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Bevezetés, köszöntő
Göcsej kapuja - Sárhida
Az emberi kultúra jól látható, maradandó nyomai a települések, mely lenyomata és hordozója a
települési közösség múltjának és jelenének, tükrözője a társadalmi és gazdasági berendezkedés
és a közösség kultúrájának. Egy település jellegét a természeti és az ember által alkotott elemek
határozzák meg. Minden település más és más. Minden település rendelkezik olyan sajátos, csak
az adott településre jellemző vonásokkal, amelyek a történelem során örökölt elemek, és amelyeket napjaink folyamatos építészeti tevékenysége alakít. Az egyedi arculat megőrzése a települések számára fontos feladat.
Sárhida a Válicka-pataktól nyugatra található egy szántóföldes-erdős területen. A községről páratlan szépségű kilátás nyílik a Válicka-völgyére. Arculatát, épített és természeti örökségét nagymértékben meghatározza a táj, ami körül veszi.
A településképi arculati kézikönyv célja, egy olyan szemléletformáló kiadvány kidolgozása, mely
a helyi lakkosság, döntéshozók, újonnan betelepülők számára nyújt tájékoztatást az épített és
természeti értékekről, a település építészeti arculatának jellemzőiről, és iránymutatást az épített
környezet alakításával kapcsolatos elvárásokról. Az arculati kézikönyv nem kizárólag szakembereknek készül, elsősorban a lakosságnak, az építtetőknek nyújt tájékoztatást. A jogszabályok
útvesztője helyett röviden, lényegre törően, ábrák segítségével és mindenki számára érthető módon mutatja be egy közösség környezetalakítással kapcsolatos elvárásait.
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Arculati kézikönyv bemutatja Sárhida meglévő épített és természeti értékeit, településképi karakterét, építészeti hagyományait. Javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek és
tájhasználat alkalmazására, mint az épületek, építmények településképhez való illeszkedését
biztosító anyaghasználatára, tömegformálására, homlokzati kialakítására és a zöldfelületek kialakításának módjára
Egy összetartó közösség, mint amilyen településünk akkor jár jól, ha a jelenben a jövőt építi,
ezért fontos számunkra, hogy megőrizzük értékeinket, de ugyanakkor nyitottak vagyunk a modernista elvárásoknak. Bízunk benne, hogy természeti környezetünk, békés, nyugodt, egészséges, emberbarát településünk vonzó lehet a jövőben.
Mázsa Ferenc
polgármester
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A település bemutatása
Általános településkép, településkarakter

Sárhida története, szerkezeti fejlődés
A községet magába foglaló Válicka-völgye kistérség földrajzilag a Zalai dombság ölében elhelyezkedő vidék, kaput nyit Göcsej észak-déli dombvonulatába azáltal, hogy a térség közepén
végighúzódó Válicka-patak alkotja a hagyományosan Göcsejnek nevezett tájegység határát.
2.1. Sárhida története
„Johannen Lictum Fodor de Sarhyda” – így említik először Sárhidát az oklevelek 1382-ben, arról
tudósítva, hogy a településen Fodor Jánosnak volt birtoka. A község neve valószínűleg egy Sár
(tulajdonképpen sárga, szőke) nevű személy birtokán épült Válicka-hídra utal. Értelmezhető
azonban Saul hidá-ból is, hiszen a Hencidába olvadt Sálhida adatai között Sarhyda is szerepel.
A község a török pusztításig a mai Arany János utca déli (alsó) szakaszának térségében helyezkedett el. Volt ott egy feljáró út, ami nyugati irányban a dombos erdőségbe vezetett. A török korban ott alakult ki az a falurész, ami jelenleg is meg van. Az első település – a területnagyság és
az elhelyezkedés alapján – valószínűsíthetően mintegy 150-200 főt számlált. Az oklevelek, amelyek főként birtok- és periratok, tanúsítják, hogy élő, gazdálkodó községről van szó, ahol főként
az alábbi családnevek fordultak elő: Őr (1408.), Gál (1411.), Sárhydai (1463.), Csentericz, Gálfi,
Hencsei, Pethe (1512.). Egy 1542-ből származó latin nyelvű jegyzőkönyvben szerepel Sárhydai
Pál neve is Paulus de Sarhyda alakban.

7

1641-ben a törökök felégették a feljáró út mellett levő falut. A lakosság védettebb helyre, a közeli
erdőbe, illetve annak irtásterületeire költözött. A dombok és az erdő által védett házakat a portyázó török már nem vette észre.
Abban az időben a sárhidaiak Bakra jártak templomba. Később, a török kor után, a környék egyházi központja Csatár lett.
Mária Terézia elrendelte az anyakönyvvezetést, s attól kezdve pontos feljegyzések vannak a
születésekről, házasságkötésekről, elhalálozásokról. E feljegyzések akkoriban latin nyelven íródtak.
Korabeli elbeszélések, forrásmunkák és más kordokumentumok alapján megállapítható, hogy
Sárhida történetében nem fordultak elő különleges események, mint pl. tűzvész, pestisjárvány
stb.. A mindenkori faluközösség élte a lankás dombok közötti zárt, csendes életét. Lázadások,
zendülések ebben a térségben nem voltak.
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharcban viszont már részt vettek a községből. Emléküket a falu főterén 1993-ban felállított kopjafa őrzi, rajta a 13 honvéd nevével. A forradalom utáni
időszak, majd a kiegyezés kora is csendes eseménytelenségben telt. Az iskola létrejöttén kívül a
múlt század 90-es éveiben az oláh cigányok megjelenése hozott némi változást. Számuk jelenleg
mintegy 120 fő, akik zömmel az Arany János utcában laknak. Az 1970-es évektől kezdődően
több vegyes házasság is előfordult. A cigányság a falu lakosságának mintegy 16%-át teszi ki, de
ez az arány a 14 év alatti fiatalok esetében 30%.
A világháborúk viharai nem hagyták érintetlenül ezt a térséget sem. Az I. világháború áldozatainak száma 24 fő, a II. világháborúé pedig 28 fő volt, akiknek méltó emléket 1992-ben sikerült
állítani.
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1945. tavaszán földosztásra került sor, amely során a baki uradalom területéből 42 sárhidai család kapott összesen 200 katasztrális hold területet. Lassan normalizálódott az élet, bár a leventék
és a hadifoglyok közül sajnos nem mindenki tért haza. Ebben az időszakban több párt is alakult,
de igazán csak a Független Kisgazdapártnak
volt jelentősége.”
(forrás: Sárhida örökségvédelmi hatástanulmánya)

Az I. katonai felmérési térkép (1763-1787) tanúsága szerint a „Sárhida” község néhány házból
állt csak. Ezek nem maradtak fenn a mai időig. A
lakóházakat a domboldalakra építették. A községet nyugatról erdőségek határolják, keletről
pedig a mocsárral körülvett Válicka patak.

Ezen a II. katonai felmérési térképen (18061869) már egy nagyobb falu látható, több kis
utca alkotja a beépített területet, ami a korábbi
térképhez képest növekedett. Új szerkezetet
alkotó elem a vasútvonal, Sárhidán vasúti megálló is létesült, valamint a Bak – Zalaegerszeg
összekötő út, ami mellett meg is jelent néhány
épület a nyugati oldalon. A külterület nagy része
továbbra is erdő, szántó illetve mocsár.
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Az 1941-es térképen a „Váliczka-patak” menti mocsarak lecsapolása is megtörtént. Sárhida lakott
területe növekedett, újabb utcák nyíltak. Vélhetően
a mai Béke utca húzódik a dombvonulat gerincén,
és attól keletre valamint nyugatra ábrázol a térkép
épületeket.
A külterület művelési módján nem látható változás,
új szerkezeti elem nem jelent meg.
(térképi forrás: www.mapire.eu/hu)

Ezen a 2017. évi műholdfelvételen jól látható, hogy Sárhida szerkezete a XX. század folyamán
jelentős változásokon esett át. A munkahelyre történő ingázás, a személygépkocsik
elterjedése és a vasút fokozottabb igénybevétele egy szinte különálló falurész kialakulásához vezetett. A 7410-es út (Bak – Zalaegerszeg) mellett kezdtek építkezni a lakók,
az ófalui résztől teljesen elkülönülve.
A mai Kossuth Lajos utca már szabályos
fésűs beépítésű. A Béke és Kossuth L. utcák összekötése céljából körülbelül 20 évvel
ezelőtt kezdődött el a Pacsirta utca kialakítása és beépítése.
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A község nyugati településhatára menti részén egy
széles erdősáv húzódik. A belterülethez közelebbi
földek művelt területek, néhány erdőfolttal tűzdelve.
A vasúttól keletre a 74 sz. főútig – a Felső-Válicka
patak völgye - vízfolyásokkal szabdalt vizenyős
terület, aminek egy része már beerdősült. A keleti
településhatár mentén kezdődik egy domb, aminek
Sárhidán fekvő része bokrokkal, fákkal tűzdelt füves terület, de Pölöske község területén már erdőben folytatódik.

2.2. Általános településkép, településkarakter
A községet magába foglaló Válicka-völgye kistérség földrajzilag a Zalai dombság ölében elhelyezkedő vidék, kaput nyit Göcsej észak-déli dombvonulatába azáltal, hogy a térség közepén
végighúzódó Válicka-patak alkotja a hagyományosan Göcsejnek nevezett tájegység határát.
Községünk a völgyekbe, domboldalakra települt.
A táj térszerkezetének, ökológiai hálózatának alapja a gazdag, diverz vízrendszer és a hozzá
kapcsolódó vizes élőhelyek lineáris rendszere. Erre fűződnek fel a művelt területekkel vagy az
erdőkkel fedett dombsorok. A legfontosabb térszervező elemek a völgyek, főképp a Válicka és az
azt tápláló kisebb patakok.
Az erősen tagolt geomorfológiai viszonyok miatt a terület nem volt alkalmas a nagy, összefüggő
monokultúrák kialakítására. A szántóterületek nagysága a legjelentősebb. A tájra jellemző nagy
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kiterjedésű erdők Sárhidán is jellemzők. Az erdők a szomszédos községek erdeivel alkotnak egységes felületet.
A község közigazgatási területén erőteljesen érződik az emberi hatás, kiemelten Zalaegerszeg
város közelsége és az olajipar tevékenysége. Az intenzív antropogén tevékenység hatására érintetlen természetes élőhely gyakorlatilag nem maradt fenn.
A község két részre osztható. Az Ófalu valamikor az Arany János utcától nyugatra alakult ki, itt a
domborzati viszonyoknak megfelelő szűk, zegzugos, organikusan nőtt utcák mentén épültek ki a
lakóterületek. A Petőfi Sándor utca völgyben halad végig, a tőle keletre és nyugatra fekvő utcák
és lakótelkek már domboldalakra kúsznak fel. A legmagasabban a Táncsics Mihály és a Béke
utcák fekszenek. A telkek spontán telekosztódással jöttek létre, a zalai községekre jellemző nadrágszíjtelkektől eltérően legalább 20 méter szélességűek, és nem túl mélyek. A telkek mérete
alkalmas volt a régi időkben szokásos állattartás és mezőgazdasági tevékenység végzésére. A
szabálytalan alakzatú telkek miatt az épületek is szabálytalan, néha festői elrendezésben állnak a
telekhatárokhoz és egymáshoz viszonyítottan. Ezt a jellemzőt a mai napig megtartották ezen a
területen, annak ellenére, hogy sok épületet az elmúlt időben többször átépítettek.
A későbbi közlekedési helyzet megváltozása egy szinte különálló falurész kialakulásához vezetett. Elkészült a vasútvonal, a 7410-es Zalaegerszeg – Bak összekötő út, valamint a 74-es főút. A
személygépkocsik elterjedésével és a vasút fokozottabb igénybevétele miatt a 7410-es út mellett
kezdtek építkezni a lakók, az ófalui résztől teljesen elkülönülve. A mai Kossuth Lajos utca már
szabályos, fésűs beépítésű tervszerűen kialakított szabályos telkekkel. A Béke és a Kossuth Lajos utcát összekötő Pacsirta utca viszonylag új kialakítású, körülbelül 20 éve kezdték el a kialakítását és beépítését. A Pacsirta utca tulajdonképpen alvófalu, hiszen a lakók szinte csak este ta12

lálhatók otthon. Az utóbbi időben megindult vándorlási tendencia jellemző községünkre is, hogy a
városokból a környező falvakba települtek ki a családok, de az oktatási intézmények, és a munkahelyek továbbra is Zalaegerszegen vannak, ezért reggeltől estig a városban tartózkodnak az itt
lakók.
Községünk építészeti arculatát tekintve az épületállománya vegyes képet mutat. Az utcaképek
nem egységesek, mert a földszintes, a tetőtér
beépítéses, és az egy-két emeletes lakóházak
felváltva sorakoznak egymás mellett.
A legidősebb épületek az Ófalu településrészen találhatók, utcára merőleges gerinccel,
oromfallal vagy csonka kontyolt nyeregtetővel
készültek. Az épületek elszórtan, szabálytalan
elrendezéssel, a domborzati viszonyokat követve, de mégis harmonikusan helyezkednek el
az utcákban. A telkek is szabálytalan formájúak, változó méretekkel és teleknagysággal,
melyek a spontán történeti fejlődés eredményeként jöttek létre. Az előkert mélysége változó, 0-tól akár 10 méter is előfordul. A szabálytalan telekstruktúrát természetes módon az
épületek elrendezése is követte, az épületek
többségét az északi oldalhatárra helyezték el,
egyszerű tömeggel és tetőformával. A lakóhá13

zak egy része még őrzi a hagyományos falusi formákat, a nagy többség
azonban átépítésre, illetve elbontásra került, mellyel
egyidejűleg eltűntek a falusias építészeti jegyeket hordozó tömegarányok, nyíláskiosztások, jelentősen
megváltoztatták az épületek nagy
részének

homlokzatát,

tömegét.

Megjelentek a hagyományos falusi
formájú épületek méretétől, jellegétől, arányaitól egyaránt idegen épületek.
A következő építészeti kor az 1960-70-es évekre
jellemző sátortetős „kockaházak”-at hozta magával, szakítva a népi építészettel sablonos megjelenést kölcsönözve az épületeknek
Elsősorban a Kossuth Lajos utca nyugati oldalára jellemző a leginkább.

A Kossuth Lajos utca keleti és az
Arany J. utca nyugati oldalán az 1980as években divatos tetőtér beépítéses
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lakóházak jelentek meg utcára
merőleges gerincű nyeregtetővel,
utcára néző erkéllyel és hatalmas
oromfalakkal.
A Pacsirta utca, a legújabb lakóterülete községünknek, mely egy
teljesen új építészeti jegyeket magán hordozó épületekkel épület be. Az 1990-es években jött divatba az „amerikai típusú” és a
mediterrán stílusú lakóépületek. Az épületek földszintes, illetve tetőtér beépítéses kialakításúak,
alacsony tetőhajlásszöggel, a telkek mérete és kialakítása kizárólag a pihenést szolgálja, állattartás, egyéb mezőgazdasági tevékenység nem jellemző.
Ezekben az utcákban az utak nyomvonala, a telkek kialakítása tudatos tervezés eredményeként jöttek létre, a
telekformák sokkal szabályosabbak, ezáltal az épületek
elrendezésében is egyfajta szabályosság teremtődött:
az előkert mérete, a beépítés módja egységesen került
meghatározásra, megadott rend szerint került beépítésre az utca.
A legújabb kor építészete vegyesen alkalmazza településünkön a kontyolt nyeregtetőt, a sátorte-
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tőt, az oromfalas - nyeregtetős, a félnyeregtetős és a mediterrán tetős megoldást is, melyek elszórtan a meglévő beépítések között egyaránt megjelennek.
A községben nagyon változatos az utcai kerítések formája. Anyagjukat tekintve legjellemzőbb a
fém, a fa és a sövény és ezek kombinációja. A magasságukat tekintve egységesnek mondható,
ezáltal egységes utcaképet alkotnak.

Utcabútorok, táblák
A közterületeken telepített utcabútorok egységes képet mutatnak. Fából készültek és színezésük
is hasonló.
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Utcahálózat
A község utcahálózata az Ófaluban organikus, kanyarokkal
tarkított, nőtt szerkezetű, a domborzatot követi. Itt az utak
szélessége változó kialakítású, a mellettük lévő zöldsáv szélessége keskeny, mely nem alkalmas növénytelepítésre. A
zöldfelületet a kertek zöld növényzete adja.

A Bak-Zalaegerszeg összekötő út mentén kialakult új, különálló településrészen az utak mérnöki célú szabályozás
eredményeként jöttek létre. Az utak
nyomvonala közel egyenesnek mondható, megfelelő szélességűek. Az utak
mellett változó szélességű zöldsáv található. Egybefüggő fasorok nincsenek,
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elszórtan egy-egy faegyed található.
A községben kiépített belső önkormányzati úthálózat aszfaltozott, gyalogjárda kevés található.
Egy gyalogút található a községben a Béke és a Pacsirta utca között. A parkolás az utak mentén
történik. A polgármesteri hivatal, az élelmiszer bolt és temető mellett van kiépített parkolóhely.
A települést a 7410. számú önkormányzati úttal párhuzamosan, szintén K-i irányból határolja le a
Rédics-Zalaegerszeg vasútvonal, amely községünkben vasúti megállóval rendelkezik.
Külterület
A táj gazdag kőolaj nyersanyagban, kitermelése folyamatos. A nyers kőolajat a szomszédos Gellénháza-i feldolgozóba szállítják a földfelszín alatt elhelyezett olajvezetékek. Az olajipari létesítmények miatt magas a kivett területek aránya. Ezek hatására érintetlen természetes élőhely gyakorlatilag nem maradt fenn. A másodlagosan kialakult élőhelyek a természetközeli állapotú erdők,
a Felső-Válicka melletti gyepek természetvédelmi jelentősége a többi terület rendkívül intenzív
használata miatt felértékelődött. A patakot árkokkal szabdalt rétek, nádasok, spontán cserjésedő,
beerdősülő legelők, mesterségesen ültetett erdők övezik. Az erdők kezelt, azaz emberi beavatkozásokkal érintett erdőterületek. Jelentős részük ültetett, a hazai őshonos mézgás éger fafajból áll.
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A külterület legnagyobb részt szántó művelés alatt áll, de jelentős a gyepek aránya is, melyek
jelentős része a lecsökkent állatállomány miatt kezeletlen.
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Örökségünk
Településképi szempontból meghatározó építészeti, műemléki, táji és természeti értékek, településképi
jellemzők

3.1. Építészeti értékek és régészeti értékek
Községünkben még néhány ház megőrizte a népi építészet jellegzetességeit,
némi helyi sajátossággal ötvözve. Építészeti arculata a helyi hagyományos épületstílus jegyeket viselő épületek és az
újkori épületekkel ötvözete. Településközpont a Templom körül alakult ki. A
községben nagy számban találhatunk a
XIX. században vagy a XX. század elején épült ún. parasztházakat, annak
nemes értelmében. Az idők folyamán
természetesen színesedett a település
épületállományának összetétele, hiszen
a mindenkori építészeti stílusnak és
divatnak megfelelően épültek az újabb
házak. A községet vegyes utcakép jellemzi. Állattartó és egyéb melléképületek a lakóépületekkel
többnyire egybeépülve a hátsókert felé sorakoznak.
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Szent Őrzőangyalok templom
A szépen felújított római katolikus templom az Ófalu szélén, a temető mellett, az óvoda szomszédságában található. A templom 1903-ban épült, majd 1993-ban bővítették. A templomnak
mindig is nagyon komoly szerepe volt és van egy település életében, a falu településszerkezete,
társadalmi élete egyaránt a templom köré szerveződött, a templom ugyanolyan mélyen átszőtte a
falu mindennapjainak életét, ahogy a keresztény vallás az ember mindennapjait. A falusi templomok általában 15-20 méter hosszú, egyhajós, terméskő vagy téglafalazású épületek voltak. A
templom körül körülbelül mintegy 50-100 méter átmérőjű kerített temetőkert található.

Lakóépületek
A múlt századi lakóépületek egységes formában épültek. A paraszti családok leggyakrabban 3
osztatú, utcára merőleges lakóházat építettek. Az utca felől kapott helyet a tiszta szoba, középen,
a bejáratnál volt a lakószoba a konyhával, hátul pedig a kamra.
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A nyeregtetős épületek falazott oromfalas
kialakításúak. Az utcai homlokzaton kettő
álló vagy egy fekvő ablak kapott helyet, az
oromfalon kettő lőrés szerű nyílás szolgálta a padlás szellőzését. Nyílásrendjük a
vidékre jellemző építészeti jegyeket viseli
magán, az utcai homlokzat általában díszítet volt: leginkább a nyílászárókat körben
és az oromfalat díszítették vakolatmotívumok, s nagyon jellemző a két-három
különböző színű vakolattal történő díszítés. Az épületeket változó előkert mérettel
telepítették. Fedésük natúr cserép, a falazatuk anyaga tégla. Megtalálható az egyszerű téglalap alaprajzú parasztház, melyek bejárata nincs kiemelve az épület
tömegéből, de találunk példát a keresztszárnnyal kihangsúlyozott bejáratú lakóépületre és tornácosra egyaránt. A család ellátását szolgáló állattartás építményei legjellemzőbben közvetlenül a
lakóházhoz csatlakozva a hátsókert felé sorakoznak.
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A megmaradt parasztházak homlokzatain még láthatók korhű vakolatmotívumok, értékes homlokzat díszítések, arányos nyíláskiosztások, melyek jellegzetességüket, a kor építészeti hagyományait mutatják be. A homlokzat színezésére a sárga, a fehér vagy ezek szürkével és vörössel
való kombinálása volt a legjellemzőbb.

A községben egy polgári épületet
találhatunk, ami a falusi hagyományoktól eltérő építészeti jellemzőkkel bír: manzárd tető, utcával párhuzamos telepítés, utcai
homlokzat középső része ívesen
hangsúlyozott.
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Régi iskola épülete
A közel 100 esztendős középület
az ófaluban épült fel. Nyílászárói,
tömegaránya eredeti állapotban
megmaradtak.

Az 1960-as és 1970-es évektől a polgárosodás
megindulásával újabb épületforma jelent meg, a
sátortetős kockaház, amely szakított a hagyományos népi építészet formavilágával, és egyúttal a
modern élet szimbóluma lett.

A lakóházak új

formában, az utcával párhuzamos tengellyel
épültek. Utcai homlokzatukon két darab fekvő
ablak kapott helyet, ami a szobák számát hívatott
illusztrálni. Homlokzatdíszük egyszerűbb, általában az ablaksáv kapott díszítést. Tetejük elsősorban sátortető. Tetőfedő anyagként natúr cserepet és sík műpalát is használtak.
Az 1980-as évektől egy új épülettípus jelent meg, a tetőtérbeépítéses, emeletes, oromfalával az
utca fél forduló családi házak, melyekkel a hagyományos porták fokozatosan eltűntek, és vele
elpusztult a hagyományos falukép is. Az új lakóházak elő-és oldalkerttel épültek, utcával merőleges gerinccel. A tetejük nyeregtető, a tetőfedés anyaga jellemzően cserép. Az utcafronton hatal25

mas oromfalak jelentek meg. A méreteiben megnövekedett épületek miatt a kert használatának
jellege is inkább a lakóudvar, lakókert irányában tolódott el.

Feszületek, emlékmű, kopjafa
Településünkön négy feszület található, egy a temetőkertben, egy a Dózsa utca egyik lakóépületének előkertjében, egy a polgármesteri hivatal előtt, egy pedig a belterület észak-nyugati határában. Anyagjukat tekintve mindegyik kő, illetve műkő. A keresztek egy részét magánszemély vagy
család állíttatta, más esetekben azonban több személy vagy család, esetleg egy egész faluközösség fogott össze.
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Sárhida község önkormányzata a hozzátartozók és az adományozók jóvoltából emlékművet állított 1992-ben az I. és II. világháború áldozatainak emlékére a temető bejáratánál. Az emlékműre
erősített márványtáblákon mindkét háborúban elesett
hősi halottak nevei szerepelnek. A középen elhelyezett
táblán a következő felirat olvasható: " AZ I. ÉS II. VILÁGHÁBORÚ ÁLDOZATAINAK EMLÉKÉRE" Alatta:"1848-49

SZABADSÁGHARC

ÁLDOZATAINAK

EMLÉKÉRE" Az alsó tábla pedig a következő feliratot
tartalmazza:" A HOZZÁTARTOZÓK ÉS SÁRHIDA
LAKOSSÁGÁNAK ADOMÁNYAIBÓL KÉSZÜLT 1992BEN" Az emlékmű felső részére a bronzból készült
Magyarország címer, tetejére pedig egy kisméretű feszület került.
(forrás: www.kozterkep.hu)

Sárhida község önkormányzata az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulójára kopjafát állíttatott. A kopjafa a polgármesteri hivatal mögötti parkban került elhelyezésre, a közelébe
ültetett tuják mára szépen megnőttek, így a
kopjafa kissé már eltörpül mellettük. A kopjafa felső része díszesen faragott, az alatta
lévő kiszélesedő oszlopon a magyar címer
látható. Lejjebb a következő felirat olvasható:
"AZ

1848-49-ES

SZABADSÁGHARC

SÁRHIDAI HONVÉDEI " Utána 13 név
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szerepel, majd a felállítás évszáma: 1993. A kopjafa hátoldalán az alkotó, Fülöp Ferenc neve
szerepel.
(forrás: www.kozterkep.hu)

Kutak
A vezetékes ivóvíz bevezetése előtt az emberek ásott kutakból nyerték az ivó- és használati vizet. A községben több, nagyon szép állapotban megmaradt, mívesen körbeburkolt kerekes kút
található magántelkeken. Típusukat tekintve ásott kutak, kör vagy négyzetes gödröt kellett kiásni

ahhoz, hogy a talajvíz összegyűjtésére alkalmas legyen. A gödör falát téglával, vagy beton gyűrűvel bélelték, megakadályozva a föld beomlását. A víz kiemelése érdekében készült a felépítmény, ami biztonsági szempontokat is szolgált. Közterületen is találhat kettő fém szerkezetű közkút. A Sárhidán szép példányok maradtak ezekből az ásott kutakból.
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Régészeti értékek
Sárhida területén 2 db régészeti lelőhelyet tartanak nyilván, mind a kettő helyszín külterületen
található.
1. számú régészeti lelőhely Árkosi-dűlő (KÖH 80867): felszíni településnyom, középkor, Árpádkor, XII.-XIII. század.

(forrás:

www.archeodatabase.hnm.hu/hu/node/11688)

2. számú régészeti lelőhely Hathód (KÖH 80869): felszíni településnyom, római kor, I.–II. század
(forrás: www.archeodatabase.hnm.hu/hu/node/11690)

3.2. Táji és természeti értékek
Sárhida a Zalai-dombság területén, a Göcsejben található, a Válicka pataktól nyugatra fekszik. A
tagolt domborzati viszonyok miatt összefüggő monokultúrák nem alakultak ki, de így is jelentős a
szántóföldi műveléssel érintett területek aránya. A következő jelentősebb területtel rendelkező
művelési ágak a legelők és a rétek, valamint az erdők. Az erdők emberi beavatkozással érintettek, nagyobb részük ültetett, hazai őshonos mézgás éger fafajból állnak. A község nyugati részén
található egy összefüggő erdőtömb, amelyet a Nyugat-délnyugat-dunántúli bükkösök és gyertyános tölgyesek alkotnak.
Sárhida külterületét az országos ökológiai hálózat övezeti közül a magterület és az ökológiai folyosó övezetei, valamint a tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete érinti.
Községünkben ökológiai folyósó övezete által érintett terület a Felső-Válicka patak és környezete
(Határrét, Gondóta, Öregrét). E terület a Felső-Válicka vízhatása következtében kialakult üde,
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természetközeli élőhelyek mozaikja. A patakot árkokkal szabdalt rétek, nádasok, spontán cserjésedő, beerdősülő legelők, mesterségesen ültetett erdők övezik.
Községünkbe bejövő út mellett partifecske telep található gyurgyalag fészkekkel.
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Településképi szempontból meghatározó,
eltérő jellemzőkkel rendelkező területek
lehatárolása
Eltérő karakterű területek lehatárolása, a településkép, arculati jellemzők és településkarakter bemutatása

4.1. KARAKTERVIZSGÁLAT
Sárhidán négy különböző karakterű területet határoltunk le, melyek a következők:
1. A község központját, ahol a helyi középületek, mint a polgármesteri hivatal, a művelődési
ház, óvoda és általános iskola, kereskedelmi épület és a templom, a temetőkerttel Központi karakterű területbe soroltuk.
2. A község többi része Falusias karakterű terület.
3. A volt TSZ major területét, ahol elsősorban nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épületek találhatók, Üzemi karakterű területbe soroltuk.
4. Sárhida jellemzően be nem épített külterületi részeit a Külterületi karakterű területként
határoztuk meg egyedi, természetközeli jellemzői miatt.
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1. Központi karakterű terület
A község központjában, az ófalui részen csoportosulnak
az alapfokú ellátást biztosító intézmények épületei és a
templom a temetőkerttel. A Központi területet jellegzetes
családiházas terület veszi körül. Mindegyik épületet több
alkalommal felújítottak, illetve korszerűsítettek, így nyerték
el jelenlegi formájukat. Az óvoda és általános iskola épülete hagyományos arányokat őrző, földszintes utcával párhuzamos gerincű, nyeregtetős épület, a homlokzatokon
ritmusosan kiosztott nyílászárók találhatók, egyebekben
nem díszített.
A polgármesteri hivatal, egyben művelődési ház is, továbbá a nemrégiben még az alsó tagozatos általános iskolának is helyett adott. Épülete már egy emeletes, tornyos
kialakítású, tömegével, homlokzat kialakításával kiemelkedik környezetéből, jelzi a benne lévő igazgatási funkciót.
Egy kereskedelmi épület található községünkben, és mellette italbolt működik. Előtte kiépített parkoló. Tömegalakításában illeszkedik a körülötte lévő lakóépületekhez, nyílászáró méretei, kiosztása tükrözi a benne lévő kereskedelmi funkciót.
A közintézmények kertjei szépen parkosítottak.
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2. Falusias karakterű terület
Falusias karakterű terület két részre osztható. A Béke utcától nyugati irányban fekvő rész az
ófalu, és a Béke utcától keleti irányban felölelő rész az „újfalu”.
A két településrész gyakorlatilag csak alaprajzuk tekintetében, azaz utcahálózat és telekstruktúra
vonatkozásában térnek el egymástól.
Az ófalu organikusan, tudatos tervezői beavatkozás nélkül, a környezethez és a falusi társadalom
fejlődéséhez áttételek nélkül, érzékenyen idomulva, lassú fejlődésben alakult. Szerkezetét a mezőgazdasági termelés, a tulajdonviszonyok, a természetföldrajzi körülmények alakították, és a
folyamatos vagy éppen szakaszos növekedés kényszere befolyásolta.
Az „újfalu” egy megváltozott közlekedési helyzet eredményeként jött létre. A változás egy szinte
különálló falurész kialakulásához vezetett. Elkészült a vasútvonal, a Zalaegerszeg – Bak összekötő út, valamint a 7410-es főút. A személygépkocsik elterjedésével és a vasút fokozottabb
igénybevétele miatt az összekötő út mentén kezdtek építkezni az ide települők. Szerkezete tudatos tervezés eredménye, ahol az utcára fűződő szabályos telkes struktúra a jellemző, a telekformák szabályosak. Az így kialakított rendhez való igazodás szabályosságot teremtett, és meghatározott rend szerint épült be ez a terület.
Az Ófaluban az épületek egy része még a XX. század elejéről maradt fenn. Amelyek nem kerültek átépítésre, bővítésre ott megmaradt a hagyományos arányokat őrző, földszintes kialakítás.
Jellemzően utcával merőleges gerincű magastetővel épültek a házak. A tetőformát tekintve a
nyeregtető, míg a héjazat tekintetében a cserép a jellemző.
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Az elmúlt fél évszázad alatt a korszerűsítés jegyében végzett átalakítások, bővítések következtében olyan nagymértékű változásokon estek át ezek az épületek, hogy sok
esetben teljesen megváltoztatták az épültek nagy részének
homlokzatát, tömegét, arányát. Ezáltal a falusias arányokat
őrző kialakítástól idegen ablakok (pl.: 3-as ablak, redőnyszekrényes ablak), ajtók beépítésével az égetett cseréptetők fedőanyagának megváltoztatásával (pl: pala, hullámpala), a kőporos vakolatok megjelenésével egyidejűleg eltűntek a mívesnek mondható épülettagozatok, díszítőelemek
egy része. Az átalakított épületek, vagy
az újonnan épült épületek között egyaránt megtalálhatók a földszintes, tetőtér
beépítéses és az egy emeletes épületek
is. Jellemzően utcával merőleges gerincű, nyeregtetős épületek, cserépfedéssel. Az épületek vakolt architectúrájúak,
fehér vagy világos pasztelszíneket használnak. Az anyaghasználatra a természetes anyagok használata a jellemző.
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Az „újfalu” épületei szintén vegyes képet mutatnak. Az 1960-as, 1970-es évek jellemző épületei a
„kockaházak” leginkább a Kossuth L. utca nyugati oldalán és a Béke utcában jelentek meg. Az
épületek sátortetős kialakításúak, az utcafronton kettő darab hármas ablakkal. Homlokzatdíszük
egyszerűbb, általában az ablaksáv kapott díszítést.

A Kossuth L. utca keleti és az Arany J. utca nyugati oldalán az 1980-as, 1990-es évekre jellemző
építészeti divat szerinti épületek az épültek, a tetőtér beépítéses lakóépületek, hatalmas oromfalakkal. Jellemzően utcával merőleges gerincű, nyeregtetővel épültek.
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Az új épülettípusok már nem a paraszti létforma színterei voltak, hanem a városi villaépítészet
mintájára készülő, de az átlagember számára is megfizethető „modern” otthon. Az utcákban egységes előkert és elhelyezés a jellemző.

A legújabb utcában, a Pacsirta utcában az 1990-es évek nagy építészeti trendje hódított, a mediterrán stílusú laképületek. A „kertvárosi idill” szorosan összefüggő fogalom a mediterrán „stílussal”.
38

Nem véletlen, hogy az akkor uralkodó trend, az „amerikai típusú” családi ház fogalma, szinte
teljes egészében fedte, amit ma mediterránnak hívunk. Annyi a különbség, hogy akkor a bitumenes zsindely volt a jellemző tetőfedési anyag, és nem a mediterrán cserép. A vidéki földműves,
gazdálkodó életmóddal próbált szakítani és már nem állattartó épület sorakoznak a ház mellett,
hanem tárolók a fűnyírónak és grillfelszerelésnek. Az utcák mentén nincs mindenhol járda kiépítve, az utak mellett változó szélességű zöldsáv található. Egybefüggő fasorok nincsenek.

3. Üzemi karakterű terület
A volt TSZ major területén jelenleg faipari tevékenység folyik, ahol elsősorban nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épületek találhatók. Az épületek nyeregtetős, földszintes
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kialakításúak, a telken belül szabadon álló beépítéssel. A terület kerítéssel körbe kerített, belső
úthálózattal rendelkezik. Korábban működött itt egy állattartó telep, de már nem üzemel.
4. Külterületi karakterű terület
Sárhida dombok között bújik meg. A magasabban fekvő területekről csodálatos kilátás nyílik a
Zalai-dombságra. Községünket mezőgazdasági területek, szántók, rétek veszik körbe, egy-egy
erdőterülettel tűzdelve, keleti határában a Válicka-patak fut. A nyugati és a keleti közigazgatási
határt erdők szegélyezik. A külterület nyugati, észak-nyugati részén számos olajkút látható, melyeken kívül más művi elem a tájban nem jelenik meg. Sárhida természeti képét ezek határozzák
meg.
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4.2. TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ TERÜLETEK
A részletes karaktervizsgálat alapján településképi szempontból meghatározó területnek a községünk belterületét határoltuk le.
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jánlások

5
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Ajánlások
A településkép minőségi formálására: építészeti útmutató

Ebben a fejezetben fogalmazzuk meg azokat az elveket, melyeket a településkép formálása érdekében – a helyi közösség javaslatai alapján – javaslunk megfogadni. Fontosnak tartjuk, hogy
lakókörnyezetünk minél harmonikusabbá váljon azzal együtt, hogy helyi értékeinket megőrizzük
és a lakóink egyedi ízlésüket is megmutathassák.
Az egyes karakterekre önállóan nem teszünk ajánlásokat, inkább általánosságban fogalmazzuk
meg a településképi irányelveket. Amennyiben valamelyik karakterre egyedi ajánlást szükséges
tenni, úgy azt külön nevesítjük.
Községünk – a vonatkozó jogszabályi előírások figyelembe vétele mellett - nem kívánja szigorúan
lekorlátozni az épületek megjelenítését és telken belüli elhelyezését.
5.1. Településszerkezet
Sárhida településszerkezete a környezethez és a falusi társadalom fejlődéséhez idomulva alakult
ki. Településképi szempontból a kialakult utca és telekszerkezet megváltoztatása nem indokolt.
Új településszerkezeti elem megjelenése nem várható.

44

5.2. Épületek elhelyezése
Olyan településképi és építészeti szempontból igényes - elsősorban egyedi tervezésű - építmények építését támogatjuk, amelyeket a telek adottságainak, a környezetük jellegének, a rendeltetésük követelményeinek, az építőanyagok sajátosságainak megfelelően alakítottak ki.
Az országos érvényű szabályoknál szigorúbb követelmények megállapítására nem törekszünk. A
szabályozási terv beépítési módra és az épület elhelyezésére, mint elő- oldal- és hátsókertre
vonatkozó előírásán túl nincs szükség településképi követelmények megállapítására, azonban
javasolt – a beépítési mód függvényében - az építési helyet a kialakult, az adott utcára jellemző,
tehát a szomszédos telkek beépítését is figyelembe véve megválasztani.
5.3. Épületek magassága
Az elhelyezhető épületek építménymagasságát a szabályozási terv határozza meg. A településen a lakóépületek magaságukat tekintve vegyes képet mutatnak.
Az egységes utcakép megőrzése érdekében kétszintes, azaz földszint plusz egy emeletes vagy
annál magasabb épületek elhelyezése nem javasolt. Javasoljuk, hogy a meglévő beépítésnél
magasabb épületek ne jelenjenek meg községünkben.
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5.4. A tető kialakítása
A tetőformát, a tető hajlásszögét, a tetőfedés anyagát, az épület tömegformálását a környezethez
illeszkedve kell kialakítani, illetve megválasztani. Az épületek tömegéből adódó változatos tetőformák, a hagyományokban gyökerező kontyolások és fióktetők alkalmazása ajánlott.
A tetők kialakítása legyen egyszerű, tagolások nélküli, lehetőleg nyeregtetőt vagy félnyereg tetőt
alkalmazzanak az építtetők. A tető kontyolása megengedett. Az épületek utcára merőleges és
utcával párhuzamos gerincű tetővel egyaránt épülhetnek.
Kizárólag magastetős kialakítás a megengedett a főépítmények tekintetében, a lapostetős kialakítás csak melléképítmények esetén megengedett, azonban a bonyolult, összetett, tördelt tetőidom alkalmazása kerülendő, mert nem illeszkedne az egyszerű tetőformájú házakból álló utcaképbe. A meglévő épületek közé épülő új háznak a környezetében már kialakult, magastetővel
fedett épületekhez hasonló tetőhajlással javasoljuk építeni.
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5.5. Homlokzatkialakítás, anyaghasználat, színezés
Az egy telken lévő építmények tömegeit és homlokzatait (homlokzati színezéseket) úgy kell kialakítani, hogy azok egymással összhangban legyenek és formai szempontból egységes építmény-együttes hatását keltsék. Az egyes épületek egységes megjelenését biztosítani kell. Az
adott épületen csak egységes építőanyagok (tetőfedés, homlokzatképzés, stb.), egységes színezés alkalmazható.
Az épületek homlokzata leggyakrabban vakolt falfelület. A vakolt felületek színezése általában
fehér és a fehérnek a földszínek (sárga, vörös, barna, szürke) felé hajló árnyalatai. A természetes
anyagú burkolat megengedett. Az új épületeknél a helyi hagyományokat tükröző vagy azzal azonos értékes homlokzati vakolatmotívumok megjelenését támogatjuk az épületek utcai homlokzatán. Az építészeti értékekkel rendelkező épületek felújítása, átalakítása, bővítése esetében kerülendő a homlokzatok leegyszerűsítése, a vakolatdíszek eltávolítása, egy-egy jelentéktelennek tűnő
részlet eltüntetése, javasolt inkább a helyreállítása.

A homlokzatok színezésénél kerülni kell az élénk, rikító, sötét színek (pl.: piros, lila, kék, zöld,
stb.) és a csillogó vagy fénylő felületet eredményező anyagok használatát, helyette a környezethez igazodó színek (pasztell és természetközeli színek) alkalmazására kell törekedni.
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A házak tetejét általában égetett kerámia cserép fedi. A tetőfedésnél a hullámpala, műanyag hullámlemez, palafedés és a nagy táblás fedések, valamint bitumenes hullámlemez nem alkalmazható. A tetőfedés színe tekintetében az élénk, rikító színek és csillogó vagy fénylő felületet eredményező anyagok alkalmazás kerülendők.
Az épületek anyaghasználatában az időjárással szembeni ellenállóságot javasoljuk figyelembe
venni. Új épület építése, vagy meglévő épület átépítése, bővítése az anyaghasználatnál törekedni kell az utcára jellemző anyagok használatára, elsősorban a természetes anyagok használatára. Ugyanakkor az új, a mindenkori építészeti divatnak megfelelő anyaghasználat (fa, rozsdamentes acél, üveg, stb.) is lehetséges, amennyiben azok erősítik az építészeti koncepciót, és harmonikusan illeszkedik a meglévő környezetéhez.

Új épületek létesítése esetén nem a historizáló megoldásokat kell keresni, hanem a korszerű
építészeti elveknek megfelelő nyílászárókat kell alkalmazni. Jó, ha ezek mérete, alakja és homlokzati kiosztása ugyanakkor illeszkedik a környező épületekhez.
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5.6. Kerítések kialakítása
A kerítések jellemzően áttörtek legyenek. Az új kerítések magassága ne haladja meg a meglévőket. Az utcai kerítés esetében a tömör betont, hullámpalát és a nagytáblás fémlemezt kerülni kell.
A feltűnő, rikító színekkel (piros, kék, sárga, stb) való festésük nem javasolt. Egyéb tekintetben,
mint a kerítés formája a község nem kívánja leszabályozni.

5.7. Zöldfelület kialakítása
A településkép egyik legfontosabb alkotóeleme az épített elemeken kívül a zöldfelület mennyisége és minősége. Az utcák menti változó szélességű zöldsáv nem mindenhol alkalmas növényzet
telepítésére. A helyi közintézmények kertjei, a sportpálya és a mellette lévő füves terület, a lakóterületek kertjei zöld növényzete biztosítja az utca kedvező zöld megjelenését.
Egységes utcafásítás és zöldfelületi rendszer kialakítására és a mennyiségi fejlesztés helyett
minőségi fejlesztésre kell törekedni (változatos, esztétikus növénykiültetésre, burkolatok építése).
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A település arculatának javítása érdekében az őshonos és kultúrfafajokból álló fasorok telepítését
javasoljuk, ahol a zöldsáv szélessége megengedi. Az egybelátható utcaszakaszokon törekedni
kell az egységes utcakép kialakítására.
Az utcafrontra telepített növényzet a közlekedést ne zavarja vagy akadályozza, gondozott, rendezett képet alkossanak a növények.

5.8. Közterületek kialakítása
Községünk utcái változatos kialakítású és vonalvezetésű, járda nincs mindenhol kiépítve. Az út
mellett változó szélességű zöldsáv található.
A közterületek kialakítása, azok minősége alapvetően befolyásolja az egész település imázsát.
Ezért különösen nagy gondot kell fordítani a parkokra, közterületi zöldfelületekre, kihelyezett növényekre, a megfelelő növényfajok kiválasztására. A közterületre, út menti zöldsávba ültetett
növények lehetőleg egy fajtából legyenek az egységes utcakép érdekében.
Az egységes utcakép érdekében javasolt az utcabútorokat, hirdetőfelületeket, információs táblákat egységes anyag és színhasználattal kialakítani, továbbá a kapubejárók kiépítését azonos
műszaki paraméterekkel javasoljuk megoldani.
Az I., II. világháborús emlékmű és a kopjafa környezetében világítótestek elhelyezése és virágosítás ajánlott.
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5.9. Sajátos funkciójú építmények
A belterület már beépített területén, ahol a villamosenergia ellátás hálózatai föld feletti vezetésűek, új villamosenergia elosztási, közvilágítási vezetékeket és az elektronikus hírközlési hálózatokat a meglevő oszlopsorra, vagy közös tartóoszlopra kell fektetni. Közös oszlopsorra való telepítés bármilyen akadályoztatása esetén új építendő hálózatot földalatti elhelyezéssel lehet csak
kivitelezni.

Új, vezeték nélküli elektronikus hírközlés építményei számára alkalmas terület a belterületi határtól legalább 500 m-re fekvő külterületi földrészletek.
Az új antennák elsősorban multifunkcionális kialakítással telepíthetők (pl.: vadles, kilátó, víztorony), de ha nincs meglévő alkalmas építmény, akkor önálló szerkezetre is.
Egyéb műszaki berendezések (egyedi antennák, klímaberendezés, szellőző, szerelt kémény,
stb.) az utcai homlokzaton nem helyezhetők el.
5.10. Reklámcélú-és hirdető berendezések
Óriásplakát kihelyezése - beruházás támogatásának tényét tartalmazó kötelező hirdetőtábla kivételével - tilos. Reklám-, illetve hirdetőberendezés, felület közterületen, valamint közterületről látható magánterületen a településrész jellegzetes, illetve hagyományt őrző építészeti arculatához
illeszkedő formai kialakítással, színhasználattal létesíthető, anyaga fából legyen. Magáncélú hirdető berendezés, cégtábla ne nyúljon a közterület fölé.
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Az üzletek funkcióját meghatározó feliratok, cégérek a homlokzatok, a közterületek karakteres
elemei. Kialakításuknak tükröznie kell a szolgáltatás jellegét, alkalmazkodnia kell - színben és
formában - az épület megjelenéséhez és illeszkednie kell a környezethez.
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Jó példák
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Jó példák
Épületek, építészeti részletek

Többféle megoldás is tekinthető jó példának. Végigjárva a település területét megállapítható,
hogy az épületállomány korszakokhoz köthető stílusjegyeket mutat föl, éppen ezért a jó példáknál
többfajta épület is képviselteti magát.
Jó példává válhat egy épület építészeti értéke, arányhelyes tömege, minőségi anyaghasználata,
környezetéhez való alkalmazkodása, visszafogott színhasználata, gazdag növényi háttere okán.



Homlokzatmotívumok megőrzése vagy helyreállítása



Homlokzati arányok, nyíláskiosztás megőrzése vagy alkalmazása
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Harmonikus megjelenés és
színhasználat



Modern formavilág



Vörös cserépfedés, világos
homlokzati szín



Parkosított, igányesen kialakított udvar



Harmonikus megjelenés és
színhasználat



Természetes anyagok használata
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Cserépfedés alkalmazása



világos színhasználat



természetes anyagok alkalmazása



Ízléses erkélykorlát
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Rendezett, parkosított udvar
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Épület és kerítés harmonikus
megjelenítése



Egymáshoz illő színek használata



Parkosítás



Igényes kerítés
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Hagyományőrző felújítás



Természetes anyagok használata



Parkosítás



Antenna az udvari homlokzaton kapott helyet



A főépülettel egységes megjelenésű melléképületek
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Néhány jó példa a meglévő falusi lakóépületek korhű felújítására, valamint modern falusi lakóépületekre (forrás: internet), így téve teljessé az elképzeléseink bemutatását:
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Jó példák
Sajátos építményfajták, reklámhordozók, egyéb műszaki berendezések

Természetes anyagok és színek alkalmazása, egymással harmonizáló megjelenés.

62

Impresszum
Sárhida Község Önkormányzata megbízásából készítette:

HORVÁTH RITA
okl. településmérnök, főépítész
8700 Marcali, Kodály Z. u. 6.
horvath-rita@t-online.hu
+36 30 955 2036

Szerkesztette és szöveg: Horváth Rita
Fotó: Virga János
Légifotó: Hecker Renee
Készült: Marcali, 2017.

63

