




Kedves mikóházi és leendő mikóházi Lakosok!

Mikóháza Borsod- Abaúj- Zemplén megyében, a szlovák határ mellett található település, alapítása az első írásos emlékek alapján 1236-ra tehető. 
Községünk az elmúlt években jelentősen megújult, valamennyi közintézménye – községháza, óvoda, egészségügyi központ, művelődési ház - felújításra 
került. A beruházások révén megújultak a közparkok, a pincesor, parkolók létesültek, melyek jelentős mértékben hozzájárultak a jelenlegi településkép 
kialakításához. Településünk fejlődésének az itt élők is aktív részesei, akiknek tenni akarása és összefogása nagyban hozzájárult sikereink eléréséhez. 
Jelen arculati kézikönyv képekkel illusztrálva, a település értékeinek bemutatásával, lehetőségeinek feltárásával és jó példákkal mutatja be, hogyan 
tudjuk megőrizni értékeinket a jövő nemzedékének. Nem könnyű feladat sorra venni mindazt, ami leginkább meghatározza településünk arculatát. Az 
erdők, hegyek közelsége, a meglévő természeti értékeink, tanösvényeink, a helyi védettségű épületek, az épített környezet mellett az egyedi fasorok, a 
rendezett udvarok, közterek és utcák mind-mind hozzájárulnak a pozitív településkép meglétéhez. A település vezetőjeként elmondhatom, hogy elhiva-
tottan teszünk azért, hogy az itt élők jó érzéssel térjenek haza otthonaikba, egy olyan településre, ahol jó tanulni, dolgozni, vállalkozni, ahol egyszerűen 
csak jó élni.

A kézikönyv útmutatást nyújt egy olyan településképi megjelenés kialakításához, mely az eltérő építészeti egyensúlyt kívánja megteremteni a különböző 
stílusú településrészek között. Igyekeztünk gyakorlati példákkal segítséget nyújtani mindazoknak, akik számára fontos településünk rendezettségének 
megtartása, egységes település- és utcakép kialakítása.

Bízom benne, hogy az arculati kézikönyv hasznos útmutató lesz mindenki számára.

                       Gógh András    
           polgármester
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A KÉZIKÖNYV CÉLJA:
- Megismertetni a település építészeti karakterét – szépségeit, értékeit, egyedi jellegzetességeit

- Inspirálni az építtetőket, városi döntéshozókat, tervezőket

- A település karakteréhez illeszkedő példák felkutatásával, ajánlásokkal segíteni döntéseiket

- Védeni és erősíteni az egységes faluképet

A kézikönyv nem tartalmazza a vonatkozó építésügyi jogszabályi előírásokat. a tervezés során minden esetben figyelemebe kell venni a helyi építési 
szabályokat, a hatályos településrendezési tervben foglaltakat, a főépítész és a területileg illetékes építésügyi hatóság állásfoglalását. Az építésügyi 
eljárásokról a www.e-epites.hu/lakossagi tajekoztatok oldalon, vagy az illetékes járási építésügyi irodán kaphat tájékoztatást.  

Amennyiben segítségre, vagy további információra van szüksége, keresse fel a Mikóházai Pogármesteri Hivatal Jegyzői Irodáját:
 

Dr. Bényei Norbert
Mikóháza Községi Önkormányzat
3989, Mikóháza, Szabadság utca 10.
Tel./ fax.: 47/308-031
E-mail: mikohaza@mikohaza.hu

BEVEZETÉS 1

„Fontos hangsúlyozni: nem arról van szó, hogy az új épületek a korábbi stílusok puszta utánzatai legye-
nek. Éppen ellenkezőleg, sokkal nagyobb kihívásról van szó. Arról, hogy ma olyan házat kell építeni, amely 
megfelel a saját korának, teljes mértékben válaszolni tud a mai energia- és éghajlati elvárásokra, találkozik 
a modern élet- és munkakörülmények igényeivel, de mégis azonnal felismerhetó, hogy hol van és kié. Nem 
könnyű elvárás, de elengedhetetlen.”

         Mike Shanahan építész
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ZEMPLÉN FÖLDRAJZI HELYZETE
Az 1800 négyzetkilométer kiterjedésű zempléni-hegység az Alföld északi 
peremén húzódó 220 km hosszúságú Északi-középhegység legkeletibb 
tagja, s egyben a régebbi elnevezésű Eperjes-Tokaji-hegylánc 52 
kilométernyi déli szakaszaként a Kárpátok Magyarországon átnyúló 
része. A Hernád völgye, a Szerencs-patak, az országhatár, a Ronyva, 
a Bodrog-völgy és a Tisza által határolt hegység több kis tájra tagolódik.

A Zempléni-hegység területileg legnagyobb és legjelentősebb 
tájegysége a Hernád, illetve a Bodrog-völgy, valamint az Erdőbényei-
medence és a Bózsva-völgy között elterülő Háromhutai-csoport. Közel 
négyszög alakú rögdarab, mely maga is további rögök halmazából áll. 
Nevét onnan nyerte, hogy a rög középpontjában elhelyezkedő tektonikus 
medencékben három Huta nevű település található: Ó-, Közép- és 
Újhuta. A felszíni formák változatossága következtében a Háromhutai-
hegycsoport a Zempléni-hegység tájképi szépségekben leggazdagabb, 
legvadregényesebb része. Legmagasabb pontja a Gergely-hegy 783 
m magas csúcsa, továbbá a Borsó-hegy (747 m) és a Nagy-Péter-
mennykő (709 m). Szinte külön csoportként hat a Sátoraljaújhelytől 
nyugatra elterülő kúpok sorozata - Sátor-hegy (460 m), magas-hegy (514 
m), - melynek tagjai egyetlen vulkáni kráternek széttagolt maradványai. 
Ezeken a kúpokon a szakasos vulkáni tevékenység következtében 
létrejött réteges szerkezet jól tanulmányozható.

Rögök sorozatából áll a Zempléni-hegység legészakibb része, a 
Bózsva-völgytől északra elterülő Nagy-Milic-csoport is. Központi magja 
az országhatáron fekvő Nagy-Milic (895 m), a Zempléni-hegység 
legmagasabb csúcsa, amelyből két hegycsoport nyúlik délre, közrefogva 
a Hegyköz medencéjét. A nyugati vonulat a Pál-hegy, Kánya-hegy és 
Fehér-hegyből, a keleti vonulat pedig a Tolvaj-hegy, a Hársas-hegy és 
Korom-hegyből áll. A 400-500 m magas csúcsokkal körülhatárolt Hegyköz 
kialakításában a denudáció játszotta a főszerepet, mely a riolittufába 
mélyítette a hegyköz medencéjét. Felszíne változatos, hullámos. Külön 
is említésre méltóak a Vilyvitány és Felsőregmec környékén emelkedő 
rögök, melyekben ókori rögdarabok találhatók a felszínen.

ZEMPLÉN BEMUTATÁSA. 2

Ha többet szeretne megtudni a Zemplénről:
http://www.zemplen.net
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 FÖLDTANI FELÉPÍTÉSE
A Zempléni-hegység a földtörténeti újkor harmadkorában végbement 
vulkáni tevékenység eredménye. Az Alföld harmadkor közepén megindult 
süllyedésével párhuzamosan hasadékrendszerek alakultak ki a szilárd 
kéregben, melyek megnyitották a vulkáni tevékenység útját. A széles 
vulkáni övön több kitörési központ helyezkedett el. A hasadékokon át 
felszínre került változatos kőzetanyagok - előbb riolitláva és tufa, majd 
andezit és dácit, valamint az utóbbi kőzetek tufái - annak bizonyítékai, 
hogy a vulkáni tevékenység több kitörési szakaszban (erupció) zajlott 
le, amelyeket nyugalmi időszakok (intererupció) szakítottak meg. A 
tudományos feltételezés szerint a Zempléni-hegységben összesen 
három vulkáni szakaszt különböztethetünk meg. A legfiatalabb, pliocén 
elejei vulkáni kitörés eredménye a regéci vár dácitkúpja.

A vulkáni kitörések nyugalmi időszakában a tenger is elöntötte 
ezt a területet. A vulkáni tevékenységet utóvulkáni (posztvulkáni) 
tevékenységek követték, melyek eredményeként érctelérek rakódtak 
le, s hévforrások törtek fel. A pliocén időszakában a hegység keleti 
része lesüllyedt. A negyedkori pleisztocén elején végbement tektonikus 
mozgások következtében a hegység rögös feldarabolódása következett 
be, majd a rögök féloldalasan felemelkedtek. A keleti rész ismételt ismételt 
megsüllyedésével képződtek a medencék. A pleisztocén csapadékosabb 
időszakaiban csuszamlások, a száraz időszakokban pedig kőtenger 
képződött a hegységben.

A pleisztocén végén egy újabb - kisebb mértékű - emelkedéssel 
párhuzamosan a völgyek bevágódása és a medencék feldarabolódása 
következett be. A Zemplén-hegységet felépítő legfontosabb kőzetek 
az andezit és a riolit, valamint ezek válfajai (andezitláva, andezittufa, 
adndezitbreccsa, riolitláva, riolittufa, stb.). A kőzeteket a magasabb 
részeken pleisztocén nyirok és holocén lejtőtörmelék fedi. Az alacsonyabb 
szinteket pedig kőzetmálladék és lösz borítja.
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A hegység ásványi kincsei között az említett 
kőzeteken kívül csupán az utóvulkáni 
tevékenység eredményeként keletkezett 
ércteléreket érdemes említeni. A Telkibánya 
körüki hegyekben arany- és ezüsttelér 
előfordulása ismeretes, a kitermelés azonban 
ma már nem gazdaságos.

Az egykori gejzírműködés, valamint a különböző 
vegyi folyamatok eredményeként létrejött 
riolittufának mállástermékei a hegységben több 
helyen fellelhetők, s haszonnal kitermelhetők. 
Kvarcitot Regéc és Fony, bentonitot Végardó 
és Komlóska, tűzállóagyagot Mikóháza, perlitet 
Telkibánya határában nyernek.

ÉGHAJLATA

A Zempléni-hegység éghajlata a szomszédos 
területektől változatosabb és bonyolultabb, 
benne már szubkárpáti vonások is jelentkeznek. 
Az évi csapadék területi megoszlása sem 
egyenletes: A hegység belsejében 600-700 
mm, a nyugati oldalon 400-450 mm, a keleti 
oldalon csupán20-370mm körül alakul. 
A hőmérséklet itt is, - mint minden 
hegyvidéken - a magasság növekedésével 
arányos, általában 100 méterenként kb. 0,5 
celsius fok értékkel csökken. A Zempléni-
hegység évi középhőmérséklete 7-8 celsius 
fok, de jelentős eltérések mutatkoznak a 
különböző kistájak között. Jól érvényesül az 
az általános törvényszerűség is, mely szerint 
a hegység déli és északi oldala között 2-3 
fok eltérés tapasztalható. Többek között 

ennek is köszönhető a déli, délnyugati lejtők 
szőlőtermelésre különösen kedvező klímája 
(Hegyalja).
A hegység területén nyáron - de főleg tél elején 
- az északnyugati, nyugati szelek uralkodnak, 
melyek a csapadékot szállítják. Ennek 
következtében a nyugati oldal a szélárnyékban 
levő keletinél csapadékosabb. Télen viszont a 
Lengyel-síkság felől északi, északkeleti szelek 
érkeznek, s ezért itt köszönt be az országban 
először a fagy (október közepén), s itt tart a  
legtovább (április végéig)

VÍZRAJZA

A Zempléni-hegység vízrajza a rögdarabos 
szerkezetből adódóan, rendkívül szétszórt 
és változatos. A hegységet két jelentős folyó, 
nyugatról a Szlovákiában eredő Hernád, 
keletről a Szlovákiában és Ukrajnában eredő 
Latorca, Ung, Laborc, Ondava és Tapoly folyók 
vizéből táplálkozó Bodrog szegélyezi. A sok 
kisebb-nagyobb völgy számtalan patakját a 
Bodrog és a Hernád gyűjti össze és vezeti a 
Tiszába. A hegység északnyugati oldalán, 
a Borsó-hegy aljáig a patakok közvetlenül a 
Hernádba torkollnak. Hejcétől délre viszont a 
patakok a Szerencs-patakba futnak.

A helyi vízgyűjtők közül a Ronyva, s a beléje 
ömlő Bózsva a legjelentősebbek. A Nagy-
Milic környéke, a hegyköz és a hegység 
középső részének (pl. Kemence-patak) vizeit 
a Ronyvába ömlő Bózsva-patak gyűjti össze. 
A Ronyva Felsőregmectől Sátoraljaújhelyig 
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határfolyó, nem sokkal utána a Bodrogba ömlik. A hegység délkeletre 
tartó patakjai mind a Bodrogba tartanak. A Bodrog legszebb kanyarulatait 
és morotváit Szegilong és Bodrogkeresztúr között lehet látni. A Tisza a 
tokaji Kopasz-hegy lábánál, a Bodrog torkolatánál érinti a hegységet.

Bár a térség forrásokban és felszíni vízfolyásokban gazdag, de a folyók 
és patakok vízhozama egyenetlen. A térségben a Tisza, Bodrog és 
Hernád folyók alkalmas terepei a vízi turizmusnak, vízparti üdülésnek, 
de a Zempléni-hegység csillámló patakjai kitűnő és még tiszta 
vízforrásai lehetnek a természetjáróknak, kerékpárral, lóval túrázóknak. 
A termálfürdőzés lehetőségét a hegység lábánál előtörő langyos és 
melegvízforrások képezik, melyek gyógyhatásúnak is. Így Kéked, 
Erdőbénye-fürdő és a legfrekventáltabb Sárospatak-Végardó említhető, 
mint ahol a turizmus ezen ága jelenleg is működik. Sajátos idegenforgalmi 
látványosság a Sárospatak mellett a Megyer-hegyi tengerszem, mely a 
malomkőbányászatnak köszönheti létét.

NÖVÉNYVILÁGA

A Zempléni-hegység átmeneti területet képez a Kárpátok és az Alföld, 
illetve a Dunántúl növényvilága között (Subcarpaticum). Több mint 
ezer virágos, s közel másfél ezer virágtalan növénye között számos 
érdekességet, ritkaságot is találunk. A hegység belső területeit 
összefüggő erdőségek borítják.
 Zemplén uralkodó erdőtípusai a gyertyános-tölgyesek, a bükk elegyes 
tölgyesek és a bükkösök. A déli kitettségű lejtőket kocsányos- és 
kocsánytalan tölgyek erdői fedik. A magasabb régiókban, elsősorban 
az északi oldalakon a bükk alkot erdőséget, de megtalálható a fehér 
törzsű nyír is. Az erdők között évszázadok folyamatos kaszálásával és 
legeltetésével fenntartott hegyi kaszálók és üde rétek húzódnak. 
A vékonyabb termőrétegű területeken hárs-kőris-berkenye sziklaerdők 
élnek, míg a meredekebb, kitettebb részek fátlan társulásait sziklagyepek 
alkotják. Sajnos a hegység több pontján is viszonylag nagy területeket 
foglalnak el a telepített, tájidegen fenyvesek.

gyertyános tölgyes gyapjúsás

ikrás fogasír ernyős körtike

kapcsos korpafű szibériai nőszirom
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A dús vegetáció alapja a Kárpátokat előlegező 
hűvös, csapadékos éghajlat, a vízjárta 
völgyaljakban több helyen is találkozhatunk 
zsombékos láprétekkel (pl. a Mogyoróstetőn), 
égerláp foltokkal, szépséges nyíres-bükkös 
elegyerdőkkel, tőzegmohalápokkal (a 
legszebbek a Kemence-patak völgyében 
húzódnak). A kárpáti növényvilág hírnökeként 
megjelenő vörös- és fekete áfonya, ernyős 
körtike és a rózsaszín virágú csarab érdemel 
említést.
A középkori irtásrétek rendkívül értékes 
lágyszárú flóráját a több mint tíz kosborfaj, a 
réti kardvirág és a szibériai nőszirom fémjelzi. 
A nagy kiterjedésű erdőkben több körtikefaj, 
bogláros szellőrózsa, és ikrás fogasír virít. 
A nedvesebb részeken gyakran összefüggő 
párnát alkotnak a ritka korpafűfajok.
A szűk völgyek, szurdokerdő-társulások és 
mocsárrétek lakója a ritka struccpáfrány 
(legszebb állományai a Kemence-patak 
völgyében találhatók), a gyapjúsás, a mocsári 
nöszőfű, a tőzegmohás lápokban tőzegpáfrány 
él. A sor ellenkező oldalát, a száraz 
sziklagyepeket a hegyi kőtörőfű, a magyar 
kőhúr jellemzi, a sziklákon sziklai ternye virít.

ÁLLATVILÁGA
A hegység állatvilága a növényvilágéhoz 
hasonló gazdagságot mutat. A nagyvadak 
közül szép számban él itt vaddisznó, szarvas, 
őz, muflon. Ritkábban előfordul még a róka, sőt 
a vadmacska is. A menyétfélék közül a borz, a 
nyest, a hermelin, a görény és a nyérc található 
a hegységben.        

A terület madárvilága a zavartalanságnak 
köszönhetően, igen értékes. Gyakori a 
fekete harkály, zöld küllő, macskabagoly, 
de rendszeresen költ itt a császármadár és 
a fekete gólya is, a patakvölgyekben több 
helyen fészkel a veszélyeztetett vízirigó. Az 
énekesmadarak közül elsősorban a pinty, a 
zöldike, a különféle cinege (szén, barát és 
kékcinege), tengelic és erdei pacsirta él az 
erdőkben. 
Nyári madarak a barázdabillegető, a fecskék 
(sarlós-, füsti- és molnárfecske), a kakukk és 
a sárgarigó. Télen viszont hajnalmadárral, 
rigókkal (örvös, szőlő- és, fenyvesrigó), 
cinegékkel (fenyves-,búbos cinege) 
találkozhatunk.
A védett ragadozómadarak közül a hegység 
belső, zárt erdőségeiben kerecsensólyom, uhu, 
parlagi és szirti sas költ. Különösen érdekes, 
hogy időszakonként keletről megjelenik és 
több párban is költ az uráli bagoly. A szirti és a 
parlagi sas átvonulása ma már ritka esemény.
            
A hüllők közül gyakoriak a gyíkok (zöld-, mezei 
gyík), valamint a siklók. De előfordul itt a mérges 
harapású keresztes vipera is. Tavasszal és 
nyáron - főleg eső után - találkozhatunk a foltos 
szalamandrával és a gőtével is. Zemplénben 
viszonylag gyakran látni az egyébként 
ritka, igen szép, csillogó mélykék színű kék 
meztelencsigát. A hegység patakjaiban - 
sajnos egyre ritkább mennyiségben - pisztráng, 
márna és folyami rák él.

Az állatvilág leggazdagabb részét 
természetesen a rovarok alkotják - leggyakoribb 
képviselőik a szarvasbogarak, a cincérfélék 
és a futrinkák. A Zemplénben még viszonylag 
gyakori a nem szakmabeli számára is érdekes 
szarvasbogár, a ritka orrszarvú bogár, és több 
nagy növésű futóbogár (pl. havasi cincér).

havasi 
cincér

orrszarvú
bogár
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hiúz
kék meztelencsiga

kerecsenysólyom

parlagi sas
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ELHELYEZKEDÉS: 

Mikóháza község Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye, Sátoraljaújhelyi járásában, Miskolctól 
kb. 100 kilométerre keletre található. 
A szomszédos Alsóregmectől 3 km-
re,Vilyvitánytól 5 km-re, Sátoraljaújhely-
Széphalomtól 5 km-re   fekszik, a legközelebbi 
város a 7 km-re lévő Pálháza. Mikóháza a 
Hegyköz tájegység egyik települése.
A Hegyköz tájegység Észak-Magyarországon, 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében,  
Sátoraljaújhelytől 20 km-re északnyugatra, 
földrajzilag az Eperjes-Tokaji-hegységben, 
azon belül a Szalánci-hegységben található, 
mintegy 400-700 méter magas hegyekkel 
körülvett völgy. Magyarország legészakibb 
kistája.
Északról Szlovákia Tőketerebesi járásával 
szomszédos.
Az U-alakú völgy a Bózsva patak vízgyűjtő 
területe. A térség sok riolittufa tömbjét a szél, 
a jég és a víz szabdalta dimbes-dombossá. A 
Hegyközbe esnek a Zempléni Tájvédelmi Körzet 
fokozottan védett területei, a természetbarátok 
kitűnő kirándulóhelyei. Sok itt a patakok szelte 
völgy (Kemence patak, Komlóska patak, 
Ördög-völgy).

MIKÓHÁZA BEMUTATÁSA. 3

HEGYKÖZ TELEPÜLÉSEI:
Füzérkajata, Füzérradvány, Mikóháza, 

Vilyvitány,Alsóregmec, Filkeháza, 
Kovácsvágás, Pálháza, Felsőregmec, 

Füzérkomlós, Füzér, Nyíri, Bózsva
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TELEPÜLÉSTÖRTÉNET:

Őskori leletek egyértelmű tanúsága szerint a 
csiszolt kőkorban ezt a területet is hasznosította 
az ember.
A község környékét elkerülték a hunok és az őket 
követő avarok is. A Vereckei-hágón érkezett 
magyarok ugyancsak érintetlenül hagyták a 
területet. Bár harci események zajlottak itt 
le az avarok és az őket háborgatók között, 
de egészen a XIII. századig erdő borította, 
háborítatlan, senki földjének számított.
A falu története a Mikó család megtelepedésével 
kezdődik. A területet egy 1273-ból való 
rendelet tanúsága szerint Kun Erzsébet 
királyné adta birtokul élete fogytáig egyik hű 
emberének, Mikónak. Minden történeti munka 
ezt a személynévből lett családi nevet tekinti a 
község névadójának.
A XIII. és XIV. századból több adat van arra, hogy 
a környéken megtelepedett erdőbirtokosok 
erdőirtásra, erdőgazdálkodásra fogták az 
embereket. Az erdőgazdálkodásra hozatott 
betelepülők megélhetése szempontjából 
fontos szerepet játszott a vadászat is. A 
Mikó család nemcsak az erdőbirtokosság 
megalapozásában töltött be meghatározó 
funkciót, hanem birtokosi mivoltából 
következően a közéletben is, ahol három 
évszázadon át hallatott magáról.
Az ország sorsát és jövőjét évszázadokra 
meghatározó török betörés és a hódoltság 
másfél évszázada alatt a települést nem 
érintették a hadi események. Ez a kedvező 
helyzet tette lehetővé, hogy a XVI. és XVII. 

században a törökök által meghódított és 
zaklatott déli területekről jelentős számban 
költöztek menekülők erre a vidékre.
Sárospatak és Sátoraljaújhely hatására 
a reformáció tanainak szelleme ezen a 
vidéken gazdag talajra hullott, sokan tértek 
át a községben erre az új hitre. Bocskai 
István fejedelem megjelenése idején, az 
ellenreformáció terjedése miatt, a község 
egy időre vallási villongások színtere lett. 
Ekkor szerveződött újra a katolikus egyház, 
ennek részeként kezdődött meg Abaújban 
a görög katolikus lelkészségek létesítése a 
XVII. század végén. A lakosság Mikóházán 
is vegyes vallásúvá vált. 1760-ban jött létre 
a lelkészi hivatal, 1769-ben pedig felépült a 
település első temploma. Egyes források arra 
utalnak, hogy a reformátusoknak állt már egy 
templomuk, ennek azonban nyoma veszett.
A törökök végleges kiűzése, és a Rákóczi 
szabadságharc eltiprása után - a félelem 
miatti elszökések, elűzetések mellett - óriási 
elvándorlás történt a körzetből az ország 
délebbi vidékeire. Az innen elvándorlók helyére 
nagy számban érkeztek Ruszin nemzetségűek 
Mikóházára. Később a mai Széphalom részét 
képező Hosszúlázból néhány német telepes 
család is átköltözött ide. Az 1790-es évek 
elején pedig a Galícia felőli bevándorlás alatt 
megjelentek az első zsidó családok.
Az 1720-as években Mikóháza új gazdát 
kapott, ekkor telepedett le itt a Komáromy 
család, tagjai két évszázadon át játszottak 
a falu életében meghatározó szerepet. 
A reformkor idején óriási méreteket öltött 

magyarországi kolerajárvány a községet sem 
kímélte, a korabeli krónikák több halálesetről 
tanúskodnak.
Az 1848-as forradalom, majd szabadságharc 
idején bizonyos mozgások voltak a községben 
is, de harci cselekményekre nem került sor. 
Vannak utalások arra, hogy tépéscsinálással 
illetve fuvarozással járultak hozzá a lakosok a 
harci eseményekhez.
A XIX. század utolsó harmadában hazánkban 
kibontakozó polgárosodás lassan érte el 
Mikó-házát. A falu gazdasági életében ekkor 
is a mező- és erdőgazdálkodás dominált. Az 
1870-évek kivándorlási hulláma nem hagyta 
érintetlenül Mikóházát sem. Nagyszámban 
hagyták el falujukat, és a kilátástalanságból az 
amerikai kontinensen reméltek felemelkedést. 
Sokuknak sikerült, de nem voltak kevesen azok 
sem akik csalódottan tértek haza.
A századfordulót megelőző és az azt követő 
néhány évtizedben korszakos lépések történtek 
az iskoláztatás terén. Mikóháza községben a 
görög katolikus egyház működtetett népiskolát. 
1905. október 21-én létrehozták a helyi 
elöljáróságot és megválasztották az első helyi 
képviselőtestületet. A község vagyona ebben 
az időszakban fokozatosan gyarapodott, 
lakosainak száma nőtt, és számos új lakóház 
épült. A nyugodt, lassú fejlődést és a sok 
irányú kibontakozást jellemző évtizedeket 
csak az 1888-ban pusztított tűzvész zavarta 
meg. Nem így a XX. század első fele, mely 
a hataloméhes kormányok, uralkodók és 
politikusok jóvoltából két világégést zúdított a 
Föld népeire, s ebben a hatalmi versengésben 
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és kivagyiságban a magyar nép is áldozatul 
esett. A tragikus események Mikóháza község 
nyugalmát is felbolygatták. Az első világháború 
európai frontjaira tucatjával kerültek a faluból 
behívott katonák, akiknek egyharmada soha 
nem tért vissza a harcterekről. Összesen 45 
fő harcolt, elesett 16 fő, a halottakan kívül 4 
katona megrokkant. Árvák, rokkantak maradtak 
a családban. 1933-ban a lakosság áldozatos 
munkával a frontokon elesettek emlékének 
turulmadaras hősi emlékművet emelt, melyen 
felsorolták a 16 hősi halottat.
Az 1918-as polgári demokratikus forradalom 
idején megalakult a Nemzeti Tanács. A 
Tanácsköztársaság honvédő háborúja idején 
az 1919-es tavaszi hadjárat során Mikóházát is 
elérték a harci események.
A szlovák csapatok kiverését eredményező 
ütközetek során a falut is ekkor foglalta el a 
Vörös Hadsereg ellentámadása.
A húszas és harmincas években - távol az 
országos politika zajától - a község békés 
nyugodt két évtizedet mondhatott magáénak. 
Ebben az időben folytatódott a háború előtt 
kibontakozó falugyarapító tevékenység. A 
sebek behegedtek, a lakók szorgos munkához 
láttak. A mezőgazdaság megerősödött, s 
a község más területeken is gyarapodást 
mutatott.
A második világháború újra feldúlta a falu 
nyugodt életét. 1944 őszén ezen a területen 
is jelentős csapatmozgások történtek. A 
visszavonulóban lévő németek gázoltak 
át először a falun, majd kiűzésükre érkező 
román és szovjet csapatok. Szerencsére 

súlyosabb sebesülésekkel és halálesetekkel 
járó katonai eseményekre a községben nem 
került sor. A lakosok ennek ellenére mégis 
igen komoly anyagi károkat szenvedtek, mert 
a faluba vezényelt seregek katonái teljesen 
fosztogatták a családokat. A harcterekre 
vezényelt és az összecsapásokban részt vevő 
katonák közül többen fogságba estek a szovjet 
fronton, de voltak olyanok is akik a nyugati, 
általában a francia hadifogságot járták meg. 

Az utóbbiak rövidesen hazatértek, de a keleti 
frontokon fogságba esett és munkaszolgálatra 
elhurcoltak legtöbbje soha nem tért haza. A 
második világháborúban eltűnt 12 katona nevét 
a Mikóháziak 1989-ben feltüntették a hősök 
emlékművén.
A háború utáni éveket a szocializmus évtizedei 
követték, mely időszak alatt a kulturális szint 
növekedése, az életminőség javulása volt 
jellemző. 
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Ebben az időszakban több olyan esemény is történt, mely a község 
fejlődése szempontjából alapvető jelentőségű, felbecsülhetetlen 
kiindulópontnak számított.
Az ország villamosítási programjának megvalósítása ekkor ért el 
a Hegyközbe. Mikóházán 1953 végén fejeződtek be a munkálatok, 
és a villany ünnepélyes átadására 1954. január 9-én került sor. 
1962-ben átadták a felújított a helyi kultúrotthon épületét. 1964-ben 
átalakították és bővítették az általános iskolát. 1967-ben megépítették 
az új tanácsházat. 1968-ban kialakították az általános iskolai napközi 
otthont. 1976-ban került sor az ivóvízellátó rendszer főgerincének 
lefektetésére és a lakások rákötése a rendszerre. 1983-ban új 
létesítménnyel bővült a falu. A községházával szemben felépült a 
település új óvodája. 1989-ben a szépen karbantartott temetőben 
végre elkészült a községi ravatalozó.
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A TELEPÜLÉSSZERKEZET KIALAKÍTÁSA:

Mikóháza igazgatási területe 1691 ha. 
Az igazgatási terület északkeleti részén 
helyezkedik el a község fő belterülete 200 
m-es tengerfeletti szinten. A Kárpátok belső 
vulkáni övezetének része ez a Zempléni 
tájegység Bózsva völgyi Hegyközi területrésze. 
Történelme során két városmegyéhez tartozott, 
Zemplénhez és Abaújhoz. Ma Borsod-Abaúj- 
Zemplén megye része. A Hegyközt északon 
az államhatár zárja, nyugaton a Három hutai 
hegycsoport 600-800 m magas röghegyekkel, 
keleten a Ronyva folyó (mint államhatár), délen 
a Sátor hegyek tönkjei keretezik a keletre egyre
szélesedő Bózsva medencét. Mikóháza ék 
alakú igazgatási területének elkeskenyülő
déli része egészen Sárospatak határáig 
nyúlik. Területének jelentős része – kb. 
70% - hegyvidéki erdős táj. A Bózsva völgyi 
településtől északra található kevés
termelésre alkalmas mezőgazdasági terület.
A patak déli oldalán lévő rétek inkább legeltetési 
célra használhatók. A térség fő szerkezeti 
eleme a Bózsva patak mellett a 3719. sz. 
főútvonal, mely a Hegyközi települések 
közlekedési forgalmát szervezi.
A gépjárművel is járható burkolt utakon kívül 
sok olyan erdei út hálózza be a területet, 
ahol a turizmus „bio”-ágai (gyalogos, lovas, 
kerékpáros) védett útvonalakat lelhetnek az 
igazgatási területen kívüli számos nevezetes 
idegenforgalmi célpont felé.
A település igazgatási területe majdnem 
teljes egészében erdő művelés alatt álló 
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terület felhasználású, melynek javarésze 
tölgyesgyertyános állományú. A település 
körül és az igazgatási területen még ma is 
folyik fafeldolgozás.
Az erdőkben folyó tervszerű erdőgazdálkodás 
mellett fontos adottság a vadászás lehetősége, 
a gyógynövény és erdei termékek gyűjtése, a 
meglévő természeti adottságok, különleges 
erdő illetve növény ársulások bemutatását, 
valamint sajátos  llatvilága megismertetési 
lehetőségét kínálják. A település igazgatási 
központja a keleti oldalon található, ahol a 
községháza, a gyermekoktatási intézmények, 
az egészségügyi intézmény, valamint a 
temetőkert található. A község közepén 
található görögkeleti templom, környezetében 
egy kulturális központ van kialakulóban. 
Az utcaszerkezet korábbi másságára a 
templomkert elhelyezkedése utal, amikor a 
Bózsva patak még a templom északi oldalánál 
folyt el a templomkert mellett.
A község nyugati végénél találhatók az ellátási 
intézmények kereskedelmi szolgáltatási, 
vendéglátási profiljai. A falu közepénél a posta 
kapott helyet. Néhány kisebb bolt, szolgáltató 
vállalkozás elszórtan található.
A főút és vele „párhuzamos” utaknál a 
telekszerkezetek általában hosszú falusi 
jellegre utalnak. A Bózsva menti térségek 
új keletű telekosztásai szabályosabb 
kialakításúak. A község középső területein
több helyen található telekmegosztásból 
származó kisebb ingatlan területű lakóterület. 
A Palacka hegy lábánál kialakult telekalakzatok 
szabálytalanabbak és a görbe utcák vezetése 
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ritkán használták, sok esetben fűteni sem 
lehetett itt. A konyhában a nappali élet zajlott. 
Ezt követte a hátsó szoba, amely a napi 
munka utáni használatra szolgált, illetve itt 
aludtak. A legtöbb épületben volt egy ún. 4. 
és egyben utolsó rész, a kamra; ez magtár és 
raktár funkciót töltött be. A gazdasági épületek 
elkülönültek a portán a lakóháztól.
A lakóépülettől távolabb, elrejtve húzódott meg 
a fából készült WC.
A második világháborút követően vált divattá a 
kockaház, ezekbe az épületekbe már bekerült 
a fürdőszoba. Meszelés helyett kőporral 
vonták be a falakat. Az épületek továbbra is 
földszintesek maradtak.
Ekkoriban terjedt el a nyárikonyha, melyet 
fából vagy kőből építettek a lakóépületekkel 
szemben vagy mellette.
Napjainkban többszintes, garázsos, változatos 
alaprajzú, illetve homlokzatú lakóházakat 
építenek a településen.

kialakításának elvi programja, mely a szép kilátást 
is kínáló építési helyek felhasználását célozza. 
A dombhát beépítésére a terepalakulathoz 
igazodó „rétegvonalat” és „gerincen vezetett” 
úthálózat szerkezete javasolt. Ez a javasolt 
szerkezeti és telekalakítási program lehetővé 
teheti az átmeneti felhasználási időszakra is a 
térség rendezett tájképének kialakítását, fás, 
gyümölcsös kertként való felhasználását. Ha a 
tényleges szükséglet igazolja a terület építésre 
való felhasználását, úgy az fokozatosan erre 
felkészíthetővé válik.
A község meglévő telekszerkezeténél több 
olyan helyzet van jelenleg, mely szerint az 
ingatlanok telekrendezése összevonás, 
bővítés, megosztás nélkül nem használható 
fel építési helyként. A tervjavaslat szerinti 
tulajdonrendezési lehetőség lehetővé teszi, 
hogy a község területrendezése szakszerűen, 
hasznosan és jól megtörténhessen. A 
rendezési terv szakmai jogi keret a község 
komplex rendezéséhez, amennyiben 
az ingatlantulajdonosok érdekeiket és 
szándékaikat itt érvényesíteni kívánják.
A községben a szalagtelkes beépítés 
dominál, azaz az út két oldalán elhelyezkedő 
szalagtelkeken épült porták alkotják a 
falu jelentős részét, a terepadottságok 
függvényében. Két részből állt a telek udvar 
és kert, az udvaron épültek fel a lakóházak és 
a gazdasági épületek. A lakóházak többsége 
L alakú. A lakóházaknak általában a rövid 
homlokzata nézett az utcára, előtte kisebb 
virágos kert volt. A házak általában 3 vagy 
4 szobásak voltak, amelyből az első szobát 

erősebben alkalmazkodik a terepfelszín 
adottságaihoz.
A korábbi rendezési terv az Alsóregmeci út 
mellett nagy távlatban jelentősebb nagyságú 
terület parcellázását jelölte meg. Ma már ez 
nem tekinthető aktuális programnak. A régi 
kisvasút északi oldalán
jelölt területfejlesztés logikusnak tűnik, 
de az új temető kialakításának tervezett 
környezetén túl egyelőre továbbra is távlati 
fejlesztési lehetőségként kezelhető. Ez a 
területrész megerősítheti a meglévő igazgatási 
központ környezetének kiegyensúlyozottabb 
rendezését is.
A görög katolikus templom melletti új 
kultúrközpont és az itt lévő zöldterület egy 
színvonalas kulturális központ helyeként 
kínálkozik, melyek kialakulása jelenleg is élő 
feladat. A településfejlesztési programban a 
Bózsva déli oldalán lévő szabálytalan falurész 
rendezéséhez programot részben a meglévő 
sportterület adottsága tud adni, de szükséges, 
hogy ezt a területet újra szabályozva a falurész 
ellátási központjává is lehessen alakítani. Ezért 
itt a zöldterületi szabályozás mellett az ellátási 
vállalkozások számára kialakítható területek 
lettek feltárva. Ennek szerepe akkor lesz 
jelentősebb, ha a Palacka hegyre tervezett 
községfejlesztési koncepció keretében 
megcélzott lakó- és üdülőterület fejlesztések 
ténylegesen megvalósulnak és az ellátási 
lakosszám megnövekszik.
A Palacka hegy falura néző elhanyagolt 
zártkertes területrészeinek hasznosítására 
született meg a lakó- és üdülőkert övezet 
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A község értékeinek megbecsülése, 
hagyományainak megőrzése érdekében 1961-
ben nyilvántartásba lettek véve a jelentősnek 
ítélt épületek. Ezek között voltak olyan népi 
építészeti értéknek jelölt objektumok, melyek 
nem bírták ki az idők viharát. Két helyi érték 
azonban máig fennmaradt. Az egyik a görög 
katolikus templom, mely műemlék jellegű 
védettségre volt felterjesztve, de védettsége 
csak helyi védettségű kategóriában maradt. 
A másik ma is megtalálható helyi védettségű 
építmény együttes a Palacka hegy lábánál lévő 
csoportosan álló borospincék együttese.
A görögkatolikus templom barokk stílusjegyeket 
visel és értékes ikonosztázzal rendelkezik. A 
templomot bekerített templomkert veszi körül, 
melyet térségének közvetlen környezetét is 
helyileg védett környezetbe sorolással és ide 
szóló külön építészeti szabályozással kell 
védeni.
Az új művelődési központ helyet biztosít a 
helytörténeti múzeumi anyagnak, de igazán 
egy tájház létesítése segítheti a település 
történeti reprezentációját.
Szellemi értékvédelem része a település 
hagyományőrző kultúrája: a kukorica fosztás, 
tollfosztás, a mesemondás, a dalolás, népzene, 
a tánc, lakodalom, halotti tor, népviselet, húsvéti 
szokások, május első vasárnapja, karácsonyi 
szokások.

4ÖRÖKSÉGÜNK



Mikóháza /23

GÖRÖG KATOLIKUS TEMPLOM:
Gör. kat. templom, késő barokk, 1769. Erősen 
átépítve 1878-ban és 1902-ben.
A település belsejében körítőfallal övezve 
szabadon álló, keletelt templom a nyolcszög 
három oldalával záródó szentéllyel, nyugati 
oldalán toronnyal, szentélyének déli oldalán 
sekrestyével.
A templom kontyolt nyeregtetős, cseréppel 
fedett, a torony többszörösen tört vonalú 
sisakját rézlemez borítás fedi. A hajó sarkai 
visszaugratottan lekerekítettek, a torony 
sarkai élszedettek. A templomon körben 
cementes lábazat fut, a főpárkány lemezekből 
és szimatagozatból tevődik össze. A 
szentély homlokzatainak alsó részét mely 
faltükrök tagoljak, melyeket a sarkokat követő 
függőleges, falazott falsávok határolnak, 
melyek a szentély derékmagasságában, illetve 
a lábazat felett húzódó vízszintes falsávokhoz 
csatlakoznak. A szentélyfalak felső szakaszain 
csak kis kiülésű, függőleges, vakolt sávok 
követik a sarkokat.
A torony nyugati homlokzatának földszinti 
szakaszának tengelyében álló téglalap 
formájú, beton keretű ajtó nyílik, felette három 
évszám: 1967, 1902, 1769. A harangszinten 
oldalanként (a keleti oldal kivételével) egy-
egy szemöldökgyámos kiképzésű, kosáríves 
záradékú ablak nyílik. A torony főpárkánya 
lemeztagokból és homorlatból tevődik össze.
A toronytól délre lépcsőépítmény áll, álló 
téglalap formájú ajtaja a nyugati oldalon nyílik.
A hajó deli homlokzata két tengelyes, a nyugati 
tengely földszinti szakaszán álló téglalap 

formájú, egyenes szemöldökű, kőkeretes 
ajtó látható. A kőkeret külső szeleit sekély 
karc kíséri. A két tengely felső részen egy-
egy kosáríves záradékú, vakolt szalagkeretes 
ablakot találunk, a záradék legmagasabb 
pontjában zarókőimitációval. A sekrestye 
bejárata keleten nyílik, ez álló téglalap alakú, 
fakeretes ajtó. Déli oldalán keret nélküli, 
szegmentíves záradékú ablakot találunk.
A szentély keleti homlokzatának alsó szakaszán 
vakolt szalagkeretes, zárókőimitációval 
díszített ablak látható. A szentély északi 
oldalának alsó szakaszában rézsűsen szűkülő, 
félköríves záradékú, zárókőimitációval díszített, 
szalagkeretes ablak nyílik.
A hajó északi homlokzatán csak a keleti 
szakaszon találunk ablakot. ennek formája 
megegyezik a déli hajóablakokéval.
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REFORMÁTUS TEMPLOM:
A szerény méretű, öttengelyes 
hosszhomlokzattal rendelkező, egyszerű 
nyeregtetővel fedett, fehér szimmetrikus 
oromfalával a tér felé forduló templom négyzetes 
alaprajzi kontúrú - szintén nyeregtetővel fedett 
kis tornyot kapott.
A Református templom környezete nagyon 
megváltozott. Kör alaprajzi kontúrú pihenőpark 
létesült, gyűrűs szerkesztéssel, középen 
sziklakerttel, sziklaszoborral. A díszburkolat 
a templom bejáratáig vezet. A bejáratot 
faszerkezetű cserepezett nyeregtető védi.
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MILLENIUMI EMLÉKPARK:

A templom közvetlen szomszédságában épült az államalapításunk ezeréves évfordulója alkalmával, 
2000 augusztusában. A park központi eleme Vincze Ildikó keramikus harang alakú alkotása, mely 
az I. világháborúban elrabolt mikóházi nagyharangnak állít emléket. Szintén a parkban kapott 
helyet Komáromy István honvéd őrnagy mellszobra, melyet 2006. október 7-én avatnak fel.
A park másik oldalán „Gyöngyösbokréta” Hagyományőrző és- Közösségi Ház látható melyet 2002-
ben újítottak és korszerűsítettek. A Közösségi Házban helytörténeti kiállítás működik, ezen kívül 
több szakkörnek és rendezvénynek ad otthont.
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FALUHÁZ:

2016. évtől látogatható Mikóházán az Interaktív 
Faluház. Az ide látogató vendégek betekintést 
nyerhetnek az elmúlt évszázadban élők 
életvitelébe; hogyan élték mindennapjaikat, 
hogyan és milyen eszközökkel főztek, milyen 
eszközöket használtak a mezőgazdasági és 
egyéb ház körüli munkálatokhoz.
Itt van lehetőség megtekinteni és vásárolni a 
helyi termékekből.
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KARAKTERÖVEZETI LEHATÁROLÁS. 4
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A Gábor Áron utca középső szakaszának 
a meghatározó épülete a Görög katolikus 
templom.
A körülötte kialakult díszburkolatos téröböl, 
a növényzettel befuttatott tömör falkerítés is 
hangsúlyozza a terecske szakrális jellegét. A 
park zöldje, a nagy lombkoronájú fák kellemes 
hátteret biztosítanak a templomnak és a 
pihenőpadokkal ellátott térnek.
A templom közvetlen környezetének épületei 
eltérő karakterűek. A Gábor Áron utca 
merőleges gerincű házsorával szemben 
hosszúházas telkek sorolódnak, intenzív 
zöldudvarokkal. Az utcáról a park felé enyhén 
ívelődő gyalogos átkötés létesült.
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A Gábor Áron utca Görögkatolikus templomig 
tartó keleti szakaszának folytatására jellemző 
továbbra is a közterület rendezettsége, a 
vízelvezető árkok és átjárók korrekt állapota, 
az utat kísérő zöldzónák gondozottsága.
Az Árpád utcai bekötés utáni, patak oldali telkek 
vegyesek, hajlított kétoromfalas, faburkolatos, 
fakerítéses földszintes magastetős épületet 
már tömörebb, szabályosabb téglalap alaprajzi 
kontúrú lakóházak követik, megemelt földszinti 
padlóvonallal, terméskő lábazattal.
Az utcára merőleges és az utcával párhuzamos 
gerincű magasabb épületek sorolódnak, 
világosabb színű homlokzatokkal, cserép és 
pala héjazattal.
Az épületek mind előkertesen telepítettek, 
kő- vagy acél oszlopokkal, fa szerkezetű 
kerítésmezőkkel. Az utcai erkélyek, loggiák 
ellenére a tömegek zártak, az utcaképben 
nagyméretű tömör homlokzati felületek 
jelennek meg. A lakások kertkapcsolata az 
alagsor miatt sok esetben kedvezőtlen. A 
garázskapuk utcai megjelenése kedvezőtlen. A 
leágazó Árpád utcai beépítés már más léptékű.
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TURULMADARAS EMLÉKMŰ:

A Sátoraljaújhely felől érkezőt a község 
déli szélén ez az emlékmű fogadja, amely 
a település egyik szimbólumává vált. Az I. 
világháború áldozatainak 1933-ban a lakosság 
lelkes munkájával turulmadaras emlékművet 
emeltek. A II. világháborúban a turulmadár 
lekerült, majd 1989-ben, eredeti állapotában 
helyreállították, és egy táblán elhelyezték a II. 
világháború mártírjainak nevét. Az emlékmű 
talapzatát és közvetlen környékét a millennium 
évében, 2000-ben felújították és lecserélték, 
az I-II. világháborúban elhunytak neveit 
tartalmazó táblát ráhelyezték.
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A Zemplén-hegység-észak-keleti peremén, a 
Bózsva-völgyében fekvő Mikóháza felkészült a 
turisták fogadására. A vízparti nagy sportterület 
és a szabadtéri színpad folytatásaként kiépített 
növényesített nagy kapacitású parkolózóna 
környéke nagyon alkalmas túrázók, kirándulók 
fogadására. A közeli Református templom 
és pincesor, az innét indított tanösvények, a 
kilátóhoz vezető túraútvonal és a Fekete-hegyi 
kilátó közelsége nagy vonzerő.

A  Zemplén erdőrengetegén át több 
kerékpártúra útvonal is átvezet. Az egyik 
Mikóházán is átmegy. A teljes hossz 50 
km: Hidasnémeti-Gönc-Telkibánya-Bózsva-
Pálháza (Kishuta-Kőkapu) Fűzéradvány- 
Mikóháza-Széphalom-Sátoraljaújhely. A 
határon átvezető kerékpárút is nagy forgalmat 
bonyolít le. Mikóháza belterületén is kiépített 
útszakaszok segítik a kerékpározást.
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Mikóházán belül a településközponti funkciók 
arányosan tagolódnak. Az igazgatási központ 
a keleti településrészen található, a nyugati 
szélen pedig az ellátási intézmények és 
szolgáltatási funkciók tömörülnek. Középen 
a Görög-katolikus templom környezetében 
fokozatosan gazdagodó kulturális központ 
alakult ki.
A Millenium emlékpark szépen és nagy 
gondossággal kiépített parkja, gazdag 
növényanyag virágzónái, kényelmes 
pihenőpadjai nagy vonzerőt jelentenek.
A parkon belüli íves vonalvezetésű utak és a 
kísérő növényzet minősége sétálásra csábít. 
Különösen szép része a parknak a területébe 
benyúló templomudvar fedkősávval védett 
tömör, domborodó falkerítése a kísérő 
széles sövénysáv ívelődése, a nagyméretű 
kőkereszt látványa és a Gábor Áron utcára 
kivezető páros sövénnyel kísért, kötésben 
rakott, kiselemes burkolattal fedett sétány. Így 
a templom főbejárata előtti Szenti Erzsébet 
tér felöl és a szentélyt mögötti téröböl felől 
is a parkba lehet jutni Árpádházi Szent 
Erzsébetről (1207-1231) tájékoztató táblát is 
elhelyeztek a park szélén, a tér felé fordítva.
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Az Árpád utcai családi házak gyönyörű 
természeti környezetben épültek meg. A patak, 
az erdő és a hegyek látványa természetközeli 
életmódot tesz lehetővé. Az Árpád utcai 
beépítés másik nagy előnye, hogy egyoldalas, 
az utca túloldalán nem épült házsor. A partig 
veteményes, gyümölcsös és lakókertek 
sorolódnak.
A kerítések is más karakterűek, jóval több a 
sövény, a cserje - kevesebb a kő és a beton. 
A végigfutó vízelvezető árok nagy kapacitású, 
gondozott, de túlzottan művi és kemény. Az 
Árpád utca nyugati vége már beépítetlen, az 
utca a Bózsva patakot kísérő gát mellé simul.
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Az Árpád utcai családi házak gyönyörű 
természeti környezetben épültek meg. A patak, 
az erdő és a hegyek látványa természetközeli 
életmódot tesz lehetővé. Az Árpád utcai 
beépítés másik nagy előnye, hogy egyoldalas, 
az utca túloldalán nem épült házsor. A partig 
veteményes, gyümölcsös és lakókertek 
sorolódnak.
A kerítések is más karakterűek, jóval több a 
sövény, a cserje - kevesebb a kő és a beton.
A végigfutó vízelvezető árok nagy kapacitású, 
gondozott, de túlzottan művi és kemény.
Az Árpád utca nyugati vége már beépítetlen, az 
utca a Bózsva patakot kísérő gát mellé simul.
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FEKETE-HEGYI KILÁTÓ ÉS TANÖSVÉNY:

A falutól 3 km-re magasodik a Fekete-hegy, amelynek a tengerszint felett 581 méter magasan lévő 
csúcsán az államalapítás millenniumának évében avatták fel a rendkívüli körpanorámát nyújtó 
kilátótornyát. A 13 m magas fakilátóból pompás, lenyűgöző panoráma nyílik a Hegyközre és a 
medencét körülölelő hegyekre. Északnyugat felé mint egy terepasztalon sorakoznak a falvak, fölöttük 
koronaként ül a füzéri vár, mögötte a Nagy-Milic csoportja. Nyugat felé Abaújba látunk át, a Cserehát 
északi dombhátain túl a messzeségben a Szlovák-karszt magaslatai kéklenek. Északkeletre a Ronyva 
völgyének Szlovákiába eső falvai látszanak.
A tájékoztató táblától 6 állomásos kiépített tanösvényen visz az út. Minden állomásnál igényesen 
kialakított pihenő, tűzrakóhely és színes, esztétikus ismertetőtáblák fogadnak, melyek az egyes 
állomások közötti távolságokat és a szintemelkedést is feltüntetik. A tanösvény teljes hossza 3,5 km, 
emelkedési szintje 410 m. Megismerhetjük a környék állat-és növényvilágát is.
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NAGY-MILIC:

A Nagy-Milic hegycsoport kisebb földrajzi, ha 
úgy tetszik ökológiai egység. Ami egységet 
teremt e kérdésben a táj formavilágának: az 
általános egyedi tájértékeknek karakterisztikája. 
Az utóvulkáni működés során keletkezett sátor 
formájú hegyek sajátos tájkép arculatot adnak 
e két országhoz tartozó hegységnek, pl. az Izra 
„tengerszemnek” egyedisége adja vonzerejét. 
Mindezek mellett számos történelmi emlékhely: 
Füzér vagy Szalánc vára kedvelt kirándulócélpont.
„Natúrpark: az ország jellegzetes természeti, 
tájképi és kultúrtörténeti értékekben gazdag, 
a természetben történő aktív kikapcsolódás, 
felüdülés, gyógyulás, fenntartható turizmus 
és természetvédelmi oktatás, nevelés, 
ismeretterjesztés, továbbá a természetkímélő 
gazdálkodás megvalósítását szolgáló nagyobb 
kiterjedésű területe, amely a jogszabályban 
foglaltaknak megfelelően jön létre.”
A 16. § kimondja, hogy a miniszter „a Natúrpark 
elnevezés használatához hozzájárulhat”.
A hazai Natúrparkok feladatai:
Természet- és környezetvédelmi funkció,
megőrzés:
• védeni, menedzselni és fejleszteni a természetet 
és a tájképet,
• támogatni a fenntartható használatot és a helyi 
termékek marketingjét és erősíteni a regionális 
identitást,
• ösztönözni a környezettudatosságot és a 
környezeti oktatást.
Rekreáció, szabadidő funkció:
• biztosítani a rekreációt a háborítatlan tájban,
• fenntartható turizmus, ökoturizmus 
megvalósítása,
• a rekreáció és a fenntartható turizmus 
menedzsment kialakítása,
• ökomobilitás megszervezése.
(Szörényiné Kukorelli, 2004.)
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A Szabadság út felső nyugati szakasza 
lazábban beépített. A falusias jellegű 
hosszúházas épületek vannak többségben.
A telkek mélysége változik az északi oldalon a 
kihegyesedő tömbkontúr miatt.
A telekvégeket földút „szegi be”.
Északi irányban több helyen átkötő közök 
alakultak ki, megkönnyítve a tömbön való 
átjárást.
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NÉPI JELLEGŰ PINCESOR:

A 95 pince egy része már a XIX. század végétől 
áll. A II. világháború helyi eseményeinek idején a 
lakosság jelentős része ezekben húzódott meg.
A pincék két helyen találhatók: a remetei pincesor 
a Remetére vezető út emelkedő szakaszán, a 
pincék nagyobbik fele a Hegyalja úton található, 
ez a kiinduló pontja a Fekete-hegyi kilátóhoz 
vezető útnak. A pincékben a helyi Palack-hegyen 
termett szőlőkből bor készül.
Bár a pincesor nem része a tokaji borvidéknek, 
ennek ellenére a borok tokaji jellegűek.
A pincesor 2011-ben teljes felújításra került 
melynek köszönhetően a bor-és pálinkaturizmus 
fellendítése megvalósíthatóvá válik a településen.
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KÖZTERÜLETEK
Egy település vonzerejét nagymértékben befolyásolja, hogy milyen minőségűek a 
közterületei. Az esztétikus, élhető és biztonságos kialakítás alapvető fontosságú.
„Egy település arculatát, közterületeinek minőségét, esztétikáját, vagy azok hiányát az 
épületekkel azonos mértékben és szinten befolyásolják a közlekedési létesítmények és 
eszközök. Ennek a szemléletnek kell tükröződnie a meglévő létesítmények tervezésekor, 
építésekor és működtetésekor, valamint korszerűsítésekor.”

A településről alkotott képet a terek, fák, fasorok, bokrok, parkok, gyalogos felületek, 
köztéri létesítmények, utcabútorok, emlékművek, szobrok meghatározzák. Ezek  
milyensége, állapota, tisztasága döntő lehet.

Gondozatlan közterület, rendetlen tárgyak, harsány reklámok, rozsdás korlátok, 
biciklitárolók, lestrapált buszmegállók, kényelmetlen padok, buherált részletmegoldások 
nagy károkat okoznak. Ez sokszor nem is pénzkérdés, inkább az igénytelenség jele, az 
esztétikai szempontok mellőzése, a lélektelenség.

A közlekedésbiztonsági szempontok betartása mellett figyelni kell a burkolati anyagok, 
szegélyek kiválasztására, igényes technológia alkalmazására. Ne legyenek foltos 
burkolatok, elmaszatolt fugák, ferde korlátok és oszlopok, kivitelezési hibák.

A védett területeken, de még a településközpontokban is megjelenő zavaros 
légkábelkötegek, oszloptrafós „költemények”, véletlenszerű, zavaros szerelési módok. 
A köztereken megjelenő műtárgyak, kapcsolószekrények, bekerített gázfogadók, 
trafóházak látványa vizuális szennyezést okoz, megmérgezheti a település légkörét.

A harmonikus és egységes arculat helyett rendetlenségélményünk támad. Nincs 
hervasztóbb érzés a kiégett, gondozatlan, igénytelen „zöld” felületek látványánál, főleg 
akkor, amikor a telkeken belül igényes növények burjánzanak.

A közterületi zöldet, az ”utcakertet” is meg kell tervezni, ügyelve a magánkerítésekhez 
való illeszkedésre, a korrekt szegélyezésre, a járhatóságra, akadálymentességre, 
vízelvezetésre.
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Minden közterületi elemnél csak az igényes és tartós technológia vezet eredményre. 
Ütemterv szerint kell felújítani vagy cserélni az elöregedett hirdető-, jelzőtáblákat, 
közvilágítási oszlopokat, leamortizálódott műtárgyakat. Az utcabútorok felületeinek 
felújítása is elvárható.

A közterületi növényzet telepítésénél figyelni kell a karbantarthatósági szempontokra is. 
Ne jöjjenek létre elgazosodott reszliterületek, hozzáférhetetlen zugok. A beláthatóságot 
is korlátozó elburjánzó növényzet még balesetveszélyes is lehet.

A közterületeket utakra és terekre lehet osztani. Az utcakeresztmetszeteket a 
településrészek jellege, a beépítési intenzitás és az utcák forgalmi funkciója határozza 
meg. A homogénabb keresztmetszet az előnyösebb. Az úttestekkel van a kevesebb 
gond, a szakmai szabályok kialakultak. Viszont a telekhatárok és az úttest közötti 
zóna nagyon sok helyen kritikus. Főleg új utcanyitásoknál követlen el rengeteg hibát a 
gazdátlanság és az összehangolatlanság miatt.
A padka, az árok, a behajtók, a kimaradt szabadterületek, aknafedlapok, vízelzárók, 
gázelzárók mind hibaforrások.

Nincs rosszabb annál, amikor a telekhatár és az úttest közötti zóna kialakításának 
módja nincs összehangolva, teljesen leburkolt felületek váltakoznak különböző módon 
kiépített vízelvezető árkokba, szűk átereszekkel, össze-vissza növényzettel.
Gondot okozhat a felmagasodó földpadka, az eltömődő árok, a sokszor leszűkülő 
keresztmetszet. Prioritás, hogy a folyamatos vízelvezetést meg kell oldani, megelőzve 
a kimosódásokat, feltorlódásokat.
Az úttest és a telekhatárok közötti nyílt tér tagolását össze kell hangolni, elkerülve a 
bántó különbségeket.

A települési arculatot jelentősen befolyásolják a közlekedés, a környezetvédelem, az 
energetikai- és vízhálózatok sajtos igényei. Ezek tervezési, fenntartási gyakorlata kihat 
az utcaképre.
Összefoglalóan megállapítható, hogy ez település jelenlegi és jövőbeni arculatának 
kialakítása nemcsak az épületek milyenségétől, hanem azok környezetétől, a 
közlekedési létesítményektől, azok kialakításától, a növények telepítésétől, a 
légvezetékek, oszlopok, stb. látványától is nagyban függ.
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ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ 4
AJÁNLÁSOK KOCKAHÁZAK 
ÁTALAKÍTÁSÁHOZ

A háború utáni fagerenda hiány miatt 
is átalakultak az építési szokások 
Magyarországon. Beindult a vasbeton 
gerendák gyártása, kisebb elemhosszal. A 
négyzetes alaprajzú kontúrra szerkesztett 
középfőfalas házak tömege nőtt ki az 50-
es években a magyar falvakban. Gyorsan 
kialakultak az alaprajzi sémák is. Két szoba az 
utca felé, konyha, kamra, fürdőszoba az udvari 
oldalra, még akkor is, ha a tájolás mást igényelt 
volna. A padlószintet általában 1,0 méterrel 
kiemelték.
Nagy hátrány, hogy a nappali tere elszakad 
az udvartól, ablaka az előkertre néz, 
teraszkapcsolat kiányzik.
A korábbi épületszélességekhez képest 
nagyon megnövekedett ház szélesség miatt 
az oldalkertek mérete jelentősen lecsökkent. 
A 6-7 méter széles tornácos, hosszúházak 
helyett megjelent a 11-12 méteres kockaházak 
miatt az udvarszélesség lekeskenyedett, sőt 
még az oldalberjárat, az előlépcső és előtető 
miatt is szűkült.
Bővítési igény esetén az oldalkerti irány 
nem jöhet szóba. A tetőtér beépítését nem 
javasoljuk, a gúla formából adódó szűkös 
alapterület növekmény miatt. Ráadásul még 
a földszinten is hasznos területet vesztünk. 
A belsőlépcső helyének kialakítása miatt 
az utcai két szoba sérül. A nappali sarkából 
indított törtvonalú lépcsőkialakítás sok esetben 

rendkívül szűkösnek bizonyult. Ha a két 
szobát összevonva alakítottak ki a nagyobb 
nappalit, akkor az igényelt vertikális kapcsolat 
sikeresebb lett, viszont ezzel elveszítettek egy 
síkmennyezetes szobát. A tetőtéri beépítés 
csak ezt tudja pótolni, esetleg még egy félszoba 
elhelyezhető.
A sátortető átalakítását oromfalas 
nyeregtetőssé nem javasoljuk se az utcai, 
se az oldalkerti oldalon. Ha tartjuk a 
szokásos tetőhajlásszöget, akkor túlzottan 
nagy, léptékbontó oromfal készülne. Kisebb 
oromfalas kialakítás még elfogadható lenne, 
mellette tetősíkban elhelyezett ablakokkal.
Egy sátortetőt álló tetőablakokkal nagy számban 
ellátni nem szabad, a szűkös alapterületen 
nem segít, a tetőt viszont túlterheli.
Jó megoldásnak a hátsókert felé történő 
bővítést tartjuk, de keskenyebb épület 
szélességgel. Érdemes ide áthelyezni a nappali 
terét, mert itt már nagyobb méretű teraszt lehet 
kialakítani, gyeprézsűs kertkapcsolattal. Mai 
igényeknek eleget tevő új fürdőszobát is el 
lehet helyezni, az új épületszárnyban és még 
egy szülői háló vagy vendégszoba is elfér. Jó 
példaként saját tervezésű példát is bemutatunk. 
Egy kertvárosias bárosrészben a régi diófa 
megtartásával, nagyméretű terasznak, 
sarokablakos panorámás üvegfallal, belső 
kandallóval épült meg a bővítés. A régi konyha 
helyére étkezőteres, új konyhát terveztünk 
összekapcsolva a régi és az új ház tereit.



AJÁNLÁSOK 70-90-ES ÉVEK 
CSALÁDI HÁZAINAK
ÁTALAKÍTÁSÁHOZ 

A kockaházas és családiházas építés után a 
70-90-es években gombamódra szaporodni 
kezdtek a megemelt padlószintű kétoromfalas 
nyeregtetős épületek, hol utcával párhuzamos, 
hol utcára merőleges nyeregtetővel. A sokszor 
csak garázs, műhely, raktár céljára használt alsó 
szint feletti lakás tetőtérbeépítéssel kiegészült 
nagy oromfali ablakokkal, erkélyekkel, 
nagyméretű visszahúzott loggiákkal.
Többségük az utcaképben emeletes épületként 
jelent meg, más léptéket behozva a korábbi 
– nagyrészt földszintes, vagy földszint + 
tetőtérbeépítéses környezetben. Sokszor 
tetten érhető a szomszédok közötti méretbeli 
rivalizálás is.

Az udvartól, a kerttől való elszakadás 
funkcionális hátrányokkal is járt, az étkező 
és a nappali tere elszakadt a tereptől, nem 
lehetett kényelmes és nagyméretű teraszokat 
csatlakoztatni. Családi házat építettek ugyan, 
de szinte társasházba kerültek, elszakadtak 
a saját telküktől, az egész életmódjukat 
befolyásolta ez a helyzet.

Az ilyen házakból álló utcakép is sokszor 
nyomasztó, a nagy tömegek katonás rendje 
miatt. A végfalak nagy mérete miatt még a 
fák se tudják sokszor feloldani ezt a kemény 
világot. Tovább ront a helyzeten a kommersz – 

Tüzépes – nyílászárók esetleges megjelenése 
a homlokzati felületeken és a nagyon zárt alsó 
utcai homlokzati zóna, tömör garázskapukkal, 
kisablakokkal.

Utcaképi szempontból még előnyösebb, ha 
gerince párhuzamos az utca tengelyével, mert 
ebben az esetben az ereszvonalak viszonylak 
azonos magasságban jelennek meg. 
Rövidülésben nézve az utcát, szinte szaggatott 
vonalként jelennek meg az ereszek.

Rosszabb a helyzet, ha a tetőgerinc merőleges 
az utcára, mert a szinte törvényszerűen eltérő 
magasságú és szélességű „háromszögekből” 
ritkán áll össze harmonikus utcakép.

A népi építészet jóval kisebb méretű oromfalas 
házait csak kisebb padlásablakok tagolták. 
Az új építésű modern házak esetében pedig 
természetes módon a jóval szélesebb terpeszből 
szerkesztett padlástereket már beépítették, a 
homlokzaton a kis padlásablakok helyett nagy 
ablakok, üvegfalak jelentek meg, sőt még az 
utcai oldalon sem ritka az erősen visszahúzott, 
teraszajtókkal tagolt végfal. Ezek a nagy üres, 
emeleti helyzetben lévő háromszögek teljesen 
megváltoztatják az utcaképet. Természetesen, 
ha minden ház ilyen, akkor kevesebb gondot 
okoz az ilyen térfal.

Hagyományosan kialakult földszintes, 
utcával párhuzamos ereszvonalú utcában ha 
foghíjszerűen megjelenik egy-egy ilyen ház, 
kezelhetetlen torzó keletkezik évtizedekre 
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tönkre téve az utcaképet.

Ilyen házak felújításánál fő a mértéktartás. Az egyébként is nagy tömegeket 
nem szabad még tovább növelni álló tetőablakokkal, tetőépítményekkel, új 
kiugró erkélyekkel. Ahol ilyen már van, inkább a visszacsendesítés a javasolt.
A meglévővel azonos tömegű oldalbővítés egyáltalán nem javasolt se az 
oldalkert, se a hátsókert irányában. A színekkel is visszafogottan kell bánni, 
kerülve a harsány, telített színeket. Inkább a világosabb színek ajánlottak.

Új építés esetén mindenképpen ajánlott a magassági csökkentés. Itt 
elsősorban az alagsorépítés szokását kell felülvizsgálni, mert a lakószint 
kiemelése károkat okoz a használatban.

Kedvezőtlen a túlzott épületszélesség is, inkább hátrafelé elnyúló, vagy 
kisebb keresztszárnnyal ellátott épület a javasolt. Így az oldalkertek 
szélessége is növelhető, és a tetőidom se lesz túlzottan nagy.
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AJÁNLÁSOK MEDITERRÁN 
LAKÓTERÜLET ÚJ ÉPÍTÉSŰ 
CSALÁDI HÁZAIHOZ

Napjaink divatja a mediterrán háztípus. A 
külföldi utazások emlékének vagy a média 
hatásának köszönhetően egyre nagyobb 
számban jelennek meg alacsony, hajlászögű, 
tört épülettömegű, családi házak településeink 
perifériáin, eddig beépítetlen lakóövezetben. 

Ha ilyen környezetben építékezünk, hasonló 
stílusú házat szeretnénk mi is, törekedjünk 
a minőségi anyaghasználatra, átgondolt 
növénytelepítésre, visszafogott homlokzati 
szinek választására. 

Jó példák fejezetrészben a Vadász Építész 
Iroda átriumkertes családi házát szerepeltejük, 
a kiemelkedő anyaghasználat és az átgondolt 
térszervezés miatt.
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GSPublisherVersion 0.0.100.100

A műemléki ingatlanokon, illetve a műemléki környezetbe (Római katolikus 
plébániatemplom és környezete, Uradalmi magtár és környezete) tervezett 
építési tevékenységgel a Borsod-Abaúj Zemplén megyei Járási Hivatal 
építésügyi és örökségvédelmi osztályával is egyeztetni szükséges!

A településen a családi házak 
telepítése oldalhatáron álló, a telken 
belüli elhelyezkedése az utcára 
többnyire merőleges rendszerű (ahol 
nem, ott fűrészfogas beépítést ad a 
domborzathoz és a meglévő úthoz 
történő igazodás). A nem utcára 
merőlegesen telepített, indokolatlanul, 
nagy mértékben hátrahúzott családi 
ház építése nem javasolt. A családi 
házak a telek oldalhatárán állnak, a 
ház mögött növényzettel vagy belső 
kerítéssel határolva kialakítható a 
védett kert.

Utcával párhuzamos gerincű utcai 
szárnyat („vinkelyt”) csak ott érdemes 
építeni, ahol a környező épületek már 
ilyenek. Keresztbe beforduló belső 
épületszárnyat csak kellően széles telek 
esetén érdemes alkalmazni, ott is meg-
gondolással: ne vágja ketté a kertet első 
és hátsó kertre.

A családi házak magassága közel azo-
nos. A meglévő épületek közé épülő 
új házaknak hasonló magassággal kell 
épülniük, mint környezetük. A túl ma-
gas házak nem illeszkednek a település 
utcaképeibe.

TELEPÍTÉS
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Vilyvitány domborzati adottsága miatt 
a családiházak többsége lejtős telekre 
épült. Új épület tervezésénél is hasonló 
adottságokra kell számítani.

Tervezésnél kerülni kell az épület föld-
be vájását, mivel a kert így kevésbé 
használható, és az esővíz elvezetése is 
nehezen megoldható.

Nem ajánlott továbbá az épület kieme-
lése sem. Ezzel a megoldással az épü-
let kiemelkedik a szomszédos épületek 
közül és nem illeszkedik az utcaképbe.

A jó megoldás az, ha a meglévőekhez 
hasonlóan az új épület is a terepbe il-
leszkedik. Ezáltal a földmunka is mi-
nimális lesz.
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A településen a családi házak tetőhajlásszöge közel azonos. A meglévő 
épületek közé épülő új házaknak hasonló tetőhajlásszöggel kell épülni-
ük, mint környezetüknek. A túl magas illetve túl alacsony hajlásszögű 
tetővel rendelkező épületek nem illeszkednek a település utcaképébe.

GSPublisherVersion 0.0.100.100

• Tetőforma kialakításánál javasolt egyszerű, kontyolt végződésű 
nyeregtetőt építeni, minél kevesebb töréssel.

• A településképben idegenül hatnak a meredek alpesi tetőformák 
ugyanúgy mint az alacsony hajlásszögő mediterrán tetők.

• Elfogadható tetőhajlászög: 30-45o

• Tetőhéjazatnak javasolt a matt égetett természetes színű cserép fedés 
(natúr színben).  

• A cserép anyaga és színe mellett fontos a megjelenése is. A klasszikus 
hódfarkú vagy egyenesvágású cserepek ajánlottak, melyek legjobban 
illeszkednek a meglévő épületek héjazatához.

• Épületek bővítésénél összekötő folyosók, kisebb homlokzati síkből 
kiugró bővítmények esetén elfogadható korcolt fémlemezfedés, de 
ezt mindeképpen egyeztetni szükséges a főépítésszel. 

• Nagyelemes tetőburkolati rendszerek, cserepeslemezek, bitumenes 
zsindelyek nem ajánlottak.

• Napelemek, napkollektorok lehetőleg minél messzebb kerüljenek 
elhelyezésre az utcafronttól. Javasolt a nyeregtető utolsó harmadában 
elhelyezni őket.

TETŐHAJLÁSSZÖG, ANYAGHASZNÁLAT

A tetők héjalására már szinte mindenütt cserépfedést találunk. 
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A település házainak színezése koronként vál-
tozott, jellemzőek a fehérre meszelt házak, 
legfeljebb a mészbe kevert színezőanyagok (pl. 
rézgálic) tompították a meszelés vakító fehér-
ségét kékes törtfehérre. A polgári építőízlést 
mutató homlokzatokon már a fakósárga, bar-
na színezés is előfordulhat, mindig pasztellszí-
nekkel. 

HOMLOKZATKÉPZÉS, ANYAGHASZNÁLAT

• A településen a meglévő épületek színvilágához illeszkedő új épüle-
tek építése ajánlott. 

• Nem elfogadható a feltűnő és kirívó színhasználat, a rikító színű 
fémlemez fedés és burkolat. 

• A sötésebb színek jobban magukba szívják a nap melegét. A sötét 
árnyalatú homlokzat akár 60 fokra is felmelegedhet nyáron.

• Színezésnél földszinek használata javasoljt. Világosabb árnyalatban 
homlokzati felületen, sötétebb árnyalataik a nyílászárókon is 
megjelenhetnek.

GSPublisherVersion 0.0.100.100
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NYÍLÁSZÁRÓK

• A történeti településrészben utcafronti 
homlokzaton használjunk a régi 
ablakosztáshoz illeszkedő, álló téglány 
formájú ablakokat. (60x90 cm, 90x120cm, 
90x150 cm). Kerüljük a nagy osztatlan 
felületeket, az asszimmetrikus osztást, és a 
vízszintesen nyújtott arányokat.

• Az átalakuló településrészeken megengedett 
a homlokzat arányaihoz illeszkedő, más 
arányú nyíláskialakítás.

• Lehetőleg fa szerkezetű nyílászárókat 
válasszunk. 

• Új épületek építése esetén víztiszta, vagy 
matt síküvegezésű, osztott ablakok beépítése 
javasolt. 

• Az utcai homlokzaton redőnyszekrény rej-
tett kivitelben létesítendő, a nyílászárókkal 
megegyező színben. 

• Kerülni kell a rikító színeket!

• Széles, nagy ablakok helyett több kisebb 
nyílás létesítendő!

• Egy nyílászárón belül kerülendő a széles, 
vízszintes, asszimetrikus osztás.
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KERÍTÉSEK

GSPublisherVersion 0.0.100.100

• Jellegzetes a sárba rakott kőfal, a barokk utánérzetű vakolatmezős kerítés, 
rígelre szerelt léckerítéssel, kovácsoltvas kerítések, dróthálóval borított mezős 
kerítés (ezek színezése lehet sötétzöld vagy barna, esetleg szürke), sövény

• Teljes belterületi részen javasoljuk továbbra is a meglévő kerítés típusokhoz 
hasonló szerkezeti kialakításokat. 

• Ipari megjelenésű tekercselt drótháló kerítés építése csak  külterületi 
mezőgazdasági, ipari területen megengedett.

• Kerüljük az előregyártott beton elemekből épülő teljesen tömör 
kerítéseket, a víszintes szélesdeszkákból összerakott, „western” 
valamint a rudazott, táblázott, tekercses fémkerítéseket!

• Az új szerkezetű, például lemezgyári hulladékból készült, vagy 
sugaras pálcákkal hegesztett, illetve túlszínezett megoldások nem 
kívánatosak.

• Belátás elleni védelmre használjunk fűrészelt deszka kerítést vagy az 
áttörtebb léckerítésre futassunk növényeket.

• Kerülendő a túlzottan hivalkodó bejárati kialakítás.

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság adatszolgáltatását ajánlott és tiltott 
növényekről a mellékletben találod.
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• A hagyományosan ültetett növényeket bátran alkalmazzuk , akár 
újabb növényekkel kombinálva, azonban kerüljük az örökzöld fenyő- 
és tujaféléket a történeti település azon részein, ahol a hátteret a népi 
környezet adja.

• A kertben könnyen felújítható, vízáteresztő burkolatot alkalmazzunk.
• A szegélyeket azonos hangulatú anyagból alakítsuk ki.
• A kerti építmények a főépülettel azonos építőanyagokból, vagy azzal 

harmonizálva készüljenek. 
• A pergolák, növényrácsok, gépkocsibeállók, kukatárolók 

kialakíthatók favázas szerkezettel is, a nyílászárókkal harmonizáló 
színezéssel. 

• Fémvázas szerkezet kialakításakor annak növénnyel való befuttatása 
javasolt.

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság adatszolgáltatását ajánlott és tiltott 
növényekről a mellékletben találod.



FÉNYSZENNYEZÉS ELKERÜLÉSÉT SZOLGÁLÓ SZABÁLYOZÁSI JAVASLATOK
A LoNNe ( Loss of the Night Network, „ Az égbolt elvesztése” kutatói hálózat) 
ajánlásait alapul véve.

• El kell kerülni a hideg fehér fényű világítást, amely 500 nanométernél rövidebb. hullámhosszúságú fényt 
tartalmaz: Ennek megfelelően 3000K alatti érték javasolt a kültéri világítás színhőmérsékletére.

• A világítótestek ernyőzése olyan legyen, hogy a fényt oda irányítsa, ahol arra szükség van. Megfelelő 
ernyőzés esetén a kibocsátott fényt nem látjuk közvetlenül. A megfelelően irányított fény nem jut a gyalogosok, 
járművezetők szemébe, az épületek ablakai felé vagy éppen az égbolt irányába. A fényeknek - még a díszvilágítás 
esetén is - lefelé kell irányulniuk. Így például a talajszintbe épített fényvetőket, melyek felfelé sugároznak, el kell 
kerülni.

• Az utcákat amennyire csak lehet egyenletesen, és amennyire csak lehet alacsony intenzitással világítsuk 
meg: Vidéki utakon a 0,3 cd/m’  fénysűrűség  elegendő,  amely kb. 4  lux megvilágítással elérhető. Ez az 
EU útvilágítás i szabványoknak (EN 13201) megfelelő legalacsonyabb útosztály. Az EU szabványok gyakran 
sokszor erősebb megvilágítást ajánlanak, mint ami jelenleg a legtöbb európai településen megvalósult.

• Igazítsák a kültéri világítást a tényleges használat idejéhez. Este 10 óra, vagy éjfél után jóval kevesebb 
fényre van szükség, ennek megfelelően az közvilágítás fénye csökkenthető. A megvilágítási szintek akár 50-
80%-os csökkentése is lehetséges. A nem közcélú világítást teljesen ki kell kapcsolni, ha nincs arra közvetlen 
szükség.

KÖZTERÜLETVILÁGÍTÁSI AJÁNLÁSOK
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KÖZTERÜLETI TÁRGYAK, BÚTOROK 
Falusi környezetben sokkal jobban mutatnak az egyedileg, természetes alapanyagokból tervezett közterületi 
bútorok, játékok, hulladékgyűjtők, mint a városokban elterjed berendezések. Az előkertek gondozása, 
növénybeültetése javítja a település hangulatát.
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CÉGÉREK, REKLÁMOK
HIRDETŐTÁBLÁK

Általános elvárás, hogy falusi környezetbe illő cégérek, reklámok, 
hirdetőtáblák, feliratok kerüljenek kialakításra. Érdemes teljes arculati 
megoldásban gondolkodni a logótervezéstől az épület homlokzati 
kialakításáig. Cégnevek hirdetések megjelenhetnek cégérként, feliratként, 
hirdetőtáblaként. Ezekkel kapcsolatban az általános elvárások:

• illeszkedjenek az épület színáranyalatához
• legyenek egyediek és kreatívak
• ne villogjanak
• világító kivitel esetén alacsony fényintezitásúak legyenek
• fontos, lényegi információkat közöljenek
• harmonikusak legyenek az épület előtti köztér használattal
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tábla

cégér
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FALUSI TURIZMUS
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HAGYOMÁNYŐRZÉS

A Gyümölcsészeti Hagyományok 
háza  az évente megrendezésre 
kerülő Gyümölcsésztúra útvona-
lának része. A rendezvény célja 
a régi gyümölcsfajták népszerű-
sítése, ismertetése. Az útvonal a 
római katolikus plébánia kertjéből 
indul, majd a Miklós-hegy bejá-
rása után a Szilasi Tájház és a 
Gyümölcsészeti Hagyományok 
Háza kertjében végződik a túra. Itt 
további gyümölcsök kerülnek be-
mutatásra, a vendégeket továbbá 
az aszalókemencéből frissen ki-
vett aszalványok várják. 

A lakóház a 2012–13-ban foly-
tatott külső-belső felújítás után 
egyrészt megtartotta lakóház 
funkcióját (teakonyha – ven-
dégszoba), másrészt kiegészült 
közhasználatú funkcióval, így a 
kiállításhoz szükséges terekkel: 
az ún. elsőházból és pitarból ki-
állítási egység készült. A kiállítási 
egységeiben bemutatásra kerül 
a Bódva-völgyi gyümölcsösök 
kertkultúrája és az ahhoz kötődő 
néprajzi eszközök és hagyomá-
nyok. A portához tartozó kertben 
már jelenleg is számottevő ge-
netikai értéket hordozó, főként 
helyi szőlőhegyi gyümölcsösök 
idős fáiról leoltott 3–5 éves gyü-
mölcsfacsemeték gyűjteménye 
található. A pitar berendezését a 
két háború közötti időszak tárgyi 
anyagából rekonstruálták. Cél-
szerűen a konyhai funkció miatt 
kapnak helyet a házilag feldolgo-
zott termékek, pl. aszalványok, 
lekvárok, befőttek, pálinkák stb. 
Az ún. elsőház a gyümölcsészeti 
hagyományokat mutatja be tab-
lós-installált kiállítási anyaggal. A 
volt istállóból előadóterem készült 
közösségi rendezvényekhez. En-
nek kiszolgálására raktár és mos-
dók készültek az épület utolsó he-
lyiségéből.
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KÖZÖSSÉGI KULTÚRA

A Szilasi Tájház a Bódvaszilas helytörténetét 
bemutató kiállítás színtere, melyhez két 
vendégszoba csatlakozik, ezen kívül az évente 
megrendezésre kerülő rendezvénysorozatoknak 
is helyszíne. A közösség a Gyümölcsésztúra 
és a Káposztás Nap alkalmával a tágas udvart 
kiválóan hasznosítani tudja. Az eseményeken 
továbbá használatba kerülnek a portán lévő 
építmények: kenyérsütő bakterkemence és a 
kerti gyümölcsaszaló.
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Kockaházak udvar felé történő bővítése megoldást nyújthat az ilyen 
típusú épületek hiányzó kertkapcsolatára, átmeneti terek kialakítására. 
Az új épülettömegben helyt kaphat nagyobb, összefüggő nappali 
tér, terasszal, modern, nagyméretű nyílászárókkal. Bővítés esetén 
is, amennyiben lehetséges vegyük figyelembe az udvaron található 
meglévő fák helyzetét. Ebben az esetben szerencsésen megmaradt a 
nyáron árnyékot adó diófa.







Gömörszőlős, Kassai út 37. 
alatti közösségi oktatóközpont 
jó példa arra, hogy  korszerű 
környezettudatos szemléletmóddal,  
modern nyílászárókkal is 
készíthetünk hagyományos 
településképbe illeszkedő épületet. 

 Az épület számos környezettudatos megoldást mutat be:
tömegkálya fűtés, napkollektoros melegvíz előállítás, napkollektoros 

gyümölcsaszaló, 80 cm vastag szendvicsfal, középen reciklált polisztirol 
hőszigeteléssel....
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Dénes György épületfelújítása jó példája a tornác modern 
megformálásának. Példaértékű továbbá a harmonikus szín 
és anyagválasztás. Ugyanazon a homlokzaton jól megférnek 
egymás mellett régi, osztott, állótéglány alakú ablakok az új, 
modern, osztatlan nyílászárókkal. Jó példa árnyékolásra a szépen 
megformált zsalugáter és a lombos fák használata.
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Nagy-Milic Natúrpark - a megőrzött értékek világa-
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NATURA 2000_SPA
(különleges madárvédelmi terület)

VÉDETT TERÜLETEK, TELEPÜLÉSKÉPI JELENTŐSÉGŰ KATEGÓRIÁK

MELLÉKLETEK

Egyedi tájérték NATURA 2000_SCI
(kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület)
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Tervezett természeti területForrásÖkológiai hálózat területei:
magterület pufferterület


