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BEVEZETÉS
Szeretettel üdvözöljük Sáskán!

Sáska gyönyörű természeti környezetben fekvő, Balaton-felvidéki település. A
csendes, barátságos, rendezett és folyamatosan szépülő település kedvező
természeti és épített adottságaival várja az itt élőket és az idelátogatókat.
A barátságos környezetet barátságos emberek lakják.
A települést körülvevő erdő, mező nemcsak pihentető sétákra,
kirándulásokra, közösségi programokra ad lehetőséget, hanem kristálytiszta
levegőt is biztosít valamennyiünk számára.
Ez a kézikönyv segítség kíván lenni: a település bemutatásával, az értékek
megismertetésével és az útmutató résszel tárja fel az épített környezet
szépségeit.
Bevezeti az olvasót az építészeti értékek tárházába, hogy olyan házat tudjon
építeni, ami valódi büszkeséggel töltheti el, a település képéhez illeszkedik,
azt ízléssel viszi tovább, ezáltal csatlakozik Sáska közösségéhez.
Célja a település karakteréhez illeszkedő választási lehetőségek bemutatása,
a valódi szabadság megismertetése.
Ez a kézikönyv nyílt, folyamatos hozzászólást és változtatást lehetővé tevő
kezdeményezés, ahogy a település története sem befejezett, hanem
folyamatosan továbbíródik. Ezért, ha újabb szép ház születik, az bekerülhet a
könyvbe, hogy ezáltal büszke lehessen rá építtetője, tervezője, kivitelezője
és a település egyaránt.
A ház elválaszthatatlan kapcsolatban van környezetével, szomszédjaival és a
településsel. Valódi gyümölcse pedig csak annak a kapcsolatnak van, ahol a
felek egymást megismerik, szeretik és békében élnek egymással.
Kérem, érezze magáénak községünket: legyen Ön is alakítója
településünknek, kísérje figyelemmel jövőnk alakulását!
Kovács Nándor
polgármester
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Sáska Veszprém megyében a Tapolca-DiszelNyirád-sáska-Zalahaláp
mikrotérséghez
tartozik, így részét képezi a Balaton-felvidék
nyugati részén elhelyezkedő Tapolcaimedencének, illetve Káli medencének.
Tapolcától mintegy 9 km-re É-ÉK-i irányban
helyezkedik el.
Sáska Zalaphaláp felől közelíthető meg
legkönnyebben. Szoros kapcsolatot tart fent
a
Káli
medence
településeivel.
Monostorapátival,
Hegyesddel,
Taliándörögddel egy körjegyzőséget alkotnak.
A település belterülete 40 ha, melyhez 3706
ha külterület tartozik.
Sáska az Agártető délnyugati lábához simuló
dolomit fennsíkon települt kis közösség. A
templom köré települt községet 1385-ben
említik először, mint a Gyulaffy-család
birtokát. A román stílusban épült templomát
Szent Imre tiszteletére szentelték. A
környéken a Felső-Szarvasvölgyben pálos
kolostor létesült a XII. század elején. romjai
ma is láthatóak. A nagyrészt erdőségekkel
körbevett település a török időkben
elpusztult. Az 1700-as évek végén népesült
be újra.
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A község lakossága jelenleg 281 fő. sáska területén számos szépen
karbantartott porta, felújított, illetve új lakóépület található, de
előfordulnak erősen leromlott állagú épületek is. A belterületen jelenleg
127 lakóház van nyilvántartva.
A Zalahaláp felől megközelíthető zsáktelepülésen hurokszerűen áthaladó
bekötő út a Petőfi Sándor és Kossuth Lajos nevet viseli. Murvás úton
Hegyesd település is elérhető.
Infrastrukturális ellátottsága kielégítőnek minősíthető.
A ma itt élők is örülhetnek e táj kivételes szépségének, az erdők és
hegyek által tagolt vidéknek.
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ÖRÖKSÉGÜNK

A település az első katonai felmérés (1782-1785) térképlapján jól kirajzolódik a két
utcás település. A második katonai felmérés (1819-1869) már nagyobb tájszerkezeti
változásokról ad tanúbizonyságot: a település méretének növekedésével a szántó- és
gyepterületek aránya is egyre nőtt.
A régi térképek tanúsága szerint a történeti fejlődés során kialakult mai belterületi
településszerkezet meghatározó két utcája a Petőfi utca és a Kossuth L. utca.
Sáska bel- és külterületén, két országos védelem alatt építészeti emléke mellett, több
helyi védett épület, örökségi érték is található.
A műemléki védettséget élvező tájház, római katolikus templom, a Nepomuki Szt.
János szobor és a Szt. Jakab kolostorromellett, több lakóház, faragott kőemléke
(útszéli kereszt és szobor, síremlék) van, mely helyi védelmet, de legfőképpen
figyelmet érdemel.
Az oldalhatáron álló, utcára merőleges gerincű, nyeregtetős, lakóépületek tömegükkel
és nyílásrendjével védendő építészeti értéket jelentenek. Javasolt ezeknek az
épületeknek a felújításai bővítése, esetleges átépítése csak a védett értékek
megtartásával, vagy utalásszerű megjelenítésével lehetséges. Ennek célja, hogy az apró
értékes részletek fennmaradjanak a jövő generációi számára és mintául szolgáljanak.
Ugyanakkor nem szükséges a teljes épület egykori állapotának konzerválása, a
hagyományos karakterjegyeket és formákat kortárs anyaghasználattal is meg lehet
Cím
Műemléki törzsszám
Hrsz.
valósítani.
Kossuth u. 36-38. Tájház

5256

123

Katolikus templom román stílusú

5257

149

Nepomuki Szt. János szobor késő
barokk

5258

64/3

Szt. Jakab pálos kolostorrom

5259

083/22

Dabospusztai templomrom

4971

083/22
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Római katolikus templom
A római katolikus templom a XIII. században épült, román stílusban.
Homlokzat előtti kősisakos toronnyal, a homlokzaton két
párhuzamosan előreugró támpillérrel. A támpillérek tetőcserép
borításúak. A tornyon elöl félköríves, felső záródású kőkeretes ablak, a
többi három oldalon téglányalakú, oromzatos szentéllyel és lapos
mennyezetű hajóval. Harangja 1773-ból való. Toronysisakján kettős
kereszt. A templom előtt magas talapzaton álló kőszobor. A
templomkertet alacsony falazatra támaszkodó vaskerítés határolja.

Tájház – népi lakóház Kossuth utca
Feltehetően vályogból épült lakóház Falazata vakolt, fehérre meszelt.
Alaprajzát tekintve egysoros, háromosztatú (szoba, konyha, kamra)
épület, egy központi bejárattal, tomáccal. A födémszerkezet
feltehetően a falra fektetett gerendákra támaszkodik. Tetőszerkezete
valószínűleg szelemenes. Tetőformája nyeregtető héjazata nád vagy
zsúp. Utcafrontján egy szalagkeretes ablak és egy ajtó. Ajtaja előtt
néhány fokos lépcső. Ablaka valószínűleg pallótokos, függőlegesen
három részre osztott, kétrétegú, két nyílószámyas. Homlokzata
dísztelen. Oromzata téglaépítésű, háromszögalakú, egyetlen dísze a
torokgerenda magasságában elhelyezkedő, kör alakú szellőzőnyílás.
Baloldalon, udvarra néző oldalfala előtt mellvédes tornác, pillér
nélküli, kosáríves árkádsorral. Baloldalon az épülethez hozzáépített
magas falazat, mely faragott deszkakapuját határolja. Az utcakép
utcavonalas beépítésú, az épületek homlokzata az utcáig nyúlik. Az
épület műemléki védettséget élvez. A szépen rendezett épület
jelenleg a település tájháza.
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A Nepomuki Szent János szobor
A Nepomuki Szent János szobor a XVIII.
században készült, késő barokk stilusban, A
Zalahaláp felé vezető út mentén található. A
festett, kezében keresztet tartó szent szobra
vasrácsos szoborfülkében helyezkedik el. A
szoborfülke tetején kettős kereszt.,

Szt. Jakab pálos kolostorrom
Templomrom, román stílusú, 1260 körül.
A 2014-es ásatás alkalmával tárták fel a
templom szentélyét és a templomhajót.
Feltárták a sekrestye egy részét, keleti falán a
papi kézmosó fülke maradványát is, benne
sértetlenül a szép nyolcszögletű kőmedencét.
Az ásatások és a rekonstrukció folyamatban
van, így évről évre többet láthatunk a pálosok
legrégebbi kolostorából.

Dabospusztai templomrom
A Dabospusztai románkori templomrom egykor
Dabas falu egyháza volt, elõször 1329-ben írtak
róla. Valószínűsíthetőleg 1531 után a törökök
elpusztították.

Helyi védelem alá javasolt épületek

Kossuth u. 3.
Feltehetően téglából épült lakóház. Falazata vakolt,
fehérre meszelt. Falazatának lábazata vöröses színű.
Alaprajzát tekintve egysoros, háromosztatú (szoba,
konyha, kamra) épület, egy központi bejárattal. A
födémszerkezet
feltehetően
a
falra
fektetett
gerendákra támaszkodik. Tetőszerkezete valószínűleg
szelemenes.
Tetőformája
nyeregtető,
héjazata
tetőcserép. Az épülethez a gazdasági épületek
közvetlenül
hozzáépítettek.
Utcafrontján
két
szalagkeretes ablak. Ablaki kapcsolt gerébtokosak,
kétrétegűek, függőlegesen három részre osztottak, két
nyílószárnyasak. Homlokzata vakolatdíszes. Oromzata
téglaépítésű, háromszögletű, rajta kb. a torokgerenda
magasságában egy szögletes formájú, vakolatdíszes
keretbe foglalt szellőzőnyílás. Baloldalon, udvarra néző
oldalfala előtt a tetőzet meghosszabbításával széles
ereszt
alakítottak
ki,
melyet
négyszögletes
keresztmetszetű,
fejezettel
ellátott
pillérek
támasztanak
alá.
Széles
deszkakerítését
és
deszkakapuját magas falazat határolja. Az utcakép
utcavonalas beépítésű, az épületek homlokzata az
utcáig nyúlik.
Az oldalhatáron álló, utcára merőleges gerincű,
nyeregtetős, lakóépület tömegével és nyílásrendjével
védendő építészeti érték. Helyreállítható eredeti
részleteket hordozó hagyományos tömegformálású,
védelemre érdemes épület, a felújítás során a
nyílásrend megtartandó.
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Kossuth u. 5.
Feltehetően téglából épült, átépített lakóház. Falazata vakolt,
fehérre meszelt. Falazatának lábazata terméskővel kirakott,
illetve a hozzáépített részen szürke színű. Alaprajzát tekintve
kétsoros, többosztatú épület, egy központi bejárattal. A
födémszerkezet feltehetően a falra fektetett gerendákra
támaszkodik.
Tetőszerkezete
valószínűleg
szelemenes.
Tetőformája nyeregtető, héjazata tetőcserép. Az utcai
homlokzat és a tetőzet meghosszabbításával kialakított
épületrész tetőzete középen oromzattal és nyeregtetővel
kiemelkedik, az eredeti tetőzethez félmagasságban csatlakozik.
Utcafrontján három ablak Eredetileg utcára néző ajtaja is volt,
ezt azonban elfalazták Az ajtó helyét vakolt keret jelzi.
Oromzata téglaépítésű, háromszögletű, kb. a torokgerenda
magasságában egy szögletes formájú szellőzőnyílás. Alatta
vakolatdíszes
keretbe
foglalt
üres
szoborfülke.
Az
oromháromszög
vakolatdíszei
növényi
ornamensek
Az
oromháromszög macskalépcsős, farkasfogas kontúrkiképzésű.
Baloldalon az épülethez téglaépítésű, magas falazatú oszlop
csatlakozik. Az utcakép utcavonalas beépítésű, az épületek
homlokzata az utcáig nyúlik.
Az oldalhatáron álló, utcára merőleges gerincű, nyeregtetős,
lakóépület tömegével és nyílásrendjével védendő építészeti
érték. Helyreállítható eredeti részleteket hordozó hagyományos
tömegformálású, védelemre érdemes épület, a felújítás során a
nyílásrend megtartandó. Az oldalhatáron álló, utcára merőleges
gerincű, nyeregtetős, lakóépület tömegével és nyílásrendjével
védendő építészeti érték. Helyreállítható eredeti részleteket
hordozó hagyományos tömegformálású, védelemre érdemes
épület, a felújítás során a nyílásrend megtartandó.

KŐKERESZTEK - EMLÉKMŰVEK
Sáska örökségi értékei között, a településen megőrzött
kőfaragóipar emlékei, a kőkeresztek és a temető néhány
sírjele is hozzátartozik. Helyi védelmük megteremtése, illetve
a megőrzésük biztosítása mindenáron javaslatunk tárgyát
képezi.
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TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ TÁJI ÉS TERMÉSZETI ÉRTÉKEK
Sáska települést érinti Veszprém megye területrendezési tervének tájképvédelmi övezete, az OTrT által meghatározott ökológiai hálózat és a
tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek övezete. A településen Natura 2000 területek kerültek kijelölésre.
Sáska község közigazgatási területén országosan védett lápterület található. Megyei (helyi) Jelentőségü természetvédelmi terület az Ember-kő
szikla, mely az Agár-tető déli lejtőjén fekszik a belterülettől észak-keletre mintegy 1 km-re. A hatalmas, oszlopos jelegü mészkőszikla egyesek
szerint emberre hasonlító. Piros sáv turistajelzés mellett található hangulatos gyertyános-tölgyes erdőben, környezete erdei farönkbútorokkal és
tűzrakóhellyel került kialakításra.
A NATURA 2000 hálózatot az Európai Unió tagországai hozták létre összefuggő Európai Ökológiai Hálózatként az EU Élőhelyvédelmi Irányelve által
meghatározott védett területek rendszere alapján. A rendelet a NATURA 2000 teruletekhez sorolja Agár-tető néven a település külterületén,
északon található erdőtömböt és a hozzá csatlakozó területeket.
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EGYEDI TÁJÉRTÉKVÉDELEM

A sem természetvédelmi, sem műemléki oltalom alatt nem álló tájalkotó elemek közül
számos olyan található, melyek természet, történelmi, kultúrtörténeti, tudományos vagy
esztétikai szempontból jelentőséggel bírnak, illetve a tájjelleg szempontjából számottevők.
Ilyenek a fent bemutatott vallási emlékek mellett a Petőfi Sándor utca déli oldalán lévő kút
és a Kossuth Lajos utcai közkutak.
A kolostor romjainak közelében egy érdekes sziklaalakzatot máig „kőembernek” hívnak a
környékbeliek, amelyet tavasszal így köszöntenek: „Dicsértessék Csáky Pál, nyílik-e a
hóvirág?” A helyi hagyomány e köszöntésben a hajdanvolt püspök emlékét őrzi, vélekedett
Guzsik. A legenda szerint egy szerzetes faragott, hogy utat mutasson a vándoroknak.
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ELTÉRŐ KARAKTERŰ TELEPÜLÉSRÉSZEK SÁSKÁN
Sáska eltérő karakterű településrészeit a hagyományosan kialakult falusias beépítésű
terület, a gazdasági területek, a település környéki mezőgazdasági területek, a
település külterületi részeit jelentősen meghatározó erdőterületek és az egyéb
területek alkotják.
Sáska önkormányzata nagy hangsúlyt fektet a táji és történeti hagyományokat
figyelembe vevő harmónikus táj- és utcaképre.

4

Falusias terület
A falusias terület lényegében a település beépített belterülete. Itt az intézmények és
lakóházak sorakoznak békésen egymás mellett, megadva ezzel a falu nyugodt
alaphangulatát. Az épületek oldalhatáron, általában utcafronton vagy keskenyelőkerttel
helyezkednek el. Ennek köszönhetően a kertek megfelelően benapozottak és szélvédettek.
Itt találjuk a faluházat, orvosi rendelőt, a templomot, az önkormányzati hivatalt és az
iskolát.
Az újabb telekosztások illeszkedtek a meglévő struktúrához, a telkek közel azonos
méretűek és formájúak. Az épületek az elmúlt évtizedekre jellemző fejlődési struktúrát
mutatnak.
A falusias területen a történetileg kialakult oldalhatáron álló beépítést kell alkalmaznunk,
javasolt az utcára merőleges tetőgerinc és a közvetlen környezetbren jellemző
tetőhajlásszög alkalmazása. Az új épületeket, építményeket a meglévő, illetve a
fokozatosan kialakuló állapothoz igazodóan kell elhelyezni és kialakítani, úgy hogy azok a
szomszédos telkek beépítését ne akadályozzák, és rendeltetésszerű használatukat ne
zavarják.
Az épületek tömeg- és homlokzatalakítása, anyaghasználata a hagyományos építészeti
karakterhez igazodó legyen. Az épületek tetőfedése cserép, betoncserép; a tetőidom
jellemző hajlásszöge 40-45o közötti legyen. Egyszínű tetőfedés javasolt. A Petőfi és
Kossuth utca között tervezett új utca beépítése esetén elfogadható a tetőidom 25-45o
közötti hajlásszöge is.
A kertes házak elengedhetetlen kelléke a megfelelő méretü tároló. A telkünk rendben
tartása könnyebb, ha a tárolók, kiegészítő épületrészek a főépülettel összhangban, azzal
együtt tervezve alakulnak ki.
Ugyanez igaz a kerítésekre. Az utcai kerítésnél érdemes a környezet szép példáit
megfigyelni, azok nyomán mai módszerekkel, friss hangulatú, de illeszkedő kerítést
tervezni, építenł. A teljesen tömor, átláthatatlan utcai kerítés kerülendő. Az oldalsó és
hátsó kerítések rejtettebbek, mégis érdemes átgondolni anyagukat, zártságukat. A
nyitottabb, átlátszóbb kerítés nem csak a jószomszédi kapcsolatokat segíti, de naposabb,
levegősebb lesz a kertünk.
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Gazdasági terület
A mezőgazdasági üzem elengedhetetlen
velejárói
a
nagyüzemi
mezőgazdasági
termelésre átállt kultúrtájnak. Az üzem
heterogén építmény és épületállománnyal
rendelkező terület. Arculata a különböző
tervezési koncepciók és építési korszakok
szerint változott a kor szükségleteinek
megfelelően.
A vízmű területel szintén gazdasági területhez
tartoznak.

Mezőgazdasági terület
Sáska
falu-környéki
külterületének
tájhasználatában a szántóföldi növény-termesztés
a meghatározó. Az összefüggő szántó művelésű
táblákat mezsgyék, fasorok tagolják, biztosítva
ezzel a táj változatosságát.

Erdő
A sáskai erdő királyok vadászterülete volt az
Árpádok korában. A falu feletti erdőben áll az
Emberkő (Kűember) szikla, melyet valószínűleg
vízmosás alakított ki, de a környék népe szerint
a régi időkben, a Rátóti Gyula által 1260-ban
alapított Pálos Kolostor egyik szerzetese
faragta ki útmutatásul az eltévedt utazónak.

Egyéb terület
Egyéb területként került feltüntetésre a
sportpálya, a kultúrház és környéke, a temető,
a bánya és az erdei turisztikai terület.
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További eltérő karakterű, tájképvédelmi
szempontból kiemelten kezelendő területek
A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek – azok
természeti értékei, illetve a természetközeli jelleg által
meghatározott tájkarakter miatt vagy a jellegzetes tájhasználatra
tekintettel – a településképet meghatározó településkarakternek
tekinthetők. Fontos ezen területek természeti állapotának
megtartása, javítása, a kilátás- és rálátásvédelem megvalósítása.
A Balaton-felvidéki Nemzeti Park adatszolgáltatása alapján Sáska
teljes közigazgatási területe tájképvédelmi szempontból
kiemelten kezelendő.
Az Agár-tető térsége és ezen belül Sáska település kiemelt táji
értéket képviselő terület, amelynek egészén a helyi sajátosságok
megőrzése (fenntartása és az ahhoz alkalmazkodó tájhasználat) az
értékvédelem alapvető feladata.

A régészeti lelőhelyek listája:
szám név

HRSZ

1
2
3
4
5
6

196, 150/3, 150/2, 149
083/22
083/22
083/22
055
083/22

Szent Imre-templom
Felső-Szarvas-völgy
Dabaspuszta (Dobospuszta)
Gadár-hegy - Pusztatemplom
Haláp-hegy
Benárd-barlang

ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ
Arra a kérdésre, mitől szép egy lakóház, nem lehet egy mondatban válaszolni.
Neves építészek és filozófusok a különféle megközelítések ellenére
egyetértenek azonban abban, hogy a közhiedelemmel ellentétben a szépség
nem szubjektív, nem részrehajló. Szép az, ami érdek nélkül tetszik, mondja
Kant.

5

Ebben a fejezetben nem szeretnénk egyoldalúan állást foglalni, leszűkíteni a
lehetőségeket. Viszont szeretnénk bemutatni, hogyan kerüljük el a
legáltalánosabb hibákat.
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Ajánlások a falusias területre:
A Telepítés a falu területén többnyire oldalhatáros, csekély előkerttel vagy utcafrontosan építve. Az épületek telken belüli elhelyezkedése az
utcára párhuzamos és merőleges rendszerű. Ezeken a területeken a házak telepítése akkor megfelelő, ha az utcával, a telek utcafronti részével
párhuzamos. Az épület a telek valamely részéhez közelebb épül meg, így marad hely egy védett kertrész kialakítására.
Nem elfogadható, ha egy ház az utca vonalától elforgatott rendszerbe van telepítve. A telek közepére való telepítés és nagy burkolt felületek
kialakítása sem ajánlott, így az épület körül nem marad hely a jellemző dús növényzet telepítésére.

Magasság
A falu területén a családi házak magassága közel azonos. A meglévő épületek közé épülő új házaknak hasonló magassággal kell épülniük, mint
környezetük. A túl magas vagy túl alacsony házak nem illeszkednek környezetükhöz.

Tetőhajlásszög
A családi házak tetőhajlásszöge közel azonos. A meglévő épületek közé épülő új házaknak hasonló tetőhajlásszöggel kell épülniük, mint a
környezetükben lévőnek. A túl magas vagy túl alacsony hajlásszögű tetővel rendelkező épületek nem illeszkednek a településképbe. A Petőfi és
Kossuth utca között tervezett új utca beépítése esetén engedélyezett a tetőidom 25-35o közötti hajlásszöge.

Tetőforma
A falu területén lévő családi házak tetőformája jellemzően nyeregtető, oromfalas, tűzfalas kialakítással vagykontyolva. Új házak építésénél a
szomszédok figyelembe vételével lehet illeszkedni. Amennyiben az építési telek körül egyszerű tetőformájú épületek állnak, úgy oda ne tördelt
tetőformájú épület kerüljön, hanem a többi épülethez hasonló egyszerű tetőformájú, a szomszédokéhoz illeszkedő utcai homlokzati kialakítással.

Kerítések
A településen a kerítések – néhány már meglévő tömör kerítéstől eltekintve – áttört kialakításúak. A gazdasági területen az áttört kerítések
kívánatosak, tömör és nem átlátható megoldások nem elfogadhatóak. Az áttört kerítések nádszövettel való zárása nem megfelelő. A kerítések
lábazata legfeljebb 50 cm legyen. A kerítést javasolt növénytelepítéssel kísérni.
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Ajánlások a gazdasági területre:
A Telepítés a gazdasági területeken szabadonálló, minimum 5 méteres előkerttel lehet építeni. A vízmű területén az építés helyét a telekhatártól
mért 3-3 méterre kell megállapítani. Az épület a telek valamely részéhez közelebb épül meg, így marad hely egy védett kertrész kialakítására. A
beültetési kötelezettséggel érintett területeket 16/18 törzs körméretű fákkal fásítva, parkosítva kell kialakítani, illetve fenntartani, a telekhatárok
mentén legalább egy fasort kell telepíteni. Gazdasági területen az előkertben portaépület elhelyezhető.
Magasság
A falu területén a gazdasági épületek építménymagassága minimum 2,0 m-maximum 7,5 m lehet. A meglévő épületek közé épülő új épületeknek
hasonló magassággal kell épülniük, mint környezetük. A túl magas vagy túl alacsony épületek nem illeszkednek környezetükhöz.

Tetőhajlásszög
Gazdasági területen az épületek csak magastetővel létesíthetők. A 8 méternél nagyobb fesztávú csarnokszerkezetek kivételével a tető hajlásszöge
30-45 között lehet. A meglévő épületek közé épülő új épületnek hasonló tetőhajlásszöggel kell épülniük, mint a környezetükben lévőnek. A túl
magas vagy túl alacsony hajlásszögű tetővel rendelkező épületek nem illeszkednek a településképbe.

Tetőforma
A falu területén lévő gazdasági épületek tetőformája jellemzően nyeregtetős. Új épületek építésénél a meglévő épületek figyelembe vételével lehet
illeszkedni.

Kerítések
A településen a kerítések – néhány már meglévő tömör kerítéstől eltekintve – áttört kialakításúak. A falusias területen az áttört kerítések
kívánatosak, tömör és nem átlátható megoldások nem elfogadhatóak. Az áttört kerítések nádszövettel való zárása nem megfelelő. A kerítések
lábazata legfeljebb 50 cm legyen. A kerítést javasolt növénytelepítéssel kísérni.
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Ajánlások a mezőgazdasági területre:
Telepítés
A jelenleg beépítetlen mezőgazdasági területeken épületek létesítése településképi szempontból nem kívánatos. Nagyobb területű, a különböző
művelési ágak-tól (szántó, gyep, rét, legelő, gyümölcsös) függően legalább 8, 20, 30, illetve 80 hektárt meghaladó egybefüggő birtok esetén indokolt
lehet. Amennyiben mégis szükséges épület építése, akkor azt a telken szabadonállóan, a telek mezőgazdasági termelésre legkevésbé alkalmas
részén, a művelésből kieső területet minimalizálva telepítsük. Az ökológiai folyosók természetes élőhelyeit alkotó fás-bokros gyepterületeken épület
létesítése nem indokolt.

Az épület tájképi-, településképi megjelenését - a telek domborzati adottságait figyelembe véve - a völgyfenéki, vagy domb-lábi részeken, meglévő
fás növényzet közelében elhelyezett épület hangsúlyozza a legkevésbé. Növénytakarás nélkül a dombtetőn, vagy annak közelébe épület elhelyezése
nem javasolt.
Épülettömeg, magasság
A túlzott nagyságú épülettömegek kialakulásának elkerülése érdekében egy nagyobb épület helyett több kisebb, elsősorban földszintes épülettömeg
kialakítása jelent tájképi, településképi szempontból kedvező megoldást. A település falusias területre vonatkozó építészeti forma- és
anyaghasználati hagyományait felhasználva, igényesen kimunkált részletképzésekkel és a tájba illeszkedést elősegítő egységes színhasználattal az
épülettömegek 4,5-5 m-es épületmagasságúak lehetnek.

Tetőforma, tetőhajlásszög
A mezőgazdasági területeken az új épületek tetőformáját a lakóterületi épületekhez hasonlóan egyszerű, kontyolt vagy oromfalas magastetőként
válasszuk meg. Tetőhajlásszögét - az épület szélességi méretének függvényében - 40-45 fok között érdemes megválasztani. Több épület építése
esetén az egységes megjelenésű beépítés érdekében az épületeket azonos hajlásszögű tetőszerkezettel kell ellátni.

Ajánlások az erdőgazdasági területre:
Anyaghasználat, növényzet
A településen elszórtan elhelyezkedő kisebb kiterjedésű erdőterületek jelenleg beépítetlenek, művelési águk megváltoztatása a későbbiek során
sem kívánatos. Természeti értékeik megőrzését, helyreállítását, fajgazdagságuk növelését szolgáló építmények kivételével egyéb építmények
építése nem indokolt.
Az elsődlegesen erdőgazdasági célokat szolgáló, és területileg is kisebb kiterjedésű erdőterületeken településképi szempontból szintén nem javasolt
épületek elhelyezése, kivéve a rekultiválandó bányaterület és a tó közötti erdősáv. Ezeken a területeken az esetleges építés az erdő kialakult
tájjellegének megőrzésével, és az erdőgazdálkodás céljait szolgáló építmények létesítésével lehetséges. Az építmények megfelelő tájba illesztését a
körültekintően megválasztott anyaghasználat, első sorban a természetes anyagok és a tájegységen honos növényfajokból álló, takaró hatású
növényzet telepítése is elősegítheti. Ajánlott a faszerkezetű, hagyományos ácsszerkezeteket tartalmazó épületek építése, melyek színezése
harmonizál az erdő jellegével
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Általános ajánlások:
Anyag- és színhasználat, tetőfedések
A település épületeinek anyag és színvilága esetében megfigyelhető a mértéktartó illeszkedés. Településképi szempontból az új épületek
építésénél, vagy a meglévő épületek felújításánál a kör-nyező épületek színvilágához történő illeszkedés a kívánatos. A homlokzatok színezéséhez
jellemzően a fehér, vagy a természetben is előforduló, az úgynevezett földszínek (palaszürke, földbarna, agyag vörös, okkersárga, halványzöld) tört,
pasztell árnyalatainak használata javasolt. A nyílászárók esetében a homlokzat színétől eltérő, a földszínek söté-tebb árnyalatai is felhasználhatóak,
fontos hogy a homlokzat színével harmoni-záló legyen.
A tetőfedések esetében szintén a természetes anyagok (agyagcserép, nád) használata a követendő. Az egyszerű rajzolatú, klasszikus hódfarkú vagy
egyenes vágású kerámia tetőcserepek letisztult, nyugodt karaktert kölcsönöznek az épületnek, ellentétben a túlhangsúlyozott, nagyhullámos,
nagyméretű cserepekből vagy egyéb, nem természetes anyagokból álló tetőfedésekkel. Az épületek esetlegesen alacsonyabb hajlásszögű, kiegészítő
tetőfelületein alkalmazzunk matt színű, korcolt lemezfedést. Kerüljük a feltűnő és kirívó színek használatát, a ma gyakran divatosnak tűnő
erőteljes, rikító színű homlokzat és tetőfedések kialakítását, hiszen az épületet nem néhány hónapra, évre, hanem gyakran évtizedekre, generációk
sorára építünk. A gondosan megválasztott, egymással harmonizáló színek felöltöztetnek.
Terepalakítás
Lejtős terep esetén az épületek terepre illesztésénél törekedni kell a lehető legkevesebb föld megmozgatására. Jó a terepalakításnál a ház
részleges bevágása. Az így kitermelt földdel feltölthető egyenesre a telek, kevés földet kell megmozgatni. Kiváló megoldás továbbá, ha az épület
eleve terepbe illesztve épül, így kapcsolata a környezetével jó, a földmunka minimális.
Nem elfogadható az épület földbevájása. Az így kialakuló mélyedésben az esővíz összegyűlik, a kert rosszul használható. Nem elfogadható továbbá
az épület teljes kiemelése sem, így a ház egy feltűnő platóra kerül, kiemelkedik szomszédai és a környező fák közül.

Kapuk, kerítések
A régi házak részleteit öröm megfigyelni.
Elődeink fa és fémmunkái csodálatosak,
formakincsük időtálló, az alkalmazott anyag
szépen öregszik. Házaink kiegészítői, a kerítések,
lámpák, árnyékolók, postaládák, korlátok egytől
egyik aktívan alakítják a végső látható képet,
hangulatot. Akkor járunk jól, ha mindent
egyforma igényességgel, odafigyeléssel tervezünk
meg, választunk ki. A színek használata, a
változatosság gyönyörködtet, ezek összképének
gondos kitalálása odafigyelést igényel. Ezek a
részek akár sűrűbben is cserélhetők, ha a
tulajdonos már mást szeretne vagy az elérhető
technika lehetővé teszi (LED-es lámpák, motoros
kapu, rejtett árnyékoló).
A kerítés egyszerre teremt kapcsolatot a
közterülettel, ugyanakkor elválasztja azt az
ingatlantól. A kertkapu a megérkezés, fogadás
kiemelt pontja. A kertkapu és a gépkocsikapu
kialakításakor illeszkedjünk a kerítéshez és az
épülethez. A kapu legyen hangsúlyos, de ne
hivalkodó.
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KERTEK
Településünknek és épületeinknek egyaránt illeniük kell abba a
környezetbe, amelyet az adott helyen az ember és a természet
közösen formált. Az épületeket csak részlegesen takarjuk, árnyékoló
fákat a déli kitettségű falak közelében ültessünk. Az előkertbe
ültetett fák, cserjék helyének megválasztásakor vegyük figyelembe a
ház homlokzati kialakítását, nyílászáróinak elhelyezését. A kerti
építményeket takarjuk, hogy az épület jobban érvényesüljön. A régi
épületek bővítése, felújítása során fokozottan ügyeljünk a már
meglévő fásszárú növényzet megóvására. A ház méreteinek érzetét a
környező növényzettel befolyásolhatjuk. Szándékunk szerint magas
növényzettel csökkenthetjük, alacsony növényekkel növelhetjük a ház
méretének érzetét.

TERASZOK, TORNÁCOK
A településen jól megkülönböztethetőek az épületekhez kapcsolódó
átmeneti terek kialakítási típusai. Sáska területén a régi épületekre a
népi építészet hagyományos oldaltronácai a jellemzőek. Ezzel szemben az
újabban épült házak tornác és terasz kialakításai változatosabb képet
mutatnak. A házak tömegkialakításába szervesen illeszkedő átmeneti
terek az épülettel együtt képeznek harmonikus egységet.
A tornác kialakítására számos, részleteiben eltérő megoldás lehetséges.
Az arányos, tornácos épületek sora karakteres utcaképet mutat, mely
erősíti a település egységes arculatát. Új épület teraszainak, tornácainak
kialakításánál törekedjünk az egyszerűségre mind formájában, mind
anyaghasználatában.
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AJTÓK, ABLAKOK
Az épületek megjelenését és hangulatát a nyílászárók nagyban
befolyásolják. A zárt épülettömeggel így nyitunk a külvilág felé, ezért
nem mindegy, milyen módon tesszük ezt. A megkülönböztetett
településkarakterek nyílászáróiban is eltérő képet mutatnak, mely
sajátosság megőrzése a mi feladatunk is.
A hagyományos nyíláskialakítás a településen jól megfigyelhető: két
szárnyú, jellegzetesen két vagy három osztatú ablakok, utcai
homlokzaton szimmetrikus megjelenéssel. Jellemzően hosszanti
kialakítású, keskenyebbnek tűnő ablakokat figyelhetünk meg.
A hagyományos nyílászárók sokfélesége változatos településképet
mutat. Az épület tömegéhez és arányaihoz illeszkedő ablak-ajtó
kialakítással, nem csak saját házunkat tesszük szebbé, hanem az
esztétikus utcaképet is erősítjük. A meglévő egységes utcaképbe
illeszkedést segíti, ha az épület nyílásait a környéken található
házakéhoz hasonlóan alakítjuk ki.

HOMLOKZATKÉPZÉS, ANYAGHASZNÁLAT
Az épületeink burkolása, vakolatának színezése, megmunkálása mindig is
kedvelt tulajdonosi eszköz volt. Használjuk bátran, de figyeljünk a végső
összképre! A túldíszített, túlszínezett épület hamar elveszíti érdekességét, és
utána inkább zavaróan hat a nyugodt, tiszta településképben. A jól
megválasztott burkolat nem csak a hangulatot, hanem az épület védelmét is
szolgálja.
Az épületek homlokzati kialakításánál az esztétikum mellett fontos, hogy jól
illeszkedjen környezetéhez. Ezt erősítik a tiszta épülettömegek, a nyílászárók
kellemes arányai és a hagyományos anyagok használata egyaránt. A homlokzati
felületeken jellemző a természetes anyagok használata. A tégla, kő, fa anyagú
és a vakolt felületképzések egyaránt jellemzőek. A különböző anyagok
megfelelő mértékben való társítása szép homlokzatot képez, mely erősíti az
egységes karakterű településkép kibontakozását.
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RÉSZLETEK
Az ördög a részletekben rejlik, mondják. És valóban, hiába jó a tömeg,
szépek az arányok, megfelelő a szín, ha részletek elnagyoltak,
átgondolatlanok, oda az egész. Figyeljük meg régi épületeink részleteit.
Elődeink fa- és fémmunkái csodálatosak, formakincsük időtálló, az
alkalmazott anyagok szépen öregszenek. Épületeinket egyedibbé
tehetjük a részletkialakításokkal, úgy mint: postaláda, házszám és
feliratok, lámpák, homlokzati részletek.
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6

JÓ PÉLDÁK

A hagyományokhoz való korszerű viszony nem csak a megőrzést,
hanem az organikus fejlődést is magában hordozza. A település nem
válhat múzeummá, skanzenné, az élő falu sajátossága a folyamatos
megújulás, ahogy az élet alapfeltétele is a sejtek állandó cserélődése
miközben a szervezet önazonos marad.
Rendkívüli jelentőségű ebből a szempontból, hogy Sáska, ahogy a
múltban, úgy jelenleg is igyekszik a legjobb erőket felvonultatni
középületei megformálásához.
A településen több új építésú vagy átalakított épület is a történelmi
település arculatát mutatja.

A fenti példák tömeg és tetőformálásukban, anyaghasználatukban a
múltat idézik. A vakolt illetve kő felületek, a visszafogott színezés, a
nyílászáró kiosztások, a fa deszkázat és a cserépfedés alkalmazásával
örzik a hagyományokat.
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A településkép javításához sokszor nem szükséges nagy beavatkozás, a rendezettség érzésének
elérése már fél siker. A közterületek megfelelő fenntartása, a már nem használt közterületi
elemek elbontása látványos előrelépést jelenthet. A különböző felületek határozott
szétválasztása (pl. szegélykövek alkalmazásával) szintén jelentős javulást eredményezhet.
A település vonalas elemei vezetik a tekintetet, felfűzik a települést alkotó elemeket, ezért
harmonikus, egységes kialakításuk fontos. A településen áthaladók leginkább e vonalakon haladva
alakítják ki a településről alkotott képüket. Külön figyelmet kell fordítani az infrastruktúra
hálózat elemeinek kiépítésére, nyomvonalvezetésére, esetleges felszíni elemeinek tájba
illesztésére is.
A közösségi szabadterek azok a találkozási pontok, ahol a településhez, településrészhez és a
helyi közösséghez tartozásunkat a természethez kapcsolódva, szabadabban élhetjük meg. Mivel
rendszerint hosszabban tartózkodunk ezeken a helyeken, megjelenésük fokozottan fontos.
Rendszerint ezért e teresedések összetett tervezését szakemberek csoportja végzi. A nem
megfelelő tér biztosítása rossz használathoz, a környezet gyors leromlásához vezet. A
teresedések kialakításakor fontos felmérni a használók várható szokásait, a használók számát, a
használat időszakait, jellegét. A megfelelő mennyiségű és minőségű teret szükséges biztosítani a
tevékenységekhez és a közlekedéshez. A növényfajok megválasztása és ültetése során azok
térigényét is figyelembe kell venni, számolva növekedésükkel, egymásra árnyékolásukkal.
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A közterületre kirakott hirdető táblák, cégérek, reklámfelületek nagyban
befolyásolják az utcaképet, ezért oda kell figyelni arra, hogyan hirdetjük
szolgáltatásainkat. Az igényes, nem túl feltűnő, de jól észrevehető
feliratok is elérhetik figyelemfelkeltő céljukat. A hirdetés lényege a
tájékoztatás, ezt tehetjük utcaképbe illően is. Egy szebb otthonért,
lakókörnyezetért dolgozunk mindannyian, de ez nem áll meg a
kerítésünknél, felelősséggel tartozunk az utcaképet befolyásoló
elemekért is.
Kerülendő a hivalkodó reklámok használata, továbbá lehetőség szerint
mellőzni kell azokat, amelyek nem Sáska épülését, fejlődését és nem a
lakosság tájékoztatását szolgálják.
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