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POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ
Tisztelt Olvasó!
Szentbékkálla a Káli-medence szívében, természeti értékekkel bőségesen
megáldott környezetben helyezkedik el, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park
területén. Szerencsés fekvésének köszönhetően évezredek óta lakott ez a táj.
A kedvező természeti adottságok közt előttünk élt generációk az építészet
terén is maradandót alkottak, értékes hagyományt hoztak létre.
Nagy múltú falunk sok szép régi épülettel rendelkezik a bel- és külterületen
egyaránt, melyek jó példát mutatnak a ma élőknek, emberi és természeti
környezet harmonikus kapcsolatára.
Kiadványunk hiánypótló segédeszközként kívánja szolgálni a településünkön
új épületeket építeni, illetve a meglévő épületeket felújítani szándékozókat. A
bemutatott példákkal szeretnénk tudatosítani az olvasóban természeti és
épített környezetünk értékeinek fontosságát, egyben érzékeltetni is kívánjuk ez
irányú elvárásainkat.
Lényeges, hogy az ajánlások nem tekintendőek kötelező és kizárólagos
érvényűnek. A mai épületeknek a mai kor követelményeinek kell megfelelniük.
Senkit nem kívánunk arra ösztönözni, hogy olyan új épületet hozzon létre, mely
a történelmi példák üres másolata.
Építészeti értékeink megismertetésével útmutatást kívánunk nyújtani az
építkezőknek és tervezőknek olyan épületek létrehozásához, melyek
szervesen illeszkednek Szentbékkálla arculatához.
Tisztelettel:
Molnár Endre
polgármester

Polgármesteri köszöntő
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1. BEVEZETÉS
Szentbékkálla a Balaton-felvidék nyugati részén, a Káli medencében a
Fekete-hegy, az Öreg-hegy, a Kishegy, a Veléte és a Mátés-hegy lábánál
terül el. Földrajzi helyzetének köszönhetően az egyedülálló panoráma
mellett számos természeti látnivalóval rendelkezik. Harmonikus
településképét a természeti, táji adottságok, a művi, épített elemei,
valamint a szépen gondozott, nagyarányú zöldfelületei együtt alkotják.
Elhelyezkedése, földrajzi-természeti értékei és kultúrája tehát méltán teszi
a községet egy rendkívül kedvelt turisztikai célállomássá. A halmazfalu
vidékies, nyugodt pihenést biztosító környezete máig is a legmarkánsabb
és megőrizendő értékei közé tartozik. A többutcás település újabb keletű
építkezései jórészt a hagyományok tiszteletében történtek. Ma cél a
korábbi évtizedek építészeti értékei közé simuló, a kor elvárásainak is
megfelelő településrendezési és építészeti megoldások megvalósítása.
Ennek érdekében a jelen településképi arculati kézikönyv a község
jellemző arculatát igyekszik feltárni és a meglévő értékek megóvására,
valamint az ésszerű és visszafogott, a kialakult környezethez igazodó
fejlesztésekre helyezi a hangsúlyt. Továbbá irányadó példákkal
szemléltetve nyújt útmutatást az építészek és újonnan építkezők számára,
hiszen az utcaképek, valamint az utcákat alkotó jellegzetes házak adják az
egyéni arculatot és kölcsönöznek sajátos vonzerőt a településnek.

1. Bevezetés
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2. SZENTBÉKKÁLLA BEMUTATÁSA
A medence északnyugati szélére települt község már a római korban
is lakott település volt. Ezt alátámasztják a régészeti ásatások során
feltárt római telep kő-és téglatöredékei. A település első okleveles
említésére 1273-ban került sor, Sancti Benedicti de Kaal néven, mai
formájában, Szentbékkállaként azonban csak 1898-tól használták. A
hagyományok szerint a bencés rend birtoka volt, nevének első fele
feltehetően Nursiai Szent Benedektől származik, akiről a templomot
is elnevezték. A honfoglalás korában a Káli medence többi
településéhez hasonlóan, Szentbékkálla is a Kál nemzettség
szállásterülete, majd a XIV. század közepéig királyi várbirtok volt.
1341-ben Károly Róbert a veszprémi püspökség alá helyezte. A XIV.
században a veszprémi püspök építette a velétei palotát, melynek
romjai még ma is fellelhetőek. Az akkori falut királyi úrbéres népek,
egytelkes nemesek és nagyobb birtokosok lakták. A település
gazdasága a szőlőművelésre épült, hiszen kevés termékeny
szántóval és legelővel rendelkezett, illetve állattenyésztése sem volt
számottevő ez idő tájt. A török időket a falu is megsínylette, 1548-ban
felégették és a sorozatos fosztogatások révén 1564-től több évben is
lakatlanná vált.1574 után már lakott terület, de török fennhatóság
alatt áll. A XVI. század végéig társadalma örökös jobbágyokból és
zsellérekből állt, differenciálódásra csak a XVIII. században került
sor. Megjelentek a kézművesek és iparosok, a nemesek száma pedig
megkétszereződött, de népessége a század végére sem érte el az
500 főt. A XIX. században fejlődésnek indult a község. Külterülete is
több helyen lakott volt, (Cseridűlő, Mátés-hegy, Veléte, Öreghegy,
Kishegy) és legnagyobb lélekszámát, a 800 főt 1910-re érte el. Ettől
az évtől azonban népessége máig folyamatosan csökken.
Megélhetési forrása a mezőgazdaság volt, elsősorban az
állattenyésztés, bortermelése pedig máig igen jelentős.

2. Szentbékkálla bemutatása
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3. ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉGÜNK
Szentbékkálla területén tizenegy országos védelmet élvező örökség található. Ezeken felül sok
értékes építészeti örökség és régészeti lelőhely is megtalálható. Ilyen például a Körtvélyesi dűlő
területén fellelhető egykori római telep. Műemlékvédelem alatt álló épületei mellett számos régi,
szép állapotban meglévő lakóháza és szakrális emléke is van.
Római katolikus plébániatemplom
Történeti leírások alapján tudjuk, hogy a településen a kora középkorban már létezett templom,
mely a török pusztítást túlélte. A ma látható, Szent Benedek tiszteletére emelt templom ennek
romjain épült fel 1790-1799 között Fellner Jakab tervezésében. A dombtetőn, szabadon álló, késő
barokk stílusú templom háromemeletes tornyát 1860-ban emelték. A téglalap alaprajzú épülethez
déli oldalán szintén egy téglalap alaprajzú sekrestye kapcsolódik. Az ellipszis záródású szentélybe
1898-99-ben került a jelenlegi főoltár a helyi születésű Szabó György veszprémi kanonok jóvoltából.
Az oltárkép Gyümölcsoltó Boldogasszonyt, a mellékalakok szobrai jobboldalt Szent Lászlót,
baloldalt pedig Szent Imrét ábrázolják. Mellékoltárai már neogót stílusúak, berendezései XIX.
századiak. A templom nem csak az egyházközség tagjait szolgálja, hanem színtere jelentős
komolyzenei hangversenyeknek is.

3. Építészeti örökségünk
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Velétei palotarom
Szentbékkálla belterületének északi szélén, a Velétei
dülőben található a gótikus stílusban épült, téglalap
alaprajzú püspöki lakótorony 6,5-7 méteres romja. Az
épületet a veszprémi püspök nyaralójaként funkcionált, a
török pusztítások következtében égett le 1590-ben. Mára
egy helyiség maradt meg, félköríves záródású kapuval. A
falazat bazalt törtkőből készült, egy-egy vörös homokkő és
mészkő darabbal. Falait kavicsos, néhol meszelt vakolat
borítja. Keleti oldalán nagy falkiomlás jelöli az egykori bejárat
helyét. Nyugati fala alacsonyan áll, jórészt törmelékkel
belepve. Az északi és déli falbelsőben 8-8 lyuk jelöli a
gerendák helyét.
Töttöskáli templomrom
Szentbékkálla belterületének közvetlen szomszédságában, az Öreghegy tövében,
szőlőspincék között található a román stílusú töttöskáli templomrom. A XII-XIII. században
épített templom az akkor önálló középkori Töttöskál település temploma volt. Töttöskál
települést 1326-ban említik először írásos emlékek, akkor királyi udvarnokok lakták.
Szentbékkállához hasonlóan a XIV. században királyi birtokként kapta meg a veszprémi
püspökség. 1531-ben a török elpusztította a falut, s vele együtt a templomot is. A török
kiűzése után a visszaköltöző lakosság újjáépítette az egyházi épületet is, és egészen a
XIX. századig tartottak benne istentiszteletet. Az 1876-os korabeli írások azonban már
csak romként említik. Szabálytalan négyszög alaprajzú. Bazalt kőfalazat, felületén
kavicsos vakolat. Nyugati, 5-6 méteres magasságban fennmaradt falában középen
kiomlás emlékeztet az egykori templomkapu helyére. Déli és keleti falmaradványa
alacsony, az északi fala viszont jelentős magasságban áll. Egyenes záródású
szentélyének déli oldalán egy résablak maradt meg.
3. Építészeti örökségünk
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Országosan védett lakóházak
A település régi lakóházai szalagtelkekre, jellemzően utcafrontra épültek. Jelenlegi főutcáján, a Kossuth Lajos utcán nagyobb méretű és a domborzati adottságoknak
köszönhetően igen változatos formájú telkeket alakítottak ki, azonban ritkán fordulnak elő előkertes házak. Ezek az épületek egytraktusos alaprajzúak, kedvelt elemük a
pilléres tornác. Sárba rakott kő az épületek alapja és fő falai, de a pillérek, a boltozatos födémek és kéményeik azonban téglából készültek. Jellemzően zsúpfedésűek voltak,
de ezeket a ma népszerűbb cserép- és nád-, elvétve pedig palatetőkre cserélték.

3. Építészeti örökségünk
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A védett házak még őrzik az egykor népszerű négy és hatosztású, állótéglány alakú nyílászárókat. Homlokzati megjelenésük igen változó. Van ahol rendkívül gazdag
vakolatdíszítésűek, van, ahol megjelenik az építtető neve és az építés éve, de előfordul a letisztult, puritán utcafront is. Kedvelt a növényornamentikás és a mértani elemekből
összeállított felületdísz. Meghatározó és értékes eleme a faluképnek ezeknek a régi, fehérre meszelt házaknak a kőből falazott kerítései is.

3. Építészeti örökségünk
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Présházak
Az Öreghegyen a XIX. században intenzív szőlőművelést folytattak,
így abban az időben sok présház létesült. A présházakat a földpince,
vagyis a hegyoldalba vájt kőboltozatos pincehelyiség fölé építették,
időről időre bővítették és később már lakóházként is használták őket.
A hegyoldalra épített kétszintes házak egymenetesek,
főhomlokzatukat gyakran szép vakolatdíszek ékesítik. A pincelejárók
többnyire a déli, szélvédett oldalon nyílnak, ajtólapjaik eredeti,
minőségi asztalosmunkák.

A présházak legszebb, országos védelem alatt álló példája a Kis-hegyen a Birkás-kúriaként ismert, Fellner Jakab
által tervezett lakó-és présház, mely még 1762-63 között épült. Az egykori egytraktusos épületet a XIX. század
elején kibővítették, homlokzata felvidéki klasszicista stílusú kiképzést és magas timpanont kapott. A lakóház
bejárata hosszanti oldalának közepén, két oszlopon álló kiugró tornác mögött található. A borospince végigfut az
egész épület alatt, elegánsan kialakított, kovácsoltvas ajtaja délről nyílik. Felette két hagyományos, hatosztatú,
téglány alakú ablak és tagolt, széles párkány díszíti a visszafogott homlokzatot. A hátsó, gazdasági helyiségek
korabeli fényképek alapján lettek újraépítve.

3. Építészeti örökségünk
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Helyi védelem alatt álló épületek
Szentbékkálla
építészeti
emlékeinek
többségségét a török kor leáldozását követően
épült lakóházak adják. Szép példája a
hagyományos építészetnek a Petőfi utca 4. szám
alatt álló egykori Beszálló-fogadó. Az 1820 és
1840 között, helyi kőből épült ház klasszicista
stílusú. A kovácsoltvas kapubejárója feletti,
míves keretezésű 1880-as évszám már a felújítás
évét jelöli. A ház részben alápincézett, udvarán
még ma is áll a hatalmas méretű szín, mely a
szekerek beállására szolgált.

3. Építészeti örökségünk
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Értékes épületek
Szentbékkálla műemlékvédelem, illetve helyi védelem alatt álló épületei mellett számos régi, szép állapotban meglévő lakóházzal és gazdasági épülettel is büszkélkedhet.
Jellegzetes elemeik a macskalépcsők, a finoman kidolgozott kémények és a padlásablakok is, melyek nagyban hozzájárulnak a település karakteréhez.

3. Építészeti örökségünk
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Szakrális emlékek
Szentbékkálla bel-és külterületén, a műemlékvédelem alatt álló objektumok mellett számottevő kőszobrászati örökségi érték található. A településen megőrzött kőfaragóipari
emlékek a kőkeresztek, és megemlíthető még a temető néhány sírjele is. Ezek mesterei egykor a térségben működő kőfaragók soraiból kerültek ki. A köztéri alkotások helyi
védelme javasolt.
A településen szakrális emlékként a templom, a
temető - és a Szentháromság emlékmű, valamint az
útmenti feszületek említhetők meg. A keresztek
anyaga Keszthely környéki homokkő, fehérre
meszelve. A kőfaragók neve ismeretlen. Legtöbbnek
felirata már lekopott, olvashatatlan. A római katolikus
temető legkorábbi sírköve 1831-es évszámot viseli.
Legszebb sírkövei a XIX. század közepéből
származnak, vörös és fehér mészkőből, homokkőből,
a későbbiek pedig műkőből faragott, igényes és
visszafogott motívumkincsű szobordíszekkel.

3. Építészeti örökségünk
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Köztéri alkotások
A település arculatába illő, a községet
gazdagító alkotásokból számos található
Szentbékkállán.
A településkapuk kihangsúlyozásának szép
példái az itt fellelhető köszöntő oszlopok. A
lakosság hősi halottaik iránti tiszteletét tükrözik
a háborús emlékművek. Ezeken felül pedig
fontosak az itt lakók számára a régmúlt emlékei,
erről árulkodik a szép állapotban fennmaradt
prés a településközpontban, valamint a kerekes
kút a templomdomb alatt.

3. Építészeti örökségünk
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4. TÁJI- ÉS TERMÉSZETI ÉRTÉKEINK
Közép-Európai viszonylatban is kiemelkedő a település területén található
Ingókő
Kőtenger. Az itt található hatalmas sziklák a Pannon-tenger üledékéből
kerültek a felszínre, emellett pedig a Káli-medence legjelentősebb geológiai
értéke. A pannon korszakban létrejött kőzetek a vulkáni utóműködés
következményeként fehérre és sárgásfehérre fakultak, a felső rétegükön pedig
homokkő-kvarcit jött létre. Az eljegesedés során ezek a homokkő-hátak
felhasadtak, tömbökre töredeztek, majd a természeti erők, a víz és a szél
tovább erodálták, pusztították. Így alakult ki a kőtenger. Köveinek nagysága
és formája is rendkívül változatos. Olyanok is vannak, amelyek mozognak, ha
valaki rálép. Ezeket az ingóköveket a helyi lakosság különböző nevekkel is
illeti. A település egyedülálló természetföldrajzi értékei a Fekete-hegy és a platóján lévő tavak valamint a reliktum növényeket őrző Sásdi-rét. Utóbbiak Natura 2000, kiemelt
jelentőségű természet-megőrzési területek. A pliocén kori vulkánkitörések során a forró láva lepény alakban terült szét és több méter vastagságban keményedett meg a
pannon réteg fennsíkján. Azokon a területeken, ahol ez a kemény, fekete bazaltréteg nem védte a felszínt, megkezdődött a szél és víz általi lepusztulás. Ennek révén a
bazalttömbök környezete folyamatosan süllyedt, a bazalttakarók szélei változatos sziklaalakzatokat vettek fel. Ezeket a bazalttömböket nevezik tanúhegyeknek. A 363
méter magas Fekete-hegy bazaltplatóját úgynevezett kőtálak teszik változatossá. Ilyen lefolyástalan mélyedés a Bika-tó, a Bonta-tó, a Bárkás-tó, a Monostori-tó és a Kettőstó is. Ezeket a tavakat csak a csapadékosabb időszakokban tölti fel víz, állandó forrás nem táplálja egyiket sem.
Lisztes kankalin

4. Táji – és természeti értékeink

Illatos hagyma

Selymes boglárka

Bika-tó (kőtál)
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Területi és egyedi védettségek

Szentbékkálla területét több országos védettségi kategória is érinti. A teljes közigazgatási terület a Balaton-felvidéki Nemzeti Park részeként nyilvántartott országos
jelentőségű védett természeti terület.
A települést két Natura 2000 természetmegőrzési terület is érinti (Fekete-hegy, Sásdi-rét).
Szentbékkálla a fentieken túl érintett még az országos ökológiai hálózat magterületével és pufferterületével is. Kis részben ökológiai folyosó is található a település nyugati
részén. Az Országos Területrendezési Terv szerint a teljes közigazgatási területet lefedi a Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete. Ugyanakkor
a település jelentős része a Balaton törvény térségi jelentőségű tájképvédelmi területéhez is tartozik.
A település területén két barlang (Kő-hegyi barlang, Kő-hegyi kőfülke) és három forrás található, melyek a természetvédelmi törvény által ex-lege védettek. A források
közül a legismertebb az Öreghegyi forrás (ld. 13. oldal bal alsó képen). A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 33 db egyedi tájértéket tart nyilván, melyek között
szerepel a Kőtenger, a Velétei palotarom és Töttöskáli templomrom mellett több kőkereszt, kút, síremlék, két tó, több parasztház valamint két kúria is.

5. Eltérő karakterű településrészek
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Egyedi tájértékek és helyi értékek Szentbékkállán

Az ábrák és felsorolások a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság adatszolgáltatása
alapján, azt kiegészítve és pontosítva készültek.

5. Eltérő karakterű településrészek
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5. ELTÉRŐ KARAKTERŰ
TELEPÜLÉSRÉSZEK
Szentbékkálla dombhátra épült község. A domboldalra kapaszkodó, a terep
adottságait követő, ezáltal megtört vonalú utcái egy sajátos településszerkezetet
alkotnak. A településen négy karakterében eltérő településrész határozható
meg:
Ófalu
Új lakóterület
Szőlőhegyek
Külterület

5. Eltérő karakterű településrészek
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Ófalu
Szentbékkálla még a mai napig őrzi hagyományos
településszerkezetét. A község ún. spontán kialakult,
halmazosan nőtt belterületű település. Falusias szerkezetére
jellemző, hogy a szalagtelkek formája, mérete és
terepadottságai a domborzathoz való alkalmazkodás miatt
igen eltérőek. Az épületek az északi oldalhatáron, jellemzően
utcafronton állnak. Az épületek elhelyezése révén az udvarok
szélvédettek és megfelelően benapozottak. Az ófalu építészeti
arculata nagyjából egységes, a harmonikus utcaképeket a
nyeregtetős, esztétikusan díszített oromfalak és az egész
tájegységre jellemző kőbástya, vagyis a kötőanyag nélkül
rakott kőkerítések ritmusa határozza meg. Az ófalu
központjában találhatóak az intézmények (könyvtár,
művelődési ház, polgármesteri hivatal) és a kereskedelmi
egységek is. A településen több szálláshely szolgáltató is
működik (panziók, turistaházak, nyaralóházak).

5. Eltérő karakterű településrészek
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Új lakóterület
A beépítettség jellege egy utca tekintetében tér el, mely az ősi településmag keleti oldalán egy
önálló lakóterületként lett lehatárolva. Az új utca (Dózsa György utca) már tervezett, egyenes
vonalú. Az újabb kori telekosztáskor törekedtek a meglévő struktúrához alkalmazkodni, de az
utca telkei már szabályosan osztottak, közel azonos méretűek. A házak a legtöbb esetben
oldalhatáron állnak, egy-két helyen szabadon állóak. Szinte kivétel nélkül tetőterük is beépített..
Az ófalutól eltérően előkertekkel létesültek. Az új lakóépületek többségükben a modernitás
mellett léptékükben, anyaghasználatukban és részletmegoldásaikban is illeszkednek a település
kialakult arculatához és építészeti karakteréhez. A hatályos szabályozási terv e lakóövezet
mellett keletre, jelenleg beépítetlen területre, új utcát szabályoz ki, és új építési telkek kimérését
tervezi. Ezen a területen a település későbbi bővítésére az új lakóterülethez való igazodás
fényében kerülhet sor, így az itt kialakult előkertek méretét, az épületek telken belüli
elhelyezését, az újabb építésű házak magasságát követni kell.

5. Eltérő karakterű településrészek
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Szőlőhegyek
Az éghajlati adottságok kedvezőek a szőlőművelésre és bortermelésre
a térségben. A szőlőkultúra nagy múltra tekint vissza a községben is. A
szőlőtáblák felett állnak a völgy felé néző jellegzetes, fehér oromfalas
présházak. Az egykor helyi kőből épült, nyeregtetős, alápincézett házak
nagymértékben hozzájárulnak Szentbékkálla hangulatához és
turisztikai vonzerejéhez is.

5. Eltérő karakterű településrészek
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Külterület
A külterületet átszövi a dűlőutak hálózata.
Legnagyobb
része
általános
mezőgazdasági terület (szántók, legelők),
kisebb arányban pedig erdő alkotja. A falu
határában egy több ezer fás
mandulaültetvényt és gyümölcsöst is
találunk. A település teljes közigazgatási
területe a Balaton-felvidéki Nemzeti Park
részeként
országosan
védett
természetvédelmi terület, ezen felül
tájképvédelmi, illetve a tájkarakter
megőrzése
szempontjából
kiemelt
jelentőségű terület. Számos védett táji
érték, régészeti és természeti terület van
Szentbékkállán.

5. Eltérő karakterű településrészek
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6. ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ
Ófalu településrész
Beépítés
A település kialakult beépítéséhez való igazodás érdekében az
oldalhatáron álló, az utca vonalára merőleges telepítés javasolt. A
széles telkek esetében is tartandó az oldalhatáros beépítés. Az
utcavonaltól elforduló, a kialakult rendszert megbontó szabadon álló
elhelyezés nem megengedhető. A településmagban a régi lakóházak
kivétel nélkül utcafrontra épültek, ezért a központban ez a követendő
minta. Előkert kialakítása pedig nem kívánatos.

Épülettömeg
A település történeti belterületén a lakóházak egytraktusos alaprajzi
elrendezésűek. A hosszú, de keskeny keresztmetszetű házak
mindegyike földszintes. Az ősi faluképet megbontani a hagyományos
arányok mellőzésével tilos, tehát kerülendőek a szomszédokhoz
képest sokkal szélesebb vagy keskenyebb épületek. Emelet
ráépítésére nincs lehetőség, de a tetőtér beépítése megengedett.
Továbbá keresztszárny építése is lehetséges, az utcavonalról
visszahúzva oly távolságban, mely az utcaképet már nem
befolyásolja.

6. Építészeti útmutató
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Magasság
Az ófalu területén a földszintes házak jellemzőek,
magasságuk közel azonos. Az újonan épülő
lakóházak magasságának követnie kell a kialakult
mintát, és a régi házak felújításánál is ezt kell szem
előtt tartani. Többszintes házak építése és
emeletráépítések nem megengedettek

Tetőzet
A településen épületek csak magastetővel létesíthetőek. A tetőzetük a hagyományos formákhoz igazodó
kell, hogy legyen. A hajlásszög 38º-nál alacsonyabb, 45º-nál meredekebb nem lehet. Javasolt az utcára
merőleges tetőgerinc. Tetőhéjazatként cserépfedést és nádfedést lehet alkalmazni. Táblalemez,
palafedés és bitumenes zsindely alkalmazása nem megengedett. Részlegesen nemesfém héjalás
lehetséges. Torony, előtető kialakítható, de kizárólag a hagyományos, a környéken használt anyagokból.

6. Építészeti útmutató
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Anyag-és színhasználat
Lakóépületek a helyi építészeti hagyományoknak megfelelően helyi kő vagy vakolt
homlokzati megjelenéssel, illetve a településre jellemző pasztelles színezéssel
alakíthatóak ki. Nyerstégla felület épülethomlokzaton nem alkalmazható, a macskalépcső
kivételével. Szentbékkállán az egyszerű fehér, szürke, valamint ezek árnyalati dominálnak.
Így a település karakteréhez igazodó színek a fehér, tört fehér, sárga, barna, és szürke.
A feltűnő, rikító színhasználat nem megengedett.

Utcai homlokzat
Az épületek részletképzései, az ajtók, ablakok anyagaikban és színvilágukban harmonizáljanak a vakolatszínnel, illetve a fő
felületen alkalmazott anyagokkal. Műanyag nyílászárók és a harsány színek alkalmazása nem javasolt. Az épületek utcai
homlokzatán nem lehet gépészeti elemeket, például parabolaantennát, klímaberendezést, turbókazánt stb. egyéb
szellőzőnyílásokat elhelyezni. Erkély, loggia kialakítása nem megengedhető. Az épületek utcai oromfalán garázs nem nyitható
a hagyományos utcakép megőrzése céljából. A vakolatdíszek kialakításánál a tradicionális formák, minták alkalmazása
javasolt. A községben látható vakolatdíszek mind fehér színűek. Az idegen formákat és a túldíszítettséget kerüljük.

Kerítés
Lakótelek utcai telekhatárán természetes anyaghasználatú áttört kerítés vagy kőbástya létesíthető növényzettel kísérve. Egyéb telekhatáron csak az utcaihoz hasonló
vagy növénnyel kísért drótfonatos kerítés alkalmazható. Nem elfogadható a túl magas tömör kerítés, áttört kerítések esetében pedig azok nádszövettel való zárása.
Oszlopos kerítéseknél 1/3 lábazat, 2/3 transzparens rész arányban legyen kialakítva. Természetes határ, növényzetből kialakított térelválasztás lehetséges. A kerítés és a
ház szín- és anyaghasználata legyen összhangban.

6. Építészeti útmutató
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Új lakóterület
Beépítés
A történelmi településmag területével szemben, a XX.
század második felétől kialakuló utca már szabadabb
beépítést enged. A Dózsa György utcában a kialakult
beépítés alapján az utcafrontról visszahúzott telepítés
a jellemző, de az oldalhatáros elhelyezés itt is
követendő. A kialakult előkertek méretét szintén
tartani kell, a térfalat megbontani az egyes épületek
jelentős hátrahúzásával és előretolásával nem lehet.

Épülettömeg
Bár kevésbé kötött tényezőkhöz kell igazodni, mint az
ófalu területén, de az újabb építésű házak esetében
is figyelembe kell venni azok környezetét. A
szomszédos családi házakra jellemző méreteket,
arányokat nem szabad mellőzni, az építendő ház ne
legyen szembetűnően se szélesebb, se keskenyebb
a mellette lévőknél. Az új lakóterületen a házak szinte
mindegyike beépített tetőteres, a keresztszárny
építése elfogadott, emeletráépítésre azonban itt sincs
példa. A kevésbé kötött alakítás ellenére javasolt,
hogy a tömegformálás egyszerű és visszafogott
épületeket eredményezzen, hogy azok ne bontsák
meg az utca beépítési ritmusát.
6. Építészeti útmutató
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Magasság
Az új építésű házak tetőtere már beépített, de a
szomszédos házak magassága szintén
illeszkedik egymáshoz. Az épületállomány és
az utcaképek egységének megőrzése
érdekében a településen többszintes házak
építése
és
emeletráépítések
nem
megengedettek. Az újonnan épülő lakóházak
magasságának követnie kell a kialakult mintát.

Tetőzet
Az új településrészen épületek az ófaluhoz
hasonló módon, csak magastetővel létesíthetőek.
A tetőzetük a hagyományos formákhoz igazodó
kell, hogy legyen. Kerüljük az összetett, bonyolult
formákat. A hajlásszög 38º-nál alacsonyabb, 45ºnál meredekebb nem lehet. Tetőhéjazatként
cserép, ill. betoncserép fedést vagy nádat lehet
alkalmazni. Táblalemez, palafedés és bitumenes
zsindely alkalmazása nem megengedett.
Részlegesen nemesfém héjalás lehetséges.
Torony, előtető kialakítható, de kizárólag a
hagyományos, a környéken használt anyagokból.
Javasolt az utcára merőleges tetőgerinc.

6. Építészeti útmutató
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Anyag-és színhasználat
Szentbékkálla újabb kori lakóterületén az épülő vagy átalakításra kerülő
házaknak harmonizálniuk kell a kialakult, az ófalura jellemző visszafogott
anyag- és színhasználatú épületállománnyal. A település ezen területén
szintén nem alkalmazható a nyerstégla, beton látható felületként pedig sem
az épületen, sem annak környezetében nem jelenhet meg. Az esztétikus
megjelenés, a harmónia fenntartása és az új lakóterület tájba simulása
érdekében itt sem ajánlott az erőteljes, nem természetes hatású
színhasználat.

Utcai homlokzat
Az új lakóterület épületein már nem jellemzőek a népi elemek, mint a
macskalépcső és a vakolatdíszek. Ennek ellenére az ófalu településrészre tett
javaslatok erre a területre is vonatkoznak. A homlokzati megjelenés legyen
egyszerű és visszafogott, mint a színek, mint pedig a homlokzati kiképzések
esetében. Szintén nem javasolt a gépészeti elemek, loggiák, erkélyek és
garázs kialakítása az oromfalon.

Kerítés
Telek utcafrontján csak természetes megjelenésű kerítés javasolt. Az új
lakóterületen kevésbé elterjedt a hagyományos kőbástya kerítés, így a meglévők
megőrzésére törekedjünk. Új kerítésként növénnyel kísért drótfonatos, vagy áttört
kerítés alkalmazható, melyet 1/3 lábazat, 2/3 transzparens rész arányban lehet
kialakítani. A nádszövettel takart, illetve a tömör kerítések és a magas tujasorok
nem megengedettek. Természetes határ, növényzetből kialakított térelválasztás
lehetséges, a kerítés hiánya is elfogadott.
6. Építészeti útmutató

28

Szőlőhegy
Terepalakítás
Az épületek elhelyezésekor gondoskodni kell azok tájba
illesztéséről, a környezetükhöz való összhangjukról. A telek
formájának kialakítása a változatos terepviszonyok függvényében
kell, hogy történjen, a háznak igazodnia kell a terepadottságokhoz.
A nagy talajmunka kerülendő, mert drága, maradandó tájsebet
okoz és feltűnővé teszi az építendő házat. Ha földmunkára van
szükség, mindenképp kerüljük a nagy bevágásokat és a hatalmas
feltöltéseket. A terepalakítás elkerülése érdekében érdemes a
házat részben a földbe süllyeszteni, vagy szinteltolást alkalmazni,
hogy épületünk beleolvadjon a tájba. Célszerű az épületet a telek
magasabb részén elhelyezni, hiszen így a kilátás, a vizuális
élmény növelhető. Pince kialakítható a lejtős terepen.
Épülettömeg és magasság
A szőlőhegy régi és új présházai egyaránt egytraktusos alaprajzi elrendezésűek,
földszintesek. Felújításkor, új épületek esetében a formai kialakítás nem
mellőzheti a hagyományos népi arányokat. Ennek értelmében emelet, tetőtér
kialakítása nem lehetséges, a környékbeli présházaknál szélesebb, illetve
magasabb épület létrehozása nem javasolt.
Tetőzet
Présházak csak magastetővel létesíthetőek, kizárólag 40-45º-os hajlásszögű
nyeregtető alakítható ki, amelynek héjazata elsősorban nád vagy természetes
anyagú és színű égetett cserép lehet. Bitumenes zsindely, pala és táblafedés,
illetve nagy üvegfelületek tájidegenségük miatt nem alkalmazhatóak. Bonyolult
formák kialakítása kerülendő.

6. Építészeti útmutató
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Anyag-és színhasználat
Szőlőhegyen épület csak természetes anyagok használatával épülhet. Külső megjelenését
tekintve kő és vakolt homlokzatok kialakítása ajánlott. Tégla látszó alkalmazása, a
szőlőhegyen is régi hagyománnyal rendelkező macskalépcső kivételével nem lehetséges,
látszó beton és nagy üvegfelületek nem alakíthatóak ki. Homlokzatszínezésre elsősorban
a fehér szín javasolt, de a föld színek használata is elfogadott.

Oromfal
A présházak századokkal korábban kialakult oromfalainak részletei, a vakolatdíszek,
ablakok, ajtók kiosztásai tökéletes harmóniában vannak egymással. Ezért meglévő épületek
átalakításakor törekedjünk az eredeti arányok, nyílászárók és azok rendjének megőrzésére.
A túlzott szimmetriát, a túldíszítettséget kerüljük. Nem előnyös az sem, ha túl sok, vagy
aránytalan, esetleg több típusú nyílászáró jelenik meg. Oromfalon csak természetes
anyagok jelenhetnek meg, így kizárólag faszerkezetű, sötét színűre pácolt vagy mázolt
nyílászárók alkalmazhatók. Az oromfalon a tetőtérből nyíló loggia, erkély és garázs sem
létesíthető. Gépészeti elemek elhelyezésére a főhomlokzaton nincs lehetőség.

Kerítés
A szőlőhegy területén a földrészletek határain kerítés létesítése nem ajánlott. Kivételt képez a
faoszlopokra kifeszített vadriasztó háló, mely csak ott létesíthető, ahol a vadkár veszélye
fennáll. Kerti támfal csak természetes kőből építhető, növényzettel kísérve.

6. Építészeti útmutató
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7. MAI IRÁNYADÓ PÉLDÁK
Épületek
A hagyományos épületek szerkezete és részletei, az eresz, a kémény, az ablakok, a
vakolatdíszek és kerítések jól mutatják, hogy stílustól függetlenül hogyan lehet
illeszkednie az új épületeknek a falu régebbi épületeihez. Az újonnan épült vagy
felújításra kerülő ház arányaival, anyaghasználatával, homlokzati színezésével és
díszítésével illeszkedjen az épített örökséghez. A kortárs épületek egyszerűek, a
környező épületekkel azonos léptékűek legyenek, a helyi jellegzetességeket tükrözzék.
Harmonizáljanak szomszédjaikkal és illeszkedjenek a faluképbe. A régi parasztházak az
értékek megőrzése mellett is átalakíthatóak modern otthonokká. Tömegük, arányuk,
oromzatuk megtartandó, hiszen részben ezek alkotják az egyedi arculatot, de az udvari
homlokzatokon a hagyományoktól eltérő anyagok, nyílászárók, valamint nagyobb
üvegfelületek is alkalmazhatóak. Cél nem az egykori állapot helyreállítása és szigorú
konzerválása, hanem hogy a mai igényeknek is megfelelő, de a népi építészeti elemeket
még őrző értékes épületállománnyal büszkélkedhessen a település.

7. Mai irányadó példák
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Felújított présházak
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Kerítések
Az egész Balaton-felvidékre jellemzőek a látszó kőkerítések.
Szentbékkállán is az egykor kötőanyag nélkül, vagy agyagos sárba
rakott faragás nélküli kövek alkotta, úgynevezett bástya kerítések még
ma is igen értékes elemei a faluképnek. A kövek szinte természetes
módon illeszkednek, sokszor nem is látható a kötőréteget képző
habarcs. A domináló kőfalak mellett a hagyományőrző ajánlható
megoldást az egyszerű, transzparens fakerítések és a kovácsoltvas
kerítések jelentik. Gyakori, hogy a kerítéseket növényekkel kísérik, a
kapuzatokat növényzettel futtatják be.
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Előkertek, kertek és növényalkalmazás
A közlekedési terület és a magántelkek között igényesen
kialakított előkertek nagyban hozzájárulnak az épületek és
egyben az utcaképek gazdagításához. A növényzetet úgy
kell kialakítani, hogy azok a közlekedést, az utak
beláthatóságát ne akadályozzák. Ennek érdekében
évelők, alacsony cserjék alkalmazása javasolt az
előkertekben. Az alacsony növények az értékes
homlokzatokat sem takarják ki, a kerítéseket kevésbé
monotonná, esztétikusabbá, s élőbbé varázsolják. A hazai
flórát reprezentáló fajok telepítése javasolt. A telepített
tujasorokat kerülni kell. A futónövényeknek, például a
borostyánnak hagyjuk, hogy felfusson a falakra, hiszen ez
javítja az épített környezet kapcsolatot a természettel.

Néhány javasolt cserje és évelő faj:
Közönséges borbolya (Berberis vulgaris)
Kerti orgona (Syringa vulgaris)
Mályvacserje (Hibiscus syriacus)
Puszpáng (Buxus sempervirens)
Kökény (Prunus spinosa)
Gyöngyvesző fajok (Spiraea sp.)
Levendula (Lavandula angustifolia)
Őszirózsa, rózsa fajok (Aster sp. Rosa sp.)
Körömvirág (Calendula officinalis)
Krizantém (Chrysanthemum sp.)
Árnyékliliom fajok (Hosta sp.)
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Az épületek tájba illesztését segíthetjük kertünk igényes, gazdag növényvilágának kialakításával.
Építkezésnél, felújításnál ügyeljünk az eredeti, értékes növényállomány megőrzésére. Lehetőség
szerint fákat ne vágjunk ki, hiszen több évtized mire árnyékot, védettséget adóvá, és díszítő
értékűvé fejlődnek. Elsősorban a tájegységre jellemző, lombhullató cserje- és fafajok telepítése
javasolt. A telepítésnél a tűlevelű örökzöldek dominanciája, valamint tájidegen, egzotikus
növények ültetése kerülendő. Özönnövényeket, inváziós növényeket ne ültessünk! Az őshonos
fajokat, gyümölcsfákat, diófát részesítsük előnyben! Továbbá nagy gyepfelületek létesítése sem
érdemes, mert fenntartásuk költséges, sok helyen idegenül hatnak. A régi korokból fennmaradt
kutak a kertek értékes díszét adhatják.

Néhány javasolt cserje és évelő faj:
Platán (Platanus acerifolia)
Hárs fajok (Tilia sp.)
Gyertyán (Carpinus betulus)
Közönséges dió (Juglans regia)
Kínai körte (Pyrus calleryana ’Chanticleer)
Madárberkenye (Sorbus borbásii)
7. Mai irányadó példák
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Ajtók, ablakok
Szentbékkálla
identitásához
szervesen
hozzátartoznak
a
hagyományos hatosztatú fa ablakok.
Általánosságban két kisebb ablak van
szimmetrikusan
elhelyezve
az
oromzaton.
Nagyobb,
osztatlan
üvegfelületek az udvar felöli falsíkon
találhatóak csak. A bejárati ajtók
általában az udvar felöli homlokzaton
kapnak helyet, viszont szépen
kialakítottak és kihangsúlyozottak a
gyalogos kapubejárók és általában
barna szín-árnyalatúak.
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Homlokzatrészletek
Az épületek legszebb része a vakolathímes homlokzat. A díszes
oromfalak meghatározó alkotóelemei az egyedi szentbékkállai
utcaképeknek. A legtöbb épület tagozatos, a lábazat ritkán van
eltérő anyagból, színezéssel kiemelve. A látszó tégla, illetve fa
homlokzat nem terjedt el a tájegységben. A Balaton-felvidéki
házak esetén szinte már követelmény volt a homlokzatok elegáns,
ízléses díszítése a XIX. században. A lakóházakon,
intézményeken és az egyszerű borospincéken, présházakon is
előszeretettel alkalmazták őket. Nagyon népszerűek voltak a
különböző virág és levélmotívumok. Sokszor az építés éve,
ritkábban az építtető neve is megjelenik az oromfalakon, de
többnyire nem önmagukban állnak, szinte mindig apró
díszítmények alkotta keretbe foglalták őket. A kortárs épületeken
is megjelenhetnek a vakolatdíszek, de a kialakult rendszert
követve. Javasolt a díszítmények szimmetrikus elhelyezése.
Méretük arányos legyen, látható, egymással harmonizáló. A
hagyományos motívumokat célszerű alkalmazni, a tájidegen
elemek megjelenítése oda nem illővé teszi a házat. A változatos
formák alkalmazásának számos szép példáját találhatjuk meg a
településen. Az újonnan épült házak is legyenek egyszerű
megjelenésűek, hiszen a vakolathímzések a visszafogott
homlokzatokat díszitik igazán, leginkább a fehérre meszelt
oromzaton mutatósak. A meglévő minták szolgai másolása
azonban nem ajánlott, a túldíszített homlokzatokat kerüljük.
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Kémények
A kémények ma egyre kisebb szerepet kapó, de
igen fontos részei az épületeknek. Régen a tető
középpontjában,
a
gerinc
közelében
elhelyezkedő
kémény
kihangsúlyozása
hagyomány volt. Szentbékkálla magas, tagolt,
fehérre
meszelt
kéményei
változatos
fejezetükkel a tájegység jellegzetes elemei. A
népi építészet formakincsének fennmaradása
érdekében ezek a követendő példák.
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8. UTCÁK, TEREK
Az ófalu szűkebb légtérarányú, zegzugos utcácskái, teresedései elbűvölő hangulatot, kellemes érzetet keltenek a járókelőkben. A keskeny utcákban elsősorban az
épületeken van a hangsúly, hiszen zöldfelületek kialakítására itt nincs lehetőség egyrészt a helyhiány miatt, másrészt pedig azért, mert az ófaluban nem volt hagyomány
előkerteket létrehozni. A szélesebb keresztmetszetű utcákban nyílt árkos csapadékcsatornák kerültek kialakításra. Ezeket az utcákat az igényesen fenntartott előkertek,
fasorok és zöldsávok teszik barátságossá. A látvány javítása érdekében javasolt, hogy a légkábelek létesítése helyett kerüljön előtérbe a közművek földbe fektetése.

A település szabálytalan utcáinak kereszteződései szabálytalan alakú teresedéseket
hoztak létre, melyeken kisebb-nagyobb, de gondozott zöldfelületek találhatóak. A
belterület legnagyobb méretű, összefüggő zöldjét a templomdomb és környezete adja. A
teresedésekben szinte mindenhol köztéri alkotások és a településképhez illő utcabútorok
vannak elhelyezve. A község térhasználatával kapcsolatban főtérről nem beszélhetünk,
de sok kisebb egyéb közpark megtalálható. A helyiek közkedvelt helye a petanque pálya,
mely rendezvények lebonyolítására is alkalmas a Jókai utca végén.

8. Utcák, terek
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9. HIRDETÉSEK, REKLÁMTÁBLÁK
A településen jelenleg nincs olyan kereskedelmi épület, melyen cégér van kihelyezve. A meglévő
reklámfelületek egységes rendszert alkotnak és igazodnak a település arculatához. Az
utcatáblák, hirdetőfelületek és reklámok anyaga minden esetben fa. A község teljes területén
reklám kihelyezése csak a helyi termelés, szolgáltatás és vendéglátás elősegítése céljából
lehetséges. A kihelyezett reklámfelületek anyaghasználata és formavilága a helyi
hagyományokhoz, a meglévő rendszerhez kell, hogy igazodjon. Elhelyezésük a táj-és
településképet hátrányosan nem befolyásolhatják. A telken belül önállóan is állhat
figyelemfelkeltő tábla, közterületen viszont csak útbaigazító táblaként korlátokon vagy
közműoszlopokon helyezhető el. A reklám megjelenhet a támfalon, a kerítésen, kapuzaton, illetve
az épület, építmény homlokzatán is. A cégéreknek azonban a homlokzat szerves részét kell
alkotniuk, harmonizálniuk kell az épület színhasználatával és arányaival, tagolásával. A cégér a
nyújtott szolgáltatást, terméket kell, hogy szimbolizálja. A település egész területén óriásplakát,
hideg színhőmérsékletű (neon, lézer) és vibráló fényjelenség nem alkalmazható.

9. Hirdetések, reklámtáblák
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KÉPJEGYZÉK
Fedlap bal felső: Toldi utca 1
középen fent: Toldi utca 1. és Toldi utca 3.
középen alul: Petőfi utca 11.
jobb alsó: Petőfi utca 9.

31. oldal balra fent: Petőfi utca 35.
balra lent: Dózsa György utca 2.
középen lent: Dózsa György utca 21.
jobbra lent: Petőfi utca 37.

8. oldal balra: Toldi utca 1.
jobbra: Petőfi utca 6.

32. oldal felső sor: Kossuth utca 26.
balra lent: Bem utca 3.
Középen lent: Jókai utca 3.
jobbra lent: Toldi utca 8.

9. oldal balra: Petőfi utca 19.
középen: Kossuth utca 9.
jobbra fent : Zrínyi utca 5.
jobbra lent: Kossuth utca 22.
10. oldal balra Öreghegy 162. és Öreghegy 10.
alul: Kishegy 1.

33. oldal balra fent: Öreghegy
balra lent: Öreghegy
középen: Öreghegy
jobbra fent: Öreghegy
jobbra középen: Öreghegy
jobbra lent: Öreghegy

11. oldal jobbra fent: Petőfi utca 4.
balra lent: Kossuth utca 25.
jobbra lent: Jókai utca 1.
12. oldal felső sor Petőfi utca 9.
Bem utca 4.
Toldi utca 3.
Toldi utca 4.
alsó sor: Petőfi utca 11.
Zrínyi utca 5.
Jókai utca 19.
Kossuth utca 26.

Képjegyzék
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