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BEVEZETÉS
Az évezredes múltra visszatekintő építészet a kezdetek óta számos változáson ment át, a
különböző korok rányomták bélyegüket a létrehozott alkotásokra. Az általunk ismert
legrégebbi, kínai, egyiptomi vagy inka építészeti alkotásoktól napjainkig minden kornak
megmaradt az emléke, és a szerencsés települések büszkék arra, hogy a településükön ilyen
emlék van.
Ömböly település sajnos régészeti értékkel, építészeti alkotással nem dicsekedhet, de büszkék
vagyunk arra, hogy a kis településünk szabályozott utcahálózattal, nyílegyenes utcákkal, népi
építészet emlékeit őrző házakkal, utcákkal rendelkezik.
Ez a kézikönyv a település bemutatásával, az értékek megismertetésével, útmutató résszel
feltárja az épített környezet szépségét. A leendő építtetőknek kíván utat mutatni, hogy olyan
házat tudjon – akarjon – építeni ami büszkeséggel töltheti el, és a településképbe illeszkedik.
azt ízlésesen gazdagítja.
A kézikönyvben bemutatott ajánlások nem kötelező jellegűek, céljuk nem a tervezői szabadság
megnyirbálása, hanem a valós értékek megismertetése, sokféle lehetőség feltárása. település
karakteréhez illeszkedő választási lehetőségek bemutatása, a nem diktált, hanem valódi
szabadság megismertetése.
A kézikönyv folyamatos változtatatást, hozzászólást lehetővé tevő kezdeményezés, ha egy
izgalmas szép új ház épül, bekerülhet a könyvbe, hogy tervezőjét, kivitelezőjét a település lakói,
sőt a nagyközönség is megismerje.
Egy ház a környezetével, a szomszédos épületekkel elválaszthatatlan kapcsolatban van. De
eredménye, értelme csak annak a kapcsoltnak van, ahol a felek egymást ismerik, szeretik és
békében élnek egymással.
Ez igaz az emberi kapcsolatoktól a zene, az irodalom berkein át egészen az épített
környezetünkig.
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ÖMBÖLY BEMUTATÁSA
Településtörténet, általános településkép.
Ömböly község építéstörténete a három katonai felmérés segítségével és a jelen helyzetet
mutató földhivatali nyilvántartási térkép összehasonlításával érzékeltethető. A térképek alapján
látható a településrészek beépítésének ideje.

Első katonai felmérés 1763-178

Második katonai felmérés 1806-1869

Harmadik katonai felmérés 1869-1887

Magyarország katonai felmérése 1941

A település nevét az oklevelek 1298-ban említik először, mint a Kaplony-hoz tartozó Endes
birtokát.
A 14. században a Vetéssy család és a Bagossy család pereskedik birtoklásáért .
1406-ban a Csomaközy család család birtoka, majd a Károlyi család lesz tulajdonosa, s az övék
marad a későbbi évszázadokban is.
1516-ban már csak mint pusztaságot jegyzik, valószínű, hogy a jobbágyfelkelés alatt
néptelenedett el.
Ömböly, a Kaplony nemzetséghez tartozó Károlyi család birtoka, régen Szaniszló település
határához tartozott és két részből: Ömbölyből és Zsuzsanna-majorból állt. Az egymástól
mintegy három kilométer távolságra fekvő tanyai települések gazdasági központja Zsuzsannamajor volt.
Ömböly területének helyén a múlt század elején még csupán egy erdészlak állt, később
pedig az un. Zömbölyi csárda. A közelben állt még Károly-major is, azonban az román
területre került.
Ömbölyt és Zsuzsanna-majort 1947-ben önálló faluvá vonták össze. Az új település a régi,
középkori falu nevét Ömböly-t vette fel. A falu lakosai a régi Ömbölyt Kisömbölynek, a
Zsuzsanna-majort pedig Nagyömbölynek nevezik.
A település a nyírség délkeleti részén, a Román határ mellett található. A település önálló
önkormányzattal rendelkezik, de a Polgármesteri Hivatala közös a szomszédos Piricse település
hivatalával.
Közigazgatásilag a Nyírbátori Járáshoz tartozik, Nyírbátor - a székhely település – mintegy
25 km-re van.
A közég lakóinak száma jelenleg mintegy 550 fő, de sajnos ez folyamatosan csökken. Az
elköltözés jelentős.
Az egyházak közül jelen van a római katolikus egyház és a görög katolikus egyház. A görög
katolikus templom a második világháborút követően, a római katolikus templom 1960-ban
épült. A falunak saját papja nincs, az istentiszteletek és a misék tartására a szomszédos
települések papjai jönnek át a településre.
A település 2015-ig zsáktelepülés volt, ekkor került sor az Ömböly – Szaniszló közötti határon
átmenő út átadására. Ennek ellenére a zsáktelepülés jelleg mindaddig megmarad, amíg
Románia nem csatlakozik a schengeni egyezményhez.
A település tiszta, rendezett. Az utca hálózaton meglátszik, hogy a telkek és utcák kialakítása
tervező asztal mellett született.
Az infrastruktúra a szennyvízcsatornázás kivételével kiépített. Az óvodai nevelés, az alsó
tagozatos oktatás melyben biztosított. Az egészségügyi ellátás szervezett. A településnek
művelődési háza és könyvtára van, a sportolási lehetőség biztosított.

Nyílegyenes utcák.

Általános Iskola, Polgármesteri Hivatal és Orvosi Rendelő épülete.

Óvoda épülete.

Játszóudvar.

Kultúrház

Római katolikus templom

Görög katolikus templom

A településre érkező legelőször a települést körbe ölelő mezőgazdasági területtel
találkozik. Ennek egy része megművelt szántó, más része telepített, és természetes erdő.

Ömböly községben a Rákóczi utca a település fő utcája. Itt található a polgármesteri hivatal,
orvosi rendelő, kultúrház és mindkét templom. A vele párhuzamosan futó Petőfi utca és
Hunyadi utca hangulata hasonló, hosszúkás, szalagszerű telkeken, fésűs beépítési móddal épült,
utcára merőleges gerincű, égetett agyagcseréppel fedett lakóházak, az északi telekhatáron.

Rákóczi utca.

Hunyadi utca.
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ÖRÖKSÉGÜNK
Településképi szempontból meghatározó építészeti, műemléki, táj és természeti értékek,
településképi jellemzők.
Ömböly települést bár 1298-ban az oklevelek már említik, épített öröksége tulajdonképpen csak
1947-től van.
1947 előtti a kisömbölyi temető, ahol már sírdombok sem látható, a temető egykori helyét egy
fakereszt, bádogkrisztus jelzi.

Az ömbölyi temető mindössze kb 70 évre tekint vissza. A temetőben nem nyugszanak
országosan ismert „híres” emberek, így egyedi síremlékek, nagynevű szobrászok által készített
egyedi alkotások nincsenek.
A temetőben levő síremlékek a mindenkori divathullám jegyeit hordják. Legkorábban a beton,.
később a műkő, jelenleg a természetes kövek használata a szokásos.
A síremlékek tömegtermékek, ha egy új minta megjelenik, pár éven belül több is azonos is lesz
a temetőben.
A sírköveseknél kapható választék elég nagy és ízléses, de a választást a pénztárca is
befolyásolja.

Az ömbölyi temető :
Sírok a ravatalozó épületével.

Síremlékek :

Kereszt, posztamensen

Az ismeretlen katona emlékműve

A településen sem helyi, sem országos védettségű műemlék, vagy természetvédelmi terület
nincs. Örökségvédelmi ásatás nem folyt.
Örökségünk a tervező asztal mellett született nyílegyenes utcák, és az azt követő rendezett
beépítés.
A Polgármesteri Hivatal előtt található emlékművet a trianoni szégyenletes diktátum
aláírásának kilencvenedik évfordulójára állíttatta Ömböly Község Önkormányzata.

A görög katolikus templom előtti,
posztamensre állított kereszt.

Kisömbölyi örökségünk :
megmaradt utcarészlet

Ház, utólag hozzáépített tornáccal.

Ház, szembe épített nyári konyhával

A Petőfi és Fenyves utca közötti dombon található fenyves a Településrendezési terv szerint
„erdőterület övezete – egészségügyi, szociális.” Bár a NYÍRERDŐ ZRT kezelésében és
tulajdonában áll, mégis Ömböly fontos része, összej9vetelek, piknikek rendezésére alkalmas
terület.
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TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ TERÜLETEK
ÖMBÖLYÖN.
Ömböly község mint „ÖMBÖLY” 1947-ben született. Meghatározó karakterisztikus múlt
nélküli fiatal település, történeti településrésze nincs.
Az utcák rendszere és egyetlen tere a tervező asztalon született 1947-ben. A beépítést
megszabta a telkek tájolása, fésűs beépítés mód mellett.
Az északi oldalhatárra épült házak utcára merőleges gerinccel, oromfallal és előkerttel épültek.
A beépítés kb. 3 év alatt - 1947 és 1951 között - megtörtént, ekkor épültek az oktatási és
egészségügyi létesítmények is

Ezek után Ömböly község teljes közigazgatási területe meghatározó, fejlesztésre javasolt
terület.
Az 1947 évet követően megépült házak követésre méltó példák. Letisztult formák, oromfalas,
tornácos házak, zölddel beültetett előkertek, a főépület mögött elhelyezett melléképületekkel.
Környezetbe illő homlokzati színezés, nem hivalkodó kerítéssel.

A közvetlen környezetre jellemző tetőhajlásszög alkalmazása szinte követelmény. Ez a hajlás
25-38 fok közötti. Azért is érdemes ilyen tetőt alkalmazni, mert nem árnyékolja be sem a saját,
sem a szomszéd kertjét, gazdaságosan kihasználható tetőtér alakul ki, továbbá a déli felületre
telepített napelemek a lehető leghatékonyabban tudnak működni.
Utcával párhuzamos gerincű oldalházat ott szabad építeni, ahol a környezetben ilyen már van.
A kertes házhoz melléképületek is tartoznak. Ezeket a tárolókat, kiegészítő épületrészeket a
főépülettel egy időben kell megtervezni, sőt lehetőség szerint az utcai kerítést is.
A nyitottabb kerítés nem csak a jó szomszédi kapcsolatokat segíti elő, de a kertünk ezáltal
szellősebb, naposabb lesz.

BEÉPÍTÉSRFE NEM SZÁNT TERÜLET.
Ömböly tájképvédelmi jelentőségű, beépítésre nem szánt területe – a volt termelőszövetkezeti
major kivételével – mindaz a külterület, mely Ömböly község közigazgatási területéhez
tartozik.

A volt termelőszövetkezeti major területének beépíthetőségét Ömböly Község Területrendezési
Terve, a mindenkor érvényes 253/1997 évi (XII.20) Kormányrendelet, továbbá Ömböly Község
Képviselő Testületének a község településképének védelméről szóló rendelete szabályozza.
Egyéb külterületi, beépítésre nem szánt területek beépíthetőségét az Országos
Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997 (XII.20.) Kormányrendelet
(továbbiakban OTÉK) szabályozza.
Volt termelőszövetkezeti major épületei magántulajdonba kerültek, egy részük leromlott,
más részüket felújították és hasznosítják.

Felújított, hasznosított épületek:
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AJÁNLÁSOK.
A településkép minőségi formálására vonatkozó ajánlások, építészeti útmutató.
TELEPÍTÉS.
A családi házak telepítése oldalhatáron álló, a telken belüli elhelyezkedése az utcára merőleges
rendszerű. A nem utcára merőlegesen telepített, indokolatlanul, nagy mértékben hátrahúzott
családi ház építése nem javasolt. A családi házak a telek oldalhatárán állnak, a ház mögött
általában kertek kialakítására kerül sor.

MAGASSÁG
A településen a családi házak magassága közel azonos. A meglevő épületek közé épülő új
házaknak hasonló magassággal kell épülniük, mint környezetüknek. A túl magas házak nem
illeszkednek a kialakult és meglevő utcaképbe.

TETŐHAJLÁSSZÖG
A településen a családi házak tetőhajlásszöge közel azonos. A meglevő épületek közé épülő új
házaknak hasonló tetőhajlásszöggel kell épülniük, mint környezetüknek. A túl magas, illetve a
túl alacsony hajlásszögű tetővel rendelkező épületek nem illeszkednek a kialakult utcaképbe.

TETŐFORMA
A településen levő családi házak tetőformája egyszerű, nagyobbrészt nyeregtető. Az új házak
tervezésénél figyelembe kell fenni a szomszédos házak tetőformáját és biztosítani kell az
illeszkedést.
Nyeregtetős környezetbe nem illik más tetőformájú épület, csak a szomszédokhoz hasonló
megjelenésű nyeregtetős épület.

Amennyiben az utcaképet sátortetős épületek határozzák meg, oda az utcaképbe illő tömegű és
tetőformájú épület tervezése és építése javasolt.
Sátortető

Oldalházas utcára merőleges nyeregtető

Csonkakontyolt nyeregtető

Utcával párhuzamos gerincű nyeregtető

SZÍN
Az ömbölyi házak színvilága elég változatos, de megfigyelhető egy visszafogott illeszkedés,
hasonló színhasználat. Nem elfogadható a kirívó szín használat, rikító színű fémlemez fedés és
falburkolat.

Rikító színezés.

Ömböly egész, építésre kijelölt területén a meglevő házak színvilágához illeszkedő új épületek
építése ajánlott.
TORNÁCOK
A népi építészet egyik jellemző eleme az oldalsó, faoszlopos tornác. Ezek épülhetnek az épület
anyagából, de fából is. Új épület tornác kialakításával tovább vihető ez a hagyomány.
AJTÓK, ABLAKOK
Az épületek megjelenését és hangulatát a nyílászárók nagyban befolyásolják. Nem mindegy,
hogy egy zárt épülettömeget hogyan nyitunk a külvilág felé. A hagyományos nyíláskialakítás
jellegzetesen kétszárnyú két vagy három osztatu ablakok, utcai homlokzaton szimmetrikus
elhelyezéssel. Új ház tervezésekor figyelembe kell venni a környező épületeket, hogy az új ház
beletudjon illeszkedni a környezetébe, gazdagítsa az utcaképet

Két osztatú redőnyös ablak.

Három osztatú ablak redőny nélkül.

Három osztatú ablak redőnnyel.

Három osztatú ablak zsalugáterral.

HOMLOKZATKÉPZÉS, ANYAGHASZNÁLAT.
Az épületek burkolása, vakolatának színezése, a vakolat felületének kialakítása mindig kedvelt
tulajdonosi eszköz volt a településen. Alkalmazásuk során figyeljünk a kialakuló összképre.
A túldíszített, túlszínezett épület zavaróan hat a nyugodt, tiszta, meglevő településképben.
A jól megválasztott burkolat a pillanatnyi hangulat alakításán túl a homlokzat védelmét is
szolgálja.
A fa felületek visszafogott színű festése, gipsz (polisztirol) díszek, ablak keretek alkalmazása
esztétikus megjelenést biztosít az épületnek.
Településünkön uralkodó a kőporos záró vakolat, különböző felületi megmunkálással.
Egyszerű kőporos dörzsölés

Hasonló, de mélytett vonal díszítéssel.

Kőporos dörzsölés kapart dísszel.

Több szín alkalmazása

Kőműves kanállal megdolgozott felület.

RÉSZLETEK
A ház és a külvilág találkozása az évszakok változásával hónapról hónapra más képet mutat. A
növények az épületeken nemcsak hangulatteremtő díszítő elemek, hanem hatékony természetes
eszközei az energiatudatos életmódnak – árnyékoló elemek.

KERÍTÉSEK, TÉRFALAK
A kerítés kapcsolatot teremt a közterülettel, ugyanakkor el is választja az ingatlant attól.
Gyakorlatilag térfalat képez. Ez lehet tömör, vagy áttört. Tömör ha magánéletünket kívánjuk
óvni, és áttört ha látható, szellős környezetet akarunk magunknak.
Minden településen vannak olyan anyagok és formák amelyek visszatérnek.
Ilyen a mart léc

Vagy acélpálcás.

Egyedi kerítés erdészháznál

Egykor a kereskedelemben forgalmazott elemekből készült kerítsek.

A településen főleg áttört utcai kerítések vannak, a tömör kerítés ritkán fordul elő. Az új
épületek építésekor az utcai kerítés illeszkedjen a környezetéhez, annak figyelembe vételével,
hogy tömör, nem átlátható kerítések építése nem kívánatos.

Tömör kerítés.

Az oldal és hátsó kerítések alárendeltebbek, mégis anyagukat, zártságukat érdemes átgondolni.

KERTEK
Településünkön jellemzően kertes családi házak vannak. Az előkertekben kisebb fák,
díszbokrok, cserjék és virágok vannak. Ritka kivétel az, amikor az előkertben haszonnövény
van.

Kisömbölyi ház

A hátsó kertekben haszonnövények termesztése folyik. Kevés az olyan kert ahol gyümölcsfák
vannak.
Ajánlott a déli nap heve ellen fák ültetésével védekezni, Helyük megválasztásakor vegyük
figyelembe a ház homlokzatát, a nyílászárók kiosztását.
A régi épületek átalakítása, bővítése során törekedjünk arra, hogy a már meglevő fás szárú –
évelő – növények lehetőleg ne károsodjanak.
A jól megválasztott növényzettel a ház méreteinek érzetét befolyásolhatjuk. A magas
növényzettel csökkenthetjük, alacsony növényzettel növelhetjük a ház méreteinek érzetét.
Kertünk teremti meg a kapcsolatot a lakóház és a természet között. Általában a hátsó kertrész
a nézelődő előtt rejtve marad. Az ömbölyi telekosztás és beépítés mégis lehetővé teszi, hogy a
rendszeresen gondozott hátsó kerteket melyben gyümölcsöket és zöldségeket is termelnek,
megcsodálhassuk.
A nézelődő számra mégis inkább az elő és oldalkert legyen látható. A díszes, gondozott előkert
jó benyomást gyakorol az arra járókra, ugyanakkor hozzájárul a településünk szép arculatához.
A kerti építmények a főépülettel azonos anyagból, vagy azzal harmonizálva épüljenek,
színezésük legyen azonos, vagy összehangolt. A pergolák, növényrácsok, kialakíthatók
favázas, vagy fémvázas szerkezettel. Fémvázas szerkezet esetén javasolt annak növénnyel való
befuttatása. A hulladéktárolóknak úgy alakítsunk ki helyet, hogy az lehetőleg növényekkel
takart legyen, legalább a közterület felé.
A burkolatok könnyen felújíthatóak, lehetőleg vízáteresztőek legyenek. Javasolt a térkövek
alkalmazása, beton szegélykővel. Nem tiltott használt téglából, vagy más anyagból sem a
térburkolat kialakítása.

UTCÁK
Közterületek településképi útmutatója.
Településünkön az utcák rendezettek. Minden utcán szilárd burkolat van. Felújításukról – az
anyagiaktól függően- rendszeresen gondoskodunk. A közel múltban a Petőfi utca burkolata új
kopóréteget kapott, a közeljövőben a Debreceni utcán történik ugyanez.
Az utcákon a gyalogjárdák kiépítése részen megtörtént, részben a közeljövőben történik meg.
Az infrastruktúra hálózat kiépült, látható elemei tájba illesztése nem jobb és nem rosszabb mint
más hasonló településé.
A kb. 65-70 éve kialakított utcarendszer most is korszerű. Az utak szélessége a mai
követelményeket – normákat - is kielégíti.
A járdák térkövekből épültek, ami a vízáteresztés követelményeit kielégíti, megjelenése
esztétikus. Járófelülete akadálymentes.
A meglevő parkolók felülete részben aszfaltozott, más parkolóké térkőből van kialakítva. Az
útpadkák – utcakertek – gondozottak.
Az utcakertekbe cserjék, vagy haszonnövények – kisebb gyümölcsfák – ültetése nem tiltott, sőt
javasolt.
Településünk vízelvezetését, csapadékcsatornázását az
megépítették és azóta is jól működik.

1950-es években megtervezték

KÖZTEREK, KÖZPARKOK, KÖZKERTEK.
Településünk egyetlen köztere a Petőfi tér, ahol négy utca találkozása teresedett ki. Egy része
aszfalttal burkolt, míg a közlekedésre nem szolgáló részen épült meg a játszóudvar. A
játszóudvar a kicsiknek játszótér, a kísérő felnőtteknek pihenőpark, ahol sakkozni, kártyázni
lehet. Növényzete az korosabb fák, és a kertészeti terv alapján telepített fák, cserjék. Talaja
füvesített.

A Polgármesteri Hivatal kertje kertépítési terv alapján parkosított, ahol idősebb fák és pár éve
telepített ifjoncok vegyesen vannak, de a tervnek megfelelően. Ez a kert szolgál a falunapi és
egyéb központi rendezvények megtartására.

A tereken, parkokon óvni kell a növényzetet és továbbra is gondozni kell azokat.
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JÓ PÉLDÁK, ÉPÜLETEK, ÉPÍTETT RÉSZEK.
A házon megfigyelhető az arányos homlokzatszerkesztés, anyaghasználata egyszerű,
természetes. A kőporos dörzsöléssel készült, vakolt falfelületeken, a vakolat anyagából
kialakított sarokdíszek egyszerű, de érdekes felületet hoznak létre.
Mindezzel harmonizál a nem rikító színű, hanem hófehér redőny és redőnyszekrény, ami
belesimul a homlokzatba.
Mindehhez illik a téglavörös égetett agyagcserép fedés.
Jó példája annak, hogy egyszerű anyagból is lehet izgalmas – érdekes – homlokzatot kialakítani.
Az egyszerű acélpálcás kerítés jó rálátást biztosít, és hangsúlyosan kiemeli a homlokzatot.

Az egyszerű tömegű, valamikori 10-10-es ház, a sátortetős tömbház égetett agyag
cserépfedéssel, egyszerű homlokzattal, zöldre festett kerítéssel.
A redőnyszekrény nem áll a nyílászáró elé, az rejtve marad a vakolat mögött.
Ki kell emelni a zöld léckerítést. A népi építészetben a kerítések nagy része zöldre volt festve,
mint az a bizonyos „ rácsos kapu”
A ház egyszerűségét és egyben természet közeli állapotát hangsúlyozza a járda melletti két
kisebb bokor, és az új telepítésű cserjék.
A vakolat anyagából kialakított sarokdíszek és az eresz alatt végigfutó keretezés a sárgás
homlokzatot kiemeli.
A kerítés zöld színe jól harmo9nizál a homlokzat visszafogott színvilágával.
Jó példája az átgondolt, a népi hagyománytól kissé távol álló arányos, jó megjelenésű háznak.
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Jó példák, sajátos építményfajták.
Sajátos építményfajták, reklámhordozók és egyéb műszaki berendezések.
A reklámfelületek, reklámhordozók, hirdetőtáblák, hozzátartoznak az utcaképhez, mint más
utcabútorok, vagy az épületek és a növényzet. De ezek a reklámhordozók ne legyenek bántóak,
durvák de mégis érjék el céljukat, reklámozzák azt a szolgáltatást, vagy terméket aminek a
reklámozására létrehozták őket. Úgy tájékoztasson, hogy a járókelőket ne botránkoztassa meg,
figyelmüket hívja fel a reklámozott tevékenységre vagy szolgáltatásra, és mindehhez még
utcaképbe illő is legyen.
Alkalmazkodjon az épület jellemzőihez, anyaghasználatához. Követendő példa erre a
könyvtár épülete.

A település területén további felszíni reklámhordozók elhelyezése nem tiltott, de
kialakításukkor figyelembe kell venni a fentieket, és ki kell kérni Ömböly Község
Polgármesterének a reklámelhelyezésre irányuló kérelem ügyében kialakított döntését.

