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BEVEZETÉS
Az építészetet szokás megfagyott zeneként emlegetni. És valóban nagyon sok
hasonlóságot találhatunk egy zenemű és
az építészet között. Az építészet sokszínűségét adja a változatos utcák, terek,
épületek sokasága, mint egy zenekarban
a sokféle hangszer: vonósok, fúvósok,
ütős hangszerek. Ugyanakkor, ha ezek
egymásra tekintet nélkül zenélnek, lehet
külön-külön még szép dallam is, amit
játszanak, az összkép hamis. Ugyanígy
a házak is lehetnek eltérőek egymástól,
más rendeltetésűek, de ha nincsenek
tekintettel egymásra, zavaros, élhetetlen
környezetet alakítanak ki.
A kézikönyv segítség kíván lenni: a település bemutatásával, az értékek megismertetésével és az útmutató résszel
tárja fel az épített környezet szépségeit.
Az ajánlások nem tekinthetők kötelező jellegűnek, a céljuk nem a tervezési
szabadság megkurtítása, uniformizálása,
hanem éppen a valós értékek megismertetése, a sokféle izgalmas lehetőség
feltárása. Az unalomig másolt, giccses,
sokszor import klónok helyett a település karakteréhez illeszkedő választási
lehetőségek bemutatása, a nem diktált,
hanem valódi szabadság megismertetése.
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A kézikönyv nem egy merev, lezárt egész, hanem nyílt, folyamatos hozzászólást és változtatást lehetővé tevő kezdeményezés kíván lenni, ahogy a település története sem befejezett,
hanem folyamatosan továbbíródik. Ezért, ha újabb szép ház születik, az bekerülhet, sőt be
is kell, hogy kerüljön a könyvbe, hogy ezáltal büszke lehessen rá építtetője, tervezője, kivitelezője és a település egyaránt. Egy ház elválaszthatatlan kapcsolatban van környezetével,
szomszédaival, településével. Valódi gyümölcse pedig csak annak a kapcsolatnak van, ahol a
felek egymást megismerik, szeretik és békében élnek egymással. Igaz ez az emberi kapcsolatoktól a zenén át egészen épített környezetünkig.

PORVA
BEMUTATÁSA
Ahogy sok település a Bakonyban, Porva is
már az őskortól lakott terület volt. A településről elöszőr a XI. században hallani. A Porva
név feltehetően szláv eredetű, jelentése vágás,
írtás - a falu is ilyen irtáson települhetett másrészt az elnevezés valamely „Por” kezdetű
személynévből szláv képzéssel keletkezett,
Zirc kistérségéhez tartozó Porva község a
Magas-Bakonyban, a Hódos-ér patak kisebb
forráságai között, minden oldalról erdőkkel körülvéve, egy északi tájolású völgyben fekszik,
Épp ezek miatt éghajlata hűvös, a völgyzugokban akár nyáron is előfordulhatnak fagyos
hajnalok.
Porva község 2008. január 1-e óta önállóan,
saját polgármesteri hivatallal látja el a községet érintő közigazgatási teendőket. 2008.
évben az önkormányzat több pályázaton is
részt vett. Porva kategóriájában elnyerte Tiszta, virágos Veszprém megyéért díjat, melyért
sokat tett a falu lakossága. Porva folyamatosan fejlődő, virágzásnak indult kis település a
Bakony szívében, ahol vendégszerető ember
várják a pihenni, kirándulni vágyókat.
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ÖRÖKSÉGÜNK
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Porva község műemléke a gótikus stílusú, kívül és belül is barokk jegyeket magán viselő,
római katolikus templom. Az 1782 és 1784 között épült templom homlokzatán két
márvány emléktáblát állíttatott a község a világháborúkban elesett hőseinek emlékére.
A gótikus templom és környezete kiemelt védelmet érdemel, mivel a templom környezetében terül el a volt pálos kolostor. Ennek pontos kiterjedése a maga teljességében nem
ismert, de a hajdani pálos zárda alapfalai a templom északi oldalánál maradtak meg. A
teljes terület fokozott védelmet kíván, nem beépíthető, kerülendő bármilyen földmunka
végzése (közműárok, oszlopalapozás stb.) Kertépítészeti rendezéssel itt egy olyan romterület - védőépület - alakítható ki, amely turisztikai látványosságként is szolgálhat.
A Zirc környéki történeti emlékek sokasága lehetővé teszi, hogy a „kistérség”-ben fellendítésre kerüljön a kultur-turizmus.

A falu határától nyugatra található a Kőris-hegy, melyen légiforgalmi irányító központ van.
A 2007-es évben egy nagyobb fejlesztés keretén belül, beindult a falugondnoki szolgálat,
a település csatlakozott a mozgókönyvtári feladatellátáshoz. A könyvtár az orvosi rendelő
épületébe került 2006 végére, ahol barátságos helyiség fogadja a könyvszerető felnőtteket,
gyermekeket. Az apró település lakóinak száma 459 fő, közép- és felsőfokú intézményellátás
tekintetében Veszprém és Zirc város a meghatározó és természetes kapcsolat.
A következőkben elsőként bemutatunk egy válogatást azokból az épületekből, amelyek sajátos értéküknél fogva már hosszabb ideje erősítik Porva identitását. A Porva egyes részeire
vonatkozó építészeti előírások szem előtt tartásával elérhető, hogy az új építésű házak ne
idegenként, hanem ismerősként jelenjenek meg a többi ház között, így segítsék Porva karakterének őrzését, és tovább formálják azt. Ezen sikeres példák mentén szeretnénk illusztrálni,
milyen megoldások segíthetik az előbbiekben megfogalmazott vágy megvalósulását.

10 | Örökségünk

11 | Örökségünk
A hegyekkel körbevett Porva természeti értékekben gazdag, gyönyörű tájképi adottságokkal rendelkező település. Bár természetvédelmi oltalom alatt álló terület, a Szépalmapusztai arborétumon kívül a településen nem található, a közigazgatási terület jelentős
kiterjedésű része táji, természeti értékekben gazdag terület, mely az ún. természeti
területként és/vagy NATURA 2000 területként szerepel. A táji, természeti értékek gazdag
tárháza a település távlati területfelhasználását alapvetően meghatározza.
Az értékeket megőrző, fenntartható fejlődés javasolható abból a célból, hogy a település
ezen erőforrásait a saját fejlődésének, lakosságmegtartó képességének és idegenforgalmat vonzó befektetéseinek céljára hasznosíthassa.A fejlődés céljából történő beavatkozások kettős célt szolgálnak, részben segítik a táji, környezeti és épített értékek megőrzését,
megújulását, szemléletessé és érzékelhetővé tételét, részben a természeti környezetbe
történő beavatkozással abba illeszkedő társadalmi, gazdasági változások teremtette
igényeknek adnak teret.

A község gazdag történelméről a helynevek is tanúskodnak. A területtől északra a
Hódos-ér mentén halastavak feküdtek, ezek gátjainak vonala észlelhető.
A településen számos helyi védelemre javasolt, régi, jellegzetesen bakonyi, oromzatos-tornácos parasztház még ma is látható. Ezek zömmel az utca vonalra épültek, a homlokfalaikhozhoz magas falazott kerítések csatlakoznak. Az idők során
szerencsésebb esetben a tornácokat – többnyire üvegezett verandaként – beépítették, így láthatóan meg tudott maradni az eredeti épülettömeg.
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TÖRTÉNELMI
TELEPÜLÉSRÉSZ

eltérő karakterű területek lehatárolása,
a településkép, arculati jellemzők és
településkarakter bemutatásával

TÖRTÉNETI TELEPÜLÉSRÉSZ

SZÉPALMAPUSZTA
PÁLIHÁLÁSPUSZTA

Aprócska településről lévén szó, Porván nem beszélhetünk építészetileg különböző településrészekről. Ugyan találni egymástól eltérő stílusú, vagy akár jelentős korkülönbséggel
rendelkező épületeket, de ezen különbségek számossága csekély , eloszlásuk szempontjából nem behatárolhatóak. Porván általánosságban az oldalhatáron álló beépítés illetve
az utcára merőleges tetőgerinc a kialakult általános építési szokás. Jellemző tetőhajlásszög 35-45 fok közötti, bár elvétve találni manzárd jellegű tetőkialakítást is. A falusias
jelleg mellett azért is érdemes ilyen tetőt alkalmazni, mert így nem árnyékoljuk le a saját
és szomszédunk kertjét, illetve gazdaságosan kihasználható geometriájú tetőtér alakul
ki, valamit a déli tetőfelületre esetlegesen épített napelemek és napkollektorok a lehető
leghatékonyabban tudnak működni. A településkép egységességét őrizni segít, ha a ház
oromzattal fordul az utca felé, és nem kontyolt tetővel. Utcával párhuzamos gerincű utcai
szárnyat csak ott érdemes építeni, ahol a környező épületek már ilyenek, illetve a terepviszonyok nem teszik lehetővé az utcára merőleges tájolást. Keresztbe beforduló belső
épületszárnyat csak kellően széles telek esetén érdemes alkalmazni, ott is meggondolással: ne vágja ketté a kertet első és hátsó kertre. A kertes házak elengedhetetlen kelléke
a megfelelő méretű 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, építeni. A teljesen
tömör, 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, és szabadon élvezhetjük a porvát körülvevő hegyek egybefüggő látványát.
Porván több helyi védettségre javasolt épület is található.

PÁLINKAHÁZAPUSZTA
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PÁLIHÁLÁS
TELEPÜLÉSRÉSZ

PÁLINKAHÁZA-PUSZTA

Halománytető déli lábánál, Porvától 5km-re délre találjuk Pálihálást. Ez a mindössze néhány,
de annál igényesebb és szemrevalóbb épületből álló településrész egy valódi kis ékszerdoboz a
Bakony közepén. A legtöbb ház hétvégi vagy üdülőház, folyamatosan lakott épületből 1-2 akad
mindössze, többek közt ezért is páratlanul békés, csendes hely ez. Ezen a településrészén is az
oldalhatáron álló beépítés illetve az utcára merőleges tetőgerinc a kialakult általános építési
szokás. Jellemző tetőhajlásszög 35-40 fok közötti. A falusias jelleg mellett azért is érdemes ilyen
tetőt alkalmazni, mert így nem árnyékoljuk le a saját és szomszédunk kertjét, illetve gazdaságosan
kihasználható geometriájú tetőtér alakul ki, valamit a déli tetőfelületre esetlegesen épített napelemek és napkollektorok a lehető leghatékonyabban tudnak működni. A településkép egységességét
őrizni segít, ha a ház oromzattal fordul az utca felé, és nem kontyolt tetővel.

Nem önálló és kiterjedt településrész, de helyi viszonylatban mindenképp említésre méltó beépített külterület Pálinkaháza-puszta. Porvától délre és Pálihálás-puszta után,
attól kb. 1km-re elhelyzekedő majorság kb. 250 hektáros alapterülettel rendelkezik. Gazdasági területbe sorolásukat a mezőgazdasági területeken megengedett maximális
beépítettség mértékét meghaladó jelenlegi beépítettségük és az ott folytatott tevékenységek üzemi jellege indokolja. Speciális funkciójuk, valamint a funkció által meghatározott elhelyezhető épületek, építmények köre miatt a gazdasági területen belül külön - a kereskedelmi, szolgáltató tevékenységeknek helyet adó gazdasági területektől eltérő –
egyéb ipari területek övezeti besorolást kapnak.
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SZÉPALMAPUSZTA
Szépalmapuszta - az Esterházy család egykori ménesbirtoka, - a Magas-Bakony erdőségeiben, a Kőrishegy szomszédságában található. Kanyargós erdei út
vezet fel ide Zircről.
Szépalma a Bakony különleges szállodája, amely nem
csillog, és nem hivalkodik. Mindez nem is lenne méltó
a hely szelleméhez. Falain belül és kívül visszafogott
elegancia jellemzi. Luxus helyett békességet és felüdülést kínál. Nem tör babérokra, nem kíván divatos
lenni, de üdítő természetességével regenerál, és új
energiákkal tölt fel. A méltó utódok gondjaira bízott
arborétum, a kertek szeretettel gondozott virágai,
a gyakran gondolatainkat is kitaláló személyzet, és
persze az ízek nagyszerű harmóniáját kínáló konyha
különlegessé teszik Szépalmát.
Nem szálloda a szó klasszikus értelmében, hanem rejtekhely. A természet szépségére vágyók rejtekhelye
a Bakonyban.Szépalma az erdő, a virágok és a friss széna illatával egy különleges „zöld wellness” élményét
kínálja: a természet gyógyító és regeneráló erejét testünk és lelkünk felüdüléséhez. A bakonyi erdőség
páratlanul friss levegőjét sokak szerint palackozni kellene a „város béli puhányok”, és az utókor számára.
Az erdei kirándulások, gyalogtúrák, kerékpározás vagy lovaglás után a jól megérdemelt szauna és a frissítő
masszázs új értelmezést nyernek. Aki eltölt néhány napot Szépalmán, pontosan fogja tudni, mit is jelent a
„zöld wellness” kifejezés.
A szálloda és az Esterházy ménes-birtok az alábbi szolgáltatásokat kínálja vendégei számára: Favory étterem, konferenciatermek, csárda, szauna, infra-szauna, masszázs, pezsgőfürdő, kerékpárok, lovas kocsizás,
lovas oktatás, lovaglás fedett lovardában és terepen, játszószoba, ping-pong terem, asztali foci (csocsó)
darts, nordic walking botok, gps-túrakészülékek, szánkók, sífutó lécek, lovas szán, erdei tornapálya,
outdoor kötélpálya, játszótér.utca felé, és nem kontyolt tetővel. Utcával párhuzamos gerincű utcai szárnyat
csak ott érdemes építeni, ahol a környező épületek már ilyenek, illetve a terepviszonyok nem teszik lehetővé az elterjedtebb tájolást. Keresztbe beforduló belső épületszárnyat csak kellően széles telek esetén
érdemes alkalmazni, ott is meggondolással: a jószomszédi kapcsolatokon túl, naposabb, levegősebb lesz a
kertünk, és szabadon élvezhetjük a környék dombos táj egybefüggő látványát.
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AJÁNLÁSOK,
ÉPÍTÉSZETI
ÚTMUTATÓ
a településkép minőségi formálására vonatkozó ajánlások: 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. A szépség sokféle lehet. Borainkról
sem mondhatjuk, hogy a vörösbor jó, a
fehér nem. Tudva, hogy bizonyos alkalmakhoz, ételekhez jobban illik a vörös,
mondhatjuk, hogy mi a rozét szeretjük.
Ebben a fejezetben nem szeretnénk
egyoldalúan állást foglalni, leszűkíteni a
lehetőségeket.
Viszont szeretnénk bemutatni, hogyan
kerüljük el a legáltalánosabb hibákat, ne
járjunk úgy, mint a borász, aki gyakorlatlanul túlkénezi borát.
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TEREPALAKÍTÁS

MAGASSÁG

Porván a családi házak telepítése oldalhatáron álló, a telken belüli
elhelyezkedése az utcára merőleges
rendszerű. A nem utcára merőlegesen telepített, indokolatlanul, nagy
mértékben hátrahúzott családi ház
építése nem javasolt. A családi házak
a telek oldalhatárán állnak, a ház mögött növényzettel határolva kialakítható a védett kert.

Porván a családi házak magassága közel azonos, a jellemző földszint plusz
tetőtérbeépítéses kialakítástól kevés ház tér el, inkább csak a meredek telkek esetében épültek 3 szintes lakóházak kénszerűségből. A meglévő épületek közé épülő új házaknak hasonló magassággal kell épülniük, mint környezetük. A túl magas házak nem
illeszkednek Porva utcaképébe.

TETŐHAJLÁSSZÖG
Porván a családi házak tetőhajlásszöge közel azonos. A meglévő épületek közé épülő
új házaknak hasonló tetőhajlásszöggel kell épülniük, mint környezetüknek, a túl magas
illetve túl alacsony hajlásszögű tetővel rendelkező épületek nem illeszkednek Porva utcaképébe.
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TETŐFORMA

TELEPÍTÉS

Porván lévő családi házak tetőformája egyszerű. Új házak építésénél a szomszédok
figyelembe vételével kell illeszkedni.

Porván a családi házak telepítése oldalhatáron álló, a telken belüli elhelyezkedése az utcára merőleges rendszerű. A nem utcára merőlegesen telepített,
indokolatlanul, nagy mértékben hátrahúzott családi ház építése nem javasolt. A
családi házak a telek oldalhatárán állnak, a ház mögött növényzettel határolva
kialakítható a védett kert.

Amennyiben az építési telek körül kialakult egy nyeregtetős házakból álló utcakép,
úgy oda ne tördelt tetőformájú épület kerüljön, hanem a szomszédokhoz hasonló
nyeregtetős tetőformájú.

Amennyiben az építési telek körül sátortetős épületek állnak, úgy oda ne tördelt
tetőformájú épület kerüljön, hanem a többi épülethez hasonló tömegű és tetőformájú.

ANYAGHASZNÁLAT (SZÍNEK)
Porva épületeinek színvilága egységesnek mondható, feltűnően eltérő anyag
és színhasználat nem jellemző. A meglévő épületek színvilágához illeszkedő új
épületek építése ajánlott. Nem elfogadható a feltűnő és kirívó színhasználat, a
rikító színű fémlemez fedés és burkolat.
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KERÍTÉSEK
Porván az áttört kerítések kívánatosak, tömör és nem átlátható megoldások nem elfogadhatóak.

KERÍTÉSEK
Kerítések terén is beszélhetünk hagyományosan alkalmazott anyagokról, vagy formákról - amelyek igen
szép példái a klasszikusan alkalmazott Porvai kő és a fa kerítésnek.
Jól mutatják, hogy a hagyományos mellett megférnek a modern
anyagok, kialakítások is. A kerítések
kialakítása során bátran dolgozzunk
a lakóépületünknél is alkalmazott
anyagokkal, színekkel: így méginkább
harmonikusabb, egységesebb hatást
érhetünk el. A kertkapu kialakításakor
hangsúlyozzuk a belépés helyét, de
kerüljük a túlzottan hivalkodó bejárati
kialakítást.
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A kerítés egyszerre teremt kapcsolatot a közterülettel, ugyanakkor elválasztja azt az ingatlantól.
Térfalat képez, mely lehet tömör, ha magánéletünket szeretnénk óvni, de lehet áttört, átlátható
is. Minden településen vannak olyan anyagok vagy formák, amelyek rendszeresen visszatérnek.
A történeti településrészeken jellemzően fa vagy kovácsoltvas kerítésekkel találkozhatunk, így jól
látszódik az előkert és az épülethomlokzat teljessége. 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. Kialakításakor mértékkel alkalmazhatunk helyi hagyományos díszítőmintákat.

KERTEK
Porván a tájba illesztés során a hagyományos településkép megőrzése az elsődleges cél.
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. Szándékunk szerint magas növényzettel csökkenthetjük, alacsony növényekkel növelhetjük a
ház méretének érzetét. Változatos növényalkalmazással többféle élőlénynek biztosíthatunk életteret. A kertalakítás során az épület és a kert stílusa, hangulata harmóniában
legyen. Elsődlegesen tehát az épület stílusához, üzenetéhez, közvetített érzetéhez
illeszkedő kertépítészeti megoldásokat alkalmazzunk. Díszes, gondozott előkertünkben
nem csak saját magunk, hanem az arra tévedők is gyönyörködhetnek; jó benyomást
kelthetünk, és nem utolsó sorban hozzájárulunk utcánk, településünk szép arculatához.
termésükkel is díszítenek, így majdnem egész évben színesíthetik udvarunkat.
Lehetőleg könnyen felújítható, vízáteresztő burkolatot alkalmazzunk, így elkerüljük a
tócsák kialakulását, és könnyebben életben tartjuk növényeinket. A kevéssé használt
részeken dekoratív, régi téglából alakíthatunk ki járófelületet. A szegélyeket azonos
anyagból alakíthatjuk ki.
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A kerti építmények a főépülettel azonos építőanyagokból, vagy azzal harmonizálva
készüljenek. A pergolák, növényrácsok, gépkocsibeállók, kukatárolók kialakíthatók
favázas szerkezettel is, a nyílászárókkal harmonizáló színezéssel. Fémvázas szerkezet
kialakításakor annak növénnyel való befuttatása javasolt. A hulladéktárolók számára
a kertkaputól balra, az épülethomlokzat vonalában alakítsunk ki helyet, növényekkel
takarjuk. Helyezzünk el kerti padot, ahonnan gyönyörködhetünk házunkban, kertünkben. Az előkertben a helyi hagyományokhoz illeszkedő, a kiskertet keretező, alacsony
fa léckerítés alkalmazása elfogadható, illeszkedve az épülethez és a kerítéshez.
Keskeny telkek esetében a garázst lehetőleg az épületben alakítsuk ki, hogy több hely
maradjon a kertben, és ne terhelje a táj látványát egy újabb építmény. Szélesebb telkek
esetében is - amennyiben van erre lehetőség - inkább fedett kocsibeálló épüljön.
Anyaga fém vagy favázas legyen, harmonizálva az épület színeivel, formavilágával.
Kerüljük a túlzottan hangsúlyos, nehéz szerkezeti kialakítást. Alkalmazásukkal könynyebbé válik a felületek karbantartása.
A kert egyes részeit alacsonyabb, magasabb növényfalakkal választhatjuk el. Az előkertbe legfeljebb 1,20 m magas cserjék és lágyszárúak telepítése javasolt. Sövények
közül a lombhullatókat részesítsük előnyben, magasságuk ne érje el az 1,50 m magasságot. A növényfajok megválasztása nagymértékben járulhat hozzá a település,
településrészek karakteréhez. Lehetőség szerint a helyi természeti adottságokhoz és
hagyományokhoz, meglévő növényzethez illeszkedő fajokat válasszunk. A növények
kiválasztását meghatározza a hely, ahova ültetjük. Figyeljük meg, mely növények érzik
jól magunkat évek óta a környező kertekben, vagy kérjük szakember segítségét.

ERKÉLYEK, TORNÁCOK
A népi építészet egyik könnyen felismerhető, jellegzetes eleme az oldalsó oszlopos tornác. Ékes példái
Porván is jól megfigyelhetőek. A tornác kialakítására, elhelyezkedésére is számos, részleteiben eltérő
megoldás lehetséges. Porván döntően falazott tornácos épületeket találhatunk, de elvétve akad még a
régebbi, fa tornácos kialakításból is néhány.. Az arányos, tornácos épületek sora karakteres utcaképet
mutat, mely erősíti a település egységes arculatát és identitását. Új épület tornáckialakításával és újszerű
átgondolásával tovább vihetjük e hagyományt új otthonunkba.

28 | Ajánlások

29 | Ajánlások

AJTÓK, ABLAKOK

HOMLOKZATKÉPZÉS

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 hagyományos nyíláskialakítás Porván is jól megfigyelhető: két szárnyú, jellegzetesen két vagy három osztatú ablakok, utcai homlokzaton szimmetrikus kialakítással. Új ház
építésekor érdemes körüljárni a környéket, és ihletet meríteni, hogy az otthonunk minél jobban bele tudjon simulni környezetébe, ezzel is gazdagítva az utcaképet. Tetszőleges anyagú, de fa mintázatú, vagy fegyverzetű, víztiszta, vagy matt síküvegezésű, osztott ablakok beépítése javasolt. Az árnyékolás szerepére a műanyag redőnyök helyett
zsalugáterek, spaletták javasolandóak. Amennyiben mégis redőny mellett dönt az építető inkább a rejtett, mintsem a külső redőnydobozos kivitel a beépítendő, lehetőleg a
nyílászáróval megegyező színben.

Az épületeink burkolása, vakolatának színezése, megmunkálása mindig is kedvelt tulajdonosi eszköz volt településünkön. 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. Porván több helyütt fellelhető a népi építészetre jellemző díszített
oromzat. A zöld vagy sötétbarna színű fa felületek a visszafogott színű falfestéssel és gipsz díszekkel esztétikus
megjelenést kölcsönöznek az épületnek, legyen szó hagyományos vagy modern ház homlokzatáról. Anyaghasználat szempontjából a természetes anyagok - a kő, tégla, vakolt felületek, faburkolat - részesítendők előnyben. A
magastető héjalása - beleértve az ereszcsendesítőt is - az égetett agyag sötétebb, vagy világosabb árnyalata színében agyagcserép, vagy ahhoz hasonló színű betoncserép lehet. Alacsonyabb hajlásszögű tető tömegét nem fényes
- szürke, téglaszínű - bádoglemezzel, vagy passzív zöldtetővel fedetten kell kialakítani úgy, hogy a peremszerkezetek
vízszintesek legyenek. Kerülendő a tájidegen stílusjegyek alkalmazása a formák, díszítések esetében is.
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RÉSZLETEK
A régi házak részleteit öröm megfigyelni! Házunk és kertünk találkozási pontjai folyton változó, gazdagodó élményanyagot kínálnak. Évről évre, évszakról évszakra más képet mutatnak. A
növények az épületen egyrészt hangulatteremtő, díszítőelemek, másrészt hatékony, természetes
eszközei az energiatudatos életmódnak –árnyékolnak! A múlt század elejét idéző felújított, gyakran már nem működő kutak megteremtik Porva az időbeni folytonosság érzetét, és gyöngyszemekként díszítik a település utcáit.

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. Az egyszerű, de igényes, jól kitalált, szépen megépített részletek gazdagítják épületeinket, büszkévé tesznek minket. Egy-egy burkolat, eresz, tetőcsatlakozás, párkány részlet ilyen minőségben elkészítve díszítőelemként is működik, további,
öncélú díszítés már nem kívánkozik az épületre.

32 | Jó példák, épületek, épített részletek

JÓ PÉLDÁK I
ÉPÜLTEK,
ÉPÍTÉSZETI
RÉSZLETEK
épületek, építészeti részletek (ajtók, ablakok, tornácok, anyaghasználat,színek,
homlokzatképzés), kerítések, kertek, zöldfelületek
kialakítása
Az új beépítések szép példája
ez a hagyományos anyaghasználatú épület. A viszonylag
nagy alapterületű, egyszerű „L”
alakú ház a mai kor emberének
igényei szerint kialakított egyszintes letisztult épület, mely
újszerű jellege mellett tökéletesen megőrizte és alkalmazta
a hagyományos népi építészet
elemeit, formáit. Tagolt homlokzattal követendő példa. A
házzal harmonikus viszonyban
lévő, gondozott kert szép környezetet biztosít,még jobban
az . kirajzolva az épület arányait.Az egyszerű pálcás kerítés
áttörtsége engedi láttatni az
egész telket, nem képez optikai
akadályt a telekhatáron.
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Ez az épület remekül mutatja, mennyire
nem szükséges semmilyen különleges
formát, egyedi építészeti megoldást
alkamlazni a megnyerő, tetszetős homlokzat eléréséhez. Ez a teljesen hagyományos, takaros kis épület - a tisztasága és
rendezettsége mellett -a jól megválasztott,
igényes nyílászáróival, gondozott előkertjével hívja fel magára a figyelmet. A tetszetős fa ablakok és zsalugáterek kellemes,
barátságos külsővel ruházzák fel a házat,
az egyszerű kerítésre felfutó növények,
virágok a régi falusi világ természetességét
idézik meg. Anyag, szín, forma, környezet
békés egységben, harmóniában.
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Az újabb építésű, nagyobb méretű épületek utcaképbe való illesztésére is találhatunk jó példát Porván. Ugyan a jellemző
falusi házaktól eltérően ez az épület már
tetőtérbeépítéses, a helyes arányok megtartásával, az ideális színek és homlokzatdíszítés alkalmazásával mégsem válik el a
szomszédos épületek stílusától. A téglakeretezés hangsúlyosan, de nem bántóan emeli
ki a nyílászárókat, ahogy a falak, a fa kerítés
és a tető színe is megnyugtató összhangot
teremtenek.

UTCÁK, TEREK
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közterületek településképi útmutatója
Porván nem alakultak ki közterek, közparkok, közkertek. A településszerkezet sajátságaiból
fakadóan azonban létrejöttek olyan kisebb teresedések, amelyek nem sorolhatók egy fenti
kategóriába sem. Ilyenek például a utak kapcsolódásai, emlékművek környezete, stb. Ezek
rendezése nagyban elősegíti a településkép javítását. Ide lehetőség szerint szárazságtűrő,
tájba illő növényeket, illetve az öntözési lehetőség biztosítását javasoljuk, lehetőség szerint
a meglévő patak kihasználásával. A közterületek tervezésekor is alkalmazkodjunk a meglévő adottságokhoz, utcakeresztmetszethez, jellemző homlokzatmagasságokhoz, tetőformákhoz. Érdemes tekintettel lenni környezetünkre, hogy ne alakuljon ki zavaros utca- és
településkép. A virágos, zöld utcák, gondozott terek nagyon fontos hozzátartozói az élhető
településnek, és a barátságos, szerethető, esztétikus településképnek. A cél egyértelműen
ezek megőrzése, fenntartása, és újabbak létesítése.nyek megtartása érdekében.
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HIRDETÉSEK, REKLÁMTÁBLÁK
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Különösen egy kisebb település esetében, a különböző hírdetőtáblák és reklámfelületek stílusa, formája és elhelyezése eléggé meghatározó lehet a településképi szempontból.
A figyelemfelkeltés, tájékoztatás egyértelmű célja mellett, nem lehet figyelmen kívül hagyni az utcaképbe való illeszkedést, az izléses, környezetéhez igazodó megjelenést.
Falusias, kisvárosias településeken nincs helye az indokolatlanul nagyméretű és színes, hivalkodó hirdetőfelületeknek. Sőt, ellenkezőleg. A vibráló városi reklámerdő helyett, a
hátteréhez minél inkább alkalmazkodó, a tájra jellemző forma és anyaghasználat tehetei egyedivé a falusi tájékoztatást. Porván alig találni reklámfelületeket, de az ötletes, jól
megkomponált, átgondoltan elhelyezett hírdetőtáblák ideálisan tölthetik be szerepüket, anélkül, hogy megzavarnák az utcakép nyugalmát.
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