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TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYVE
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1.
BEVEZETÉS
POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ
Tisztelt Karácsondiak!
Kedves Olvasó!

„A táj és az ember, a településnek a térszíni formákban való beilleszkedése együtt alkotják a faluképet. A falukép tartalmazza mindazt, amit az idetelepült emberek nemzedékek
során alkottak. Múltat és jelent, állandóságot és változást sugároz: az őstájból kultúrtájjá
fejlődő vidéknek a története. A faluképnek a község bel- és külterülete szétválaszthatatlan része.” (Juhász István, 2004, 114 p.)

Egy település arca sohasem állandó, folyamatosan változik, fejlődik. Megjelenik benne a
múlt, a jelen és a jövő. A történelmi múlt, Karácsond értékeinek – amelyre joggal lehetünk büszkék – megőrzése kiemelt feladatunk: biztosítsuk, hogy a jövőnk is olyan lehessen, mint amilyet őseink elképzeltek nekünk.

2016. július 23-án hatályba lépett a településkép védelméről szóló törvény. A törvény
értelmében most mi magunk, együtt dönthetjük el azt, hogy milyen településképi környezetet kívánunk a továbbiakban kialakítani. A döntés a mi kezünkben van, hiszen lehetőségünk van meghatározni, hogy hogyan őrizhetjük meg az építészeti és természeti
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kultúránkat és hogyan fejleszthetjük a jövőben mindezt. A Településképi Arculati Kézikönyv színvonalas szakmai tartalommal és megjelenéssel, de mindenki számára közérthető módon, látványos képekkel illusztrálva foglalja össze a község értékeit az épületektől a növényzetig, ismerteti eltérő karakterű településrészeit és építészeti útmutatást
nyújt a jövőbeni építkezésekhez. A kézikönyv az olvasó elé tárja Karácsond településkarakterét meghatározó településképi jellemzőket, a településképhez illeszkedő építészeti
elemeket, értékeket, irányt mutatva az arculathoz illeszkedő építészeti elemek jövőbeni
alkalmazására. Úgy gondolom, hasznos és mérvadó olvasmány nemcsak a karácsondiak,
hanem a településünket felkeresők számára is.

Karácsond szülötteként és a településért felelősséget érző vezetőként hitvallásom a
múlt értékeinek megőrzése, a meglévő értékek megtartása és új értékek teremtése a
jövő nemzedék számára. A 2014-2019. időszakra vonatkozó polgármesteri programomban – többek között – célul tűztem ki az egységes településkép, arculat kialakítását, a műemlékvédelmet és településünk további fejlesztését. Minden erőmmel azon vagyok, hogy Karácsond település továbbra is haladjon a fejlődés útján, továbbra is becsülje
meg és őrizze mindvégig elődeinktől kapott értékeit, amelyek oly sokáig mesélhetnek
még nekünk a múltunkról.

Kérem, olvassa jó szívvel!

Földi Csaba
polgármester
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ELŐSZÓ
A településkép védelméről szóló 2016. LXXIV. törvény és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) kormányrendelet alkalmazásában Karácsond község településképi arculati kézikönyve a település
esztétikus lakókörnyezetének kialakítása illetve védelme érdekében készül. A kézikönyv
szemléletformáló útmutatásként szolgál nemcsak a szakemberek, a települési döntéshozók,
de a jelenlegi lakosság és az idetelepülni vágyók számára is.
Az arculati kézikönyv a község településrészeit arculati jellemzőikkel, értékeikkel mutatja be,
a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatokat tartalmaz, iránymutatást ad a
településképhez illeszkedő építészeti elemekkel, beépítésekkel.
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2.
KARÁCSOND BEMUTATÁSA
A község Heves megye délnyugati részén helyezkedik el, a Keleti-Mátraalja nevezetű
kistájon, Gyöngyöstől mintegy 10 km-re fekszik. Karácsond a megye egyik legváltozatosabb felszínével rendelkező települése. Az északi része a Mátra déli lejtőire épült, míg a
déli része az Alföldre jellemző síkvidéki domborzati adottságaival rendelkezik. Az északi
rész a domborzati viszonyok miatt kiváló szőlőtermesztő tulajdonságokkal bír, az alföldi
területek pedig a gabona és mezőgazdasági termények termesztésére ad lehetőséget.
A szőlőtermesztés a községben jelentős termelési hagyományokkal és adottságokkal
rendelkezik. A település felszíne alatt gazdag szénmező és gyógyvíz található. A falu településképében a Mátrai Erőmű ZRt. felszíni bányafejtése jelentős szerepet játszik. A
közigazgatási határon Halmajugra felől folyik jelenleg is kitermelés. A településen ered a
karácsondi patak, a Büge, mely csekély vízhozamú. A Mátrához tartozó dombról és a
község területéről, a környékbeli árkokból, gödrökből és a lapos területekről gyűjti össze
az esővizet. A Büge nem más, mint egy szélesebb és mélyebb árok, de nyári hirtelen zápor esetén, valamint a tavaszi olvadáskor úgy megdagad, olyan komolyan hömpölyög és
morog, hogy még a nagyobb patakokkal is felveszi a versenyt. Esőzéskor kilép a medréből és megárad. Az összegyűjtött vizet Nagyfüged irányába vezeti le a Bene-patakba.
A település morfológiai szempontból hagyományos halmazos szerkezetű, de az újabb
beépítésű területeken már szabályos telek-kialakítások is jellemzőek. Karácsondot és
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Gyöngyöst a 3204 sz. összekötő út kapcsolja össze. A település jellemzően nem e közlekedési út mentén épült ki. A központ fő utcái a Szent István és a Petőfi Sándor, valamint
József Attila utcák.
A településen élők többsége a mezőgazdaságból élt meg, és mára is jelentős a szőlőtermesztéssel valamint a mezőgazdasági termesztéssel foglalkozók aránya. A gazdálkodásra nem csupán a külterületi szántók és ültetvényesek adtak lehetőséget, hanem a
mély lakótelkek, melyeken az udvar része volt a mindennapi életnek.
A lakóterületeken a házak előkertes elhelyezésűek – egy-egy kivétellel – az egész településen.

2. katonai felmérés - Karácsond
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3.
ÖRÖKSÉGÜNK
Karácsond a mátraaljai települések jellemzőit magán viselő község. A terület már az ősidők óta lakott terület, ezt a régészeti leletek bizonyítják. Kedvező fekvése miatt, a népvándorlás során nomád és félnomád népcsoportok is letelepedtek itt. A település nevének első említése az 1332-38-as pápai tizedjegyzékben került sor. A településnek jelentős folyóvize nincs, kisebb vízelvezető árkok szelik át. Az ivóvizet kezdetben források
biztosították, majd később artézi kutak. Kezdetben az ásott kutakat deszkapadlóval
majd kővel rakták ki. Ezek közül a kutak közül több még ma is megtalálható a településen
a Petőfi úton, a Kolozsvári úton és a Gyöngyvirág úton. A Gesztenyéskerti Napköziotthonos Óvoda előtt található artézi kút is forráson alapszik. A víz egykor magától tört fel a
felszínre, de az évszázadok alatt a víz elapadt, jelenleg nyomós kútból nyerik a vizet. A
község vízműve a Hunyadi úton1955-ben épült meg, mely biztosította a vezetékes ivóvízellátást. Egy ma már nem működő kút áll még a Hunyadi gödör területén. A legenda
szerint Hunyadi Mátyás és serege e kútnál állt meg pihenni Pata várától Eger irányába
menet.
Az első birtokosok az Aba nemzettség Csobánka, majd Kompolti ágának leszármazottjai
voltak. A Kompoltiak a települést három részre osztották maguk között, egységét csak
1945-ben nyerte vissza. A faluközpont mezőgazdasági település jellegét őrzi még a mai
napig is. A településközpontban állt egy közeli dombon a község középkori temploma. A
ma is álló templomot a régitől kissé délkeletre, egy kis belső tó mellett építették fel a
török hódoltság után. A falu is e köré a templom köré épült újjá.
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A Kompolti család után örökösödéi szerződés révén az Országh és Török család birtokába került. Az 1700-as években a településen kevés magyar élt, ennek oka az lehetett,
hogy Kishont megyéből szlovák családokat telepítettek be.
1741-ben több földbirtokosa is volt, köztük Haller Sámuel, gróf Eszterházy, báró Hunyadi, báró Boldaccy, gróf Draskovics családok, majd őket követték az Orczy, Tarródy,
Okolicsányi, Ocskay, Gasztonyi, Podmaniczky, Gönczy, Puky, Beretvás, Mattyasovszky,
Széplaky és Mares családok. A XVIII. század végén Haller Erzsébet és férje, Hunyady János, majd gyermekeik Hunyady József és Anna férjezett báró Baldácsy Antalné volt a
birtokos.
A pápai tizedjegyzékből megismert településen álló templom Szent Miklós tiszteletére
lett felszentelve. Az 1699. évi összeírásban is ez a templom szerepelt. Az 1720-as évek
elején a falu még Adács filiája volt, de 1724-ben már anyaegyház, Füged filiával. 1763ban megkezdik a régi szűkös templom felújítását, de a helyreállítást tervező plébános
1770-ben meghalt. Eszterházy püspök új templom építését szorgalmazza. 1788-ra fejeződnek be az építkezések. A plébániaépület 1806-ban került felújításra. A templom körüli mocsár vizes területeinek lecsapolását az 1810. évi egyházlátogatás során rendelték
el. A templomtorony újjáépítése egy 1845-ben becsapott villám miatt vált szükségessé.
A templomboltozat veszélyessége miatt 1869-ben be kellett zárni a templomot, de
1870-ben már javítása is megtörtént. Ezt követően a templom boltozatát és tetőt is javítani kellett, melyre 1904-ben került sor. A plébániaépület romossága miatt új épület
építését tervezték 1928-ban.
A II. világháború után megkezdődött földosztások során több mint 1500 katasztrális
holdnyi földet osztottak ki. Az első termelő szövetkezet 1949-ben alakult meg.
1950-től a település önálló tanácsú község a gyöngyösi járásban, majd 1984-től Gyöngyös városkörnyéki községe. A nagyközségi rangot már 1871-ben megkapta.
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A településen kettő műemléki épület található.
A római katolikus templom, mely egyhajós, keletelt, nyugati homlokzati tornyos, lekerekített sarkú, egyenes szentélyzáródású, védőszentje Szent Miklós püspök. Az 1770-es
évek körül épült templom a főoltára a 18. század végéről való copf stílusú, a keresztelő
kútja 1810 után készült klasszicista stílusban.
1770-ben Eszterházy Károly egri érsek nagyobb templom építését kezdeményezi. A tervek elkészítésével és az építéssel, a gyöngyösi Quadri Kristóf építőmestert bízza meg,
aki 1788-ra be is fejezi a munkálatokat, melyeket nagyrészt helybeli hívek adományaiból
és állami támogatásból fedezték. A község új római katolikus temploma a dombok alján,
késő barokk stílusban, egy kis forrás mellett, meglehetősen mocsaras helyen áll. A főoltárkép Szent Miklós püspököt ábrázolja, így a község búcsúja december 6-án, Miklós
napján van.
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A másik műemléképület a Csiszár-kastély – jelenleg az ÁMK Ady Endre Művelődési Ház,
Könyvtári Információs és Közösségi Hely A szabadon álló, nyújtott téglalap alaprajzú,
kontyolt nyeregtetős földszintes épület a XIX. század első felében épült. Főhomlokzatának középtengelyénben timpanonos portikusz, két szélén oromzatos oldalrizalit, belső
tereiben átalakított síkfödémes helyiségek és nyílászárók találhatók.

Karácsond község szívében a XIX. század elején épült, földszintes, késő klasszicista,
részben átalakított vidéki kúriaépület. Építtetője Orczy Lőrinc volt. Később itt élt Puky
Miklós, az 1848/49-es szabadságharc kormánybiztosa. A főhomlokzat csúcsa alatt virág
minta van. Az épület sarkainál és a palástok felett, növényi motívumok láthatók. 1953tól művelődési házként és könyvtárként működik, jelenleg felújításra vár.
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A községben az épületek helyi védelmet a helyi építési szabályzatban rögzítették korábbi
vizsgálatok és az értéktár alapján. A helyi védelemre javasolt épületek a Szabadság út
160. szám alatti lakóház/tájház, a
Petőfi Sándor utca 5. szám és 31.
szám alatti lakóházak, a Nagy Imre
utca 3. szám alatti lakóház, a Polgármesteri Hivatal a Szent István király
utca 42. szám alatt és a parókia a József Attila utca 23. szám alatt.

Szabadság út 160. szám alatti tornácos
parasztház

Petőfi Sándor utca 5. szám alatti tornácos parasztház
Cseréppel fedett, nyeregtetős, vízvetős, tornácos parasztház, homlokzatán faoromzattal. Az utcafrontra néző ablakai és a tornácra néző nyílászárók eredeti fakeretesek. Oldalsó melléképülete kontyolt nyeregtetős, udvar felé eredeti nyílászárókkal.
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Petőfi Sándor utca 31.
szám alatti tornácos parasztház
Cseréppel fedett, nyeregtetős, vízvetős, tornácos
parasztház, homlokzatán
faoromzat.

Nyílászárói

cseréltek,

spalettások,

fagerendás tornácán 5 db
oszlop.
Polgármesteri hivatal
Eternitpala fedésű, kontyolt nyeregtetős téglaépület. Az utcafronti homlokzata kb. 30 m
hosszú, középső harmada előreugrik. Frontablakai eredetiek. Elől 12 db osztott üveges,
fakeretes ablakkal. Fémrácsos, téglaoszlopos kerítés határolja.
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Nagy Imre utca 3. szám alatti parasztház
Cseréppel fedett, nyeregtetős, vízvetős tornácos parasztház, homlokzatán faoromzattal. Tornáca oszlop nélküli. Az utcafrontra néző ablakai és a tornácra néző nyílászárói eredeti fakeretesek. Az oldalsó melléképülete faoromzatos, vízvetős.
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Plébánia
Szent Miklós püspök tiszteletére felszentelt plébánia. Eternit palával fedett, összetett
tetőzetű, népi rokokó stílusú téglaépület. Homlokzatán eredeti, osztott üveges, fakeretes ablakokkal rendelkezik. Az ablakok felső szegélyét díszes, kagylós domborművekkel
díszítik az épület középső, kiugró részén. Bejárata oldalt található, két kör alapú oszloppal és kőkerítéssel. Homlokzatának középső része kiugró, rizalitos, amelyben kisméretű
ellipszis ablak van, a rizalit két oldalán egy-egy fémkehely. A tervrajzokat 1928. VI. 22én adták át. Az egri érsekség csak kevés költséget vállalt magára, így a község lakosságát
terhelte az építkezés. A tervezést és az építést Fodor Károly gyöngyösi építőmesterre
bízták. Bene Mihály plébános megkérte a mestert, hogy a tervek szerint készüljön el
minden az épületen, így ez az épület lett Karácsond legértékesebb épülete. 1935-re a
teljes befejezése megtörtént. Az utcafronton a kerítés kőből és vasból készült. Az épület
historizáló, neo-barokk stílusú. Falai kőből és égetett téglából vannak. Belső tereiben
három szoba és egy közös nagy terem kapott helyet a foglalkozások megtartására. A
bejárat mellett iroda helyiség, az épület alatt pince található. Ma sajnos üresen áll és felújításra szorul.
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A településen összesen 60 darab egyedi tájérték található mely közül a helyi védett és
műemléki védettségű épületeket már említettük. Az egyedi tájértékek típusoktól függetlenül az adott táj karakterének jellemzőit magukon hordozó természeti- kultúrtörténetitudományos- vagy esztétikai szempontból értékes alkotások, képződmények vagy létesítmények, melyek az adott településen élők számára jelentőséggel bírnak. Ezek a tájértékek együttesen határozzák meg a község arculatát, karakterét ezért fontos bemutatni
őket.

Elsősorban az épített egyedi tájértékeket mutatjuk be.
Szabadság úti tornácos parasztház a Szabadság út 11. szám alatt.
Cseréppel fedett, nyeregtetős, vízvetős, tornácos parasztház 4 db négyzetes alapú téglaoszloppal. A faoromzaton faragott, festett díszléc. Az utcafronton zsalugáterral zárt
két boltíves ablak.
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Vasút úti tornácos parasztház a
Vasút út és a Szabadság út sarkán
Eternitpala

fedésű,

kontyolt

nyeregtetős téglaépület, hátsó
udvar felé eső tornácán négy
téglaoszloppal. Vasút úti homlokzata kb. 25 m hosszú. Frontablakai és hátulsó nyílászárói
eredetiek. Elől 5 db osztott üveges, fakeretes ablakkal.

Istálló a Szabadság út 90. szám alatt – Szabadság út és a Szent István út sarkán
Nyeregtetős, cseréppel fedett, vörös andezit tufa lábazatú, faoromzatos, vízvetős, tornácos istálló, tornácán faoszlopokkal. Utcafronti homlokzatán egy kisméretű,
többosztatú, fémkeretes ablak. Tetőzete csapott. Udvarra néző homlokzatán két fakapuzattal, két többosztatú ablakkal.
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Szabadság úti polgári lakóház a
Szabadság út 27. szám alatt.
Kontyolt nyeregtetős, cserépfedésű téglaépület. Az utca felőli
homlokzatának elülső ablakai (5
db) hagyományosak, hármas osztású ablakkal, fakerettel. A homlokzat középső része előreugró.
Az épület utcafronti homlokzata
kb. 15 m széles.

Szabadság úti tornácos parasztház a Szabadság út 5. szám alatt.
Cseréppel fedett, nyeregtetős, vízvetős tornácos parasztház, homlokzatán faoromzattal. 4 db négyzetes alapú, fejezetes téglaoszloppal. A tornácra néző nyílászárók eredeti
fakeretesek, utcafrontra néző ablaka cserélt. Tornáca utcafronton zárt.
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Szabadság

úti

lakóház

melléképülete a Szabadság út 48. szám alatt
Cseréppel fedett, kontyolt
nyeregtetős, L alakú, téglaépítésű régi lakóépület,
ma

melléképületként

funkcionál.

Utcafronti

homlokzatának ablakai (4
db) eredeti fakeretesek.

Vasút úti lakóház a Vasút út 27. szám alatt
Cseréppel fedett, kontyolt nyeregtetős téglaház. Vasút úti homlokzata kerámiatéglával
rakott, homlokzatán 3 db hagyományos, háromosztatú, faragott, fakeretes ablak. Az utcafronti homlokzatának középső harmada kissé előreugró.
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Kénező a Szabadság út 6. szám alatti épülettel szemben
Az 1930-as évek elején a földművelésügyi miniszter levélben szólította fel a községeket,
hogy a terményeiket védjék meg a kártevő bogaraktól és a fertőző gombáktól, körzetenként épüljenek zsizsiktelenítő üzemek. 1934-re Karácsondon is megépült a létesítmény.
A kénező több funkciót is betöltött. A gyümölcsök aszalására, tartósítására is itt a kénezőben került sor. 2010-ben a Községvédő- és Szépítő Egyesület a kénezőt felújította és
emléktáblát helyezett el rajta. Kénező pince beton lépcső lejáróval, a tetején gyepes földhalommal. Homlokzatán festett bejárati vaskapu, felette KÉNEZŐ - 1934 - felirat. A
pince mellett feliratozott fémlemez tábla látható.
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Szent István úti lakóház a Szent
István út 17. szám alatt
Cseréppel fedett, kontyolt nyeregtetős, L alakú téglaépület. Utcafronti homlokzatának háromosztatú ablakai (4 db) eredetiek, faragással díszített fakeretekkel.

József Attila utca 48. szám alatti
tornácos parasztház
Cseréppel fedett, nyeregtetős,
faoromzatos, vízvetős, tornácos
parasztház 4 db téglaoszloppal.
Homlokzata téglaborítású, a tornác eleje nyitott. Az utcafronton
2 db hagyományos, háromosztatú fakeretes ablak.

Szent István út 73. szám alatti lakóház
Cseréppel fedett, nyeregtetős,
vízvetős tornácos parasztház,
homlokzatán faoromzattal. Az
utcafrontra néző ablaka cserélt, tornáca utcafronton nyitott.
21

Ave Maria római katolikus kápolna
A kápolnát, amelyet Szűcs Jánosné Olga néni építtette szülőfalujának 2011. október 29-én
adták át ünnepélyesen. A kápolna elöljárója a helyi plébános,
míg tulajdonosa és üzemeltetője
az önkormányzat lett, akik örülnek a Szűcs házaspár adományának és hálát adnak nagylelkűségükért. Szabadon álló, déli
homlokzati tornyos, egyenes
szentélyzáródású, egyhajós, a
szentély felől kontyolt nyeregtetős kápolna, a Rózsafüzér Királynőjének tiszteletére épült. Az épület hajója cseréppel,
tornya horgonyzott tetővel fedett, csúcsán kereszttel.

Árpád utca 9. szám alatti lakóház
Kontyolt nyeregtetős, cserépfedésű téglaépület. Az utca felőli
homlokzatának ablakai (4 db) hagyományosak, osztott üveggel,
fakerettel. Az épület utcafronti
homlokzata kb. 10 m széles.
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Gyöngyvirág

utca

9.

szám alatti tornácos
parasztház
Cseréppel fedett, nyeregtetős,

vízvetős,

tornácos

parasztház

(4

db

faoszloppal),

homlokzatán faoromzat.

Az

utcafrontra

néző két ablaka, a tornácra néző nyílászárók eredeti fakeretesek, osztottak.

Bajcsy Zsilinszky út 58.szám alatti tornácos parasztház
Cseréppel fedett, nyeregtetős, vízvetős, tornácos parasztház (2 db oszloppal), homlokzatán faoromzat. Az utcafrontra néző két ablaka, a tornácra néző nyílászárók eredeti fakeretesek, osztottak.
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Bajcsy Zsilinszky út
19. szám alatti tornácos parasztház
Cseréppel fedett,
nyeregtetős, vízvetős,

tornácos

parasztház, homlokzatán faoromzat. Nyílászárói
spalettások, fagerendás tornácán 2
db téglaoszlop.
Szabadság út 162. szám alatti tornácos parasztház
Kontyolt nyeregtetős, cserépfedésű téglaépület. Oldalsó falának ablakai (2 db) hagyományosak, osztott üveggel, fakerettel. Szabadság úti homlokzatán egy cserélt ablak, József Attila úti homlokzata tornácos.
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Magtárak
A község életében jelentős szerepet betöltő magtárak is a település sajátos építményei.

Karácsond

határában még ma is
két szép, régi magtár
épület áll. A kőépületet
Mattyasovszky Miklós
építtette birtokán az
1930-as évek elején. Később az állami gazdaság tulajdonába került. Az 1950-es évek
elején itt folyt a begyűjtés. A rendszerváltást követően privatizálták és az Olga Major Kft.
tulajdonába került. Máig is megőrizte szinte eredeti állapotát. A „Kun-tanyaként” ismert
területen található pilléres magtárépületet Beretvás Endre, az akkori földbirtokos építtette 1890-ben. 1920-ban került a Kun család tulajdonába és 1945-ig volt az övék. Ezután itt alakult meg a község első termelőszövetkezete. A termény felhordó 1973-ban
készült.

Víztorony
Karácsondon 1926-ban épült az első víztorony Kun András és
Miklós tanyáján, a faluszélén. Az ott álló gémeskút vize már
nem volt elegendő az állatoknak és gondozóiknak. Építettek
egy vízhálózatot, majd egy beton oszlopon nyugvó vaskádat. A
toronyban lévő kádat éjjel-nappal után lehetett tölteni, így
mindig volt elegendő víz a tanyán.
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Csókás tanya
A másfél hektáros birtok Karácsond határában található. 1820 körül a Habsburgok hadászati térképén már rajta volt a tanya, Csókás puszta néven. Több évtizede működik a
birtokon borászat, pálinkafőzde pedig 20 éve. A borhoz felhasznált szőlőt a tanyát körülvevő saját tőkékről biztosítják, a pálinkához felhasznált alapanyagot is saját termesztésű gyümölcsök alkotják. A pálinkafőzde sajátossága, hogy a lepárláshoz szükséges hőt
egy régi gőzmozdony kazánja adja. Csókás tanya Dr. Nagy Tibor tulajdona. A telek határai
a mai napig nem változtak. A fennmaradt épületeket felújították és használják. A birtokon található 20 fős vendégház egész évben fogadja a pihenni, szórakozni vágyókat.
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Vasútállomás
1856-ban megalakult a Tiszavidéki Vasúttársaság, amelynek terveiben szerepelt a PestMiskolc fővasút vonalának a megépítése is. A fővonal Gyöngyösön keresztül haladt volna
Karácsond felé. A karácsondi képviselő-testület leszavazta a vonal kiépítését, mondván
a házak tetején lévő zsúptető a gőzös szikrájától meggyullad. A lakosság is ellenállt földjeik kisajátítása miatt. 1868-ban Weikersheim vállalkozó a falutól 1 km-re a régi postaút
mentén építette Hatvan és Füzesabony között a vasútvonalat. 1870-ben a Magyar Királyi Államvasutak üzemeltetője Karácsondon állomást és benne jegyváltó pénztárat
nyitott. Ez időtől a vasút munkát adott sok itteni ember számára. Az őrházak szolgálati
lakásknak is megfeleltek. Az 1900-as években nagy vonzása volt a vasútnak. A bekerülés legtöbbször ajánló útján történt. Karácsondot Adáccsal és Ludassal együtt vasutas
községeknek ismerték. A község lakosságából kikerült vasutasok szinte az ország egész
területén teljesítettek szolgálatot. 1913-ban megépítették az emeletes állomást és az
emeleten a szolgálati lakást, majd kitérő sínpárt fektettek le. Építettek raktár épületet is.
A fővonal vasútállomásához keskeny nyomtávú gazdasági, „lóüzemű”, vagy kisvasút
(kutyavasút) épült. Ez volt a Beretvás Endre féle uradalom mezei vasútvonala, az uradalom és a Kassa-Budapest fővasútvonal között, melyet tej és cukorrépa szállítására használtak. 1945 után a kisvasút hosszú szakaszán felszedték a síneket és a talpfákat eltüzelték. Az 1948-as államosítás után a kisvasútvonal meg is szűnt. A fővasútvonal 1944ben a németek megrongálták, a sínpárokat, és a talpfákat felszaggatták. A háború után
kerültek helyreállításra a távírdával együtt. 1960-ban korszerűsítették a vasutat és azóta villanymozdonyok járnak a sínpárokon. Mára csak emlékei maradtak a karácsondi
vasutas életnek. Az állomás épületét lebontották, három sínpár közül egyet felszedtek.
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Feszületek, emlékművek, síremlékek, kálvária, szobrok

Egyedi tájértékek típusai közé tartoznak a feszületek, emlékművek, temetők, síremlékek, kálvária, szobrok is. Az alábbiakban ezeket mutatjuk be.
Kőkereszt a Szabadság út és József

Attila

út

sarkán

Temető a Szabadság út 28. szám alatt
melynek területét Orczy János ajándékozta a falunak

Kettős kereszt emlékmű a Szabadság úti temetővel szemben
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Feszület a Hősök terén

Bizáki Puky Miklós síremléke és az
1848/49-es szabadságharc karácsondi
hőseinek emlékműve

Temetői feszület 1838-ból,
síremlékek és feszületek, melyek a teljesség igénye nélkül
kerülnek bemutatásra.
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Kálvária stációk (15 db téglából rakott, riolit terméskő lábazatú a stáció jelenetét ábrázoló
műkő domborművel. A stáció teteje bádogozott timpanon, csúcsán kis keresztel.) A Karácsondi temetőben lévő kálvária kőből és égetett téglából épült kis fülkés kápolnákból
áll és a fő bejárati utat szegélyezi. Jézus kereszthalálának egyes állomáshelyei műkőből
öntött magasdomborműveken jelennek meg. A bejárattal szemben a XV. fülkében a sírban fekvő Jézus szobra látható. A Kálváriát 1938-39-ben építették. Megrendelője a karácsondi Fehér (Hevesi) József, aki végrendeletében meghagyta, hogy a vagyona nagyobb részéből épüljön a temetőben kálvária.

Palik – Tóth kereszt a
Szent István út 91.szám
épületével szemben
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Nepomuki Szent János szobor a Szent Miklós tér 1. szám

Szalaga kőkereszt külterületen

alatt, a templomkertben

Szent István mellszobor a Hősök terén

Sirató Madonna
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I. és II. világháborús hősi emlékmű a Hősök terén
Az I. világháborúnak számos
karácsondi áldozata volt,
ezért a két világháború közötti „boldog békeidőkben”
a főleg veteránokból álló Karácsondi Frontharcos Egyesület úgy döntött, hogy emléket állít a hazáért elesett
hős társaik tiszteletére. Az
avatásra 1940. május 20-án
került sor. A kommunizmus
hatalomra törése után a történelmi Magyarország térképét is ábrázoló, turulos
országzászló tartó rúddal
ellátott emlékműre hányatott sors várt. A térkép fölötti „Így volt, így lesz!” feliratot eltávolították. A teret pedig, melyen az emlékmű áll, egyre nagyobb gaz verte fel és az eltűnt
a sűrű növényzetben. Rehabilitációja területének kitakarításával kezdődött el a nyolcvanas években, majd a II. világháború és az ’56-os hős karácsondiak nevei is felkerültek
márványtáblájára. 1989-ben ünnepélyes keretek között hatalmas tömeg jelenlétében
újra avatták. Karácsond Hősi emlékműve méltóképpen tiszteleg katonahősei előtt.

Puky Miklós emléktábla a
Kossuth út 1. szám alatt
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Tábi kereszt a Hősök terén

Emléktáblák az 1848-as szabadságharc
emlékére
Kossuth Lajos mellszobra a Szent István utca 37.
szám alatt
Karácsond hajdani termelőszövetkezete Kossuth
Lajos nevét viselte. A 80-as évek végén a vezetőség úgy döntött, hogy névadójának szobrot állíttat
a TSZ iroda udvarán. A mellszobor alkotója Cseminiczky Zoltán Munkácsy-díjas szobrászművész.

Koponyás kereszt a Pálffy György és
Kossuth Lajos út találkozásánál
33

Fehér – Tóth kereszt a templomkertben a templom előtt

A templomkertben a Lourdes-i barlang Szűz Mária
és Szent Bernadett szoborral

Harangláb a ravatalozó mellett

Gémeskút a József Attila utca
37. szám előtt
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Darálókő a Malom-téren
Az emlékművet 2006-ban állította a Községvédő- és Szépítő
Egyesület annak az emlékére,
hogy ezen a helyen 1740 és
1975 között malom működött.

A Göncyz Pál Katolikus Általános Iskola előtti 1956-os emlékmű
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Természetvédelmi, örökségvédelmi vagy más természeti jellegű településképet meghatározó
területek, értékek

Karácsond község településképét, mint, a közeli Mátraaljai települések többségénél is
jelentősen befolyásolja a közeli Mátrai Erőmű ZRt. által végzett külszíni bányafejtés, valamint maga az Erőmű jelenléte. A bányászattal érintett területek a településnek a közigazgatási határát, annak észak-keleti részét érintik. A lignit-bányászati tevékenységek
okozta tájsebek gyógyítása a területek felhagyása majd rekultivációjával lehetséges,
melyek előreláthatólag hosszútávú célok lehetnek csak. Régészeti lelőhelyekből 19 db
található a településen, melyből mind külterületen helyezkedik el. Különleges madárvédelmi terület a HUBN10004 azonosító jelű Hevesi-sík elnevezésű NATURA 2000 terület
érinti a település déli részét a közigazgatási határ és az M3-as autópálya közötti szakaszon. Ez a terület megegyezik az országos ökológiai hálózat pufferterülete által érintett
területrésszel. Az országos ökológiai hálózat ökológiai folyosója által érintett még az
északi Visonta község közigazgatási határánál futó Sós-völgyi patak menti erdősáv és
az M3-as autópálya Nagyfügedi pihenőhelyétől a Kovasóczky tanyáig futó árok és anynyak környezete.
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Egyedi tájértékek közé sorolhatók még a településképet, tájképet befolyásoló, meghatározó jelentőségű környezeti elemek is, melyeket felsorolásszerűen a teljesség igénye
nélkül mutatunk be képes formában.
Középkorú fehér nyárfa a Szabadság út 124. szám mellett, két kocsányos tölgyfa a Szabadság út 88. szám alatt, a Szent Miklós tér parkja, a cserjesáv külterületen Nagyfüged
irányába vezető út mellett.
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Jegenyenyár fasor a Nagyfüged felé vezető közút északi oldalán, Hősök terei közpark, a
Csiszár-kastély (ÁMK Ady Endre Művelődési Ház, Könyvtári Információs és Közösségi
Hely) kertje.

Vadgesztenye fák a Polgármesteri Hivatal
épülete mellett, illetve Gesztenyéskerti
Napközi Otthonos Óvoda udvarán. A Hunyadi utcai fasor, a japán akácok és fűzfa a
Hunyadi park területén.
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Felhagyott homokbánya gyurgyalag odukkal Visonta közigazgatási határa mellett.

A karácsondi templomnál egy százötven méteres területen hét
forrás található. Egy írásos anyag az 1800-as évek elejéről a
fenitek szerint említi. Dokumentumok maradtak még fenn
egyházi levelezésekből, melyek a vízelvezetés igényéről szólnak.
A mocsaras területen álló templom a sár miatt ugyanis időnként
nehezen volt megközelíthető a hívők számára. A vizek első
tényleges szabályozását és egy vízgyűjtőként szolgáló tó
kialakítását

Barczy

Mátyás,

Karácsond

akkori

papja

kezdeményezte 1949-ben. A plébános egyeztetett a község
hivatalos embereivel, majd a templomban kihirdette, hogy a
lakosság segítségével a templom körül árkokat ásnak a források
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vizének elvezetésére. A bő vízhozamú forrás helyén egy tavat is ásnak, amiben nyáron
fürödni is lehet. Nagy megmozdulás követte a plébános úr felhívását. A tó kiásása után
a tó medrének szélét kövekkel rakták ki és fehérre meszelték. A környéket is rendezték,
a köré ültetett fákkal kellemes ligetet alakítottak ki. Mindez évekig tartó nehéz munka
volt. A megépített tavat „Barczy tónak” nevezték el, a templom melletti ligetet pedig
„Barczy erdőnek” említik az írások. 2016 nyarán ismét elkezdődött a Barczy-tó és a vizét
elvezető árok medrének kitakarítása. A munkálatok több szakaszban valósultak meg. A
községi önkormányzat célja a szakszerű vízelvezetés kiépítése mellett egy tiszta,
rendezett tópart és egy kellemes pihenő park kialakítása a település központjának
közelében.
A település természetvédelmi és örökségi szempontból védett területeit az alábbi ábrán
szemléltetjük.
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4.
ELTÉRŐ KARAKTERŰ TELEPÜLÉSRÉSZEK
A település szerkezet három elkülöníthető

településrészre

osztható. A településközpont,
mely a község legrégebbi területeit foglalja magába, a Hősök
tere köré csoportosuló központi
településrész. A templom és
igazgatási épületek csoportjai is
ebben a településrészben csoportosulnak. A központi településrész jellemzően apróbb telekméretű telkeket foglal magába.
A község jelentős részén a falusias lakóterületi településkarakter van jelen, mely mind a
telekmorfológiában mind az épült házakban is a falusi életvitelt jeleníti meg. A lakóterületi tartalék területek a még be nem épített, építési övezetileg szintén falusias lakóterületi meghatározású területek. Ezen területek illeszkedése a már kialakult területekhez
szükséges, viszont egyedi kialakításokra is ad lehetőséget. A tartalék területek a település belterületének minden fő irányban adnak helyet az ide települni vágyóknak, építkezőknek, követve a településen az erre az építési övezetre jellemző telekméreteket.
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A központi és a falusias lakóterületi településkarakterű településrészek nagyon hasonló kialakításúak, ezért a két településkarakterre vonatkozó ajánlások
tartalmazhatnak

átfedéseket.

Ezek a területek építési övezeti
szabályozásban

sem

sokban

térnek el egymástól, így több
esetben nem fogalmazunk meg
külön javaslatokat, hanem
együttesen kezeljük a két karaktert. A külterületen található természetvédelmi érintettségű területeket együttesen szükséges településképet meghatározó területekként kezelni. A természetvédelmi szempontból meghatározó területek mind a Natura 2000,
mind az ökológiai hálózat területeit jelentik. A régészeti területekre külön jogszabályban
megfogalmazottak betartása országos szinten kötelező. Azokon felül nem kerül meghatározásra egyéb előírás.

42

5.
ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ
Arra vonatkozóan, hogy milyen mértékben legyen tekintettel egy új épület, településrész
és annak környezete a vele együtt látható építményekre és különösen a szomszédok
elvárásaira, elsősorban etikai elvárások és csak kisebb részben építészeti javaslatok fogalmazhatók meg. A települési együttélési elvárás az, hogy az építési, környezetalakítási
beavatkozások a kialakult állapotnál kedvezőtlenebb állapotot nem idézzenek elő, lehetősége szerint a település vonzerejének erősítését segítse. Az építészeti javaslatok ennek tükrében olyan településarculat elérését segíthetik, amelyben a kialakult arculatot
nem értékelik le az újabb kirívóan eltérő, hivalkodó épületek és zöldfelületek. Néhány
nyilvánvalóan bántó építészeti megnyilvánulás kizárásán túl a maximális igényszintet
minden építési és környezeti beavatkozás tervezetnél a legtehetségesebb helyi és térségi művészek szakértői véleménye jelentheti. A helyi civil szervezetek folyamatos kontrollja és észrevételei segítik az önkormányzati döntéshozókat, hogy a kevés feszültséget
ébresztő átlagos szintet el lehessen érni.
Ebben a fejezetben nem szeretnénk egyoldalúan állást foglalni, leszűkíteni a lehetőségeket, viszont szeretnénk bemutatni, hogyan kerüljük el a legáltalánosabb hibákat.
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KÖZPONTI TELEPÜLÉSRÉSZ
MAGASSÁG
Karácsond központi területrésze a község legrégebbi területeit, intézményeit magába foglaló településrésze. A központi településrészen a lakóépületek többnyire földszintes kialakításúak, ritkán egy emeletes ráépítésűek. A meglévő házak
közel azonos magasságúak, ezért a túl magas
házak nem illeszkednek a központi településrészbe. A közintézmények is jellemzően földszintes kialakításúak.

A TETŐHAJLÁSSZÖG ÉS TETŐFORMA
A központi településrészen külön nincsenek szabályozva a
tetőkialakítások, mint a falusias lakóterületeken, ezért itt
változatosabb tetőformák a jellemzőek. A tetőformák között
a nyeregtető és a kontytető fordul elő a legsűrűbben a településrészen, de sátortetővel vagy összetett tetőidommal is
találkozhatunk. A házak tetőhajlásszöge közel azonos, ezzel
egységes utcaképet formál a központi településrészen. Lapostetős tetőkialakítás nem jellemző az egész településen.
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A településrészen törekedni
kell a szomszédos épületek tetőformáihoz való igazodásra. A korábban

kiala-

kult egységes utcakép megtartására való törekvés által megtartható az egységes utcakép kialakítás.
A jövőben új házak építése során érdemes arra is
odafigyelni, hogy az építési hely szomszédságában
lévő beépített területeken milyen tetőformát alkalmaztak. Például, ha telek körül nyeregtetős épületek állnak úgy oda ne tördelt tetőformájú épületet tervezzünk, hanem a többi épülethez hasonló tetőformát.
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TELEPÍTÉS
A településen házak telepítése jellemzően oldalhatáron álló elhelyezésű. A lakóépületek
telken belüli elhelyezkedése, kialakítása utcára merőleges rendszerű, előkertes kialakítású. Új építéseknél kerülni kell az utcára nem merőlegesen történő telepítést és az indokolatlan mélységben való elhelyezést, mind a lakó, mind az igazgatási vagy más célú
épületek esetében is.

A házak telepítése a településrészen többnyire előkertes. Az új épületek elhelyezésekor
kerülni kell az indokolatlanul nagy előkertek kialakítását, valamint az előkert nélküli új
épületek elhelyezését. Új építések esetében 5 méteres előkert tartása a javasolt, a korábbi szabályozási előírásoknak megfelelően.
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TEREPALAKÍTÁS
Karácsond község egyike a Mátraaljai falvaknak, a területeinek nagy része dombos, ezért
az újonnan épülő házak esetében lejtős terepre lehet számítani. Nem javasolt az épület
földbe vájása, az így kialakuló mélyedésben az esővíz összegyűlhet, a kert rosszul használható. Az épület teljesen kiemelése sem javasolható, mivel így a ház kiemelkedik a
szomszédai közül.

A jó megoldás, az újonnan épülő ház részleges
bevágása. Az így kitermelt földdel feltölthető
egyenesre a telek, kevés földet kell megmozgatni. Jó megoldás lehet még, ha az épület eleve
a terepbe illesztve épül, így kapcsolata a környezetével jó, a földmunka pedig minimális.

ANYAGHASZNÁLAT, SZÍNEK
A településrész épületeinek színvilága visszafogott, megfigyelhető az illeszkedés, a hasonló anyag- és színhasználat.
A meglévő épületek színéhez igazodó, ahhoz illeszkedő új épület építése ajánlott. A rikító,
feltűnő és kirívó színű fémlemez fedés és burkolat valamint cserepeslemez fedés kerülendő.
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A fémlemez fedéseknél figyelemmel kell lenni arra, hogy bár lehet illeszkedő színvilágú és formájú elemeket választani, bizonyos időjárási viszonyok mellett teljesen más
látványelemként jelennek meg, mint cserépfedéses társai. A jó megoldás lehet, ha a
fémlemez fedés mellett döntünk, akkor előnyben részesítjük a cserép jellegűek közül is
azokat, melyek fényvisszaverő képessége alacsony.
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KERÍTÉSEK A KÖZPONTI TELEPÜLÉSRÉSZEN
A településrészen a lakótelkek esetében az áttört kerítések alkalmazása a jellemző a tömör és nem átlátható megoldásokkal
szemben.
Áttört kerítések nádszövettel vagy más takaróeszközzel való borítása helyett a
belátás korlátozására sövény létesítése javasolt.

Az áttörés nélküli, falszerű kerítéselemek az előkertes lakóterület kerítései körében kedvezőtlenek.

A kerítések az utcakép szerves részét képezik. Léteznek hagyományos megoldások, melyek mind anyaghasználat, mind forma és kialakítás terén megjelennek és léteznek modern megoldások is. Karácsond központi településrészén a hagyományos kialakítások
fordulnak elő többnyire. Alkalmazhatunk élő kerítés elemeket, mint például sövényt a
meglévő szerkezet kiegészítéseként.
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A kerítés lehet áttört, mely az elő és oldalkertekbe betekintést enged, vagy lehet tömör,
zárt, ha magánéletünket szeretnénk megóvni, de erre jobb megoldás a sövénnyel történő takarás.
A kerítés kialakításánál jelentősége van az utcakép egységesnek mondott megformálásának. Ez értelmezhető úgy, hogy egy utcaszakaszon kialakult szerkezettel, anyagokkal,
formákkal, színekkel készülnek az 1,80 m magasságig emelt kerítések. Egy másik megközelítésnél a hierarchikus komponáltság kap fontos szerepet. Ilyen esetben a növényzettel is társulva lehetnek rövid, növényi szoborként megjelenő domináns szakaszok,
körülöttük a testes beton vagy téglapillérek nélküli, finom hálószerkezetes kerítések. Törekedni kell arra, hogy minél több zöld növény és kevésbé hangos színekkel kellemes
összkép alakuljon ki.
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FALUSIAS LAKÓTERÜLETEK ÉS ÚJONNAN BEÉPÍTÉSRE VÁRÓ LAKÓTERÜLETEK
MAGASSÁG
Ez a területrész jellemzően falusias lakóterületeket foglal magába és a község nagy részét magába foglalja. Ide tartoznak
az újonnan beépítésre szánt lakóterületek is, mert bár ott még nem alakult ki egységes utcakép, az építési
övezetmeghatározások és a falusias
lakóterületrészhez való illeszkedés
csak így alakulhat ki. A házak kialakítása többnyire földszintes vagy egy emelet ráépítéses kialakítású, melyek oldalhatáron
álló beépítésben állnak, és többségük előkertes kialakítású. A még beépítetlen területeken is oldalhatáron álló beépítést tesz lehetővé a szabályozás. A kialakult falusias lakóterületeken közel azonos építménymagassággal épültek a lakóházak, ezzel
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egységes településképet alakítottak ki. A község e területein nem javasolt túl magas,
vagy túl alacsony házak építése, ugyanis a kialakult település- és utcaképbe ezek nem
illenek bele. Javasolt - amennyiben van - a szomszédos épületek magasságához igazítani az új épületeket.
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A TETŐHAJLÁSSZÖG ÉS TETŐFORMA
A házak tetőhajlásszöge a kialakult
állapotok szerint, a korábbi építési
szabályoknak megfelelően 30°-nál
nem lehet kisebb. A település egész
területén közel azonos, ezzel egységes utcaképet formál. A kialakult tetőhajlásszög jellemzően a 40-45°
közötti.
A tetőformára vonatkozóan a nyeregtetős, vagy összetett tetőformák
alkalmazása a jellemző. A tetőkialakításokra vonatkozó korábbi szabályozás a falusias
lakóterületi településrész egészére kiterjedően cserép, betoncserép vagy zsindely alkalmazását tette lehetővé, utcára merőleges gerincű kialakítással.

A jövőben új házak építése során érdemes arra odafigyelni, hogy az építési hely szomszédságában lévő
beépített területeken milyen tetőformát alkalmaztak. Például, ha telek körül nyeregtetős épületek állnak úgy oda ne tördelt tetőformájú épületet tervezzünk, hanem a többi épülethez hasonló tetőformát.
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TELEPÍTÉS
A házak telepítése oldalhatáron álló, a telken belüli elhelyezkedése az utcára merőleges
rendszerű. Kerülni kell az utcára nem merőlegesen történő telepítést és az indokolatlan
mélységben való elhelyezést. A falusias településrészen a kialakult előkertes beépítésű
épületek esetében a 3-5 méteres előkertméretek a jellemzőek. Új építés esetén az 5
méteres előkert megtartása a javasolt.

ANYAGHASZNÁLAT, SZÍNEK
A településrész épületeinek színvilága visszafogott, összességében megfigyelhető az illeszkedés, a hasonló anyag- és színhasználat. A korábbi szabályozás az egész falusias
lakóterületi karakterű területre egyaránt meghatározta a falfelületeket és az alkalmazható anyag- és színhasználatot. Ennek eredményeképpen a kialakult településkép az
épületek vakolt, festett világos színárnyalatú, kő, műkő, tégla, mészhomok tégla vagy
ezek kombinációjából adódó falburkolatok alkalmazásával egységes, karakteres településképet eredményezett. Az oromfalak jellemzően faanyaggal és falazottan is előfordulhattak.
A meglévő épületek színéhez igazodó, ahhoz illeszkedő új épület építése ajánlott. Hangsúlyos, erős színek alkalmazása nem javasolt, valamint fémlemez fedés és burkolat, fém
és eternit jellegű homlokzat burkolat, mázas kerámia burkolat és falszerűen alkalmazott
üveg, fémszerkezet kerülendő.
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KERÍTÉSEK A FALUSIAS LAKÓTERÜLETI TELEPÜLÉSRÉSZEKEN
Karácsond falusias lakóterületein az áttört kerítések előnyben részesítendők a tömör és nem átlátható megoldásokkal szemben.

Áttört kerítések nádszövettel vagy más takaróeszközzel való borítása helyett a belátás korlátozására
sövény létesítése javasolt.

A település falusias lakóterületi részein többnyire a teljesen áttört kerítések alkalmazása
a jellemző.
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KERTEK, UDVAROK
A pihenés, a kikapcsolódás és az élelmiszertermelés helyszíne a kert. A növényekkel
teli előkert évszakonként változó, sokszínű élénkítő hatást kelt. A jól megválasztott növényfajták egész évben változó kert-képet formálhatnak és nem csak számunkra kedvezőek, hanem egyes élőlények életterévé is vál(hat)nak.
A település arculatában nagy szerepet játszik az előkertekben illetve oldalkertekben
telepített növények sokrétűsége. A rendezett előkert hozzájárul az utcakép kedvező
megítéléséhez. A település falusias lakóterületein a kert többnyire a mezőgazdasági
termelés funkcióját látja el.
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ERKÉLYEK, TORNÁCOK
A településen előfordulnak a népi építészetre jellemző oszlopos tornác és terasz
kialakítások. A tornác kialakítására számos, részleteiben eltérő megoldás lehetséges. A
tornácos épületek sora karakteres utcaképet mutat, nosztalgikus jellegű. Maga a tornác
funkció kap jelentőséget, dekoratív elemmé válva is erősíti a település sajátos arculatát.
Nem mond ellent annak a törekvésnek, hogy egy új épület kialakításánál törekedjünk az
egyszerűségre, mind formában, mind anyaghasználatban, mivel az épületek
tömegalakításának egyszerűsége a meghatározó.
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AJTÓK, ABLAKOK
A

nyílászárók

befolyásolják

az

nagyban
épületek

megjelenését, hangulatát. A régi
épületeken fából készült osztott
ablakokat használtak. A fehér és barna színek használata volt jellemző. Az épületek
ablakai többnyire az álló arányúak voltak. Az új épületek építése esetén tetszőleges
anyagú, de fa mintázatú, vagy fegyverzetű osztott ablakok beépítése javasolt.
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HOMLOKZATKÉPZÉS
Az épületek homlokzati kialakításánál ügyelnünk kell arra, hogy a nyílászárók
kellemes arányaival és a hagyományos anyagok használatával illeszkedjen a
környezetébe. A településen több helyen előfordul a kisméretű téglából vagy
klinkertéglából készített homlokzat és homlokzati díszítés az utcafronti falrészen,
mely a Mátraaljai településeknél jellemző. A különböző anyagok megfelelő mértékű
társítása szép homlokzatot eredményezhet.
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KÖZTERÜLETI NÖVÉNYZET
Utcák, terek zöld sávjainál, homlokzat-kialakításánál, vízelvezetés megoldásánál a
már kialakult arányokhoz és viszonyokhoz illeszkedjünk az egységes, karakteres
utcakép megteremtése érdekében. Az utcák menti fasorok fatípusainak kiválasztása
során például ügyelnünk kell többek között a légvezetékek, földkábelek
elhelyezkedésére,

illetve

az

utcai

homlokzatok

magasságára,

egységes

előkertméretek kialakítására és kerülnünk kell a tájidegen fajok alkalmazását.
Az adott térségben honos, a településre jellemző növényfajok kiválasztását előnyben
kell részesíteni a fasorok és a növényállományok telepítése során a karakteresség
megőrzés érdekében.
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Fontos odafigyelni az adott fafajok igényeire, (kifejlett példányok területigénye,
rendszeres metszést igényelnek-e, szárazságot, környezetterhelést tűrik-e). A
közlekedésbiztonsági szempontokra is figyelemmel kell lenni – rálátási-kilátási
viszonyok.
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TERMÉSZETVÉDELMI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ TERÜLETEK
A korábban már részletezett természetvédelmi érintettségű területek a településképet
meghatározó településkarakternek tekintendők, ezért minőségének megóvását fenntartását, kilátás és rálátásvédelmét fontos szem előtt tartanunk.

A védett településrészeken fokozott körültekintéssel kell minden beavatkozást megvalósítani. Javasolt a területek beépítetlen jellegének megtartása a már kialakult és értéket
képviselő építmények karakterének megóvásával együtt.
Az értékes tájkarakter megőrzése a területhasználat, telekszerkezet hosszú távú megtartásával őrizhető meg. A védett területeken reklámfelület elhelyezésére szolgáló önálló építmény, felszíni elektromos hálózati, vagy hírközlési elem vagy építmény elhelyezése nem ajánlott. Amennyiben fejlesztésre van szükség - ha a vezetékek földbe fektetése nem oldható meg - a meglévő tartószerkezeteken történő elhelyezés javasolható
csak. Az éjszakai fényszennyezésre is gondolnunk kell. A világítás kialakítása során csak
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lefelé világító megoldások alkalmazhatóak. Az éjszakai fényszennyezés csökkentése érdekében nem javasolt a hideg fehér fényű világítótestek alkalmazása és a világítótestek
árnyékolása, valamint a világítás időtartamát a tényleges használat idejére, a szükséges
mennyiségre ajánlott csökkenteni.
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6.
MAI PÉLDÁK
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7.
HIRDETÉSEK,
REKLÁMTÁBLÁK
Az utcára kirakott hirdetőtáblák,
cégérek, reklámfelületek nagymértékben befolyásolják az utcaképet, ezért vállalkozóként érdemes odafigyelnünk arra, hogyan
hirdetjük szolgáltatásainkat. A
reklámok egymáshoz illesztésével, sokkal kedvezőbb utcaképet
mutatna mindenkinek, aki a településre érkezik, áthalad. Az igényes, nem túl feltűnő, de
jól észrevehető feliratok is elérhetik figyelemfelkeltő céljukat. A hirdetés lényege a tájékoztatás, ezt tehetjük utcaképbe illően is. Nem könnyű feladat a reklámok, cégérek elhelyezése úgy, hogy felfigyeljenek ránk, de közben belesimuljunk a környezetünkbe.
A vállalkozások számára világosan meg kell fogalmazni és a karácsondi épületek, kerítések léptékéhez mérten meghatározni, hogy milyen cégfeliratok és reklámtáblák elhelyezését támogatja az önkormányzat. Irányadó az, hogy a lehető legkevesebb felirat és
tábla készüljön fehér vagy élénksárga alapon.
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Az egyéb műszaki berendezések, mint például a klímaberendezések külső szerkezetei,
vagy a parabola antenna tányérja oly módon helyezendők el, hogy az utcaképet ne rontsák. Ez azt jelenti, hogy az utcaképet rontó, vagy jelentősen befolyásoló műszaki és/vagy
gépészeti berendezések lehetőség szerint közterületről nem látható módon kerüljenek
elhelyezésre. A síktáblás napelemek, vagy napkollektorok elhelyezésére vonatkozóan a
községre jellemző magastető-alkalmazás miatt javasolt az építészeti környezethez illeszkedve történő elhelyezés. A magastetőn való elhelyezés esetén a tető síkjában történő elhelyezés javasolt, annak dőlésszögével megegyezően.
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Megrendelő:
Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Készítette:
Tiszántúli Területtervező Iroda Betéti Társaság - T4Terv Bt.
Kőszeghy Csanád Ábel okl. településmérnök
Füzesi Attila településmérnök

Felhasznált irodalom:
- Hatályos településrendezési terv vizsgálati és alátámasztó munkarésze
- Soós Imre – Az egri egyházmegyei plébániák történetének áttekintése
- dr. Kasza Sándor - Heves Megye Kézikönyve
- Karácsond értékei
- TAK egyeztető felület építészeti útmutató ábrái (Lechner Tudásközpont)
- Magyarszéphely minta településképi arculati kézikönyv

Készült:
2017. augusztus hó
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