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KÖSZÖNTŐ
Porcsalma hangulatát meghatározzák az épületek, melyek részei a helyi kulturális örökségnek. Az építészet sokszínűségét a változatos utcák, terek,
épületek sokasága és sokszínűsége adja. Egy új épület megváltoztatja a tájat, ezért a tervezés során figyelembe kell venni annak hatását a
környezetére. A Településképi Arculati Kézikönyv segítség kíván lenni: a település bemutatásával, az értékek megismertetésével és az útmutató
résszel tárja fel a környezet szépségeit. Bevezeti az olvasót az építészeti és természeti értékek tárházába, hogy olyan házat tudjon építeni, ami valódi
büszkeséggel töltheti el, és a település képéhez illeszkedik.
Ahhoz, hogy az általunk tervezett épület illeszkedjen a településképbe, elengedhetetlen a helyi építészeti karakter ismerete. Ehhez nyújt segítséget a
kézikönyv, mely ismerteti a meghatározó technikákat és eljárásokat, mely alkalmazásával Porcsalma karakteréhez jobban igazodó, érték és időtálló
épület építhető. Nem tartalmazza, és nem helyettesíti a szabályokat és rá vonatkozó előírásokat, de az ezekhez illeszkedő ajánlásaival segít védeni és
erősíteni a település arculatát. Az ajánlások nem kötelező jellegűek, céljuk a sokféle izgalmas lehetőség feltárása a településre jellemző hagyományok
megőrzése mellett. Ez a kiadvány elsősorban az építkezni vágyók segítségére készült, de mindenki olvasó számára hasznos, aki érdeklődik Porcsalma
egyedi karaktere, építészeti öröksége és jövője iránt.
Gyűjtsük össze és őrizzük meg múltunk emlékeit, és jelenünk értékeit, tegyük szebbé, szerethetővé Porcsalmát, hiszen bárhová is vezet az utunk, ide
mindig visszahúz a szívünk.
Tisztelettel: Kanyó Imre
polgármester
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BEVEZETÉS
Porcsalma a Szatmári síkságon, Nyíregyházától Keletre,
mintegy 80 km távolságra található település. A 49-es úton
érhető el. Területét érinti a Mátészalka- Csenger vasútvonal.
Éghajlata a mérsékelten hűvös és mérsékelten meleg éghajlati
öv határán fekszik. Az évi napsütéses órák száma 1960-1970, a
közép- hőmérséklet 9,6-9,7 °C, a csapadék összege 610-640
mm. Az uralkodó szélirány az északi, a második helyen a déli
áll. A településtől északra a Szomita csatorna, DK-re a Keletiövcsatorna folyik. A néhány hektáros erdőt tölgyesek alkotják;
elenyésző területen találkozhatunk lágy lombúakkal is. Nagy
felületeket borítanak a mocsárrétek és az ecsetpázsitos rétek.
A lágy- szárú fajok közül csomós palkával, erdei madárhúrral
és pázsit- levelű nőszirommal találkozhatunk. Talaja réti
öntéstalaj, lecsapolt és telkes síkláp talajok. Az Ecsedi-láp
vidékén, a Szamos folyónál fekvő 2906 lakosú, orsós
településszerkezetű nagyközség hajdan egyutcás falu lehetett,
de a déli részén már a XVIII. század végén kialakultak az újabb
utcái. A középkori eredetű református templom az utca
kiszélesedésében áll, ahol a XVIII. század végén még egy
szárazmalom is volt. A XVIII. század közepén betelepített
román és kárpát-ukrán jobbágyok a falu keleti végén építették
föl a görög katolikus templomot, a mai napig itt laknak az
utódaik. A nagyobb gazdák portái a református templom
környékén voltak, itt még megtalálhatóak a favázas,
deszkafalú, náddal fedett csar- nokos csűrök. A soros
beépítésű szalagtelkeken (a keresztcsűrös elrendezés ritkább)
mintegy 1000 lakás áll.
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Porcsalma a Szamos mentén, kis
domborzati lejtéssel, igazá- ból egy
síkon megtelepült, régóta lakott
hely. Az épített környezet nem
homogén, hiszen az évtizedek alatti
válto- zások minden területén rányomják az adott kor stílusát,
építészeti kultúráját, az arra az
időszakra
jellemző
stílusban,
színvonalon az utcák, terek
térfalaira. A régi értékei közül az
egyházi épületek kimagaslanak a
kiérlelt,
de
mégis
egyedi
megjelenésükkel,
színvonalas
megvalósításukkal. A községünk
teljes összhangban él a védendő,
kialakult természeti környezetével.
A Szamos partja nem csak a
szépségével, nyugalmával te- remt
csak
Porcsalmára
jellemző
hangulatot,
hanem
kedvelt
pihenőhely is egyben. A település
két táj, a Nyírség és a Szatmárisíkság találkozásánál, a hajdani
Ecsedi-láp
szomszédságában
helyezkedik el. A két táj számos
vonatkozásban eltérő természetföldrajzi
viszonyai,
adottságai
évszázadokon keresztül alapvetően
meghatározták az ott élő népesség
életfeltételeit. A csűr mára
elpusztult.
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PORCSALMA BEMUTATÁSA

Neve a magyar Porcs (Bors, ami a török eredetű bors
főnevünkkel azonos) személynév és a birtokos személyragos “halom“ főnév összetétele; 1458-ban már
Porchalmának írták. Eredetét Walther László, a Károlyi
család egykori levéltárosa úgy tudta, hogy 1388-ban a
Káta nemzetségbeli Csaholyi Sebestyén Sós helység
határán egy új községet alapított, s azt az ottani sok
“porczfűtől” (valószínűleg a szegfűfélék családjába tartozó zöld virágú porcikáról lehetett szó, amelynek egyes
fajait gyógynövényként használták), Porczhalmának nevezte.
A (Szamos)Sályival határos terület a Kaplony
nembelieké volt s azok a nádor előtt tiltakoztak a
jogtalan telepítés ellen. 1397-ben Drág és Balk vajdák
uralták, de a Csa- holyiaknak is maradt benne részük,
mert 1399-ben, amikor Tyukodot elfoglalták, az ottani
lakosokat ide telepítették. 1423-ban Báthori István és
András, 1449-ben a Domahidy család kapott rá királyi
adományt. 1448-ban Lónyay András jutott benne
jószághoz anyai jusson, 1454-ben a Lónyayak a település
egy részét elzálo- gosították a Domahidyaknak. A
Nyírség futóhomokkal fedett, élénk dinamikájú,
árvízmentes felszíne túl- nyomóan a földművelés
színterévé vált, ahol a gabo- nafélék termesztése
dominált. A Szatmári-síkság, mint folyó menti ártéri
terület, az állattenyésztéssel és a differenciált ártéri
gazdálkodással kapcsolódott be a területi munkamegosztásba. Árvíz idején a mély fekvésű Szatmárisíkságról a magasabb nyírségi területekre haj- tották az
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Fényes Elek a Geographiai szótárában (1851) ekképp mutatta be:
magyar falu Szatmár vármegyében. Nagy és termékeny határa az
Ecsedi-lápig terjed, sok szénája terem, erdeje nincs, de nádja elég;
904 lakója van. Szatmár vármegye monográfiájában Porcsalma
nagy- községként szerepel az Ecsedi-láp északi szélén, 281 házzal,
2010 magyar lakossal. Nagyobb birtokosok voltak a községben
Péchy László, Gyene Zsigmond örökösei, Gyene Károlyné, Balogh
Pál, Balogh Sándor és Groszmann Adolf, s ahogy írták:
"...mindeniknek derék úrilaka vagy régibb kúriája van, melyek közül
a Gyene Zsigmond-félét Gyene Pál 1845-ben, a régi családi kúria
helyén építtette". Az 5402 holdnyi határában terültek el a Balogh I.,
II., a Gyene I., II., a Groszmann, Péchy és Policzer tanyák

Így az árterek és a magasabb ármentes szintek természetes takarmánybázisát
hasznosították egészen a múlt századi folyószabályozásig.
A vizek lecsapolása nemcsak az állattartásban hozott változást, hanem
megszüntette az Ecsedi-láp ősi foglalkozásait, megélhetési forrásait (pl. halászat,
pákászat, csíká- szat, Legnagyobb természeti értéke az Ecsedi-láp mely délről, és a
Szamos, amely északról határolja. A hajdani Ecsedi-láp az egykori Szatmár
vármegyében, a Nyírség és a Szatmári-síkság közrefogta mélyedésben húzódott, és
mintegy 40.000 ha területre terjedt, ma kb. fele esik Magyarország területére.
Gyékény- és fűzfonás stb…) A lápterületet többszöri próbálkozás után, csaknem
száz éve, a múlt század utolsó éveiben csapolták le és vonták intenzív
mezőgazdasági művelésbe.
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A 49. sz. főúton fekvő község Porcsalma. Az Ecsedi- láp vidékén, a Szamos folyónál fekvő mintegy 2900 lakosú, orsós településszerkezetű nagyközség
hajdan egyutcás falu lehetett, de a déli részén már a XVIII. század végén kialakultak az újabb utcái. A középkori eredetű református templom az utca
kiszélesedésében áll, ahol a XVIII. század végén még egy szárazmalom is volt. A XVIII. század közepén betelepített román és kárpát-ukrán jobbágyok a
falu keleti végén építették föl a görög katolikus templomot, a mai napig itt laknak az utódaik.
Szatmár vármegye első katonai felmérői 1782–85 között a valószínűleg már újraéledő faluról írták, hogy rétjei mocsarasak voltak, a tele- pülésen át
Csengerre vezető országút a Szamos áradásakor járhatatlanná vált.
A Szatmári-síkság területét - az emberi tájalakítás előtt - hatalmas ligeterdők borították, s ma is a legerdősültebb alföldi területek közé tartozik. Az
emberi beavatkozás hatására eltűnt az Ecsedi-láp, a vegetáció átalakult. Ma félkultúr- és kultúrmezőség a táj.
Régészeti védelem alatt álló területek, régészeti lelőhelyek:
- Református templom
- 49.sz. főút
- Temető
A település egyutcás jellege megváltozott, az északnyugat-délkeleti tengely mellett, egy észak-déli irányú tengely is jellemzi a települést. A település
az elmúlt év- tizedekben, déli irányba fejlődött tovább.
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TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ MŰEMLÉKI, HELYI VÉDETT VAGY ÉPÍTÉSZETI SZEMPONTBÓL VÉDENDŐ
ÉRTÉKEK
MŰEMLÉKI VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉPÜLETEK, ÉPÍTMÉNYEK ÉS A HELYI VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTMÉNYEK

A Károlyi család egykori levéltárosa Walther László szerint a település eredetéről:
1388-ban Csaholyi Sebestyén Sós helység határán egy új községet alapított, s azt az
ott található sok porczhfűtől Porczhalmának nevezte el. Nevét írásos alakban 1237ben említik először az oklevelek. 1388-ban, Csaholyi Sebestyén új községet alapított
itt, de a Kaplon nemzetségbeliek tiltakoztak a nádor előtt a jogtalan betelepítés ellen,
mivel az az ő területükre esett. 1397-ben már Drág és Balk vajdák az urai, de a
Csaholyi családnak is marad benne része, mert 1399-ben mikor Eke Tyukodját
elfoglalták, a lakosokat ide telepítették. A 15. században a Domahidy Istvánnak volt
itt birtoka.1448-ban Lónyay András kap benne részt, anyai jusson, majd 1454-ben a
Domahidy családnak zálogosítják el. 1466-ban ecsedi Báthory István, András és László
is birtokosai a településnek. Az ecsedi Báthori-családtól a Bethlen-, majd a Rákóczicsalád tagjai örökölték. A Báthory és Domahidy családbeliek mellett 1516-ban Ungai
Hajas Tamás, 1517-ben Guthy Ferenc és Imre is részt kapott benne. 1562-ben a
községben nagy tűzvész pusztított, csak 11 és fél porta maradt meg. Ekkortájt
részben már királyi birtok. 1570-ben Báthory Miklós birtoka. 1624-ben Bethlen Gábor
erdélyi fejedelem kapta meg a Báthory birtokot, de van itt részbirtoka Pogrányi
Györgynek, majd 1630-ban Csapy Zsófiának, Mosdóssy Imrének is. A szat- mári béke
után a gróf Károlyi családbeliek kapták meg a Rákóczi részt. Gróf Károlyi Antal a
birtok nagyobb részét Szaplonczay Kristófnak engedte át. A 19. században birtokosa a
Bajnay, a Balla, a Balogh, a Belényesi, a Czibere, a Császár, a Csehi/Csehy, a Csúri, a
Domokos, az Erdős, a Farkas, a Galgóczy, a Galvácsi, a Gyarmathi, a Gyene, a Juhász,
a Kanyó, a Katona, a Kállay, a Károlyi, a Lázár Kovács, a Marsovszky, a Pap, a Péchy, a
Sajó, a Szaplonczay, a Szentmarjay, a Szuhányi, a Tarczali, a Turbucz és a Vállyi család.
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A 20. század elején a község nagyobb birtokosai Péchy László,
Gyene Zsigmond örökösei, Groszmann Adolf, Gyene Károlyné, Balogh Pál és Sándor. 1944-ben Gyene Pál, Gyene István,
Péchy Manó, Péchy Szabolcs, Péchy László, a Policzer, a
Groszmann és a Trencsényi család a birtokosai.Porcsalma a
szomszédos Tyukodhoz hasonlóan az egykori Ecsedi-láp
szélén fekvő település volt, melyet a környező falvak népe
Rétnek, a környező vidéket pedig Rétoldalnak nevezett.
Porcsalma a Szatmári Rétoldalon fekvő község.
Eredetileg valószínűleg egyutcás orsós falu volt, de már a
XVIII. század végén megta- lálhatóak a település déli részén
később kialakult utcák nyo- mai. A középkori eredetű református templom az utca kiszélesedő részében áll.
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Műemlék református temploma (amely eredetileg katolikus templom
volt) a 15. században épült, késő gótikus stílusban. A templom berendezése a 18. században készült, copf stílusban. Tornyát 1795-ben építették
hozzá (ekkor már református templom, amit a református egyház vett
meg a mai református temetővel, ami szintén katolikus volt), és a
templomot 1842-ben megnagyobbították. Falába építve egy emléktábla
található, amely Kovács György emlékét örökíti meg, aki 1717-ben a
községet meg- mentette a török-tatár csapatok dúlásától azáltal, hogy a
község köré szalmát rakott és azt meggyújtotta. A tatárok azt hitték, hogy
a község le- égett és elvonultak.
Görög katolikus templomát 1786-ban Szűz Mária Oltalma tiszteletére
szentelték. A díszesen faragott szentségházat és a főoltárt Juhász Mihály
máriapócsi asztalosmester készítette 1939-ben. 1999-ben új ikonosztázt
készített Gergely József mátészalkai mester és Pikó László debreceni festőművész. 2013 novemberében 30 millió forintos állami támogatással felújították.
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Református templom:
A műemlék jellegű református templom a Szabadság tér 4. sz. alatt áll. Feltehetően Mátyás-király korában, a XV. században emelték az egyhajós, egy homlokzat
előtti tornyos, keletelt szentélyű, késő gótikus stílusú téglaépületet. 1748-ban felújították, 1836-ban "a föld indulása által öszve hasogattatván“ ismét fel kellett
újítani. 1839–41 között barokk stílusban megint átépítették: leszedték a zsindelytetőt, a szentély csúcsíves boltozatát széthányták, a falakat megkisebbítették, új
ablakot vágtak bele, ekkor az épület műemléki értéke elveszett. 1933-ban ismét renoválták, az átépítések miatt a gótikus, a késő barokk, a klasszicista és
romantikus elemek keverednek rajta. A homlokzat előtti magas, nyolcszögletes tornyát romantikus pártázattal díszített, téglából rakott, bádog fedésű gúlasisak
koronázza. Vitorláján az 1825-ös évszám olvasható. A torony a ma látható alakjában 1795–97 között épült, annak előtte a templomnak különálló fa haranglába volt.
A templom berendezése (fakarzat, szószék, padok) copf stílusban a XVIII. század végén, a mai mennyezete 1900 után készült. A falába illesztett tábla Kovács György
emlékét örökíti meg, aki 1717-ben a községet megmentette a tatárdúlástól.
A görög katolikus templomot 1886-ban építették. Porcsalmának két kisebb kúriája van, az egyik az 1845-ben épített volt Gyene Zsigmond-kúria, másik a szintén
ekkortájt épült volt Gyene István-kúria. Mindkettő klasszicista stílusú, földszintes épület. A volt Gyene Zsigmond-kúria 1845-ben, a régebbi helyén épült, négy
toszkán oszlopos oszlopcsarnoka, lépcsős terasza van, magas, háromszögű oromzattal fordul utca felé.
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Népművészeti értékei
A Nagyközségnek gazdag a népkultúrája, népművészete. A népi kultúra emlékei közül kiemelkedő a – Luby Margit segítségével Gyene
Zsigmond által feltárt – porcsalmai botoló tánc, mely ősi magyar táncaink ritka szép példája.

Említésre méltóak a népdalok, népszokások, a népi öltözködés, anekdoták, a különböző kézimunkák, a népi építészet emlékei. Utóbbiak közül a
századforduló körüli háromosztású, vályogfalas, szabadkéményes, homlok- vagy körtornácos, nádtetős középparaszti és nagygazda-házak néhány
tipikus példája még megtalálható. A gazdasági épületek közül a volt nagyobb gazdák telkén favázas, deszkafalas, nádtetős, csarnokos csűrök
találhatók.
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Még fellelhető parasztházak
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A régi Görög katolikus iskola

A Művelődési ház

A régi Bölcsőde
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A Tájház és a Geszterédi porta
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Természeti értékei
Legnagyobb természeti értéke az Ecsedi-láp mely délről, és a Szamos, amely északról határolja. A hajdani Ecsedi-láp az egykori Szatmár
vármegyében, a Nyírség és a Szatmári-síkság közrefogta mélyedésben húzódott, és mintegy 40.000 ha területre terjedt, ma kb. fele esik Magyarország
területére. Porcsalma területén az alábbi védett, vagy fokozottan védett fajok: Ciconia nigra, Corvux corax, Falco tinnunculus, Coturnix coturnix, Tito alba,
Aethene noctua, Grus grus, Falco vespertinus, Buteo lagopus, Asio flammeus, Vanellus vanellus, Saxicola torquata.

Kocsányos tölgyek, platánok
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ELTÉRŐ KARAKTERŰ TELEPÜLÉSRÉSZEK

Porcsalma beépített és nem beépített területeit
nem éles kontúrok esetén jellemzően az alábbi
elkülönülő területekre lehet osztani
-

központ és térsége
Hagyományos kertes településrész
Gazdasági területek
Beépítésre nem szánt külterületek
Szamos és térsége

A területi lehatárolás kissé önkéntes, hiszen más
szempontok szerint egészen biztosan más elhatárolás lehetséges. Az átmenet a területek között a
heterogén területi használat és a rajtuk lévő építmények szerint is a Szamos és térsége kivételével
nehézzé teszi a karakteres különbségek megtételét.
Még a külterületi használat és az épített környezete nevezhető elválasztottnak a többitől, a tényleges cezúrát inkább a használati túlsúlyok szerint
lehet elvégezni.
Jellemző a használatok erős keveredése, inkább
a beépítés sűrűsödése jelenthet eligazodást, és az
építmények léptékében lehet fölfedezni kisebb eltéréseket.
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TERMÉSZETI TERÜLETEK
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KÖZPONT
A településünk majdnem súlypontjában helyezkedik el a központ. Annak környezetével együtt
a település szíve, mert itt a kis orsó alakú téren, a főtéren zajlik a mindennapi települési élet.
Itt találhatóak a község legjelentősebb intézményei, kereskedelmi létesítményei. A Szabadság
tér két oldalán K-NY –i irányban a falusias lakóterületek ölelésében van a központ. Alacsony
beépítéssel jellemezhető környezetéből csak a főút és a tyukodi út kereszteződésében lévő
Polgár- mesteri Hivatal és a Kis Áron Általános iskola emelkedik ki. Porcsalma központja inkább
egy liget, amelyen a zöld lombok között felsejlik a református templom, ez egyben a település
jelképi épülete is lehetne. A tér (park) túloldalán, É-on egy kisebb fasorokkal tarkított szervízút
mellett a régi kúria épülete és előkertes villaszerű intézmények, lakások épültek. A tértől D-re
- Tyukod irányában – az utca kiteresedésével nyílik fel a horizont, és ilyen széles csatlakozással
torkollik az amúgyis széles 49-es főútba. A központ tágas, szellős, és a felmegasodó iskola zöldben úszó előkertjéből felmagasodva nem töri meg ezt a léptéket. A főút mellett
csoportosulnak a kereskedelmi épületek, melyek nagyobb részét a lakóépületekből
alakították ki. A lapos-, vagy magastetős „új” kereskedelmi épületek megjelenésükben nem
alkalmazkodtak Porcsalma települési hagyományaihoz. Színükkel, formavilágukkal megtörik az
utcaképet.

Az épületek jelentős része már előkert nélkül épült, az utcai megjelenésükben a kisvárosi jelleget kezdik megközelíteni.
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A központ területe nagyon változatos. A Szabadság tér köré szervezett épületek nagyon sokarcúak, - a településről a pozíciója révén az első
benyomásokat az ember innen kapja - heterogén. Az eklektikus arculat főleg az elmúlt 30 év településfejlesztése, a polgárok építései miatt
fokozatosan alakult ki. A térre betelepedett benzikút nagyban rontja a község központjának megjelenését. Igen gyorsan történik profilváltás az
épületekben, amellyel azonban sajnos nem jár együtt az építészeti, esztétikai átalakítás, rekonstrukció. Az egyébként meglévő sajátos építészettel rendelkező szatmári település még nem találta meg az arculatához leginkább illeszkedő új elemeket.
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KERTVÁROSIAS és FALUSIAS TELEPÜLÉSRÉSZ
Porcsalma Nagyközségnek kertvárosias átalakuló képet mutató, de még azért a falusias karakter elemeit is nagyban hordozó, és ezt mutató területrészein a
korban és stílusban eltérő épületek, jellemzően földszintesek, alklamanként tetőtér beépítésűek, de emeletes épületek is találhatóak közöttük. A területen
vegyesen találkozhatunk oldalhatáron-, szabadon álló-, és ikres beépítéssel egyaránt. A Nagyközségnek ez a meghatározó nagyságú részén a telkek beépítettsége
függ annak a méretétől, az épületek építési idejétől, a meghatározott szintszámoktól. Ugyanakkor a telkek méretei viszonylag kiegyensúlyozott nagyságúaknak,
közel azonosnak mondhatóak, a területrészek között ebben csak minimális az eltérés. Az előkertek mélysége is utcánként, útszakaszonként eltérő. A még szép
számban megtalálható nagyon esztétikus, porcsalmai (Szatmári) jellegzetességeket hordozó régi népi lakóépületek sajnos nem adnak mintát a mai
építkezéseknek. Ennek ellenére az oldal-, vagy körtornácos épületek, oromzatosan, vagy csapott konttyal megjelenve még mindig egyedivé teszik a Porcsalmai
lakóutcákat, mert sok helyen fel-feltűnnek még. Az egységes települési kép elérésének érdekében mérvadó szerepe van az illeszkedés szabályainak, mely
megvalósulhat a hagyományos építészeti formák, tömegek, arányok, anyaghasználat, stílusjegyek felhasználásával, építészeti eszközeivel. A kertvárosias- akár
falusias jellegű- településrész megnevezéséből is következik a zöldövezeti jelleg, karakteres telekhasználati mód, illetve a széles utcákon megjelenő domináns
zöldfelületi sávok.
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GAZDASÁGI TERÜLETEK

Porcsalmára nem az iparodottság jellemző. Természetesen, mint minden ilyen nagyságrendű településen itt is megtelepedtek, kialakultak azok a gazdasági vállalkozások, amelyek a régi szövetkezeti formában megkezdett kisüzemek továbbépítésével ma már egyre nagyobbak.
Jellemző rájuk, hogy a lakóterületek telkei között, a hosszú és mély telkek végében foglalnak helyet.
Nem uralkodnak kiemelkedő nagyságrendjükkel, csarnokszerkezetükkel, anyaghasználatukkal, formavilágukkal.
Megtalálható ugyanakkor a település szélén új ipari telephely, de a kisebb gyár benyomását adó új ipari telep is. Ezek is általában a már korábban
megkezdett ipari telephelyek területén fejlődnek. A főút mellett, a lakóterülete kezdetén, vagy É-on, a Szamos felé kivezető úton majdnem klaszikus
kisipari terület jött létre.
Még nem olyan nagyságúak, és várhatóan nem is lesznek olyanok, amelyek a jellemzően a mezőgazdaságra alapuló község építészeti arculatában
túlsúlyt képeznek, ezzel megbonthatják majdan a széles utcák által tagolt településszerkezetet, és az ezek mentén megjelenő utca-épület
légtérarányt.
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BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK, és az EGYÉB TELEPÜLÉSRÉSZEK

Porcsalma Nagyközség beépülését a 49. sz. főútra (Kossuth u.), és azt majdnem merőlegesen keresztező települési összekötő útra (Tyukodi út) nyíló
rövidebb – hosszabb utcák, és az azokból nyíló ritkán szűk, keresztutcás szerkezet jellemzi. A központ orsószerű tere, és az ahhoz csatlakozó kis háromszög
alakú teresedésre szerveződve D-re inkább elnyúló településtest körül É-i, és D-i irányban a széles mezőgazdasági táblák ölelik. A belterületen kívül
helyezkednek el a beépítésre nem szánt területek, mint erdő-, mezőgazdasági területek, valamint, a természetvédelmi területek. A területileg és egyedileg
védett termé- szeti értékeink képet adnak arról, hogy milyen arculat jellemezte valamikor a községünket. A külterület elsősorban szántóföld – nagytelkes
mezőgazdasági jellegű terület –, szántóterület, emellett jelentéktelen mennyiségű az egyéb mezőgazdasági területek részaránya. A belterülettől
északnyugatra, illetve a közigazgatási terület északi részén telepítettek nagyobb arányban, összefüggő területen gyümölcsöst. A legelőterületek aránya az
előbbihez hasonló, közel 175 ha.
Porcsalma természetvédelmi szempontból több területen is érintett. A település peremterületein helyezkednek el a táj- és településkép különös értékei az
ex-lege védett természeti-, természetvédelmi, illetve a Natura 2000-rel érintett területek, melyek listája megtalálható a könyv végén egységes táblázatban
megszerkesztve. Az ebből a szempontból legjelentősebb ilyen terület, melynek a megközelítése is csak a szomszédos településről lehetséges a kis területen
Porcsalmát is érintő Szamos és öblözete. Szintén megtalálható a régészeti védelem alatt álló területek, régészeti lelőhelyek listája. Ezeken a területeken
csak környezetkímélő gazdálkodás folytatására van lehetőség. A község közigazgatási területén belül egyre kevésbé fogynak a természeti területek, az aktív
védelemnek köszönhetően növekszik a település külterületének ökológiai stabilitása, mely kedvező hatással van a lakosság egészségi állapotára, a mező-,
erdő-, vízgazdálkodásra, valamint a turizmusra. Egységes ökológiai hálózat jön létre, amely a belterületekre is kiterjed a növekvő arányú zöldterületek és
állóvizek mentén.

EGYÉB TELEPÜLÉSRÉSZEK

Egyéb településrészek közé sorolandók a máshová nem, vagy nehezen sorolható eltérő jellemzőkkel bíró területek. Ilyen pl. a vasútvonal, a csatornák
térsége. A lakókörnyezet fejlődésében, a megfelelő életminőség megteremtésében alapvető szerepet játszik a közlekedési és közmű infrastruktúra megléte
és minősége. Porcsalma infrastruktúra ellátottsága az elmúlt évtizedekben sokat fejlődött. Az együttműködés a környező településekkel kiegyensúlyozott
térségi fejlődést eredményez. Porcsalma megyei szerepköre megerősödik, hatékony és kölcsönös előnyökkel járó kooperáció jön létre a szomszédos a
közeli város és a járás településeivel. Mátészalka és Csenger termelő vállalkozásaival szoros gazdasági kapcsolatok kialakításával Porcsalma lehetőséget
teremt a járás többi településén élők számára is. A tervezett 49-es sz. autópálya és egyéb nemzetközi közlekedési útvonalak közelségének köszönhetően a
határon túli gazdasági és idegenforgalmi kapcsolatok erősödnek. Az egyre növekvő- elsősorban tranzit- forgalom csökkentése és a történelmi központ
teher- mentesítése érdekében törekedni kell az átmenő forgalom csökkentésére a jelenlegi útvonalakról. A közösségi közlekedést kiszolgáló infrastruktúrák
közül vasútállomással és autóbusz megállókkal rendelkezik a község.

32

A SZAMOS és KÖRNYEZETE
Az összefüggő erdőterületek a településen nem találhatóak. A mintegy 50 ha erdő a folyó, a csatornák, és a dűlőutak környezetében találhatóak. A közigazgatási
terület nagy részét elsősorban árkok, földutak által szabdalt szántóterületek alkotják. Mindezek mellett nagyon fontos az a kis terület, ahol az eredeti
természettel lehet kapcsolata a községnek.
A Szomita csatornától É-ra a Szamos vonaláig Porcsalma egy viszonylag kis szakaszon határos a folyóval.
A néhány hektáros erdőt tölgyesek alkotják, kisebb területen lehet találkozni lágy lombúakkal is. Nagy felületen mocsári rétek borítják a felszínt. A lágyszárú
növényfajok közül csomós palkával, erdei madárhúrral és pázsitlevelű nőszirommal lehetett találkozni. A talaja réti öntéstalaj, lecsapolt és telkes síkláp talajok.
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ÉPÍTÉSZETI AJÁNLÁSOK
TELEPÜLÉSKÉP JELLEMZÉS, ÁLTALÁNOS AJÁNLÁSOK
ÉPÍTÉSZETI ÁLTALÁNOS AJÁNLÁSOK
A központ területén a település jelentős intézményeinek is helyet adó, a Szabadság tér két oldalán K-NY irányban elhúzódó, a 49-es út (Kossuth u.) és a
Tyukodi út kereszteződésében kirajzolódó központi területe értendő. A korábban terjeszkedő község fejlődése során az újabb és újabb településrészek a
központba vezető sugaras úthálózatra települtek. A valaha egyutcás megtelepülés nyomai még most is követhetőek a szerkezeten. A rendelkezésre álló
beépíthető területek felhasználásával jellemzően alacsony beépítési magassággal és sűrűséggel indul, majd fellazul a kertvárosias beépítés elemeit hordozó,
de még falusias és mezőgazdasági térségbe. A Nagyközség építkezéseinél elsődleges szempont, hogy az arányokat kiemelten kezeljük és őrizzük, ami nem zárja
ki a korszerű építészeti formavilág és anyaghasználat alkalmazását a hangsúly azonban mindig az arányosságon, léptéktelenség elkerülésén kell, hogy legyen.
Vonatkozik ez a közterületi arányokra, az egyes telkek méretére, az építendő épületekre, a reklámokra és a zöldfelületi, parkosítási megoldásokra.
Az épületek, építmények tervezése mindenképp a környezeti jellemzők, utcakép és helyi értékek figyelembevételével történjen az alábbiakban felsorolt szempontok mérlegelésével:
 illeszkedés a beépítési módjában
 illeszkedés az utcafronti épület utca felőli homlokvonalában, az építés helyében
 illeszkedés az utca-és a beépítés légtérarányában
 a telepítés és beépítés helyes sorrendje (fő- és melléképület)
 a szomszédos ingatlanok benapozásának biztosítása,
 tömeg- és homlokzatképzés utcaképre gyakorolt kedvező hatása,
 előnyös tereprendezés alkalmazása a csapadékvíz-elhelyezés a szomszédokra előnytelen hatást ne eredményezzen,
 a homlokzati tagolás, színezésével, a nyílászárók rendje, összhangja az utcakép sajátosságát tükrözze
 a reklámhordozók elhelyezésének és kialakításának településképi megfelelősége,
 az épület gépészeti berendezései elhelyezésére vonatkozó megoldások településképi megfelelősége,
 a tetőzet kialakításának, hajlásszögének és esetleges tetőfelépítményeinek, anyaghasználatának a környezet adottságaihoz való illeszkedése,
 a telkek, garázsok megközelítésének a meglévő és védett fákra, fasorokra, közterületi berendezésekre, utcabútorokra gyakorolt hatása
 a telek előtti közterületi elemek (járda, vízelvezetés, zöldsáv) kialakítása, utcaszintű összerendezése,
 a takaratlanul maradó tűzfalak, túlnyúló épületrészek esztétikus megjelenése,
 a vakolat-architektúra és épületornamentika, anyaghasználat környezetbe illesztése (a tájidegen anyagok kerülése)
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Az energia-megtakarítást célzó gépészeti berendezések (napelemek, napkollektorok) elhelyezésénél településképileg védett épületek és
településrészek esetén törekedjünk az épület közterület felől nem látható szerkezetein történő elhelyezésre, valamint annak utcaképet nem
befolyásoló kialakítására (takarás)

Az előbbi szempontok vizsgálata során figyelemmel kell lenni, hogy azok ne zárják ki az újszerű műszaki megoldások, a mai építészeti esztétikai és
funkcionális irányelvek alkalmazását.
Az épületek átalakítása, bővítése utólagos hőszigetelése esetén a felújítással érintett elemek több rendeltetési egységet, lakást tartalmazó
épületek esetén is csak az épület egészét, valamint épülettömegre lebontható részét tekintve valósulhatnak meg: ide értendő az épületek
utólagos színezése, nyílászáró tetőhéjazat cseréje, a homlokzati burkolatok módosítása.
A közlekedési rendszerek fejlesztésekor figyelembe kell venni a település zöldfelületi teherbíró képességét: a közlekedési jellegű igények
kiépítésére lehetőleg ne zöldfelületek terhére történjen.
A helyi védett építmények korszerűsíthetők, bővíthetők, funkciójuk megváltozhat, azonban a védettségre okot adó értékeik nem csökkenhetnek.
A település területén adótorony, antennatorony, elhelyezésének engedélyezése nem javasolt. A Nagyközség egyéb területein törekedni kell a
tornyok rácsszerkezeteinek és csőoszlopainak természetszerű megformálására.
Porcsalma egész területén fontos a hirdető-berendezésekre vonatkozóan, és azok elhelyezésének sűrűségére, típusára, méretére vonatkozó
szabályokat lefektetni.
Klímaberendezést a település egész területén összerendezetten, építészeti eszközökkel takartan vagy közterületről nem látható módon, az
épületek alárendelt homlokzatára ajánlott telepíteni. Az alkalmazható árnyékoló-szerkezetek típusát, érdemes a tervezéssel egyidejűleg az
épülethez és karakterhez illően egységesen meghatározni.
Közterületen új kereskedelmi, vendéglátó és szolgáltató célú pavilon - rendezvény időtartama alatt a rendezvényhez kötődő pavilon kivételével elhelyezésének, meglévő pavilon, árusítóhely bővíthetésének engedélyezése nem ajánlott. Ez alól kivételt képeznek a község rehabilitációs
célokat szolgáló, vagy projekthez kapcsolódó egységes tervezés eredményeként létrejövő közcélú pavilonok.
Közművek, légvezetékek, földkábelek elhelyezésénél meghatározó szempont legyen a településkép és a fás szárú növényállomány védelme. Az
egyes közműfajták vezetékeinek és egyéb műtárgyainak, építményeinek közterületi elhelyezkedése, illetőleg köz- területi láthatósága a körúton
belül térszín felett kerülendő. A lakóingatlanok közműbekötései esetében is a térszín alatti meg- oldások előnyt élveznek.
A többszintes magas tetős épületeknél - az épületet önmagában tekintve és az utcakép vonatkozásában is – az aránytalanul magas, nagy
tetőidomok alkalmazása nem javasolt, a falusias területeken a tetőzet túlzott tördelése kerülendő.
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KÖZLEKEDÉSI TERÜLETEK ÉS KÖZMŰVEK ÁLTALÁNOS JELLEMZŐIS ÉS AJÁNLÁSAI

Utcák és terek:
Kerülni kell az egyes ingatlanok előtt az egyedi, a teljes utcakép egységét figyelmen kívül hagyó, diszharmóniát keltő megoldásokat.
A helyes arányoknak az adott településrész karakteréhez és adottságaihoz, az utca jellemző szabályozási szélességéhez, a szükséges helyi funkcionális
igényekhez, a környező épületek megjelenéséhez is alkalmazkodniuk kell. Törekedni kell a négy fő utcai alkotóelem - útburkolat, árok (ha felszíni vízelvezetés
van), zöldterület, gyalogosfelület - arányos megosztására, ezzel általános rendezett képet nyújtva az úthasználóknak.
Útburkolatok:
Egy adott utca járműközlekedést szolgáló útburkolatai legyenek homogének, egységesen aszfalt vagy térkő burkolatúak. Burkolatváltási helyek mindig csak
feltétlen szükséges esetben és optikailag is indokolható helyen - pl. közúti csomópontokban, keresztmetszeti váltásoknál, forgalomcsillapítási helyeken lehetségesek. A lakóutcák forgalomcsillapítása robosztus fémelemek, vagy "aszfaltdombok" helyett igényes kő- vagy műkő szintemeléssel legyen kiépítve,
anyagát az általános utcaképhez illesztve. Utak szegély nélkül, vagy végig azonos típusú, előregyártott szegélyelemekkel alakítandóak ki. Kerülni kell az
egyes szegélykialakítási módok utcán belüli többszöri változtatását.
Járdaburkolatok:
A járdafelületek egy adott utcaszakaszon alkossanak egységes, homogén felületetet. A járdák vonalvezetése, szélessége, lejtése ne váltakozzon
indokolatlanul az egyes telkek előtt, kerülendő a pinceszintre levezető rámpák járdán túl történő kinyújtása. A lépcsőzetes kialakítást közterületen általában rendkívüli kötöttségek kivételével - szintén kerülni kell.
Az egyes magáningatlanok előtti eltérő, ötletszerű megjelenések rendezetlen képet nyújtanak, a teljes utcaképre romboló hatásúak. Egy utca járdája legyen
teljes hosszon - és lehetőleg szimmetrikusan mindkét oldalon - egységes anyagú, színű és mintázatú, betonkő vagy aszfalt burkolattal, amennyiben ez nem
megoldható, a közterületen történő építési tevékenység keretében egyeztetni szükséges az alkalmazott megoldást az önkormányzat települési főépítészével.
Lehetőség szerint az egyes megjelenési formák ne váltakozzanak utcán belül, ne egy-egy magáningatlanhoz igazodjanak, hanem a teljes utcaképhez. Nem
lehet a cél továbbá az sem, hogy kirívó, túlmintázott, "tájidegen" közterületi burkolatok domináljanak és vonják el a figyelmet. Egy burkolat akkor esztétikus,
ha harmonikusan illeszkedik az épített tájba és simul a környezetébe, nem akarja túlerőltetni, túlhangsúlyozni önmagát.
Zöldsávok, közkertek, közparkok:
Zöldfelületet képeznek jellemzően a járda és útburkolat közötti, továbbá az árok és járda közötti felületek. A zöldsávon belül lehetőleg helyet kell biztosítani
fásításnak, illetve - ha föld alatt nem elhelyezhető - közműoszlopoknak is. Törekedni kell az úttal párhuzamos fásításra, az út és a járda közti zöldsávban elhelyezve.
Elsődleges célunk Porcsalma zöldfelületeinek összefüggő, egységes, egy rendszerben történő kialakítása - a közlekedési, közmű-, csapadékvíz elhelyezési
feladatokkal összehangoltan. A zöldfelületeknek, fasoroknak egyenrangúságot kell biztosítani a közlekedési, közmű és elektromos hálózati létesítmények
mellett. A globális felmelegedés és klímaváltozás miatt kiemelt fontosságúak lesznek a jövőben zöldfelületeink, megszűnésük és telepítésük
ellehetetlenülése veszélybe sodorja lakóhelyi közérzetünket, településünk fenntartható fejlődését.
Közterületeink növényalkalmazására különös gondot kell fordítanunk. A klimatikus és termőhelyi szempontok változását figyelembe véve előnyben kell
része- sítenünk az őshonos fajokat, azok ökotípusait, kertészeti változatait, de az időjárás klimatikus változást okozó mivoltát is szem előtt kell tartani a
tartós zöldfelületek és a községi zöldterület rendszer kialakításánál. A több szintű növényállományok összetételében a magas- és alacsony növésű fák,
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cserjék mellett új elemként az évelők és egynyáriak dinamikus lágyszárú társulása adja azt a kiegészítést, mellyel a zöldterületek településesztétikai és
településökológiai szerepei kiteljesedhetnek, a zöldterület rendszer működőképessé válhat. Ez utóbbinak fontos további feltétele a külterületi
zöldfelülethez történő kapcsolódása.
Porcsalma hagyományos zöldterületein a legéletképesebb fafajok: őshonosak - platán, korai juhar, mezei juhar, tatárjuhar, kislevelűhárs, ezüsthárs,
nagylevelű hárs, kocsányos tölgy, pusztaszil, vénic szil, lisztes berkenye, madárcseresznye, csepleszmeggy (gömbkoronájú), sajmeggy (gömb koronájú),
magyar kőris, vadgesztenye, virágos kőris, török mogyoró, tiszafa, fehérfűz,szürkenyár,rezgőnyár, jegenyenyár, közönséges nyír, lucfenyő; nem őshonosak
– japánakác, ezüstjuhar, ostorfa,vöröstölgy,zöldjuhar ( cv ’Flamingo’ ),kínai díszkörte, keskenylevelű ezüstfa, hamisciprus, leyland ciprus.
Korlátozottan fenntarthatók: őshonosak – madárberkenye, mogyorós hólygfa, hegyi juhar; nem őshonosak – csörgőfa, papíreperfa, spírál fűz.
Ültetésük, fenntartásuk közterületeinken nem javasolt honosságtól függetlenül: aranyló lepényfa, szivarfa, lila akác, gyümölcsfák (ide értve a nemes dió,
valamint a fehér és fekete eperfák is). A lepényfáról hulló méretes töviseket tartalmazó hajtásai miatt. A szivarfa levéltetvesedés iránti oly nagymértékű
fogékonysága miatt, melyre nincs megfelelő (alkalmazható) védekező eljárás. A lila akác fás növényekre felfutó fásodó hajtásaival a gazdanövényt elöli. A
gyümölcsfák: egyrészt termésük jelentős része a környező burkolt felületre hullik, azt szennyezi, másrészt lehullott bomló terméseken darazsak
táplálkozhatnak ezzel veszélyt jelentve az arra közlekedő gyalogosokra, gépjármű vezetőkre egyaránt, harmadrészt termésük a nagykörúton belül
fogyasztásra nem javasolható annak légszennyezettségből származó káros anyag tartalma miatt, körúton kívül pedig ugyan kisebb, vagy nincs káros anyag
tartalma, de ezeknek a közterületek növényállománya kapcsolja a zöldterület rendszert a külterületi zöldfelülethez. Ezt az igény a gyümölcsfák nem tudják
teljesíteni.
Ültetésük nem megengedett: fehér akác, zöldjuhar, kései meggy, bálványfa, amerikai kőris, gyalogakác.
Településünk zöldterület rendszerének jól megalapozott fejlesztése érdekében ajánlott átfogó olyan stratégiai tervet megalkotni, mely alapján projekt
szintű intézkedési tervek készíthetők.
Az ingatlanok előtti közterületi zöldsávok kialakításában és fenntartásában az ingatlan tulajdonosok szerepet vállalhatnak, de a közlekedés biztonságát
szem előtt kell tartani (kilátás). Az ingatlanok előtti zöldfelületek teljes felületen térburkolattal történő kiváltása nem megengedett. A lakóingatlanok előtti
közterületi zöldfelületek ki-, vagy átalakítása, fakivágás esetén előzetes főépítészi, vagy kertészi egyeztetés lefolytatása ajánlott
Kerékpáros felületek
A kerékpáros felületek - a közlekedési mód intenzív terjedésével - egyre gyakrabban válnak az utcák jellegzetes elemeivé, és joggal hódítanak el felületet az
utcák területéből. A kerékpárosok felülete vagy a közúti út- és járdaburkolathoz integrálandó - jellemzően településközpontbeli környezetben -, vagy pedig
önálló elemként jelenítendő meg, tipikusan a külsőbb részeken. Önálló elemként burkolatuk legyen elkülönült, de önmagában homogén felület. Önálló
kerék- párút burkolataként elsősorban az egységes aszfalt felület ajánlott.
Közművezetékek
Törekedni kell a közművezetékek terepszint alatti vezetésére. Ahol ez nem megoldható, a vezetékeknek optikailag követni kell az utca vonalát. Törekedni
kell az oszlopok zöldsávban való elhelyezésére, a fásítás (beleértve a gyökérzetet és a koronát is) fenntarthatóságának hosszú távú zavarása nélkül, ritmikus
kiosztással. A közmű-légvezetékek egymással és a közúttal való keresztezését minimalizálni szükséges. A légvezeték-hálózatokkal érintett utcákban, közterületeken törekedni kell a különböző (elektromos, elektronikus hírközlési) légvezetékek azonos oszlopsoron vezetésére.
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A REKLÁMOZÁSI TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK

A közterületen történő, illetve közterületről látható reklámozási tevékenységet a község arculatának megőrzése és a „reklámzaj” elkerülése érdekében a
településképi, közlekedési, vagyonbiztonsági, környezetvédelmi szempontok figyelembevételével szabályozni szükséges. Az épületek falán elhelyezett
cégérek, cégtáblák, cégérszerű reklámtáblák az adott épületben folytatott tevékenység reklámozását szolgálják, e hirdető berendezéseket a község
területén, az épület homlokfalain, ajánlott elhelyezni.
A reklámberendezések elhelyezésére vonatkozó irányelvek az alábbiak:
 A meglévő homlokzati architektúrát figyelembe kell venni. A homlokzat színvilágához illeszkedő színek alkalmazandóak, az élénk színek kerülendők.
 Üvegfelületre ragasztani csak visszafogott, áttetsző, víztiszta fóliával lehet, az épület stílusjegyeivel összhangban megtervezett módon. A
teljes üvegfelület ragasztása kerülendő. A védett épületeken elhelyezett reklámfelületeket a védelemre jogosult szervekkel egyeztetni
szükséges.
 A reklámfelirat a portál és az ereszpárkány közötti homlokzati sávban helyezhető el, indokolt esetben az ablakok közötti falfelületen,
amennyiben egyéb hely nem áll rendelkezésre.
 Kerülendő a táblaszerű, lemezre matricázott reklámfelirat, helyette a dobozolt, síkból kiemelkedő felirat használata javasolt. Új épületek
tervezésénél ajánlott az egységes reklámtartó konzolok alkalmazása.
 Ahol a reklámberendezések nem a helyben folytatott tevékenységek reklámozását szolgálják, ott a község az utcakép és környezetbe
illesztett reklámtartó berendezéseket követeli meg (pl.: üzletek reklámoszlopa, reklámhenger, zászló és „citylight” típusú hirdetőberendezések)
 A nem helyben folytatott tevékenységek reklámozását a község különböző, frekventált pontjain elhelyezett hirdető berendezéseken
szükséges megoldani.
 A bevezető útjaink mentén és a központi épületeken elhelyezett óriásplakátok számát csökkenteni szükséges. Prioritást élvez a központ és a
főutak, települési összekötő utak menti épületek oromfalain, kertjeiben lévő óriásplakátok eltávolítása.
 A nagyméretű molinók épülethomlokzaton történő tartós alkalmazása kerülendő, ez alól kivételt képeznek az ideiglenes, rendezvényeket
népszerűsítő elemek.
 A „kevesebb néha több” elv alkalmazása a reklámok tervezésénél elsődleges szempont legyen. Kerülni kell az azonos reklámtáblák
indokolatlan ismétlését.

A TELEPÜLÉSKÉP MINŐSÉGI FORMÁLÁSÁRA VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK, KERÜLENDŐ MEGOLDÁSOK

Arra a kérdésre, mitől szép egy épület, legyen az akár lakóház, vagy egyéb, nem lehet egy mondatban válaszolni. A szépség sokféle lehet. Ebben a
fejezetben nem szeretnénk egyoldalúan állást foglalni, leszűkíteni a lehetőségeket, hanem iránymutatást szeretnénk nyújtani. Szeretnénk bemutatni,
hogyan kerüljük el a legáltalánosabb hibákat.
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A község teljes területén a helyi védelemmel érintett és településképi szempontból meghatározó területeken kívül kerülendő a tájidegen építészeti
megoldások alkalmazása.
TELEPÍTÉS
Kertvárosias és falusias településrészeken jellemző beépítésis mód
az előkertes vagy előkert nélküli
oldal- határon álló, szabadon álló
beé- pítés. Épület, építmény
építése, bővítése és felújítása
esetén azokat a melettük lévő
szomszédos épüle- tekhez igazodó
módon kell tele- píteni. Az előkert
mélységének és az oldakert
szélességének nagymér- tékben
történő
eltérése
kerülendő.
Közterület felől elsősorban az elsődleges rendeltetésű főépület helyezendő el a beépítési mód vizsgálatával.
Oldalhatáron álló beépítési mód
esetén meg kell vizsgálni a
telepítési
oldalt,
melyhez
szabálytalan alakú telkek esetében
is illeszkedni kell.
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Az építési vonalat a szabadonálló és az oldalhatáronálló beépítési mód esetén a szomszédos épületek határozzák meg, ettől való eltérés kerülendő. Lehet
előkertes, előkert nélküli vagy hézagosan zártsorú beépítés. Hézagosan zártsorú beépíés esetén a zártsorúságot az épülethez igazodó magas kapuzattal
kell megoldani. Az egységes utcakép elérése érdekében minden esetben illeszkedni kell.

MAGASSÁG
Épület, építmény építése,
bővítése, felújítása esetén
a meglévő szomszédos épületektől az építménymagasság tekintetében és
szintszámok meghatározásánál a nagymértékben
való eltérés kerülendő.
Törekedni kell a településképbe illő egységes
útcakép kialakítására, az
épületek összhangjára.
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TETŐFORMA, TETŐHAJLÁSSZÖG

A környezetbe, az utcaképbe és a szomszédos épületekhez illeszkedő
tetőforma és tetőidom alkalmazása javasolt. Mediterrán, összetett tető
csak az utcaképbe illeszkedően alkalmazható.
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HOMLOKZAT SZÍNEK, ANYAGOK

A tájidegen anyaghasználat és építészeti megoldások nem
elfogadhatóak. Épületek, építmények homlokzati színének
megválasztásánál a harsány, élénk színek alkalmazása kerülendő, a szomszédos épületekhez és a környeztbe illő
pasztel és homok színek alkalmazása javasolt.
Az épület rendeltetésétől eltérő igényű és megjelenésű
nyílászáró és anyaghasználat nem megfelelő. Kerti építményeknek, melléképületeknek anyaghasználatukban, színezésükben, léptékükben, tetőformájukban illeszkedniük kell
a főépülethez és szomszédos épületekhez. Intenzív, élénk
színeket egy-egy építészeti elem, vagy tömeg
hangsúlyozása érdekében javasolt alkalmazni.
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KERÍTÉS

Új kerítés építése, felújítása
esetén az utcaképbe és környezetbe való illeszkedés a
meghatározó.

A kerítések színükben és
anyaghasználatukban igazodjanak a főépülethez.

Áttört jellegű kerítés javasolt, a tömör és nem átlátható, falszerű megoldások
nem elfogadhatóak, kivéve
zártsorú beépítési mód
esetén.
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ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ
KÖZPONT ÉS TÉRSÉGE
Közterületi megjelenés
 az oldalhatáron álló, vagy a már a központban megkezdett, az utcafronton megjelenő hézagosan zártsorú épületeknél a kerítés
megjelenése zárt hatású legyen, az épület magassági arányaihoz illeszkedjen
 fasorok, fás növényállomány helyét biztosítani kell a közművek mellett
 figyelmet kell fordítani a teresedések zöldfelületbe történő integrálására, hogy ne csupán forgalmi csomópontként működjenek
 az ingatlanok előtti közterületi zöldsávok kialakításában és fenntartásában az ingatlantulajdonosok szerepet vállalhatnak: de ezen
közterületi zöldfelületek ki- vagy átalakítása esetén előzetes főépítészi-kertészi egyeztetés lefolytatása ajánlott
 a központból induló fő kivezető utak mentén kiemelt jelentőségű a zöldsávok fenntartása, kialakítása legalább háromszintes fás szárú
növényállomány kialakításával, mert ezek a szakaszok és folytatásuk a belterület határáig jelentik azokat a zöldfolyosókat, melyek a községi
zöldterület rendszert a külterületi zöldfelülethez kapcsolja.
 a kivezető utak számos kisebb utcát fűz össze, így azok zöldsávjai kell, hogy a zöldfolyosókat rendszerbe fűzzék.
Telek, telepítés
 a beépítés és a telekosztások kialakultnak tekinthetők, ezért új épület elhelyezése esetén követelmény a fokozott illeszkedés
 a zártsorú általános nem jellemző, csak indokolt esetekben a „hézagos” zártsorú beépítés is elfogadható amennyiben azt a telek méretei
indokolják
 az udvarok zöldfelületét az új beépítések alkalmával nem szabad felélni, törekedni kell a telken belül is az élvezhető zöldfelület
kialakítására
Épület
 mértékletes tömegformálás
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kerülendő a nagy épületmélység, mivel aránytalanul nagy tetőfelületeket eredményez
a mezővárosi hangulatú történeti központi magra a magastetős, míg az átépülő részeken a lapostetős épületforma is elfogadható
kerülendő az elaprózott, túlzottan összetett és a kontyolt tetőidom
kerülendő a manzárdtető és az alacsony hajlásszögű („mediterrán”) tető
kerülendő az öncélú tetőfelépítmény
a helyi védett és polgári-mezővárosi építészeti jegyeket hordozó épületeken a cserepeslemez fedések nem alkalmazhatók, helyette a
síklemez használata javasolt
homlokzatformálás során törekedni kell az igényes anyaghasználatra, az indokolatlan, síkban nem megmozduló burkolatváltások, tájidegen
anyagok (ciklop) mellőzendők
épületgépészeti eszközök utcai homlokzati beépítése mellőzendő, szükség esetén a településképi illeszkedés és az arányosság gondolatát
szem előtt tartva takartan tervezendők
a klímaberendezések kültéri egységeit az épületek tervezésénél szükséges kezelni, közterület felől takart épületszerkezeti megoldásokat,
vagy központi klímaberendezéseket alkalmazva
építészeti érékeket hordozó épületeknél az épület-felújítás esetén törekedni kell az eredeti állapot visszaállítására, a minél kevesebb
bontással járó rehabilitáció legyen a fő irányelv
az építészeti részletek (ablakok, kapuk, vakolat-architektúra, kerámiadíszek… stb.) feltétlenül megőrzendők, a megőrzés érdekében
folyamatos karbantartásukról gondoskodni kell
épületenergetikai felújítás során a helyi védelem alatt álló épületek esetében kerülendő a műanyag ablak alkalmazása
épületgépészeti elemek nem, vagy csak rejtetten jelenhetnek meg a közterületről látható homlokzati felületen, műemlék épületeken
egyeztetés szükséges
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FALUSIAS TELEPÜLÉSRÉSZ
Közterületi megjelenés






a közterületen a kialakult zöldfelületek fásított része megtartandó,
mindenkor ajánlott a közterületi, utcai növénytelepítés esetén a kialakult utcaképre tekintettel lenni. (az örökzöldek alkalmazása nem
javasolt)
az ingatlanok előtti közterületi zöldsávok kialakításában és fenntartásában az ingatlan tulajdonosok szerepet vállalhatnak; ezen
közterületi zöldfelületek ki- vagy átalakítása esetén előzetes főépítészi-kertészi egyeztetés lefolytatása ajánlott
csak az áttört kerítés alkalmazása javasolt, a tömör kerítésmezők kerülendők, helyette élő sövény alkalmazása javasolt
a néhol teljes telekhosszon alkalmazott közterületi burkolt autóbeállók (parkolóhelyek) felületét, zöldfelületek rovására történő további
térnyerését csökkenteni szükséges

Telek, telepítés










a beépítés szabadon álló, vagy oldalhatáron álló
többszintes növénytelepítés ajánlott
a melléképületeket a főépülettel együtt javasolt tervezni (pl. gépjármű tároló, kazánház, gazdasági épület)
a nagy felületű térburkolatok kerülendők, a zöldfelületi jelenlétnek kiemelkedő szerepe van
A kialakításra kerülő díszkerti funkció részletképzéseinél és növényhasználata tekintetében figyelembe kell venni a táji beágyazottságot és
közvetlen táji kapcsolatokat: kerülni kell a túlzott mértékű, idegenhonos (pl. örökzöld) növényalkalmazást, törekedni kell az őshonos
(jellemzően lombhullató) növények ültetésére
megőrzendő az erős zöldfelületi beágyazottság és (háztáji) a gazdálkodás, a külterületi táj és a falusias jellegű településrészek kapcsolata,
összhangját létrehozni és fenntartani szükséges. Az út és utcafásítások ennek például mindenkor hatékony eszközei melyek utcaképtől
függően lehetnek gyümölcsfák, vagy lombhullató díszfák
A hagyományos tájképi zöldfelület alakítás helyett azonban javaslom meggondolni az utcai zöldsávokban is az őshonosságra, az átvezető
képességre, a megfelelő szintezettségre törekedni, mert ezek a zöldsávok is fontos kapcsolódási lehetőségei városunk zöldterület rendszerének a külterületi zöldterülethez
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Épület
törekedni kell az egységes megjelenés megtartására,
kerülendő a hivalkodó színvilág és a sokféle anyaghasználat
az egy - kétszintes épület jellemző, a második szint javasolt tetőtér beépítéssel
az utcára jellemző épületmagasság megtartására és az illeszkedésre a tervezésnél figyelmet kell fordítani
az előkert méretét a szomszédos épületek elhelyezkedése, és az így kialakult építési vonal befolyásolhatja, méretét a településképi
illeszkedés felülírhatja
 a magas- és lapostetős épülettömeg is elfogadható az illeszkedés vizsgálata mellett
 a klimatizálási és egyéb épületgépészeti elemek utcafronti homlokzaton nem helyezhetők el, a klímaberendezések kültéri egységei
alapvető esztétikai problémát jelentenek, egységes homlokzati építészeti megoldásuk körültekintő tervezést igényel a közterület felől
látható olda- lon (a rálátás minél takartabb legyen)
 a garázsok üzletszerű használata abban az esetben lehetséges, ha gépjárműtárolás a telken belül egyéb módon megoldható






GAZDASÁGI TERÜLETEK
Közterületi megjelenés
 a közterületen a kialakult zöldfelületek fásított része megtartandó, a beépülő területeken a fásításra figyelmet kell fordítani
 mindenkor ajánlott a közterületi, utcai növénytelepítés esetén a nagykoronás, jelentős árnyékot biztosító, egységes lombhullató fafajokat
alkalmazni három-, négyszintes növényállományban és védősávokban, melyekben a védő hatás fokozása érdekében örökzöld fákkal
kiegészítése javasolt
 az ingatlanok előtti közterületi zöldsávok kialakításában és fenntartásában az ingatlan tulajdonosok szerepet vállalhatnak; ezen
közterületi zöldfelületek ki- vagy átalakítása esetén előzetes főépítészi-kertészi egyeztetés lefolytatása ajánlott
 csak az áttört kerítés alkalmazása javasolt, a tömör kerítésmezők kerülendők, helyettük élősövény alkalmazható,
 a burkolt autóbeállóknál elsődleges tervezési szempont a rálátás és közlekedési biztonság szem előtt tartása
 a határoló élő sövény ápoltan tartása az ingatlan használójának feladata, így a közterületre, járdára, kerékpárútra benövő növényi részek
eltávolítása is
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 Porcsalma területén a lakóterületekbe ágyazva is megjelenhetnek a lakóterület léptékét nem zavarva, jellemzően a hátsókertek felől elhelyezve. Így az utcai rálátás is kisebb, nem bontja meg a település utcaképét
Telek, telepítés
 a beépítések aránya vegyes képet mutat: a régi iparterületek sűrű, míg az új, külterületi iparterület alacsony beépítési jellemzővel bír
 a telken belüli jelentős összefüggő zöldfelület kialakítása ajánlott
 a burkolt felületek arányát csökkenteni szükséges, ezek kedvezőtlen hatásának kiegyenlítésére a zöldfelületi arány, intenzitás növelésére
van szükség (csapadékvíz elvezetés)
 a kötelezően előírt zöldfelületként, ill. védőfásítással jelölt területeken háromszintes növénytelepítés javasolt
 törekedni kell az ingatlanokon belül történő csapadékvíz elhelyezésre (talajban történő elszikkasztásra), vagy tározást követően egyéb,
nem ivóvíz minőséget igénylő célra (pl.: öntözés,) történő felhasználásra
 ajánlott a telekterületeken történő vízszikkasztást kiterjedt, a természetes talajrétegezettségbe durván beavatkozó, meredek partú és
tájképileg előnytelen geometrikus alaprajzú csapadékszikkasztó medencék létesítése nélkül megoldani, változatos vonalvezetésű
mederkontúrok kialakítása, mesterséges tavak telepítése javasolt
 a szabadonálló beépítés a jellemző
 a növényhasználat tekintetében figyelembe kell venni a táji beágyazottságot és közvetlen táji kapcsolatokat: kerülni kell a túlzott
mértékű, idegenhonos (pl. örökzöld) növényalkalmazást, törekedni kell az őshonos (jellemzően lombhullató) növények ültetésére
Épület





törekedni kell az egységes megjelenés megtartására, kerülendő a „lakóházszerű” tervezési metodika, architektúra
az épület megjelenése fejezze ki annak ipari, kereskedelmi funkcionális jellegét
kerülendő a „hozzáragasztott” irodaépületek építése, az épülettel komplexen tervezendő
korszerű anyagok, egyszerű épületszerkezeti megoldások alkalmazandók, a mai modern ipari épületek előnyös tulajdonságait adaptálni
szükséges
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BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK
Közterületi megjelenés
 a közterületen a kialakult zöldfelületek fásított része megtartandó,
 a közművek vezethetőségét biztosítani szükséges, de kerülendő a közutak fasorainak közműfenntartás, létesítés miatti megszüntetése.
Mai korunkban, amikor újult erővel terjed a mezőgazdasági termelés nagytáblás üzemmódja és ezzel párhuzamosan a nagy hozzáértéssel
kialakított mezővédő erdő- sávrendszer megszüntetése a közutakat kísérő fasorok fenntartásának, megőrzésének egyre nagyobb a
jelentősége
 a kialakult jó gyakorlatnak megfelelően javasolt az önkormányzati külterületi utakhoz tartozó fasorok bérbe adása a kapcsolódó
szántóföld tulajdonos részére
 a kialakult gyakorlat jelenti az éves bérleti szerződés megkötését, valamint éves fenntartási terv alapján a tevékenységek engedélyezését,
az elvégzett fenntartási munkák ellenőrzését
Telek, telepítés
alapvetően a mezőgazdasági termelési tevékenységgel érintett területek tartoznak ide
a tanyákon a jellemző beépítés oldalhatáron álló, vagy szabadonálló
a melléképületek jobbára a takarmányozási célokat szolgálják
a zöldfelületi jelleg kiemelten fontos, díszkert kialakítása csak közvetlenül a tanyaépület körül, a tanyaudvaron javasolt
a tanyákon őrzendő karakter elem ma is az önellátási célú zöldség-, gyümölcstermesztés,
homogén örökzöld sövények tuja-félékből való kialakítása nem ajánlott a növényhasználat tekintetében figyelembe kell venni a táji
beágyazottságot és közvetlen táji kapcsolatokat: kerülni kell az idegenhonos (pl. örökzöld) növényalkalmazást
 megőrzendő az erős zöldfelületi beágyazottság és (háztáji) a gazdálkodás, a külterületi táj és a falusias jellegű településrészek kapcsolata,
összhangját létrehozni és fenntartani szükséges.
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Épület






lehetőség szerint kerülni kell a további beépítéseket
törekedni kell az egységes megjelenés megtartására, az egyszerű, nyugodt építészeti architektúra alkalmazása javasolt,
az épületek díszítettsége mellőzendő
az földszintes épületek jellemzők, megtartása ajánlott
csak a magastetős épülettömeg alkalmazandó, a tetőidomok tördelése kerülendő, a nyeregtető és a kontyolt nyeregtető javasolt, a
tetőhajlásszög 35 fok alá nem csökkenthető

A SZAMOS ÉS KÖRNYEZETE A SZOMITA CSATORNÁTÓL É-RA
Közterületi megjelenés



a közterületként használt területeken a kialakult zöldfelületek fásított része megtartandó,
a közművek elvezethetőségét biztosítani szükséges

Telek, telepítés





jellemzi a nagy területigényű nagy zöldfelülettel rendelkező természeti használat, vagy éppen a vízgazdálkodási, de egyben természeti
védelem alatt lévő területekre a védettséget jelentő érintetlen területi használat, a művi elem jórészt idegen a tájban, Azokat lehetőség
szerint takarni-rejteni kell.
építményeket szabadonállóan kell/lehet telepíteni
javasolt olyan parki faállomány kialakítása, mely az őshonosságra törekvés mellett a parki funkciókra tekintettel a teljes parki terület
árnyalja, de a természeti védelmi és tájvédelmi szempontokat is figyelembe veszi

Épület


épület nem, de a fenntartáshoz szükséges építmény elhelyezhető törekedni kell az egységes megjelenés megtartására, a funkcióhoz
illeszkedő építészeti architektúra alkalmazása javasolt
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JÓ PÉLDÁK
TELEPÍTÉS

52

53

54

55

56

57

58

KERÍTÉSEK

59

60

61

AJTÓK, ABLAKOK

62

UTCÁK, TEREK, ZÖLDFELÜLETEK

63

64 | Utcák, terek

64

Mai példák |65

65

66 | Utcák, terek

66

Mai példák |67

67

68 | Utcák, terek

68

Mai példák |69

69

70 | Utcák, terek

70

Mai példák |71

71

72 | Utcák, terek

HIRDETÉSEK, REKLÁMTÁBLÁK

72

1

1

Nyíregyháza Arculati Kézikönyv

73

74 | Utcák, terek

2

2

Nagykálló Településképi Arculati Kézikönyv
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Műemlékek, műemléki környezet

Porcsalma

Ref. templom ex-lege műemléki környezete

Műemléki környezet

Porcsalma Szabadság tér 4 .

Ref. templom

Műemlék
198, 197/2, 196/2, 251/7, 251/6, 251/2, 254, 258, 257,
195, 251/3, 256, 253
255

863-4/1953. FOM, 22509/1958. ÉM 120344/1958. MM, 14297/1960. ÉM[-MM]
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76 | Utcák, terek
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