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BEVEZETÉS 1
Lak településképi arculati kézikönyve
bemutatja a község gazdag történelmének
leírását, természeti értékeit és kiemelten
kezelve az épített értékeit.  

Lak községre jellemző hagyományos
építészeti megoldásokat gyűjtöttük össze,
azokat fényképeken, ábrákon jelenítettük
meg. A településre jellemző hagyományos
építészeti megoldások megóvása, helyes
alkalmazása közös feladatunk.  

A kiadvány útmutatóként szolgál a
megfelelő építészeti módok
megválasztásában, illetve esetenként
felhívja a figyelmet a kifejezetten kerülendő
megoldásokra is.  

A házak színei, homlokzatai, tetőszerkezetei
ideális esetben illeszkednek az utcaképbe,
helyesen formálva azt. 
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A hangulatos előkertek, virágok nagyban emelik a község
esztétikáját, legyen szó közintézményről, vagy lakóházról. 

Reméljük, hogy a kézikönyv ajánlásait a lakosság,
erőforrásaihoz mérten alkalmazni tudja és a bemutatott
elméleti példák a gyakorlatban is megvalósulhatnak. 

Fontos kiemelni, hogy jelen dokumentum túl azon, hogy
szemléletformáló jelleggel bír, nem tekinthető lezártnak,
egy folyamatosan bővülő kiadvány. 
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   Lak község a Cserehátban található, festői környezetben, a Laki- és Vadász-patak völgyeiben.
Megközelíthető közúton többek között a 3-as és 27-es főút felől. A legközelebbi várostól, Edelénytől
északkeletre 13 km, Szikszótól északra 18 km távolságra helyezkedik el. Magyarország közigazgatási
helynévkönyvének 2015-ös kiadása alapján 686 fő lakosainak száma, ebből 51% magyar, 49% cigány
nemzetiségűnek vallja magát.  
A település környéke már az őskor óta lakott, ezt számos kő- és bronzkori lelet bizonyítja, ennek ellenére
a község területén nem találtak archaikus emlékeket. Lakot elsőként egy 1222-es oklevél említi Loch
néven; azon kisnemesi falvak egyike, amik a borsodi vár környékén jöttek létre. 

A település körüli kiterjedt erdőségnek köszönhetően a tatárjárás 1241-ben nem okozott akkora pusztítást,
mint más környékbeli helységekben. A XIV. század elején megépült az első templom, ennek nyoma az
első, 1333-as pápai tized lajstromban lelhető fel. Lak település a Tekus, Torsa, Mátyás, Wulch, Megeri és
Zeped családok birtoka volt az első írásos említéstől a XIV. századig bezárólag.  Borsod vármegye
részeként a XVI-XVII. században hol Felső-Magyarországhoz, hol az Erdélyi Fejedelemséghez tartozott,
ám dézsmát is fizetett a füleki bégnek. Az időszakos török portyázások sajnálatos módon érintették a
települést.  

1580-ban a reformáció elért Lakra, megépült a református templom. A laki református egyházhoz tartozott
Hegymeg, Tomor és Damak filiaként.  1599-ben szörnyű katasztrófát élt meg a község: teljesen
elpusztította egy tűzvész. Ezt követően pár évig kihalt településként tartották számon, később
birtokátruházások, -öröklések folytán említették. 1630-ban megszállták a törökök Lakot, ami újabb sarcot
jelentett.  

A török kiűzését követően az alábbi családok költöztek Lakra és a környékbeli településekre: Balogh,
Basó, Adorján, Zilahy, Takács, Téglássy, Debretzeni stb. 

LAK KÖZSÉG BEMUTATÁSA 2

A falu utcaszerkezetéről elsőként II. József katonai térképén találhatók térképes adatok. 
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2. térkép: A Második Katonai Felmérést ábrázolja 

   

A Rákóczi-szabadságharcban a laki nemesség is részt vett.  

Az első, 1784-87-es népszámláláson 126 lakóházat és 136 háztartást regisztráltak. A lakosság lélekszáma
658 fő volt; 458 felnőtt református, 29 izraelita vallásúnak vallotta magát. 1790-től 1795-ig építették az új 
református templomot a település központjában, de 1805-ben (56 házzal együtt) leégett. 

A felújítás után 1806-ban szentelték fel újra. 1834-ben 
újabb tűzvész pusztított, de akkor a templom sértetlen
maradt. 
1851-ben Fényes Elek földrajzi író így jellemezte Lakot:
„határkiterjedés Nyilas és Tornaháza pusztákkal együtt
4095 hold. Ebből belsőség: 85, szántóföld 1185, rét
828, erdő 1967 hold. Hasznavehetetlen 30 hold.
Lakóház van 139, ebben 725 lélek lakik, közülük 650
református. Választó volt 1848-ban 58 fő: 15 ingatlan
birtokos, 2 értelmiségi, 41 régibb jogon. Birtokosok:
Gróf Gyulay Ferenc, Jótzik, Tolvaj, Olasz, Nagy, Basó,
Csorba, Baranyai, Dávid, Zilahi, Fekete, Adorján, Fodor
családok.”  
1873-ban újfent leégett a település, beleértve az
időközben megépült iskolát, tanárlakot és a templomot.

 1869-ig Lak lakossága növekvő tendenciát mutatott,
viszont az 1900-as népszámlálástól napjainkig
folyamatosan csökken a népességszám. Ebben
közrejátszottak az I. és II. világháborús emberélet
veszteségek (katonai és civil egyaránt), manapság
pedig a jobb munkalehetőség miatti városbaköltözés. 
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Lak morfológiai szempontból völgyi falunak tekinthető,
a község eredetileg a Laki-patak mellé települt, és a
Cserehát lankás dombjai veszik körül. Kezdetben
egyutcás, majd később bővült, ma
településszerkezetileg keresztutcás szalagtelkes falu. A
mai főutca, a Kossuth Lajos út, a Laki-patak mentén,
északnyugat-délkeleti irányban szeli át a települést, a
többi, nagyrészt innen nyíló utca pedig felfut a környező
domboldalakra. A falu egykor legfontosabb (köz-)
épületei és a temető is a lakóházakkal beépített főút
felett, a domb oldalában helyezkedtek el. A település
központjában található a református templom, és az
egykori paplak (balra, lent a szabadkézi vázlaton). 
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Hegymeg irányából érkezve, balra a 8 osztályos
általános iskola épülete látható, amely 2013-ban
135 fő tanulóval működött, és a környező falvakról
is fogad tanulókat. Leereszkedve a patak völgyébe,
elérjük a főutcát, melynek az elején az
útkereszteződéstől nem messze van a posta és a
takarékszövetkezet.  
A lakások több mint negyede 1946 előtt épült
autentikus népi lakóház, de hasonló stílusúak az
1950-es években épült kb. 10%-nyi épület is.
Jelentős lakásépítési időszak volt a 80-as évek,
ekkor épültek fel a ma szegregált területen lévő,
Akác és Dankó Pista utcákban lévő, egyforma
alapterületű ún. CS-lakások. A település
ingatlanainak egy része lakatlan, sajnos, a
munkanélküliség az országos átlag felett van.  
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ÖRÖKSÉGÜNK 

XX. század első felében épült hagyományos lakóházak és a 

település temploma 

A település meghatározó épülete a református templom, amely 1790-95 között épült. A korábban leírt 
viszontagságos múltját követően mai formájáról, a következő jellemzés adható: a késő barokk stílusban 
épült, 25 méter magas a tornya, keleti végén félköríves, nyugati végén egyenes záródású. Belül
háromosztatú, csehsüveg boltozatos mennyezet van. Szlezák Ráfael öntötte a 350 kg-os harangot 1948-
ban Rákospalotán, míg a 100 kg-osat 1907-ben Egry Ferenc öntötte Kisgejőcön.  

Az épület nem áll műemléki védelem alatt, de kora és településképi szerepe miatt értéket képvisel. 

 Lak községben számos hagyományos, tornácos lakóépületet lehet látni, amelyek az észak-
magyarországi népi építészet képviselői, és a korabeli települések hangulatát, karakterisztikáját tükrözik. 
Többségük a XX. század elején épült, javarészt vályogtéglából.  

A faluban komplett házsorok maradtak meg közel eredeti formában, amely, sajnos, Magyarországon ritka.
Az épületek, bár műemléki jegyzékben nem szerepelnek, de nagy számban, összefüggően őrzik korabeli
karakterüket, településtörténeti, településképi szempontból értéket képviselnek. 
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3Építészettörténeti előzmények bemutatása 
A Lak közsére jellemző, hagyományos észak-magyarországi népi építészet rövid bemutatása 

Észak-magyarországon a lakóházak jellegzetes tetőformája volt a füstlyukas tető. A ház eleje voltaképpen
kontyos megoldású volt, felső részén a gerinc alatt azonban kisebb, háromszög alakú, függőleges nyílást
hagytak a füst kivezetésére. Az utcára néző csonka oromfalat (füstlyukasdeszkából készítették, kehely,
kereszt, csillag, Nap, Hold mintával díszítették. Gyakran a tulajdonos nevét, a ház építésének évszámát is
feltüntették. A lakóházakat eleinte zsúppal, később cseréppel fedték. 

Jellemző volt az oldaltornác, amely az utcai homlokzaton is megnyitásra került. Az oszlopok fából vagy
égetett téglából készültek, amelyek lábazattal és fejezettel, vagy fejezet nélküli megoldással épültek meg. A
ház előtt kiskertet alakítottak ki, ahova virágokat ültettek.  

Az udvarban és a külterületen különféle, a
mezőgazdasági tevékenységhez köthető
gazdasági épületek helyezkednek el. Az
udvar legfontosabb és legnagyobb
építménye a csűr vagy pajta. 

A település hagyományos lakóházainak
alaprajzi elrendeződése kezdetben:
szoba, pitvar, konyha, hátsó szoba,
kamra, fészer, ól.  A pitvar hátsó részéből
rekesztették le fallal a konyhát. 
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Lak községben - az arculati jellemzők tekintetében - négy eltérő karakterű területrész 
különböztethető meg.  

A belterületi beépített és a még beépíthető területek zöme lakóterület, olyan középületekkel, amelyek 
magasságukban a lakóházakhoz illeszkednek és a templommal. A második karaktert a falutól kissé 
elkülönülten, a 80-as években létesített, két utcát magában foglaló, szabályos szerkezetű 
településrész adja.  
A fenti belterületi településrészektől eltérnek funcionálisan, megjelenésükben, telepítésükben a bel-, 
és külterületen, több helyen, de nem összefüggően található ipari-mezőgazdasági telepek, ez a 
harmadik karakter. A negyedik a külterület beépítésre nem szánt része, mezőgazdasági területek,

4ELTÉRŐ ÉPÍTÉSZETI KARAKTEREK 
BEMUTATÁSA 

Lak 
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   Lak község belterület  
A Kossúth út, a pataknál egy kicsit magasabban, romantikusan kanyarog végig a községen. Az út mentén, a
hosszúkás szalagtelkeken, nagyrészt hagyományos lakóházak épültek, melyeket többnyire kis előkert és
kerítés választ el közterülettől. A főút beépítése sűrűbb az innen leágazó utcákénál.  

A házak általában az utcára merőleges telepítéssel épültek, ez alól leginkább csak néhány középület a
kivétel, az utcával párhuzamos tetőgericcel.  Az utcaképet az utcára merőleges, füstlyukas kontyolt
nyeregtetős épületek ritmusa jellemzi, melybe itt-ott beékelődik néhány, a II. világháború után épült épület,
melyek léptékükben, magasságukban egy-két kivételtől eltekintve illeszkednek a hagyományos épületekhez.

Az utcaképek meghatározó eleme a Nyugati-Cserehát változatos felszíne, ahol a község egykoron
megtelepedett, ez izgalmas karaktert biztosít a településnek. A településkép jellegzetes eleme a község
temploma, amely a főút kisebb magaslatán, a domboldalban helyezkedik el. 
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Lak - szabályos utcaszerkezetű településrész 

A falu XIX. század végére kialakult központi részétől földrajzilag és településképileg is eltér a 80-as
években kialakított új településrész. A hagyományos településrész organikusan kialakult, kanyargó utcáival
szemben, itt két, teljesen párhuzamos utca van, szabályosan elhelyezett típusházakkal. A házak azonos
méretű előkerttel, építménymagassággal, és tetőhajlásszöggel készültek, mely egységes településképet
ad. A házak közti különbséget az épületek színezése és a változatos kerítések adják. 

Amennyiben a településrész bővítésre kerül, célszerű telepítésében hasonló szerkezet kialakítása, hasonló
magasság és tetőhajlásszög szabályozással, modernebb, a mai kor igényeinek megfelelő formavilággal és
műszaki tartalommal, közművekkel tervezett épületek beillesztésével. Az építészeti útmutatóban erre a
karakterre külön nem térünk ki, a településrész meglévő épületeinek egységes építészeti megfogalmazása
miatt, új épület tervezése, vagy meglévő átalakítása is a szomszéd épületekhez illeszkedő módon
történjen. 
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A magyar vidék fejlődéséhez szükséges a gazdasági aktívitás. A szűk régióban Lak rendelkezik
leginkább gazdasági aktívitással. Találunk nagyobb mezőgazdasági üzemi területeket (és ez ipari
vállalkozást) a község külterületén. Ezek a telepek különböznek az általános településképtől, más a
telekméret, magasság, telepítés, ezért önálló építészeti karakterként határoltuk le. 

Lak - ipari-, mezőgazdasági üzemi településrész 



 
 

Örökségünk |16 

 

 

 Lak a Cserehát patakok szabdalta
dombságán, a korábban említett
Laki- és Vadász-patak völgyeiben
fekszik. A község igazgatási
területének több mint negyede
mezőgazdasági jellegű.  

Az erdőterületek a település több
mint ötödét teszik ki, de a táji
adottságok miatt a cserjés,
mezőgazdaságban nehezen
hasznosítható területek is
jelentősebb részt képviselnek.  

Lak külterületének jelentős része a
Nemzeti Ökológiai hálózathoz
tartozik, beépítésre nem szánt
terület.  

A Cserehát egyik ritkaságszámba
menő növényfaja, a kockás liliom
fellelhető Lak térségében. 

Lak külterület – beépítésre nem szánt településrész 
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ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ, AJÁNLÁSOK 

Ebben a fejezetben nem szeretnénk egyoldalúan
állást foglalni, leszűkíteni a lehetőségeket, viszont
szeretnénk bemutatni, hogyan kerüljük el a
legáltalánosabb hibákat. 

TELEPÍTÉS 

Lak községre az oldalhatáron álló beépítés a
jellemző, a telken belüli elhelyezkedés pedig az
utcára merőleges rendszerű. 

Az épületek hossztengelye nagyrészt az utcára
merőleges, indokolatlanul elforgatni ettől a
tengelytől nem javasolt. 

A lakóházak jellemzően előkertes beépítéssel
kerültek kialakításra. Az egységes településkép
szempontjából fontos, hogy előkertek azonos
méretűek legyenek.  

A kialakult beépítési vonaltól eltérő beépítés nem
javasolt, az utcára jellemzőtől nagyobb mértékben
hátrahúzni, vagy az utcavonalra telepíteni az
épületet kerülendő. 

Példa a településen megfelelő telepítésre, a
sematikus ábrán látható, hogy az utcától azonos
távolságra lévő házak egységes utcaképet
eredményeznek. 
 

5
Lak belterület 
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TETŐHAJLÁSSZÖG 

A község területén a családi házak
tetőhajlásszöge hasonló, általában 35-45
fok közötti. 

A meglévő épületek közé épülő új
házaknak hasonló tetőhajlásszöggel kell
épülniük, mint környezetükben lévőké. A
túl magas, illetve túl alacsony hajlásszögű
tetővel rendelkező épületek nem
illeszkednek a település utcaképébe. A
Kossuth Lajos út karakterébe lapostetős
épület nem illeszkedik. 

MAGASSÁG 

Törekedni kell arra, hogy egy utcában
hasonló magasságú épületek kerüljenek
elhelyezésre. 

A meglévő épületek közé betervezett új
házaknak hasonló magassággal kell
épülniük, mint a szomszédos épületek. A
túl magas házak nem illeszkednek a falu
utcaképébe.  
Lak községre az egyszintes kialakítás
jellemző, a főúton lévő néhány házat
kivéve, amelyek nem alkotnak
összefüggő szövetet. 

Lent, sematikus ábrán példa a
településen épületmagasság
illeszkedésére. 
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   TETŐFORMA 

A településen lévő tetőformák főként 
nyereg-, ritkábban sátortetők. A 
községben sok lakóházat találunk,
melyek az észak-magyarországi népi
építészetre jellemző füstlyukas, vagy
alsó csonkakontyos tetőformával
épültek. 

Új ház tervezésénél a szomszédok
figyelembevételével kell illeszkedni a
környezethez. 

A nyeregtetős házakból álló utcaképbe
nem kerülhet tördelt, összetett
tetőformájú épület, hanem a
szomszédosra hasonló. 

A hazai gyökerek nélküli „mediterrán”
stílusú házak tervezése kifejezetten
nem ajánlott. 

A sematikus ábrán példa a településre
jellemző tetőformájú épületre. 

 

TEREPALAKÍTÁS 

Lak községben, főként a főútról
leágazó utcák domborzata változatos. 

Az épületek tervezésénél ügyelni kell a
terepviszonyoknak megfelelő
telepítésre.   

Nem megfelelő a túl nagy bevágás,
vagy rézsű. 
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Példa megfelelő színhasználatra.
Javasolt a világos pasztellszínek
használata, sötét színű faablakokkal. 

SZÍNEK, ANYAGHASZNÁLAT 

A településen a fehér, vagy világos „földszínek” a
jellemzőek. A természetes anyag és
színhasználattal egységes településkép jön létre.
Az eltérő, kirívó színű épületek nem illeszkednek a
meglévő házakhoz.  

Nem elfogadhatóak a rikító fémlemezfedések vagy
burkolatok sem. 

Válasszunk természetes anyagokat! 

Példa anyaghasználatra a településen, a
buszmegálló falazata. 
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KERÍTÉS 

Lakon az áttört kerítések a jellemzők.
Általában fa-, vagy fém anyagú, a régebbiek
lábazat és oszlop nélküli kialakítások, később
alacsony, tömör lábazattal, vakolt tégla
oszopokkal kialakított kerítések készültek.  

A kerítések színhasználatál törekedni kell a
ház színével harmonizáló színek
használatára, fakerítésnél a barna árnyalatai
javasoltak.  

A kezeletlen felületű beton elemes tömör
kerítés kerülendő.  

A teljesen áttört drótfonatos kerítést
utcafronton próbáljuk kerülni. 

Jellemző fa- és fémkerítések a településen, 
lábazattal, oszloppal, vagy ezek nélkül. 
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Lak községben a hagyományos
épületek előtt általában áttört fa-, vagy 
fémkerítéseket találunk, amelyek nem
képeznek olyan határozott térfalat,
mint a tömör tégla, vagy sűrű 
lécezéssel kialakított fakerítések.
(Példák jobbra és lent) 

A fa- és fémkerítés javasolt színe a
barna, sötétbarna, vagy sötétzöld,
ilyenkor a kerítés kontrasztot képez
az épülethomlokzat fehér színével,
viszont erősen áttört felülete miatt az
épületet nem takarja.  

 

Középen 80-as években épült ház
tömör léckerítése, terméskővel
burkolt, beton lábazattal.  

KERÍTÉSEK 

Lak község belterület 
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Az előző fejezetben már láttuk, hogy az
áttört kerítéseknek köszönhetően, az utcai
és a kerítésen belüli előkertek egységet
alkotnak. A községben az utcákon
jellemzően van egy zöld sáv, olykor az úttest
és a járda között, néha pedig a kerítés előtt.
Településképi szempontból fontos, hogyan
alakítjuk ki és gondozzuk ezeket a
területeket.  

Lent példák a településről a ház előtti
kertrész szép kialakítására.  

KERTEK 

Utcai és belső előkertek 

Ültessünk virágot a vízelvezető árok mellé is,
egy-egy ilyen részlet az egész utcaképet
javítja. (jobb oldali képek) 
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Lak községben a hátsó kertben lévő területeket
több évszázadon át megművelték, így biztosítva
a helyben élők megélhetését. Bár a kert és az
udvar funkciója mára kissé átalakult, még ma is
találunk gyümölcsöst, vagy kisebb konyhakertet.
A XXI. században már vidéken is a kert a
pihenés, kikapcsolódás színtere. Ebben
segíthet, ha a lakókörnyezetünket igényesen
formáljuk. A belső udvar gondozása, zöldterületi
jellegének kialakítása az életminőségünket
javítja.  

Találunk példát szép belső udvarra a faluban. 

Pihenőkert, udvar 
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ERKÉLYEK, TORNÁCOK 
Az észak-magyarországi népi építészet jellegzetes eleme az oszlopos tornác. A tornác az épülethez
viszonyított elhelyezkedése tájegységenként változó. Lak községben jellemző az oldaltornác, de találunk
homloktornácos kialakítást is, ilyenkor a tornác az épület utcai homlokzatára is befordul.  

Általában jellemző a tornác utca felől történő megnyitása. Az oldaltornác készült mellvéddel, és mellvéd
nélkül is, a mellvédet a ház bejárata előtt megszakították, és a kialakult nyílást kis kapuval zárták. (példa
erre a 25. oldalon lévő kép) 

Számos szép példát találunk változatos tornác kialakításra a településen.  
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   A tornác anyaga is változó volt, részben a
tulajdonos vagyoni helyzete függvényében, a
településen általában jellemző a téglából,
vakolt felülettel készült, de találunk
faoszlopos megoldást is. A térségben, így
Lakon is megtalálható az a különleges
épülettípus,  amely ruszin jellegzetességet
visel magán, vagyis háromhajtásos boltíves
tornáca van. 



 
 

Építészeti útmutató |27 

 

 

   

Településképi szempontból a cserép, a 
természetes pala tetőhéjalás javasolt. 
A képek nem a településen készültek. 

ANYAGHASZNÁLAT 

Kerülendő a településképi és egészségi
szempontból is káros hullámpala. Kerüljük
ugyanazon tetőfelületen különböző fedési anyag
használatát. A képek nem a településen készültek! 
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   AJTÓK, ABLAKOK, KAPUK 

Ajtók, kapuk jó példák: 

A településen az áttört kerítések részeként, találunk szép fa, illetve
fémkaput, néhány közülük több tízéves faszerkezet, faragott
oszlopokkal (Pl. jobbra fent). Felújításuk, gondos kialakításuk
fontos, mert ezek a szerkezetek biztosítják a kapcsolatot az utca
és az udvar között. Nem minden kép a községben készült. 

Felújításkor javasolt tégla, vagy
természetes kőburkolatú épített
oszlop kialakítása, mely a nagyobb
súlyú kapu mozgatása okozta
igénybevételt is tartósan viselni
képes.  
A képek nem a településen
készültek! 
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Ablakok, ajtók jó példa: 

Javasolt a megfelelő arányrendszerű faablakok beépítése, a
hagyományos parasztházakon, osztott üvegezésű kivitelben. A
településen sok szép példa található fa ablakszerkezetre. Az
ablakokra zsalutábla, vagy zsalugáter kerüljön árnyékolónak, a
külső tokos fehér műanyag redőny kerülendő. (Szép példa fa
árnyékoló szerkezetre, a középső képen, jobbra bemutatott ajtó,
a kép nem a településen készült.)   
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HOMLOKZATKÉPZÉS 

Lak 
Lak községben a lakóépületek közel fele
hagyományos parasztház, amelyek zömmel a II.
világháború előtt, vagy az 50-es években épültek,
hasonló stílusban. Ezekre az utcára merőleges 
telepítés és tetőgerinc kialakítás, és a füstlyukas
nyeregtető jellemző. Az utcai homlokzaton két
ablak, illetve tornácos kialakítás esetén a tornác 
megnyitása látszódik, esetenként, főként az
ablakok körül vakolatdíszkkel (jobb szélső kép).   
A képeken jellegzetes XX. századi parasztházak
homlokzata, fűrészelt oromzattal, alsó
csonkakontyos tetőformával, osztott faablakokkal
a településről.  



 
 

Építészeti útmutató |31 

 

   
HOMLOKZATKÉPZÉS 

Persze nemcsak alsó csonkakontyos
tetőformával készültek az épületek.  A népi
építészet titka nem az alkalmazott stílusban,
hanem a részletek, arányok összhangjában van. 
A szabályos utcaszerkezetű településrészen is
van olyan homlokzati kialakítás, színezés, mely
karakterében illeszkedik a falu központi részében
megtalálható hagyományos épületekhez. A
homlokzat feltűnő különbsége, hogy a 80-as
évekből származó ház már csak egy ablakkal
néz az utca felé (jobbra középen lévő kép).   
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Az építészeti részletek szép formálása a népi építészet
jellegzetessége volt. A mai épületek formálásánál is fontos
egy-egy kémény, zsalugáter, homlokzati részlet
kimunkálása, úgy, hogy az az épület egészével
összhangban legyen. Az épület mellett, az udvarban,
utcán lévő tárgyak, építmények is hozzájárulnak az
összkép egységéhez. Egy szépen megformált kerti kút,
egy gondosan elkészített tornácrészlet, vagy
deszkaoromzat is esztétikai értéket hordozhat. 

RÉSZLETEK 
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Hagyományos parasztház felújításoknál
törekedjünk arra, hogy az épület megőrizze az
eredeti karakterét, stílusjegyeit. Az utcai
homlokzaton lévő két kis, osztott faablakot ne
cseréljük nagyobbra, ne helyezzünk elé külső
tokos, műanyag redőnyt, betekintés elleni
védelemnek inkább zsalutábla, vagy zsalugáter
kialakítása javasolt. 

A település polgármesteri hivatala egykor módos
gazdálkodó család háza volt. A középület funkció
kismértékű átalaítást, bővítést indokolt.
Szerencsére, az átalakítás nem járt az utcai
homlokzat és az utca felől meghatározó,
karakteres tetőforma káros megváltoztatásával.
Megmaradt a faoszlopos tornác, amely a
kerítéshez hasonló terméskő lábazatot kapott. 

Esetleges energiahatékonysági korszerűsítés
esetén a fehér színű nyílászárók helyett, célszerű
barnás árnyalatú fa szerkezetek beépítése. 

MAI PÉLDÁK 
6

Népi építészeti értéket hordozó épület felújítása 
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UTCÁK, TEREK 7
Lak község jellegzetes utcája, a Laki-patak
vonalát követő Kossuth út. Az útfelület két
oldalán zöldfelület helyezkedik el, az utca
mindkét oldalán vannak házak. A házak
előkerttel csatlakoznak az utcához, a házak
viszonylag keskeny szalagtelkeken helyezkedne
el. (alsó kép) 

A település utcáit jellemzi a „dombosság”, amely
a főútról leágazó utcáknál erősebben
jelentkezik, az utcák rásimulnak a Cserehát
lankáira. (jobbra, középen) 
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  Parkok, terek, zöldfelületek 

A településen kialakuló
kisebb terek, közterületek
gondozása fontos feladat. 

Ültessünk ide virágokat,
gondozzuk ezeket a
területeket, mert ez is a
miénk! (Jó példa erre a balra
lévő képen bemutatott
részlet) 

A lenti képen a település
látható Tomor irányából, a
fotón látszik, hogy a község
környezetében sok
zöldfelület van. 

. 
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A településközponti részeken a színes 
fényreklám helyett a hagyományos 

cégérek elhelyezése javasolt.  
A képek nem a településen készültek. 

HIRDETÉSEK, REKLÁMTÁBLÁK, 
SAJÁTOS ÉPíTMÉNYEK 

8

A színes, nagyméretű molinók,

kerülendők.  

A kép nem a településen 
készült. 

A település hosszú történetére, az egykor 
itt élő emberekre, családokra 
emlékeztetnek a temetőben lévő régi 

kőkeresztek, amelyek gondozásra 
javasoltak.  
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A település bemutatása fejezethez felhasználtunk részleteket Dr Varga Gábor „Tanulmányok Lak 
történetéből” című írásából, mely részletesebben bemutatja a település múltját, nagy segítség volt 
számunkra is, köszönjük szépen, és ajánljuk lapozgatásra a község minden lakójának! 
 
A kézikönyvben szereplő fotók nem kizárólag a településen készültek!  
Az építészeti útmutató, a mai példák és a reklámhordózókkal kapcsolatos témakörökben szereplő 
javaslatok között, máshol készült fényképeket is beillesztettünk saját adatbázisunkból, hogy olyan 
mintákat tudjunk bemutatni, amely a település arculatát, karakterét pozitív irányba módosíthatja.  

A kézikönyvben kerülendő példaként csatolt fényképek nem a településen szereplő részleteket
mutatnak! 
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