nyugati oldalán, az említett területen, új fejlesztésként
elhelyezhető.
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UTCÁK, TEREK
A település mértani középpontjában található a település főtere, a Hősök tere,
melynek tengelyében helyezkedik el a templom. A tér egyik oldalán, a tér
hosszanti méretével párhuzamos gerincű, árkádos épület van, amelyik
megfelelő térfalat képezhet a főtér egyik oldalán. Az épület és a tér
burkolatának felújításával a falu középső része, építészeti szempontból, tovább
gazdagodna.
Epöl utcáin zöldfelületi sáv választja el a főutat az épületektől. Az utak
többnyire aszfalt burkolatúak. Bajna felől érkezve a Kossuth Lajos utca először
szűken kanyarog az épületek között, majd kiszélesedik. Ezen a részen nagy
zöldfelület alakul ki az utca mindkét oldalán, az egymással szemben lévő házak
messze vannak egymástól. Az út mellett vízelvezető árok található, amely lejtős
terepen fontos szerepet játszik abban, hogy a magának utat kereső víz ne tegye
tönkre a közterületeket. Az árok gondozása, rendben tartása fontos feladat.
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A település középpontjában két helyen találunk jelentősebb méretű parkot,
zöldfelületet. Az egyik a Petőfi tér, a falu délkeleti oldalán (34. oldalon látható). A
másik a Dr. Erdős Mátyás park, mely a tizenhét évig itt szolgáló plébános
emlékének ápolásaként került kialakításra. (A 35. oldalon látható fényképek
mutatják be.)

Parkok, terek
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HIRDETÉSEK, REKLÁMTÁBLÁK
Az

épületek

homlokzatára

a

hagyományos cégérek elhelyezése

színes

fényreklám

javasolt,

helyett

a

a házak falaira,

illetve a kerítésre kerülő reklámok mérete, legfeljebb 0,5 m2 lehet.
Jobbra, lent a településen elhelyezett tájékoztató tábla.
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A Települési Arculati Kézikönyben felhasználtunk a település honlapján talált képek közül.
A kézikönyvben szereplő fotók nem kizárólag a településen készültek!
Az építészeti útmutató, a mai példák és a reklámhordózókkal kapcsolatos témakörökben szereplő javaslatok
között, máshol készült fényképeket is beillesztettünk saját adatbázisunkból, hogy olyan mintákat tudjunk
bemutatni, amely a település arculatát, karakterét kedvező irányba módosíthatja.
A képeken látható kerülendő példákat nem a településen fotóztuk.

