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BEVEZETÉS
Vámosmikola településképi arculati kézikönyve
a község természeti és épített értékeit hivatott
bemutatni. Célunk a kézikönyv elkészítésével,
hogy mind az itt lakóknak, mind pedig azoknak,
akik abban gondolkodnak, hogy a jövőben
ideköltöznek,

megmutassuk

azokat

az

épületeket, kerítéseket, kerteket stb., amiket mi
jó, a település arculati képébe illeszkedő és
követendő példának gondolunk.
Szeretnénk, ha a kézikönyv elősegítené a
tudatos

építési,

építkezési

megismerését és alkalmazását.

formák

1
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A környezetünk, utcaképünk, településképünk esztétikája
nem emblematikus épületekkel érhető el, hanem rendezett,
egymáshoz

hangulatban,

színben,

homlokzatban,

tetőkialakításban illeszkedő építményekkel. A szabályok
közös kialakításával meghatározhatjuk, melyek azok az
építészeti,

környezeti

és kulturális értékek,

amelyek

követendőek Vámosmikolán.
A településen a térség népi építészetének, a hagyományos
épületek

bájának,

egyedi

karakterének

megőrzése,

újraélesztése nem a múltba, hanem a jövőbe is mutathat,
kiegészülve az innovatív építészeti megoldásokkal. A
dokumentum nem lezárt,

hanem

egy

folyamatosan

kiegészülő, szemléletformáló kiadvány.
Reméljük,

hogy

elképzeléseink

bemutatásával

hozzájárulhatunk Vámosmikola megfelelő és korszerű
kialakításához.
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VÁMOSMIKOLA BEMUTATÁSA

2

A község Pest megye Szobi járásában található, a járásszékhelytől közúton 20 kilométerre helyezkedik el.
Megközelíthető a 1201-es úton Szob, illetve a Hont-Parassapusztai határátkelő felől (2-es főút). Pár éven belül a
tervek szerint a szlovákiai Ipolypásztóról is elérhetővé válik újra a helység. A következő településekkel határos:
Perőcsény, Nagybörzsöny, szlovák oldalról pedig Ipolyszalka, Ipolypásztó, Ipolybél, Ipolyszakállos. A település neve a
két hasonló szájhagyomány szerint vagy egy Mikola nevű helyi vámszedőtől eredeztethető, aki Ipolypásztó és Mikola
között az Ipolyon révészként kereste a kenyerét, vagy Salgóvár Mikola nevű urától.
A Vámosmikola határában előkerült leletek bizonyítják, hogy az őskorban is már lakott volt a környék. A településen
kívül Orzsány, Kürt, Novák és Pusztafalu is a mai területen helyezkedett el, de a középkor folyamán mind elpusztult.
Egyedül a már 1075-ben Mikolafalu néven említett falucska maradt fenn. A terület a vármegyerendszer kiépítését
követően Nógrád, majd Hont vármegye része volt. A középkori oklevelek, hivatalos iratok sorra számoltak be Mikola
vámmal kapcsolatos ügyleteiről, köztük sokszor visszaélésekről is. Zsigmond király idején például magának az
uralkodónak kellett felszólítania Salgói Miklóst, hogy ne szedje jogtalanul a vámot. Salgóvár utolsó ura pedig a
vásártartást befolyásolta a térségben. 1437-ben Lévai Cseh Péter, erdélyi vajda vette zálogba Zsigmond királytól a
birtokot. Az elkövetkező bő 250 évben a mindenkori lévai várbirtokos lett egyúttal Mikola ura, így egy kis időre Dobó
István is földesura volt a településnek.
A török korban az Ipoly térsége megszenvedte a kettős adóztatást, amikor a Habsburgok irányította Magyar királyság
és a hódoltsági terület közti ütközőzónában helyezkedett el. 1552-től 1593-ig, illetve 1663-tól 1685-ig lófarkas
zászló lobogott a környékbeli várakon, a köztes időben viszont az oszmán portyákat nyögte a vidék. A XVII. század
végén az Esterházyak tulajdonába került a lévai vár és vele együtt Vámosmikola is. A család nevéhez fűzödik a XVIII.
század közepén felépített kastély, mely később, 1875-ben a baráthi Huszár család birtokába került. 1799-ben Vályi
András geográfus-statisztikus a következőket írta a községről: „elegyes falu Hont Várm. földes Ura H. Eszterházi Uraság,
lakosai katolikusok, fekszik Ipoly vize mellett, határja jó, vagyonnyai külömbfélék.”

A második katonai felmérés (1806-1869)
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1851-ben Fényes Elek akadémiai földrajzi író is bemutatta a települést: „magyar falu, Honth vmegyében, az Ipoly bal
partján: 813 kath., 11 evang., 32 ref., 5 óhitü lak. Kath. paroch. templom. Sok urasági épület. Határa mindennel megáldatott,
rétje, legelője sok; földei első osztálybeliek. Szőlőhegye nagy. Tágas erdeje vadakkal bővelkedik. F. u. h. Eszterházy, s feje egy
uradalomnak. Ut. p. Ipoly-Ságh.” Az 1895-ös tűzvész során a római katolikus templom zsindelyteteje elégett, a
harangok megolvadtak és lezuhantak. A XX. század derekán Hont vármegye monográfiájában így fogalmaztak
Vámosmikoláról: „magyar kisközség, az Ipoly mentén, 282 házzal és 1700, túlnyomóan róm. kath. vallású lakossal; vasúti
állomása Ipolypásztón, postája és távirója helyben van. Körjegyzőségi székhely (…)”
1907-ben létrejött a Vámosmikolai járás Hont
vármegyén belül, melynek értelemszerűen
központja lett a település. Az első világháborút
követően életbe lépett trianoni békediktátum
alapján Vámosmikola határtelepülés lett, ami
fejlődésének

(és

csehszlovák

oldali

szomszédjainak egyaránt) erősen gátat vetett.
Az

elkövetkező

évtizedek

meglehetősen

szövevényesen alakultak, ami a település feletti
Az 1941-es katonai felmérés

közigazgatást illeti. 1923 és 1932 között
Nógrád és Hont k. e. e. (közigazgatásilag

egyelőre egységesített) vármegye új Vámosmikolai járásának székhelyévé vált (melyet az egykori Hont vármegyei
Vámosmikolai és Ipolysági járások Magyarországon maradt településeinek összevonásából hoztak létre, továbbá
idecsatoltak két települést a Szobi járásból). 1932-ben beolvadt a Szobi járásba. Az 1938-as első bécsi döntés
következtében a Felvidék egy része visszakerült Magyarországhoz, ezzel megalakult Bars és Hont k. e. e. vármegye,
melyen belül a Szobi járás része maradt. 1945-től 1950-ig Nógrád-Hont vármegyei, az 1950-es megyerendezéstől
pedig Pest megyei település. 1970-ben a Szobi járás beolvadt a Váciba. Az 1983-as járásrendszer megszüntetésekor
a Váci kistérség részévé vált. 2013-ban megszűnt a kistérségi rendszer, és az újonnan alakult Szobi járáshoz tartozik
azóta. A határfolyóvá vált Ipolyon a második katonai felmérés alapján alacsony vízálláskor át lehetett kelni Ipolybél
irányába; Ipolypásztóval híd kötötte össze a települést, mely a második világháború során megsemmisült.
A népességszám 1910-ben 1 863, 1941-ben 1 974, 1980-ban 1 693, 2001-ben 1 658, 2015-ben 1 650 fő volt.

A régi híd Vámosmikola és Ipolypásztó között
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ÖRÖKSÉGÜNK
Huszár-kastély

3

Az épület a templommal szemben, a község magját alkotó Huszár utca nyugati végén szabadon áll a parkban.
Területét részben kőfal veszi körül. Háromnyílású kapuval rendelkezik, amelynek középső, kocsibehajtó része a
főhomlokzat görbevonalú oromzatát követi, mellette két gyalogkapu található.
Eredeti, keleti része „L” alakú, földszintes barokk épület. Az „L” alak rövidebb szárát átalakítva, illetve hozzáépítve
bővítették új, emeletes szárnnyal. A régi épület keleti homlokzata négytengelyes, hármas tagolású. Enyhén kilépő
középrizalit, magas lábazat, széles barokk vonalú párkány jellemzi. A homlokzat és a rizalit sarkai kváderrel lettek
kiemelve. A rizalit felett háromrészes, görbevonalú oromzat van, benne üres fülke körül három ökörszem, felül a
Huszár-címer, továbbá kővázák. Magas francia tetővel rendelkezik, mely manzárdablakokkal egészül ki. Műemléki
védelem alatt áll.
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Szent Mária Magdolna templom
A település római katolikus temploma barokk stílusban épült
1752-ben. Nem emelt helyen álló, egyhajós, homlokzati
tornyos, keletelt templom, amelynek főhomlokzata hármas
tagolású, enyhén kilépő középrizalittal. Felette erőteljes,
kettős,

barokk

párkány

van

középen

szegmensíves,

záróköves kapuval és kettős kőkerettel. A homlokzat
oldalrészein 1-1 falifülke található, bennük Szent Mihály és
egy másik férfiszent alakja helyezkedik el. A párkány felett
magas oromfal húzódik, közepén cartouche-idomú, keretes,
záróköves ablak. A torony szervesen nő ki a középrizalitból,
sarokpilaszterek

keretezik,

mindegyik

oldalán

1-1

szegmensíves ablak figyelhető meg. Felül órapárkány
valamint gúla alakú sisak. A sekrestye a szentély északi
részén helyezkedik el. Az épület körül az eredeti barokk
lábazat és párkány található. Műemléki védelem alatt áll.
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Faluház
A faluházat 1992-ben hozták létre egy XIX. század végén épült, háromosztatú parasztházban. Az épületben
bemutatják a mezőgazdaság és a háziipar eszközeit, a kender megmunkálásának, szövésnek és fonásnak a
folyamatát, illetve azok termékeit.

Polgármesteri Hivatal
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Nepomuki Szent János szobor

I.–II. világháborús és 1956-os emlékmű

A homokkőből készült barokk szobrot a Szent János téren Az emlékművet a templom mellett állították fel.
állították fel. Nepomuki Szent János a hidak, folyók, hajósok,
vízimolnárok és halászok védőszentje. Jelenleg védetté
nyilvánítás alatt áll.

Görgey-zászlóalj emlékműve
A Görgey zászlóalj 1944-ben hősi halált halt

Cselka Nándor emléktábla
Cselka Nándor Vámosmikolán született, először pozsonyi, majd
esztergomi kanonok, fölszentelt püspök lett. Domborműves
emléktábláját 1997-ben avatták fel a katolikus templom falán.

tagjainak állít emléket a vörösmárványból készült
szobor, amelyet Illyés Gyula szobrászművész
készített.
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Természeti értékek
Az Ipoly meghatározó tényező volt mindig is Vámosmikola történetében. A 212 kilométer hosszan kanyargó folyó
Szlovákiában, a Vepor-hegységben ered, az 1 058 méteres Ipoly-hegy tövében. Vámosmikola térségében délnyugati
irányból egy nagy ívvel délire vált a folyásirány. Miután megkerüli a Börzsönyt, Szobnál ömlik a Dunába. Vízjárása
rendkívül ingadozó.
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A község külterületén található a Börzsöny ősvulkánjának oldallejtőit magában foglaló peremhegység egy része,
amely gyűrűszerűen helyezkedik el a Központi-Börzsöny körül: Vámosmikola határa érinti a 714 méteres Magyarhegyet, a 718 méteres Vár-bükköt és a 686 méteres Vár-bércet is.
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Vámosmikola külterületébe esett az 1978-ban megalapított Börzsönyi Tájvédelmi Körzet egy része. 1997-ben e
körzet és további védett területek összevonásából hozták létre a Duna-Ipoly Nemzeti Parkot.
A nemzeti park vámosmikolai területe, továbbá az Ipoly-mente és a Börzsöny-patak külterületi környezete a Natura
2000 hálózat része. A község keleti fele az Országos Ökológiai Hálózatba tartozik, illetve ennek egy része tervezett
természeti terület.
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ELTÉRŐ ÉPÍTÉSZETI KARAKTEREK BEMUTATÁSA
Vámosmikola

4

Vámosmikola településen az arculati jellemzők tekintetében megkülönböztethetünk három eltérő településképi
karaktert: a falusias és a kertvárosias karakterű lakóterületeket, melyek a belterületen találhatók, valamint a
külterület karakterét.
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Falusias karakterű településrész
Vámosmikola többutcás község. A falusias karakterű
településrészen többhelyütt előfordul, hogy az épületek
rézsútosan futnak az utcára (pl. Dózsa György utca).
Ugyancsak ennek a településrésznek a sajátossága a
kerítésvonali beépítés. Az itt található épületek a XIX. század
második felétől a XX. század első feléig jellemző népi
építészet

képviselői,

a

hátsó

kert

irányába

nyúló

hosszúházak, melyeket a kontytető, illetve az egy- vagy
kétablakos utcafronti kialakítás jellemez.
Vámosmikola falusias karakterű történeti településrészéhez
tartozik a Rákóczi utca, Damjanich utca, Petőfi utca, valamint
a délen-délnyugaton található utcák, melyek szabálytalanul,
organikus

módon

futnak

egymás

mellett.

A

településközpontban a házak „L” alakban befordultak az utca
tengelyébe, néhol zártsorú beépítés is kialakult.
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Kertvárosias karakterű településrész
A központtól északkeletre elterülő rész (Május 1. u., József Attila u., Ipoly u., Alkotmány u.) a XX. század második
felében épült ki, a szocialista időszakban. Ekkor a lakásépítésben jellemzően nem alkalmazták a népi építészeti
elemeket. Sematikusan, négyzetes alaprajzzal, általában két háromosztatú utcafronti ablakkal, sátortetővel és
előkerttel épültek a házak.
Vámosmikolán többfelé láthatunk ebből az épülettípusból felújítottat, melyet a XXI. század követelményeinek
megfelelően korszerűsítettek (nyílászáró-csere, külső felújítás stb.). A rendszerváltást követő, új építésű családi
házakból is találni jó pár példát a településen. A falusias karakterű településrészhez képest a telkek szélesebbek és
rövidebbek, a telkeken álló épületek arányai eltérőek. A hosszúkás elrendezést a kockaházak váltják fel. Gyakrabban
előfordulnak a többszintes épületek.
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Vámosmikola külterülete
A

külterületen

nagy

kiterjedésű

erdőség

található, hiszen a település a Börzsöny lábánál
fekszik. Emellett mezőgazdasági területeket,
szántókat, valamint vízgazdálkodási területet is
találunk.
A természetközeli karakter mindenképpen
megőrzendő. Ahol megengedett a beépítés, például az ipari üzemi területeken - ott célszerű
véderdővel körülvenni a létesítményeket. Ez
egyrészt szolgálja a tájkarakter megőrzését,
másrészt ha a terület a lakóterületek közelében
helyezkedik el, nem lesz zavaró a tevékenység a
lakók számára.
Az ipari területek mellett a szőlőskertes
területeken is találunk épületeket. Itt kis
alapterületű, gyakran emeletes, fehérre vakolt
házak, présházak épültek.
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ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ, AJÁNLÁSOK
Vámosmikola falusias karakterű településrész
Az építészeti útmutató a település beépítési ajánlásait
tartalmazza. Környezetünk megismerése szükséges ahhoz,
hogy a település értékeit megőrizhessük, valamint egységes
településkép kialakítását segítsük elő.

TELEPÍTÉS
A településre az oldalhatáron álló beépítés a jellemző, a telken
belüli elhelyezkedés pedig az utcára merőleges rendszerű.
Helyenként fűrészfogas beépítést találunk.
Az utcára merőleges elrendezéstől eltérni, indokolatlanul
elforgatni az épület tengelyét nem javasolt.
A lakóházak többnyire utcavonalas beépítéssel kerültek
kialakításra. Új épület építésekor javasolt a kialakult
utcavonalhoz illeszkedni, ne húzzuk hátra túlságosan az
épületet. Az egy vonalban lévő házak adják a harmonikus
utcaképet.
A melléképületek a keskeny telkeken,
általában a ház mögött, az oldalhatáron helyezkednek el.
A településközpontban az épületek az utca vonalában „L”
alakban befordultak, helyenként zártsorú beépítést alkotnak.

5
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TETŐHAJLÁSSZÖG
A

település

területén

a

családi

házak

tetőhajlásszöge hasonló.
A meglévő épületek közé épülő új házaknak
hasonló tetőhajlásszöggel kell épülniük, mint a
környezetükben lévőké. A túl magas, illetve túl
alacsony

hajlásszögű

épületek

nem

tetővel

illeszkednek

rendelkező
a

település

utcaképébe.

TETŐFORMA
A településrészen lévő tetőformák főként
nyereg- vagy kontytetők. Új ház tervezésénél a
szomszédos épületek figyelembevételével kell
illeszkedni a környezethez.
A nyeregtetős házakból álló utcaképbe nem
kerülhet tördelt, összetett tetőformájú épület,
hanem csak a szomszédoshoz hasonló.
A hazai gyökerek nélküli, „mediterrán” stílusú
házak tervezése nem ajánlott a településen.

MAGASSÁG
Törekedni kell arra, hogy egy utcában hasonló
magasságú épületek kerüljenek elhelyezésre.
A meglévő épületek közé ékelődő új házaknak
hasonló magassággal kell épülniük, mint a
környezetükben lévőké. A túl magas házak nem
illeszkednek a falu utcaképébe.
A sematikus ábrákon példa a településen
javasolt épületmagasság illeszkedésére.
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SZÍNEK
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.

A fényképeken példa megfelelő színhasználatra. Javasolt
a

világos

faablakokkal.

pasztellszínek

használata,

sötét

színű
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KERÍTÉSEK
A településen az áttört kerítések a jellemzők.
Általában fa vagy fém anyagú, a régebbiek lábazat
és oszlop nélküli kialakításúak. Később alacsony,
tömör

lábazattal,

vakolt

tégla

oszlopokkal

kialakított kerítések készültek. Az áttört kerítések
kapcsolatot alakítanak ki a lakóház és az utca
között.
Az utcafronti épületeknél jellemző az épület
folytatásaként kialakított tömör, téglából készült,
falazott kerítés is.
A kezeletlen felületű, betonelemes, tömör kerítés
kerülendő, nem illik a település képébe.
A kerítések színhasználatánál törekedni kell a ház
színével

harmonizáló

színek

használatára,

fakerítésnél a barna árnyalatai javasoltak.
A teljesen áttört, drótfonatos kerítést utcafronton
próbáljuk kerülni.
Ajánlott

kerítések

a

településen

oszloppal, vagy ezek nélkül.

lábazattal,
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Kertvárosias településrész
TELEPÍTÉS
A településrészre szintén az oldalhatáron álló beépítés a
jellemző, előkerttel. Eltérő beépítés nem javasolt és
nagyobb mértékben hátrahúzni vagy az utcavonalra
telepíteni az épületet kerülendő. Az egy vonalban lévő
házak adják a harmonikus utcaképet.

Példa a településen helyes telepítésre. A szomszédos
épületek előkertes telepítéssel illeszkednek egymáshoz.
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TETŐHAJLÁSSZÖG
Vámosmikola kertvárosias településrészén
eltérő hajlásszöggel rendelkező épületek is
megfigyelhetők.
tervezése

és

Ezen

a

építése

részen

során

tető

nagyobb

szabadság is megengedett. A lakóépületek
jellemzően

35-40

fokos

hajlásszöggel

kerültek kialakításra. Ettől eltérő hajlású
tetőforma

alkalmazásakor

az

utcakép

egysége, harmóniája megtörik. Új ház
tervezésekor

ajánlott

a

meglévő,

harmonikus utcaképhez alkalmazkodni.
TETŐFORMA
A

településrészen

lévő

tetőformák:

nyeregtető, sátortető és a kontytető. Új
épületek esetén a felsorolt tetőformák
használata javasolt. Ajánlott a szomszédos
épületekhez hasonló formában kialakítani
az új tetőket. A sátortetős és nyeregtetős
kockaházak között kerülendők az összetett
tetők és a lapostetők. Javasolt a tetőgerincet
a szomszédossal párhuzamos irányban
kialakítani.

MAGASSÁG
Az újabb építésű lakóházak rendszerint
magasabbak,

mint

a

központi

településrészen lévők. Megengedett és
elfogadott kétszintes házakat is tervezni a
tetőtér beépítése mellett. A különböző
területi egységek átlagos épületmagassága
eltérhet egymástól, de azon belül - új épület
építésekor

-

a

megengedett

épületmagasságtól eltérni nem javasolt.
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SZÍNEK
Az épületek színvilága többnyire fehér vagy világos
színű. Nem javasolt az élénk, kirívó vagy akár sötét
színek használata. Követendő a természetközeli,
illeszkedő földszínek alkalmazása. Azokat a színeket
kell

előnyben

részesíteni,

amelyek

a

használt

anyagokkal és a természetes építőanyagok színeivel
harmonizálnak.

Javasolt a

látszó

téglafelületek,

természetes kő- és faburkolatok alkalmazása a
homlokzati felületek egy-egy részletén.

Példa megfelelő színhasználatra. Javasolt a világos
pasztellszínek használata.
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KERÍTÉSEK
A kertvárosias településrészen található kerítések
rendszerint áttört jelleget mutatnak. Anyaguk
jellemzően a fa, fém és a természetes kő. Egy
vonalban épültek, amely rendezett képet ad az
utcának.
A kerítéselemeket érdemes a ház színével egyező
vagy világos színű vakolt, esetleg nyerstégla
felülettel ellátni, felújítani. A kezeletlen felületű,
betonelemes, tömör kerítés kerülendő vagy
színezéssel javasolt. A színhasználatot illetően a
kerítések esetében is kerülendők a rikító színek és
anyagok.
Nem ajánlott a hivalkodó, túlbonyolított, feltűnő
kialakítás.
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Vámosmikola külterülete
TELEPÍTÉS
A

külterületen

állatartó

és

növénytermesztő

gazdálkodás folyik, az itt található épületeket ennek
kiszolgálására építették.
Javasolt telken belül a különböző funkciók külön
épületben való elhelyezése és alkalmazkodni az
adott technológiához. A telken belüli utak megfelelő
minősége is fontos.
Az esetleges por-, szag- és zajhatást javasolt
mérsékelni az épületek körül kialakított fás sávval.
Növénytelepítéskor őshonos, termőhelyi és táji
adottságoknak

megfelelő

fajok

alkalmazása

lehetséges.
Kerülendő a különböző magasságú és funkciójú
épületek közvetlenül egymás mellé sorolása.
Szőlőskertes területen a házak rendszerint a lejtő
irányába néznek, a tetőgerinc ezzel párhuzamos.
Ettől eltérni nem javasolt.

TETŐHAJLÁSSZÖG
A funkciótól függően a hajlásszög eltérhet a
gazdasági épületeknél, azonban itt is törekedjünk a
35-45°-os kialakításra. Csarnoképületeknél ennél
alacsonyabb hajlásszög is megengedett.

MAGASSÁG
Törekedni kell arra, hogy az egy telken található
épületek

magassága

közel

egyező

amennyiben a technológia ezt lehetővé teszi.

legyen,
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TETŐFORMA
A nyeregtető a legelterjedtebb tetőforma a külterületen.
Ennek megtartása javasolt. Kerülendő az összetett formájú
tető, amely indokolatlan a funkció szempontjából.

TEREPALAKÍTÁS
Mezőgazdasági vagy szőlőskertes területen különösen
érvényes az, hogy a terepadottságokhoz célszerű igazodni.
Ne képezzünk nagy árkot, illetve ne állítsuk magas rézsűre
az épületeket.
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Általános ajánlások
KERTÉSZETI ÚTMUTATÓ
A terület potenciális vegetációja a zárt homoki tölgyes és homokpuszta,
melyek jellemző társulásai a jó vízgazdálkodású, homokos talajoknak.
Növényalkalmazás terén érdemes az itteni talaj- és időjárási
viszonyokhoz alkalmazkodó társulásalkotó fajok közül válogatni.
Uralkodó faj a kocsányos tölgy, mely szárazságtűrő és rendkívül
ellenálló, jó várostűrő.
Az alapfajt leginkább parkokba érdemes telepíteni mérete miatt.
Megjelenik az állományban az ezüst hárs mint elegyfaj, mely ültethető
szoliterként parkokba, kedvező tulajdonságai közé tartozik a szárazságés várostűrés. A fehér és a rezgő nyár is jellegzetes állományalkotó a
homokos alapkőzeteken, mindkét faj kiváló parkfának. Ki kell emelni még
a közönséges nyírt, mely igen meghatározó eleme ennek a térségnek.
Megjelenik a társulásban a vadkörte is, illetve az alacsonyabb
lombkoronaszintben a tatárjuhar és a mezei juhar egyaránt
megtalálhatók. Alkalmasak utcafásításra és gyönyörű élénkvörös
terméseivel díszít, előnye pedig rendkívüli ellenállósága.
Jó alkalmazkodóképességűek, szárazságtűrők, sőt utóbbiból még
sövény is nevelhető. Jól érzi magát a homokos talajon a mezei szil és a
vénic szil is, melyek parkokba telepíthetők. Megemlítendő még a
vadcseresznye, illetve mellette a nemes gyümölcsfajok is, hiszen nagy
múltra tekint vissza errefelé az alma-,
cseresznyetermesztés.

szilva-,

meggy- és
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Ajánlható a fogyaszthatósága miatt értékes fekete bodza, melynek
ismertek díszítőértéket is képviselő, valamint megemlítendő a
kökény, melynek fanyar ízű termése használható fel változatos
formában.
Ajánlható még a homokos talajt kedvelő borókafélék pl. közönséges
boróka elterülő vagy éppen oszlopos fajtáinak használata. Évelők
közül

legfontosabbak

a

pázsitfűfélék,

jól

alkalmazhatók

közterületen és kiskertekben is egyaránt a csenkeszek, egyes sás
fajok, vagy a keskenylevelű árvalányhaj is.
Fontos gyepszint alkotók az eredeti társulásban a ligeti fajok,
melyek közül kiemelendő a gyöngyvirág és a salamonpecsét,
melyeket használhatunk, azonban fontos tudnunk, hogy mindkét faj
mérgező. Ültethetünk gólyaorrot a kertek, közterületek árnyasabb
részeire,

például

utak

szegélyezésére,

gyeppótlónak.

Az

előkertekben és forgalmasabb közterületeken, tereken bátran
kialakíthatunk
felületeket,

látványos,

melyekbe

reprezentatív

célszerű

egynyári

szárazságtűrőbb

és

évelő

fajokat

pl.

sudárzsálya választani, kombinálva a pázsitfűfélékkel. (A képek
illusztrációk.)
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TORNÁCOK
A magyar népi építészetben jellemző a tornácos kialakítás. Vámosmikolán az oldaltornácos kialakítás a meghatározó,
mellvédfalas és oszlopos tornác is megjelenik. Régen a tornác oszlopai faragott, szépen megmunkált fából készültek,
később falazott, egyszerűbb megjelenésűek lettek, a tető boltívvel alátámasztott. Az alátámasztás nélküli,
ereszkinyúlásként megjelenő tornáckialakítás is jellemző a településen, ezért ezeknek a tornácoknak a kialakítása is
javasolt. Új épületek esetén is visszanyúlhatunk a hagyományos kialakításhoz, amennyiben az épület az utcára
merőleges, hosszanti elrendezésű.

|31

ANYAGHASZNÁLAT
Településképi szempontból javasolt a cserép, természetes pala, fazsindely héjazati anyagok használata.

Javasolt gépkocsibeállók és járdák burkolásakor a térkő

Kerülendő az aszfalt és beton burkolat alkalmazása.

használata.

Kerülendő a településképi szempontból káros hullámpala, valamint a bitumenes lemezfedés. Kerüljük
ugyanazon tetőfelületen különböző fedési anyag használatát. A képek nem a településen készültek.
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AJTÓK, ABLAKOK, KAPUK
VÁMOSMIKOLA TELEPÜLÉS
A településen az áttört kapuzatok javasoltak, ezek
készülhetnek fából, illetve fémből egyaránt. Gondos
kialakításuk fontos, mert ezek a szerkezetek
biztosítják a kapcsolatot az utca és az udvar között.
A képek nem a településen készültek.
Ajtókra, kapukra jó példák:
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Vámosmikolán felfedezhetjük a népi építészet jegyeit. Az épületek általában az utcavonalra merőleges nyeregtetővel
készültek, a főhomlokzaton általában két magas, osztott fa ablak található. Az oromzaton füstnyílások is
megjelenhetnek. Az utcával párhuzamos gerincű épületeknél akár négy ablakot is találunk a homlokzaton, a tetőn
pedig bevilágító ablakok a jellemzőek.
A szocialista időszakban elterjedt kockaházak és a rendszerváltás utáni házak főhomlokzatán jellemzően két, nagy,
háromosztású ablak található.
Új vagy régi házak esetén javasolt a hagyományos osztású fa ablakok kialakítása, melyekre jó példák láthatók az
alábbi településen készült képeken. A régi ablakokat - amennyiben van rá mód - felújíthatjuk, korszerűsíthetjük
hőszigetelő üvegezéssel a mai szabványoknak megfelelően.

Ablakokra jó példák:
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JÁRDÁK, BURKOLATOK
A beton, aszfalt burkolat helyett javasolt természetes
anyagú burkolatkialakítás. Anyaga lehet természetes kő,
bazalt. Az elemes burkolatok a csapadékvíz megtartása
miatt nagyon fontosak.
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HOMLOKZATKÉPZÉS
VÁMOSMIKOLA FALUSIAS TELEPÜLÉSRÉSZ
A hagyományos épületek utcai homlokzatán két ablak és egy tornácra vezető kiskapu található, ezekből alakult ki a
háromablakos, hagyományos épület.
Az épületeknél jellemző a főhomlokzat párkánytagozatos osztásának kialakítása. Az ablakok körül díszítésként eltérő
színű festés készült.
A felújított és az új épületeknél is jellemző az ablakok körüli díszítés, illetve kontyolt nyeregtetős kialakítás.
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VÁMOSMIKOLA KERTVÁROSIAS TELEPÜLÉSRÉSZ
A kertvárosias településrész lakóházainak homlokzatai
színvilágukban igen változatosak. Jellemző a fekvő téglalap
alakú,

háromosztatú

ablak,

vakolt

falfelület

és

lábazatkialakítás. Az erkélyek kialakításánál válasszunk
olyan korlátot, mely harmonizál a kerítéssel. Javasolt a fa
használata, nem csak a korlát esetében, de a nyílászárók
anyagának kiválasztásánál is. Szintén javasolt a világos,
illetve pasztellszínek alkalmazása. A lábazat és a falak színe
ne legyen lényegesen eltérő.
Mivel ezeknél az épülettípusoknál gyakori, hogy a
nyeregtető tengelye az utcával párhuzamos, a tető
anyagának jó megválasztása is különösen hangsúlyossá
válik. Javasolt a természetes cserépfedés.
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HIRDETÉSEK, REKLÁMTÁBLÁK
A településközponti részeken a színes fényreklám
helyett a hagyományos cégérek elhelyezése javasolt.
A falragaszok helyett igényes feliratok láthatók a jobb
oldali képeken.

A színes, nagyméretű molinók kerülendők.
A kép nem a településen készült.
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MAI PÉLDÁK
Meglévő épület felújítása a településkarakterbe

6

Vámosmikolán több épületet is találunk,
amely a népi építészet jegyeit hordozza.
Felújításuk

a

mai

kor

igényeinek

megfelelően, de a korabeli karaktereket
megőrizve történt meg.
A településen általában alacsonyak és
áttörtek a kerítések, ezért fontos ügyelni a
tornác,

az

udvar

rendezettségére,

ugyanúgy ahogy a ház előtti zöldfelületre is.
Az átalakítás, felújítás során törekedjünk
arra, hogy az épület a falu építészeti
karaterébe illeszkedjen. Javasolt a házak
világos tónusú vakolattal, fa zsalutáblás
nyílászáróval, vörös színű hódfarkú vagy
hornyolt

cserépfedéssel

történő

átalakítása. Javasolt az utcában jellemző
tömegformálás és tetőforma megtartása.
Nem feltétlen kell vörös színű tetőcserepet választanunk, azonban érdemes megfigyelni a környező épületek
színvilágát a kiválasztáskor. Az egyszerű hófehér, vakolt falhoz jól mutat a sötét színű, fa nyílászáró zsalugáterrel a
modern épületeken is.
A hagyományalapú fejlesztés ott kifejezetten ajánlott, ahol még a településkép őrzi egykori arculatát. A
hagyományokat tisztelő felújítások szép példákat eredményezhetnek.
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UTCÁK, TEREK
Vámosmikola kialakulásában nagy szerepet játszott az Ipoly folyó,
illetve a Börzsöny-patak. Előbbitől délkeleti –keleti irányba fut, az
utóbbival pedig párhuzamosan helyezkedik el a község legrégebbi
része. Az Ipoly bal partján futó, Szobot az Ipolysággal összekötő
útról keleti-délkeleti (Petőfi Sándor, majd Börzsönyi utca), illetve
északnyugati irányba (Huszár utca) letérve, valamint ezek
találkozásánál érhető el a település központja. A főutcát a
központtól dél-délnyugatra, Szob irányába a Szobi út, míg
északkeletre az Ipolyság felé - nem meglepő módon - az Ipolysági
út alkotja.
A település közterei rendezettnek mondhatók. A házak előkerttel
csatlakoznak az utcához, ahol az út mellett szintén zöldfelület
található. A település gondozott előkertjei a településkép
meghatározói.
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A kézikönyvben szereplő fotók nem kizárólag a településen készültek!
Az építészeti útmutató, a mai példák és a reklámhordozókkal kapcsolatos témakörökben szereplő
javaslatok között máshol készült fényképeket is beillesztettünk saját adatbázisunkból, hogy olyan
mintákat tudjunk bemutatni, amely a település arculatát, karakterét pozitív irányban módosíthatja.
A kézikönyvben kerülendő példaként csatolt fényképek nem a településen szereplő részleteket mutatnak!
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