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Tisztelt Polgárok!
A most kezükben lévő kézikönyv célja Sárszentmihály épített örökségének, változatos
táji adottságának és építészeti arculatának feltérképezése és bemutatása, olyan módon,
hogy az áttekinthető és értelmezhető legyen minden helyi lakos, itt letelepedni
szándékozó vagy településünkkel csak ismerkedő részére.
Bízom benne, hogy haszonnal fogják forgatni, észreveszik általa a jól ismert, épített

értékeink településképi jelentőségét is, segítségével felfedezik a község rejtett,
megóvásra váró részleteit, továbbélésre hivatott motívumait. Jövőbeni építtetőkként
remélem fontosnak fogják majd tartani településünk évszázadok alatt kialakult
megjelenésének tudatos megőrzését és minőségi továbbépítését, mely tevékenységhez
biztos alapra lelhetnek a következő oldalak között.
Tisztelettel:
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BEVEZETÉS
A település arculatának alakulása minden lakójának ügye, hiszen az arculatot az egyenként
megépített épületek összképe, együttese határozza meg. Ezért a házépítés nem csupán az
építtető magánügye, hanem a település lakóival való közösség felvállalása is attól a pillanattól
kezdve, hogy az építés helyszínét kiválasztotta.
Ha egy utcában a meglévő egységes hangulatú házak közé bekerülnek elütköző tömegű,
arányú, színű házak, akkor az utca világa zavaros lesz, mint egy olyan zenekar, amelyikben
néhány hamis hangszer más darabot játszik mint a többi. Ezzel szemben, ha a településrész
sajátos jellegét felismerő, azt közösen felépítő házak állnak együtt, az olyan, mint amikor az
összehangolt hangszerek egy zenemű különböző dallamait szólaltatják meg eggyé olvadva. A
község vezetése hozhat bármilyen szigorú szabályokat az építkezésekre vonatkozóan, az kevés
lesz az összhang megteremtéshez, mert az az egyes építkezők arculati döntésein múlik. A
közösen kialakított arculat végeredményben minden egyes építkezőnek feladata és élménye is!

Sárszentmihály sajátos arculatának alakításához kíván segítséget nyújtani ez a kézikönyv a

településen építkezők, a tervezők és a község vezetői számára is. Ismerteti, bemutatja a
település megkülönböztethető karakterű területeit és karakterüknek meghatározó összetevőit,
sajátos tulajdonságait és építészeti értékeit. Ha a falu lakói nem ismerik ezeket, akkor idegen
építési szokások bűvöletébe kerülnek, és az egyedinek gondolt szokatlan épületekkel
szétfeszítik a település sajátos szövetét. Azonban, ha Sárszentmihály lakói felismerik és
megszeretik lakóhelyük karakterét, értékeit, akkor tudatosabban tudják felvállani az összhangba
való illeszkedést.
Az arculati kézikönyv jó példákon keresztül mutatja be a már kialakult karakterhez illő

megoldásokat, másrészt kevésbé jellegzetes településrészeken a kívánatos arculathoz irányt
mutató megoldásokat.
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SÁRSZENTMIHÁLY BEMUTATÁSA
FÖLDTAN, ELHELYEZKEDÉS
Többutcás szalagtelkes település a Sárvízvölgy jobb partján. A községhez csatolt Sárpentele a
völgy bal partján települt. A község központi belterülete a Sárvíz (Malom-csatorna) óholocén
árterén fekszik 112 m tengerszint feletti magasságban. Viszonylagos magassága a csatornázott
patak felett 7 m. A település már a középkorban fontos folyami átkelőhely volt a Sárvízen.

Területének mintegy kétharmad része feltöltött alluviális síkság, egyharmad része pedig lösszel
fedett pannóniai tábla.

A községhatár északon a Sárrét süllyedékére terjed ki. A Sárrét többször megismétlődött
harmad- és negyedidőszaki szakaszos süllyedéssel keletkezett, poligenetikus medence. Mélyre
levetődött kristályos medencealjzatát középsőmiocén szárazföldi (400-500 m) és felsőpliocén
beltengeri (50 m) üledékek töltik ki. Területe a jégkorszakban (újpleisztocén) is megsüllyedt, de
a maihoz hasonló végleges medenceformáját csak az óholocénban nyerte el, amikor az egész
Mezőföldön nagyarányú kéregmozgások újultak ki. Főleg a községhez tartozó keleti
medenceszárnya süllyedt meg erősen. Medencéjének mélyebb részeit a Bakonyból és a Móriárokból lefolyó vizek hamarosan tóvá duzzasztották. A tókorszak azonban csak rövid ideig
tartott, mert a tavimésszel feltöltődőtt medence elláposodott, s az elpusztult szervesanyag
maradványból (nádas, gyékényes növényzet) vastag tőzeg képződött. A község határában a
legvastagabb tavimész 2-3 m vastagságú, a tőzeg viszont kivékonyodik. Területe az
ármentesítésig vízimocsárvilág volt, ami mostanra csatornával behálózott, alacsony fekvésű,
vizenyős alacsony ártérré alakult, melynek átlagos tengerszint feletti magassága 105 m.
5
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A községet kelet felől a Sárvíz 3 km széles árkos süllyedéke határolja. A jelenlegi völgy az
újpleisztocénben alakult ki. A vizenyős völgytalp alatt az Őssárvíz lesüllyedt hordalékkúpja
húzódik. A völgy széles ártere a múlt század elejéig, az ármentesítő és vízszabályozó
munkálatokig éppen olyan mocsárvilág volt, mint a Sárrété. Ármentesített területének
jelentékeny része ma mezőgazdasági művelés alatt áll.

A község nyugati és déli része gyengén tagolt lösztakarta táblás felszín, amely lankás eróziós
lejtővel emelkedik ki a Sárrét, illetve a Sárvíz-völgy alluviális felszínéből. Alapja összetöredezett
pannóniai tábla, amely kelet felé lépcsőzetesen hanyatlik le. Töréslépcsős felszínén az
újpleisztocénban 5-10 m vékony lösztakaró képződött, s jelentősen csökkentette a felszín
tagoltságát, melynek átlagos tengerszint feletti magassága 140 m.

A község mérsékelten meleg, mérsékelten száraz, enyhe telű éghajlatát többnyire derült nyári
időjárás (felhőzet évi átlaga 55% körül) kedvező napsütés (2000 óra körül), tartós és magas
nyári hőmérséklet (július középhőmérséklete 21-21,3 °C), enyhe tél (január középhőmérséklete 1,5 °C) és szűkös csapadék (570 mm) jellemzi. Uralkodó szele az északnyugati. Évi

középhőmérséklete 10-10,5 °C között alakul.
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Hajdani árvízjárta területe vízben ma is eléggé gazdag. Fő vízfolyása a Sárvíz (Nádor-csatorna),
melynek évi átlagos középvízhozama a községnél 5 m3/s. Talajvize is bőségesen van a
süllyedékterületeken. A Sárrét és a Sárvíz-völgy alluviális felszínét többnyire egységes,
összefüggő talajvíztükör jellemzi.

Átlagos mélysége a felszín alatt 2-4 m, ingadozása azonban a 2-3 métert is eléri, sőt a Sárréten
még ennél is több (3-4 m) lehet. A magasabban fekvő löszös területeken a talajvíz átlagosan 36 m-re van a felszín alatt. Ivásra alkalmas rétegvízben a község területe már lényegesen
szegényebb.
A süllyedékterületeken a talajvíz közelsége és a gyakori
felületi vízborítás hatására túlnyomóan hídromorf talajok
alakultak ki. A Sárvízvölgy alluviumát többnyire lápos réti

talaj, a Sárrét felszínét pedig síkláptalaj borítja. A magasabb
táblás felszíneket löszön és homokos löszön képződött
típusos mészlepedékes csernozjom és réti csernozjom fedi.
A község területe ma fátlan kultúrmezőség.
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TÉRSÉGI ELHELYEZKEDÉS
Sárszentmihály

Székesfehérvár

megyeszékhellyel

megyei

szomszédos

település,

a

FEJÉR MEGYE

Fejér

székesfehérvári

kistérség és járás része. A kistérséget 18
település

alkotja,

központtal.

Szomszédos

Székesfehérvár

Székesfehérvár
települések:

(megyeszékhely),

Szabadbattyán,

Úrhida,

Kőszárhegy,

Sárkeszi, Csór.

M7 AUTÓPÁLYA
SÁRSZENTMIHÁLY

Az országos főúthálózathoz a 7201. és a
7202.

számú

kapcsolódik.
haladó

országos

A

8-as

mellékutakkal

közigazgatási

számú

területen

főútnak

nincs

a

településen csomópontja, így az országos

VELENCEI TÓ

főút- és gyorsforgalmi úthálózatot csak
más településeken keresztül lehet elérni.

A

település

hagyományosan

erősen

kötődik Székesfehérvárhoz, Úrhidához és
Sárkeszihez.

kiépülését

Az

a

északi

település

kapcsolatok

közigazgatási

területének közel harmadát kitevő Sárrét
gátolta. A település közúti és vasúti
kapcsolattal
kapcsolatok

kiszolgált.

A

vasúti

használhatóságát

erősen

korlátozza, hogy a vasútállomás a lakott
területektől távol fekszik, és a jövőben
megszüntetése tervezett. Ezzel a település

elveszíti a kötött pályás tömegközlekedés
kiépítésének még a lehetőségét is.
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ÚTHÁLÓZAT
A 8-as számú I. rendű főút Székesfehérvárt elkerülő szakasza érinti Sárszentmihály területét.
A keresztező 7201-es országos mellékúttal nincs csomópontja, annak kiépítésétt az országos
ágazati tervek nem tartalmazzák, kialakítására a településnek ráhatása nincs. A település másik
országos mellékútja a 7202-es számú út. Körforgalmi kialakítás létesült a 7201 és 7202 számú
összekötő utak csomópontjában a Magyar Közút fejlesztésében. A település központjában, a
Kossuth Lajos utca és a Fő út csomópontjában javasolt belterületi paraméterekkel kialakított

körforgalmi kialakítás, mely a településközpontban a biztonságosabb forgalmi lebonyolódást
szolgálja. A település megszűnő vasúti megállóhelyéhez ma a 72301. jelű vasútállomási
bekötőút vezet, melynek kezelője a Magyar Közút Kht. A vasútállomás megszűnésével a közút
kezelése átkerül a helyi Önkormányzathoz.

KÖZIGAZGATÁSI HATÁR

VASÚTÁLLOMÁS
SÁRPENTELE
SÁRKESZI,
NÁDASDLADÁNY

SÁRSZENTMIHÁLY
SZÉKESFEHÉRVÁR
7202

7201

SZÉKESFEHÉRVÁR
ELKERÜLŐ ÚT
ÚRHIDA

SZABADBATTYÁN
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SÁRPENTELE ÉS A KÖZPONTI BELTERÜLET KAPCSOLATA
Sárpentele településrészre a 72103.
jelű bekötőút vezet be a 7201. jelű

összekötő

útról.

Sárpentele

és

Sárszentmihály központja között az
Önkormányzat

kezelésében

lévő

burkolt (mezőgazdasági) összekötő
út

található.

külterületi

Az

összekötő

út

kiépítettséggel,

külterületen vezet, mely kedvező
kapcsolatot teremt az országos közút

elkerülésével egy közvetlen kapcsolat
kialakítására mind személygépkocsi
mind

kerékpáros

forgalom

szempontjából. A belterületen az
országos út fűzi fel a lakóutcákat, és
a tömegközlekedés is az országos
úthálózatot
lakóterületen

használja.
kiemelt

A
szerepű

kiszolgáló út a Dózsa György út. A
külterületi önkormányzati tulajdonú
kiszolgáló utak két helyen keresztezik
az elkerülő utat, csomópont nélkül.
Ezek közül az északabbra eső a Gaját kísérő földút, a természeti védettségeket is figyelembe
véve kerékpárúttá fejlesztése javasolt. A délebbi földút szintén önkormányzati tulajdon,
Sárpentelét köti össze a székesfehérvári lakóterületekkel. A földút kerékpárúttá fejlesztése a
településközi kapcsolatot erősítését szolgálhatja. A 7201. és 7202. jelű utak körforgalmi
csomópontjától a település belterületéig az élénk településközi forgalom segítésére önálló
kerékpárút építése javasolt, mely része a tervezett térségi kerékpárút-hálózatnak. Ezen hálózat
megvalósulása, kiegészülve a település szerkezetét hagyományosan tagoló külterületi utakkal, a
település rekreációs lehetőségeit is növeli. Az úrhidai határ és a meglévő kerékpárút között a
7201 jelű út mentén javasolt hivatásforgalmú kerékpárút több település környezetbarát
közlekedési alternatíváját teremti meg.
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A TÖRTÉNETI MÚLT
A Székesfehérvár-Úrhida közút sárvízi (Nádor-csatorna) hídjának helyén volt a XI. századi híd is,
tőle délre a Malom-sziget, amely mesterséges sziget, az 1009-ben már említett Úrhida várának
(civitas Urhida) helye. Az úttól északra Kr. u. I-II. századi római település felszíni nyomait

ismerjük. A leletanyag jellege és kora alapján nem kizárt, hogy az átkelőhelyen római
palánktábor is volt. Az úttól délre a Sárvíz mellett a kiterjedt római település Szabadbattyán
határában folytatódik. Az úttól északra 200 m-re XIV-XVI. századi falu, kőház maradványait
figyelték meg.
A községben a református templom
kutatásakor megtalálták a középkori,
gótikus templom részben beépült
falainak maradványait és a templom
körüli

középkori

temető

sírjait.

Sárpentelén az erdészháztól 200 mre, a Homokbányában kerültek elő
középkori sírok. Sárszentmihály kora
Árpád-kori

település,

1009-től

adatolható. Kér, Cari változatban,
majd Kyr, Ker, Keer névformák is
előfordulnak. 1324-ben a forrás azt
mondja, hogy Szent Mihály főangyal
tiszteletére kőtemplom épült itt.

1438-ban Kér vagy másképpen Szentmihály a település neve. Nem vitás, hogy a magyar Kér
törzs telepítette a falut, és a törzsbeli nemzetségek laktak itt. 1326-ig a Csákok birtoka, akik
ekkor a királynak adták át a birtokot. A középkorban Kér volt a falu neve. 1436-ban, 1438-ban a
fehérvári prépost birtoka. A török hódoltság elején pusztulás érte, majd az 1550-es években a
palotai várhoz kapcsolták. 1617-ben már lakott hely volt. 1650-ben a Zichy családé lett, és azt
az örökösök a 20. század első felében is birtokolták.
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Református egyház már a török időkben létezett, templomukat 40 forintért a töröktől
megváltották, bár olyan adat is van, hogy a török Csíkvárra, az erődítményhez Sárszentmihályról

templomköveket szállított el.
Első református lelkész Székelyhídi András, aki 16681680-ig
temploma

volt
és

Szentmihályon.
plébániája

A

katolikusok

Sárpentelén

volt.

Szentmihályon a Zichy- kastélyban volt egy kápolna,

de 1810-ben a kastély mellett kápolnát építettek.
1785-ben 77 házban 95 család élt. A lakók száma
466 fő.
1856-ban Zichy Edmund gróf Zichyfalva néven
külön adóközséget alakított. Az adóközséghez
csatolták Szentmihálytól a kastélyt, a parkot, a tiszti
épületeket, továbbá Lívia- és Szentpálmajort. 1860
előtt Úrhida is Szentmihályhoz tartozott, azóta
Úrhida és Sárpentele külön község. Az urbariális
legelőt 1838-ban különítették el.
12

1

2

3

4

5

6

7

13

2

14

1

2

3

4

5

6

7

ÖRÖKSÉGÜNK
REFORMÁTUS TEMPLOM
Az

országosan

védett

műemlék

épülete kertben, szabadon áll. Az
1980

és

1984

között

végzett

kutatások során egy szegmensíves

ajtókeretet, egy középkori résablakot
és a karzat emeletén egy barokk
ablakot

találtak,

valószínű

tehát,

hogy az egykori Kér Szent Mihálytemplomának

felhasználásával

készült 1800 körül.
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Téglalap alakú épület homlokzat elé lépő, kétemeletes, órapárkányos,
tört vonalú gúlasisakos toronnyal. A D-i oldalon karzatos bejárati
előcsarnok, síkmennyezetes belső tér. Ónkanna, fedelén dátum: 1797,
fenekén hevenyészett bekarcolás: 1638dik Eszt ben kana helyett
készült. Harang, felirata GOS MICH IN OFEN JOSEPH STEINSTOCK 1737
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A község lakóinak többsége református
vallású. A falu egyik nevezetessége a
református templom. Az itt látható karzat
1743-ból való, népi barokk díszítésű. A
templom gótikus műemlék. 1982 után
állították

helyre.

Bejáratának

míves

kovácsolt vas kilincse a külső oldalon a
halat , míg belül a kakast ábrázolja, melyek
a református hit jelképei közül valók.
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ZICHY – SZTERÉNYI KASTÉLY
A Zichy grófok 1900 körül építették fel Sárszentmihályon a ma országos műemléki védelem
alatt álló második kastélyukat. A terveket Möller István budapesti építész készítette romantikus,
angol neogót stílusban. 1930-ban a brassói báró Szterényi család vásárolta meg a kastélyt,
1941-ig Szterényi József tulajdonát képezte. A Szterényi család 1918-ban, az utolsó családok
egyikeként kapott bárói rangot József személyében. Szterényi József 1905-10 között
kereskedelemügyi miniszteri posztot töltött be, április 20-28. között kijelölt miniszterelnök is
volt. A báró 1941-ben bekövetkezett halála után Szterényi Sándor lett a kastély tulajdonosa.
Szabadon
alaprajzú

álló,

emeletes,

épület.

téglalap

Főhomlokzata

1+A+1+1+1+2 osztású, a középrésze
trapéz alaprajzú, jobb sarkán hengeres
saroktorony áll. A homlokzat baloldali
része előtt terasz húzódik. A hátsó
homlokzaton 2+1+2+1+1 a nyílásritmus,
a baloldali rizalit a személyzeti lépcsőt, a
jobboldali pedig a díszlépcsőt foglalja
magában.
Ez utóbbin hatalmas neogótikus ablak látható, felette gerendavázas háromszög-oromzat

húzódik. A baloldali homlokzat 2, a jobboldali 3 tengelyes. Belsejében a bejárati előcsarnok
falait faburkolat, a hall mennyezetét kazetta borítja. Az abból nyíló kártyaszoba hasonló
kiképzésű. A hallból indul az emeletre vezető háromkarú, igen míves tölgyfa lépcső. A kastély
mellett tornyos, gerendavázas falú kiskastély áll. 1951-től a Sárszentmihályi Állami Gazdaság
kezelésében állt az épület. 1990 és 1995 között az ÁVÜ tulajdonát képezte, ezután
magántulajdonba került. Új tulajdonosa teljesen felújíttatta, jelenleg eredeti hasznosítású.
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2000-ben boldog Apor Vilmos tiszteletére Dr Takács Nándor székesfehérvári megyés-püspök
kápolnát szentelt a parkban. Itt található a vértanú díszes ereklye-tartója, benne szövetdarabbal,
amely átitatódott a mártírhalált halt püspök vérével.
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KASTÉLYPARK TERÜLETE
A műemléki védettségű park történetéről kevés irodalmi anyag maradt ránk. Károly J. írta le,
hogy 1650-től Zichy Istvánnak és Baranyai Máriának és örököseinek adományozta III. Ferdinánd
a birtokot „Ma is ezek utódjáé, gr. Zichy Jenőé, kinek itt példaszerű gazdasága van”. Könyvében
említett kastélyt később lebontották és annak helyén, az 1870-es években angolgót stílusú új
kastélyt építtetett a Zichy-család. A kastély és a park 1930-ban vásárlás címén Szterényi báró
tulajdonába került, az állami gazdaságok megalakulása óta 1992-ig a jogutód nélküli
megszűnésig, a Sárszentmihályi Állami Gazdaság igazgatási központja volt a kastély. Sajnos

ettől az időponttól felgyorsult a park pusztulása, engedély nélküli fakivágások, falopások,
illegális szemétlerakások jelentik a legnagyobb kártételt
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A kastélypark koráról keveset tudunk. A parkot a tájképi vagy angol kertstílusú ízlésnek
megfelelően alakították ki, amelyben a kocsányos tölgy mellett a Duna-Tisza közi tölgyesekből
hiányzó gyertyán sok méretes és idős példánya is megtalálható. A park igazi értékét a hazai faés cserjefajokból művészien kialakított erdőfoltok, facsoportok jelentik. A kastély mellett
hatalmas kocsányos tölgy hívja fel magára a figyelmet. Életkora 180 év körüli, törzskerülete 485
cm, koronavetülete 33 m. Alacsony törzséből 8-10 m magasságban nyúlnak ki az oldalágak.
Terebélyes koronája alatt az árnyéktűrő borostyán teljesen benőtte a talajt.

A kastély különleges, az országban kevéssé ismert építészeti stílusával hívja fel magára a
figyelmet. Falaira felfuttatott trombitafolyondárral, a borostyánnal, valamint az ősszel lángolóan
vörös levelű borostyánszőlővel (vadszőlő) csodálatos esztétikai látvány. Az erdőfoltok
kontrasztos szín hatását a lombos fák koronája fölé magasodó, hatalmas termetükkel tekintélyt
parancsoló erdei- és feketefenyő-csoportok jelentik. A tűlevelét hullató vörösfenyő karcsú
alakjával és csipkére hasonlító lombjával tűnik ki. A hazai juharfajokat a korai, a hegyi a mezei
juhar, a gyomfának tekintett hazai juharváltozatok képviselik. A hatalmasra nőtt példányok

közül a leggyengébb növekedésű erélyű mezei juhar is 255 cm törzskerületű. A juharfák őszi
lombszíneződése csodálatos színkavalkádot alkot a bükk sárgás, vérbükk sötétvörös és a
parkban lévő egyéb fák lombjának ezernyi színével.
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A parkban előforduló fafajok közül említést érdemel még a kislevelű hárs , a juharlevelű platán,

a vadgesztenye, madárcseresznye, szürke nyár, japánakác és a ciprusfélék közül a virginiai
boróka.

A különleges fafajok közül a környezetéből kimagasló karcsú, piramis vagy tornyos tölgy, a
tövis nélküli gledícsia, a Kínából származó páfrányfenyő, valamint a dárcseresznye és a
csepleszmeggy spontán hibridje a Cerasus x mohácsyana. A cserjeszmet az ostorménbangita, a
kányabangita, a csíkos kecskerágó, a húsos és veresgyűrű som, az alásfa és az erdei iszalag
képezi. A kastély körüli ápoltabb erdőfoltok gyepszintjét szinte teljesen beborítja az örökzöld
kis télizöld - májusban kék színű virággal pompázó szőnyege és a szintén örökzöld, közismert
borostyán, amely az erdei iszaggal együtt a fák törzsén felkúszik a lombkoronára is. A park
egyes részein túlszaporodott iszalag egyébként káros a fás növényzetre. A park évszádos fái és
az alattuk lévő cserjeszint biztos fészkelő- és táplálkozóhelye az itt élő gazdag madárfaunának.
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VILÁGHÁBORÚS EMLÉKMŰ ÉS SZENT ORBÁN KERESZT
Az 1924. október 2.-i közgyűlésen a környező községek példájára Sárszentmihályon is állítottak
emlékművet az első világháború hősi halottainak tiszteletére. Az emlékmű helyére három
helyszínt javasoltak, a községház előtti telket, a református templom kertjét és a Zichy park
sarkát. Végül a községházával szembeni telket vették meg 560 pengőért és ezen a helyen
állították fel. Az emlékművet Istók János budapesti lakos szobrászművésszel készíttették el. Az
emlékművön kívül a hősök emlékére emlékfákat ültettek a református temető melletti területen,
mégpedig 71 darabot, ugyanis ennyi hősi halottja volt a településnek.

Szent

Orbán

a

szőlőművesek,

kádárok,

kocsmárosok patrónusa. Orbán napja körül, ami
május 25-re esik, a hűvösödő időjárás az éppen
ebben az időben virágzó szőlőnek ártott. Ezért a
termés

megóvását

kérő

sárszentmihályi

szőlősgazdák a tiszteletére 1804-ben a szőlőhegyen
kőkeresztet emeltek. A Szent Orbán kereszt a mai
napig nagy tiszteletnek örvend a településen.
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SÁRPENTELE - KATOLIKUS TEMPLOM
1818. julius 24.-én I.Ferenc oklevelet adott ki amiben Vörös Ferencnek kegyúri jogot
adományozott az újonnan megnevezett sárpentelei plébániára. A római katolikus plébániát
1818.-ban Farádi Vörös Ferenc alapította, temploma a szent kereszt felmagasztalására van
szentelve.
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SÁRPENTELE – CSELÉDLAKÁSOK
Sárpentele legrégebben beépült részén találhatóak nyeregtetős, oromfalas épületekként.
Gerincvonalával hosszan elnyújtott alaprajzú, több lakást is magában foglal. Egyik lábazatán
valószínűleg építésének éve: 1906.

SÁRPENTELE – SZÉCHENYI KASTÉLY
A Széchényi grófok egy nagyon szép kastélyt építettek, amely a második világháború
eseményeit olyan szerencsésen átvészelte, hogy talán még egy ablaka sem törött ki. Sajnos a
helyiek orosz segítséggel a háború után, feltehetően a 40.-es évek végén vagy az 50.-es évek
elején lerombolták. Mára csak a pincéje maradt meg, mely egy beerdősülő területen található.
A kertész lakóépület megmaradt, sajnálatosan mára igen leromlott állapotba került.
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SÁRPENTELE – ISKOLA
Az iskolát a pusztán még a Farádi Vörös család 1770. után létesítette. A tanítónak házat
biztosítottak, fizetségül pedig 80 forintot, 6 mérő buzát, 6 mérő árpát, s egy kocsi szénát. Az
iskola 1857.-ben uradalmi iskolaként működött, patronusa gróf Széchényi Lajos földesúr és
örökösei.

Több

évtizede

nem

működik,

magántulajdonba

tükörszimmetrikusan és a külső jegyeit megtartva kibővítette.
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SÁRPENTELE - PARKERDŐ
A

Sárpentelei

pihenőerdő

Sárszentmihály

községhatárában, Székesfehérvár központjától 5
km-re,

az

úrhidai

bekötőút

két

oldalán

helyezkedik el. Székesfehérvárról autóbusszal
vagy személygépkocsival, de akár gyalog is jól
megközelíthető. A műúttól északra elhelyezkedő
kunyhó, kiépített tűzrakóhely, tájékoztató és

ismeretterjesztő táblák, erdei garnitúrák és padok,
illemhelyek

és

hulladéktárolók,

valamint

labdajátékokra alkalmas játszótér találhatók.

A

délre eső tömbben a műút mellett kiépített
autóparkolónál nagyméretű tájékoztató tábla ad
útmutatást. Innen indul a 2 x 800 m-es, 20
állomásos

erdei

tornapálya.

A

sétaút

kétharmadánál látható Széchenyi Zsigmond, a

híres

vadászíró

megrendezik

emlékköve,
a

ahol

székesfehérvári

évente
városi

természetbarát találkozót.
A Sárpentelei erdő mintegy harmada középkorú és csak kis hányada idős állomány, többnyire
tölgy, illetve fenyő, kisebb része akác és egyéb lombos fafaj. Az erdő egységét nádas, szántó,
gyümölcsös, szőlő bontja meg. A pihenőerdő magját a régi, kb. 80 ha-os Sárpentelei erdő adta,
amely korábban gróf Széchenyi Viktor birtoka volt. Itt töltötte gyermekéveit, itt szerette meg a
természetet a neves vadász, író és természettudós, Széchenyi Zsigmond. 1945 után az erdők

közé zárt mezőgazdasági területek betelepítésével 110 ha új fiatalossal nőtt a területe.
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TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ TERÜLETEK
Sárszentmihály közigazgatási területén belül a külterületi
részekkel körülzártan 3 belterületi rész található. Ezek
méretüket tekintve csökkenő sorrendben: Sárszentmihály,
Sárpentele, Örvényes utca. Ezeken a területrészeken más-más

Sárszentmihály

Sárpentele
Örvényes
utca

építési szempontok a meghatározóak. Ez fakadhat például a
domborzatuk, a funkciójuk vagy a történetiségük eltéréséből,
minek következtében eltérő arculati egységet mutatnak. A
következőkben a térképeken ábrázolva először a külterületi,
majd a belterületi különböző karakterű részek kerülnek
lehatárolásra.

BELTERÜLET
KÜLTERÜLET

KÜLTERÜLETI KARAKTEREK
A beépített és beépíthető településrészeket a külterület veszi körül, ahol elsősorban a
mezőgazdasági művelés, a környező erdőségek és a természetvédelmi tényezők játszanak
meghatározó szerepet. A mezőgazdasági területeken jellemzően az adott terület művelési
ágához kötődő növénytermesztés és állattartás, illetve az ezekkel kapcsolatos termékek
feldolgozását, tárolását szolgáló építmények jelennek meg. Beépítettségére a telephelyszerűen
álló elrendezés a jellemző. A táj meghatározó elemei még a fő közlekedési útvonalak, a
kötöttpályás közlekedés és a villamos energia távvezetékei. A Malom és a Nádor csatornák a
települést észak-keleti irányból kerülik meg, szép és rendezett vízparti növényzettel, helyenként
terebélyes fákkal kísérve. A településtől északra található a megyei viszonylatban nagy méretű
horgásztó, mely több kisebb tóból állt, amik mára jórészt teljesen összeolvadtak. Az
erdőterületek szintén beépítésre nem szánt területek, melyeken belül az épített környezetet
jellemzően csak az erdő elsődleges -gazdasági, vagy védelmi- rendeltetését szolgáló erdészeti
építmények alkotják. A legnagyobb összefüggő erdőfelület a sárpentelei parkerdő.
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MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET

ERDŐTERÜLET

MEZŐGAZDASÁG ÜZEMI TERÜLET

KÖZLEKEDÉSI TERÜLET

VÍZGAZDÁLKODÁSI TERÜLET

KÖTÖTTPÁLYÁS KÖZLEKEDÉS
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BELTERÜLETI KARAKTEREK - SÁRSZENTMIHÁLY
Sárszentmihály településen - az arculati jellemzők tekintetében - nyolc eltérő karakterű

területrész különböztethető meg. A beépített és a még beépíthető területek zöme lakóterület.
A lakóterületeken belül négy különböző karakterű terület rajzolódik ki, melyek különböző
időszakokban és különböző funkcióval épültek be, s így az adott korszak jegyeit hordozzák
magukon. Az Történeti településmag a mai Nádor csatorna partja mellett alakult ki, amely a
késő 19- korai 20. század építészeti örökségét hordozza. A beállt lakóterületek a mai
főútvonalat és az onnan kiinduló utcák korai szakaszait szorosan körülölelő tömbök, melyek
lakóterületként való hasznosítása tömbönként más-más időben, de jellemzően az 1960-as
évektől indult meg, s a rendelkezésre álló építési telkek szinte mindegyike be is épült. Az új,

folyamatosan fejlődő lakóterületek Sárszentmihály korábbi szőlőművelési és gyümölcsösei
helyén alakultak ki, beépülésük napjainkban is tart. A lakóterületektől funkcionálisan és így
településképileg is elkülönül a még formálódó településközpont és a gazdasági területnek is
helyet adó déli településkapu területe, valamint a műemléki védelem alatt álló kastély a hozzá
tartozó nagy kiterjedésű parkkal.

1

TÖRTÉNETI TELEPÜLÉSMAG

5

TEMETŐK TERÜLETE

2

TELEPÜLÉSKÖZPONT

6

KASTÉLY ÉS PARKJA - SPORTPÁLYA

3

FALUSIAS LAKÓTERÜLET

7

ÁTALAKULÓ-FALUSIAS LAKÓTERÜLET

4

GAZDASÁGI TERÜLET

8

SZŐLŐHEGY TERÜLETE
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1 TÖRTÉNETI TELEPÜLÉSMAG
A történeti településmag területén a kialakult telkek, a telkek beépítése, a házak
tömegformálása és az építészeti részletek őrzik még az egykori karaktert és a falusi léptéket.
Ezen rész településszerkezetének kevés hatása van a települési összképre, mivel csak érintkezik
a mai főútvonalvezetésének futástengelyével. A házak jellemzően az utcavonaltól 5 méteren
belül állnak, az utcaképet a nyeregtetős épületek oromfalának ritmusa határozza meg.
Alapvetően a Kossuth Lajos, Május 1. és Géza utcák területére terjed ki, központjában a
Református templommal. A dél-nyugati irányban csatlakozik a Fő utcához, ahol már a település

központjának a szerepét is betölti, itt az épületállomány már le is cserélődött. A túloldalt a Fő
utca mentén sorakoznak Sárszentmihály legjelentősebb intézményei és kereskedelmi egységei.
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2 TELEPÜLÉSKÖZPONT
Területe a történeti falumag déli határán jött létre. Jellemzően intézményi és kiszolgálókereskedelmi funkciók jellemzik. Itt található a Május 1. és Fő utca sarkán 2002-ben épült
katolikus templom, mely a kastély kápolnája helyett épült a katolikus hívek kiszolgálására.
Településképileg vegyes képet mutat, sok az átalakított épület, található itt a szocializmusban
tervezett oktatási intézmény és a fő út forgalmára települt vendéglátóipari egység is. A
településen az Önkormányzat szervezésében lecserélésre kerültek a buszmegállók, most
egységes, épített jelleggel előremutató koncepció mentén szegélyezik a buszjáratok útvonalát.
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3 FALUSIAS LAKÓTERÜLET
A településrész arculata, növényzettel
átszőtt

utcaképe

magyar

falusi

aszfaltozott

jellegzetes

utcakép.

úthálózata

mai

Jellemzően
és

a

járda

közötti széles zöldsáv biztosítja az utca
kedvező zöld megjelenését. Elsősorban

lakóterületi funkciója van, a főútvonal
mellett találhatóak kiszolgáló egységek
is. Délnyugati részén a szőlőhegy felé
enyhén emelkedő utcakép, a főútvonal
mellett

oldalhatáros,

többi

részen

szabadonálló beépítés. Az előkertes
beépítés
zöldfelületek

lehetőséget
kialakítására,

biztosít
melyre

gondozott, beállt utcakép jellemző. Az
új építés ritka, inkább a bővítés és a
felújítás dominál. A Fő út mentén az
útpálya és a járda vonala között enyhén
lejtős,
mely

széles

zöldfeleület
kellemes,

található,
széles

utcakeresztmetszetet eredményez.

34

1

2

3

4

5

6

7

4 GAZDASÁGI TERÜLET
A

gazdasági

hasznosítású

területeken

jellemzően

kereskedelmi,

mezőgazdálkodási,

szolgáltató létesítmények találhatók. Ezek egy része a főútvonalak mentén, központi
belterülethez

csatlakozóan

összpontosulnak.

A

település

külső

szélein

találhatóak

csarnoképületek.

Ezek

közül

is

legjelentősebb

és

a

településkaput is döntően befolyásoló a
Masterplast

irodaépülete

és

csarnokegyüttese. Ezen területeken az
„ipari táj" épített elemei jelennek meg, a
funkciók előtérbe helyezése mellett. Az
épületek alakja és mérete leginkább a
logisztikai és termelési szempontoktól
függ, esetünkben szerencsére a városképi
megjelenés sem szorult háttérbe. A cél,
hogy ez a tendencia ne változzon és a
gazdasági

területek

környezetében

is

általánossá váljon az értékes épített és
természeti környezet kialakítása, illetve a
környező
illeszkedés.
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4
5 TEMETŐK TERÜLETE
A településen két temető is található. A régebbi a református temető a kastélypark DK-i oldalán
futó út mentén található azzal párhuzamosan. Az úttól beljebb, egy kisebb feltöltésen található
a most is használt újabb rész. A régebbiből már csak elvétve maradt fent sírkő, határán
kriptasírboltok állnak szorosan egymás mellet. Ravatalozóépülete egyszerű kis nyeregtetős
épület. A katolikus temető a falu másik végén, Sárkeszi felé majdnem teljesen a település szélén
található, hosszan elnyúlva a főút mellett. Szintén jellemző rá az a kettősség, hogy egy
„modern”, a mai napig használatos részre és egy „ótemető” jellegű területre oszlik. Sajnos ez
utóbbik gondozása nem megoldott. A temetőhöz egyszerű ravatalozóépület tartozik, mely a
bejárat tengelyében található. Tetőgerincéhez kis sátortetős harangtorony csatlakozik. Az
„ótemető” részen a Zichy család számos tagjának rendezett sírjai találhatóak.

Mindkét temető alapvetően rendezett, zöld aljzata nyírásáról gondoskodnak. A régebbi
temetőrészek miatt hangulatuk méltó funkciójukhoz, az emlékezéshez, a helyiek méltó módon
emlékezhetnek meg szeretteikről.

KATOLIKUS
TEMETŐ

REFORMÁTUS
TEMETŐ
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KASTÉLY ÉS PARKJA - SPORTPÁLYA

A 2., 3., és 5. településképi karakterek között helyezkedik el a település legnagyobb összefüggő
zöldfelülete. Területén döntően két nagyobb egység található. Az egyik a Zichy-Szterényi
kastély és a hozzá tartozó épületek és park. A másik a sportpálya területe, hozzá kapcsolódóan
egy kiszolgáló épülettel. Míg a kastély magántulajdonban van, addig a sportolás céljára nyitott
rész megközelíthető bárki számára. Az északi oldalon a Park és a Kastély utcák felöl közelíthető
meg, ez előbbi szolgál a sportpálya feltáróútjaként. Sok lehetőséget rejt magában a
településközponthoz való közelsége, ám ebből az irányból feltárása nem megoldott.
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4
7 ÁTALAKULÓ-FALUSIAS TERÜLET
Beékelődve található a szőlőhegy és a falusias területek között. Utcasorai folyamatosan épülnek
be, túlnyomó többségben az elmúlt 10 évben épült lakóépületek találhatóak, az utcakép nem
egységes, többféle tetőidommal, telepítéssel. Aszfaltozott utak nem jellemzőek, a beépülés
tömbösen jött létre, így nagyobb beépítetlen területek is előfordulnak.
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8 SZŐLŐHEGY TERÜLETE
A szőlőhegyi rész régen a 7. és 3. karakter nagy részét is magában foglalta. Idővel a
szőlőművelés visszaszorult a lakófunkciójú épületek megjelenésével. A határvonal a még
kertészkedésre és szőlőművelésre is használt és beépülő részek között élesen nem
lehatárolható, nagyban függ a megközelíthetőségtől is. Az utak szinte teljes területén
murvásak, de gépkocsival használhatóak. Épületállománya vegyes képet mutat a présházak és
az újabb lakóépületek rendszertelen váltakozásával.

39

4
BELTERÜLETI KARAKTEREK - SÁRPENTELE
Sárpentele történeti településmagja, ahogyan a katonai felmérések térképein kirajzolódik, a
beközlekedésre használt út bal oldalán helyezkedik el. A mostani fő csomópont északi irányú
nyúlványát követve lehetett eljutni a mostanra az enyészeté lett Széchenyi kastélyhoz. Itt új
utca van születőben, 10-15 évesnél idősebb épületek nemigen jellemzőek. Balra kanyarodva a
régi cselédlakások erősen átalakított-felújított hosszú épülettömbjeihez érünk. Még a történeti
településmag területén vagyunk, de részben a pusztulás, részben az új beépítések miatt nem
lehet egységes utcaképről beszélni. Ezen –régi- rész tengelyének déli végén található a temető,
mely felosztható egy ótemető és egy újtemetői részre. Az oda vezető úton már az ide települt
üzemi és mezőgazdálkodási épületekkel találkozhatunk.
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TÖRTÉNETI TELEPÜLÉSMAG
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TEMETŐK TERÜLETE
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TELEPÜLÉSKÖZPONT
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FALUSIAS LAKÓTERÜLET
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ÁTALAKULÓ-FALUSIAS LAKÓTERÜLET
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GAZDASÁGI TERÜLET
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SZŐLŐHEGY TERÜLETE
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Új lakóépület

Az erdész régi lakóházának zsalugáteres ablaka

Lovardaépület a temetőhöz vezető út mentén

A temető nézete a bejárat felől, háttérben már a növényzettel benőtt ótemető
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AJÁNLÁSOK
Ebben a fejezetben nem az a cél, hogy a felsorakoztatott ajánlásokkal egyoldalúan leszűkítsük
az építészeti lehetőségeket, hanem szeretnénk bemutatni néhány tipikus hibát, melyek
elkerülése egyértelmű szándékunk.

1

TÖRTÉNETI TELEPÜLÉSMAG

3

FALUSIAS LAKÓTERÜLET

2

TELEPÜLÉSKÖZPONT

7

ÁTALAKULÓ-FALUSIAS LAKÓTERÜLET

A családi házak telepítése jellemzően oldalhatáron álló és a telken belüli elhelyezkedése utcára
merőleges rendszerű, míg a kialakult előkert az egyes utcákban 0-5 méter közötti. Ezeken a
területeken a nem utcára merőlegesen telepített, vagy az indokolatlanul az utcavonalától
hátrahúzott családi házak telepítése nem javasolt.

A település lakó funkciót magába foglaló beépített részein a telepítéssel lehetőleg a
mikrokörnyezetben kialakult (oldalhatáron álló, vagy szabadonálló) állapothoz javasolt
igazodni.
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A lakóépületek jellemzően földszintesek, de az újabb beépítésű területeken jellemző a tetőterek
beépítése is. Ezeken a területeken új épület elhelyezésekor nem javasolt a kialakult
mikrokörnyezettől jelentősen eltérő épületmagasság alkalmazása.

Az anyaghasználat terén tisztában vagyunk azzal, hogy nem lehet települési szinten preferált
anyagokat, színeket meghatározni, de talán erre nincs is szükség, hiszen a változatosság is része
kell legyen a településképnek. Ezzel együtt a rikító színek kerülése, a visszafogottabb, paszteles
árnyalatok használata, több természetes, vagy természetes hatású anyag (fa, tégla, kő, cserép,
nád, stb.) megjelenése garantálhatja a településképbe való ideális illeszkedést. Az illeszkedő
színvilág és anyaghasználat meghatározásakor érdemes megvizsgálni az adott ingatlan körüli
utcaképet és közvetlen mikrokörnyezetét is.
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TÖRTÉNETI TELEPÜLÉSMAG
A történeti településmag kialakult beépítési formái,
épülettömegei megtartásra javasoltak. De egyben ez nem
lehet akadálya, hogy a jelenkor követelményeinek
megfelelően ne lehessen az akár százéves épületeket,
beépítési formákat megőrizve azokat átalakítani, bővíteni.
Ebből fakadóan arra kell törekedni, hogy az alapvető
utcaképet, mint értéket nem sértve szükséges
megtervezni a felújításokat, bővítéseket vagy az új
építéseket. Ennek értelmében az utcafrontra néző
épületrésznek szükséges követnie –ahol az megmaradt- a
már kialakult struktúrát. Ez nem jelenti azt, hogy például
az oldalkert fele, mégha nem is volt jellemző, ne lehessen
bővíteni.

Egyéb, nem lakóépület esetén a tetők
hajlásszöge

nagyobb

intervallumban,

15-45° között választható meg, de ha az
adott funkció mást követel, ettől is el
lehet térni, viszont ez csak végső
esetben javasolt.
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GAZDASÁGI TERÜLET

A harmonikus településkép
kialakulásának érdekében a
gazdasági

és

különleges

területeken is követendő a
lakóterületek
sémája,

telepítési

természetesen

a

szükséges egyéb szempontok
figyelembe

vétele

Kerülendők

a

mellett.
bonyolult

alaprajzok és a toldalékos
épületek kialakítása.

7
Az

újonnan

beépülő

településrészeken, ahol nincs kialakult
utcakép,

a

szűkebb

mikrokörnyezethez
alkalmazkodni.

nagyban

szükséges

Mivel

eltérő

napjainkban

lehetőségek

funkcionális

igények

építtetőket,

nem

és

jellemzik

az

ajánlott

az

épületekre túlzóan kötött telepítési és
tömegformálási

kikötéseket

tenni.

Törekedni

azonban

túlzó,

kell

a

tömegében, arányaiban a közvetlen
környezetét nem figyelembe vevő

épületkialakítás elkerülésére.
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KERÍTÉSEK
A kerítések esetében Sárszentmihály teljes területén, a kedvezőbb utcakép kialakulásának
érdekében a teljesen tömör és a túl magas kerítések használata kerülendő. Az áttört kerítések
utólagos elzárása (pl.: nádszövettel) szintén nem javasolt. A kerítések anyaghasználata esetében
a természetes anyagok (kő, fa, stb.), illetve az épületnél alkalmazott anyagok használata
kívánatos. Természetesen az utcaképben a modem anyagok használata is megférhet a
hagyományos anyagok mellett, de célszerű szem előtt tartani az illeszkedést ebben az esetben
is. A kapuk kialakításakor kerülendő az egyes bejáratok túl hangsúlyos kialakítása.
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Külterületeken és beépítésre nem szánt területeken a növényzet alkalmazása a területhatár
kijelölésére is követendő megoldás.

RÉSZLETEK
Az egyszerű, de igényes, jól kitalált, szépen megépített részletek gazdagíthatják az épületeket,
büszkévé tehetik a tulajdonosokat. Ez egyaránt igaz lehet a lakóépületekre és egyéb gazdasági,
vagy más funkciójú épületekre is. Egy-egy burkolat, eresz, tetőcsatlakozás, párkány részlet
minőségi kialakítása és anyaghasználata díszítőelemként is működik. Ezzel együtt az öncélú és
túlzó díszítőelemek kerülését javasoljuk.
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NYÍLÁSZÁRÓK
Az épületek megjelenését és hangulatát a nyílászárók nagyban befolyásolják. A zárt
épülettömeggel így nyitunk a külvilág felé, ezért nem mindegy, milyen módon tesszük ezt. Az
egyes településrészeken a mikrokörnyezet sajátosságainak megőrzése javasolt. Új ház
építésekor érdemes körüljárni a környéket, és ihletet meríteni, hogy az otthonunk minél jobban
illeszkedjen környezetébe. Ezzel mi is gazdagíthatjuk az utcaképet, mi több, magunk is
hozzájárulhatunk a település egységes arculati identitásának fejlődéséhez.

UTCAFRONTOK
Mindannyiunk közös érdeke, hogy tágabb lakókörnyezetünk is gondozott és rendezett képet
mutasson, hisz nem csak maguk az építmények alkotják az utcaképet. Ide tartoznak a gyalogos
és gépkocsibehajtók, ezek részét képező átereszek is. Szakszerűen és környezetébe illeszkedően
kialakítva az épület szépségét is segíthetik kiemelni.
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KERTEK
A rendszerető lakosok gyakran alakítanak ki gondozott, virágos előkertet. A kertek szerepe
átalakuló, hagyományos, falusi gazdasági udvarra már a történeti településrészen is egyre
kevesebb példát találni. A felszámolt baromfiudvarok helyét fokozatosan felváltja a pihenőkert,
a virágokkal díszített, fásított, füves udvar. Jellemző a mezőgazdasági munkához használt
melléképületek jelenléte, kialakításuk vegyes képet mutat. Sokszor jól látható helyen vannak a
telkeken, így megtervezésükkor a funkció mellett az esztétikumukra is fokozottan ügyelni kell.

A

kerti

építmények

lehetőleg

a

főépülettel

azonos

építőanyagokból, vagy azzal harmonizálva készüljenek. Igaz
ez a pergolák, növényrácsok, gépkocsi beállók, kukatárolók
esetében is. A burkolatok esetében könnyen felújítható,
vízáteresztő burkolatok használata javasolt.
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JÓ PÉLDÁK
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JÓ PÉLDÁK
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JÓ PÉLDÁK
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JÓ PÉLDÁK – SAJÁTOS ÉPÍTMÉNYFAJTÁK
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A harang 1827-ben lett öntve, felállítva 1889-ben.
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