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1
KÖSZÖNTŐ
A Településképi Arculati Kézikönyvek készítésének célja településeink egyedi arculatainak,
karakterjegyeinek megismerése.
Az útmutató és a hozzátartozó rendelet eszköz arra, hogy a településkép a jövőben is egységes
maradjon, az új épületek illeszkedjenek a meglévő sajátos karakterelemeket hordozó beépítéshez.
Ezeknek a segítségével az épülő lakóházak is könnyebben tervezhetővé válnak. Az új épületek
létrehozása mellett prioritás a hagyományos településrészek megőrzése, vagyis az egyedi anyag- és
színhasználat, homlokzatkialakítás és az épületek utca- és településképi megjelenésének megóvása.
Ennek köszönhetően a település mindenki számára élhető, értékeket megőrző otthon lesz, melyet az
emberek szívesen választanak lakóhelyül akár családalapítás céljából is. A kézikönyvet a település
minden lakosa alakíthatja, formálhatja. Belekerülhetnek újabb és újabb szép részletek, példák,
épületek és táji elemek egyaránt. Minden, ami körülöttünk van a mi alkotásunk szerint változhat, a
közvetlen környezetünktől kezdve a település egészéig.
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NAGYRÉDE KÖZSÉG BEMUTATÁSA
TÖRTÉNETE
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Nagyréde község Heves megye dél-nyugati részén található. A település a megyeszékhelytől, Egertől
mintegy 45 km-re, Budapesttől pedig körülbelül 70 km-re helyezkedik el. A községet Észak-nyugati
oldalán Szűcsi és Gyöngyöspata, északon Gyöngyöstarján, nyugati oldalán a járás központja Gyöngyös,
délkeleten Gyöngyöshalász és Atkár, déli illetve délnyugati oldalán pedig Ecséd és Hort települések
határolják. Nagyréde a Mátra-vidék délnyugati peremén elterülő község, amely a Nyugati-Mátra
kistájhoz tartozik, továbbá a Mátrai borvidék része is. Bár Nagyréde zsáktelepülés, vagyis nincs átmenő
forgalma, a települést mégis közvetlen főúti kapcsolat, viszonylag jó megközelíthetőség jellemzik. A
község dél-keleti határánál halad a 3-as számú főút, amely nyugati irányban a fővárossal, keleti
irányban pedig többek között Miskolccal biztosít közvetlen kapcsolatot.
Az első írásos emlék, amely a településre utal, az egri káptalan 1275-ben kelt határjáró oklevele, amely
a települést „villa Rede Inferior” (Alsóréde falu) néven említi. A település nevét akkori birtokosáról, az
Aba nemzetséghez tartozó Rédey családtól kapta. A család leszármazottai több részre osztották
egymás között a települést, így jöttek létre az Alsóréde, Felsőréde, Kisréde, Nagyréde, Fancsatelke,
illetve Szentmártonréde nevű falurészek. A 15. század folyamán más nemesi családok (pl. Szuhai,
Csányi) is birtokrészhez jutottak a területen, amelyeket eltérő néven említettek a korabeli források (pl.
Rédeszentmárton, Boldogasszonyréde). 1544-ben a terület is török hódoltság alá került, majd a század
közepére teljesen elnéptelenedett, pusztává vált. A törökök kiűzése után a Rákóczi család birtokolta a
falu legnagyobb részét, a település gazdálkodását már ekkor, az újbóli benépesülésben is nagy
szerepet játszó, szőlőművelés és a bortermelés határozta meg, amely a következő századokban is
kiemelkedő jelentőségű maradt a faluban. A 19. század végén aztán a település szőlőterületeit is
teljesen elpusztította a Mátraalján tomboló filoxéravész. A szőlőművelés a 20. század elején került újra
előtérbe a faluban, ekkor a szőlőoltvány-termelés vált a domináns tevékenységgé a településen. A II.
világháború Nagyréde számára is jelentős áldozatokkal járt, mind emberi, mind pedig gazdasági
értelemben. A súlyos veszteségeket tetézte, hogy 1954-ben a rendkívüli esőzés eredményeképp
megáradt a nagypatak, romba döntötte a Templom úti házakat és elvitte a Fõ úti hidat.
A 20. század második felében a települést folyamatos fejlődés jellemezte. 1975-ben, a község
fennállásának 700. évfordulója alkalmából felavatták Nagyrédén a Kőprést és a Zsellérházat.
Az utóbbi évtizedekben a községet egyrészt a virágzó szőlőkultúra, illetve a fejlesztési elképzelésekre
való törekvés jellemzik.

ÁLTALÁNOS TELEPÜLÉSKÉP
A Mátra-vidék délnyugati peremén elhelyezkedő településre változatos kép jellemző, ugyanis széles
dombhátak és keskeny völgyek váltakozása jellemzi. Két teljesen különböző karakterű nagytáj
találkozásánál helyezkedik el, az Alföld és az Északi-középhegység találkozásánál. A domborzati
sokszínűség ellenére, a község belterülete mégis komplett egységeset alkot, homogén arculattal,
illetve kiváló természeti adottságokkal és vonzó környezettel rendelkezik.
Az épített környezet vonatkozásában Nagyréde egyik jellegzetessége a település koncentrikus
szerkezete, amely az egyes településképileg meghatározó területeket fogalja magába. A
településközponti területekből kiindulva, fokozatosan egészültek ki előbb a falusias területekkel, majd
a kertvárosias területekkel is a település belterületi határáig.
A természeti értékek mellett a környék számos épített látnivalóval is szolgál az idelátogatók számára,
hiszen megtekinthetik többek között Hatvanban a Grassalkovich Kastélyt, Mátraszentimrén,
Lőrinciben, illetve Gyöngyöspatán a Tájházat, a markazi, mátraszentimrei és a gyöngyössolymosi várat
vagy Gyöngyösön az Orczy-kastélyt (amelyben a Mátra Múzeum is működik), a Ferences templomot,
illetve a Gyöngyösi Állatkertet. Gyöngyösi kiindulással lehetőség nyílik erdei kisvasutazásra is a
Mátrában, a keskeny nyomtávú kisvasúttal eljuthatunk Mátrafüredre, illetve Gyöngyössolymosra,
Lajosházára és a Szalajkaházhoz.
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A község is része, sőt kiemelkedő bortermelő települése a Mátrai borvidéknek, ahol ősi múltra tekint
vissza a szőlőtermesztő és bortermelő kultúra. A település lakóinak életében mindig is meghatározó
szereppel bírt ez a tevékenység, illetve a hozzá kapcsolódó gazdag tradíciók. E hagyományok ápolása
és bemutatása kiemelkedő Nagyrédén.

3
ÖRÖKSÉGÜNK
TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ TÁJI ÉS TERMÉSZETI ÉRTÉKEK
Nagyréde két eltérő karakterű nagytáj, az Alföld és az Északi-Középhegység találkozásánál helyezkedik
el, ebből adódóan változatos domborzati viszonyok jellemzik. A dombok és völgyek váltakozása, az
emberi tevékenység nyomán kialakult szőlősorok, szántók és véderdősávok mozaikossága sajátos
jelleget kölcsönöznek a településnek, melynek következtében a település nagy része tájképvédelmi
szempontból kiemelten kezelendő terület.
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Nagyréde számos pontjáról remek kilátás kínálkozik a tőle északra-északkeletre magasodó Mátra
vonulataira. A Mátra közelsége nem csak esztétikai, védelmi funkciót is jelent, ami nagymértékben
hozzájárult a községben meghatározó szőlőtermesztő és bortermelő kultúra kialakulásához. A kedvező
klímának és talajadottságoknak köszönhetően a településen elsősorban a mezőgazdaság és a
feldolgozóipar vált meghatározóvá, amely a külterületek területhasználatának arányaiban is
megfigyelhető.

A község jelentős természeti értéke a Mátrában eredő Rédei-Nagy-patak, mely északról délkelet felé
szeli át a települést, majd Vámosgyörknél a Gyöngyös-patakba torkollik. A patakvölgyek és a
vízfolyást kísérő galérianövényzet, valamint a település nyugati oldalán található véderdősáv
ökológiai folyosóként vannak számon tartva, így a Nemzeti Ökológiai Hálózat részét képezik. Kiemelt
természeti érték a belterülettől északra található Nagyrédei Horgásztó (víztározó), és a Kis-tó,
melyek a patak környezetével együtt kedvelt turisztikai célpontok, továbbá természetvédelmi,
ökológiai és település rekreációs értéket is képviselnek.
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TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEK
A település gazdag múltjának köszönhetően országos védelem alatt álló műemlékkel, műemléki
környezettel, helyi területi védelemmel (településszerkezeti, utcaképi) és helyi egyedi védelemmel is
rendelkezik. Településképének megőrzése szempontjából rendkívüli fontossággal bír a hagyományos
lakóépületek alkotta épületvagyon, amelynek megőrzése és továbbélése egyaránt kiemelt cél. Ezek az
építészeti értékek Nagyréde területén a településmagban ugyanúgy megtalálhatóak, mint a távolabbi
falusias területeken.

MŰEMLÉKEK
1

NÉPI LAKÓHÁZ / ZSELLÉRHÁZ - Erzsébet tér 1. (hrsz.: 641)
Nagyréde központjában számos épített
érték fedezhető fel, egyik közülük az
Erzsébet tér 2. szám alatt kialakított
hagyományosan berendezett parasztház. Az
épület egyszerű háromosztatú, nyeregtetős
tetőszerkezetű, amely zsúppal fedett,
fabetétes oromzattal rendelkezik. Színei és
anyagai a hagyományos népi építészetet
elevenítik fel. Fehér vakolat, nádtetős
tetőfedés, barnára mázolt fa oromzat és
szimmetrikus,
visszafogott
méretű
nyílászárók jellemzik.
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2
A Kossuth Lajos utcában található
Nagyréde földszintes, klasszicista
kastélyépülete. Eredetileg a 18.
század közepén épült barokk
stílusban, amelyből mára az épület
magja maradt csak meg. Az
oldalrizalitok és a tornác a 19.
század elején épült hozzá. Egyik
termében kapott helyet a "Falusi
Galéria", ahol
Molnár
József festőművész képeiből önálló
képtárat alakítottak ki. Jelenleg az
épületben
üzemel
a
helyi
gyógyszertár
is,
de
az
Önkormányzatnak további közösségi
céljai vannak az épülettel.

FÁY KÚRIA - Kossuth Lajos utca 1. (hrsz.: 1171)

3

KŐKERESZT - Pincesor utca 1. (hrsz.: 725/1)

A településen közterületi keresztek elszórtan találhatóak a
főbb utak mentén. Mindegyik jó állapotban van, látszik
rajtuk, hogy a település lakói nagy hangsúlyt fektetnek a
környezetük rendben tartására. A keresztek melletti terület
ápolt, vázás vagy földbe ültetett virágokkal színesített,
némelyik körbekerített.
A település déli részén található pincék területénél
helyezkedik el egy kiemelkedő értékű kőkereszt. A kőkereszt
lekerített területén a növényzet gondosan ápolt
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NEPOMUKI SZENT JÁNOS SZOBOR - Virág utca 2. (hrsz.: 1345)

A Szent Imre templom és parókia kertjének gondozott
területen található Nepomuki Szent János 1807-ből
származó szobra, amelynek jelentése van a helyiek
körében. Szent János szobrai az egész ország
területén elterjedtek, vízparton, hidakon helyezték el
azokat, így Nagyrédén is a Rédei-Nagy-patak mellett
találhatjuk meg.

HELYI TERÜLETI VÉDELEM

Nagyréde egyes részein kialakultak karakteres területek, illetve karakteres utcaképek. Ezek vagy a
beépítés jellegéből, módjából fakadóan, vagy az épületek kialakításából következően képeznek
egyedileg lehatárolható
ható és jellegzetes egységeket.
TERÜLETI VÉDELEM
LEHATÁROLÁS
Településszerkezetileg
tileg
védett Táncsics Mihály utca – Zöldfa utca – Zrínyi Mihály utca –
terület/ Történelmi településmag
Horvát-Kert utca – ad Endre utca – Rákóczi Ferenc út –
Pincesor utca - Atkári út – Alsórét út
Utcaképi védelem
Atkári út
Utcaképi védelem
Rákóczi út

1

TELEPÜLÉSSZERKEZETILEG VÉDETT TERÜLET
A település központi területei
területei, illetve
ahhoz közvetlenül kapcsolódó
kapcsoló
belső
falusias
területei
alkotják
a
településszerkezetileg
védett
területeit, vagyis tulajdonképpen a
történelmi településmagot. Nemcsak
történetileg, hanem a beépítés,
úthálózat
és
épület
épületképzés
tekintetében hasonló vonásokat és
értékeket
hordozó
területről
beszélhetünk. Itt találhatóak a nagy
múltú intézmények, illetve
a
hagyományos tornácos parasztházak
zöme.

11

2

UTCAKÉPI VÉDELEM - Atkári út
Az Atkári út menti beépítés
különleges arculattal rendelkezik, a
kialakult
beépítés
fűrészfogas
beépítésű az út északi oldalán. Ez a
beépítési mód egyedi és ritka
utcaképet
et eredményez. Északi oldalát
a hagyományos tornácos épületek
alkotják, déli oldalán azonban
zonban már a
kertvárosias sátortetős kockaházak
uralják a látványt.

3

UTCAKÉPI VÉDELEM - Rákóczi út
A Rákóczi utca mentén a tornácos
épületek
tek sora alkot értékes látványt,
amely tulajdonképpen a település
magjához kapcsolódóan
an alakult ki. Itt
találhatóak legnagyobb számban a
helyi egyedileg védett lakóépületek,
amelyek
nagyrészt
jól
karbantartottak. Azonban itt is a
sátortetős kockaházak homogén
arculata kezdi átvenni a dominanciát,
ezért
ért kiemelt figyelmet érdemel a
hagyományos
os arculat fenntartása.
fenntartása

HELYI VÉDETT PINCÉK EGYÜTTESE
TÖRTÉNELMI PINCE-SOR
PINC
12

Nagyréde déli Újhegy területrészén található a történelmi Pince
Pince-sor,
sor, amely néhány egyszerű
architektúrájú, de jelentős népi építészeti értékkel rendelkez
rendelkező épületből áll. Emellett további pincék
találhatóak a településen a Majoros köz mentén is.
A pincék állapotának feljavítása, hasznosítása, funkcióbővítése és „élővé tétele” feltétele a hosszú
távú fennmaradásuknak.

HELYI EGYEDI VÉDELEM
A helyi egyedi védelem alatt álló értékek a jelentősebb intézményépületek mellett szinte kivétel nélkül
tornácos lakóházak, amelyek karakterjegyeinek megőrzése és továbbélése a kortárs építészetben
fontos cél.

13

sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

HRSZ
449
556/1
603
480
765/1
195
203
209
677
885
872
867

CÍM
Alsórét út 52.
Alsórét út 65.
Atkári út 15.
Atkári út 24.
Széchenyi tér 4.
Gyöngyösi út 26.
Gyöngyösi út 40.
Gyöngyösi út 50.
Rákóczi út 28.
Rákóczi út 49.
Rákóczi út 77.
Rákóczi út 87.

sorszám
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

HRSZ
865
418
1345
1344
114/1
1258
1255
819
442
691
442
441

CÍM
Rákóczi út 91.
Petőfi utca 41.
Virág út 2.
Virág út 4.
Virág út 5.
Árpád út 16.
Árpád út 10.
Dózsa György út 58.
Fő út 6-8.
Pincesor utca 19.
Fő út 6-8. (sgraffitó)
Fő út 4. (márvány mozaik)

TELEPÜLÉSKÉPI JELLEMZŐK
1

TÖMEGFORMÁLÁS - FŐÉPÜLET + MELLÉKÉPÜLET
Nagyréde területén a régebben kialakult
falusias és településközponti részeken
figyelhető
meg
az
az
egyedi
tömegalakítás, mely szerint egy telken
belül a főépület tömegéhez egy kisebb
épület tömege is kapcsolódik. Jellemzően
mindkét épülettömeg egyszerű formájú,
az utcára merőleges nyeregtetővel
rendelkezik, illetve tornácos kialakítású is
lehet. A melléképület követi a főépület
megformálását mind anyag, mind
színvilágban. Eredendően a melléképület
célja a gazdasági tevékenység volt, mára
azonban már önálló lakóegységként is
szolgál.
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2

FA OROMZAT

A település hagyományos építészetének jellegzetes és karakteres eleme az oromfal fabetétes
kialakítása, mely a barna szín különböző árnyalataira van mázolva. Ilyen oromfalak a tornácos, illetve
a tornác nélküli, egyszerű, utcára merőleges nyeregtetővel rendelkező épületeknél fordulnak elő. A
fából készült oromzaton díszítések, faragások illetve esetenként oromfali nyílás is kialakításra került.
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3

TORNÁCOS ÉPÜLETEK

A település lakóterületeinek különleges értékei a tornácos lakóházak. Nagyréde különböző fajtájú és
állagú tornácos lakóházakkal rendelkezik. Található közöttük faragott faoszlopokkal, kőoszlopokkal
alátámasztott, négyzetes és hengeres téglapilléres, mellvédes és mellvéd nélküli, de mindegyik
egységesen oldaltornác, azaz a ház udvar felőli oldala mentén helyezkedik el. Az eredeti részleteket
hordozó lakóházak átépítése, bővítése, korszerűsítése miatt értékes régi részletek módosításra,
megszüntetésre kerültek, de vannak ezek között olyanok, amelyek kisebb helyreállítással eredeti,
mégis korszerű állapotba hozhatók.
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4

OROMKERESZT

Nagyrédén néhány helyen találkozhatunk oromdísszel. Ezek a ház tetejét keresztező gerendák
végénél kerültek elhelyezésre és nevüket is innen kapták. Az ősi népi hagyományok szerint ezek a
keresztek megóvták a házat és a benne lakókat is a kinti veszedelemtől, a gonoszt pedig távol
tartotta. Rengeteg különféle motívummal lehet találkozni. Megállapítható, hogy főként kovácsoltvas
keresztek készültek, de elvétve fa vagy fém keresztek is találhatók a háztetőkön.
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5

KÖZTERÜLETI KERESZTEK ÉS KUTAK

A településen elszórtan találhatunk közterületi kereszteket és kutakat, amelyek egyaránt
forgalmasabb útvonalak mentén, illetve településszéli területeken is előfordulnak. A közterületi
keresztek anyaga elsősorban kő, míg a kutakon fa és fém elemek is megfigyelhetőek. Állapotuk
kifejezetten jó, a település lakói figyelmet fordítanak megfelelő és méltó kialakításukra és
karbantartásukra
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közterületi kút - Bartók Béla utca

közterületi kút - Zsellérház előtt

közterületi kút - Gárdonyi Géza utca

közterületi kút - Gárdonyi Géza utca
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Szent Imre templom előtti
kőkereszt

közterületi kőkereszt - Atkári
út

temető kőkeresztje

4
TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ TERÜLETEK
BELTERÜLET
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Nagyréde eltérő karakterű területrészei:
részei:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

településközponti területek
kertvárosias területek
falusias területek
pincék területe
gazdasági területek
különleges területek
jelentős zöldfelületek
közterületek
erdőterületek
mezőgazdasági területek
szőlőterületek
vízgazdálkodási területek

A belterületek jellegzetessége, hogy az egyes településképileg meghatározó területek koncentrikusan
helyezkednek el a település magjához képest, vagyis a település fejlődése is ezt a hagyományos irányt
követhette, kezdve a település központjával majd egyre inkább kifelé terjeszkedő lakóterületekkel. A
belterületen az egyes településrészek karaktere három nagy csoportra osztható, mely leginkább a
beépítéshez köthető. A legrégebben kialakult falusias területen illetve a településközponti területeken
a hosszú telkek, oldalhatáron álló, eredendően tornácos épületek jellemzőek, míg a kertvárosias
területeken a később gyakorivá vált sátortetős kockaházak alkotnak homogén arculatot. Ezen felül a
településközponti területeken a szabálytalan alakú, organikusan kialakult úthálózat és tömbszerkezet
is jellegzetes, ahol a hagyományos lakóépületek mellett a közösségi funkciókat kiszolgáló intézmények
is elhelyezésre kerültek. A nagyobb vállalkozások telephelyei a lakóterülettől délre fekvő, elkülönülő
gazdasági területen találhatóak.
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KÜLTERÜLET
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Nagyréde elhelyezkedése és természetföldrajzi adottságai igen kedvező körülményeket teremtenek a
területen a mezőgazdasági tevékenység számára. A Mátra dombjainak déli fekvése, a hegység klímája
és az éghajlat kiválóan alkalmassá teszik a környéket a mezőgazdasági
mezőgazdasági kultúrák, kiváltképp a szőlő és
gyümölcstermesztés számára. A kitűnő adottságokat felismerve a vidéken már igen korán
megkezdődött a mezőgazdasági tevékenység és hamar meghatározóvá is vált, ennek megfelelően a
település karakterét a beépítetlen mezőgazdasági
mezőgazdasági területek, főként a szőlősorok határozzák meg. A
mezőgazdasági területek uralta tájat véderdősávok
vé
mozaikjai törik meg.

TELEPÜLÉSKÖZPONTI TERÜLETEK
A településközpont területe a Rédei
édei-Nagypatak középső szakaszától északra fekszik,
fekszik a
Fő út mentén. A település legfontosabb
intézményeit foglalja magába ez a terület,
vagyis az itt található épületek arculata
heterogén képet alkot. Az intézmények
mellett a lakóházak többnyire földszintesek és
oldalhatáron állnak. A lakóépületek a
közterületek felől egységes, hézagosan zárt
térfalat alkotnak, amelyből az egyes
intézmények épülettömegei, illetve a Szent
Imre templom tornya messziről kimagaslik.
Az épületek jellemzően sátortetős kialakításúak, illetve 35
35-45
45 fokos tetőhajlásszögűek,
tetőhajlásszögű
utcára
merőleges
rőleges gerinccel kialakítottak, amely nyugodt és igényes utcaképet eredményez. Az előkertek
illetve a közterületek kiválóan gondozottak, amely az áttört kerítéseken keresztül érvényesül. A
domborzati adottságokból fakadóan a településközponti területek nagyrészt
nagyrészt sík területen
helyezkednek el, míg nyugati részén már a pincék területére is rálátni.
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KERTVÁROSIAS TERÜLETEK
A kertvárosias területek Nagyrédén a
legújabban kialakult lakóterületek.. Keverednek
a zömében 50’-es 60’-as évek sátortetős
kockaházai, a mai szellemben készült
mediterrán jellegű épületekig. Jellemzően
nagyobb méretű tömegek fordulnak itt elő
elő,
mint a falusias területeken. A beépítés módja
az oldalhatáron álló beépítés mellett,
szabadon álló kialakítású is.
Többségében szabályos
zabályos telekosztás, illetve
derékszögű utcahálózat fordul elő. A
tetőhajlásszög
ennek
megfelelően
is
változatos, de zömében a 35-45
45 fok közötti
tetőhajlásszög dominál.
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FALUSIAS TERÜLETEK

Ebbe a kategóriába tartozik a település
túlnyomó része, vagyis Nagyréde arculatát
leginkább ez a terület adja. Az épületek zöme
oldalhatáron álló beépítésű, a tetőgerinc pedig
nagyrészt az utcára merőleges irányú
nyeregtető. A tetők jellemző hajlásszöge 35
35-45
fok közötti.

A falusias területen
en találhatóak meg a hagyományos karakterjegyeket hordozó tornácos épületek,
illetve a településre jellemző fő és melléképületes tömegkialakítás. Ennek az értékes épülettípusnak a
méltó megőrzése és továbbörökítése igen fontos cél, mivel a hagyományos magy
magyar
ar falusi építészet
karakterjegyeit hordozza.
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PINCÉK TERÜLETE
Nagyréde déli részén, illetve az Atkári útt
úttól
északi irányban nyíló Majoros közben
találhatóak a nagyrédei borospincék
pincék és
hozzátartozó
zátartozó présházaik. Az épületek közel
egymáshoz szabadon állóan
an helyezkednek el,
el
amelyet egyszerű formájú nyeregtetős
présházak alkotnak, az utcára merőleges
irányban. Anyag és színhasználatukat
egységes világ jellemzi, a hagyományos
ományos fehér
vakolatot, vagy téglaberakásos
glaberakásos burkolatot a
visszafogott, halvány színek jellemzik.

A pincék és présházak ma is aktívan üzemelnek, ehhez ka
kapcsolódóan
dóan pedig kitűnő állapotban vannak,
a helyiek kiemelt figyelmet fordítanak a pincék fenntartására.
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GAZDASÁGI TERÜLETEK

A település belterületétől délre található
találhatóak
Nagyréde gazdasági területei,, amely
amelyek nagyobb
üzemeket foglalnak
nak magukba. A beépítés vegyes
képet mutat, több nagyobb csarnoképület,
kisebb gazdasági épületek, illetve jelentős
burkolt felület alkotja a gazdasági területeket. Itt
található a Jász-Plasztik Kft. műanyagfeldolgozó
üzeme, illetve a Nagyrédei borászatok
bemutatótermei és üzletei, továbbá a Jász-Tész
Jász
Kft. Hűtőháza és feldolgozó üzeme. Külterületen
találhatóak olyan szabályozásban kijelölt
gazdasági
területek,
melyek
jelenleg
beépítetlenek.
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KÜLÖNLEGES TERÜLETEK
Nagyréde különleges területei a hatályos
építési szabályzat szerint és funkciójukat
tekintve is elkülönülnek a korábban említett
meghatározó területektől. Ide tartozik a
belterület északnyugati részén található
temető, melynek kőkeresztje
őkeresztje egyedi érték. A
jelenleg beépítetlen, különleges funkciók
befogadására alkalmas területek, mint a
lovarda, lovaspálya, golfpálya, szabadidő-,
szabadidő
szociális-,, és egészségügyi területek is ebbe a
kategóriába tartoznak. A belterülettől északra
található
tó a település egyik különlegessége a
Nagyrédei
Kecskefarm,
mely
ökogazdálkodásáról,
a
természetközeli
életmód
népszerűsítéséről,
és
hagyományőrzéséről híres.
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JELENTŐS ZÖLDFELÜLETEK
A település belterületét meghatározó
jelentős zöldfelületek közé tartozik a Rédei
RédeiNagy-patak
patak medrét kísérő galérianövényzet,
továbbá
a
beépítésre
nem
szánt,
zöldövezetként kijelölt területek, melyek
jelentős rekreációs szereppel bírnak. A
település rendezett,
tt, igényesen kialakított
parkjai és játszóterei kedvelt közösségi
helyekként funkcionálnak. Kiemelt érték a
nem rég felújított Horváth Laura emlékpark,
és a település központjában elhelyezkedő
platánsorral kísért Erzsébet tér.
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KÖZTERÜLETEK
A
közterületként
megkülönböztetett
területrészek jellemzően az utak és az azt kísérő
vonalas zöldfelületi elemek, mely utóbbiak a
zöldfelületek közötti ökológiai és funkcionális
kapcsolatok
megteremtését
hivatottak
biztosítani. A településképet az épületek
megjelenésén túl az utcák kialakítása és
keresztmetszete is befolyásolja, Nagyréde utcái a
domborzati
adottságok
következtében
a
mozgalmas terekhez igazodtak. A település
csaknem összes lakóutcájára jellemző a nyílt
árokkal rendelkező egy vagy kétoldali zöldsáv,
ahol ingatlanonként változó a zöldfelület
kialakítás, többnyire gondozott gyepfelületekkel,
néhol szoliter cserje vagy fa egyedekkel
találkozhatunk. A Fő út egy szakaszán jó állapotú
juhar és hárs vegyes fasor látható.
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ERDŐTERÜLETEK
A művelt szántóföldek tábláit és a
szőlőültetvények sorait a dűlőutakat kísérő
fasorok és véderdő fásítások szegélyezik. A
facsoportokkal tarkított lankás gyepek, a
patakot kísérő ligetek mozaikosan törik meg a
karakteres mezőgazdasági tájat. A patak
vonalát
alát kísérő galérianövényzet, és a
település
nyugati
oldalán
található
véderdősáv a Nemzeti Ökológiai Hálózat
részét képezik.

32

MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK
Nagyréde településképét a beépítetlen
mezőgazdasági táj határozza meg. Természeti
adottságainak, jó minőségű földdel bíró
területeinek köszönhetően jelentős a
szántóföldi növénytermesztés a községben. A
megtermelt szálastakarmány (őszi búza,
repce,
őszi
árpa)
a
település
állatállományának takarmányozására szolgál,
míg a zöldség-gyümölcs (áfonya, málna,
brokkoli, saláta) nagy része feldolgozásra és
értékesítésre kerül.
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SZŐLŐTERÜLETEK
Nagyréde arculatát a szőlőültetvényei
határozzák meg igazán. A település nyugati
oldalán, és mozaikosan a keleti oldalán is
találkozhatunk szőlősorokkal. A szőlőművelés
és bortermelés már a 15. századtól nagy
szerepet játszik a település életében, a
szőlőkultúrához kapcsolódó tevékenységek
és hagyományok a mai napig meghatározó
szereppel bírnak az itt élők számára. A község
kiemelkedő bortermelő települése a Mátrai
borvidéknek.
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VÍZGAZDÁLKODÁSI TERÜLETEK
A község különleges természeti értéke a
Mátrában eredő Rédei-Nagy-patak
patak, mely
északról délkelet felé szeli át a települést. A
patakvölgyek és a vízfolyást kísérő jellegzetes
vízparti növényzet a Nemzeti Ökológiai
Hálózat részét képezik. A belterülettől északra
található Nagyrédei Horgásztó (víztározó), és
a Kis-tó természetszerű
erű vízparti jellegükkel
kiemelt természeti értékek, melyek a patak
környezetével együtt kedvelt turisztikai
célpontok, így rekreációs szerepük is jelentős.
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5
AJÁNLÁSOK
TELEPÜLÉSKÖZPONTI TERÜLETEK
TELEPÍTÉS
A településközponti területeken az épületek jellemzően oldalhatáron, és az utcára merőlegesen
állnak. Ennek az egységes hézagosan zárt térfalnak a megőrzése kiemelten fontos Nagyréde
arculatának alakításában. A település arculatát a kialakult beépítéshez való igazodás nagymértékben
meghatározza.
Ennek érdekében ezen a településrészen az előkerttel rendelkező, hátrahúzott oldalhatáron álló
beépítés támogatható, míg az utcafrontra épült, szabadon álló beépítések nem kívánatosak.
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MAGASSÁG
Nagyréde településközponti, oldalhatáron álló
beépítésű területrészén az épületek magassága
kiemelten fontos tényező az utcakép
alakításában, ugyanis itt találhatóak azok az
intézmények amelyek láthatósága és kiemelt
helyzete megtartandó a továbbiakban is.
Emiatt a kialakult magasságoktól eltérő beépítés
kialakítása nem ajánlatos, amelyek megzavarják
a kialakult utcaképet.

TETŐFORMA
A településközponti területeken az egyszerű tetőforma terjedt el. Ennek megfelelően, amennyiben
ebben a környezetben egy új családi ház létesül, akkor a tördelt tetőforma kerülendő, míg a
környezethez hasonló kialakítású, oromfalas, nyeregtetős tetőforma javasolt.
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TETŐHAJLÁSSZÖG
Nagyréde község területén a lakóházak szinte
kivétel nélkül magas tetősek, a tető általános
hajlásszöge 35-45 fok közötti, melynek a
településközponti területek is megfelelnek.
Az újonnan épülő házak esetében a
környezethez való illeszkedés érdekében
hasonló tetőhajlásszög alkalmazása javasolt.
A túl alacsony, illetve a túl magas hajlásszögű
tetők
nem
illeszkednek
a
nagyrédei
településképbe.

HOMLOKZATKÉPZÉS, ANYAGHASZNÁLAT
Nagyréde színvilágába a meglévő beépítés közé illeszkedő, visszafogott szín- és anyaghasználat a
kívánatos.
Új épület létesítése esetén mindezért kerülendőek a rikító színek és a településképbe nem
illeszkedő elütő anyagok használata, melyek megzavarnák a településközponti területek egységes
karakterét.
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KERÍTÉS

A településközponti területek esetében a
kerítések részben áttörten, fából vagy fémből
készülnek, általában beton lábazattal, így az
újonnan épült kerítések esetében is a
hasonló anyagból készült, áttört, vagy
részben áttört kerítések javasoltak. Kizárólag
a központban elhelyezkedő közintézmények
épültek kerítés nélkül.
Ebben a környezetben nem elfogadhatóak a
teljesen tömör, nem átlátható megoldások,
amik elütnek a környezetüktől.

KERTVÁROSIAS TERÜLETEK
TELEPÍTÉS
A kertvárosias területeken a település teljes területéhez hasonlóan az épületek jellemzően
oldalhatáron, és az utcára merőlegesen, az utcától azonos távolságra állnak. Az épületek többsége
sátortetős kockaház, vagyis négyzetes alaprajzzal rendelkezik a hagyományos téglalap alaprajzzal
szemben.
A túlságosan hátrahúzott vagy nem oldalhatárra telepített házak nem kívánatosak. A kockaházak
családi házainak egységes telepítése egy igazán hangulatos és egységes utcaképet eredményez,
amellett, hogy az épületek mögött egy bensőséges, intim kertrész is kialakítható.
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A kertvárosias területeken belül egyedi arculattal rendelkezik az Atkári út kezdeti szakaszának északi
része, ahol egykor fésűs beépítés alakult ki.. Az utca déli oldala azonban már kivétel nélkül
hátrahúzott oldalhatáron álló, sátortetős kockazákkal beépült. Érdemes megőrizni ezt az egyedi
jellegzetességet a megmaradt területeken.

MAGASSÁG
Nagyréde településközponti, oldalhatáron álló
beépítésű területrészén az épületek magassága
kiemelten fontos tényező az utcakép
alakításában, ugyanis itt találhatóak azok az
intézmények, amelyek láthatósága és kiemelt
helyzete megtartandó a továbbiakban is.
Emiatt a kialakult magasságoktól eltérő beépítés
kialakítása nem ajánlatos, amelyek megzavarják
a kialakult utcaképet.

TETŐFORMA
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A kertvárosias területeken a beépítést többnyire egyszerű, sátortetős épületek alkotják.
Ebben a környezetben nem kívánatos az utcakép egységét megbontó tördelt tetőforma, így egy új
családi ház építése esetén az egyszerű tetőformák javasoltak.

TETŐHAJLÁSSZÖG
A kertvárosias részeken a családi házak
tetőhajlásszöge jellemzően 35-45° között
változik.
Az újonnan épülő házak esetében a
környezethez való illeszkedés érdekében
hasonló tetőhajlásszög alkalmazása javasolt.
A túl alacsony, illetve a túl magas hajlásszögű
tetők nem illeszkednek a nagyrédei
településképbe.
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HOMLOKZATKÉPZÉS, ANYAGHASZNÁLAT
A kertvárosias területeken a teljes településhez hasonlóan a visszafogott, szolid színek és
természetes anyagok használata kívánatos. A nyílásszárók harmonikus mérete és elhelyezése
javasolt.
Új családi ház létesítése esetén mindezért kerülendőek a rikító színek és a településképbe nem
illeszkedő anyagok használata, melyek megzavarnák a település kellemes hangulatát, karakterét.

KERÍTÉS
Nagyrédén a kerítések jellemzően részben
áttörten, fából vagy fémből, és beton lábazattal
készültek.
Új családi ház létesítése esetén a kerítéseket, a
környezethez való illeszkedés érdekében hasonló
kivitelben javasolt megépíteni.
A tömör, nem átlátható kerítések nem
illeszkednek az utcaképbe.
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FALUSIAS TERÜLETEK
TELEPÍTÉS
A falusias területeken az épületek jellemzően kissé hátrahúzottan, oldalhatáron, az utcára
merőlegesen állnak és hagyományos, egyszerű téglalap alaprajzzal rendelkeznek.
Ebbe az egyszerű, harmonikus utcaképbe nem illeszkednek az eltérő vagy kirívó, nem oldalhatárra,
vagy nem merőlegesen telepített épületek.
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MAGASSÁG
Ezeken a területeken a családi házak
túlnyomórészt
földszintesek,
esetenként a tetőtér is beépített.
Az
újonnan
épülő
épületek
magasságának a környezethez való
illeszkedése javasolt, túl alacsony vagy
túl magas épületek megjelenése az
egységes karakterű és magasságú
utcaképben nem kívánatos.

TETŐFORMA
A falusias területeken az egyszerű, utcára merőleges nyeregtetős tetőforma terjedt el, azért a tördelt,
bonyolult tetőformák létesítését lehetőleg kerülni kell. A szomszédos épületekhez hasonló
tetőkialakítás javasolt.

TETŐHAJLÁSSZÖG
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A településrészen a nyeregtetők 35-45° közötti
hajlásszöggel épültek, így új ház esetén a hasonló
hajlásszögű tető az elfogadott.

HOMLOKZATKÉPZÉS, ANYAGHASZNÁLAT
A falusias területeken különösképpen megfigyelhető az épületek színezésének visszafogottsága.
Ennek megfelelően új épületek esetében is ez a tendencia a követendő példa.

KERÍTÉS
Ezen a területen a kerítések nagyrészt áttörten,
fából vagy fémből készültek.
Ebben a környezetben a hasonló anyagból
készült, áttört vagy részben áttört kerítések
javasoltak. A tömör, nem átlátható kerítések
nem illeszkednek Nagyréde falusias utcaképébe.
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PINCÉK TERÜLETE
TELEPÍTÉS
A nagyrédei pincék beépítése is egyedi karakterrel rendelkezik, ugyanis azok nem oldalhatáron,
hanem szabadon állóan, de egymáshoz nagyon közel, már-már zártsorúan helyezkednek el, az
utcára merőlegesen. Továbbá említésre méltó, hogy a funkciójából fakadóan a terephez való
illeszkedésre is figyelmet kell szentelni. A meredek hegyoldalba/domboldalba való illeszkedés
ajánlatos.

MAGASSÁG, TETŐFORMA, TETŐHAJLÁSSZÖG
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A Nagyrédei pincesorok területén különösen
fontos szerepe van az utcaképben az egységes
földszintes magasság és tetők kialakításának.
Ezeken a területen új pince létesítése esetén
kizárólagosan a környezethez való illeszkedés
javasolt, vagyis földszintes, egyszerű, utcára
merőleges 35-45 fok közötti, nyeregtetős
pinceépület kialakítása.

HOMLOKZATKÉPZÉS, ANYAGHASZNÁLAT
A pincék anyag -és színhasználatát tekintve
változatosnak mondható, ugyanis a halvány
földszínek mellett a pasztellszínek különböző
változatait is megfigyelhetjük, illetve a vakolt
falfelület mellett a kő vagy téglaburkolat is
gyakori karaketerelem.
Ez a változatosság ugyanakkor mégis egy
harmonikus, vidám és kellemes arculatot
eredményez.

MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK, SZŐLŐTERÜLETEK
TELEPÍTÉS
Mezőgazdasági területen, a szabadon álló beépítési mód jellemző.
A szőlőterületek uralta táj alapvetően beépítetlen, így kedvező képet a tájba simuló, domborzathoz
igazodó, nem uralkodó beépítések nyújtanak.
Ezeken a területeken szabadon álló beépítési mód javasolt.

MAGASSÁG
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A mezőgazdasági táj alapvetően beépítetlen, így kedvező képet a tájba simuló, nem uralkodó
beépítések nyújtanak. Alapvetően földszintes jellegű épületek megjelenése kedvező, a gazdasági
funkcióhoz kötődően megengedett a magasabb épületek, építmények megjelenése.
A beépítetlen szőlőterületek karakterének megőrzése érdekében a többszintes épületek kialakítása
kerülendő.

Az egyes majorok, tanyahelyek építményeinek
magassága meghatározó. Alapvetően
földszintes jellegű épületek megjelenése
kedvező, a gazdasági funkcióhoz kötődően
megengedett a magasabb épületek,
építmények megjelenése.

TETŐHAJLÁSSZÖG
A szőlőhegyeken és a mezőgazdasági településrészeken a gazdasági funkciójú épületek esetében a 2535 fok közötti tetőhajlás is elfogadott, lakó funkciójú épületeknél a település többi részéhez igazodó
tetőhajlásszög javasolt.

HOMLOKZATKÉPZÉS, ANYAGHASZNÁLAT
Mezőgazdasági területeken, szőlőterületeken az épület homlokzatok látszófelületeinek kialakításánál
törekedni kell a természetes anyagok használatára (fa, terméskő, mészkő), illetve a funkcióhoz igazodó
anyaghasználat (tégla, homoktégla) is elfogadott. Épületek, építmények tömegformálásánál, szín és
anyaghasználatánál a környező táji és épített környezetbe illeszkedő karakterelemeket kell alkalmazni.
A tájba simuló, nem hivalkodó vakolt, visszafogottan díszített és természetes anyaghasználatú
épületek, építmények kialakítása ajánlott.
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KERÍTÉS
Mezőgazdasági területeken, szőlőterületeken az áttört, könnyed hatású kerítés kialakítása ajánlott.
Fából, vagy növényzettel takart drótfonatból készült lábazat nélküli áttört kerítés építhető meg. Tömör
kerítés alkalmazása nem elfogadott. Kerítések növénnyel történő befuttatása, takarása segíti az
épületek, építmények tájba illeszkedését.

KERTEK, NÖVÉNYTELEPÍTÉS
A településen kiemelten fontos, hogy az épületek mellett azok kertjei is harmonikusan illeszkedjenek
a tájba. A szép kialakítású, rendezett kertek ellensúlyozzák a burkolt felületek látványát és segítik az
épület tájba illesztését. Az épületet részlegesen takarjuk növényekkel, amelyek kiemelik annak
szépségét.
A falusias lakókörnyezetben nem csak az
épületek hagyományos külső megjelenése,
hanem a kertek kialakítása is fontos a
hagyományos településkép megőrzése és
tovább
örökítése
szempontjából.
Az
előkertek kialakításánál a látványra és
változatosságra való törekedés a cél. A
növények kiválasztásakor figyelembe kell
venni a homlokzati nyílászárókat. A fák
növekedése
olyan
mértékben
beárnyékolhatja az épületet, hogy a szobák
sötétekké válhatnak. Javasolt kis vagy
közepes termetű, keskeny lombkoronát
növelő fás szárúak telepítése, bokrok, virágok
ültetése. A méretes, terebélyes növényeket
az oldal- és hátsókertbe érdemes ültetni.
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Nagyrédén főként szőlő telepítése és
gyümölcsfák jellemzőek és alkalmazandóak.
Tájidegen jellegük miatt a tűlevelűek és tuják
alkalmazása
kerülendő.
A
kertekben
elhelyezett építmények és kerti bútorok
anyagukban
és
színükben
legyenek
harmonizálók a lakóépülettel.

Fafajok közül a lombos, honos, a tájra jellemző fajok alkalmazása ajánlott, például mezei juhar és hárs,
melyek nem csak nyáron, de ágrendszerükkel télen is kertünk díszei lehetnek. Cserjék tekintetében
szintén ajánlott lombos, virágos cserjék telepítése, például orgona, borbolya, galagonya, hortenzia,
bazsarózsa, mogyoró és bodza, melyek díszítőértékük mellett sokoldalúan hasznosítható növényei is
lehetnek a kertnek.
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Kerülendő az agresszívan terjedő, gyomosító, idegenhonos növények telepítése, például a sárga virágú
aranyvessző, a selyemkóró, a bálványfa és az akác.
A mezőgazdasági, gazdasági területen telepített védő illetve takaró növénysávok kialakítása során az
őshonos fajok mellett, a környezeti hatásoknak ellenállóbb, de tájba illő, lehetőleg hazai növényfajták
alkalmazása is elfogadott. Természetközeli településrészeken csak őshonos növényfajok alkalmazása
megengedett. A Rédei-Nagy-patak környezetében javasolt a vízpartot jelző növényfajok alkalmazása,
ezzel is hangsúlyozva a víz jelenlétét a településszerkezetben.

KÖZTERÜLETEK – UTCÁK, TEREK, KÖZPARKOK
A közterületi zöldterületek minősége nagyban hozzájárul a településről alkotott képhez. A
zöldfelületek karbantartása, a fásítás, a megfelelő átláthatóság biztosítása értéknövelő tényező.
A település utcáin jellemző a nyílt árokkal rendelkező egy vagy kétoldali zöldsáv, ahol ingatlanonként
változó a zöldfelület kialakítás, többnyire gondozott gyepfelületekkel, néhol szoliter cserje vagy fa
egyedekkel találkozhatunk. A növényzettel fedett területek minőségi fejlesztése mellett, a már
meglévő értékes növényállomány megőrzése is cél. A kedvező látvány kialakítása érdekében a tájra
jellemző, virágzó cserjéket (például fagyal, orgona, rózsa, hortenzia), évelőket (például harangvirág,
mályva, sisakvirág, gyöngyvessző) érdemes telepíteni, továbbá fontos a gyepfelületek rendszeres
ápolása.
A telken belüli növényzet és a kerítés előtti utcaszakasz kialakítása, harmonikus együttélése a település
kedvező arculatát is, a lakók hangulatát, jó közérzetét is biztosítja.
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6
JÓ PÉLDÁK  ÉPÜLETEK, ÉPÍTÉSZETI RÉSZLETEK
AJTÓK, ABLAKOK
Nagyrédén megfigyelhető, hogy mind az
utcafrontra oromfallal néző épületek
esetében, mind a sátortetős kockaházak
esetében az utcai oromfalon általában két
szimmetrikusan
elhelyezett
ablak
helyezkedik el. Általában kettő vagy három
osztásúak. A keretezésük visszafogott, a
színek alkalmazása nem kirívó.
Ez az ismétlődő karakterjegy megőrzésre
méltó, továbbá anyag és színhasználatában
a természetes anyagok és színek használata
ajánlatos. Ilyen színek a földszínek, a bézs
és a barna különböző árnyalatai lehetnek.
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HOMLOKZAT, ANYAGHASZNÁLAT,
HASZNÁLAT, SZÍN

A településen a hagyományos anyagok használata az elterjed. A kerítések fából, fémből és
terméskőből készülnek, az épületek homlokzatai pedig egyszerűen vakoltak,
vakoltak illetve a pincék esetében
terméskővel vagy téglaburkolattal fedettek. Nagyrédén a fehér és a sárgás árnyalatok a leginkább
használatosak a vakolat színezéseként. Ennek megfelelően a meleg fölszínek halvány,
halván visszafogott
árnyalatait ajánlatos használni új épületek esetében is.
A nyílászárók színezése általában eltérő, sötétebb árnyalatú, amely harmonizál az épület visszafogott
színeivel. A barna különböző árnyalatait javasolt alkalmazni.
A népi építészetre utaló homlokzatdíszítések, illetve a faoromzat faragott díszítései mind megőrzendő
és követendő példák.
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KERÍTÉSEK

A telkeket a közterületektől,
illetve a szomszédos telkektől
kerítések választják el, emiatt
szerepük igen jelentős a
település
utcaképében.
Gyakorlatilag
az
első
benyomást a kerítés adja az
adott
épület
építészeti
minőségéről. A kerítéseket
érdemes az épületekkel és a
kertekkel
összhangban,
egységesen kialakítani.

Nagyrédén a kerítések áttört, illetve részben áttörten, fémből illetve esetenként fából készülnek,
általában beton vagy terméskő lábazattal. A fa és fém anyagból készült kerítések részletesen
kidolgozottak, esetenként pedig egyszerűek. Anyag -és színhasználatukban a természetesség dominál,
vagyis a bézs, a barna esetleg a zöld szín különböző árnyalatait fedezhetjük fel. A régi kovácsoltvas
kerítések megőrzése hozzájárul a település arculatának karakterességéhez.
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KERTEK
A falusias lakókörnyezetben nem csak az épületek külső megjelenése, hanem a kertek hagyományos
kialakítása is fontos a harmonikus településkép megőrzése és tovább örökítése szempontjából.
Településképi szempontból legfontosabb az elő- illetve az oldalkertek kialakítása, melyek megfelelően
áttört kerítés esetén az utcáról jól láthatóvá válnak. Az előkertekben ültetett színes, látványos
virágzattal díszítő évelők, cserjék a kedvezően befolyásolják az utcaképet.
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A gyümölcsfák, veteményes kertek,
virágoskertek harmonikusan illeszkednek a
falusias
lakókörnyezethez
és
a
mezőgazdasági
táj
karakteréhez,
ugyanakkor
kellemes
látványt
is
biztosítanak.

UTCÁK, TEREK, ZÖLDFELÜLETEK
A közterületi zöldterületek minősége nagyban hozzájárul a településről alkotott képhez. A
zöldfelületek karbantartása, a fásítás, a megfelelő átláthatóság biztosítása mind értéknövelő tényező.
A telken belüli növényzet és a kerítés előtti utcaszakasz kialakítása, harmonikus együttélése a település
kedvező arculatát is, a lakók hangulatát, jó közérzetét is biztosítja.
A település utcáin jellemző a közterületi zöldsáv a lakótelkek előtt. Ezek megfelelően karbantartottak,
főként az ott lakók által ültetett növények találhatók itt, de túlnyomó részt gyep jellemző, illetve
szoliter cserjék és fák telepítése.
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A rendezettség elérését a tájba illesztés, a helyi adottságoknak megfelelő növényfajok, az utcabútorok
esetében pedig a helyi anyagok használata is segíti.
A felújított, egységes arculattal tervezett, ugyanakkor sokszínű játszóeszközzel felszerelt játszóteret a
zöldfelületek kedvező arányban keretezik, mely a gyermekes családok számára a szabadban eltöltött
tartalmas időtöltés színtere lehet.

7
JÓ PÉLDÁK  SAJÁTOS ÉPÍTMÉNYFAJTÁK
Nagyrédén a település főutcáján terjedtek el a nagyobb kiterjedésű reklámhordozók, cégérek, illetve
egyéb sajátos építményfajták. Ezeknek a tárgyaknak és építményeknek az utcakép alakításában
kifejezetten jelentős szerepük van, ezért igényes és szabályozott kialakításuk javasolt. A településen a
fa és fém anyagokból készült cégérek és reklámhordozók kialakítása javasolt, ugyanis ezek anyagukban
illeszkednek a kerítésekhez.
A település utcanév és házszámtáblái és kandeláberei harmonikus, letisztult formavilágúak, egységes
kialakításúak, amelyek hozzájárulnak a település nyugodt arculatához.
A hírközlő és elektromos hálózat elemei döntően a felszín felett helyezkednek el, amelynek utcaképi
romboló hatása van. Ennek elkerülésére a továbbiakban felszín alatti, földkábeles megoldás javasolt.
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MELLÉKLET - HELYI VÉDETT ELEMEK ÉRTÉKKATASZTERE
1. TERÜLETI VÉDELEM
Név

1.

Településszerkezetileg
védett terület

Cím

Megjegyzés

Táncsics Mihály utca – Zöldfa
utca – Zrínyi Mihály utca –
Horvát-Kert utca – Ady Endre
utca – Rákóczi Ferenc út –
Pincesor utca - Atkári út – Alsórét
út

Nagyréde központi területei, illetve ahhoz
közvetlenül kapcsoló belső falusias területei
alkotják a településszerkezetileg védett területeit.
Mind történetileg, mind a beépítés, mind az
úthálózat és épületképzés tekintetében hasonló
vonásokat és értékeket hordozó terület nagy
múltú intézményekkel, illetve hagyományos
tornácos parasztházakkal.

2. HELYI VÉDETT UTCAKÉP
Név
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Cím

1.

Utcaképi védelem

Atkári út mentén

2.

Utcaképi védelem

Rákóczi út mentén

3. HELYI EGYEDI VÉDELEM
Hrsz.
Cím

Megjegyzés
Az Atkári út északi oldalán a beépítés fűrészfogas
beépítésű. Az utca északi oldalát az hagyományos
tornácos épületek, déli oldalát sátortetős kockaházak
alkotják.
A Rákóczi utca mentén találhatóak legnagyobb
számban a helyi egyedileg védett épületek.

Megjegyzés

449

Jellemzően az utcára merőlegesen
elhelyezkedő, tégla tornácos, eredeti
Alsórét út 52.
részleteket hordozó, földszintes, jó
állapotú, oldalhatáron álló épület.

2.

556/1

Utcára merőlegesen elhelyezkedő,
előkerttel
visszahúzott,
eredeti
Alsórét út 65.
részleteket
hordozó,
földszintes,
oldalhatáron álló épület.

3.

603

1.

Atkári út 15.

Utcával párhuzamosan elhelyezkedő,
földszintes, sátortetős, megőrzésre
alkalmas épület.

Fotó

Eredeti részleteket hordozó, fa
oromzatos,
terméskő
tornácos,
felújítandó,
dó, földszintes épület.

4.

480

5.

765/1

Eredeti részleteket hordozó, fa
Széchenyi tér
oromzatos
oromzatos, jó állapotú, földszintes
4.
épület.

195

Utcára merőlegesen elhelyezkedő,
Gyöngyösi út eredeti részleteket hordozó, fa
26.
oromzatos, fa tornácos, földszintes,
oldalhatáron álló épület.

7.

203

Utcára merőlegesen elhelyezkedő,
Gyöngyösi út eredeti részleteket hordozó, fa
40.
oromzatos, fa tornácos, földszintes,
oldalhatáron álló épület.

8.

209

Eredeti részleteket hordozó, utcára
Gyöngyösi út
merőleges elhelyezkedő, földszintes
50.
épület.

9.

677

6.

61

Atkári út 24.

Rákóczi út
28.

Visszafogottan felújított, fatornácos,
oldalhatáron álló épület.

885

Rákóczi út
49.

Utcára merőlegesen elhelyezkedő,
tégla tornácos, földszintes, jó állapotú,
oldalhatáron álló épület.

872

Rákóczi út
77.

Faragott
fatornácos,
eredeti
részleteket
hordozó,
földszintes,
oldalhatáron
álló,
helyreállítható
épület.

12.

867

Rákóczi út
87.

Utcára merőlegesen elhelyezkedő,
eredeti részleteket hordozó, fa
oromzatos,
terméskő
tornácos,
földszintes, oldalhatáron álló épület.

13.

865

Rákóczi út
91.

Utcára merőlegesen elhelyezkedő, fa
oromzatos, földszintes, oldalhatáron
álló jó állapotú épület.

14.

418

Petőfi utca
41.

Eredeti részleteket hordozó, fa
oromzatos,
terméskő
tornácos,
földszintes, oldalhatáron álló épület.

10.

11.

62

Római Katolikus templom

15.

1345

Virág út 2.

1874. november 5-én avatták fel,
az 1667-ben
megerősített
régi
templom alapoktól való újjáépítése
után.

16.

1344

Virág út 4.

Visszafogottan felújított, terméskő
tornácos, oldalhatáron álló épület.

17.

114/1

Virág út 5.

Utcára merőlegesen elhelyezkedő, fa
oromzatos, fa tornácos, földszintes,
oldalhatáron álló épület.

18.

1258

Árpád út 16.

Eredeti részleteket hordozó, fa
oromzatos,
terméskő
tornácos,
földszintes, oldalhatáron álló épület.

Utcára merőlegesen elhelyezkedő,
eredeti részleteket hordozó, fa
oromzatos, fa tornácos, földszintes,
oldalhatáron álló épület.
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19.

1255

Árpád út 10.

20.

819

Dózsa György Utcával párhuzamosan elhelyezkedő,
út 58.
fa oromzatos, földszintes épület.

21.

442

22.

691

Molnár József Művelődési Ház
Fő út 6-8.

Pincesor utca
Présház/borospince
19.

23.

24.

442

441

Fő út 6-8.

A Molnár József Művelődési Ház
aulájában található, Molnár József
festőművész
által
alkotott
monumentális sgraffitó a lakodalom
eseménysorát örökíti meg a nagyrédei
folklór alakjaival.

Fő út 4.

A Nagyrédei Közös Önkormányzati
Hivatal
házasságkötő
termében
található, Molnár József festőművész
által alkotott márvány mozaik a
nagyrédei lakodalom alakjaival.

4. HELYI VÉDETT PINCÉK EGYÜTTESE
YÜTTESE
Hrsz.
Cím
1.

64

Pincék területe

Megjegyzés

Nagyréde történelmi jelentőségű pincéi hagyományos népi építészeti
értékekkel rendelkezező, utcára merőleges, nyeregtetős szabadon álló
épületekből áll. A település déli Újhegyi területe mellett, a Majoros közben
helyezkednek el.

KÉSZÍTETTÉK
NAGYRÉDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT megbízásából
Cím: 3214 Nagyréde, Fő út 4
Képviseli: Siposné Fodor Judit

KÉSZÍTETTÉK
TERVEZŐ

KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft.
1191 Budapest, Ady Endre út 32-40.
Képviseli: Zajovics András ügyvezető

ÜGYVEZETŐ

Zajovics András
okl. építőmérnök
okl. városi közlekedési szakmérnök
okl. városép. - városgazd. szakmérnök
vezető településrendező tervező
területrendezési tervező
Építész Kamara: TT/1 01-4075, TR 01-4075
Mérnök Kamara: 01-3526
K1d-1-Tell, TE-T-Tell, TH-T-Tell, TV-T-Tell

IRÁNYÍTÓ TERVEZŐ

Pintér Ferenc
okl. építészmérnök
településtervezési vezető tervező
településrendezési szakértő
É 01-1719, TT/1É 01-1719/11,
TR 01-1719, SZTR 01-1719

TELEPÜLÉSTERVEZÉS

Molnár Annamária
okl. településmérnök

TÁJ, ZÖLDFELÜLET

Koprda Ildikó
okl. táj- és kertépítészmérnök
K 01-5171, TK 01-5171, TR 01 5171
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Veklyuk Vivien
tájrendező -és kertépítő mérnök
FORRÁSOK

http://tak.lechnerkozpont.hu/
https://nagyrede.hu/

