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BEVEZETŐ
Bakonyán ebben a zsákjellegű néhai kis bányászfaluban a közösség hatékonyan óvja
környezeti kultúráját, építészeti örökségét, kirívó átalakítások, új építések nem
találhatóak. A készülő településképi arculati kézikönyv a településképhez
pontosabban illeszkedő építészeti elemek alkalmazására tesz javaslatokat, mutatja be
a jó példákat, hogy ezen értékek felismerésével a falu lakossága ne csak alkalmazza,
hanem meg is értse a hagyományos építészeti arányok, elemek használatában rejlő
lehetőségeket. Ha elterjed a népi építészet alapjaihoz visszatérő építtetői igény, és
szándék a tudás használatára, a kis falu igazi gyöngyszemévé válhat a Mecsek déli
lejtőin sorakozó falvaknak. Ezzel a kiadvánnyal ehhez igyekszünk könnyen érthető,
kézzelfogható segítséget nyújtani.

1
Bakonya bemutatása
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Bakonya Baranya megye legősibb falvainak egyike a Pécsi kistérségben, Pécstől ~13
km-re a Nyugat - Mecsekben fekvő kis hegyi település. Ugyan a település
központjától légvonalban ~7 km-re található a 6-s számú főút, megközelítése mégis
nehézkes nincs közvetlen bekötő útja. Délről csak a keleti szomszéd Kővágótöttösön
keresztül,
észak
felől egy gyönyörű
erdei környezetben
kanyargó
úton
Hetvehely
felől
közelíthető meg. Ez
az elszigeteltség a
település
legjelentősebb
problémája
és
egyben épp fő
vonzereje,
a
szükséges fejlesztés
irányait is ez a
kettőség jelöli ki,
hogy ki tudjon lépni a zsákfalu jellegből de megőrizve báját. Nyugalmával igazi
kikapcsolódást ígérő kis település terül el a Mecsek lábai alatt elfekvő tájon. A falu
alatt festői környezetben két halastó fekszik, de található itt egy golfpálya is, a hegy
túloldalán, a Mecsek északi oldalán pedig Abaliget, Orfű, valamint Magyarhertelend
termálvizes strandja, melyek a térség kiemelkedő turisztikai célpontjai. A környék
közkedvelt kirándulóhelye a Kővágószőlős felett található Jakabhegy, a Zsongor kővel,
a Babás szerkövekkel és a Pálos kolostor romjaival. Bakonya híres ősi, Árpádkori
templomáról, melyet Szent György tiszteletére emeltek. A jó minőségű talajnak, az
erdők
nagy
számának
köszönhetően
az
itt
élők
közössége
egészen
a
Magyarországi uránércbányászat
kezdetéig, azaz az 1950-es évek
közepéig,
túlnyomó
részt
mezőgazdasággal foglalkozókból
tevődött össze. A magyarországi
uránércbányászat
elindulása
átalakította a mezőgazdasági
jellegű település arculatát és az itt
élők
életét,
lakossága
túlnyomórészt bányász lett, vagy
valamilyen ahhoz kapcsolódó,
őket kiszolgáló szolgáltatóipari
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munkát
végzett.
A
bányászatnak
köszönhetően érte el az
1960-s
években
népességszámának
csúcsát is, mely azóta
csökkenést mutat.
A
település
közigazgatási
területét annak északi
harmadán az 1955-ben
létre hozott II. számú
bányaüzem érintette. Az
1989-s
bányabezárási
határozat 1997-ben a
mecseki uránércbányászat
megszűnését hozta, ami jelentős gazdasági és társadalmi feszültséget okozott ezen a
településen is, amelynek feloldása napjaink egyik feladata, ebben az idegenforgalmi
fejlesztések tudnak segíteni. Az Önkormányzat az életkörülmények minőségének
folyamatos javításával, közművesítéssel, a közlekedési helyzet javításával, a
hobbiturizmusba (horgászás, kiskertek) történő bekapcsolódással, a nagyméretű
lakótelkek kínálatával, vállalkozói területek biztosításával kívánja a település
életképességét megtartani. Ennek egyik eleme, hogy Bakonyán is van lehetőség a
falusi turizmus keretén belül családoknál pihenni, érdekes látnivalókat kínálnak a
Falumúzeum és a Vörös Vince emlékszoba tárlatai valamint kikapcsolódást
feltöltődést a Mária-kert. A település nyugati végében, ha szerencsénk van, nem csak
kívülről csodálhatjuk meg a környék, de talán az egész ország egyetlen szalmabálából
épült dombházát. Ugyanígy egyedülálló egy ekkora méretű falu szerkezetében a
templom
előterében
lévő körforgalom, a
kivezetésében
elhelyezett
Szent
György szoborral. A
település elnevezése a
szláv eredetű bukovina
– bükkös – bükkerdő
szóból ered, mely a táj
növénytakarójára utal.
Bakonya már a korai
időkben
is
lakott
település
volt,
az
újkőkor
korai
és
középső szakaszában,
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i.e. 4000-2800 között a területen a Dunántúli vonaldíszes kerámia népe élt itt. A
halomsíros kultúra képviselői a bronzkor késői szakaszában, i.e. 1300-1100 között
éltek itt, rájuk vonatkozóan Alsó-Kisbakonyán és a Kereki dűlőben találtak leleteket.
A kelták i.e. 350 és 280 között laktak ezen a tájon, ittlétükről a Szabókúti dűlőben, a
Kisbakonya dűlőben különböző házi kerámiatöredékek valamint egy előkerült
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hombár árulkodik. A rómaiak korából a Csucsai dűlőben tetőfedő téglák, IV. századi
mázas kerámia, valamint egy nagyméretű villa maradványai láttak napvilágot. A
villagazdaság nyomait ma is felfedezhetjük a búzamezőkön. A honfoglalás idejéből és
az azt követő időszakból a római katolikus templom mellett az útbevágásban XI.
századi sírt találtak. Bakonya és környéke a honfoglalást követően a Zsombor
nemzetség szálláshelye lehetett. Egyes források szerint a Sűrűi-kút környékén feküdt
a régi Bakonya. A falu pusztulása után Kis Bakonya volt az átmeneti szállás, innen
költöztek a mai falu
helyére. Egy 1235-ben II.
Endre által kiadott iratban
említik először Bakonya
néven, ekkor az alig 300
fő lakosságú község a
pécsi
Székesegyház
kegyurasága alá tartozik.
Fellelhető egy 1270. évi
okmány, ami Bakana
néven említi. Az 13321335 évi pápai annaták
szerint önálló plébánosa
volt, egy bizonyos Jakab,
aki 60 báni dénárt fizet a
pápai adószedőnek, ami már egy nagyobb falura enged következtetni. A középkorban
szomszédja lehetett Darabosfalva. Az 1542. évi adólajstrom szerint a pécsi káptalané,
később a Kővágószőlősi plébánia filiálisa. A török megszállás időszakában a Mecsek
vidékén nagyobb csatározásokra nem került sor, mégis ősi temploma, melyet a
környék legszebb templomaként tartottak számon, a hódoltság alatt
megrongálódott. A falu ebben az időben is folyamatosan lakott volt, többnyire
magyarok lakták, csak időnként élt itt néhány nem magyar anyanyelvű család.
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Megmaradt török emlékekről nem tudni a településen. Az oszmánok kiszorítása után
a település tovább éli korábbi nyugodt életét és a lehetőségekhez mérten fejlődésnek
indul. A kis baranyai település a XIX- XX. századot ugyanúgy élte át, mint a legtöbb az
országban, reményekkel a fejlődésre, kitörésre, félelemben a padláslesöprések
idején, bizonytalanságban a kitelepítésekkor majd ismét reményekkel telve. Az I.
világháborúban a településről származó hősök is harcoltak, a temető bejáratánál
emlékmű őrzi neveiket. Az 1920-s évek végén zajlott baranyai villanyosítási
mozgalom Bakonyát is bekapcsolta az országos hálózatba. A település 1938-tól a
Kővágószőlős körjegyzőséghez tartozott. A ll. világháború viszonylag csekély károkat
okozott a vidéken, de helyi hőseinek emléke itt is tovább él. Kismértékben az
országos politikában is szerep jutott a településnek, Vörös Vince a Független
Kisgazdapárt örökös, tiszteletbeli elnöke, ugyan házasság révén, de bakonyai lakos
volt. Az egyház számára is adott a település neves személyt, itt született Csoma Dezső
tiszteletbeli esperes, plébános. A település
életében a már említett uránércbányászat
megkezdése hozta a kedvező gazdasági,
népességi változást, mely sajnos a természeti
értékek esetében éppen ennek ellenkezője volt.
A MÉV II. számú bányaüzemét 1955-ben nyitják
meg, a település feletti hegyoldalban, az üzem
telepítéséhez
kapcsolódó
beruházásoknak
köszönhető a jelenlegi északi bevezető út és
ennek felső kiépítése Kővágótöttös irányába. A
felhagyott bányászat után a jó minőségben
megépült üzemi épületek teljes mértékű
hasznosítása sajnos még mindig nem megoldott.
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Bakonya jelenlegi szerkezetének kialakulásában a természetföldrajzi, illetve
közlekedésföldrajzi tényezők játszottak szerepet. A belterületet a környező
településekből érkező, illetve oda induló utak, dűlőutak, valamint a Bicsérdi patak

völgye tagolják, teszik sajátos hangulatúvá. A történelmileg kialakult utcahálózat, a
nagytelkes, mezőgazdasági jellegű telekhasználat mind a mai napig alig változott. Már
az 1763-1787 között készített I. katonai felmérés térképén is látható szintvonalakkal
párhuzamos, kelet-nyugat irányú főutcája valamint a leágazó utcácskák kezdeményei.
A település méretét már ekkor meghatározta a két oldalán található természeti
elemek, nyugaton az Erdőkúti völgy, keleten a Bicsérdi vízfolyás. Megközelítése
ekkor még szintén a szintvonalakkal
közel párhuzamosan volt lehetséges
mind Töttös mind Boda felől, ahonnan
ezen az úton jöttek a szomszéd falu
lakói misét hallgatni a templomba. Az út
nagyjából a mai Kossuth u. 8. és 10.
közötti lehetett, amit éppen ezért Bodai
vagy Misés útnak hívtak. Az 1806-1869
között
szerkesztett
II.
katonai
felmérésen szinte már a mai
utcahálózat látható. Hetvehely irányába
ekkor még a Petőfi Sándor utca keleti
ágából indult az út. A Petőfi utca felső
ága magasabban fekszik, mint a falu

központi része ezért Felső köz vagy Petőfi körút illetve Fősőfalu köz néven is említik,
ugyanis ez köti össze a két meredekebb ágat egy nagy méretű négyzetes teret
létrehozva, ezért a tréfás megnevezés. A Töttös felől érkező út már nem a korábbi
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nyomvonalát mutatja, a Fő utca keleti kanyarulatából indul délnek és a mai út
környékén ágazik el Töttös valamint a Gálfi malom felé. A kereszteződésben szintén
létesült egy malom, melyből a Bicsérdi vízfolyás mentén több is megtalálható volt
korábban. A külterületet részben mezőgazdasági hasznosítású szántók, kiskertek,
rétek, részben erdők tarkítják, de közigazgatásilag Bakonya területén található a 6-os
főút északi oldalán a golfpálya, a déli oldalán pedig az évszázados múltra
visszatekintő Markó csárda bújik meg.

2
Bakonya öröksége

A bakonyai szív csodákra képes, mondták a hetvenes–nyolcvanas években az
uránbánya termelési versenyein, mert a II-es üzem bányászai gyakran az élen jártak.
Élen jártak akkor is, amikor a település kulturális örökségének tekinthető BÖBE-t és
eseményeit megszervezték, azóta már a petőcziek és kővágószőlősiek is átvették,

13

Bakonya meghatározó öröksége, ahogy a Mecsek alján lévő települések többségének,
természeti adottsága és az abban fellelhető, ahhoz illeszkedő épített elemei. Bakonya
területét érinti a Nyugat-Mecsek Tájvédelmi Körzet, mint országos jelentőségű
védett tájvédelmi terület. A Natura 2000 területek közül a Mecsek (HUDD20030) és a
Pécsi-sík (HUDD20066) néven kihirdetett kiemelt jelentőségű természetmegőrzési és
a Mecsek (HUDD10007) néven kihirdetett különleges madárvédelmi területek érintik
a települést. Ezek mellett a Nemzeti Ökológiai Hálózat magterület és ökológiai
folyosó övezete is megtalálhatók, érintett az országos és megyei területrendezési
tervekben jelölt tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek
övezetével is. A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság egyedi tájértéket Bakonya
területén nem tart nyilván, a hatályos településrendezési eszközök mégis
megemlítenek párat. Ezek a régi temető, a ligetes erdőfolt az Egerszegi-csatorna
mentén és a Kórósi út menti tölgyfák. A 6605 számú Hetvehely Kővágószőlős
összekötő úttól északra lévő erdőterületek kiváló termőhelyi adottságú
besorolásúak. Az erdő déli szélén az egykori Hubertusz tanya, a mai pihenőházerdészház, északon a Petőczi árok mentén a
Mókus Suli Erdészeti Erdei Iskola és Erdő
Háza található, ahol augusztus végén adták
át a sásvölgyi lombkorona tanösvényt,
Koós Miklós és Maros Gergely alkotását. A
tanösvény a 2014-ben létesített eredetileg
lombháznak tervezet, de csak kilátó
platformként
megépült
szerkezethez
csatlakozik, a 6 méter magasan a fák
lombkoronája között kanyargó építményről
a látogatók testközelből figyelhetik meg az
erdőt és lakóit. Szerkezete igyekszik a
legkevesebb kárt okozni a környezetben,
ezért a lábak alatt nem beton alapozás
készült, hanem kavicságyra helyezett
talpgerendára ülnek fel, a teljes szerkezet
fából készült.
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folytatják a hagyományt. A Bakonyai Öreg Bányászok Egyesületét valaha volt
bányászok alkotják, akik igyekeznek megőrizni a bányász hagyományokat, örömmel
térnek vissza minden évben a településre megemlékeznek bányász múltjukról, a régi
szép időkről, társalogni a mai eseményekről, történésekről és megcsodálni,
megdícsérni az unokák, dédunokák fotóit, sikereit. Ettől a találkozótól függetlenül
szeptemberben megünneplik a bányásznapot is.
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A bányászati múltnak számos emlékhelye van a településen, ilyen a II. bányaüzem
szállítóaknájának permi homokkő emlékköve, a hasonló aknatorony Kővágószőlősön
műemléki védettségű. A tájház emlékparkjában a környékre jellemző jakabhegyi
vörös homokkőből készült
emlékkő található.
A
toronyzene,
mely
a
bányászati
tevékenység
környékre jellemző öröksége itt
is hallható. Ez 2005. óta
munkanapokon 14 és 18
órakor csendül fel a templom
tornyából. Létrehozását a Pécsi
Bányásztörténeti
Alapítvány
kezdeményezte,
hogy
a
mecseki szén- és uránmedence
összes
bányásztelepülésén,
ahonnan
elődeink
egykor
naponta indultak munkába, a bányákba, a templomtornyokból egy időben ugyanaz a
toronyzene emlékeztessen a 250 éves mecseki kőszén- és a több mint 40 éves
uránbányászatra.
A "Tisztelet a bányász szaknak..." kezdetű német dal Közép-Európában mint
ünnepélyes bányászdal, Révay Károly szerint " Bányász himnuszként" volt általánosan
ismert, magyarul először Selmecbányán a Bányászati és Erdészeti Akadémia új
épületének avatásán hangzott el.
Szeptember végén a Pécsi Borvidéken hagyományos szüreti felvonulás zajlik a
községben. Talán a kulturális örökséghez sorolható a június végén megrendezésre
kerülő Bakonya Kupa is, mely a modern technikai kultúra része, durrogó rally autók
versenye a település és a környék kanyargó, emelkedőkkel tarkított útjain.
A településen Polgárőr Egyesület és Nyugdíjas Baráti kör is működik.
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Bakonya legfőbb építészeti öröksége
Árpád kori temploma, melyet Szent
György tiszteletére emeltek. A XIII.
századi eredetű, gótikus jegyeket is
mutató templomot, mely 1721-ben
üresen állt, tornya elpusztult, később
barokk stílusban átalakították, 1800ban a pécsi káptalan ismét átépíttette,
1867-ben
kaphatta
kereszthajós
elrendezését és hajójának csehsüveg
boltozatát. valamint a torony is ekkor
készült.., A műemléki védettség alatt
álló templom belső berendezése is
figyelemre méltó, a kő szenteltvíztartó
a XIII. században készült kora gótikus
stílusban a Jakabhegyi pálos kolostorból
került ide, a fő- és mellékoltár, az
orgona, a szószék XVIII. századi, barokk
stílusú. Láthatunk itt XIII-XV. századi
faltöredékeket is. Az 1972-74 közötti
restaurálás
alkalmával
eredeti
románkori ablakok és freskórészletek
kerültek elő, oldalhajóit elbonttatták. Ma egy nyugati, azaz homlokzati tornyos,
egyhajós, félköríves apszissal zárt, román stílusú templomot láthatunk. A kívülről
fehérre meszelt épület falán tudatosan hagyták ki a középkori részeket, melyek így
foltokban tűnnek szemünk elé.
A római katolikus
templomhoz
tartozó
plébánia,
mely
szintén
műemlék,
valószínűleg 1788ban épült, barokk
stílusban,
ekkor
Bakonya
önálló
plébánia
volt,

kertjében Árpád kori temetkezési
hely található.
A két műemlékhez kiterjedt
műemléki környezet csatlakozik.
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Rengeteg
régészeti
lelőhely
található a település területén,
szinte az összes dűlőben, ezek
közül a Csucsai dűlő környékén
talált római villagazdaság területe
fokozottan védett. A lelőhely régóta ismert a kutatók előtt, jelentőségét a
beszolgáltatott vagy terepi felderítés során előkerült leletek is mutatják. Díszes
épületelemek, jó minőségű díszítő- és burkolókövek mellett feliratos töredékek is
gazdagítják a gyűjteményt, innen került elő egy ókeresztény ábrázolással díszített
ládikaveret töredéke is, mely a lelőhely és a térség késő római történetébe nyújt
bepillantást. 2008-ban az aratás előtt álló gabonában rajzolódott ki a villagazdaság
képe, a légi felvételeken látható épületek többségének belső szerkezete is rendkívül
részletesen, alaprajzszerűen tárult fel a növényzetben.

A község belterületétől dél-keletre található a 1807-ben Páduai Szent Antal
tiszteletére emelt kápolna, amit az akkor dúló dögvész alkalmából fogadalomként
építtetett a falu közössége.
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A gazdag történelmi múlt és a
település életének bemutatására a
község vezetősége tájház létesítését
határozta el, amelynek megnyitására
2011 szeptemberében került sor, a
Fő utca 2. számú tornácos
épületben, amely a XIX-XX. század
forduló táján épülhetett. A kis
dombháton álló, nagyon szép
épületnek hét, szegmens íves, toszkán jelegű oszlopokkal alátámasztott, mellvédes
tornáca van. A tornác különlegessége, hogy a tornácoszlopok lábazati része is
hengeres, és ez a
lábazati
rész
mindkét
oldalon
kitüremkedik
az
oszlopoknál
keskenyebb
mellvédből,
kihangsúlyozva azok
ritmusát,
és
plasztikussá téve az
udvari homlokzat
megjelenését.
Az
egész épület fehérre meszelt, kivéve a vakolatlan vörös
homokkő lábazatot. A tájház előtere, egykori udvara szépen
gondozott, a Millenniumi év tiszteletére kis, virágos
közparkként lett kialakítva, nyírt sövénnyel, középen népi
fafaragó művével, Szent István szobrával. A telek bejárat felőli
sarkában pedig bányász emlékmű található egy csillével. Az
egykori istállóban alakították ki Vörös Vince országos
ismertségű gazdálkodó, politikus emlékszobáját.

A műemlékek mellett számos helyi védelemre érdemes épülettel, építészeti
részlettel rendelkezik a település. Egyike a már említett tájház, de ilyen a Kossuth
Lajos utcaelején lévő tégla architektúrájú gazdasági épület, és a 8-s számú polgári
jellegű lakóház. A Petőfi utca füles homlokzatú parasztházai között is akad

Az önkormányzat idegenforgalmat vonzó elképzeléseibe illeszkedik a Fő u. 19. sz.
alatt 2014. augusztusában megnyílt Bakonyai Ökoturisztikai Bemutatóhely is. A
létesítmény célja a
Bakonyától Eszékig
húzódó
Baranya
Zöldút
természeti
értékeinek, növény
és
állatvilágának
megismertetése az
érdeklődőkkel.
A
gyerekek
és
felnőttek számára is
kellemes időtöltést
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megmentésre, bemutatásra érdemes épület. A templomtól keletre eső
településrészen is állnak értékes épületek, a Fő utca 13. , 24. , 30, de délre a Móricz
Zsigmond utca is rejt kincseket. A helyi védett épületek mellett a település
szerkezete, utcáinak vonalvezetése, telekstruktúrája is védendő érték.

biztosítanak a bemutatóhelyen kialakított interaktív tanulási eszközök és a
természetes anyagokból készült játékok. A látogatók megismerkedhetnek a település
kialakulásának történetével a dinoszauruszok korszakától egészen napjainkig, ötletes
fajátékokkal csiszolhatják memóriájukat és ügyességüket, mikroszkóp segítségével
vizsgálhatják meg a Mecsek legapróbb élőlényeit és az interaktív térképen percek
alatt bebarangolhatják a Baranya Zöldutat.
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A
térség
jelentős
ásványvagyona
az
ércbányászat
által
hasznosult,
ez
mélyművelésű
föld
alatti
bányászati
tevékenységet jelentett,
melyhez a felszínen
ipari telephelyek, és
meddőhányók, valamint
egyéb
technológiai
melléktermékek elhelyezését szolgáló területek kapcsolódtak. A II-es bányaüzem
területére, a külszíni mélyfúrások alapján számított, 4.913.000 tonna ércvagyon, az
1954-1987-es évek között kihajtott, 314 km vágat, es 2120 km bányafúrás
eredményeként, 690 m mélységtartományig, 5.503.000 tonnában igazolódott. Ma
már ezek helyén erdősített dombok, és gyepesített sík rekultivált területek vannak,
melyek formájukat tekintve tájbaillőek, funkciójukat tekintve az erdő kifejlődése
után, hosszabb idő múlva lesznek a táj biológiailag aktív részei. Ezeknek a
területeknek a rekultivációja még a mai napig is folyik. A település jelentős ipari
öröksége a II. számú bányaüzem bizonyos értelemben a népi építészeti
hagyományokat követő épületei. Ezek, a paraszti porták gazdasági épületeihez

hasonlóan, tartós anyagokból, szerkezetekkel igényesen megépített, a technológiai
igényeknek megfelelő, mégis jó arányú épületek, tömör látszó tégla falakkal, de már
a kor alacsonyhajlású tetőivel. Az üzem területén épült meg és működött a vállalat
első és egyetlen függőszékes személyszállító berendezése a Lanovka is, erre akár egy
kiállítási témát is fel lehetne építeni.
A településre is jellemző a környék
jellegzetes épületformája, füles
homlokzata
ahol
az
utcára
merőleges
gerincű
egyszerű
tömegű, parasztház az utcára füles,
kontyolt homlokzattal néz, magas
lábazattal és ebben utca felőli
pincelejáróval. Ez a füles homlokzati
kialakítás a módosabb gazdák
utcával
párhuzamos
gerincű
házainál is megjelenik, de a lejáró
helyett már a pincék ablakai
jelennek meg.

A
településképet
meghatározzák
a
hagyományos kerítés kialakítások is, melyek
több típusa figyelhető meg. Jelentős számban
van áttört kerítés, terméskő pillérek közötti
kovácsoltvas, acél mezőkkel, alacsony kőfalra
épített acél, deszka mezőkkel, de látható tisztán
kovácsoltvas kerítés is. Ugyanakkor találhatunk
vakolt felületű tömör tégla-kőkerítést tömör
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deszka
kapuzattal,
kapuépítménnyel. Természetesen
ezek kombinációi is előfordulnak,
ahogy
a
modern
kerítés
kialakítások is megjelennek a
településképben.
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A település része a Máriacelltől Csíksomlyóig tartó Mária-út magyarországi
Zalaegerszeg - Nagykanizsa - Szigetvár - Pécs - Baja - Szeged vonalon haladó
szakaszának. Ezért találhatunk rá egy Mária-kertre Bakonyán is, a település
északnyugati szélén. Egy ilyen Mária-kert szépen kialakított területet jelent, nagyrészt
gondozott
füves
részekkel,
térburkolatokkal,
járdákkal,
jelképes fa kapuval, információs
táblával, tűzrakó hellyel. A
megpihenő zarándokok leülhetnek
a padokra és az esőbeálló ad nekik
árnyékot. A Baranyába tervezett
10 Mária-kert tervezését Geist
István építésztervező végezte
Kutrovácz Réka és Lovizer Dániel
tájépítészek segítségével, 2015
évben. A Mária-kert legfontosabb
része egy Máriával kapcsolatos
műalkotás, mivel. A bakonyai kert koncepciója a 2. titokra, Mária Erzsébetnél tett
látogatására, épül, így itt egy álló téglalap alakú domborművön jelenik meg ez a
találkozás. Bakonya főterén, a középkori eredetű templommal átellenben van a régi
iskola épülete, ennek keleti falán a település igazgató-tanítójának, Schaff Antalnak,
emléktáblája van, domborműves arcképpel együtt,
aki a község díszpolgára is egyben. A felirat szerint
egész életét a falu
felvirágoztatásának
szentelte.
Természetesen
számos úti kereszt
és egyéb szobor is
található a község
területén,
ezek
közül történetével
kitűnik a Deszpot
kereszt, melyet Deszpot József állíttatott hálája
jeléül. A Kis-völgyben tüsökvágás közben talált egy
fazék ezüstpénzt, ezen összeg egy részéből
létesítette a háza előtti kis dombon álló
vaskeresztet, melyet a Pölöte család 1970-ben
felújított.

A településen található műemlékek és műemléki környezetük:
Szent György Római katolikus templom, Fő utca hrsz 191
Római katolikus plébániaház, Fő utca 7. hrsz 211
18/2

19/2

20/2

21/2

23/2

26/2

29/2

31

32

60

82/2

82/3

82/4

83

84/1

85

86

159

188

190

191

192

209

210

211

212

213

214/1

214/2

215

216

217

219

23

218

A településen található helyi védettségű épületek:
Kossuth L. u. 26.

Kossuth L. u. 8.

Petőfi S. u. 16.

Petőfi S. u. 18.

Fő u. 2.

Fő u. 11.

Fő u. 13.

Fő u. 24.

Fő u. 30.

Móricz Zs. u. 8.
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A településen található helyi védett településszerkezet, utcakép:
33
34
35
36
37
38
39

40

55

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

84/1

85

86

87

88

89

90/1

90/2

91/2

124

125

126

127

187

188

175

176

177

178/1

178/5

178/6

178/7

182

185

186

187

188

189

190

209

210

211

212

213

214/1

214/2

215

216

217

218

219

41

42/2

44/2
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3
Bakonya eltérő karakterű településrészei
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Bakonya belterületi részei zömmel lakóterületek, falusias területfelhasználási
kategóriába soroltan. Ezen területek kialakultnak mondhatóak, mind a teleknagyság,
mind a telekhasználat, mind a beépítési módok tekintetében. A beépítési mód
jellemzője az előkert nélküli, illetve a kismértékű előkertes, oldalhatáron álló fésűs,
néhány esetben hajlított
házas beépítési forma. A
telekhasználat
egységesnek minősíthető,
ahol
a
lakóépületek
környezetében
gyep,
díszkert található, ezt
követi
a
gazdasági
épületek zónája majd a
szántóföldi
művelés
területe, azaz soros porta
elrendezéseket találunk.
Több esetben azonban a gazdasági udvar már a lakóépület mellett kezdődik. A
lakóépületek sokfélesége híven tükrözi a lakással, lakóépülettel kapcsolatos történeti
fejlődést, mind a hosszházas (utcavonalra merőleges gerincű), mind a hajlított házas
(utcával párhuzamosan befordított gerincű), valamint sátortetős lakóépület típus
megtalálható. A beépítéseket tarkítja a melléképületek igen változatos, oldalhatár
menti,
illetve
arra
merőlegesen beforduló,
ritkán
kétsoros
elhelyezése. Ebben a
falusias
lakóterületen
belül helyezkednek el a
település intézményei is,
polgármesteri
hivatal,
orvosi rendelő, többcélú
terem (művelődési ház,
könyvtár), templom és
plébánia,
vegyesbolt.
Találhatóak a területen újabb építésű lakóépületek tetőtérbeépítéssel, sőt két teljes
értékű szinttel rendelkező is, de ezek mennyisége nem mértékadó. A hagyományos
lakóépületek egyszerű, arányos tömegűek, egy lakószinttel, az utcára merőleges 3842°-s hajlásszögű nyeregtetővel fedettek, jellemző az utca felőli teljes, vagy
csonkakonty, de találunk konty nélküli oromfalas kialakítást is. A módosabb gazdák
lakóépületei az utcafronttal párhuzamos épületszárnnyal befordultak, amit a
tetőgerinc is követ, esetenként hangsúlyos, magasabb gerinccel, a tető itt általában
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mindkét oldalról kontyolt. A lakóépületek lábazatai a legtöbb helyen vakoltak, és a
felmenő falakétól elütő színűre meszeltek, elvétve még található vakolatlan vörös
homokkőből készült is. A tetőfedő anyag hagyományosan a hódfarkú cserép, ezt sok
helyen már a hornyolt, sajtolt cserép váltotta fel, de találunk síkpalával fedett
épületeket is. A hagyományos parasztházak eredeti utcai nyílásrendje szerint az
utcára többnyire két kis ablak néz, az udvari homlokzatra az utcaival megegyező
arányú ablakok kerültek. Az eredeti utcai nyílásrend helyébe sok helyen a
hármasablak lépett, megbontva a hagyományos homlokzatosztást. Az ilyen típusú
átalakítások során az eredeti vakolatdíszítés is sérült, sok helyütt teljesen el is tűnt. A
tornác
nem
jellemző,
a
lakóépületek egy udvar felőli
bejárattal rendelkeznek, ez bővül
esetenként zárt „koldusállás”-sá,
amelynek fedése a főtömegre
merőleges gerincű kontyolt fiatető.
A környék és így a település
jellegzetes „füles” homlokzatai
még szép számmal fellelhetőek a
területen, ezek, kontyolt tetővel,
két utcai ablakkal, magasított
lábazattal, helyenként az utca felől pincelejáróval épültek. A homlokzatot csak
egyszerű díszítések ékesítik, a nyílászáró sávját vakolatból képzett kisebb kiállású
keretezések, könyöklő és szemöldök sávok tagolják, de sok a már dísztelen épület is.
Az oromfalas épületeknél ezek lezárása legfeljebb egy cserépsornyi tetőtúlnyúlással
történt.
A
polgárházak
az
utcafronton
hosszan
elnyúló homlokzatúak. A
lábazat
magasított,
esetleg pinceablakokkal
megosztott. A legtöbb
ilyen épület nem foglalja
el
a
teljes
telekszélességet, így az
utcai homlokzaton csak az
egységes, szimmetrikus
ablakosztás jelenik meg.
ezek az épületek már
gazdagabban díszítettek, lizénák tagolják, az ablakokat falsávkeretezések, vakolatból
képzett végigfutó könyöklők, illetve erősen tagolt, eklektikus szemöldökök
hangsúlyozzák. Érdekes a Fő utca 11. és 13. számú épületek, ezek nem a
hagyományos vakolt architektúrával, hanem látszó téglaburkolattal készültek,
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homlokzati síkból kiemelkedő ablak keretezésekkel, párkányokkal, ez a 13-s számnál
még kerámia betétekkel is díszített. A nagyméretű gazdasági épületek homlokzata
nyersen hagyott vagy vakolt tégla. Az íves záródású nyílások környékét a falazattól
eltérő színű, a felületből kiugró, míves téglaarchitektúrájú keretezések díszítik.
Az utcaképet meghatározó
épületállomány
állapota
nagyon
különböző,
a
lakóházak
egy
része
felújított, átalakított, de
sajnos
vannak
még
felújításra szoruló épületek.
A településrész kialakult
összképét
védeni
kell,
fejlesztések csak az értékek
megtartása
mellett
lehetséges.
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KÜLTERÜLETI KERTES TERÜLETEK
Bakonya tájszerkezetében a mezőgazdasági területek jelenleg és távlatban is
meghatározóak maradnak. Az ingatlanok egy része beépült. Míg a régebbi épületek
mind méretükben, mind anyaghasználatukban jól tükrözik eredeti funkciójukat
(présház, tárolás, pihenés), a „fiatalabb” építmények az utóbbi évek mindenkori
szabályozásának áldozatai, következményei. A Pécs irányában tervezett közlekedési
kapcsolatok javítása várhatóan megnöveli a kertövezetek iránti igényt.
A hegyoldali kertes,
szőlős
területen
elszórva találhatóak a
régi pincék, présházak,
mezőgazdasági tárolók
és az újabb építésű
nyaralóés
lakóépületek.
Utcaképről, jellemző
elhelyezésről
nem
beszélhetünk, hisz a
terepadottságok által kirajzolt helyen és módon épültek ezek az épületek, hol a
szintvonalakkal párhuzamosan, hol azokra merőlegesen, néhol az út közelében néhol
éppen a legtávolabbi részen. Az épületállomány szintén nagyon vegyes képet mutat,
a régi épületek mind méretükben, mind anyaghasználatukban jól tükrözik eredeti
funkciójukat (présház, tárolás, pihenés), közös jellemzőjük a hagyományos
magastetős kialakítás, apró egyszerű tömeggel, de akad itt hullámpalával fedett
tároló is. Az újabb építések az utóbbi évek mindenkori szabályozásának áldozatai,
következményei,
többsége összetett
tömegű
alacsonyhajlású
tetővel fedett, a
beépítési
lehetőségeket
kihasználva nagyobb
alapterületekkel
létesültek.
Az
ingatlanok művelési
ága jellemzően a
szőlő, a gyümölcsös
és a kert, melyek a Mecseki borvidék Pécsi körzetéhez tartoznak. A kertes
területeken történő építési munkáknál a hegyoldalból feltáruló gyönyörű kilátásra
figyelemmel kell lenni, a szemlélő elé egy harmonikus, nyugodt tájkép táruljon fel
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háttérben
a
templom
tornyával.
Ehhez
a
karakterhez
soroltuk
a
halastavak
környéki
épületeket is. A település
dombháza is ezen a
településrészen található.

GAZDASÁGI TERÜLETEK
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A települések gazdasági területei két alapvető csoportba sorolhatóak, a
kereskedelmi, szolgáltató területek és az ipari területek. Bakonya meghatározó
területein jelenleg csak ipari kategóriába sorolható terület található, ezek a korábbi II.
bányaüzem és a déli
bekötőút menti major
területe. A 6-s főút alatt
lévő
Markó
csárda
kereskedelmi, szolgáltató
terület. A II. bányaüzem
épületeinek nagy része
jelenleg kihasználatlan,
üzemen kívüli. Ezeken a
részeken találhatunk még
igényesen
megépített
látszó
téglafelülettel
rendelkező épületeket, némelyikük már vakolt, egyszerű téglány tömegekkel,
alacsonyhajlású tetőkkel, de megjelennek a hagyományos magastetős építmények is.
A volt major területén
található
épületek
jelentős része lebontásra
került, a megmaradót a
használati
igényeknek
megfelelően átalakították,
bővítették.
Jelenleg
nagyméretű magastetős
épület
alacsonyabb
hajlású bővítménnyel.

EGYÉB KÜLTERÜLETEK, BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK
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Az egyéb területek ebben a felosztásban az erdők, legelők, gyepes területek és az
egyéb művelésű, például szántó jellegű mezőgazdasági területek. Bakonya jelentős
erdőterülettel rendelkezik, a közigazgatási terület északi harmadát szinte egyöntetű
erdőség borítja, mely a NyugatMecsek Tájvédelmi Körzet része,
az országos ökológiai hálózaton
belüli magterület, Natura 2000
terület.
A
mezőgazdasági
területeinek kisebb hányada
gyep, legelő illetve szántó, a
közigazgatási terület déli részein
kiváló termőhelyi adottságú
besorolással.
Az
egyéb
külterületekhez
soroltuk
a
sportpályát, a Markó csárda és a
golfpálya területét is.

4
A településkép minőségi formálására vonatkozó
ajánlások, építészeti útmutató

Az útmutatóban a település egészére megfogalmazott ajánlások szerepelnek mivel az
általános falusias jellegtől eltérő karakterű településrészek méretei, elhelyezkedésük
nem befolyásolják számottevően a központi, védendő és a látogatottabb
településrészek arculatát.
ILLESZKEDÉS ELVE
Illeszkedőnek tekinthető az épület, ha környezetéhez igazodik, a település építészeti
karakterét megőrzi, a meglévő formakultúrát megtartja, léptékhelyes, arányos
épülettömeget eredményez és a környezetét figyelembe vevő építési anyagot és
színezést alkalmaz.

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYOZÁSOK RENDSZERE
A helyi építési szabályozások a helyi sajátosságok, a kialakult településkép
védelmének és alakításának előírásait tartalmazzák. Részei a helyi építési szabályzat
és a hozzá tartozó szabályozási terv valamint a településképi rendelet. A rendeletek
betartása minden építési tevékenység során kötelező függetlenül attól, hogy az
építési engedéllyel vagy anélkül végezhető. A fontosabb a szabályozásokban szereplő
fogalmakra igyekszünk egyszerű, közérthető meghatározásokat adni, melyek pontos,
jogszabályoknak teljes mértékben megfelelő értelmezéséhez minden esetben kérje
szakember segítségét.
ÉPÍTÉSI ÖVEZET
A helyi építési szabályzat az országos jogszabályok előírásainak megfelelően
jellegüknek és felhasználásuknak megfelelően különböző ún. területfelhasználási
egységekbe (övezetekbe) sorolja a község területét, az övezetek lehatárolását a
szabályozási terv tartalmazza. Építési tevékenységet végezni csak a különböző
övezetek előírásai alapján szabad. Bakonyán a lakóépületek jellemzően falusias
övezetekben találhatóak.
ÉPÍTÉSI HELY
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A teleknek az a része ahol az épületet el lehet helyezni, a beépíthető telekrész amit a
helyi építési szabályzat által meghatározott méretű általában beépítetlen sávok (elő-,
oldal- és hátsókert) vesznek körül.
Előkert: A telek utcavonalához csatlakozó sáv, ez Bakonyán általában nulla méter,
azaz az épületek jelentős része közvetlenül az utcai telekhatárra épült.

Oldalkert: Az utcára merőleges telekhatárok mentén kialakuló sáv, ezen a telekrészen
biztosítható többek között a telek gépjárművel való megközelítése.
Hátsókert: A hátsó telekhatár mentén kialakuló sáv, hagyományosan a gazdálkodásra
használt telekrész.
BEÉPÍTÉSI MÓD
Az épületek elhelyezésének típusa, ez lehet oldalhatáron álló, szabadonálló , ikres és
zártsorú. Bakonyán az oldalhatáron álló elhelyezési mód a hagyományos, az újabb
építéseknél és a gardasági területeken fordul elő a szabadonálló elhelyezés, ikres és
zártsorú épületekkel talán nem is találkozunk a településen.
Oldalhatáron álló: az épület egyik külső fala a telek egyik telekhatárára épül meg, ez
jellemzően az északi vagy a nyugati telekhatár. Az épület telekhatáron lévő falán
nyílások csak bizonyos előírások betartása mellett létesíthetőek. Ennél a beépítésnél
az épület mellett jelentős méretű terület marad a gépkocsival való közlekedésre,
udvar kialakítására.
Szabadonálló: ilyen esetben az épület körül minden irányból a saját telek található,
minden homlokzaton lehet nyílás. Csak szélesebb telkek esetén javasolható, hisz az
épület elhelyezés következtében lecsökken a gépjármű használatra alkalmas teleksáv
mérete.
Ikres: két szomszédos telken álló épület a közös telekhatár két oldalán kerül
elhelyezésre így együttes tömege egy szabadonálló épület képét mutatja, azonban
szerkezetileg önálló épületeknek kell lenniük.
Zártsorú: ennél a beépítési módnál az épület végfalai az utcára merőleges
telekhatárokra kerülnek, ezeknek tűzfalaknak kell lenniük. Az ilyen jellegű beépítések
a városokra jellemzőek, egy tömör utca képét mutatják.
ÉPÜLETMAGASSÁG/ÉPÍTMÉNYMAGASSÁG
Az épületmagasság/építménymagasság bonyolult fogalmát pontosan az építési
jogszabály (OTÉK) határozza meg. Egyszerű épület esetén általánosságban
elmondható, hogy jó közelítéssel az eresz magasságával egyező érték.
TEREPALAKÍTÁS
Bakonyán hegyvidéki – hegylábi
elhelyezkedése miatt szinte az összes
telken számolni kell a telek lejtésével.
A belterületi részen Ilyen esetben
törekedni kell az azonos lejtős felőli
megjelenés elérésére, az épület alatt
helyezzünk el pinceszintet, de legalább

magasított lábazattal készüljön.
Kertes
külterületi
részen
igyekezzünk megfelelő arányt
találni a bevágás és a feltöltés
között. Mindkét esetben a terep
lejtését figyelembe vevő épület
elhelyezést
alkalmazzunk.
A
szükségesnél nagyobb mértékű
talajmunka jelentős és felesleges
költségtöbblettel is jár, és
nehezen helyrehozható tájsebet
okoz, csökkentve a saját és a szomszédos ingatlanok értékét is.

TELEPÍTÉS

Épületünket a kialakult oldalhatárra telepítsük, ez az elhelyezés kedvez a
telekhasználatnak, a lakóépület mellett marad elegendő hely a gépjárművel való
behajtásra, parkolásra, átjárásra az épület mögötti gazdálkodásra alkalmas rész
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A telkek beépítésénél kövessük a kialakult utcaképet, ne telepítsük a főépületünket
ettől jelentősen eltérő távolságra az utcai telekhatártól. Az utcafronttól közel egyenlő
távolságra lévő épületek egységes, nyugodt ritmust eredményeznek. A túlzottan
hátra húzott épület megtöri ezt az utcai ritmust, sőt a telek intimebb használatú
részét, udvarát is lecsökkenti.

irányába.
A
telekhatárral
szöget
bezáró
épület megfosztja
ettől
a
lehetőségtől
a
keskeny
telken
építkezőt.

A halastavak körüli építkezéseknél és a gazdasági
területeken ahol megengedett a szabadonálló
beépítés szintén vegyük figyelembe a
telekhasználatot, kert, udvar kialakítás lehetőségét,
nem feltétlenül kell a telek közepére helyezni az
épületet.

MAGASSÁG
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A meglévő épületek közel azonos magassággal épültek, az új épületekkel igazodjunk
ehhez, ne így akarjunk kitűnni a tömegből. A túl magas ház megtöri az egységes
utcaképet, túlzottan hivalkodóvá válik és esetenként a szomszédos épületek
benapozottságát is korlátozza.
Az épületek sora, magasságuk kövesse
a terep lejtését, a felettünk lévő épület
magasságához illesztett magasság is
megbontja az egységet, a sorból
zavaróan kiemelkedő épülettömeget
eredményez.

TETŐHAJLÁSSZÖG
A meglévő épületek közé
épülő új házaknak hasonló
hajlásszöggel kell épülniük,
mint környezetük. A túl
meredek vagy épp túl
lapos tetővel rendelkező
épületek nem illeszkednek
a
településrész
utcaképébe.
Esetleges tetőtér hasznosításkor az alacsony hajlásszög erősen lecsökkenti a
használható alapterületet. A meredek hajlásszögű tető pedig csak alacsonyabb
ereszmagasággal építhető, a helyi építési szabályzat előírásainak betartása
érdekében.

TETŐFORMA
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Bakonyán a hagyományos egyszerű nyeregtetős
épületek jellemzőek, általában utcára merőleges
gerinccel, a módosabb gazdák hajlított házainak
tetőgerince már az utcával párhuzamosan fut. Új
épületek tömegének és így tetőformájának
tervezésénél kívánatos az illeszkedés vizsgálata, ne
válasszunk túl összetett tetőformát, hanem
próbáljuk követni a hagyományos formavilágot,
bontsuk kisebb egységekre a nagyobb felületeket.

HOMLOKZAT, ANYAGHASZNÁLAT
A tiszta logikus, arányos, egyszerű, homlokzatképzés településképileg egységes
megjelenést kölcsönöz. Felújításnál törekedjünk a meglévő értékes homlokzat
megőrzésére eredeti állapotának visszaállítására. A településen jellemző oromfalas,
kontyolt utcai homlokzatok nyugodt képet árasztanak. Használjunk természetes
anyagokat mind lábazatként, mind felületképzésnél. A vakolatba kevert vörös
homokkő por jól harmonizál a vakolatlan látszó vörös homokkő lábazattal, de egyéb
lábazati megoldást is ki tud emelni, emellett meszelése, festése sem szükséges.
Homlokzatképzésnél
kerüljük
a
túldíszítettséget,
igyekezzünk megtalálni
a helyes arányokat,
formákat.
Bátran
vegyünk példát a helyi
védett épületekről, de
ne
másoljuk
őket
szolgaian. A homlokzati
struktúrát, ha mód van
rá, szerkezetekkel érjük el vakolattal téglával, cseréppel dolgozzunk. Egy-egy egyszerű
kő vagy fakeret képes elegánsan kiemelni, hangsúlyozni a nyílásokat. A díszítéseknél
is gyakran hasznos alapelv a kevesebb néha több szemlélet. A tetőfedő anyag
hagyományosan a hódfarkú cserép, ezt már sok helyütt a sajtolt cserép váltotta fel. A
település több épületén használtak síkpalát is a tető fedésére, az újabb épületeken
divatossá vált a betoncserép. Meglévő épületek felújításánál és új épületek
építésénél törekedjünk az épülethez és az utcaképhez illeszkedő formájú, anyagú és
színű fedés készítésére.

HOMLOKZAT, SZÍNEZÉS
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Bakonyán az épületek színezése eltérő mégis nagyrészt egységesnek mondható
utcaképek alakultak ki, a nagyobb felületen használt fehér, világos alapszín
következtében. Az alapszín
mellett alkalmazott eltérő
színre festett homlokzati
díszítések adják az épületek
sokféleségét
és
a
településkép
harmóniáját.
Csak néhány utcaszakaszon
bomlik meg a harmónia, ahol
egymás mellett jelenek meg
egymástól nagyon eltérő
színre festett épületek vagy
egy épületen több tulajdonos osztozik. A homlokzati színek tervezésénél a fehér vagy
egy világos szín legyen az alapfelületek színe, ehhez válasszunk kiegészítő színeket a
struktúra kiemelésére, ne alkalmazzunk rikító színeket, használjunk föld- és
pasztellszíneket.
A
tetőfedéseknél
használjunk
natúr, színezés nélküli anyagokat.
A nyílászárók színe harmonizáljon
a fal színével, egy gondosan
kiválasztott vidám szín öltözteti,
kiemeli
a
visszafogott
homlokzatot.

NYÍLÁSZÁRÓK, AJTÓK, ABLAKOK
A hagyományos ablakok fa szerkezetűek, melyek valaha zsalugáteresek voltak,
szerencsére sok helyütt még ma is fellelhetőek, de napjainkra árnyékoló
szerkezetként kezd általánossá válni a redőny. Ezek az ablakok pallótokos vagy
kapcsolt gerébtokos szerkezetűek, többnyire háromszeműek, alul két nyíló szárnnyal.
Néhány helyen maradt
csak fenn, hatszemű ablak,
alul-felül két nyíló szárnyú
alsó szárnyanként két
osztással. Néhány helyen
az eredeti két kisebb ablak
helyébe
egy
nagy,
sematikus,
gyári
hármasablak került. Az
újabban épült lakóházakon
egyértelműen nőtt a nyílásméretek, az előregyártott, nagyméretű, négyzeteshez
közelítő arányú ablakok sokszor osztás nélküliek. Felújításoknál, átalakításoknál
törekedjünk a hagyományos parasztházak utcai nyílásrendjének kialakítására,
visszaállítására, az utcára néző, osztott három- vagy hatszemű két darab kisebb
méretű faanyagú ablakkal. Árnyékolóként a hagyományos zsalugáter a tömör
ablaktábla vagy a rejtett tokos redőny célszerű.

A lakóépületek utcai homlokzatán általában csak a pinceajtó jelenik meg, melyek
mívesen díszített fa anyagú szerkezet, a településen belül általában egyenes
záródással, de sokszor boltíves nyílásban elhelyezve. A gazdasági épületeken
nagyméretű kapukat találunk, szintén fából készítve, íves záródással.

Bakonyán a meglévő épületeknél nem
jellemző a tornác, ahol mégis találunk az
utcáról takart kialakítású. Új épület
létesítésénél
készíthetünk
tornácot,
melynek kialakításánál a hagyományok
újszerű átgondolásával tovább vihetjük e
szép hagyományt otthonunkba, emellett
természetes árnyékoló szerkezetet kapunk, de minden esetben törekedjünk az
egyszerűségre, mind formában, mind anyaghasználatban.
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TORNÁCOK

KERÍTÉSEK
A környező falvakban jellemző tömör vörös homokkő utcai kerítés Bakonyán nem
jellemző, egyedül a Plébánia környékén találunk ilyeneket. Pár helyen tömör
kerítésszakaszban
elhelyezett
kaput is találunk, ezek kis
számuk miatt mindenképp
megmentésre érdemes elemek,
és természetesen példaként is
használhatóak új építéseknél. A
településen a terméskő, tégla
lábazatos kerítések jellemzők
szinte általában geometriai
mintákban
összehegesztett
szögvas
kapukkal
és
kerítésmezőkkel, a lábazat sok
helyütt már vakolt felületű. Hagyományos kovácsoltvas kapuval, kerítésmezővel már
ritkán találkozunk, ahogy téglapilléres
elemekkel is. Az újabb épületeknél
megjelenik az áttört léckerítés, főképp
tömör betonelem lábazattal.
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Új kerítés építésénél, meglévő felújításánál, átalakításánál a hagyományos
kialakításokat és építőanyagokat részesítsük előnyben, de nem feltétlenül kell hűen
lemásolnunk,
modernebb
formákkal is kiegészíthetjük.
Tömör kerítést alacsonyabb
kialakítással építsünk, ne
takarjuk el vele épületünket.
Az
áttört
kerítés
vagyonvédelmi célokat is
szolgálhat, a szomszédok
könnyen észrevehetik az
illetéktelen
személyeket
portánkon, ezért ne egészítsük ki belső oldali tömör lemezzel, szövettel, náddal.

KERTEK
A pihenés, kikapcsolódás és az élelmiszertermelés helyszíne a kert. A növényekkel teli
kert évszakonként változó, sokszínű élénkítő hatást kelt. A jól megválasztott
növényfajták egész évben változó kertképet formálhatnak, és nem csak számunkra
kedvezőek, mivel egyes élőlények életterévé is válhatnak. A település arculatában
nagy szerepet játszik az oldalkertekben és ha van az előkertekben telepített
növények sokrétűsége. Portánk a rendezett kerttel hozzájárul az utcakép kedvező
megítéléséhez.

MELLÉKÉPÍTMÉNYEK
A garázs és gazdasági melléképítmények telepítésénél törekedjünk a főépület
mögötti elhelyezésre, ha a telek szélessége lehetővé teszi beforduló, a gazdasági
kertrészt elkülönítő elhelyezést is használhatunk. Garázst, gépkocsi tárolót utcáról
közvetlenül megközelíthető módon ne telepítsünk.

GÉPÉSZETI BERENDEZÉSEK
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Az energiatudatosság térnyerésével egyre több tetőfelületen jelennek meg a
napenergia hasznosítás berendezései, ezek az előnyök mellett településképi
szempontból komoly hátrányokat is hordoznak. Az ilyen berendezések telepítésénél
ne csak a benapozást és az
elhelyezhető
darabszámot
mérlegeljük, hanem különös
figyelmet
fordítsunk
az
utcaképre is.
Sajnos a napenergia másik
megjelenése is sok problémát
okoz a településképben, a
nyári túlmelegedés elleni
védelem eszköze a klíma
berendezés homlokzati megjelenése szintén nem kívánatos. Ezen gépészeti
berendezések
közterületről
feltároló homlokzaton történő
elhelyezhetőségét a településképi
rendelet szabályozza, ezeket az
előírásokat vegyük figyelembe.

UTCÁK, KÖZTEREK
Bakonya utcái összességében rendezett képet mutatnak, az utak minősége
megfelelő, az útpadkák rendszeres karbantartása megoldott, a bejáró hidak
kialakítása és állapota
megfelelő.
Az
önkormányzat
folyamatosan újítja fel,
cseréli
le
utcaburkolatait. Ezeknél
a
beruházásoknál
célszerű
egységes,
visszafogottabb
színű
anyagok,
szerkezetek
alkalmazása.
Az utcai fásítások képe szintén egységes, zömével szépen karbantartott. A kialakított
közkertek fenntartó karbantartására különös figyelmet kell fordítani. A további fás
szárú növények telepítésénél tartsuk szem előtt az őshonos egyedek alkalmazását. Az
utcakép meghatározó elemei a település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és
elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak. Ezeknél legalább a
településképileg
kiemelt területeken,
például a Templom,
a
nagyobb
zöldterületek,
parkok környékén, el
kell érni, hogy ezek
eltűnjenek, földalatti
vezetésűre
cserélődjenek.

5
Jó példák bemutatása

Visszafogott színezésű
épület a nyílászárók körül
egyszerű vakolatból
képzett kerezetéssel.

Kellemes szín összeállítású homlokzat részlet.
Jó egyensúlyban találhatóak a sötétebb,
kiemelő színek és a világos alapszín.

54

Egyszerű geometrikus minta a homlokzati részlet
kiemelésére.

Hagyományokat továbbvivő,
kialakítású és színű zsalugáter.

de

modern

Értékes részlet megőrzött terméskő falazattal.

55

Szépen felújított gazdasági melléképület, jó érzékű anyaghasználattal.

56

Igényesen, szépen felújított épület ahol figyeltek a hagyományos építőanyagok,
színek alkalmazására és ezek kellemes arányainak tartására, a nyílászárók méretei
szintén arányosak, kellemes emlékeket idéző.

Eredeti utcai homlokzataikat megőrző épületek, példázzák a hagyományos épületek
két fő típusát, mind lábazat, mind nyílászárók mind oromfal tekintetében. Az utólagos
műanyag redőny ezt a képet kissé árnyalja, átalakításkor, felújításkor javasolt a
korábbi zsalugáter visszahelyezése.

