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BEVEZETÉS

„Egy orvos eltemetheti a hibáit, de egy építész
csak azt tanácsolhatja az ügyfeleinek, hogy
ültessenek kúszónövényeket.”
Frank Lloyd Wright
A kézikönyv segítség kíván lenni: a település
bemutatásával, az értékek megismertetésével
és az útmutató résszel tárja fel az épített
környezet szépségeit.
Bevezeti az olvasót az építészeti értékek
tárházába, hogy olyan házat tudjon építeni,
ami valódi büszkeséggel töltheti el, és a
település képéhez illeszkedik, azt ízléssel viszi
tovább.

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,
szomszédjaival,
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.
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MOSONSZOLNOK BEMUTATÁSA

A település a Mosoni-síkságon helyezkedik el, a Szigetköz
és a Fertő-Hanság-medence találkozásánál fekvő kistáj,
nyugaton a Pandorfi-fennsíkig húzódik. Felszíne teljesen
sík, tengerszint feletti magassága átlagosan 1-2 méterrel
magasabb, mint a Szigetköz talajszintje. A község GyőrMoson-Sopron megyében az M1-es autópályától 6 km-re,
az E65-ös európai úttól 4 km-re, a Hegyeshalom-CsornaSzombathely-vasútvonal
mentén
fekszik,
ahol
vasútállomással
is
rendelkezik.
A
település
megközelíthető: a 86-os úton Jánossomorja felől, vagy a
1-es útról Mosonmagyaróvárt elhagyva.
A község városias képe az egykori, szorgalmas sváb
lakosság érdeme volt. A Fő utcai házaknak köszönhetően
alakult ki az a kép, melyet a rendezési terv is rögzített. A
magas szintű infrastrukturális ellátottság párosul azzal,
hogy 28 utca teljes portalanítása megvalósult. Utcák
nyitása történt az Újtelep felé is. Parkok, ligetek létesültek
a gödrök helyén, a belső központi községrész
megóvásával. A Fontosabb intézmények, mint az
általános iskola, az óvoda a községháza és a kultúrház
felújítva néznek a település utcáira.

5

A terület a Duna és mellékfolyóinak az ártere volt, amelynek következtében
jelentős mennyiségű kavics, homok és agyag rakódott le. Mosonszolnok
területén ez a több méter vastag homokos, kavicsos folyóvízi üledék található.
E réteg a Pandorfi-fennsík és a Komárom-Esztergomi síkság felé csökken.
Talajtani szempontból fontos és jellemző, hogy ez a kavicsos réteg Mosonszolnok
településen a felszínhez közel fekszik, a sekély réti csernozjom közel 30 – 50 cmes. A felszínt széles láposok, réti-lápi agyaggal borított mélyedések, továbbá
kavics- és homokszigetek tagolják. Éghajlata kontinentális-szárazföldi jellegű.
Erős az aszályra való hajlama. A természeti értékek megőrzése jelenleg a FertőHanság Nemzeti Park szabályrendszere szerint működik. Ebben fontos szerepet
kap a falu határában élő túzok.
A
faj
jelenléte
természeti
szempontból hasznos, viszont a
beruházásoknál
nagyfokú
figyelemben kell részesíteni az élőhely
sajátosságait.
Az úthálózatot és a környező
települések viszonylatát tekintve nem
zsáktelepülés,
de
mégis
a
zsáktelepülési
jellegzetességeket
mutatja, mivel a főbb közlekedési
útvonalak nem mennek át a
település belterületén a településen
átvezető út pedig az osztrák határon
fekvő
Albertkázmérpuszta
településrészre vezet. A falu maga
nyugodt,
átmenő
forgalommal
kevésbé terhelt, viszont így nincs
akkora
személyforgalom,
amely
megállítható lenne szálláshely vagy
turisztikai szempontból. A településen
fellelhető nagyüzemek forgalma
erősen megterheli a települést.
(tömegközlekedés, kamion forgalom)
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A település szélcsatornában fekszik, ami jó
lehetőséget
biztosít
szélerőművek
telepítéséhez. A területre az északnyugati
uralkodó szélirány a jellemző.
A Kisalföldnek ez a része sekély
termőrétegű öntéstalaj csernozjom. .
Tavasszal hamar felmelegszik a kavicsos
jelleg végett, vetőmagtermelésre alkalmas
terület a vízáteresztő képesség miatt. A
területen
jellemző
a
szántóföldi
mezőgazdasági művelés túlsúlya. Főleg
nagyüzemi táblákat, ahol általában
kalászosokat,
kukoricát,
valamint
kevesebb
pillangóst
és
repcét
termesztenek,
az
Alföldhöz
képest
gyakrabban választanak el mezővédő
erdősávokkal. A település határában nincs
jelentős műveletlen, parlagon heverő
mezőgazdasági terület. A kavics altalaj
rossz
vízmegtartó
képessége
miatt
biztonságos, nincs belvízveszély.Termelni
viszont csak öntözés mellett lehet.
Az állattartás országosan jelentkező
hanyatlása Mosonszolnokon is érezhető.
2000-ben szarvasmarha tekintetében 19
gazdaság tartott 542 darabos állományt,
sertés tekintetében 49 gazdaság tartott
418 darabos állományt, valamint 26 ló, és
78 juh volt Mosonszolnokon. A településen
gazdasági méretben baromfitartás nincs.
2017-ben
e
mutatók
folyamatos
hanyatlása érezhető. A Lajta-Hanság Zrt.nek köszönhetően a település külterületén
2000-es szarvasmarha állomány található.
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A község életében fontos szerepet játszik a sport, ezért szükségesnek
tartottuk ezzel a fejezettel bővíteni Mosonszolnok Településképi Arculati
Kézikönyvét.
Településképi szempontból ma már hozzátartoznak egy község
arculatához a különböző sportlétesítmények, szabadidőparkok,
csarnokok. Ez nem csak látványban, hanem az egészséges életmódra
nevelésben, illetve egészséges kikapcsolódási lehetőségben is
hozzájárul a falu életéhez.
A faluban helyet kap egy kültéri füves nagypályás és egy kispályás
műfüves futballpálya, egy sportcsarnok, egy központi és két kisebb
játszótér, valamint két horgásztó. Ezzel Mosonszolnok helyet biztosít
többek között a labdarúgás, a teremfoci, a futsal, a kézilabda, a
kosárlabda, a fitness, a tollaslabda, a tenisz, az atlétika, a teke, a
horgászat, a küzdősportok, és a testépítés kedvelőinek kulturált
körülmények között élni a szenvedélyüknek.
A sportcsarnok 350 fős nézőtérrel és a küzdőtér átrendezésével 600 fő
befogadására alkalmas méretével lehetőséget biztosít nagy
rendezvények megtartására is (táncversenyek, konferenciák, céges
rendezvények, bálok).
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ÖRÖKSÉGÜNK
A TELEPÜLÉS RÖVID TÖRTÉNETE
A római időktől lakott területre a községben található római katolikus templom
tatarozásakor előbukkanó román stílusú építészeti formák utalnak. A templom az idők
folyamán barokk külsőt öltött.
A falu első okleveles említése 1399-ből való Szolnok néven. 1450-től német nevén
Czanig-ként, majd Zanegg-ként jegyzik évszázadokon át az óvári uradalomhoz tartozó
községet. 1908-tól a település neve: Mosonszolnok.
A XVI.század vallási küzdelmeiből a katolikus kerekedik felül. 1685-től kezdődik az
egyházi anyakönyvezés.
1707-ben Balog Ádám kurucai rajtaütnek a Szolnokon állomásozó császári csapatokon
és a lezajlott események a „Szolnoki Kutsenrummel”-ként vonul be a történelembe.

a mosonszolnoki állomás épülete

A XVIII-XIX. század évei viszonylagos békességben telnek el, az 1831-es kolerajárványt
és az 1858-as nagy tűzvészt kivéve, amelynek örök emlékét őrzi a Fogadalmi Annakápolna.
Az 1914-ben kitört I. világháborúba 507-en indultak el a távoli frontokra a községből,
akik közül 137-en soha nem tértek vissza. Az ő emléküket is őrzi az 1923-ban felállított
hősi emlékmű. A háborús események ellenére a németajkú lakosság szorgalmának
köszönhetően tovább gyarapodott a község, és az egyik leggazdagabb településsé nőtte
ki magát a vármegyében.
Ezt a gyarapodást és fejlődést törte derékba a II. világháború, majd az azt követő
potsdami egyezmény keretében végrehajtott kitelepítés.
1945 októberében alakították ki a környék német ajkú lakosságának gettóját, ahonnan
1946 áprilisában került sor a kitelepítésekre. A községből 478 családra, szinte a falu
teljes lakosságára ez a sors várt.

Neumann Irén villa
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A németajkú őslakosság helyére hasonló kollektív döntésként felvidéki településekről elűzött, magyar
családok kerültek. Az ország keleti területeiről is sok család került ekkor Mosonszolnokra. A következő
években az átgondolatlan és több hullámú betelepítés sokáig megosztotta az itt élőket, és évtizedek
kellettek a helyzet rendeződéséhez.
A szocializmus éveiben a mezőgazdaság és a környező üzemek biztosították a megélhetést a lakosság
részére. A település életébe a következő nagy változás az 1990-es évek eseményei hozták.
1993-ban elkezdte működését a községben letelepedett német tulajdonosú SAMA BT.
járműalkatrészeket gyártó üzem, - mai nevén B.O.S. Bt. – majd ezt követte 1995-ben egy újabb SAPU
BT. néven. Előbbi közel 1000 főt foglalkoztat, - térelválasztó hálókat, csomagtéri borító rolókat,
kalaptartókat készítenek. Utóbbi is hasonló létszámot foglalkoztat, külső és belső visszapillantó
tükröket, hátsó lámpákat, pót-féklámpákat szerelnek.
A jelenleg is működő mezőgazdasági üzemek és kisebb vállalkozások mellett a folyamatosan bővülő
német tulajdonú üzemek a munkalehetőség korlátlan biztosításával, az adóforintjaival nemcsak a
község, de a szűkebb régió meghatározó üzemeivé nőtték ki magukat.
Az általános fejlődés mellett
azonban még mindig vannak
kiaknázatlan lehetőségek, főleg az
Római katolikus templom
idegenforgalom, a vendéglátás
terén.
A község rendezési terve a századfordulóval elkészült (2002), melyben a változó
falukép magas szintű infrastrukturális ellátottsággal párosul. Megtörténtek a főbb
intézmények felújításai (iskola, óvoda, polgármesteri hivatal, Művelődési Ház),
amelyek a kor színvonalának megfelelő körülményeket biztosítanak a mindennapi
élethez.
Kiépítésre került a csillagpontos kábel tv hálózat, melyen az Internet elérés is
megoldottá vált. Megtörtént az utcák teljes portalanítása és új építési telkek kerültek
kialakításra. Elkészült, és 2004. májusában átadásra került a községben egy
többfunkciós sportcsarnok. 2011-ben felépült a 400 m² alapterületű bölcsőde.

Anna kápolna
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TELEPÜLÉSSZERKEZETI FEJLŐDÉS
A vaskorban a kelták hagyták itt nyomaikat és a római korból is találtak leleteket. A 8-10.
században szlávok alakították a térséget, majd a 18. századtól birtokosai Habsburg
szövetségesek voltak. 1908-tól lett a település neve Mosonszolnok. A második világháború
után az 1941-es népszámlálás alapján magukat németnek valló lakosság nagy részét
Németországba és Ausztriába deportálták. Az ország legkülönbözőbb vidékeiről közel 20
magyar nyelvű felvidéki településről idetelepített telepesek lelakták a gazdák által otthagyott
javakat. A tsz-ek összevonásakor mezőgazdasági termelőszövetkezetek létesültek,
napjainkban pedig különböző gyárak és üzemek települtek a községbe.
Ezek a folyamatok nagyban
hozzájárultak a település
jelenlegi
arculatának
kialakulásához.
A
község
történeti
településmagja az első és a
második katonai felmérési
térkép alapján a mai Fő utca, a
Szabadság utca, és a Kázméri
utca keleti szakasza.

1. katonai felmérés (1763-1787)

Ennek városias képét az egykori, szorgalmas sváb lakosság alakította ki. A térképen látható még
a 12. században épült román stílusú templom, melynek belseje a sorozatos átalakítások
nyomán barokká változott.
A 19. század első felének változásait a második katonai térkép mutatja a településszerkezeten.
Az 1800-as években több természeti csapás is érte a közösséget: árvíz, kolerajárvány, tűzvész.
Ezen okokból kifolyólag a település területileg nem fejlődött.
2. katonai felmérés (1806-1869)

A 19. század második felétől napjainkig a település szerkezete stagnál, csak kevés utca alakult
ki. A rendszerváltás idején egy utca (Hársfa utca), 2004-től több utca alakult ki (Deák Ferenc
utca, Nap utca).
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3. katonai felmérés (1869-1887)

Kataszteri térkép 19. század

Magyarország Katonai Felmérése (1941)

A 3. katonai felmérés után zárt sorú beépítés folyamatát láthatjuk a falu már meglévő utcáiban,
valamint megépült az Anna kápolna (1886) illetve a villa (1904), melyet Szél Kálmán, volt
miniszterelnök építtetett Neumann Irénnek. Az 1941-es felmérésen jól látható a kiépített vasút
nyomvonal.
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A következő műholdas
felvételen
a
jelenlegi
kialakult állapota látható a
településnek.
Itt már felfedezhetőek a
kisebb mértékű területi
bővülések,
új
utcák
kialakítása, hozzáépítések.
Mosonszolnok
főként
északi, keleti valamint déli
irányban
terjeszkedett
lakóterületeivel az években,
valamint egy kisebb részen
a vasút túloldalán nyugati
irányban.
Új
építésű
lakóépületekkel
jelenleg
keleten bővül a község.
A gazdasági ipari területi
bővítésekkel a település
dél-keleti és nyugati részén
találkozhatunk. Itt érdemes
megemlíteni a betelepített
BOS és SMR üzemeket,
valamint a Lajta-Hanság Zrt.
növénytermesztési
és
tehenészeti szövetkezetet.
Napjainkban
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TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ MŰEMLÉKI ÉRTÉKEK, ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEK, TELEPÜLÉSKÉPI JELLEMZŐK
Műemlékek:
A Szent Család-szobor a 18. században készült barokk stílusban.
A Szentháromság-oszlop a 18. században épült barokk stílusban. A homokkőből készült alkotás egy kb 3m-es dór oszlopfőn nyugszik, talapzatán valaha írás
lehetett, de ennek nyomait manapság a nyomait sem lehet felfedezni. Ez egy kb 10 cm-es betontalapzatra került, melynek dátuma 1969. Készítője és
készítésének pontos ideje ismeretlen.
A templom a XII. században épült, román stílusban. Homlokzati tornyán román ikerablakok vannak. A templom belseje sorozatos átalakítások után teljesen
barokká vált. 2001-2003 között a külsejét teljesen renoválták. 2016-ban a főhajó eredeti fa padjait restaurálták.

Szent Család-szobor

Szentháromság-oszlop

Római katolikus templom
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Helyi védett értékek:
Az 1831-es kolerajárvány és az 1858-as nagy tűzvész emlékét őrzi a Fogadalmi
Anna kápolna, melyet 1886-ban Summer Anna adományából építettek fel
neogótikus stílusban. 2003-ban renoválták. Műemléki védelemre javasolt
érték.
A település helyi építési szabályzatában jelenleg nyolc helyi védelemre javasolt
épület szerepel, ebből mára egy lebontásra került, a régi trafó épülete és a
kastély állapota pedig nagyon leromlott.
A villa, melyet Szél Kálmán építtetett kedvesének, 1906-ban megvette a község
50000 aranykoronáért. Gazdaképző iskola működött benne 1949-ig, utána
államosították. A rendszerváltáskor magántulajdonba került. A község
önkormányzata 2017-ben vásárolta vissza.
A községháza, mint ahogy az óvoda és a kultúrház is felújítva néznek a település
utcáira.

Kúria

Anna kápolna

Régi trafó épület

Községháza
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Polgári lakóház a Szabadság úton

Polgári lakóház a Fő úton

Polgári lakóház a Szabadság úton

Csak néhány lakóépület élvez helyi
védettséget a településen. Ezen
építmények őrzik a település
múltját, ezáltal örökségi értéket
képviselnek. Megőrzésük mind a
település, mind pedig a lakosság
szempontjából fontos. Sajnos
manapság az ilyen védett
lakóépületeket
mindenféle
későbbi vonzat nélkül bontják le a
tulajdonosok, sokszor az önös
érdektől
motiváltan
nem
felismerve, hogy mekkora sebet
ejtenek a településen.

Polgári lakóház a Fő úton
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A helyi védett
értékek
közé
tartoznak
a
településen még
azon
köztéri
szobrok, melyek
nem
állnak
műemléki
védelem alatt.
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A település helyi építési szabályzatában utcaképi-, homlokzati-, és telek szerkezeti struktúra védettség alatt állnak a
település központi magjában fellelhető épületek. Ezek a Fő utcát ölelik fel, mely a falu történeti része. Az egykoron itt
élt sváb lakosság alakította ki ezt a zárt sorú beépítési karaktert, városias hangulatot teremtve az utcában. Az itt található
lakóházak java szépen felújított, de vannak leromlott állapotú, szakértő felújításra váró épületek is. Ez a kis hangulatos
utca a nyugodt, kevés forgalommal terhelt település igazi arca, melyet továbbra is védelem alatt kell tartani.
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TERMÉSZETI ÖRÖKSÉG:
Mosonszolnok területén a Natura 2000 szempontjából
különleges madárvédelmi terület található. A Mosoni-síkon
élő fajok: túzok, kerecsensólyom, parlagi sas, kékvércse, réti
sas. A túzok vonatkozásában a település határa országos
jelentőségű élőhely. A Natura 2000 alapszabálya szerint a
„Natura 2000 terület céljainak elérését nem veszélyeztető
vagy nem sértő tevékenység korlátozás nélkül folytatható.”
Emellett a rendszert szabályozó rendelet tartalmaz
megszorító intézkedéseket is, amelyeket a gazdálkodóknak
mindenképpen figyelembe kell venni tevékenységük során.
Helyi viszonylatban a Mezort Rt-nek nagy szerepe van az
élőhelyek fenntartásában, a Lajta-project (a fogoly, mint
vadpopulációs jelzőfaj folyamatos vizsgálata) a valamikori
Lajta Hanság Rt mosonszolnoki kerületének területére terjed
ki, illetve a Moson-project túzokvédelmi tevékenysége is
lefedi a mosonszolnoki kerület területét.

parlagi sas

kékvércse

túzok

réti sas

kerecsensólyom
20

Országos
jelentőségű védett
természeti terület
nem
érinti
Mosonszolnok
közigazgatási
területét,
de
jelentős része a
különleges
madárvédelmi
területi és magas
természeti értékű
terület kategóriába
esik.
Érdemes felhívni a
figyelmet a tájképi
és a természetes
életközösségek és
élőhelyek
megóvására. Ezzel
kapcsolatosan az
országos ökológiai
folyosó
szinte
teljesen
lefedi
Mosonszolnokot,
valamint természeti
terület
is
megtalálható
területén.
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ELTÉRŐ KARAKTERŰ TELEPÜLÉSRÉSZEK MOSONSZOLNOKON

22

TÖRTÉNETI TELEPÜLÉSKÖZPONT
Mosonszolnokon a mai Kázméri út, a Fő út és a Szabadság út az eredeti településmag. Ezen
utcákban számos régi 1870-es évek elején épített épület áll még. A parasztok a német-francia
háború következtében jólétben éltek, lebontották a régi nádfedeles házakat, magasabbakat
építettek, gazdagon díszítve, tetőcseréppel fedve. Ekkor alakult ki a ma védelem alatt álló
településközpont arculata. Itt található a település intézményei, a Községház, az óvoda, az
iskola, a református imaház, a művelődési ház valamint a római katolikus templom is.

Hangulatos városias beépítésű,
jellemzően
előkert
nélküli
utcaszakaszok alakultak ki. A magas
tetős kialakítású házsoroknál a
tetőgerinc egységes, az utcával
párhuzamos kialakítású. Az új
épületeket is előkert nélkül javasolt
a település e részén kialakítani a
harmonikus utcakép érdekében.
Javasolt a szép példákból tanulva,
az új épületeket mai, modern
módszerekkel, újszerű, de mégis
illeszkedő formában megtervezni
és kivitelezni. Védett a telkek
telekszerkezeti struktúrája, utcai
homlokzata és az utcák utcaképe is.
Érdemes figyelmet fordítani a
hátsókerti kerítésekre is, melynél
javasolt a nyitottabb, átlátszóbb
alkalmazása. Ezzel szellősebb,
naposabb kertek jönnek létre.
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Az eredeti
építészeti elemek
megtartása a
történeti
településrészen
hagyományos
utcakép
megőrzését
segíti, ezzel
támogatva a falu
karakterének
fennmaradását.
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RÉGI BEÉPÍTÉSŰ TERÜLETEK
A település közelmúltban beépült utcái a Hársfa utca északi oldala, a Dózsa György utca, a Vasút
utca, a Zöldmező utca, az Orgona utca és az ettől délre fekvő lakóterület utcái. Jellemzően 35-45
fokos tetőhajlásszögű épületek cserépfedéssel, egységes homlokzati kialakítással.
A hangulatos utcák mentén falusias beépítésű, jellemzően kis előkertes vagy előkert nélküli
utcaszakaszok alakultak ki. A magas tetős házak tetőgerince nem egységes. Valahol az utcára
merőleges, valahol az utcával párhuzamos, illetve keverednek a sátortetős házakkal. Az előkert
nélküli szakaszokon új építésnél az előkert nélküli kialakítás a kívánatos, az előkertes részeken
pedig az előkertes beépítés, hogy egységes arculatot kapjanak az utcák. Ugyanez a szemlélet
vonatkozik az oldalhatáros és a szabadon álló építési módokra is.
A kerítés az előkert nélküli szakaszokon a szomszédos házakat köti össze. Itt sem ajánlott a tömör,
zárt kerítés telepítése. Érdemes a jó példákat átvenni és illeszkedő, mégis új szemléletű kerítést
építeni. Az oldalsó és hátsó kerteknél érdemes a drótkerítést választani, esetleg növényzettel
befuttatni, persze nem túlzásba esve. A falusias környezetben ez az általános és ez a rejtettebb
hátsó részeknek is nyitottságot kölcsönöz.
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Fontos cél ezeken a településrészeken is az
utcák egységes arculatának formálása, a
jellegzetes építészeti elemek megtartása, új
épületek építése esetén az utca arculatához
illeszkedő tervezés, átépítés esetén az eredeti
jellegzetes építészeti elemek továbbörökítése,
esetleges továbbgondolása.
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ÚJ, ÁTALAKULÓ LAKÓTERÜLETEK
A település újonnan beépült utcája az Akácfa utca, a Deák Ferenc utca, a Rákóczi utca, a Nap
utca és a Jókai utca. Az elmúlt években építették az épületeket, jellemzően 30 fokos
tetőhajlásszöggel és színes pikkelyes fedéssel, tagolt homlokzati kialakítással.
A település keleti és nyugati részén tervezett lakóterületeket jelöl a község szerkezeti terve.
Ezeken a területeken a mai Mosonszolnokon is általános falusias beépítést javasolt követni. A
kialakulófélben levő területeknél a már meglévő építési vonal megtartását kell szorgalmazni, az
új területek beépítésénél pedig az előkertes, oldalhatáron álló beépítési módot alkalmazni.
Egy településen érdemes az új beépítésű területeknél már a kialakulás fázisában nagy figyelmet
fordítani az utcák arculatára. A különböző stílusjegyek, formák, anyaghasználat ajánlása ezeken
a területeken nem korlátozási célt szolgálnak, hanem a kellemes és egységes utcakép
kialakulásának segédeszköze. Ezzel elősegíti egy település későbbi egységes arculati képének
kialakulását, valamint stílusos és harmonikus építészeti egység alkotását. Nem elhanyagolható
persze az sem, hogy a jó példák szorgalmazása gátolja az oda nem illő minőségű és küllemű
építmények megjelenését is.
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Itt is érdemes megemlíteni a kerítések
és egyéb díszítő elemek fontosságát,
hisz nem csak a házak, de a különböző
építészeti kiegészítők is hozzá tartoznak
az összképhez. Javasolt a településen
szép számmal fellelhető jó példák
tovább örökítése ezeken a területeken
is. az igényes felületképzések, az áttört
kerítések, a szépen ápolt növényzet is
lényeges arculatképző erőt képvisel.
Ez mutatja, hogy a település arculatának
kialakítása
már
a
tervezésnél
elkezdődik.
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BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT VÉDETT TERÜLETEK
A beépítésre nem szánt területek körébe tartoznak azok a területek, amelyeken a jövőben nem
lenne kívánatos nagyobb épületállomány megjelenése. A földhasználatra a szántók túlsúlya,
nagyüzemi növénytermesztés a jellemző. Mosonszolnok beépítésre nem szánt területei
zömében átlagos vagy jó minőségű szántóterületek, gyepek, legelők, melyek mezőgazdasági
művelés alatt állnak.
Talaja a pleisztocén hordalékkúpon alapvetően mészlepedékes csernozjom, melyen lepusztult
és pusztuló foltok mintázata figyelhető meg. Az erodált területek nagysága eléri a 20-30%-ot,
mely nagymértékben a nagy mezőgazdasági táblák kialakításának köszönhető. A település
tájsebei egy régebbi kavics kitermelés és több kisebb agyaggödör.
A kialakult tájhasználat szervesen kapcsolódik a település történelméhez. A település
szélcsatornában fekszik, amelyet ki is használt a település szélerőművek telepítésére.
A természeti értékek megőrzése jelenleg a Fertő-Hanság Nemzeti Park szabályrendszere szerint
működik. Ebben fontos szerepet kap a falu határában élő túzok. A faj jelenléte természeti
szempontból hasznos, viszont a beruházásoknál nagyfokú figyelemben kell részesíteni az élőhely
sajátosságait.
Nem lehet kizárni ezekről a területekről teljesen egy laza beépítésű gazdasági területet,
üdülőépületet, szabadidős létesítményt, de a megvalósításnál minden esetben meg kell felelni a
természetvédelmi területekre vonatkozó előírásoknak.

29

GAZDASÁGI TERÜLETEK
Mosonszolnokon a gazdasági területek a lakóterületek határán alakultak ki. A helyi gazdaság összetételére
a munkavállalók arányaiból lehet következtetni. Ez alapján az iparban dolgozik a Mosonszolnokon dolgozók
4/5-e, a fennmaradó 1/5-nyi munkavállaló lényegében egyenletesen oszlik meg a mezőgazdaság és a
szolgáltatás között. Továbbá a település gazdasági erejét mutatja, hogy nagyszámú munkaerőt fogad más
településekről is.
Az ipari ágazat a falu dél-keleti részén működik, a szabadság utca nyugati oldalán. A területen leginkább
lapos tetős csarnokszerkezetek találhatók. Nem választják el zöldsávok a településtől, így ez hosszútávon
zavaró hatású lehet. Megoldását szorgalmazni kell. Mosonszolnokon a legnagyobb foglalkoztatók a
Visiocorp Hungary Bt. a BOS Bt, és az SMR. Ezek a cégek autóipari beszállítók, termelésüket a
letelepedésüktől fogva folyamatosan fejlesztik. Stratégiájuk szerves része a mindenkori vevőkkel
fenntartott hosszú távú kapcsolat, ez egyúttal hosszú távú foglalkoztatást jelent a községnek. A községben
további befektetési lehetőség a területhiány miatt már nincs.
A mezőgazdasági szegmensben a Lajta-Hanság Zrt. növénytermesztési és tehenészeti szövetkezet
tevékenykedik a település nyugati oldalán található telephelyén. Jelenleg az Óvár-Argo Zrt. a társaság
tulajdonosa. Eredményességét a jól kialakított egymásra épülő növénytermesztési, állattenyésztési,
feldolgozási és kereskedelmi rendszerének és magas színvonalú szolgáltatásainak köszönheti.
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Mosonszolnokon a gazdasági
területeihez és a településen
áthaladás szempontjából is
fontos kapu a településen
található vasútállomás. Az
esztétikus
megjelenésre,
valamint a környezet kellemes
kialakítására
érdemes
odafigyelni,
ezzel
már
áthaladás közben is vonzó
képet mutatva a faluról.
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ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ
A szépség görög fogalma tágabb volt, mint az újkori esztétikai szóhasználat, hiszen a szép
dolgok, alakok, színek stb. mellett a szép jellemekre, szokásokra, gondolatokra, sőt szép
törvényekre is kiterjedt. A szép kezdetben szorosan összefonódott a valamire való
alkalmassággal. Xenophón ebben az értelemben idézi fel Szókratész szavait szép és jó
egységéről. A trágyahordó kosár is lehet szép, ha szépen van elkészítve, és betölti feladatát, és
egy aranypajzs is lehet rút, ha rosszul csinálták meg:
„Hiszen minden ott jó és szép, ahol helyénvaló, rossz azonban és rút, ahol helytelen.”

Xenophon: Emlékeim Szókratészról.

Arra, hogy mitől szép egy lakóház nem lehet egyszerűen válaszolni. A szépség nem szubjektív,
szép az ami érdek nélkül tetszik. Ebben a fejezetben nem szeretnénk egyoldalúan állást
foglalni, leszűkíteni a lehetőségeket. Viszont szeretnénk bemutatni, hogyan kerüljük el a
legáltalánosabb hibákat.
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TELEPÍTÉS
A településen a családi házak
telepítése jellemzően oldalhatáron
álló, a telken belüli elhelyezkedése az
utcára merőleges rendszerű.
Az utcára merőleges kialakult
beépítésnél
a
nem
utcára
merőlegesen
telepített,
indokolatlanul,
nagymértékben
hátrahúzott családi ház építése nem
javasolt.

A családi házak nagy részben a telek
oldalhatárán állnak, a ház mögött
növényzettel határolva kialakítható a
védett kert.
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A településen számos utcaszakasznál (főként a történeti településrészen) a családi házak telepítése előkert nélküli, oldalhatáron álló.
Új családi ház építése esetén a telepítést a telek oldalhatárára, előkert nélkül javasolt kialakítani.
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MAGASSÁG
Mosonszolnokon a családi házak magassága területenként közel azonos. Találhatunk a településen a 80-as, 90-es években épített többszintes családi házakat, valamint a
későbbi időszakban megvalósult egyszintes családi házakat.
Fontos, hogy amelyik területen kialakult az építmények magassága, új építésnél igazodni kell hozzá. A meglévő épületek közé épülő új házaknak hasonló magassággal kell
épülniük, mint környezetük. A túl magas, vagy alacsony házak nem illeszkedik Mosonszolnok kialakult utcaképeibe.
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TETŐHAJLÁSSZÖG
Mosonszolnokon a családi házak tetőhajlásszöge kettős képet mutat. A 90-es években és az előtt
épült házak tetőhajlásszöge jellemzően negyven fokos, míg a későbbi korokban épült egyszintes
családi házakra inkább a huszonöt fokos tetőhajlás a jellemző.
A meglévő épületek közé épülő új házaknak ezt figyelembe kell venni, és hasonló
tetőhajlásszöggel kell megépülniük, mint a környezetüknek.
A túl magas illetve túl alacsony hajlásszögű tetővel rendelkező épületek nem illeszkednek a
település utcaképeibe.
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TETŐFORMA
Mosonszolnok történeti településrészén a családi házak
tetőformája jellemzően egyszerű. Új házak építésénél a
szomszédok figyelembevételével kell illeszkedni.
Amennyiben az építési telek körül kialakult egy
nyeregtetős házakból áll az 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 szomszédokhoz hasonló tömegű és tetőformájú.
Ha viszont az új beépítésű utcákon a tördelt tetőforma
készül többségben, akkor az illeszkedés miatt javasolt a
szomszédhoz hasonló tetőidom kialakítása.
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ANYAGHASZNÁLAT
Mosonszolnok épületeinek színvilága változatos, mégis
megfigyelhető egyfajta illeszkedés, hasonló anyag és színhasználat.
A településképi illeszkedés fontos eleme az is hogy az új épületek
hasonlóak legyenek színhasználatban a már kialakult területek
színhasználatához. Ez persze nem azt jelenti, hogy a település az
unalmasságig egyforma házakból álljon. Másrészt a feltűnő és kirívó
szín diszharmóniát eredményez egy területen.
Továbbá az anyaghasználatban is viszonylagos szabadsággal, de
alkalmazkodni kell a területen kialakult követendő példákhoz. Lehet
ugyan szép egy fémlemez fedés is, de nem egy kialakult,
jellegzetesen vakolt környezetben.
Persze némi szabadságot nyújt az újonnan kialakuló településrész is
ebben a kontextusban, de ott is oda kell figyelni arra, hogy stílusos
településrészt hozzunk létre, igényes építészeti megoldásokkal.
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KERÍTÉS
Mosonszolnokon az előkert nélküli telkeknél a kerítés, vagy néhol csak a kapu köti össze az
épületeket. Ebben az esetben javasolt az áttört térelhatárolás használata. Amennyiben mégis
tömör kerítésben gondolkodnak a tulajdonosok érdemes természetes anyagokkal
megvalósítani.
Az előkertes, nagyobb kerítésfelülettel rendelkező házak esetében sem ajánlott a teljesen tömör
kerítés. Az áttört felületek szellősebb, könnyedebb hangulatot adnak az utcaképnek, nem
mellékesen a napsütést is átengedik.
Mindkét esetben a természetes anyagok kombinálására érdemes törekedni, a faluban már szép
számú jó példát követve. Amennyiben a tömör kerítés mellett dönt az építtető, a természetes
anyaghasználat elengedhetetlen. A hátsókertek térelhatárolása rendszerint dróthálós
megoldással történik, mely funkciójának eleget tesz, mégis nyitottságot képes kölcsönözni a
zártabb hátsó részeknek.
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TORNÁCOK, ELŐTETŐK
A népi építészet egyik könnyen felismerhető, jellegzetes eleme az
oldalsó oszlopos tornác. A tornác kialakítása, elhelyezése is számos,
részleteiben eltérő megoldás lehetséges.
A tornác az a folyosószerű, félig nyitott tér, mely átmenetet képez a kert
és a ház között. Nyáron kiválóan árnyékol, télen viszont megfelelő
tájolás mellett nem állja útját az alacsonyan sütő napsugaraknak. Véd
az esőtől, hótól, forróságtól.
Az ilyen régies kialakítású házak favázas vagy oszlopos tornácai szép
követendő példák.
A mai épületek esetén a tornác gyakran lerövidül, a bejárat az utcával
szembe kerül. Megszélesített, vagy terasz fedéseként használva az
épület legkellemesebb helyét alkothatják.

42

AJTÓK, ABLAKOK
Az épületek megjelenését és hangulatát a
nyílászárók nagyban meghatározzák. A zárt épület
tömeggel így nyitunk a külvilág felé, ezért nem
mindegy milyen módon tesszük ezt.
A népi építészet házain, régi középületek fából
készült, osztott ablakokat, ajtókat használtak.
Mosonszolnokon
leginkább
barna
színű
nyílászárókkal találkozhatunk. A módosabb régi
épületek nyílászáróit faragásokkal díszítették. A
településen az ablakok jelentős része álló arányú.
Az új épületek építésénél célszerű a tetszőleges
anyagú, de fa mintázatú síküveges nyílászárókat
részesíteni előnyben. A védett épületeknél ez
esetben el lehet térni. Az álló formátumú ablak
használata az arányai miatt előnyösebb, mint a
fekvő. A nyílászárók megegyező anyagból és
színben készüljenek. A garázskapuk elhelyezésénél
kerülni kell az utcai homlokzatra helyezést,
amennyiben megoldható.
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HOMLOKZATKÉPZÉS
Mivel az utcai homlokzat az épület arca, nagyon fontos az utcaképhez
illeszkedő szín- és anyaghasználat, valamint a hagyományos arányok
megtartása. Kialakításakor törekedni kell a hagyományos arányok
megtartására, a kellemes arányú ablakok megfelelő kiosztására, ezen túl
természetes, (pl. fa) anyaghasználattal, minimális boltív alkalmazásával
enyhíthetünk az erőteljes ipari megjelenésen.
Az épületek homlokzatának, oromfalának, tűzfalának kialakításánál a
területen hagyományos vakolt architektúra alkalmazása javasolt.
Kerülendő a homlokzat túlzott - kővel, fával vagy téglával történő burkolása. A homlokzati felületek és nyílászárók színei esetében kerülni
kell a túlzottan élénk vagy túlzottan sötét színek (lila, kék, piros…)
használatát és a környezethez alkalmazkodó természetes színeket kell
előnyben részesíteni. Egy adott épületen nem ajánlott túl sok eltérő szín
vagy árnyalat alkalmazása.
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RÉSZLETEK
Mosonszolnokon több helyütt fellelhető a kapuk, kerítések díszítéseként a rózsa
motívum. Kevés helyen fellelhető a kastély kerítésének egykori építészetre
jellemző oszlopdísz, valamint pár helyen feltűnik a mai korra jellemzőbb
kovácsoltvas oszlopdíszítő elem is. Ezek ékes díszei a falunak. Lehet díszítő részlet
akár az ápolt növényzet, egy mívesebb postaláda vagy egy régebbi használati
tárgy. A település egészséges képéhez hozzá tartozik az utcafásítás, az
utcabútorok telepítése, a szép virágok kiültetése. Ez által olyan hangulatot lehet
teremteni egy településen, hogy az ott élők és oda látogatók szívesen sétáljanak
az utcáin.
Itt is fontos említést tenni a túlzott giccs elkerülését, hiszen ha túlzásba visszük a
díszítést, azzal nem feltétlenül emeljük az összképet.
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MAI PÉLDÁK
Új ház építésekor, átalakításakor az épület
tömegalakítása településképi szempontból is
kiemelkedő szereppel bír. A túldimenzionált házak
építése mindenképp kerülendő. A tömeg alakítása
egyrészt függ a környező épületek tömegétől,
méreteitől, másrészt a település tömegalakítási
sajátosságaitól. A túl nagy tömegű, terjengős épület
elnyomja a környező, kisebb épületeket, jelentősen
rontva az utcakép összhatását. Javasolt a nem túl
széles épületek kialakítása, a nagy tömeg
hagyományos arányúvá alakítása, vagy legalább
az utcai homlokzat tömegének szűkebbre szabása.
Ugyanígy káros lehet a tető hajlásszögének
nagymértékű eltérése a környező épületek
tetőhajlásszögétől. Az egyszerű, falusias környezetbe
illeszkedő tömegformálás nemcsak településképi
szempontból előnyös, hanem épületenergetikailag
is, illetve a kertkapcsolat megteremtése, a ház és a
kert együttélése is könnyen megteremthető.
Anyaghasználat szempontjából mindenképpen a
természetes anyagok – kő-, faburkolat, vakolt
falfelületek -, és visszafogott színezés részesítendők
előnyben. A különböző díszítő elemek elhelyezését is
megfontoltan kell végrehajtani, hiszen egy jó helyen
lévő visszafogott motívum emeli az összképet, míg
egy összevágott műalkotás, esetleg tömegével
indokolatlanul sok díszítés kialakítása csak ront az
összkép megítélésén.
Fontos hogy minden új építésnél, vagy felújításnál
már a tervezés szakaszában nagy gondot fordítsunk
az illeszkedés megteremtésére, hiszen könnyebb
„kétszer mérni és egyszer vágni”.
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Mai jó példák
más
településekről
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UTCÁK, TEREK

A kialakult helyzethez – például járdazöldsáv- árokúttest arányaihoz – való alkalmazkodással egységes
látványt
teremthetünk.
Környezetünkhöz
alkalmazkodni az utcakertjeinkben alkalmazott
fajokkal is tudunk. Egy-egy díszesebb utcakert, egy
nyírott sövény vagy a felsővezetéket el nem érő fák –
például csörgőfa, gömbjuhar, vérszilva – kellemes,
rendezett látványt nyújtanak. A porták előtti terület
ápolásával, dísznövények vagy jellemző gyümölcsfák
telepítésével,
díszes
kiültetésekkel
harmonikus
utcaképet teremthetünk. Persze itt is fontos észben
tartani a mértékletességet, és az igazodásra is illik
odafigyelni.
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HIRDETÉSEK, REKLÁMTÁBLÁK
Az utcaképhez a hirdetőtáblák, reklámfelületek,
cégérek is ugyanúgy hozzátartoznak, mint az épületek
vagy a növényzet. De hogyan hirdessék portékájukat,
szolgáltatásukat az emberek úgy, hogy az ne legyen
zavaró? Az elsődleges cél a figyelemfelkeltés, és nem a
járókelők rosszallásának kiváltása. A hirdetés lényege a
tájékoztatás, amelyet utcaképbe illően is meg lehet
tenni. Nem szabad megengedni a hirdetések oda nem
illő formáját és mennyiségét, mert a településkép
leromlásához vezet.
Mosonszolnokon
a
műemléki
környezetben
reklámhordozó nem helyezhető el. Amennyiben új
reklámhordozó kerül felszerelésre, szükséges az alapvető
esztétikának
megfelelnie,
mint
például
az
anyaghasználat,a szín, a tömeg, de alkalmazkodnia kell
a környezete jellemzőihez is.
A község egyéb területén csak a szabályozásnak
megfelelő reklámhordozó helyezhető el.
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