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Bevezetés |3

BEVEZETÉS

A Nógrád megyében található Szirák
község, mely környezeti adottságaiból,
történelmi és kulturális értékeiből, az
alapítás óta eltelt időben, kialakította a maga
sajátos arculatát. A településképi arculati
kézikönyv feladata, hogy a meglévő
értékeket
bemutassa,
ajánlásaival
hozzájáruljon a település természeti és
épített örökségének megőrzéséhez.
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A kialakult, hagyományos utcaképbe új épületet
beilleszteni nagyobb odafigyelést igényel. Fontos,
hogy ha építési tevékenységet tervezünk, vegyük
számításba az adott utca, valamint az egész
település arculatát is.
Ez a folyamatosan bővülő dokumentum szemléletformáló céllal készült, nem tekintjük lezártnak,
hanem egy kiindulópontnak szánjuk. Bemutatunk
javasolt építészeti megoldásokat, szemléltető
ábrákkal és helyben készült fotókkal kiegészítve,
mindezt a helyi építészeti hagyományokat szem
előtt tartva. Ugyanakkor ismertetünk kerülendő
példákat is, olyan fotókkal, melyek nem Szirákban
készültek.
Bízunk benne, hogy Szirák településképi arculati
kézikönyve segítségére lesz az építkezni vagy
felújítani vágyók számára!
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SZIRÁK BEMUTATÁSA
Szirák az ország északi részének közepén, Nógrád megyének a
délkeleti sarkában, a Bér patak völgyében, a Cserhát lábánál
elterülő dombvidéken helyezkedik el. A község belterületén is –
az előbbiek miatt – jelentős a szintkülönbség. Az idilli tájba a
község lakóépületei harmonikusan illeszkednek.
Ősidőktől lakott hely volt, a legnagyobb helyi lelet 1894-ben került
elő, egy 69 sírból álló szarmata temető.
Szirák honfoglalás előtti létét a Nemzeti, illetve a Palóc
Múzeumban megtalálható kő- és bronzkori, valamint az avar
leletek bizonyítják. A községgel kapcsolatos első írásos adatot
1219-ből a váradi regest-rumban találták, mely szerint a
jeruzsálemi Szent János lovagrendnek volt itt rendháza. A
johanniták a sziráki birtokot II Andrástól kapták. Ez még a
tatárjárás előtt elpusztult, de csakhamar helyreállították.
1. térkép: Az Első Katonai Felmérés (1763-1787).

A XIV. században a rendház megszűnik, a helység az esztergomi
János Lovagok birtokába kerül. Zsigmond királyunk 1424-ben
Borbála királynénak adományozta. 1453-ban a lovagok birtokait
Mohorai Vidfi János kapja meg egyháznemesi jószágként. 1412ben már a Szobi család, 1562-63-ban Hasszán Daud
hűbérbirtoka. 1579-ben kilenc ház után adózik a település a
töröknek. 1584-85-ben Mahmud bin Musztafa, a budai defter
futárának a hűbérbirtoka volt. 1552-től a település a nógrádi
szandzsákhoz (kerülethez) tartozott. Majd 1683-ban Sobieski
János hadjárata szabadította fel. A török hódoltság alatt a helység
magyar lakosai kivesztek. 1692-ben Szirák Roth János
tulajdonába került, aki a Felvidékről 27 tóth családot telepített ide.
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Johanna, Roth Tamás lánya 1761-ben feleségül ment gróf
Teleki Józsefhez, így hagyományozódik a birtok a Telekiekre.
1762-ben házasság révén a gróf széki Teleki család is birtokos
Szirákon, s ennek a régi, híres grófi családnak ezután több,
ugyancsak nagyhírű sarja születik, nevelkedik Szirákon. 178288-ig építi Jung József pesti építész a község evangélikus
templomát. 1830-ban alakult meg a szíráki céh.
1832-ben újra tűzvész pusztít, még a harangok is elolvadnak.
Szirákhoz nagyon sok szál köti a gróf Teleki családot.
Meghatározó személyiségei közül gróf Teleki József a Magyar
Tudós Társaság első elnöke Teleki Ádám tábornok az 1848-as
szabadság
és
függetlenségi
harc
egyik
seregének
főparancsnoka, Teleki László pedig diplomata, a Határozati Párt
vezére és a Kegyenc című dráma írója volt.
1850-től zsandárosztag, majd járási szolgabíróság kezd
működni. 1869-ben lakosainak száma 1360 fő a 2. legnagyobb
járás a sziráki a megyében 28857 fővel. 1880-ban a sziráki járás
lakóinak száma 26378 fő. Ebben az évben nyer a település
nagyközségi jogokat, a megye három adóhivatalából egy itt
működik. 1896-tól helyi újságokat jelentetnek meg: Szabadság,
Szirák és Vidéke. 1897-ben indult meg az állami elemi
népoktatás. Az óvodát 1885-ben adták át, 80 gyermek járhatott
ide.
A község lakossága az 1900-as évek elején volt a legmagasabb,
1949-től csökkenő tendenciát mutat. Szirák és környéke a
Cserhát jellegzetes, kiemelkedően szép része. A közeli KeletCserhát vidéke tájvédelmi körzet. A Cserhát különleges báját
lankás domjai, kanyargó csörgőpatakjai és páratlan tájképet
formáló felszíni formái adják. (Béri andezit ömlés)

2. térkép: A Második Katonai Felmérés (1806-1869),
lent a kastély légifelvételen és a templom régen
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A három jellegzetes községképet alakító, a falu arculatát formáló
épület a két templom (az egyik a község “feletti” dombon, a másik a
település központjában) és a kastély. A község Pásztótól 24 km-re,
a fővárostól 60 km-re fekszik.
A természeti környezet szépségéhez hasonló csodálatot vált ki az
emberből Szirák néhány műemlék- és műemlék jellegű épülete is.
Elsőként említendő a Dégenfeld-Teleki kastély, melynek építése
1690-re tehető. Később királyfalvi Róth Tamás bővíttette. 1762-ben
leánya hozományaként a Teleki család birtokába kerül. A
századfordulón a Degenfeldeké volt, 1945 után a Sziráki Állami
Gazdaság tulajdonába került. A barokk, klasszicista és romantikus
stílusjegyeket hordozó kastély a világháború alatt és az azt követő
évtizedekben erősen leromlott állapotba került. 1985-ben állította
helyre a Magyar Szénhidrogénipari Kutató-Fejlesztő Intézet, azóta
– teljes pompájában – szállodaként üzemel.
Szirák ma látható településképe évszázadok során alakult ki. A
település történeti magja a Petőfi út, a Kossuth út belső szakasza, a
Táncsics út, illetve a Rákóczi út középső része. A település
morfológiailag
többutcás
völgyi
falunak
tekinthető,
utcaszerkezetében meghatározóak a Bér-patak medrének
kanyarulatai, illetve Szirákot a szomszédos településekkel
összekötő főutak.
A településkép meghatározó elemei az evangélikus templom, a
kastély, az egykori gőzmalom és a Petőfi út zártsorú, utcavonalas
beépítésű központi része, az utcával párhuzamos tetőgerincű
épületekkel, mindezek a község mezővárosias múltjára utalnak. Itt
találhatók a fontosabb középületek is. Később alakultak ki a falu
peremén lévő utcák, ahol már jellemzően a II. világháború után
épült lakóházak vannak.
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ÖRÖKSÉGÜNK, ÉRTÉKEINK
Az evangélikus templom és műemléki környezete
A templom és környezete országos műemléki védelem alatt áll 5424 törzsszámon és
6867, KÖH azonosítószámon.
A középkori templom helyén, gróf Teleki Józsefné Királyfalvi-Roth Johanna építtette
1782-1788 között, Jung József tervei alapján, késő barokk stílusban. A templom 1832ben leégett, mindhárom harangja elolvadt, ekkor készítette el Schaudt András mester a
ma is meglévő legöregebb harangot. Tornyát 1836-ban, a templomot 1880-ban, 1927ben és nemrégiben is helyreállították. A templom egyhajós, díszítés nélküli oldalfalakkal,
csehsüveg boltozattal épült. A szószékoltár festetlen fenyőfa (1788-ból), az oltárkép és
az aranyozott fafaragványok élénkítik a mértéktartó megjelenést.
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Teleki-Degenfeld kastély
A katolikus templom és műemléki környezete műemléki védelem alatt áll 5425
törzsszámon és 6824 KÖH azonosítószámon.
Szirák legjelentősebb épülete a Dégenfeld-Teleki kastély, melynek építése 1690-re
tehető. Később királyfalvi Róth Tamás bővíttette.
A kastély téglalap alaprajzú, kontytetős barokk épület, melynek a terep adottságai
miatt keleti homlokzata három-, nyugati egyszintes. A saroktornyos keleti
homlokzat előtt négykarú lépcső építmény vezet a középső szinten, timpanonos
középrizalitban nyíló bejárathoz. A lépcső két karja a téglalap alakú pinceajtót fogja
közre. A lépcső két oldalán 3-3, pillérekre támaszkodó, kosáríves árkádsor.
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A kastély környezete, gazdasági épületei és a Magtár
Az egykori magtár téglalap alaprajzú, háromszintes, nyeregtetős épület, falazott
pilaszteres oromzattal, melyen szintenként osztópárkány található. A
főhomlokzata öttengelyes, a közepén található a bejárat. A felújított épület ma a
kastélyszállóhoz tartozik, kiszolgáló funkcókat lát el. (Balalsó kép)
Szintén felújításra került a 19. századi eredetű, téglalap alaprajzú, nyeregtetős
egykori uradalmi melléképület. (Jobb felső kép)
A kastély parkja növényi ritkaságokkal teli védett terület.
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Sziráki népi építészeti emlékek, lakóházak, melléképületek
A településen számos hagyományos lakóépületet találunk, amelyek műemléki védelem
alatt ugyan nem állnak, viszont a korabeli Dél-Nógrádi települések hangulatát,
karakterét hozzák vissza. Az épületek változó műszaki állapotban vannak, az északmagyarországi népi építészet stílusjegyeit hordozzák magukon, vályogtéglából, téglából
épültek a XX. század elején, alaptípusa az oldalhatáron álló „hosszúház”.
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A Bozó-család lakóépületei, a Bozó-kúria, a Bozó-ház és a Bozó István-kúria
A Bozó-kúria műemléki védelem alatt áll 5426 törzsszámon és 6825 KÖH
azonosítószámon, Bozó István-kúria 11311 törzsszámon és 6823 KÖH
azonosítószámon.
A Bozó kúria néven emlegetett épületet 1840 körül emelték klasszicista
stílusban. Földszintes L alakú épület oszlopos terasszal. 1945 után
posta, szolgálati lakás és öregek otthona is működött benne.
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Teleki sírbolt
A Teleki-sírbolt műemléki védelem alatt áll 5428 törzsszámon és 6822 KÖH
azonosítószámon.
Temetőben, szabadon álló, téglalap alaprajzú épület. Bejárati homlokzata tört
ívű oromzatos; nyeregtetője a végfal fölött lekontyolt. Bejárata kis kiülésű,
szélein vájatolt középrizalitban, a bejárat fölött táblahely. Belseje csehsüveg
boltozatos, benne nagyméretű vörös márvány epitáfium felirattal, címerrel,
vázákkal, két támaszkodó szoboralakkal. Alatta a kriptában két kőszarkofág:
gróf Degenfeld-Schonburg Lajos és felesége, Dessewffy Ilona sírja. Építtette
gróf Teleki Józsefné Királyfalvi-Roth Johanna 1784-ben, Roth Tamásné Wattay
Borbála halálakor (építész: Jung József).
Az épület felújítás alatt van.
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Természeti örökség
A kastélypark természetvédelmi terület, 100 éves növényzet alkotja. A
Bér-patak környezete, illetve a település külterületének keleti, észak-északeleti
részén található erdők a Nemzeti ökológiai hálózat részét képezik.
A szelíd dombok övezte, patakok szabdalta erdőségekkel övezett vidék mind a
bakancsos turistáknak, mind a vadászat szerelmeseinek felejthetetlen élményt nyújt.
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ELTÉRŐ ÉPÍTÉSZETI
KARAKTEREK BEMUTATÁSA
SZIRÁK
Szirákon - az arculati jellemzők tekintetében – öt eltérő
karakterű területrész különböztethető meg. A
karakterek felosztása nem feltétlenül földrajzi, inkább
építészeti, arculati szempontok szerint történt.
Az első, településközponti részt foglalja magában,
amelyek lakóházakat és néhány fontosabb középületet
tartalmaznak.
A második karaktert, a falusias lakóterületek, amelyek
a mezővárosias központi résztől eltérő arculatot
mutatnak.
A Teleki-Kastély környezete építészeti rculati
szempontból különböző, ez a harmadik karakter.
A településen, több helyen, kül- és belterületen
egyaránt találunk gazdasági üzemi területeket.
Ezeknek a területeknek az építészeti megjelenése
eltér a falu általános képétől, ezért önálló építészeti
karakterként határoltuk le, ez a negyedik építészeti
karakter.
Az ötödik pedig, a külterületi, beépítésre nem szánt
terület.
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Szirák településközpont
Szirák község történeti, mezővárosias településszerkezetű, központi
részén utcavonalas beépítés a jellemző.
A Petőfi utca a középső szakaszon kissé összeszűkül, és határozott
térfalat kap a zártsorú, zömében utcával párhuzamos telepítésű
épületeknek köszönhetően.
A főút a központban orsószerűen szétnyílik, a Petőfi úttal párhuzamos a
Táncsics út, a két közterület közötti részen helyezkedik el a polgármesteri
hivatal és a posta, környezetükben egyéb fontosabb középületek, a
könyvtár, egy pénzintézet egy kereskedelmi épület, a kastély irányába a
katolikus templom és a Bozó-kúria.
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Szirák, falusias lakóterületek
Településképi szempontból meghatározó elemet jelent az evangélikus
templom, amely magaslaton, a temetődomb oldalában áll.
A falusias lakóterületeken, az utcákra általában az előkertes telepítés a
jellemző, de helyenként utcavonalas beépítéssel is találkozunk. A
lakóépületek oldalhatáron állnak, többnyire az utcára merőleges
telepítéssel helyezkednek el a szalagtelkeken, általában az utca mindkét
oldalán. A településközpont környezetében, a Kossuth és Rákóczi úton
főként hagyományos, régebbi épületeket, a község széle felé jellemzően a
II. világháború után épült házakat találunk,
A változatos domborzat utcaképet meghatározó elem. A központból
kiinduló Kossuth út a település széle irányába erősen emelkedik.
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Teleki-Degenfeld kastély és környezete
A Teleki-Degenfeld kastély a település központjától délre helyezkedik el a
Petőfi út lazább beépítésű részén.
A ma kastélyszállóként funkcionáló barokk épületegyüttes egy nagy park
közepén található, szabadonálló főépületből, két melléképületből és egy
magtárból áll, az egész településrész arculatát meghatározza.
A telepítése, léptéke, környezete eltér az előző két településkarakter
jelegétől, ezért a Települési Arculati Kézikönyvben külön építészeti
karakterként határoltuk le.
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Szirák, ipari-mezőgazdasági üzemi területek

Szirákon, több helyen, a település külterületen, találunk gazdasági üzemi területeket. Legjelentősebb a
Fitopharma Kft telephelye, amelyen modern, szendicspanel külső burkolatú, csarnok jellegű épületeket
tartalmaz, az épületek a főúttól jelentős mértékben hátrahúzva, részben az úttal párhuzamos, részben
merőleges telepítéssel.
Ezeknek a területnek az építészeti megjelenése, az épületek, építmények, léptéke, magassága
jelentősen eltér a falu általános arculatától, ezért külön karakterként határoljuk el.
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Szirák külterület, beépítésre nem szánt területek
A beépítésre nem szánt terület egy része legelő, vagy szántó, másik fele
háborítatlan természeti táj.
Szirák külterületén a Bér-patak völgye, továbbá a település közigazgatási
területének nyugati részén fekvő erdőségek a Nemzeti Ökológiai Hálózat
részét képezik, ezeken a részeken épület elhelyezése kivételével nem
lehetséges.
A község külterületének jelentős hányadát mezőgazdasgi területek foglaljá
el, ahol főként gabonákat termesztenek.
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ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ
Szirák, falusias lakóterületek
Az építészeti útmutatóban szereplő
ajánlásainkkal szeretnénk segítséget
nyújtani építész és építtető számára,
hogy a településen olyan épületeket,
épületfelújításokat valósítsunk meg a
jövőben, amelyek megőrzik a település
egyedi hangulatát.

ÁLTALÁNOS BEÉPÍTÉSI AJÁNLÁSOK
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TELEPÍTÉS
Szirák község falusias lakóterületeinek
nagyobb részén az utcára merőleges
telepítés a jellemző.
A településen, az oldalhatáron álló,
kialakítás a jellemző (jobb oldali ábra),
Ezt a beépítési formát kövessük új
építésnél is, tekintsük ezt elődeink
józanságának jelképeként.
Új ház építésekor, először mindig
tájékozódjunk, az utcában meglévő
épületekhez
illeszkedjünk.
Minden
épület az utcakép, a falukép része is.
(Jobb felső képen látható a helytelen
telepítés.)

Példák jellegzetes sziráki telepítésre.
A szalagtelkeken általában előkertes
beépítés található.
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TEREPALAKÍTÁS
Az épületek telepítésénél ügyelni kell a
terepviszonyoknak
megfelelő
elhelyezésre.
A környezetbe jól
illesztett
lakóház
kihasználja
a
meglévő adottságokat és belesimul a
tájba.
Nem megfelelő, ha az épületet
belevájjuk a terepbe nagy árkot
képezve.

MAGASSÁG
Településképi szempontból indokolt,
hogy a jelenlegi szövetbe újonnan
beilleszteni kívánt házak hasonló
építménymagassággal épüljenek, mint
a már meglévő épületek.
Szirák falusias karakterű részein
általában az egyszintes lakóházak a
jellemzők.
A tervezett építménymagassággal a
szomszédos
házakhoz
ajánlott
illeszkedni, általános esetben javasolt
az egyszintes kialakítás.

Példák
tetőhajlásszög
illeszkedésre.

és

magasság
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TETŐHAJLÁSSZÖG
A község falusias részein a meglévő
lakóépületek
tetőhajlásszöge
javarészben 35-45 fok között van.
A meglévő település szövetbe épülő új
házak is hasonló tetőhajlásszöggel
épüljenek, mint környezetükben lévők.

TETŐFORMA
A település falusias karakterű részein
fellelhető
tetőformák,
általában
egyszerű
nyeregtetők,
vagy
sátortetők.
A nyeregtetős, vagy sátortetős
házakból álló utcaképbe nem javasolt
tördelt, összetett tetőformájú épület,
igyekezzünk
a
szomszédoshoz
hasonló kialakításra.
A lapostetős épület nem illeszkedik a
település központi, falusias részének
karakterébe, ezért ilyen tetőformájú
épület építése nem javasolt.
Példák a településen a hagyományos
értékekhez illeszkedő tetőformára.
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SZÍNEK, ANYAGHASZNÁLAT
A homlokzatok színvilágára a település
központi részein a világos színek a
jellemzőek, új építésnél és felújításnál
is
ajánlott
a
fehér,
vagy
a
pasztellszínek világos árnyalatainak
használata. Kerülni kell a harsány,
élénk
színeket,
igyekezzünk
a
szomszédos
épületekhez
alkalmazkodni.
Nem
elfogadhatóak
fémlemezfedések vagy
sem.

a
rikító
burkolatok

Példa
a
településen
színhasználatra.

megfelelő

Javasolt

fehér, vagy világos
tónusú, pasztellszínű vakolat, sötét
színű nyílászáró.
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KERÍTÉS
A településen fontos az utca és a
lakóingatlan
területének
elválasztására szolgáló kerítések
egysége.
Szirák
községben
hagyományosan az áttört kerítés a
jellemző. (lenti képek).
Korai előzménypéldák a vessző-,
vagy léckerítés. (például, bal alsó
kép).
A kezeletlen felületű, tömör, beton
elemes kerítés kerülendő.
Kerüljük a teljesen áttört nád-, vagy
drótfonatos kerítést az utcafronton.

Nógrád megye jellegzetessége a
léckerítés. Elődeink Szirákon a
fakerítéseket, illetve az uradalmi
épületek környezetében a tartósabb
kovácsoltvas kerítéseket alaklmazták
a telek lehatárolására.
Jobbra jellemző példa a településről:
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Szirák, településközpont

A Petőfi Sándor út központi részének
beépítési vázlatait olyan az esetekben
mutatjuk be, amikor az eltér a falusias
településrészekre vonatkozó ajánlásoktól,
vagy javasolt kiemelni, megkülönböztetni.

TELEPÍTÉS
Ezen a területen az épületek zártsorú,
utcavonalas telepítéssel épültek, amelyet
ajánlott megőrizni.
Az utca, járda vonalához képest, a telken
jelentősen visszahúzni, vagy elforgatni az
épületet nem javasolt.
MAGASSÁG, TETŐFORMA
Az épületek a falusias karakterű területekkel
inkább
kétszintesek,
ellentétben
magastetővel, lapostetős kialakítás az
utcaképbe nem illeszkedik. Új épület
beilesztése
a
szomszédos
épületek
magasságának
figyelembevételével
ajánlott. A garázst ne az utcafrontról
nyissuk.
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KERÍTÉSEK
Szrákon a tömör kerítés az uradalmi épületek környékén jellemző.
A község belső területein áttört fém, vagy fakerítések vannak.
Ajánlott elsősorban a barna, világosbarna színre festett léckerítés,
mely megvalósítható kő lábazattal és oszlopokkal.
Javasolt a térségben elérhető kő használata.
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KERTEK
Előkertek, utcák
Szirák község falusias lakóterületein, az előkertes beépítésű
házaknál az épület és az utca között lévő előkertek az áttört
kerítéseknek köszönhetően vizuálisan szinte az utca részét
képezik. (Jobb felső kép.)
Javasolt a lakóházunk előtt, a közterületen lévő szegélyeket,
csapadékvíz elvezető árok partját is gondozni. (Jobb oldalon alsó
képek.)
A településközpontban is találunk arra példát, hogy az épület előtti
területre virágos növényeket ültettek, amely településképi
szempontból is fontos.
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Pihenőkert, udvar
Szép példák a településen:

A falu életében korábban fontos szerepet töltött be a
mezőgazdaság. A lakóházak mögött elhelyezkedő kertet az
emberek megművelték. Még ma is találunk arra példát, hogy a
kert egy részét megművelik, (középen, lent), egy szépen
rendben tartott, megformált konyhakert, esztétikai értéket is
hordozhat.
Szirákon a lakóépület körüli kert (lakóudvar) ma már inkább a
pihenést szolgálja, amelyben egy szépen gondozott gyep,
színes virágokkal díszített kert az itt élők nyugalmát is elősegíti.
Kerüljük a tájidegen tujasorokat!
Javasolt az éghajlatnak, mikroklímának megfelelő virágok
ültetése.
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Pihenőkert, udvar – kastély
ATeleki-Degenfeld kastély parkjában több mint száz éves
növénytársulás található, természetvédelmi terület.
A korabeli tulajdonosok nagy odafigyeléssel válogatták össze a
növényeket, törekedtek a természetes, tájra jellemző környezet
kialakítására.
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ANYAGHASZNÁLAT, BURKOLATOK
Szirákon évszázadok óta használják a követ, mint építőanyagot.
Használjuk a követ új épületeknél is, alkalmazzuk a környékre jellemző
anyagot a közeli bányából, vagy régi épület bontásából. Fontosabb
középületek környezetében, vagy akár a főúttal párhuzamos Táncsics úton
ajánlott természetes anyagú burkolat alkalmazása.
A településen sok szép példát találunk megfelelő anyaghasználatra.
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TETŐK, ANYAGHASZNÁLAT
Településképi szempontból javasolt héjazati anyag a cserép.
Szép példák a településről megfelelő fedési anyagra.

Kerülendő

a

településképi és egészségi szempontból káros
hullámpala. Nem javasolt lakóházon a kék színű, fém hullámlemez,
cserepeslemez és a bitumenes zsindely.
Nem a településen készült képek!
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AJTÓK, ABLAKOK, KAPUK
Jó példák a településről:
Szirákon az utcai homlokzatok hangsúlyos eleme volt az
osztott üvegezésű faablak. A hagyományos parasztházakon
az ablak mérete az épülethez volt igazítva, javasolt az utcai
homlokzaton a nyílásméretet megtartani. Inkább a vertikális,
hosszúkás ablakot részesítsük előnyben. A homlokzat a ház
arca, az ablaka pedig a szeme!
Nyílászárók javasolt színvilága a barna, vöröses barna,
sötétbarna, esetleg szürkéskék és a sötétzöld.
Műanyag külső tokos redőny helyett alkalmazzunk fa
zsalutábla árnyékoló szerkezetet.
A képeken szép példák láthatók a településről.
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KAPUK
A településen a kerítések részeként, találunk néhány szép fakaput, ezek adják a kapcsolatot az utca
és az udvar között. Cseréljük ki a vaslemez kaput hagyományos fakapura!

Nyílászárók javasolt színvilága a barna, sötétbarna, esetleg sötétzöld.
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ERKÉLYEK, TORNÁCOK
A magyar népi építészet jellegzetes elemei voltak a tornácok,
amelyekből napjainkra alig maradt valami. A tornác épülethez
viszonyított elhelyezkedése alapján, a településen az oldaltornác
volt a leggyakoribb forma.
Anyagát tekintve, a tornácok oszlopai általában téglából épültek,
van azonban fából készült is, részben a tulajdonos anyagi
helyzetének függvényében.
A településen találunk oldal-, vagy lopott tornácos, többnyire
újabb építésű házakat, illetve helyi értékekhez illeszkedő fedettnyitott tereket.
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HOMLOKZATKÉPZÉS, történeti település
A településen nagy számban találunk népi
építészeti emlékeket, amelyek szépen őrzik,
mutatják, hogyan nézhetett ki a község 80-100
évvel ezelőtt. Sok esetben fennmaradt az utcai
homlokzaton a két kis osztott faablak és a tornác
megnyitása, illetve a csapott nyeregtetős
tetőforma. A hagyományos Sziráki ház egyszerű,
funkciójának megfelelő méretű és arányú, ez
tükröződik a homlokzatokon is.
Sajnos sokszor az építés óta eltelt időben az
épület utca felőli arca megváltozott, az eredeti
állapot visszaállítása ajánlott.
Szép példák a településről.
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HOMLOKZATKÉPZÉS, középületek,
településközpont
A lakóházakhoz hasonlóan a középületek, szállásépületek is
egyszerű formákkal épültek. A homlokzati kialakítás a vakolt
felületek ablakkeretezések, pilaszterek, párkányok jellemzik.
A településközpont épületei és különösen a Teleki-kastély
gazdagabban díszített homlokzattal büszkélkedhetnek. A kastély
barokk stílusú homlokzata még a távolból is nagyszerű látványt
nyújt.
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RÉSZLETEK

A településen találunk néhány szép részletmegoldást.
Részletképzésben különösen gazdag a Teleki-kastély,
melyen a barokk stílus jellegzetes elemit találjuk, ilyen
például a baluszteres korlát, a díszes kéményfejek, vagy
az ablakok feletti későbarokk vakolatdíszek.
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MAI PÉLDÁK
Történeti településrész: hagyományos lakóépületek felújítása
Szirák községben sok régi, értéket képviselő hagyományos lakóház
maradt fenn, melyek megőrizték 20. század eleji arcukat. Bár a
közelmúltban sok épület megújult, sajnos még mindig számos olyan
épület van, amelynek műszaki állapota megromlott és felújításra
szorul.
A településkép szempontjából is lényeges ezeknek az épületeknek a
felújítása, állagmegóvása. A felújítás során ügyeljünk arra, hogy az
épület az eredeti stílusjegyeket őrizze meg, ez különösen igaz az
utcai homlokzatra. Ne változtassuk meg a homlokzat karakterét más
méretű, osztású nyílászáróval, de az utcai homlokzaton ne is
falazzunk be ablakot. Az udvar, a kert felé nyithatunk akár nagyobb
ablakfelületet is, az utcai homlokzatot igyekezzünk megtartani.
Szép példák a településről.

6
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II. világháború után épült épületek felújítása
Szirák községben sok lakóház épült a II. világháború után. Ezek az épületek
különböző stílusban épültek, vannak, amelyek a szocialista időszak típustervei
alapján, mások a 80-as évek kétszintes, nyeregtetős építészeti termékei.
(Balra két kép a településről, a felső képen lévő ház zsalugáteres,
színhasználata illeszkedik a faluképbe.) Napjainkban, az energiaárak
emelkedése következtében, a családi házak hőszigetelése egyre nagyobb
hangsúlyt kap, amely lehetőséget adhat ezeknek a lakóházaknak az
újragondolására, akár nagyobb átalakítások nélkül is. Jobbra olyan épületfelújítások képei láthatók, ahol a felújítás után építészeti minőségjavulás
történt. A fotók nem a településen készültek.
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UTCÁK, TEREK
A település központjában az utcák utcavonalas telepítésűek.
Szirák főbb közlekedési utjain, általában zöldfelületi sáv és vízelvezető
árok választja el a főutat az épületektől.
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HIRDETÉSEK, REKLÁMTÁBLÁK
Az épületek homlokzatára a színes fényreklám helyett a
hagyományos cégérek elhelyezése javasolt, a házak
falaira, illetve a kerítésre kerülő reklámok mérete, legfeljebb 0,5
2
m lehet.
A képek nem a településen készültek.
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A TAK készítésekor felhasználtunk néhány fotót a település honlapjáról.
A település építészeti örökségéhez, forrásként felhasználtuk a Szirák Polgárosodásért Alapítvány
„Szirák és a környező települések természeti és kulturális értékei a területi értéktár megalapozásához”
című írását, amely színvonalas kiadvány, a hozzáférést ezúton is köszönjük.
A kézikönyvben szereplő fotók nem kizárólag a településen készültek!
A mai példák és a reklámhordózókkal kapcsolatos témakörökben szereplő javaslatok között, máshol
készült fényképeket is beillesztettünk saját adatbázisunkból, hogy olyan mintákat tudjunk bemutatni,
amely a település arculatát, karakterét kedvező irányba módosíthatja.

