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Az arculat az, amilyennek a település önmagát mutatni szeretné.
A települések funkciója, hogy ideális térbeli és műszaki feltételeket biztosítson a településen
élőknek. A térbeli feltétel, a táji- és természeti adottságokban, a műszaki pedig a mesterségesen
alakított épített környezetben – utak, közterek, épületek – őlt testet.
A településen élő közösségek mindig is igényeik és elképzeléseik szerint igyekeztek létrehozni,
alakítani környezetüket, és ezáltal teremtették meg a település sajátos képét, arculatát.
Jelen kézikönyv feladata,
!hogy a település építészettörténeti múltján keresztül bemutassa a település jellemző, a

jövőbeni tervek készítésének alapjául szolgáló arculatát,
!hogy meghatározza az eltérő karakterű településrészeket,
!hogy a fenti adottságokhoz igazítottan, ajánlásokat adjon a település/településrészek

egységes vizuális kialakításához.
Célja, hogy a kötöttségek nélküli ajánlások segítségével, megteremtse a jelen kori illetve jövőbeli
település épített és tárgyi környezetének harmóniáját, valamint irányt mutasson a település
polgárainak, építtetőknek, tervezőknek, beruházóknak, fejlesztőknek egyaránt.

KÉP

„Városias vonások, falusias jelleg“
Városias vonások és falusias jelleg egyszerre van jelen Nagymányokon. A Mecsek hegység keleti
kiágazásának északi oldalán, szép természeti környezetben fekvő város létezése óta kultúrákkal
gazdag, népvándorlásoknak otthont adó környezet.
A település első írásbeli emléke az Árpádházbeli királyok korából maradt fenn, és az idő közben
zajló történelmi események szinte mindegyike nyomott hagyott a település fejlődősében, a
népcsoportok folyamatos cserélődésében.
A település – mai napig is jellemző - hármas tagoltsága illetve szerkezeti alakulása a
szénbányászathoz kötődik, hisz a bányászat kialakulásával a település épített környezete is igen
dinamikusan fejlődött.
Az egykori falusi rész és a hozzá szervesen csatlakozó Csalapuszta, Nagymányok történetileg
kialakult magja. A mai templom körül kialakult szűk, kacskaringós utcák és a fésűs beépítésű
parasztházak a terepadottságokhoz igazodó fokozatos fejlődés eredményei. Ellenben a bányász
lakásépítési program keretében épült Öregtelepi illetve Újtelepi „negyedek”, már tervezett,
egyenes utcájú városrészek, az akkori építészeti elvárások szerint hatékony épületekkel.
A fenti területi egységek az idők folyamán további szabályos utcákkal, családi házas
tömbterületekkel bővültek de a településszerkezet meghatározó eleme - változatlanul - a
településmagból - domborzatilag is - kiemelkedő római katolikus templom és környéke, a régi
„falu” központja maradt.
A település szerkezetének kialakulásában alapvető szerepe volt még az Izmény-Györei
vízfolyásnak és a medervonalában kialakított tavaknak. A tó és a környező erdős, mocsaras
területrészek mind klimatikus, mind esztétikai szempontból a település meghatározó elemei. Az
itt megmaradt természetközeli állapot a település egyik legfőbb értéke.
Az egykori jelentős gyümölcsösökről és szőlőtermesztési hagyományokról árulkodnak a még
megmarad zártkertek, - amely a szomszédságában található kálváriával a település több
pontjáról is látható – valamint az Ady Endre utca északi illetve Kossuth Lajos utca nyugati végén
található pincesorok.
Az 2009-ben városi rangot kapott település mára már jelentős mikrotérségi szerepet tölt be, de a
megújulásra, további innovatív fejlődésre való törekvései mellett változatlanuk fontosnak tartja a
kulturális hagyományok ápolását, a hagyományos településkép megőrzését.

Építészeti örökségünk mind az, amely sajátos megjelenésüknél, jellegzetességüknél,
településképi vagy településszerkezeti értéküknél fogva a térség, illetőleg a település
szempontjából kiemelkedőek, hagyományt őriznek, az ott élt emberek és közösségek munkáját
és kultúráját híven tükrözik illetve a táj jellegzetes képéhez tartoznak.

Nagymányok város fejlődése során elkülöníthető településrészek közül főleg a „falu” illetve
Csalapuszta területén találhatóak a védett épített örökségi értékek.
E városrész legrégebbi épületei a földszintes római katolikus
plébániaház illetve a település római katolikus temploma,
amelyeket az 1780-as években emeltek barokk stílusban. A
„régi” település közepén álló templom meghatározó
településképi elem, szinte uralja az egész várost.
Nagymányok életében mindig is meghatározó szerepet töltött
be a hitélet. A városiak napi ritmusát az imák és a
harangzúgások, az egész évet pedig az egyházi ünnepek
osztották ciklusokká. Lakóhelyének térbeli hierarchiáját pedig a
templom, a Szentháromság, a kápolnák, a kálvária és a szentek
szobrai határozták meg. Ezért nem meglepő, hogy védett
értékei is nagyszámban a hitélethez kapcsolódnak, mint a
község négy kápolnája - melyek jelenleg is szép felújított
állapotban színterei a körmeneteknek,

a szőlősök oldalában épült kálvária - három fakereszttel és
tizennégy téglából épült állomással,
továbbá a város központjában található Nepomuki Szent
János illetve Szent Vendel-szobor.
A település magja, népi építészet formavilágát viselő lakó és
gazdasági épületei, intézményei illetve pincesorai nagyon
szép, archaikus képet mutatnak, - ami a jövő számára továbbra
is megőrzendő érték.

Annak eldöntésére, megítélésére, hogy mitől szép egy ház, egy épület nincs mértékegység, de
abban azonosak az álláspontok, hogy szép az, ami rendezett. Egy rendezett utca, zöldövezet,
homlokzat, épület elhelyezés harmonikus látványt nyújt, egy közös rendező elv egységet
teremthet.
A településképet meghatározó épületek, közterületek minőségi formálására vonatkozó
ajánlások segíthetik az építkezni szándékozókat, e rend megértésében. A kézikönyv közös
rendező elvei mint illeszkedés, hagyományőrzés, modernizáció az építészeti lehetőségeket
feltárják, és megismertetik az érdeklődőkkel, az építkezni szándékozókkal.
A településkép egységét a hasonló karakterű épületek adják, ezért az épületek formálásakor az
anyaghasználatban, a homlokzatképzésben, a színezésben az illeszkedés az elvárás, amely
nem zája ki a jelen korszerű építészeti törekvéseket sem.
A környezethez való illeszkedést az alábbi szempontokat mérlegelve ajánlott vizsgálni:

Az új épület alkalmazkodik a beépítés módjában, mértékében és rendeltetésében, a
szomszédos ingatlanok benapozásának, kilátásának és megközelítésének zavartalan
biztosításával.

Előnyös környezeti változásokra törekszik a terepalakítás, a csapadékvíz-elhelyezés és a
növénytelepítés vonatkozásában is.

A magasság megválasztása a szomszédos épületek figyelembe vételével történt.

A tetőzet kialakítása, hajlásszögének és esetleges tetőfelépítményeinek, anyaghasználatának
megválasztása a karakterben meghatározó adottságok szerinti.

A kerítés kialakítása az épület anyaghasználatának, színezésének valamint a környezet jellemző
megoldásainak figyelembe vételével történt.

Az örökségünk védelemének célja a településnek és környezetének, valamint az ott található
értékes építészeti, táji, valamint az épített környezettel összefüggő természeti elemek
jellegzetességének, hagyományos megjelenésének megőrzése is.
Nagymányok külterülete a földtani és domborzati adottságok alapján kettéválik. A belterülettől
északra laza üledékrétegen kiváló minőségű mészlepedékes csernozjom talajok alakultak ki, míg
délen a Mecsek felépítésében szerepet játszó szilárd és átmeneti kőzeteken csernozjom barna
erdőtalajok találhatók. Előbbiek a legtermékenyebb talajok közé tartoznak, ennek köszönhetően
egykor kiváló minőségű rétek és legelők tarkították a tájat. Ezeket időközben fokozatosan
leváltották a termékeny szántóföldek, mára a településtől északra gyakorlatilag csak
szántóterületeket találunk. Ezzel szemben a déli területeken a Mecsek oldalában szőlők,
gyümölcsösök telepedtek meg, melyek aránya mára jelenősen lecsökkent, zártkerti részt
mindössze a település DNy-i határában találunk. A Mecsek oldalon mára már az erdők
dominálnak.
A nagymányoki táj másik jellegzetessége a két vízfolyás, a Völgység-patak és az Izmény-Györei
vízfolyás jelenléte. A régi térképeken a patak erejének nagymértékű hasznosításáról árulkodnak a
vízimalmok, összesen négy malom látszik a térképen, ezek emlékét mára már csak egy épület
őrzi.
Az Izmény-Györei vízfolyás a település nyugati határában tóvá lett duzzasztva, amely a
vízfolyáson keresztül további, más településekhez tartozó tavakkal áll szoros ökológia
kapcsolatban. A vízfolyások közvetlen környezete részben mocsaras, nádas terület gazdag
élővilággal, részben ártéri erdők és rétek területe. Mindkét vízfolyás áthalad a lakott részen is, parti
sávjukban széles zöldterületek kísérik.

A külterület déli részén, a Mecsekben jelentős mészkőréteg és feketekőszén réteg húzódik. A
bányászati tevékenység napjainkban sokkal kisebb mértékben befolyásolja a tájhasználatot, mint
egykor. Jelenleg kőbányászat folyik a régi bánya területének egy részén, amely területileg jól
lehatárolható. A szénbányászat befejeződött. Az egykori tevékenység során kitermelt meddőt
többnyire az aknák és tárók közelében halmozták fel, de ismeretesek máshol kialakított
meddőhányók is. Mára ezek benövényesedtek, így szinte észrevétlenül illeszkednek a környék
domborzatába.
Ez a magasságilag és vízrajzilag tagolt, változatos terepfelszín a látványértékek szempontjából is
igen nagy jelentőségű. A település különböző pontjairól más és más látvány tárul elénk, ami
tájképvédelmi szempontból fontos és kedvező.
Védett természeti értékek közül helyi jelentőségű természetvédelmi terület az „Agárkosboros rét”,
mely a település D-i határán helyezkedik el a 049/7 hrsz-ú területen. A Szilvás-dűlői réten számos
virágzó tő és több tőleveles példánya található az agárkosbornak.
További védett természeti érték Nagymányokon a már említett
vízfolyások környezete, amelyek a nemzeti ökológiai hálózat
részeként nyilvántartott ökológiai folyosó részei.
Nagymányok a vízfolyások és a hozzájuk kapcsolódó zöldterületek
miatt jelentős zöldfelülettel rendelkezik, de sajnos ezek eloszlása
kissé aránytalan, hisz leginkább a vízparti sávokra korlátozódnak. A
sávos jelleg ökológiai és klimatikus szempontból is jelentős
előnyöket hordoz.
Az egyes településrészek egyéb zöldterületei kicsik és
szigetszerűen helyezkednek el, melyeket az utcafásítások és a
magánkertek hálózata tud némiképp összekapcsolni.

HAGYOMÁNYOS „FALU“
ÚJ KERTES-CSALÁDIHÁZAS
ÖREGTELEP
ÚJTELEP
TELEPÜLÉSKÖZPONT
PRÉSHÁZAK

GAZDASÁGI TERÜLETEK
BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK
NAGYOBB VÍZFELÜLETEK, MEGHATÁROZÓ VÍZFOLYÁSOK

Az egykori településmagban, a templomot övező utcákban a hagyományos telekszerkezet,
beépítési mód és részben 19. századi, 20. század eleji utcára merőleges, oromfalas
oldaltornácos lakóház típus és soros illetve keresztbe forduló gazdasági épület jelenik meg. A
polgárosodás illetve az említett épület típus fejlődésének természetes velejárójaként az utcával
párhuzamos tömegű épületek, épületszárnyak is jellemzik a karaktert.
A szűk, kacskaringós vonalvezetésű utcahálózat térfalát, az előkert nélküli illetve kiselőkertes, 4045%-os hajlásszögű nyeregtetős, ritmusosan ismétlődő épülethomlokzatok alkotják. Az épületek
tömeg illetve utcai homlokzatának formálása az egykori népi építészet formavilágából merítkezik.

falu karakter
LÉGIFOTÓ

A Karakter épületei ugyan nem homogének, hisz a területen az utcával párhuzamos gerincű
városias tömegalakítású illetve a 60-as évek sátortetős típusai is meg-megjelentek földszintes,
tetőtér beépítés nélküli – az eredeti, beépítésre is jellemző – kivitelben, de ettől függetlenül is a
terület megtartotta hagyományos falusias hangulatát.

A karakter utcáin kevés hely adódik fásításra részben a szűk utcák, részben a sok légvezeték
miatt. Ezért különösen fontos lenne, hogy ahol lehetőség van rá, ott egységes koncepció alapján
megtörténne a fásítás. Ahol erre nincs mód, ott a telkek előtti zöldsávok kialakításában és
fenntartásában a lakók is szerepet vállalhatnak.
Ezen a településrészen kisebb teresedések alakultak ki, melyek közpark szerepet ugyan nem
töltenek be, rendezett zöldfelületeivel azonban mégis fontos elemei a karakternek. Ezek
átgondolásával, növényzetük és burkolatok megújításával, kiegészítésével hozzájárulnának a
kedvezőbb utcaképhez.

A kisméretű kerteket változatos kiültetéssel lehet feldobni, ebben
segítenek a virágzó és a színes lombú cserjék, évelők.
Az előkertek a település arculata szempontjából különösen
fontosak, hiszen az utcakép formálásában is szerepük van. Az
előkertekbe maximum 1 méter magasságú növényzet ültetése
javasolt. A kertek végeiben álló gazdasági épületek és ezzel együtt
a gazdasági funkció lehatárolása növényfuttatással vagy keskeny
sövények telepítésével kedvező megoldást nyújt.

A XIX. század elejétől a városnak sajátos karaktert adott a szénbányászat és az egykori történeti
településközpont egy komplett új településrésszel, – Csala-pusztától délre található
Öregteleppel – bővült. A Bányász kolónia 1891-től került be a község vérkeringésébe, amely
nemcsak beépítési módjában, de telekméreteit tekintve is eltért az eddigiektől.
A) Az akkor hatékony sorházas beépítési mód alkalmazásával készült munkástelep
főépülete, egy tömbtelket oszt meg, így kialakítva egy elő- és hátsókertet. Idővel a tömbtelek a
tulajdoni hányadnak megfelelően felosztásra került és az elő és hátsókertek önálló helyrajzi
számmal kerültek kialakításra. Ezt követően az előkertben sorra jelentek meg az
épületbővítmények, míg a hátsókertek – a sorházi lakások adottsága miatt – beépítetlenül
maradtak. A téglaépítésű, cserépfedéssel készült földszint + tetőteres főépület karakterét a
változatos épületbővítmények megjelenése teljesen megváltoztatta hisz a nyárikonyhától a
garázsig, a tárolóépülettől az ólig minden megtalálható az átlagosan 50 m 2-es előkertben.
B) Öregtelepen egy kevéssé vegyes – 100-150 m2-es - kistelkes „hosszanti” ikerházas
beépítés is megjelent ahol a Bocskay, Mikszáth, Bartók Béla utcákra merőleges téglaépítésű,
cserépfedéssel készült főépületek a tömböt határoló közterületekre mindkét irányban
rendelkeznek kapcsolattal. Az azonos homlokzati jellemzők – épületszélesség, magasság,
tömeg – eredményeként kialakult harmonikus utcaképet, a telken megjelenő épületbővítmények
– az előző telepítéshez hasonlóan – jelentősen befolyásolják.

A

B

A

B

A bányász lakásépítési program második ütemeként megvalósult településrész – Újtelep - egy
ikerházas kolóniával egészítette ki a település eddigi szerkezetét.
A településrész beépítési módjában és telekméreteiben is egy újabb alternatívát kínált az ide
költözőknek. A kétlakásos ikerházas egykori munkástelep kertvárosias jellegét, az átlagosan 600
m2-es telek, épület körüli gazdag zöld- és pihenő területei adják.

Az út településfejlesztő hatásának tudható be, hogy az utóbbi 30 év intézményfejlesztései a
települést K-NY-i irányban átszelő 6534 j. közút térségében, valósultak meg (igazgatás, kultúra,
sport, kereskedelem, vendéglátás) és ezek a településen ma is meghatározó szerepet játszó
épületek megjelenésükkel, formájukkal, beépítési módjukkal egyértelműen kijelölték az „új”
városközpontot.

A település egykori szőlő és gyümölcstermesztés emlékét őrzik a település végi dombhátakra
épült védett pincesorai. A XIX. század elején létesült, egységes pincecsoport egyenként eltérő
épületekből áll, és az átépülések következtében különböző korok építészeti stílusa érzékelhető
rajtuk. A domináns, teljesen egyszerű, utcára merőleges tetővel készült épülettömegek mellett
megtalálhatók a keresztbeforduló présházak is. A helyi területként védett épületegyüttesek
településszerkezeti, gazdálkodástörténeti- és egyben kiemelkedő esztétikai érték ezért
védelmük, a karakter megőrzése elengedhetetlen.

Nagymányok történeti szerkezete az 1970-as éveket követően mind észak, mind észak-kelet
kelet irányában szabályos (egyenes), oldal illetve szabadonálló beépítésű, kertvárosias
utcákkal, tömbökkel bővült, valamint a bányászkolóniák térsége is dél, dél-kelet irányban családi
házas területtel egészült ki.
A karaktert sátortetős tégla illetve egyéb típusterv szerinti- valamint a '80 – as évek közepétől
napjainkig, egyedi tervezésű lakóépületek jellemzik.

Nagymányok két kiépített iparterülettel – Északi és Déli Iparterület – illetve a Petőfi Sándor utca
(főút) mentén található kereskedelmi-szolgáltató területekkel rendelkezik, amelyek már most is
számos vállalkozás telephelyéül szolgálnak.

A közigazgatási terület két egymástól markánsan elkülönülő, eltérő jegyeket viselő részre
osztható. A belterülettől északra fekvő területre, melyre a mező- illetve vízgazdálkodási
hasznosítás jellemző, és a belterülettől délre fekvő, jelentős kiterjedésű erdő területekre.
A tájhasználat kialakulásában alapvető szerepe volt az Izmény-Györei vízfolyásnak és a
medervonalában kialakított tavaknak valamint a domborzati viszonyoknak. A tó és a környező
erdős, mocsaras területrészek mind klimatikus, mind esztétikai szempontból a település
meghatározó elemei.
Nagymányok északi részén a tájhasználat a szántóföldi műveléssel maximálisan alkalmazkodott
a kedvező helyi klimatikus és talajviszonyokhoz, míg a déli erdőterületek a Mecsek táji karakterét
tükrözik. Mindkét területen a beépítésre nem szánt jelleg dominál, melyet a déli részen a
belterület közelében a kőbánya területe – külfejtés – bont meg.
A tájvédelemmel érintett területeken nem javasolt hírközlési és egyéb torony jelegű építmény
elhelyezése, de a felszín feletti tartóoszlopokon vezetett elektromos hálózat sem.
A beépítésre nem szánt jelleg megtartása érdekében az építési beavatkozások során a tájba
illesztés, a tájkarakter megóvása az elsődleges szempont a tájképvédelemmel nem rendelkező
területeken is.

A városi közterület alatt az utcák hálózatát, a köztereket,
közparkokat, játszótereket, vízfelületeket értjük. Ezek a
terek fontos szerepet töltenek be a városok életében
hisz a közösségi élet kulturális színhelyei, a város
lineáris lenyomata, és nem utolsó sorban a történelmi és
nőtt városok esetében is az ökológiai hálózat alapja.
A városszövetben jelenleg kevés az olyan hely, amelyek
a mindennapi teendők közben nyugodt pillanatokat,
leülésre, beszélgetésre lehetőséget biztosítanának.
Különösen fontos, hogy ilyen terek a lakóközösség
kezdeményező erejének és a városvezetés
szándékának és támogatásának közös eredményeként
kialakuljanak, a helyszínek kijelölését követően
formálódásuk és fejlesztésük közös felelősség legyen.
A növényfajok megválasztása nagymértékben járulhat
hozzá a település, településrészek karakteréhez.
Lehetőség szerint a helyi természeti adottságokhoz és
hagyományokhoz, meglévő növényzethez illeszkedő
fajokat válasszunk.
A település „régi” központi részén a változatos terep
miatt kialakult szűk, kacskaringós, előkert nélkül beépült
utcákban - közterületi - zöld csak kis foltokban jelenik
meg.
A templom mögött található temető a településrész
legjelentősebb zöldterülete.
Az újabb beépítésű utcák keresztmetszeti és
zöldterületi kialakítása esztétikai és klimatikus
szempontból is igen kedvező. A széles útterületet
szegélyező változó intenzitású növényzet gondozása,
megőrzése, fejlesztése továbbra is javasolt.

A településközpont utcái szélesek megjelenésükben viszont igen változatosak. A művelődési ház
környezete biztosítja a városi élet klasszikus közösségi tereit. E terek harmonikus kialakítása,
megjelenésének összehangolása elkezdődött, de még koránt sem fejeződött be.
Az épület mögött található zöldterület központi elhelyezkedésénél fogva alkalmas egy közpark
kialakítására. Az itt található zöldfelület ugyan rendezett, fásított, a tavak felöli része azonban
további potenciált rejt magában. A teljes terület használati értéke még kiaknázatlan.
A padok, korlátok, oszlopok, kandelláberek, reklámhordozók, hulladékgyűjtők, kerékpártárolók
stb. mind fontos elemei az élhető városnak ezért fontos hogy átgondolt koncepció szerint
történjen a telepítésük. Anyaguk, szerkezetük, méreteik, formájuk, színük az, amely megteremti a
kapcsolatot az épített környezettel.
A meglévő, a centrum képéhez karakterében illő utcabútorok, burkolatok megtartása és bővítése
javasolt, de a városképbe kevéssé illeszkedő, elhasználódott elemek cseréje az egységes
megjelenés érdekében elengedhetetlen.

A A hirdető táblák, reklámok mindennapi életünk részei. Az utcákat, tereket – a legforgalmasabb
helyeken – elárasztják a hirdetések, amely rendezetlen utcaképet eredményezhet.
Nagymányok városában a „Fő út” menti portálok kialakításában még nem alakult ki egységes
arculat. A harmonikus, utcaképbe illeszkedő elemek megjelenésére már elindultak törekvések –
egységes összefogott reklámfelület - amely tovább támogatandó.
A Településközpont üzlethelyiségeinél az eleganciára, a visszafogottságra és a harmonikus szín
és betűhasználatra érdemes törekedni, kerülve a neonfényeket, a harsány színeket és a nagy
reklámfeliratokat.
Épületeken, telken elhelyezésre kerülő hirdető jellegű építmények, táblák készítésénél
törekedjünk arra, hogy alkalmazkodjunk az épület karakteréhez, anyaghasználatához.
Előnyben részesítendők az épületen betűgrafikaként megjelenő feliratok. A háromdimenziós, jól
megválasztott igényes betűtípus a homlokzat építészeti elemeihez, tagozataihoz
harmonikusabban illeszthető, mint a táblákra sűrített reklámfeliratok.
Az épülethomlokzaton konkrét termék megjelenítése nem ajánlott. A homlokzaton és a hozzá
kapcsolódó felületeken a termék- és ételfotók elhelyezése kerülendő.
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