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Bevezetés, köszöntő
„Zalai dombok között, zöldellő erdők, virágzó mezők, csobogó vízfolyások-Gutorfölde”

Az emberi kultúra jól látható, maradandó nyomai a települések, mely lenyomata és hordozója a
települési közösség múltjának és jelenének, tükrözője a társadalmi és gazdasági berendezkedés
és a közösség kultúrájának. Egy település jellegét a természet és az ember által alkotott elemek
határozzák meg. Minden település más és más, egyedi, sajátos arculatú. Minden település rendelkezik olyan sajátos, csak az adott településre jellemző vonásokkal, amelyek a történelem során
örökölt elemek, és amelyeket folyamatos természeti és építészeti tevékenység alakít. A jellegvédelem, az értékek és az egyedi arculat megőrzése a mindenkori építészeti stílus befogadásával a
települések számára fontos feladat.
A településképi arculati kézikönyv célja egy olyan szemléletformáló kiadvány kidolgozása, mely a
helyi lakosság, döntéshozók, újonnan betelepülők számára nyújt tájékoztatást az épített és természeti értékekről, a település építészeti arculatának jellemzőiről, és iránymutatást ad az épített környezet alakításával kapcsolatos elvárásokról. Az arculati kézikönyv nem kizárólag szakembereknek készül, elsősorban a lakosságnak, az építtetőknek nyújt tájékoztatást. A jogszabályok útvesztője helyett röviden, lényegre törően, ábrák segítségével és mindenki számára érthető módon mutatja be egy közösség környezetalakítással kapcsolatos elvárásait.
A kézikönyv bemutatja Gutorfölde meglévő épített és természeti értékeit, településképi karakterét,
építészeti hagyományait. Javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek és táj-
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használat alkalmazására, mint az épületek, építmények településképhez való illeszkedését biztosító anyaghasználatára, tömegformálására, homlokzati kialakítására, a közterületek és a zöldfelületek alakítására.
Egy növény, egy fa nem tud élni, növekedni, gyökerek, erős gyökerek nélkül, amire mindenkor
támaszkodhat. Mi emberek sem tudunk élni, létesülni gyökereink, múltunk nélkül, melyre építhetünk, támaszkodhatunk. Otthon, haza mind olyan fogalom melyet sokszor használunk, bele sem
gondolva, hogy mit értünk alatta, pedig minden ember számára van egy település, egy tájegység,
ahol otthon érzi magát. Így vagyunk ezzel mi itt Gutorföldén, Náprádfán, Rádiházán is. Ide köt
bennünket az élet, az emlékek, itt vannak a gyökereink. Ez a mi világunk, melyet szívesen tárunk
a nagy világ elé. Nekünk ez a legszebb táj, a legkedvesebb település, melyet ajánlunk mindenki
figyelmébe.
Nyakas István
polgármester
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2
6

A település bemutatása
Általános településkép, településkarakter

Gutorfölde története, szerkezeti fejlődése
Gutorfölde és környéke tájföldrajzi értelemben a Nyugat-Zalai-dombság két kistájának, a Dél-Göcseji-dombságnak és az Észak-Göcseji-dombságnak a határán fekszik.
2.1. Gutorfölde története
„A település történetéről egyetlen régészeti lelőhelyet ismerünk, ami a Magyarós dűlőben található.
A lengyeli kultúra, valamint a közép-európai tűzdelt barázdás díszű kerámia kultúrájához tartozó,
és a kultúrához nem köthető rézkori objektumot tártak fel. A falut 1377-ben Gotorfeulde, 1412-ben
Guthorfelde alakban olvashatjuk. Előtagja a nyelvészek szerint a német Gundaher, Fösrtemann
személynévvel hozható kapcsolatba. Egyházi említése viszont már korábbi, 1270-ből való. Az
1640-es években számtalan feljegyzés bizonyítja, hogy a török gyakran dúlta, fosztogatta a környéket. A falunak török földesura is volt, s a lakói neki is fizettek adót. 1700 és 1715 között nincs
ismert adatunk. Az 1703 és 1711 közt váltakozó szerencsével folyó II. Rákóczi Ferenc fejedelem
vezette szabadságharc e vidéket sem kerület el, - nagyobb csatára csak Rédics mellett került sor
– hatása erősen érződött. 1793-ban a falu lakossága 294 fő, ebből katolikus 289, zsidó 5 fő. 1802re ez a szám csökkenést mutat, mert csak 277-en élnek itt, ebből 4 zsidó, a többi katolikus. Az
1830-as feljegyzések szerint a falu lakossága 222 fő. A következő adat közel két évtized múlva
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kerül csak elő, 1848-ban. A falu lakossága nem nagy, alig haladja meg a környező községek lélekszámát – Ortaházát 146-an, Náprádfát 288-an lakják ekkor. 1848 tavasza óriási fordulatot hoz
a falu lakói többségének. A szabadságharc elbukott, következett a megtorlás. Gutorföldére vonatkozóan erre nézve nem találtunk anyagot, de a szomszéd községekben kihirdették a statáriális
bíráskodás bevezetéséről szóló törvényt; minden bizonnyal Gutorföldén is így tettek. Nagy horderejű esemény éve 1855. 28 falu és puszta csatlakozásával létrehozzák a pákai orvosi kerületet.
Ezáltal javulnak az egészségügyi ellátás feltételei. A XIX. század második felére megfogyatkoznak
adataink. Mivel a település kisnemesi birtok volt, nem érintette az 1860-as évek mezőgazdasági
reformja, a tagosítás, legalábbis erre vonatkozó adatot nem találtunk. A XIX. század második felének gazdasági fejlődése jó hatással volt a lakosság létszámának növekedésére is. 1880-ban Gutorföldén 642 fő élt. A község életében nagy változást jelentett, hogy 1890-ben megépült a Celldömölk-Zalaegerszeg- Csáktornya vasútvonal. A vasútállomás lehetővé tette a községet övező erdők
faállományának elszállítását. A nagyobb méretű fakitermelés, fogatokkal az erdőről az állomásra
szállítása, vagonba rakása sok embert foglalkoztatott, ezzel növekedett az itt élő emberek jövedelme és a község fejlődése.
A század utolsó harmadában lezajló gazdasági folyamatok okoztak mélyreható változásokat, mindenek előtt a népességi viszonyokat illetően. Az 1960-as évekre majdhogynem duplájára növekvő
népesség az utolsó harminc esztendőben szinte elveszítette ezt a növekményt. Ennek a nagymérvű átrendeződésnek – az utóbbi két évtized országosan is jellemző népességfogyásán túl – az
iparosítás által indukált urbanizáció volt a végső oka.
Nem lenne teljes a falu történetének ismertetése, ha nem mutatnánk be a településsel ma, közigazgatásilag egységet alkotó, korábban önálló életet élő, illetve a területén korábban létező, közigazgatásilag hozzá tartozó, időközben elpusztult vagy megszűnt falvakat, lakott helyeket.
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Náprádfa 1970 óta Gutorfölde – területét és népesség számát tekintve – legnagyobb „tagközsége”.
Gutorföldétől nyugatra található. Nevét a századok során sokféleképpen írták. 1430-ban – első
ismert írásos említésekor – Napradfalwa-ként írják. A község korai történetéről semmit sem tudunk.
Határában nincs ismert régészeti lelőhely. Az 1430. évi említése Zsigmond király Pozsonyban kelt
oklevelében szerepel. Több mint száz évnek kell eltelnie, mire újra találkozunk említésével. 1548ban a tizedösszeírások során említik. 1819-ben ismét egy katonai összeírásban találunk adatokat
a faluról. A falu lakossága 245 fő. Nem tudjuk, hogy az 1848. évi jobbágyfelszabadítás miként
érintette a falut. 1855-ben Náprádfa szintén csatlakozott az újonnan létrehozott orvosi körzethez.
1890-ben megkezdődött a vasútépítés előkészítése.
Rádiháza Gutorföldétől keletre a Páka - Bak országút mellett található különálló település. Első
ismert említésével egy 1690-ben készült Urbéri Összeírásban találkozunk. Következő említése
1728-ból származik, amikor Tófej határában említik, mint pusztát. 1767-ben Gutorfölde urbáriumában találkozunk vele ismét, szintén, mint pusztával. Tíz évvel később, 1777-ben a Balogh-Hegy
mellett, mint Rádi-Háza hegyet említik. 1801-ben továbbra is lakatlan. Az 1860-as években számtalan majort hoztak létre az országban, így Rádiháza pusztán is létesítettek egyet. Ezt követően a
XIX. század második felében nem találtunk rá vonatkozó adatot. Történetének jelentőségteljesebb
hányada a XX. századra esik.

További meglévő lakott helyek: Görbő, Gizellapuszta, Újmajor
Megszűnt, lakott helyek: Aszuvölgy, Himfölde, Kisfalud, Velence, Erdőfalva, Füzespuszta”
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A település szerkezeti fejlődése
Az oklevelek szerint 1270-ben Gunturfeulde, majd 1377-ben Gotorfeulde néven írták. A német
Gunther személynév változata az előtag, melyhez a –földe magyar utótag járult. Jelentése: Gutoré
ez a föld.

10

A rendelkezésünkre álló legkorábbi I. katonai felmérési térkép szerint „Gutorfölde” község beépített
területét északról a Berek-patak, nyugatról és délről a Kis-patak határolja. Ezekkel a vízfolyásokkal
párhuzamosan haladnak a közlekedési útvonalak. A település ekkor még egyutcás kis község volt
(az utca a mai Kossuth L. és a Dózsa Gy. utcákból tevődött össze).
A belterületet keletről egy dombvonulat kísérte, ami mind a mai napig a szerkezetet meghatározó
elem. „Nadrabfa” önálló település volt, Rádiháza nem létezett.
A patakok mentén rétek terültek el, a lankásabb domboldalakat művelték, a meredekebb lejtőkön
erdők voltak. Szőlőhegy látható a falu keleti szélén, „Tótfő” és „Ederics” közötti átróllehetett megközelíteni.

I. Katonai felmérési térkép (1763-1787) (forrás: mapire.eu)
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A II. katonai felmérési térképen nem tapasztalható jelentősebb szerkezeti változás. A beépített
terület nagysága „Gutorföldé”-n nem növekedett. Nem terjeszkedett a község sem a vízfolyásokon
túlra, sem a domboldalak felé. Az úthálózat kicsit megváltozott, talán a térkép pontosodott, s az
eddig szinte függőleges főutca észak-kelet – dél-nyugat irányba „elferdült”.
„Náprádfa” neve megváltozott, s kissé hosszabban beépült Csertalakos irányába. A szőlőhegy területe nőtt és egy újat is ábrázol. „Balog hegy” néven. A külterületi földek művelése változatlan.

II. Katonai felmérési térkép (1806-1869) (forrás: mapire.eu)
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Az 1941-es térképen feltüntetésre került új szerkezeti elemként a vasút.
„Gutorfölde” és „Rádiház
puszta” is megállóhellyel
rendelkezett. Ezen a térképen már feltüntették
„Rádiház puszta”-t. A beépített terület növekedett,
a mai Petőfi S. utcában is
megjelentek épületek.

Magyarország Katonai Felmérése (1941) (forrás: mapire.eu)

A mai térképi állapot szerint a falu
kiterjedése

nem

növekedett,

új

településszerkezeti elem nem jelent
meg. A külterületi területfelhasználás
az előzőekkel megegyezően rétek,
szántók, erdők és szőlők.

(forrás: OpenStreetMap)
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2.2. Általános településkép, településkarakter
Belterület
Gutorfölde község épített környezetét és szerepkörét illetően kiemelkedik a környező kisfalvak közül, kisebb körzetközponti szerepet tölt be. Község jellege ugyan megvan, de épületei, elsősorban
lakóházai jóval vegyesebb képet mutatnak a környező falvaknál kertvárosias, sőt helyenként kisvárosias jellegükkel. Gazdasági szerepköre jelentős volt az 1900-as évek közepéig, ami sajnos
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napjainkra teljesen lehanyatlott. Ma már nincs jelentős gazdasági élet, ezért csak néhány telephely
található, amelyek belesimulnak a lakókörnyezetbe.
A belterület jellemzően lakó- és intézményi épületek együtteséből áll vallási és gazdasági tevékenyégi épületekkel, közparkokkal, sportpályával és köztéri alkotásokkal színesítve.

A község utcahálózata organikus, kanyarokkal tarkított nőtt
szerkezetű. Az utak szélességét tekintve változó, de megfelelő szélességű. A járda a fő útvonal mentén, azaz a Dózsa
Gy., Kossuth L. és a Petőfi S.
utcában kiépített. A közút menti
zöldsáv elegendő széles fásításra, de a fásítás gyér.
Gutorfölde

vasútállomással

rendelkezik.
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A vasútvonaltól északra épült ki
az állami gazdaság, ahol legnagyobb részt alma termesztéssel
foglalkoztak a helyi gazdák. A
gazdasági épületeken kívül néhány lakóházból álló majorok is
kiépültek.
Gutorfölde híres volt almatermesztéséről, az 1990-es években almalé üzem is működött
az állami gazdaság területén.
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Az alapfokú ellátást biztosító intézmények

jellemzően

az

1960-as 1970-es években épültek, és a korabeli stílusjegyeket
hordozzák magukon. Formájukat tekintve egyszerű tömegűek, lapos vagy magastetővel
fedettek. A homlokzatokon ritmusosan kiosztott nyílászárók
találhatók, egyebekben nem díszítettek. A felújítások során a
község

igyekezett

színekkel

megtörni az egyhangú felületeket.
Egy

jelentős

kereskedelmi

épület található községünkben,
és mellette több kisebb üzlet
működik. Az épületek egyszerű
tömegűek, magastetővel fedettek, homlokzatuk kereskedelmi
jellegre utaló.
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Gutorfölde legnagyobb belterületi részére a falusias beépítés
és telekhasználat jellemző. Az
utcaképet alkotó fő funkciójú
épületek lakóépületek. Jellemzően földszintesek, egyszerű
tömegűek és tetőformájúak. A
lakosok ma is gazdálkodnak telkeiken háztartásuk élelmiszerrel történő ellátása érdekében.
A gazdálkodáshoz szükséges
pajták, ólak, istállók a lakóépület mögött sorakoznak.
Az épületállomány közel 100
évet ölel át, magukon hordozva
az építésük idején „divatos” formajegyeket, de nagyságrendileg harmóniában vannak egymással.
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A Göcsej utcába a falusi jellegtől
eltérően egy emeletes, négylakásos társasházakat telepítettek az
1970-es

1980-as

években.

Ugyanebben az időszakban épültek az Ifjúság utcában a tetőtér
beépítéses kertvárosias jellegű lakóépületek nagy része is.
A meglévő kerítések különböző
anyagúak és formájúak: tégla
vagy beton lábazat és tartóoszlopok közötti mezőben fa, díszes
fém, sövény. Leggyakoribb a fém
oszlopokhoz

erősített

díszített

fém kerítésmező. A magasságukat tekintve egységesek.
Gutorfölde is érintett a Zala megye nagy részén elterülő olaj és
földgáz mezővel. Ipari létesítményei az olaj kitermeléséhez szükséges szivattyúk, a helyi nyelven
olajhimbák. A működő himbákon
kívül lezárt kutak is vannak.
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Csodás panorámájú mesterséges tóval büszkélkedhet községünk az Ady E. utca végén, a
Balog-hegy felé vezető út mentén. A tó tájképet alkotó elem.

Szőlőhegyek és pincék a zártkertekben találhatók. A pincék
többsége boronafalú, egyszerű
nyeregtetővel fedett. A tetőfedés natúr agyagcserép.
A zártkert a helyi bortermelés
helyszíne, de a szőlő mellett
gyümölcsöt és zöldséget is termelnek a kerttulajdonosok. Sajnos egyre kevesebb kertet művelnek gazdáik.
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A zöldfelületek közül a közparkokat kell kiemelni. Nagyon szépen gondozott, rendezvénytérnek is
helyet adó közpark található a Kossuth L. utcában:

Rádiháza
Ma is létező különálló településrész Rádiháza. A dombos-lankás erdőkkel övezett ősgyepes legelők kiválóan alkalmasak lovak tenyésztésére és tartására. 1912-ben Bartha László földbirtokos 7
kancával kezdte el itt a lótenyésztést, amelynek hagyományait ápolva működik ma a Kabala-Ménes KFT közel 150 lóval. „A ma is működő Kabala Ménes Kft. nevét az 1960-ban született ügető
mén Kabala nevéről kapta, aki korának kimagasló képességű és eredményességű versenylova
volt.” (forrás: www.radihaza.hu). A településrész központjában egy kastély áll, melyet körülvesznek
a lótenyésztéshez szükséges gazdasági épületek és legelők, valamint a dolgozók lakásai.
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Örökségünk
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Örökségünk
Településképi szempontból meghatározó építészeti, műemléki, táji és természeti értékek, településképi jellemzők

Templom
„A Gutorföldére vonatkozó első ismert egyházi említés 1270-ből való. A település ekkor a környező
falvakkal együtt a Szent László által alapított zágrábi érsekség bekcsényi (ma Becsehely) főesperesi területéhez tartozott. Az 1334-es összeírásból tudjuk, hogy a falu temploma Szent Miklós tiszteletére volt szentelve. 1501-ben a templom még állt, de plébánosa már nem volt.
A török által lerombolt falunak elpusztult a temploma is. Az újratelepítést követően hamarosan
rendbe hozták templomukat is. Ekkor azonban már Páka filiája volt a falu. A helyreállított templomot
1720-ban építették Szent István tiszteletére. A templom a község közepén, a házakon kívül emelkedő szelíd dombhajlaton épült fel, eleinte temető kápolnaként szolgált, tornya nem volt, cseréppel
fedett, mennyezete deszkából készült. 130 személy befogadására volt alkalmas, nincs felszentelve, csak megáldott. Két harangja volt az egyik a templom előtt egy fa haranglábon, a másik a
faluban egy almafán. A templom körül volt a temető, melyben nem csak a gutorföldiek, hanem a
náprádfaiak is temetkeztek. 1860-ban új toronyrésszel bővült a templom, a temető felöli bejáratot
megszüntették és a torony alatt nyitottak új ajtót. Két harang volt a templom tornyában 1916-ban a
nagyobbat a hadsereg elkobozta ágyúöntés céljára. A templom nagyobbítására és tatarozására
1921-ben került sor, felszentelése 1921. december 11-én történt. Az építés költségeit adományokból fedezték. Gutorfölde 1928-ban lett önálló lelkészség, Gutorfölde, Náprádfa, Csertalakos, Szentpéterfölde, Rádiháza és Görbő puszta tartozott ide. Az első plébánosa Farkas József akit 1928.
július 15-én iktattak be ünnepélyes keretek között.
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1957-ben a templomot villámcsapás érte, emiatt javításra szorult a tabernákulum feletti szoborcsoport. A templomnak 1926 óta újra két harangja van, a háborúba elvitt helyére a hívek Seltenhoffer
soproni harangöntőtől rendeltek újat. A templomhoz 1986-ban sekrestye épült, mely hittanteremként is szolgált, a teljes felújítása 1994-ben történt. A felújítás során kicserélték a teljes tetőt, a
torony faszerkezetét, betonkoszorút építettek a falak megerősítésére. A tető cserépfedést kapott,
a torony rézlemezt, a nyílászárók ki lettek cserélve, új elektromos hálózat készült, külső-belső vakolás, festés. A főoltár teljes restaurálása is ekkor történt. A feljárati lépcső mellett álló keresztút
1996 nyarán készült. A templomot újraszentelték 1995. július 25-én. A templom oltár képe Szent
István király felajánlja országunkat a Szent Szüznek. Gutorföldén a Szent István király tiszteletére
épült templom ünnepén, augusztus 20-án van a falu búcsúja melyről már 1777-ben említést tesznek.”
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Lakó- és középületek
Gutorföldén nagyon kevés múlt század elején épült épület maradt fenn. Az értékes lakóépületek
formajegyei: kódisállásos egyszerű alaprajz, tömör tégla falazat, egyszerű nyeregtető natúr agyagcserép fedés, az utcai homlokzat oromfalas, két álló ablakkal és az oromfalon két szellőzőnyílással.
Az ablakok egyenletesen, hat részre osztottak.
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Az általános iskola első épülete a mai művelődési ház helyén volt, majd a Petőfi S. utcába „költöztették” át. Az épület az építésének idején jellemző középületi jegyeket hordoz: nagy ablakok, utcai
homlokzaton a középső traktus kiemelése oromfallal és keresztirányú manzárd tetővel.
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Egyéb épületek
Rádiházán található ez a magtár épület a rádiházi vasúti megállóhoz vezető út mellett, a rétben áll. Eredetileg vízimalomként működött. A homlokzata
eredeti formában megmaradt.
Homlokzata ritmusos nyíláskiosztású és tégladíszítést kapott
a vakolt felületek megtörésére.
Jellegzetes tégla boltöv zárja le
a nyílásokat.
Gutorfölde nyugati szélén áll
egy korábbi erdészház, amit ma
a helyi önkormányzat turisztikai
céllal hasznosít. Hagyományos
formajegyei miatt megőrzésre
érdemes. A fenti magtárhoz hasonlóan téglaboltozatosak a kisebb nyílások, a vakolt falfelületek festéssel díszítettek.
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Rádiházán a legjelentősebb épület a méneshez köthető. A 1912-ben a lovarda alapjait letevő
Bartha László kúriáját 1988-ban építették át szállodává.
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Vallási emlékek, szobrok, kápolnák, haranglábak
Gutorfölde meghatározóan római katolikus vallású lakossággal rendelkezik, melynek évszázadokon átívelő nyomai megtalálhatók a faluban, és manapság is egy-egy új elemmel bővül a vallási
emlékek száma.

Feszületek
Gutorföldén is jellemző az 1800-as évek végén, 1900-as évek elején készített feszületek, amelyek
megtalálhatók úgy közterületen, mint a magánkertekben egyaránt. Anyagukat tekintve legjellemzőbb a fa és a kő, illetve műkő. A feszületet oltalmazó vagy felajánló céllal állíttatta készítője, s
rendszerint az út mentén helyezték el őket, de előfordulnak mezők, dűlők kezdetén, vagy a falu
szélén, balesetek, esetleg katasztrófák helyszínén. A keresztek egy részét magánszemély vagy
család állíttatta, más esetekben azonban több személy, esetleg egy egész faluközösség fogott
össze. Ha a keresztet nem védett területre, vagyis nem templom vagy temető területére állították,
akkor gyakran kerítéssel vették körül, amely egyrészt védte a keresztet a legelésző állatoktól, másrészt figyelmeztette az arra járókat a hely szent voltára.
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Emlékművek
A községben is számos emlékművet találhatunk elsősorban a falu hőseiről vagy a Millennium tiszteletére. Az emlékművek többsége kőből, műkőből készült, néhányuk fából. A legújabb emlékmű
a motoros balesetek áldozatainak állít emléket. Az emlékmű motoralkatrészekből készült. Környezetük szépen parkosított, rendezett.
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Régészeti lelőhelyek
Gutorföldén kettő ismert régészeti lelőhelyet tartanak nyilván:
1. Gutorfölde–Magyarós (KÖH 37715)
Település: újkőkor (lengyeli-kultúra), rézkor (tűzdelt barázdás díszű kerámia kulturája)
Horváth László András terepbejárása és leletmentése 1988.
2. Gutorfölde-Náprádfa–Hosszú-írtás-dűlő (KÖH 37714)
Település: őskor
Kvassay Judit terepbejárása 1996.

Kutak
A vezetékes ivóvíz bevezetése előtt az emberek ásott kutakból nyerték az ivó- és használati vizet.
A településen is megtalálható kutakat a talajvíz összegyűjtése és hasznosítása érdekében létesítették. Típusukat tekintve ásott kutak. Kb. 2-3 méter
mély kör vagy négyzetes alaprajzú gödröt ásva készült
annak érdekében, hogy a talajvíz összegyűjtésére alkalmas legyen. A gödör falát téglával, vagy beton gyűrűvel bélelték, megakadályozva a föld beomlását. A
víz kiemelése érdekében készült a felépítmény, ami
biztonsági szempontokat is szolgált. Gutorföldén szép
példányok maradtak ezekből az ásott kutakból.
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Természeti értékek
Gutorfölde természeti értékei a természetközeli erdők, rétek, vízfolyások, koros fák, tó, a változatos
állat- és növényvilág. Honos növény a Náprádfa-i temető mellett a védett agárkosbor is. A településen folyik keresztül a Berek-patak, amit a Táncsics M. utca közúti híddal szel át.
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Gutorföldén kettő ökológiai folyosó található. Az egyik a Berek patak mentén, a másik a Berek
pataktól Gizella pusztáig húzódó völgyben. Mindkét ökológiai folyosón ugyanazon élőhelytípusok
fordulnak elő, kivéve a franciaperjés réteket, melyek a két folyosó találkozásánál, a vízmű környékén találhatók. Ahol a kaszálók fennmaradtak, ott a nedvesebb helyeken dombvidéki mocsárrétek
(D3), a szárazabbakon pedig franciaperjés dombvidéki rétek (E1) alakultak ki.

D3 dombvidéki mocsárrétek (J3)

E1 franciaperjés dombvidéki rétek

A legmélyebben fekvő részeken, valamint a víztároló mögötti réteken nem zsombékoló magasásrétek (B5) alakultak ki. A kaszálással felhagyott területek elgyomosodtak illetve bebokrosodtak,
beerdősültek. A gyomosodó, fátlan területeken jellegtelen mocsarak és sásosok (O1) jelentek meg.

O1
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A patakparton, árkok mentén, nedves, bokrosodó területeken bokorfüzesek (J3) alakultak ki. A
patakot gyakran égerligetek kísérik (J5). A patakvölgyek egyes helyeit újra elkezdték kaszálni és
ezeken a területeken domb és hegyvidéki gyomos üde gyepek találhatók (O8).

O8

A község természeti képét döntően a nagykiterjedésű legelők, szántók és a (viszonylag kis kiterjedésű) jó fajkészletű és természetességű üde Nyugat-délnyugat-dunántúli bükkösök és gyertyános
tölgyesek határozzák meg. Az őshonos fafajokból álló erdőállományok területe az összes erdőkhöz
viszonyítva rendkívül alacsony.

Nyugat-dunántúli bükkösök és gyertyános tölgyesek (K3)
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A védett fajok közül az erdei ciklámen, a fehér madársisak, a madárfészek, a farkasboroszlán, a
turbánliliom fordul elő. A zártkertek öreg szelídgesztenyéi alatt tömeges a völgycsillag, helyenként
a szártalan kankalin.

Astrantia major

Primula vulgaris

Tájképi szempontból értékes terület a község Dózsa Gy. – Rádiháza – Kossuth L. – Ady E. utcák
tengelyétől dél-keletre fekvő terület. Itt nagy kiterjedésű szántók, erdők és a zártkertek találhatók.
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Lehatárolások

4
39

Településképi szempontból meghatározó,
eltérő karakterű területek lehatárolása
Eltérő karakterű területek lehatárolása, a településkép, arculati jellemzők és településkarakter bemutatása
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Karaktervizsgálat
Gutorföldén öt különböző karaktert tudunk lehatárolni a különböző jellemzők vizsgálatát követően.
1. Gutorfölde Ifjúság és Göcsej utcáiban a falusi épülettípustól eltérően egy emeletes társasházakat és tetőtér beépítéses lakóépületeket találunk. Rádiháza észak-keleti végének
utolsó háza egy négylakásos társasház, sorház. Ezeket a részeket KISVÁROSIAS karakterű területként jelöltük.
2. A község többi, jellemzően lakó épülettel beépített része FALUSIAS karakterű terület, ahol
a hagyományos háztáji állattartáshoz, valamint kiskerti mezőgazdasági termeléshez szükséges porták sokasága található. Elszórtan intézményi funkciójú épületek törik meg a lakóépületek sorát.
3. ZÁRTKERTI karakterű terület a szőlőhegyi pincékkel beépített szőlőhegyek.
4. Azokat a területeket, melyeken jelentős gazdasági tevékenység folyt vagy folyik ma is,
ÜZEMI karakterű területbe soroltuk.
5. Gutorfölde jellemzően be nem épített, mező- és erdőgazdálkodásra szolgáló külterületi részét KÜLTERÜLETI karakterű területbe soroltuk egyedi, természetközeli jellemzői miatt.
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4.1. Kisvárosias karakterű terület
A település Ifjúság utcája az 1970-es, 1980-as évek vidékünkön a nagyobb községekre jellemző
társasházi lakásépítési „trend” részese. Maga az utca nyitása annak az eredménye, hogy a körzetközpontnak nevezhető (vagy más néven körjegyzőség központ) településeket a vezetők ki akarták
emelni a falusi „státuszból”, s ennek demonstrálására a falusi élettől idegen társasházakat építettek. Rádiházán is épült egy társasházi lakóépület. A lakóépületek utcával párhuzamos tengelyűek,
magastetősek, egy emelet magasak az utca felé erkéllyel.
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4.2. Falusias karakterű terület
Gutorföldén a legjellemzőbb beépítés és épületállomány a falusias lakóépületek sokasága. A XIX.
század végétől, XX. század elejétől kezdődően épült házak közé beékelődnek az 1960-as 1970es évtizedekre jellemző úgynevezett kockaházak a maguk sátortetős formájukkal, s kisebb arányban az 1980-as években divatba jött térdfallal megemelt tetőtér beépítéses lakóházak. Elvétve található a 2000-es években épült lakóépület.

.
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Náprádfa
Jellegzetes falusi környezet ez a településrész. Jellemzően földszintes lakóépületekkel épült be,
néhány tetőtér beépítéses épület is található, s egy-két egyemeletes. Nagy számban vannak a
hagyományos, XIX. század elején épült lakóépületek, melyek egységes formában épültek: két
vagy három osztatú alaprajz, oromfalas, utcára merőleges tető, utcai homlokzaton egy vagy kettő
ablak, orompárkány.
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Rádiháza
Épületállományát tekintve vegyes képet mutat ez a településrész. Jellemző a tetőtér beépítéses és
az egy emeletes lakóház is, de találhatók földszintes lakóépületek. Építészeti stílusuk az 1900-as
éveket tükrözi, közülük többet felújítottak mára.

4.3. Zártkerti karakterű településrész
A külterület jellemzően beépített része a szőlőgazdálkodással hasznosított zártkert. Itt présházak,
úgynevezett „pincék” és vallási épületek, kápolnák, továbbá koros gyümölcsfák szép egyedei találhatók. Az épületek többsége földszintes, agyagtapasztású boronafallal, egyszerű tömeggel és egyszerű nyeregtetővel készült, de jellemző a tégla használata is. Egykor zsúptetővel fedték őket, majd
a cserép elterjedésével a natúr cserépfedés vált a tetőfedés anyagává. Elhelyezkedésüket tekintve
egységes képet mutatnak, az utak mentén sorakoznak.
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4.4. Üzemi karakterű településrész
Két üzemi terület érintett településképi szempontból. Az egyik a már nem működő téglagyár, a
másik a lovarda területe. A téglagyár az 1800-as évek végén kezdte meg működését, s egészen
az 1990-es évek közepéig működött eredeti állapotában. Az épületek téglából épültek, lóvontatású
csillékkel szállították az egyes fázisok között a téglákat. Meghatározó a kemence kéménye, amely
kiemelkedik környezetéből.

49

A Rádiházán működő, méltán híres lovarda és ménesnek helyet adó birtok középpontjában a ma
szállodaként működő kúriaépület áll. Körülötte istállók, karámok, egyéb gazdasági épületek állnak.
Az évi rendszeres lóverseny helyszíne a helyben lévő verseny- és ügetőpálya.
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4.5. Külterületi karakterű településrész
A község külterületi részei a művelési ágaknak megfelelően művelt. Legnagyobb részt szántók,
legelők és erdők találhatók, de jelentős a gyümölcs ültetvény is Gutorföldén. A rádiházi ménes
tulajdonosa szarvasmarha tenyésztéssel is foglalkozik, ami a környéken ritkaságnak mondható.
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Gutorföldén és a különálló Rádiházán településképi szempontból meghatározó területként határoltuk le a belterületet és a zártkerteket.
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jánlások

Ajánlások

5
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Ajánlások
A településkép minőségi formálására

Gutorfölde arculata ma is összességében tekintve egységes képet mutat. Jól elkülönülnek a lakóépületektől az intézményi és gazdasági épületek, de mégis egységes képet mutatnak a lakóépületekkel. A község szépen belesimul az őt körülvevő tájba mind épületei nagyságával, mind színezésével.
Rengeteg zöldfelület található az egyes telkeken és a közterületek is jelentős mértékben fásítottak
illetve parkosítottak. Az egyes utcák a történeti fejlődést híven tükrözik mind telekalakulataikkal,
mind épületeikkel.
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ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ
Ebben a fejezetben fogalmazzuk meg azokat az elveket, melyeket a településkép formálása érdekében – a helyi közösség javaslatai alapján – javaslunk megfogadni. Fontosnak tartjuk, hogy lakókörnyezetünk minél harmonikusabbá váljon azzal együtt, hogy helyi értékeinket megőrizzük és a
lakóink egyedi ízlésüket is megmutathassák.
Az egyes karakterekre önállóan nem teszünk ajánlásokat, inkább általánosságban fogalmazzuk
meg a településképi irányelveket. Amennyiben valamelyik karakterre egyedi ajánlást szükséges
tenni, úgy azt külön nevesítjük.
5.1. Településszerkezet
Újabb szerkezetet meghatározó vonalas létesítmény (pl.: utca) létesítésénél törekedni kell a tájba,
azaz a terepviszonyokhoz illeszkedésre, kerülendő a szabályos egyenes vonalvezetés.
5.2. Épületek elhelyezése
Olyan településképi és építészeti szempontból igényes - elsősorban egyedi tervezésű - építmények építését kérjük, amelyeket a telek adottságainak, a környezetük jellegének, a rendeltetésük
követelményeinek, az építőanyagok sajátosságainak megfelelően alakítottak ki.
Az országos érvényű szabályoknál szigorúbb követelmények megállapítására nem törekszünk. Az
épületeket az egyes telkeken érvényes építési helyen belül kell elhelyezni. Az épületek elhelyezése
a már beépült utcákban lehetőleg illeszkedjen a meglévőkhöz, a szomszédos épületek közterület
felőli homlokzati vonalához igazodóan. A meglévő épületek bővítésénél is a szomszédos épületek
közterület felőli homlokzati vonalát kell figyelembe venni.
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5.3. Az épületek magassága
Az épületek legfeljebb egy emeletes magassággal készüljenek, azaz illeszkedjenek a meglévő
legmagasabb épületekhez. ZÁRTKERTI karakterű területen a lejtős terep miatt a lejtő felőli oldalon
lehetséges az egy emelet magasság. Új több lakásos társasház megjelenése – KISVÁROSIAS
karakterű településrész kivételével - nem illeszkedik a meglévő utcaképbe, ezért nem kívánatos
ilyen építése. A KISVÁROSIAS karakterű területen új társasház építése lehetséges.

Az ÜZEMI karakterű területen a gazdasági tevékenység építményeinek magassága függ az alkalmazott technológiától. Ezen épületek esetében is törekedni kell a fenti magasságok betartására.
5.4. A tető kialakítása
A tetőformát, a tető hajlásszögét, a tetőfedés anyagát, az épület tömegformálását a környezethez
illeszkedve kell kialakítani, illetve megválasztani. Az épületek tömegéből adódó változatos tetőformák, a hagyományokban gyökerező kontyolások alkalmazása ajánlott.
A tetők kialakítása legyen egyszerű, lehetőleg nyeregtetőt vagy félnyereg tetőt alkalmazzon az
építtető. A tető kontyolása lehetséges. Az épületek utcára merőleges és utcával párhuzamos gerincű magastetővel egyaránt épülhetnek. A magánépületeken a magastetős kialakítás ajánlott, a
lapostetős kialakítás önmagában nem, magastetővel kombinálva inkább a melléképületek esetében elfogadható. A bonyolult, összetett, erősen tördelt tetőidom alkalmazása kerülendő, mert nem
illeszkedne az egyszerű tetőformájú házakból álló utcaképbe.
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5.5. Homlokzatkialakítás, anyaghasználat, színezés
Az egy telken lévő építmények tömegeit és homlokzatait (homlokzati színezéseket) úgy kell kialakítani, hogy azok egymással összhangban legyenek és formai szempontból egységes építményegyüttes hatását keltsék. Az egyes épületek egységes megjelenését biztosítani kell.
Az épületek lehetőleg vakolt felületűek legyenek, természetes anyagú burkolat megengedett. A
helyi hagyományokat tükröző vagy azzal azonos értékes homlokzati vakolatmotívumok megjelenését támogatjuk az épületek utcai homlokzatán. Az építészeti értékekkel rendelkező épületek felújítása, átalakítása, bővítése esetében kerülendő a homlokzatok leegyszerűsítése, a vakolatdíszek
eltávolítása, egy-egy jelentéktelennek tűnő részlet eltüntetése, javasolt inkább a helyreállítása. Új
épületek létesítése esetén nem a historizáló megoldásokat kell keresni, hanem a korszerű építészeti elveknek megfelelő nyílászárókat kell alkalmazni. Jó, ha ezek mérete, alakja és osztása
ugyanakkor illeszkedik a hagyományos épületekhez.
A homlokzatok színezésénél kerülni kell az élénk, rikító, sötét színek (pl.: piros, lila, kék, zöld, stb.)
használatát, helyette a környezethez igazodó színek (pasztell és természetközeli színek) alkalmazására kell törekedni.
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A tetőfedésnél a hullámpala, műanyag hullámlemez, palafedés és a nagy táblás fedések, valamint
a bitumenes hullámlemez tetőfedésként nem alkalmazható. A tetőfedés színe tekintetében az
élénk, rikító színek és csillogó vagy fénylő felületet eredményező anyagok használata kerülendők.

Az épületek anyaghasználatában az időjárással szembeni ellenállóságot javasoljuk figyelembe
venni. Új épület építése, vagy meglévő épület átépítése, bővítése esetében az anyaghasználatnál
törekedni kell az utcára jellemző anyagok, elsősorban a természetes anyagok használatára.
Ugyanakkor az új, a mindenkori építészeti divatnak megfelelő anyaghasználat is lehetséges,
amennyiben azok erősítik az építészeti koncepciót, és harmonikusan illeszkedik a meglévő környezethez.
5.6. Zöldfelület kialakítása
A településkép egyik legfontosabb alkotóeleme az épített elemeken kívül a zöldfelület mennyisége
és minősége. Az ápolt, esztétikusan kialakított zöldfelület önmagában is vonzó, de az értékes épített elemek védelméhez azok környezetének megfelelő kialakítása is hozzátartozik. Egységes utcafásítás és zöldfelületi rendszer kialakítására kell törekedni.
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A lakóházak nagy telekterülete biztosítja a nagyarányú növényzettel borítottságot. A mennyiségi
fejlesztés helyett minőségi fejlesztésre kell törekedni (változatos, esztétikus növénykiültetésre, burkolatok építése). A település arculatának javítása érdekében az őshonos és kultúrfafajokból álló
fasorok telepítését javasoljuk. Az egybelátható utcaszakaszokon törekedni kell az egységes utcakép kialakítására.
Az utcafrontra telepített növényzet a közlekedést ne zavarja vagy akadályozza, gondozott, rendezett képet alkossanak a növények.
5.7. Kerítések kialakítása
A kerítések jellemzően áttörtek legyenek. Anyaghasználatnál a természetes anyagok használatára
kell törekedni. A kerítések magassága ne haladja meg a meglévők magasságát, az utcai kerítés
esetében a tömör betont, a hullámpalát vagy a fémlemezt kerülni kell. A feltűnő, rikító színekkel
(piros, kék, sárga, stb) való festésük nem javasolt. Egyéb tekintetben, mint a kerítés mintázata a
község nem kívánja leszabályozni.
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5.8. Közterületek kialakítása
A közterületek kialakítása és azok minősége jelentősen befolyásolja az egész falu arculatát. A
településképet jelentősen befolyásolják a közterület szélessége és fásítása. Az utcák változatos
kialakításúak és vonalvezetésűek, járda helyenként nincs kiépítve. Az út mellett változó szélességű
zöldsáv található, több helyen bevágásban halad. Az utcák mentén összefüggő fasorok nincsenek,
facsoportok jelennek meg szakaszosan.
Javasoljuk a hiányzó helyeken a gépjármű forgalmi viszonyokat is figyelembe véve legalább az
egyoldali járda kiépítését.
A közterületre, út menti zöldsávba ültetett növények lehetőleg egy fajtából legyenek az egységes
utcakép érdekében.
Az egységes településkép érdekében a kapubejárók kiépítését azonos műszaki paraméterekkel
javasoljuk megoldani, továbbá javasolt az utcabútorokat, hirdetőfelületeket, információs táblákat
egységes anyag és színhasználattal kialakítani.
5.9. Sajátos építményfajták
A belterület már beépített területén, ahol a villamosenergia ellátás hálózatai föld feletti vezetésűek,
új villamosenergia elosztási, közvilágítási vezetékeket és az elektronikus hírközlési hálózatokat a
meglevő oszlopsorra, vagy közös tartóoszlopra kell fektetni. Közös oszlopsorra való telepítés bármilyen akadályoztatása esetén az építendő hálózatot földalatti elhelyezéssel lehet csak kivitelezni.
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A polgármesteri hivatal, a szabadtéri színpad, a rádiházi kastély és a művelődési ház telkén új
vezetékes elektromos és hírközlési hálózat kiépítésekor vagy a meglévő hálózat átépítésekor, felújításakor törekedni kell a terepszint alatti kivitelre, amennyiben az a meglévő hálózat átépítésének
vagy felújításának költségét nem haladja meg jelentősen.
Új, vezeték nélküli elektronikus hírközlés építményei számára alkalmas terület a belterületi határtól
legalább 500 m-re fekvő külterületi földrészletek. Az új antennák elsősorban multifunkcionális kialakítással telepíthetők (pl.: vadles, kilátó, víztorony), de ha nincs meglévő alkalmas építmény,
akkor önálló szerkezetre is.
Egyéb műszaki berendezés (antenna, klímaberendezés, szellőző, szerelt kémény, stb.) az utcai
homlokzaton nem helyezhető el. Szabadon álló, legfeljebb 6 m magas szélkerék és antenna tartó
oszlop az előkertben nem helyezhető el.
5.10. Reklámcélú-, információs- és hirdető berendezések
Óriásplakát kihelyezése - beruházás támogatásának tényét tartalmazó kötelező hirdetőtábla kivételével - tilos. Reklám-, illetve hirdetőberendezés, felület közterületen, valamint közterületről látható
magánterületen a településrész jellegzetes, illetve hagyományt őrző építészeti arculatához illeszkedő formai kialakítással, színhasználattal létesíthető. Magáncélú hirdető berendezés, cégtábla ne
nyúljon a közterület fölé.
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Jó példák
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Jó példák
Épületek, építészeti részletek
Többféle megoldás is tekinthető jó példának. Végig járva a település területét megállapítható, hogy
az épületállomány korszakokhoz köthető stílusjegyeket mutat föl, éppen ezért a jó példáknál többfajta épület is képviselteti magát.
Jó példává válhat egy épület építészeti értéke, arányhelyes tömege, minőségi anyaghasználata,
környezetéhez való alkalmazkodása, visszafogott színhasználata, gazdag növényi háttere okán,
továbbá utcai homlokzat kialakítása, arányos homlokzat, oldalfalak és tető színe, nyílászárók formája, nagysága miatt.
Harmonikus és esztétikus megjelenés, halvány természetközeli színek, természetes vagy természetes hatású anyagok használata, igényes térburkolat, terepadottságokhoz illeszkedés.
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Vidékre jellemző tömegalakítás, közcélú
épületfunkcióra utaló homlokzat, arányos
homlokzattagolás, halvány homlokzatszínek, natúr cserép tetőfedő anyag. Rendezett
környezet, szegélyezett út.

Hagyományos épülettömeg megtartása felújítást követően, ízléses kerítés.
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Néhány jó példa a meglévő falusi lakóépületek korhű felújítására, valamint modern falusi lakóépületekre, így téve teljessé az elképzeléseink bemutatását. (forrás: internet)
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Jó példák
Sajátos építményfajták, reklámhordozók, egyéb műszaki berendezések

7

Természetes anyagok és színek alkalmazása, egymással harmonizáló megjelenés.
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Reklámfelületek, cégfeliratok
Esztétikus, természetes anyagból készült műszaki alkotás.

Az utcai homlokzaton jól elhelyezett, az épület funkcióját bemutató felirat.
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