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BEVEZETÉS
Tisztelt Alibánfai Polgárok!

A 314/2012 (XI.8.) Korm.rendelet módosított előírásai alapján Alibánfa Község Önkormányzata új, kifejezetten
a településképpel kapcsolatos közös elvárásainkat magába foglaló rendeletet hozhat.
Ennek előkészítő munkarésze a most kézbeadott „Településlépi Arculati Kézikönyv”, melyben a szerkesztők
községünk történetéből és jelenlegi adottságaiból kiindulva összegzik azokat az értékeket, karakteres jegyeket, melyekre építve az önkormányzat a jövőbeni építési tevékenységekkel kapcsolatos elvárásait meg tudja
fogalmazni.
Amikor építünk, nem csak saját közvetlen környezetünket formáljuk, hanem a közterületek látványára, szomszédink életviszonyaira is befolyással vagyunk, ezért az arculati kézikönyv széleskörű egyeztetési folyamat
eredményeként készült el. Szeretném megköszönni az összeállításában véleményükkel, javaslatukkal közreműködő polgárok, civil szervezetek, szakemberek munkáját.
Olvassák a kézikönyvet olyan nyitott szellemmel, ahogy az készült. Tegyék ezt annak tudatában, hogy nem
lezárt művet, hanem a jövőben is szabadon megújítható, bővíthető dokumentumot tartanak kezükben, amely
eszköz lehet közösségünk számára, hogy értékeinket tudatosítsuk, és közösen gazdagítsuk.
Tisztelettel:
Blaskovics László
Polgármester
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ALIBÁNFA BEMUTATÁSA
Első írásos említése 1414-ből való, „Possessio Olywanchfalwa” néven szerepel. Az Alibán előtag az Olivant francia személynévből ered,
utalva a falu akkori földbirtokosára. A XVI. században a törökök többször pusztítottak a településen. A század végére már lakatlan településsel vált. 1699. november 6.-án I. Lipót magyar királyadományozott egy földbirtokot tarródi és németszecsődi Tarródy Mihálynak és
feleségének, Farkas Mihály özvegyének, ságodi Péter Évának. A 18. század elején III. Károly magyar király adományozott egy földbirtokot a Boldogfai Farkas családnak 1716-ban és fokozatosan települt újra a falu.
1790-ben a nemesi összeírásban még szerepel, mint egyetlen alibánfai földbirtokos Tarródy István, aki Tarródy Sándor fia volt. 1829-ben
a későbbi összeírásban, a Tarródy család már nem szerepel és helyettük találjuk: a néhai Koltay Károly gyermekei, Koltay József, Károly,
László és István. Simon József táblabíró, a néhai Egyházasbükön lakó Simon János fia, Sipos József és testvére László.
1871-ben az eredetileg önálló Lukafa kisközséggel egyesült. Az 1950-es évektől Alibánfa lakosságának egy jelentős hányada Zalaegerszegre jár dolgozni, de a közigazgatási és oktatási intézményekhez is Zalaszentivánra kell járni.
II. katonai felmérés 1806-1869 forrás http://mapire.eu/hu/
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Magyar Királyság térképe a kiegyezés után 1869-1887

A vasúti nyomvonal 2 helyen is átvágja a települést. Lukafa településrészt a vasúti aluljárón keresztül lehet megközelíteni, Zalaszentiván felé szintbeli kereszteződésen keresztül lehet eljutni.
A településen nagybirtok központnak nincsen nyoma, az épület állomány nagy része szegényes kialakítású. A 2011-es népszámlálás
idején a nemzetiségi megoszlás a következő volt: magyar 94,4%, cigány 4,3%. 80% római katolikusnak, 3% reformátusnak, 3,5% felekezeten kívülinek vallotta magát.
Terület 584 ha,
Lakosok száma: 404 fő,
Lakások száma: 166.
A település északi határában megy a Zalaegerszeg-Zalaszentgrót közötti 7328 sz. közút, melyről leágazik 7356 sz. a település közepén át vezető közút a 76-es út irányába.

OPEN STREET map 2017

Polgármesteri Hivatal épülete
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XIX.sz-i kataszteri térképen, jól látszik,
hogy a falu magja Arany János utca és az
Ady Endre utca lényegébe változatlan.
A Petőfi S. utca az Arany J. utca
folytatása északi irányba. Vegyes
beéíptésű családiházas lakó karakter.
A II. világháború után a vasút és az
országút közötti területt parcellázták, és 23 fajta típusterv alapján beépítettek. Vasút
utca,Táncsics M. utca, Kossuth utca
Jókai utca a legújabb rész, Zalaszentiván
határában.
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A településen átvezető ország út jellemző szakaszai

Petőfi Sándor utca
AranyJános utca
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0

Lukafa településrész az Ady Endre utca, mely követi a Zala folyó vonalát Ezen a települsérészen sok régi épület áll, de új épületek és a
falusi gazdálkodás építményei is jelen vannak. Több száz éves kialakulása, változatos de egységes települséképet eredményez.
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Jelllegzetes épületek:
AranyJános utca
futtball pálya a faluközpontban

Ady Endre utca
magánterület legelő
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ÖRÖKSÉGÜNK
Alibánfa védett műemléke:
R. K. Templom KÖH nyilvántartási száma 6403 Deák Ferenc u. 29 hrsz. Római katolikus műemlék jellegű temploma a Fő úton. A falu
eredeti templomát 1757-ben kezdték építeni, ám csak 1777-re lett kész; a 19. század során elpusztult. 1854-ben új, klasszicista templomot
emeltek Alibánfán. Az épület két kis gyertyatartója barokk. 1864-ben kibővítették, 1937-ben renoválták. Ekkor készültek el a freskói is,

faablak az Arany János utcában
déli homlokzata
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kőkereszt az Ady E. utca végén

műemléktemplom

3

Alibánfa régészeti lelőhelyei:
1.

Kossuth u.

KÖH nyilvántartási száma: 19113

2.

Sándor-sarok

KÖH nyilvántartási száma: 19114

3.

Erdő-alja
KÖH nyilvántartási száma: 19115
0134/21, 0134/9, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 468, 469, 470, 471,
472, 473, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500/1, 500/10, 500/11, 500/12, 500/13, 500/14, 500/15, 500/16, 500/17,
500/2, 500/3, 500/4, 500/5, 500/6, 500/7, 500/8, 500/9, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 016/5, 016/6,
016/7, 016/8, 016/9, 016/10, 016/11, 016/13, 016/2, 023, 016/3, 016/4, 016/12hrsz

4.

Posta út alatti- dűlő
KÖH nyilvántartási száma: 34901 060/1, 064, 062/6, 062/5, 062/4, 062/3, 062/2, 062/1, 068/2, 068/3, 050/1,
053/2, 059/4, 059/5, 061, 059/3, 050/2, 053/7, 053/8, 078, 065, 063, 079/1, 052, 051, 053/5, 053/6, 053/9

5.

Lukafa-temetői út mellett

6.

Alibánfa 6.
KÖH nyilvántartási száma: 68869 41, 35, 29, 37, 67/1, 124/3, 38, 124/5, 152/1, 68, 64, 40, 39, 66, 70/2, 151, 57,
63, 61, 60, 58, 53, 54, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 56/2, 55/3, 55/2, 55/1, 124/1, 124/4, 138/2, 140, 141, 136, 137/1, 138/1, 142/1, 147,
148, 149, 150, 137/2, 139, 49, 50, 52/3, 52/2, 52/1, 51, 121, 122, 123/1, 123/2, 114/1, 114/2, 114/3, 120, 124/2, 126, 127, 128, 129,
130, 116, 117, 118, 131, 132, 133, 0146, 0140/3, 70/1, 71, 111, 112, 113, 115, 098/2, 0144, 0152, 181/1, 181/2 hrsz.

7.

Lukafalva
KÖH nyilvántartási száma:68871
110, 85/3, 108/3, 109, 86/3, 87/3, 88/3, 89/3, 90/3, 91/3, 92/3, 93/3, 94/3, 95/3,
103, 105, 106, 107, 108/1, 108/2, 96/2, 99/3, 99/4, 100, 101, 102, 094/1, 094/2, 095, 096hrsz

8.

Temetői-dűlőtől északra

155/2, 156, 02/7, 162/1, 157, 158, 159 hrsz.
155/2, 156, 02/7, 157, 158, 154hrsz

KÖH nyilvántartási száma 58362

KÖH nyilvántartási száma:73481

059/3hrsz

081/6hrsz
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A község elhelyezkedése
Albánfa község Zala megye közép-északi részén, a Zalavölgye mentén helyezkedik el.
A település Magyarország kistájainak katasztere alapján
a Nyugat-magyarországi Peremvidék nagytájban a FelsőZala-völgy mikro régióban található. Árkos vetődésben kialakult aszimmetrikus eróziós teraszos folyóvölgy, mely a
Zalai-dombvidéket választja el a Vasi-hegyháttól.
A községet körülvevő táj mai képes földtörténeti korokban
(pleisztocén és holocén) zajlott események felszínformáló
erőinek tájformáló munkája során alakult. A település
domborzati változatossága geomorfológiai közelítésben
szolidnak mondható, a tőle délre, keletre húzódó dombságban jellemző nagy szintkülönbségek itt nem tapasztalhatók.
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Geológiai felépítés
Felső- A mélybe süllyedt tektonikai aljzaton alapkőzetet a
felsőtriász fődolomit alkotja, melyen túlnyomórészt folyóvízi üledékkel, ős-rábai eredetű, acidofil kavics allúviummal, fedett terület található. A folyóvölgyi jellegből adódóan ezeken réti és lápos réti öntések képződtek.
Jelmagyarázat
1

Glaciális és alluviális üledékek

2

Löszös üledékek
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Talajok
A kavicstakarón a jégkorszak utáni erdősülés során
pszeudoglejes barna erdőtalajok fejlődtek, ezeken sokhelyütt ma is erdők állnak, ugyanakkor nagy területen nagyüzemi szántóföldi művelés történik. A Zala völgyében a
folyó egykori kiöntései során lápos réti és réti öntéstalajok
jelentek meg.
Termékenységi besorolásuk VII. kategória.
Jelmagyarázat
Agyagbemosódásos barna erdőtalajok

7

14

25

Réti talajok

27

Lápos réti talajok

Ökológiai hálózat
A település közigazgatási területén az országos ökológiai
hálózat kijelölésre került. A községet érintően a hálózat
kategóriái közül ökológiai folyosó és magterület került
meghatározásra.
Jelmagyarázat
ökológiai hálózat
magterület

Természeti területek
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény
15. § (1) pontja alapján természeti területnek minősül az erdő, gyep, nádas művelési ágú termőföld.
A természeti területek vonatkozásában elérhető, aktuális adatbázis, kimutatás jelenleg nem áll rendelkezésre
Érzékeny természeti területek (ÉTT) és Magas Természeti Értékű Területek (MTÉT)
a 2/2002 (I. 23.) KöM-FVM együttes rendeletben
megjelölt kiemelten fontos, valamint fontos ÉTT-k
listáján a település nem szerepel.
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Országos védettség
A település közigazgatási területén országos jelentőségű, természetvédelem alatt álló terület nincs.
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvényben
meghatározott ex lege védettségű (forrás, láp, barlang,
víznyelő, szikes tó, kunhalom, földvár) nem ismert a község területén.

Jelmagyarázat
vízfolyás

Helyi védettség
A település közigazgatási területén helyi védelem
alatt álló terület, természeti érték nem található.
Egyedi tájértékek
A település vonatkozásában az egyedi tájértékek
listája nem készült el.
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A Zala-rét természeti értékei

A Zala-völgyi rétek védett és ritka növény- és állatfaj részére biztosítanak élő- és
szaporodó helyet. Nyíló kockásliliomok áprilisban.

Virágzó hosszúlevelű fürtösveronika és kockásliliom termése
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Tájképvédelem
A rendelkezésre bocsátott digitális térkép alapján a
község területének nyugati része a tájképvédelmi
zónába került. Ezek a belterület, Sárvíz-völgy, Tótmező, Vízállás és a Tölgyes-erdő területe került kijelölésre.
Jelmagyarázat
tájképvédelmi terület
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ELTÉRŐ KARAKTERŰ TELEPÜLÉS-RÉSZEK
Alibánfa területén funkció és külső megjelenés alapján a beépítésre szánt területeken 4
fajta karaktert különböztetünk meg:
1. gazdasági karakter
2. kertes családi házas karakter
3. hagyományos falusias
karakter
4. intézményi karakter
A hagyományos falusias karakter településszerkezeti és történeti szempontból eltérő
módon és időben jött létre, de a hagyományos építési technológia évszázadokon keresztül biztosította az épületek hasonló megjelenését és az egységes utcakép kialakulását.
Az újabb építkezések során kialakult karakterek meghatározói:




eltérő építési technológia,
funkció diktálta megjelenés,
divat - nem az egységes megjelenést
szolgálják.

A település képet a településen átvezető út
két oldalának beépítése és a dombtetőre felkúszó lakóterület határozza meg.
A gazdasági terület ki lett jelölve az országút
északi oldalán, de beruházás még nme történt.
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KERTES CSALÁDIHÁZAS KARAKTER
A település XX: században kialakult része már sem telekszerkezetében, sem az épületek megjelenésében nem mutat falusias, (gazdálkodásra alkalmas karaktert. A kertvárosra jellemző építési stílus
jelenik meg, a városban dolgozók számára kialakított környezet.
Az utcák 10-20 éves eltéréssel épültek ki, egy-egy utca szakasz
nagyjából egy időben épült be. Ez a terület mozaikos kisebb szakaszokban egységes megjelenésű terület.
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HAGYOMÁNYOS FALUSIAS KARAKTER
Telekszerkezetében megőrzi a falusias karaktert. (hosszan elynyúló
kertek, szántó területekkel) Az épületek jelentős része régi, vagy
felúújíott, valamint új építésű foghíj beépítések.
Megfigyelhető a népi építészetre jellemző funkcionalitás, a
tömegformálás és az alkalmazott szerkezetek vonatkozásában
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INTÉZMÉNYI KARAKTER
A templom a település fókuszpontjában áll, a Petőfi sándor utca,
arany János utca, Deák Ferenc és Kossuzh utca talákozási pontján.
A templomtól keletre, a település központjában szépen kialakított
környezetben található a faluház, a Sportpálya.
A templom mellett északra van a polgármesteri hivatal.
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Alibánfán településképi szempontból
a Petőfi utca és az Aranyjános utca a
meghatározó.

23

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. (I.I.Kant)
Ebben a fejezetben nem szeretnénk egyoldalúan állást foglalni, leszűkíteni a lehetőségeket. Viszont szeretnénk bemutatni, hogyan kerüljük
el a legáltalánosabb hibákat.
„Ne feledjük, egy hely alapvető identitása nem állandó és megingathatatlan, hanem élő organizmus, ami fejlődik és időről időre nyilvánvalóbbá válik. Az évszázadok alatt kialakult települések arculatát nem csak korok, stílusok határozzák meg, hanem saját gazdasági és társadalmi adottságaik, egymáshoz viszonyított helyzetük és kapcsolataik is befolyásolták.” (Krizsán András és Somogyi Győző szavai)
A falu településképét a kisszámú emblematikus épületen túl a családi házas lakóterületek határozzák meg.
A lakóterületeket két karakterbe soroltuk, ez két karakter szembeszökően megkülönböztethető képet mutat. az útmutatóban vizsgált építészeti elemek mindegyéken eltérő jellegűek.
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TELEPÜLÉSSZERKEZET:
Alibánfa belterülete tipikus zalai falusias lakóterület, a beépítés a Petőfi és Arany János utcákra koncentrálódik, amely a településen átmenő közút. Beépítettek még az ezekhez kapcsolódó kisebb zsákutcák.
A települést két részre osztja a Zalaegerszeg- Budapest vasútvonal, de mivel a vasúti csomópont Zalaszentiván területén található, Alibánfa inkább a hátrányát érzi ennek. A szabályozási terv szerint a lakóterületek oldalhatáros beépítésűek, 4,5 méteres maximális építménymagassággal. Ez a falusias karakter hordoz tartalékot, a település esetleges további fejlődése szempontjából megfelel.

Az utcákon végigsétálva,
építészetileg nem nyújt
egységes képet, erősen
keverednek a különböző
korok építészeti stílusai.
Az utcakép tudatos tervezői beavatkozás nélkül a
falusi társadalmi környezethez idomulva alakult ki.
Alibánfán az utóbbi években új lakóépület nem
épült, a jövőben, lakóépület építések is inkább csak
foghíjszerűen várhatóak,
valamint a meglévő leromlott állapotú lakóépületek felújításai jelenthetnek fejlődési lehetőséget.
Területfejlesztések szerepelnek a rendezési tervben, de ezek nem realizálódtak.
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TELEPÍTÉS, TEREPALAKÍTÁS
Alibánfa beépítésre szánt településrészein
az épületek telepítésének módját a helyi
építési szabályzat és a szabályozási terv
egyértelműen meghatározza.
A már beépült területeken általában foghíj
telkeken van új építési lehetőség, ilyen
esetekben a meglévő utcaképhez kell igazodni, ebben az esetben kerülendő az új
épületek telken történő hátrahúzása, utcával párhuzamosan nagy épülettömegek kialakítása.
A falusi beépítésre jellemző melléképítmények utcafronton való megjelenése kerülendő, a jellemzően alacsonyabb épülettömegük, a főfunkciójú épületek mögött oldalkertesen kerüljenek telepítésre
A meglévő építmények bővítése nem az
utcafronton javasolt mivel ilyen jellegű átépítés megbontja az utcaképet. A bővítéseket a telek hátsó területe felé javasoljuk,
a tetőidom magasságának növelése nélkül.
Alibánfa térségében a Zala folyó völgye kiszélesedik, a belterület ezen a síkságon
helyezkedik el, ezért az építkezések nem
járnak nagy tereprendezéssel.
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ÉPÜLETEK MAGASSÁGA
Alibánfa településen az elhelyezhető épületek magassági jellemzőit a helyi építési szabályzat határozza meg, jelenleg ez 4,5 m.
Alibánfa falusias beépített területén a szabályozási tervnek megfelelő lakóépületek találhatók, amelyek viszonylag egységes utcaképet
mutatnak, változatos tetőformákkal. Az új építéseknél javasolt a Max. F+tetőtér magasságú épületek tervezése.
A meglévő épületek bővítése csak vízszintesen ajánlott, az utólagos tetőtér beépítések és emeletráépítések nem támogatottak, mivel
azok nem illeszkednek a környezetűkhöz.
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TETŐ KIALAKÍTÁSA
A tetőformát, a tető hajlásszögét, a tetőfedés anyagát, az épület tömegformálását a környezethez illeszkedve kell kialakítani. A meglévő
épületek tetőformái változatos képet mutatnak, az eredeti falusias épületek jellemzően utcára merőleges nyeregtetősek, sok helyen fiók
tetőkkel, legjellemzőbb az Ady Endre utcára. Az 1960-70-os évek Magyarországára jellemző sátortetős házak a település teljes területén
megtalálhatóak, keveredve más típusú épületekkel. A tetőfedés anyaga jellemzően égetett cserép.
Az épületek felújításánál és bővítésénél törekedni kell a hagyományos egyszerű falusi tetőidomok megtartására, bonyolult fióktetők és
tetőfelépítmények kialakítása nem támogatható. Az új épületek tervezésénél kerülendő a környezethez nem illeszkedő tördelt tetőformák
alkalmazása.
Javasolt az egyszerű nyeregtetőjű épületek tervezése, de a környezethez illeszkedés a főszabály a tetők kialakításánál. A Magyarországra
nem jellemző 45˚-nál meredekebb tetők alkalmazása mindenképp kerülendő.
Továbbá nem támogatható a lakóépületek tetejére nem jellemző erős színek használata (pld. kék, sötétzöld), helyettük a településre jellemző piros, ill. barna árnyalatai javasoltak. A tetőfedés anyagára kiselemes agyag, ill. betoncserép használata javasolt.
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HOMLOKZATKÉPZÉS, ANYAGHASZMÁLAT, SZÍNEZÉS
A településen meglévő épületek jellemzően vakolt felületű épületek találhatók, fehér, ill. világos pasztellszínekkel.
Az egy telken lévő építmények tömegét és színezését úgy kell kialakítani,
hogy azok egymással összhangban legyenek, és egységes épület hatását
keltség.
Az új épületek homlokzatképzésében a hagyományos anyagokat, felületet
javasolt alkalmazni. (fa tégla kő)
A meglévő épületek felújítása során javasolt az épületek színeinek megtartása, mindenképp a teljes épület homlokzatának egységes kialakítására kell
törekedni, kerülve a színek síkban történő váltását.
Az ablakcserék során nem megengedett a homlokzat oly módon történő javítása, amely megszünteti azok egységes megjelenését.
A homlokzat kialakítása nagyon fontos az épületnél, mivel ez az arca a háznak. Színezésénél kerülni kell a rikító, túl sötét színeket, javasolt a környezethez igazodó világos pasztellszínek alkalmazása, a kialakult utcaképhez
igazodva.
A hagyományos arányok megtartására kell törekedni, a kellemes arányú ablak kiosztásra. A homlokzaton a természetes anyaghasználat, formák alkalmazása javasolt. A falazott, vakolt felületek részesítendők előnyben a homlokzatképzésnél. Az utólagos hőszigeteléseknél tekintettel kell lenni az épület eredeti kialakítására, törekedni kell a homlokzat egységes kialakítására.
A magas tetős épületek héjalásánál hagyományos sík agyagcserép, betoncserép alkalmazható. A tetőfelületek fedésénél kerülendő a fém, hullám
vagy trapézlemez és műanyagfedés.
A lakóterületen csak a hagyományokhoz illeszkedő homlokzati megjelenés
alakítható ki.
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KERÍTÉSEK
Alibánfa területén a meglévő kerítések magassága jellemzően megegyező, áttört kialakításúak, az anyaguk az építési kornak
megfelelően fa és fém. Azonban a házak
változatos kialakításához hasonlóan itt is az
építés korának megfelelő kialakításúak, teljesen vegyes képet mutatva. Mivel az épületek jellemzően előkertes kialakításúak, így
az utcafronti kerítések meghatározóak az
utcakép alakításában. Ezért a kerítések építésénél fontos szempont az illeszkedés,
mind a környezetükhöz, mind a telken lévő
épület stílusához, kialakításához.
Kerülni kell a beépítéstől idegen tömör kerítések kialakítását, valamint az áttört kerítések színezésénél a feltűnő, rikító színek alkalmazását. A kerítések magassága az utcában meglévőekhez igazodjon, a bejárati
kapuk a kerítésekkel megegyező anyagból,
és stílusban kerüljenek kialakításra. A közterület felöli kerítés mögött a belátást gátló
és a zaj és por szennyeződés csökkentésére élő sövény ültetése ajánlott.
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KERÍTÉSEK
Alibánfán az épületekhez hasonlóan a kerítések kialakításánál is ajánlott a hagyományos, természetes anyagok használata. A kerítések
kialakításánál sem az a legfontosabb szempont, hogy feltűnő legyen, hanem a funkcióját töltse be. Ha mindenki ennél az építménynél is
csak saját elképzeléseit akarja megvalósítani, akkor a közterületről leginkább látható részei a teleknek zavaró utcaképet eredményezhetnek. A kerítéssel körbehatároljuk a telkünket, épületünket, ezért fontos, hogy összhangban legyen az épülettel. Az épületnél alkalmazott
színek, formák, anyagok megjelenése a kerítéseknél is alkalmazhatók, sőt fontos is, hogy alkalmazzuk. A bemutatott példák is jól mutatják,
hogy a kerítések is milyen sokszínűek lehetnek, és legtöbbször nem csak az anyaguk határozza meg a megjelenésüket.
Az egyszerű formák a kerítések esetekben is erősítik a falusias jelleget. Növényekkel való kombinálás kiváló takarást biztosít, és emellett
elkerülhető a fal-szerű megjelenés. A növényzet évszakonkénti változása sokszínű kerítést eredményez, mindig újfajta megjelenést ad a
környezetének.
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KERTEK
A kertek éppen olyan fontos helyszínei a telkünknek, mint az épületek, mivel a kert teremti meg a kapcsolatot a természettel, a rekreáció,
a pihenés színtere, de ugyanakkor haszonkertként is megjelenhet. A formák, színek, anyagok ugyanúgy fontosak a kert kialakításánál a
tervezés során, mint az épületeknél. A kert nemcsak az alkotás színtere, hanem a kikapcsolódásé is. A kert tulajdonképpen az épület
folytatása a szabadban, mindkét esetben az emberi tevékenységek helyszíne, csak mások az arányok, építőanyagok.
A kertnek különböző részei vannak funkció szerint lehatárolva. Beszélhetünk előkertről, mely az egész kert bejáratául szolgál, és szépen
keretezi az épületet. Hátsókertről, mely a rekreáció, kikapcsolódás színtere, illetve oldalkertről, ahol jellemzően a gépkocsi beálló és az
épület bejárata kerül kialakításra.
Megfelelő növényalkalmazással, dús növényzettel a kertárnyékoló funkciót is betölthet, ami a meleg nyári napokon igazi felüdülés. Építkezéskor még a tervezés során érdemes végiggondolni, hogy a meglévő növényzetből mit lehet megmenteni és az épületet ennek függvényében célszerű kialakítani. A telkek vége domináns falukép az országút felől.

33

34

ERKÉLYEK, TORNÁCOK
A népi építészet egyik jellegzetes eleme az oldalsó oszlopos tornác, melynek
kialakítása, elhelyezkedése többféleképpen lehetséges. A tornác egy félig
nyitott, folyosószerű, fedett tér, mely nyáron kiválóan árnyékol, az év többi
szakaszában pedig véd az esőtől, hótól. Alibánfa településen ez a kihalóban
lévő építészeti elem már csak néhány régi házon maradt meg, amelyek felújítása nem történt meg, de az épületek felújításánál javasolt ezen elemek
felújítása is.
Alibánfa lakóépületeinél csak néhány több szintes épületnél találunk emeleti
erkélyt, melyek legtöbbször nem is funkcionális szerepet töltenek be az épületeknél, inkább a ház díszítéséhez járulnak hozzá.
Az épületek felújításánál javasolt fedett teraszok kialakítása, mivel a lakóépületek kertkapcsolatának fontos elemei lehetnek.
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AJTÓK, ABLAKOK
Az épületek külsejére, esztétikai megjelenésére
jelentős hatással vannak a nyílászárók. Az épület tömegét az ajtókkal, ablakokkal nyitjuk meg a
külvilág felé, ezért fontos, hogy milyen módon
tesszük. A népi építészet házain a fából készült,
osztott spalettás ablakokat, valamint fa ajtókat
alkalmaztak. Alibánfán a nyílászárókra leginkább a fehér, valamint a világos- és sötétbarnaszínek alkalmazása, valamint a faanyagú szerkezet jellemző. Sajnálatos módon napjainkban
egyre több épület nyílászáróját cserélik az épülethez formailag sem illő műanyag nyílászáróra.
A meglévő épületek felújításánál tetszőleges
anyagú, de leginkább a fa mintázatú, vagy erezetű, víztiszta, vagy matt síküvegezésű ablakok
beépítése javasolt. A nyílászárók javasolt színe
világos, közép és sötétbarna, zöld,
A meglévő épületek felújításánál legtöbbször az
ablakok cseréje is megtörténik, fontos szempont, hogy a beépítendő ablakok ne változtassák meg az épület jellegét.
Kerülendő a túlzottan díszített, élénk színű ajtók
használata, ehelyett az egyszerű, hagyományos
ajtók részesítendők előnyben. Törekedni kell a
hagyományos arányok megtartására, a kellemes arányú ablakok megfelelő kiosztására.
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RÉSZLETEK
A bölcsek azt mondják, a titkok a részletekben rejlenek. Sok esetben nem
tudjuk megfogalmazni, mi az, amitől egy település vonzóvá válik. Talán
attól, hogy minden szempontból változatos. Bár az épületek illeszkedése
egymáshoz alapvető építészeti elvárás, mégis mindegyik kicsit más, vagy
színben, vagy homlokzat kialakításban, vagy valamilyen egyedi elemben
térnek el egymástól.
Az egyediség és az illeszkedés egyensúlyán múlik, hogy a település
összképe milyen benyomást tesz az ide látogatókra.
Ahhoz, hogy egy településnek mindenki számára élhető közösségi terei
legyenek, az utcák a település egyéniségét és történelmét meghatározó
részeivé váljanak, ezt mind azok az apró részletek határozzák meg, amelyeket e fejezethez mellékelt képekkel tudunk illusztrálni.
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MAI PÉLDÁK
Ebben a fejezetben a településen lévő esztétikus, követendő épületeket mutatjuk be. Új ház építésekor, átalakításakor fontos, hogy az
épület tömegalakítása, homlokzata illeszkedjen a településképbe.
Az épületek léptéke mindenkor igazodjon a telek méretéhez és terepviszonyaihoz is, a szűk telkek túlépítése élhetetlen települést és
zsúfolt utcaképet eredményez.
A tömegalakítás a környező épületek tömegétől nagyban függ. Az utcakép összhatását rontja a túl nagy tömegű, terjengős épületek,
melyek elnyomják a kisebb épületeket.
Javasolt a hagyományos tömegalakítás, a nem túl széles épületek kialakítása, melyek igazodnak a korábban kialakult utcaképhez.
Az anyaghasználat esetében mindenképpen a természetes anyagok kő-, faburkolat, vakolt falfelületek és a visszafogott színezés részesítendők előnyben.

A képen látható épület Alibánfán a Petőfi utcában található, meglévő épület bővítésével, felújításával jött létre.
Az épület jó példája annak, hogy a meglévő falusi lakóépületek felújítása, átalakítása megoldható úgy is, hogy
az eredeti értékrendet megtartva, a mai kor anyagaival és
stílusjegyeivel a kor elvárásainak megfelelő lakóépület jöjjön létre. Az épület déli oldalán felújított tornácos megoldás hangsúlyozza az épület falusias jellegét, az utcai tömeg változatlan hagyásával az épület átalakítása után is
jól illeszkedik az utcaképbe. Az utcai homlokzaton kicserélt ablakok és zsaluk megőrzik az épület eredeti értékeit,
az utcai kerítés pedig illeszkedik az épülethez.
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A 2. számú képen látható épület az Ady utcában található, egy
nagyméretű telken, az utcafronttól hátra húzott elhelyezéssel. A felújított épület elhelyezkedése megbontja az Ady utca ritmusát, de a
nagyméretű kert fejlesztésével üde színfolt lehet az utcában. Az
épület jó példája annak, hogy egy épület lehet akkor is kiemelésre
méltó, ha azt egyszerű építészeti eszközökkel valósították meg. A
felújítás meghagyta az épület eredeti jellegét, de az anyagok és kivitelezés minősége megfelelő színvonalon készült, így az épület
összképe pozitív.

A 3.-4. képen lévő épület a település központjához közel a Kossuth
utcában található. A képeken látszik, hogy ez az épület is egy meglévő régi épület felújításával jött létre, megfelelő minőségben, és
megtartva az épület jellegét. Ami az épületet kiemeli a többi felújítás
közül, hogy nemcsak az épület került felújításra, hanem olyan színvonalú kert került megépítésre, amely azon kívül, hogy kiterjeszti a
lakók életterét, az arra járók számára is kuriózumként hat. Ehhez
kapcsolódik a külön ütemben felújított kerítés, mely az épület, ill.
kert színvonalához méltó.
(kert a 32. oldal jobb oldali kép)
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UTCÁK, TEREK, ZÖLDFELÜLETEK
A falusias környezet legfontosabb alkotóeleme az épített elemeken kívül a zöldfelület mennyisége és minősége. Az utcák menti zöldfelületek minősége, fásítása jellemzően növeli az ott lakók életminőségét. A közterületi zöldfelületek mellett a kertek rendezése gondozottsága
és településkép egyik meghatározó elem. Az építészeti jellemzők betartása nem fogja biztosítani egységes utcakép kialakulását, ha az
épületek környezete nem megfelelő. A lakóépületek csak akkor élhetőek, ha a közvetlen környezetükkel harmonikus kapcsolatban vannak.
A település pedig akkor lesz élhető és szerethető, ha annak minden eleme összhangba van egymással, és az amúgy kis részek egységes
egészet tudnak alkotni.
Alibánfára Zalaegerszeg irányából érkezve egy gondozott zöldfelület fogadja a látogatót, a Petőfi utcában a közterületi zöldet a nyílt vízelvezető árkok jelentik. Az utcák zöldfelületi részét egészítik ki az épületek előkertjei, amelyeknek a színvonala erősen eltérő.
A település centrumában található a műemlék védelem alatt álló templom, és mögötte a sportpálya előtt a Deák F. utcához kapcsolódva
a település központi közösségi tere. A téren emlékmű, virágosított zöldfelület és pihenő terület került kialakításra. A tér gondozottsága
kiemelkedő, a hozzá csatlakozó sportterület növeli a zöldfelületet.
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Az élhető, esztétikus és barátságos településeknek a hozzátartozói a gondozott virágos, zöld utcák és terek. A falusias környezet legfontosabb alkotóeleme az épített elemeken kívül a zöldfelület mennyisége és minősége. A közterületeken, utcákon, tereken lévő növényzet
fontos szerepet tölt be a település lakóinak életében, ezért a cél ezek megőrzése, fenntartása és újabbak kialakítása. Kiskutas településen
az utcák széles szabályozással rendelkeznek, a járdák és a közút között többnyire fásított zöldterülettel. Az utcák menti zöldfelületek
minősége, fásítása jellemzően növeli az ott lakók életminőségét.
Az épületek előkertje sok helyen virágokkal beültetett, a kerítések gondozottak. A lakóépületek csak akkor élhetőek, ha a közvetlen környezetükkel harmonikus kapcsolatban vannak. A település pedig akkor lesz élhető és szerethető, ha annak minden eleme összhangba
van egymással, és az amúgy kis részek egységes egészet tudnak alkotni.
Sajnos, mint a legtöbb kis településen itt is, vizuális konfliktust okoznak a közterületeken elhelyezett betonoszlopok, a légvezetékek pókhálója, melyek az egész települést átszövik.
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SAJÁTOS ÉPÍTMÉNYFAJTÁK, REKLÁMFORDOZÓK
Alibánfa beépítésre szánt területén a közműszolgáltatók által elhelyezett közterületi
szekrények, illetve az előkertekbe telepített mérőórák találhatók. Ezen építmények eltakarása minden esetben szerencsés lenne, mivel az utcaképet erőteljesen befolyásolják, és legtöbbször elhelyezésük is esetleges.
A településen reklámhordozók leginkább a Polgármesteri hivatal környéki teresedésnél találhatóak, más területeken inkább saját tevékenységet hirdető cégtáblák jelennek meg.
Legtöbbször útbaigazító és tájékoztató táblák, cégfeliratok és kulturális célú utcabútorok jelennek meg az utcaképben.
Egyéb műszaki berendezések közül az épületek homlokzatán megjelenő parabola antennák és a falusias környezetben szerencsére még kevésbé jellemző légkondicionálók kültéri egységei a megtalálhatók. Ezek elhelyezése mindenképpen csak alárendelt
homlokzatokon támogatható.
A közterületen a település ellátását biztosító elektromos légkábelek, illetve az internet
és televíziós villanyoszlopon történő vezetése rontja az utcaképet. Ezen rendszerek
felújítása során javasolt azokat földkábeles elhelyezéssel kiváltani.
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