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Az építészet sokszínûségét a változatos utcák, terek, épületek sokasága adja,
a házak lehetnek eltérõek egymástól, más rendeltetésûek, de ha nincsenek
tekintettel egymásra, zavaros, élhetetlen környezetet alakítanak ki.
Kedves Olvasó!
Ez a település arculatát bemutató kézikönyv Önnek szól, aki már itt lakik, vagy
most költözik ide, és ház, melléképület, vagy kerítés építésével szeretne
beilleszkedni az évszázadok alatt kialakult összképbe, illetve szeretné a
település arculatát még jobbá tenni.

SZENTGYÖRGYVÁR BEMUTATÁSA
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Szentgyörgyvárhoz természetföldrajzi bemutatása
Összevont területe: 1165 ha
Lakosainak száma: 329 fõ
Szentgyörgyvár közigazgatási területe a Balaton vízgyûjtõ területén helyezkedik el. Nyugaton a Zalaapáti-hát, keleten a TürjeZalavári hátak gerince által határolt É-D irányban a Zala völgyében helyezkedik el. Az észak-déli lefutású, törésvonalak által
meghatározott völgyekben a Zala és a Principális csatorna folyik, a kettõ közötti háton részben löszös és lösszel kevert vályog
talajképzõ kõzet található. A Zalai-dombság Magyarország egyik legcsapadékosabb tája, így természetes, hogy a laza üledékes
kõzeten mélyrétegû agyagbemosódásos barna erdõtalajok alakultak ki.

Szentgyörgyvár és környékének történelmi múltja
A falu neve az úgynevezett "patrocinium nevû települések" közé tartozik, hisz nevének elõtagja egykori temploma védõszentjének nevét
õrzi. Nevének utótagját a 17- 18. században nyerte el, a Zala mocsaraiból kiemelkedõ szigetre épített erõdítésrõl. Mai határa a törökkor
után alakult ki, amikor a 16-17. században elnéptelenedett szomszédos falvak - Betefa és Mánd(hida) - határát hozzácsatolták.
Elképzelhetõ, hogy eredetileg déli irányban nagyobb volt a kiterjedése, hisz amikor elõször tûnik fel írott forrásban, Zalavár 1335-ös
határjárásában kettõs néven szerepel a Kövesdevecserböl, más néven Szentgyörgybõl Zalavárra vezetõ út. Ezt követõen említik a
források ,) Devecser falut, amelynek emlékét Szentgyörgyvártól délre dûlõnév õrzi a sármelléki határban. Elképzelhetõ, hogy ez a
Devecser falu Szentgyörgybõl vált ki. A falu korai története homályba vész. Valószínûsíthetõ, hogy az a Márton nevû pap, aki egy
Szentgyörgy nevû falu plébánosaként 1333-ban 10 garas pápai tizedet fizetett településünk papja volt. A falu keletkezésekor nem a mai
helyén állt, hisz a régészeti terepbejárások során a falu szélén, elhelyezkedõ temetõben és attól délre a szántóföldön egy a felszíni
leletek alapján az Árpád-korban létesült, és a török korig lakott település helyét sikerült meghatározni.
Nagyon kevés írott említését ismerjük a falunak, amely a Péc nemzetségbõl származó Marcali család tulajdona volt. Õk építették fel az
Albert király halálát követõ belháború idején 1440-1441 táján a már említett, a forrásokban gyakran "Békavár" néven emlegetett
erõdítményt, amely a következõ idõszakban fontos szerepet játszott a falu és a környék életében. Elõször úgy, mint ahonnan többször
indítottak rajtaütést, hatalmaskodást a Marcaliakkal ellentétben álló Gersei Petõ birtokok ellen, majd a 16. század derekától, fõleg
Kanizsa várának 1600. évi elestétõl mint a magyar végvári vonal fontos láncszeme, amely nemcsak a falu lakóinak szolgált menedékül,
de védte a Zala folyó stratégiailag fontos mándi átkelõhelyét. A falu és a vár tulajdonosa Mátyás király adományaként 1479-töl a Báthori

család lett. A 16. század végén Báthori Erzsébet második házassága révén a Nádasdy család lett a vár és az egész szentgyörgyvári
uradalom birtokosa. Nádasdy Ferencet a Wesselényi-féle összeesküvésben való részvétele miatt 1670-ben kivégezték. Elkobzott
birtokait Széchényi György püspök és testvére Lõrinc szerezték meg. A szentgyörgyvári uradalom egészen a 19. század második feléig
Széchényi Lõrinc leszármazottainak kezén maradt.
A vár falai nem maradandó anyagból hanem fából készültek. Alaprajzát Turco hadmérnök 1570 táján készített felmérésébõl ismerjük. A
várõrség általában 40 gyalogosból és 15-20 lovasból állt, akik számos portyán vettek részt, és eredményesen védelmezték a török ellen
a 16. század közepe táján a vár közvetlen közelébe költözött falut és magát a várat. A törökkor, a Rákóczi szabadságharc idején a vár
már nem játszott szerepet a hadi eseményekben, menedékül szolgált a falu népének. A harci cselekményeknél súlyosabb kárt okozott az
1711. évi pestis járvány, amelynek 11 fõ esett áldozatul.
A béke beköszöntésével a vár egykori védelmezõi illetve leszármazottai is áttértek a gazdálkodó életmódra, de ez távolról sem jelentett
békés életmódot, hisz a katonáskodó múlt miatt "szabadosok" voltak, tehát rájuk nem vonatkoztak a jobbágyi terhek. A Széchényi
családdal állandó vitában voltak szabadságjogaik védelmében. Minden igyekezetük ellenére a 18. század végére jobbágyi állapotba
süllyedtek. Ebben szerepet játszott, hogy a falu határa az írtásföldeket kivéve a birtokosok tulajdonában voltak, akik megszervezték a
majorsági gazdálkodást. Ennek munkaerõ szükségletét részben a betelepített jobbágyokkal, részben az "õslakosokra" rákényszerített
robottal tudták biztositani.
A lakosság életében nemcsak a földmûvelés, a szõlõtermesztés és az állattartás -ezen belül elsõsorban a szarvasmarha tenyésztés játszott fontos szerepet, hanem a Zalában és szélesen elterülõ mocsaraiban való halászat is. Az 1770-es összeírás szerint a 60
családfõbõl 19 volt halász. Az 1793-as összeírás külön kiemeli a rákászás fontosságát, megemlítve, hogy a nyári idényben hetenként 3040.000 rákot vásárolnak fel, és szállítanak Bécsbe innen a kereskedõk.
Uradalmi központként az egyházi életben is központi szerepe volt a falunak. A 18.század elején a szentgyörgyi plébánia filiáléi voltak
Kustány, Sármellék, Köszvényes és Hídvég, holott 1725-ben a mai temetõ területén lévõ templomnak már csak a kõfalai állottak. Ezt az
épületet sorsára hagyták és a falu belsejében emeltek egy fatemplomot.
Padányi Bíró Márton püspök aztán 1755-1757-ben kõtemplomot építtetett a helyén.
Ezzel egyidejûleg állították helyre a plébániát is. Az egyház egy egyosztályos iskolát is mûködtetett, amelyet 1746-ban említenek elsõ
ízben. 1771-ben, az akkori tanító, Zsigrai László az írás-olvasás, a számtan és a hittan mellett még latint is tanított, de panaszkodott,
hogy a szülõk nem járatják iskolába a gyermekeket. Az iskolaépületet a tanító lakással együtt a lakosságnak kellett rendben tartani.
1839-ben már "romladozó" állapotban volt, de 1842-ben az uradalom felújította az egész épületet (igaz cserébe 6 robot napot követelt
minden lakostól).
A falu lakossága a 18. században és a 19. század elsõ felében viszonylag lassan növekedett, még a II. József által elrendelt
népszámlálás 1785-ös adata szerint is csak 354 fõ élt a faluban. A stagnálást mutatja, hogy a lakók száma 1829-ben is 356 fõ volt. A
népesség növekedése ezt követõen vett nagyobb lendületet, amelyben minden bizonnyal szerepet játszott a Zala szabályozása, amely a
mûvelhetõ területet jelentõsen megnövelte (az más kérdés, hogy Zalaváron a lakosság is részesült a mocsártól elnyert területekbõl, míg
Szentgyörgyváron ez az uraságot gazdagította.) 1835-ben a csaknem 500 holdas mocsári területnek több mint 90 %-os "posványos
bereknek" minõsült. és a maradék vizes rétként szerepelt, ugyanezen terület megoszlása a század végére úgy alakult, hogy 35 hold

szántó, 233 hold rét, és 224 hold fás- ill. réti legelõ. A népességszám 1857 -re 558 fõre, majd 1890-ben 700., 1920-ban 765, 1941-ben
pedig 809 fõre emelkedett. Ez jelenti a csúcspontot a lakosságszámban. Ezután egyre gyorsuló fogyás figyelhetõ meg: 1949-ben 792,
1960-ban 676, 1980-ban 429, 2001-ben mar csak 324 lakosa volt a falunak.
A népességszám alakulásában fontos szerepet játszott, hogy a népesség birtokszerkezete nagyon rossz volt és vasúttól távol esve, a
kereskedelembe is alig tudott bekapcsolódni a falu. Az I. világháborút követõen a Nagyatádi-Szabó féle földosztás során mindössze 81
holdat osztottak szét 80 gazda között. 1935-ben a 395 birtokosból179-es 1 hold -nál kisebb, 181-es 1-5 hold közötti birtokkal
rendelkeztek. Ezen a helyzeten az 1945-ös földosztás jelentõsen változtatott, hisz 1008 kataszteri hold területet osztottak szét 331
földhöz juttatott között. A gyors intézkedés nem minden lakos egyetértését nyerte el. PI. az alsómánd pusztaiak külön fordultak
segítségért a - miniszterhez, de az egykori cselédek az 1947-ben kiosztott 470 kh tartalékterületbõl csak 130-at kaptak meg, a többit
idegen községbeliek között osztották ki. A helyzetet
bonyolította, hogy a faluban és Mándpusztán nagyértékû uradalmi épületek és felszerelések voltak. Ezek kezelésére 1946-ban
Szentgyörgyváron, és Alsó- ill. Felsõmándon külön földmûves szövetkezetek alakultak, elsõsorban a volt cselédekbõl.A lakosság a
földosztáshoz hasonlóan igényt tartott új házhelyekre, építési területre is. 1947 második felében hoztak végleges határozatot a
házhelyek ügyében. 1948-ban különbözõ helyeken összesen 72 házhelyet mértek ki, amelybõl ugyancsak fõleg volt uradalmi cselédek
részesültek. Az egyéni gazdálkodás kibontakozására nem sok idõ maradt, 1948-ban elõször Felsõmándon, majd Szentgyörgyváron
megalakult a szovjet típusú termelõszövetkezeti csoport Szabadság és Vörös Csillag néven. Ezek a III.kategóriás tszcs-k, amelyekben
már komoly szerephez jutott a közösen végzett munka 1956-ban feloszlottak. 1958-ban alakult meg az új termelõ szövetkezet. Tagjainak
száma 1968-ban megközelítette a 200-at, a faluban 506 szarvasmarha - ebbõl csaknem 300 a tsz tulajdonában - és 709 sertés volt. A
tsz elõször a zalavári tsz-szel egyesült, majd azzal együtt a sármelléki tsz része lett.
1945 után jelentõs változások játszódtak Ie a lakosság életminõségében. A lakóházak száma nem csökkent a népesség számmal
arányosan. Sõt az 1941-es 135-rõl 1960-ra 164-re nõt, és 2001-ben is 150 lakás volt a faluban. Villamos áramot, buszösszeköttetést
kapott a falu. Új iskolát építettek, bár az 1970-es évek központosítási törekvéseinek ez áldozatul esett, és ma nincs a községnek iskolája,
a gyermekek a sármelléki iskola tanulói. A rendszerváltást követõen tovább javult az infrastruktúra. 2001-ben nemcsak minden háztartás
rendelkezett villamos energiával, de minden lakóház rácsatlakozott a vezetékes vízhálózatra, és 36 háztartás kapcsolódott rá a földgáz
vezetékre. A telefon fõvonalak száma 83, a személygépkocsiké 57.5 kiskereskedelmi üzlet van a faluban és 16 mûködõ vállalkozás
(ebböl11 egyéni vállalkozás, 1 betéti társaság és 4 kft.). Az 1870-es közigazgatási reform következtében kisközségként a sármelléki
körjegyzõséghez tartozott. 1907 -tõl belügyminiszteri döntés alapján az alsópáhoki körjegyzõséghez került, majd 1946-ban önálló
községgé vált Szentgyörgyvár. Az 1950- es tanácsi törvény értelmében újra Sármellékhez került. A rendszerváltást követõen önálló
önkormányzat alakult, de a jegyzõi teendõket továbbra is Sármellék látja el.
Forrás. NIKÉ Kft. Rendezési terv, Régészeti alátámasztó munkarész (Dr.
Müller Róbert) 2002
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Településszerkezeti összefoglaló
Szentgyörgyvár már az újkõkortól lakott volt. Mai, kissé szokatlan formája 3 , török kori falu egyesítésével alakult ki (Szentgyörgyvár,
Betefa és Mándhida)
Az õsi Zala-völgyi utat itt keresztezte a Keszthely-Zalaegerszegi út, mely révátkelõvel
fontos csomópont volt és ma is meghatározhatja a falu jövõjét.
Mándhidán (1273-1430-ig) nádori gyûléseket is tartottak.
Az átkelõt vár védte, melyet Remete-laknak vagy Berekpuszta-laknak is neveznek. A várat
palánk övezte és a török veszély miatt a vár védelme alá költözött a falu. Addig a
középkori Szentgyörgy falu a temetõtõl dél és nyugat irányban lévõ domboldalon
telepedett Ie, középkori kápolna körül. " A Békavárnak nevezett várról 1444-tõl tudunk. A
Vajdafiak és Bánfiak építették birtokaik védelmére.
Mánd határában malom is volt, téglavetõ és hamuzsír-fõzéssel foglalkoztak.
A falu birtokosai a Nádasdyak, majd a Széchenyek és Gersei Pethõk lettek.
A szõlõ mûveléssei is egyre jelentõsebben foglalkoztak, 1696-ban 80 kapásnyi (80 ~ x
150 négyszögöl), 1780-ban már 511 kapásnyi kiterjedésû a mûvelt szõlõterület A
szõlõhegyet ma is látható, de valaha, szépen gondozott gyepû kerítette körbe, amelyet
csak az utaknál felállított kapuk szakítottak meg. Ilyen kapu volt az alsópáhoki
bekötõútnál, pl. a Cinderi kapu. Az egyes gyepûszakaszok nevére ma is emlékeznek az
idõsebbek: Bóha gyepû, Kapsi gyepû, Berta gyepû. Egyetlen utcája szerényen
meghúzódott a hegynek nevezett domb lábánál, de azért kellõ távolságban a Zala folyótól, nehogy gyakori árvizei kárt tegyenek benne. A
keskeny szalagtelkek végén az egymással szemben sorakozó házak végoromfalukkal dõltek az utcára, elõttük nem volt még virágoskert,
csak egy poros út, két kis ablakukkal az alsó sor házai a hegyre, a fölsõ sor házai a Zalára tekintettek. A fölsõ sor a templomnál és a régi
iskolánál (ma orvosi rendelõ) ért véget, az alsó sor pedig a plébános kertjénél, mert azután már az uradalom épületei magasodtak föléje.
Régi résznek számított még a Kutyoréknak vagy Saroknak nevezett Dózsa György utca is.
1755-57-ben új kõtemplomot építettek.
1800-1802-ben a templomot felújították és új plébániaházat építettek.

Vendégfogadó is volt a faluban. A plébánia egyosztályos iskolát mûködtetett.
A faluban csak a templom és az uradalmi épületek készültek téglából, a parasztházak mind földbõl, ritkábban vegyes falazattal. Az
okszerûen gazdálkodó Széchenyi uradalom szigorúan megtiltotta az értékes faállomány építkezésre történõ vágását. Helyette
szorgalmazták a földbõl való falazást. Ellenezték a szalmával való tetõfedést is. A zsúp- és nád héjazathoz elég volt a kevesebb és
silányabb pózna.
Szentgyörgyváron a régi házakat többnyire rakott sárfalból emelték. Helyi neve sárgombócfal, gombócfal. Tartósabbnak és jobbnak
tartják, mint a tömésfalat, mert az egymásra halmozott sárgombócok saját súlyuknál fogva összepréselõdnek.
1862-tõl a birtokos az Oltay család lett, majd a falubeli kastély gazdasági épületeivel és Alsómánd maradt a birtokukban, de
Felsõmándpusztát Nemestóthy Szabó Lajos vásárolta meg 1889-ben, aki korszerû gazdaságot épített ki, cselédei is Felsõmándpusztán
laktak.
A falu népessége egyre gyarapodott, nem volt ritka, hogy egy udvarban két család is lakott. A Nagyatádi Szabó féle földrendezési
törvény lehetõvé tette, hogy a rászorulók a földesúrtól házhelyeket vehessenek. Szentgyörgyváron a Templom utcának nevezett részen
épültek a nagyrészt ma is álló házak. A Cseléd somak, Cseléd utcának is nevezett új Kossuth utcai rész egyenes folytatása a réginek. A
2. világháború után az Oltay birtokon szolgáló cselédek itt telepedtek Ie hajdani uruk nekik juttatott földjén. A cselédeknél általában sok
gyermek volt, s egyetlen szobában szorongott a gyakran 8-10 fõs család. Felsõmándon pl. a közös konyhában négy asszony fõzött négy
tûzhelyen. A faluban lakó cselédeknek valamivel jobb volt, itt két asszony osztozott a konyhán.
Felhasznált irodalom:
Dr: Müller Róbert, Szatlóczki Gábor, Haász Gabriella, Petánovics Katalin:Szentgyörgyvár története
Épített értékek védelme

Mûemlékvédelem
A település egyetlen mûemléki védett épülete a római katolikus templom, mely a Templom utcában található,
hrsz. 175., mûemléki száma 5010.
1755-57-ben Padányi Biró Márton veszpréml püspök építtette az "új kõtemplomot (és állíttatta helyre a
plébánia házat barokk stílusban.
1800-1802-ben a templomot felújították (részben átalakították eklektikus stílusban)
1687 -tõl a vár és uradalom a gróf Széchenyi család birtoka. 1874-ben Oltay Sándor vásárolta meg a falubeli
kastélyt, udvarral, kerttel és a gazdasági épületekkel. Ezen uradalmi épületekbõl mára csak a "csillagmagtár"
látszik megmenthetõ állapotúnak. Központi fekvése, építészeti adottságai miatt mûemléki védelemre
javasoljuk.

Zöldfelületi rendszer
Szentgyörgyvárnak kevés belterjesen kezelt vagy kezelhetõ zöldterülete van. Szinte kizárólag csak egyes magánkertek és a
templomkert mondható gondosan fenntartott zöldfelületi egységnek.
Jelentõs és jellegzetes elemegyüttesek a belterületi erdõfoltok, kiterjedt fásítások, befásodott rézsûk, vízmosásos, meredek
domboldalak, ilyen a Széchenyi pince fölé emelkedõ domb borítottsága. Jelentõs talajvédelmi szerepük és hangulatos karakteres
szépségük miatt jelentõsek
A fasorok lineáris rendszert és ökológiai hidakat alkothatnak a belterület és a külterület között, . A belterületben nem jellemzõk a fasorok.
A település központ, a buszforduló külsõ körében díszlik egy kistermetû fákból álló kiültetés.
A Szentgyörgyvári patak északi partján a kisebb méretû régi majorság déli szomszédságában húzódik a település szinte egyetlen
közparkja, 1200 m2 hasznosítható felülettel.
Új közpark, illetve természetközeli állapotban megõrzött közterület kialakítására és fenntartására van lehetõség az északi major telke, a
magtár és a lakatosmûhely nyeles telke közötti terület, valamint az intézmények környezete igényesebb zöldfelületi együttessé alakítható
7430 m2-en.
A Hegyi utca keleti oldalán megnyitott 1400 m2-nyi közpark és játszótéri felület a falu ÉK-i részén élõk számára nyújt szabadtéri,
közterületi pihenési lehetõségeket. Új díszítõ értékû zöldfelülettel vagy kisméretû közparkkal szükséges elõteret képezni a már említett
Széchenyi pince és Bormúzeum telke és új bejárata elõtt. Az ezzel kapcsolatos rendezést ki kell terjeszteni a kocsma és az üzlet
elõterére is.
Intézménykert
Legkiemelkedõbb a templom környezete (2400 m2 vízszintes vetületi területe) sajátos terepalakulataival, a gyepfelületben felnövõ, idõs,
értékes, lombos és fenyõfákkal. Az önkormányzat és kultúrház telkén közel 600 m2 növényzettel borított zöldfelületen az idõs és helyi
védelemre javasolt fák képviselnek értéket. Az itt elhelyezett játszószerek jelentik a falu egyetlen játszóterét
Zöldfelületi jellegû intézmények
A köztemetõ és a létesítendõ sportközpont.
A temetõ védelmet igénylõ növényzetével 5600 m2 területe hosszú távon is szolgálja a falut. 30 m széles védõterülete nyugaton
beerdõsített lejtõs telekvégeket érint, K-en az újonnan belterületbe vont terület szélsõ telkének kis részét érinti a védõterület, ahova
építkezni nem lehet. Összefoglalva a zöldfelületi elemek mindegyike kertépítészeti engedélyezési és kiviteli tervek alapján létesülhet.
Meglévõ erdõterületek

Legnagyobb összefüggõ erdõ a Mándi erdõ a közigazgatási terület ÉK-i oldalán Felsõmánd puszta és Alsómánd pusztától keletre
húzódó erdõterületek mezõgazdasági területen belüli áthidaló és erózióvédõ szerepet töltenek be.
Néhány erdõfolton kívül az Alsópáhok területéhez tartozó és Szentgyörgyvár területére keskeny sávban átnyúló Alsópáhoki erdõ,
valamint a Sármelléken folytatódó Zala menti erdõsáv képezik a külterület kevés erdõállományát.
Speciális helyet foglalnak el, környezeti szempontból fontos erózióvédõ és talajvédõ szerepet töltenek be a kiskertes gazdálkodás
összefüggõ területén, a szõlõskertek között megjelenõ erdõrészletek, elhúzódó sávos erdõállományok.
A patak menti galériaerdõnek nagy jelentõsége, van védelmét helyi és kistérségi szinten el kell látni és biztosítani kell.
Általános mezõgazdasági területek - szántók
A külterület jelentõs része szántó. Felsõmánd nyugati dûlõ, Újmezõ és délen a Devecseri- vagy Hosszúholdak nyugati dûlõ,
Hosszúholdak keleti dûlõk lapos vagy enyhén emelkedõ felszínûek. A 76-os úttól keletre Felsõ- és Alsómánd keleti dûlõk emelkedõ
hullámos felszínû domboldala erózióra hajlamos szántóterületek. Ilyen még a Szentgyörgyvári Temetõi földek is.
Földutak, mezsgyehatárok és a külterületi lakotthely teleksorának keleti farmezsgyéjén nagy szükség van a talajvédõ, 10-15 m széles
erdõsáv ültetésére.
Gyepgazdálkodási terület
Különleges gyepterületek országos szintû védelemben részesülõ, a lápkataszterben nyilvántartott területek. A Berekpuszta-lak néven
megjelölt és elkülönített helyrajzi számú földrészek összessége a Zalaegerszegi út északi oldalán lévõ, legmélyebb fekvésû Zala-menti
területek. A területen átfolyó árkot természetes formájában kell megtartani, állandó vízutánpótlást biztosítani kell. Kerülni kell a kisvizes
állapotokat és az ezzel járó kiszáradást.
A Zala menti berek és rét mûvelési ágához tartozó mélyfekvésû, magas talajvízállású vízparti területek a meridionális völgyrendszer fõés mellékvízfolyásai menti vízminõség védelmi zónáknak foghatók fel. Sajátos flórával és faunával a vizes élõhelyek speciális helyi
változatát képviselik. A folyómenti árterületek galériaerdeiben eredetileg is meglévõ keményfaligetek (szil, tölgy, kõris) állományainak,
valamint fûzes ligeteinek megmaradt töredékével tarkított nedves réteket és legelõket védeni kell. Zala-berek egész sávjában az
erdõgazdálkodás és a gyepterületeken egyaránt az új telepítésekét az eredeti fafajokra és ökológiai társulásokra szükséges tervezni.
•A gyepgazdálkodásban a kétoldalú védelem részei az élõ vízfolyások és övcsatornák mentén húzódó nedves rétek, amik védendõ
természetes vegetációjú területek, és egyben az élõvizek természetes állapotának megmaradását biztosítják, illetve a vízfolyások menti
50-100 m széles védõfunkciót ellátó vízminõség-védelmi gyepes sávok.
•A mûvelhetõ legelõként hasznosuló földrészek közül a fõbb vízfolyásoktól minden irányban max. 100 m távolságban húzódó
földrészeken extenzív gyepgazdálkodás és állattartás folytatható.
Kertgazdasági terület
Szentgyörgyvár külterületének döntõ hányada kertgazdasági terület. Javarész I. osztályú, kisebb részben II. osztályú szõlõkataszteri

területekhez tartoznak. Délen Sármellék szõlõskertjeihez csatlakozó Hosszú-holdak dûlõ középsõ része is kertgazdálkodási területhez
sorol be és alakul át.
Cél a táj értékeinek megtartása és a dombvidéki minõségi bortermelés fejlesztése a szõlõterületek megõrzésével. Földtulajdonjogi
szempontból is a földhasználat állandósítása a cél. A 7-12% nagyságrendû lejtõkategóriákban a természetes, illetve a hagyományoknak
megfelelõ állapot megtartása szükségszerû. Ennek megfelelõen a hagyományok fajok visszatelepítése, a fajok diverzitásának
megtartása elengedhetetlen.
A déli kitettségû domboldalak szõlõskertjei alatt kialakult kiskert-gazdálkodás már döntõen szántóföldi mûveléssel hasznosított
területeken jött létre, ezért szántóföldi hasznosítású kertek is keverednek szõlõültetvényekkel. A domboldal felsõ részén és a szoknya
részén is pincék és üdülési céllal létrehozott építmények egyaránt találhatók.
A jövõre nézve a szõlõhegyi építkezés azonosságát és egyben sokszerûségét az egész borvidék területén meg kell õrizni, tekintettel az
elsõosztályú szõlõkataszteri területi minõsítésre.
Kiskertgazdálkodás telkein és a gazdálkodás összefüggõ területén figyelembe kell venni a talajvédelem szempontjait, a szõlõhegyet
feltáró út menti és az egész területre jellemzõ eróziónak fokozottan kitett hegyoldalon.
A balatoni kiemelt minõségû borvidékek második vonalának szõlõhegyei esetében is támogatni kell a mûvelés visszaszorulását és a
szõlõtermesztés elsõdlegességének csökkenését. Szükséges természetes módon, gyepes, földes formában megtartani a földrészleteket
megközelítõ utakat, amelyek megakadályozzák a nagyobb összefüggõ felületeken hamarabb meginduló eróziós folyamatokat. Ezért
célszerû a mellékutakat vízelvezetõ jelleggel megépíteni, a szõlõsorok között pedig gyepes sorközöket és vízelvezetõ sávot létesíteni. A
gyomirtó használatát kerülni kell. Célszerû zöldtrágyát alkalmazni.
A régi hegyközségi jellegû gazdálkodási forma folytatása válik szükségessé napjainkban és a jövõre nézve is. Ezzel együtt az üdülés
szõlõhegyi formáját sem lehet teljesen elvetni, azonban a helyi üdülési célra használt telkeken való építkezés formáját szigorúan, a
tájkarakternek megfelelõen kell szabályozni.
A volt zártkertek természetközeli szõlõ-gyümölcs gazdálkodása, pincészetek mellett az újabb és legújabb kiskertes telepek üdülõterületté
válásának feltétele a közmûvesítés. A nehéz és bonyolult terep költségessé teszi a kábelek földbe vezetését, azonban a különleges táj
vizuális értékeinek védelme mindezt megkívánja, amit egyben a Balaton Törvény meg is erõsít.
Összefoglalva
A növénytermesztés és állattenyésztés helyi megjelenése a táj speciális adottságaihoz igazodó környezet és tájkímélõ gazdálkodással,
karbantartó, fejlesztõ és környezetszennyezést megelõzõ szemlélet birtokában lehetséges csak.
Vízgazdálkodási területek
Vízfolyások
Szentgyörgyvár legjelentõsebb vízfolyása a közigazgatási terület nyugati határán folyó Zala. A zalai dombság meridionális, dombvölgy felosztását követõ völgyek mélyvonalán csatornák és árkok szelik át az alacsony mezõgazdasági területeket. Az említett

vízfolyások által közrefogott mélyfekvésû rét-legelõ zónát újabb, alacsonyabb rendû árkok osztják fel.
A Zalába két ágon befolyó Büki patak vízminõségének védelme a Zalai vízrendszer minõségének feltétele. A Szentgyörgyvári és
Köszvényesi patakok és a kis vízfolyások mentén megjelenõ töltések rézsûin és a víz menti laposokon természetes patakpart
formációit és vegetációját szükséges megtartani, illetve visszaállítani a természetközeli állapotot.
Lápok
A közigazgatási terület északi, Nemesbükhöz kapcsolódó részén Szentgyörgyvár-Berekpuszta-lak rét és legelõterületei
megközelítõen 20 hektárnyi területen az országosan védett lápkataszterhez tartozó területek
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Milyen a mai Szentgyörgyvár egy külsõ szemlélõ számára?
Szentgyörgyvárra érkezéskor a legszembetûnõbb a gyönyörû táj, és hogy ez
mindenhonnan látszik is.
A falu nagy része egy átmenõ útra van felfûzve, ahol a telkek lenyúlnak a Zala völgyig.
Különleges a település központja, ahol mivel régen itt voltak az uradalmi birtokközpontok,
mezõgazdasági épületek találhatóak a templom, a polgármesteri hivatal és a mûvelõdési
ház közvetlen szomszédságában. A 2003-s rendezési terv próbálkozott mind a központi
major mind Felsõmánd turisztikai irányba való fejlesztésével, azonban e törekvés a
tulajdonosi igényekkel nem találkozott.
Sz 5

A fõközlekedési útvonal egy gépkocsi gyors áthaladási igényére lett felújítva mely
figyelmen kívül hagyja a kialakult beépítést. A sebességgel való úttartáshoz megemelt
koronaszinttel a terepszint alá süllyeszti a meglévõ házakat.
Szerencsére az újabb lakóutcák nagyon egységesek, csendesek és kellemesek, dús
növényzettel borítottak.
A település központjában a templom közelében található egy történeti apró telkes sûrû
beépítésû lakóterületrész, ahol a házak halmaz szerûen helyezkednek el.
Találhatunk még új beépítésû lakóterületrészt a belterület és a zárkert övezet
találkozásánál, ahol közmûvek találhatóak a levegõs, panorámás telkeken.

4.1 LAKÓÖVEZETI TELEPÜLÉSRÉSZEK

Szentgyörgyvár belterületén az átfogó "falusias
lakó" utcaképen belül megjelenik:
Felsõmánd
Alsómánd
Átmenõ fõút melletti lakóterületek
Templom körüli aprótelkes sûrû beépítésû lakóterületek
Kertvárosias Ady és Felszabadulás utca

Felsõmánd puszta beépített külterület
a település északi végén található, ahol az út keleti oldalán még lakóházak vannak.
Jellemzõ kialakításuk a földszintes magasságukon és a hagyományos 40-45 fokos
tetõhajlásszögön kívül nincsen. Telepítésük, utcafronti megjelenésük vegyes. Várhatóan,
mint az út másik oldalán idõvel gazdasági területté alakul.

ssAlsómánd puszta beépített külterület
Alsómándra az úttal párhuzamos gerincû lekonytyolt tetejû
kúriák a jellemzõek.

Átmenõ fõút melletti lakóterületek

A település belterületén az átmenõ fõút mellett utcára merõleges gerincû kontyolt magastetõ és sátortetõs épület egyaránt megtalálható,
néhány hagyományos tornácos vagy kettõs tornácos, mellék-épületes, tájra nyitott udvarú épülettel együtt. Stílusában vegyes,
tömegében illeszkedõ utcakép alakult ki és sajnos a "gyorsforgalmúra" kialakított átmenõ út is magasabbra került a környezõ telkeknél.
Új épület építése esetén még a kialakult vegyes utcaképnél is követni kell az illeszkedés szabályait.
Sz 5

Templom körüli aprótelkes sûrû beépítésû lakóterületek

A Dózsa György utcában a lakóházak és melléképületek
halmaz szerûen helyezkednek el, általában kisebb telkekeken.
Az épületek jellege megegyezik a település más régebbi
építésû házaival, azaz földszintes, fõként cserépfedésû,
nyereg, vagy kontyolt nyereghtetõvel kialakítottak, rövid
homlokzatán egy ablakkal. A terep szõlõhegy fele induló
emelkedése, a knyargó, keskeny utak a templomra való festõ
rálátások, a megmaradt kukorica górék és melléképületek a
szétszórt házakkal összeségében romantikus látványt
nyújtanak.

Kertvárosias Ady és Felszabadulás utca

Az Ady Endre utca és Felszabadulás utca újabb építésû
lakóházai szabadon állóak, álltalában tetõtérbeépítésesek, az
utcai oromfalon a használhatatlan erkéllyel, a sárga fal és piros
tetõcserép kontrasztjával, rendezett kertekkel.
A legutóbbi években épült szabadonálló házakon pedig az
látszik, hogy keresik a kifejezési formájukat, és többé kevésbé
sikerült változatok után visszatérnek
a
földszintes
elrendezésre.

4.2 KÖZPONTI TELEPÜLÉSRÉSZ

A volt birtokközpont gazdasági épületei köré szervezõdött, ezért még állattartó épületek
talalhatók itt a központi épületek mellett. a cél, hogy a történeti, nagy hagyományos építésû
épületek megmaradhatnak, sõt még épülhetnek is, -melyek a turizmus céljait is
szolgálhatják- mint pl. lovarda, lovas panzió, "lipicai" lótenyészet, kovácsmûhely, magtár, de
fémszerkezetû csarnok jellegû épületek ne épüljenek. A megengedhetõ állatlétszámnál is
figyelembe kell venni a védõtávolságon belüli zaj és szaghatást

4.3 GAZDASÁGI BEÉPÍTÉSÛ TELEPÜLÉSRÉSZ

Felsõmándi gazdasági terület, ahol még védendõ uradalmi gazdasági épület is található,
de már új csarnok is, melyek a haltenyésztés, halfeldolgozás építményei, vele szemben
szolgáltató, árusító-szerelõ telep található.
Közlekedési hálózattal való kapcsolatuk kiváló, épületállományuk csarnok jellegû,
közmûvesítettségük részleges.

4.4 KERTGAZDASÁGI ÖVEZET

A volt szõlõterület felosztott aprótelkes 2-3000 m2 magántelkekre és a volt TSZ
ültetvénye, mely késõbb kárpótlásban kiosztásra került. Az elõdei részen kis gazdasági
épületek találhatók azonban a kistelkes szõlõmûvelésre való igény megszûnt. A
tulajdonosok e helyett pihenõ házakat építenének és konyhakerti vagy gyümölcsfás
gazdálkodást folytatnak. A volt TSZ területet nagyrészt felszámolták és továbbra is
nagyüzemi szõlõtermesztés folytatódik. Szentgyörgyvár rendezési terve lehetõvé teszi a
szõlõterületekben való építést, azonban a Balatoni Törvény olyan feltétel rendszert
támaszt, melyet a tulajdonosok már nem tudnak teljesíteni ( a területnetnek 80%-án
szõlõmûvelést kell folytatni).

AJÁNLÁSOK
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LAKÓÖVEZETI TELEPÜLÉSRÉSZ
TELEPÍTÉS
A
sûrûbeépítésû,
aprótelkes
lakóövezeti
településrészen a családi házak telepítése oldalhatáron
álló, a telken belüli elhelyezkedése az utcára
merõleges rendszerû. A nem utcára merõlegesen
telepített, indokolatlanul, nagy mértékben hátrahúzott
családi ház építése nem javasolt. A családi házak a
telek oldalhatárán állnak, a ház mögött növényzettel
határolva kialakítható a védett kert. Az új beépítésû
lakóterületek már vegyes kialakításúak, azok esetében
a környezethez való illeszkedés szabályai, a
hagyományos formahasználat az irányadóak.
MAGASSÁG
A lakóövezeti településrészén a családi házak
magassága közel azonos. A meglévõ épületek közé
épülõ új házaknak hasonló magassággal kell épülniük,
mint környezetük. A túl magas házak nem illeszkednek
Szentgyörgyvár
történeti
településrészének
utcaképébe.
TETÕHAJLÁSSZÖG
Szentgyörgyváron a családi házak tetõhajlásszöge
közel azonos. A meglévõ épületek közé épülõ új
házaknak hasonló tetõhajlásszöggel kell épülniük,
mint környezetüknek, ami 35 fok és 45 fok közé esik.
TETÕFORMA
A településrészen lévõ családi házak tetõformája
egyszerû. Új házak építésénél a szomszédok
figyelembe vételével kell illeszkedni.

ANYAGHASZNÁLAT (SZÍNEK)
A homlokzatokon a pasztell színek használata javasolt, az
élénk színek kerülendõek a vakolt felületeken. A színes
fém tetõfelületek kerülendõek, valamint a tájidegen
mintáscserépminták. Mindkét esetben a hagyományos
színeket kell preferálni.
KERÍTÉS
Szentgyörgyváron az áttört kerítések kívánatosak, tömör
és nem átlátható megoldások nem elfogadhatóak.
TORNÁCOK
A népi építészet egyik könnyen felismerhetõ,jellegzetes
eleme az oldalsó oszlopos tornác. Ékes példái
Szentgyörgyváron is jól megfigyelhetõek. Ezek az
átmeneti - „külsõ-belsõ” terek készülhetnek az épület
anyagából, de akár fából is, mint azt majd a jó példák
közötti fényképek is jól példázzák. A tornác kialakítására,
elhelyezkedésére is számos, részleteiben eltérõ
megoldás lehetséges. Az arányos, tornácos épületek sora
karakteres utcaképet mutat, mely erõsíti a település
egységes
arculatát
és
identitását.
Új
épület
tornáckialakításával és újszerû átgondolásával tovább
vihetjük e hagyományt új otthonunkba.
AJTÓK, ABLAKOK
Az épületek megjelenését és hangulatát a nyílászárók
nagyban befolyásolják. A zárt épülettömeggel így nyitunk
a külvilág felé, ezért nem mindegy, milyen módon tesszük
ezt.. A hagyományos nyíláskialakítás a történeti
településrészen
jól
megfigyelhetõ:
két
szárnyú,
jellegzetesen két vagy három osztatú, fa anyagú ablakok,
utcai homlokzaton szimmetrikus kialakítással. A történeti
településrészen hosszanti kialakítású, keskenyebbnek
tûnõ ablakokat figyelhetünk meg, sokszor vakolt
kereteéssel. Új ház építésekor érdemes körüljárni a
környéket, és ihletet meríteni, hogy az otthonunk minél
jobban bele tudjon simulni környezetébe, ezzel is
gazdagítva az utcaképet.

RÉSZLETEK
Házunk és kertünk
folyton változó, gazdagodó
élményanyagot kínálnak. Évrõl évre, évszakról
évszakra más képet mutatnak. A növények egyrészt
hangulatteremtõ, díszítõelemek, másrészt hatékony,
természetes eszközei az energiatudatos életmódnak
árnyékolnak! Milyen különleges kaland ennek a képnek
felfedezni a rétegeit!
Míves épületrészletek, mint
– az ereszképzés,
ereszcsatorna tartó és gyûjtõüst,
homlokzati
vakolatdíszek, tornácok épített és fa díszítései mind
mind gazdagítják a települést.
Ahol ilyen értéket találunk, õrizzük meg!
Ne dobjuk ki a múltunkat!
A múlt század elejét idézõ felújított, gyakran már nem
mûködõ kutak, kukoricagórék, földi pincék, jégvermek
és füstölõk megteremtik Szentgyörgyváron az idõbeni
folytonosság érzetét, és gyöngyszemekként díszítik a
települést.
MELLÉKÉPÜLETEK:
Több háznál, ahol a fõépület elbontásra is került,
megmaradtak a jellegzetes melléképületek, pajták.
Ezek jellemzõen a lakóépületek mögött folytatólagosan
kerültek kialakításra.az oldalhatáron.
HOMLOKZATKÉPZÉS, ANYAGHASZNÁLAT
Az épületeink díszítése, vakolatának színezése,
megmunkálása mindig is kedvelt tulajdonosi eszköz volt
településünkön. Használjuk bátran, de figyeljünk a végsõ
összképre! A túldíszített, túlszínezett épület hamar
elveszíti érdekességét, és utána inkább zavaróan hat a
nyugodt, tiszta településképben. A jól megválasztott
homlokzatképzés nem csak a hangulatot, hanem az
épület védelmét is szolgálja. A homlokzat díszítése
nemcsak az utcai oromzaton jelent meg, hanem sokszor
a ház udvari homlokzatára tájolt tornác részletssége
nagyobb szerepet kapott.

KERÍTÉSEK, ANYAGHASZNÁLAT
A régi házak részleteit öröm megfigyelni! Elõdeink fa,
mûkõ és fémmunkái csodálatosak, formakincsük
idõtálló, az alkalmazott anyag szépen öregszik.
Házaink kiegészítõi, a kerítések, lámpák, árnyékolók,
postaládák, korlátok egytõl egyik aktívan alakítják a
végsõ látható képet, hangulatot. Akkor járunk jól, ha
mindent egyforma igényességgel, odafigyeléssel
tervezünk meg, választunk ki, vagy újítunk fel.

KERTEK
Településünknek és épületeinknek egyaránt illeniük kell
abba a környezetbe, amelyet az adott helyen az ember és
a természet közösen formált. A történeti településrészben
a tájba illesztés során a hagyományos településkép
megõrzése az elsõdleges cél. Az elõkertbe ültetett fák,
cserjék helyének megválasztásakor vegyük figyelembe a
ház homlokzati kialakítását, nyílászáróinak elhelyezését.
A kerti építményeket takarjuk, hogy az épület jobban
érvényesüljön. A régi épületek bõvítése, felújítása során
fokozottan ügyeljünk a már meglévõ fásszárú növényzet
megóvására. A ház méreteinek érzetét a környezõ
növényzettel befolyásolhatjuk. Szándékunk szerint magas
növényzettel csökkenthetjük, alacsony növényekkel
növelhetjük a ház méretének érzetét.
Kertünk teremti meg a kapcsolatot a
természettel; annak változása tetten érhetõ benne, hiszen
minden évszakban más-más arcát mutatja. Változatos
növényalkalmazással többféle élõlénynek biztosíthatunk
életteret. Általában a rejtettebb, intimebb hátsó kertrész a
szemlélõ elõtt észrevétlen marad. Sármelléken néhány
utcából azonban mégis megcsodálhatjuk a rendszeresen,
szeretettel gondozott hátsó kerteket, amelyek nem csak
pihenésre, felüdülésre szolgálnak, hanem haszonkertként
gyümölcsöket, zöldségeket is termeszthetünk bennük.
A hátsókerteken kívül sokszor jellemzõ, hogy az elõkert
rendezettsége az áttört utcafronti kerítéssel együtt az
ingatlan tulajdonosának rendszeretetét tükrözi, ne
felejtsük el, hogy régen még fellelhetõek voltak ezen
lakóknak a kitüntetései -Tiszta udvar, rendes ház!táblával. Ez a rendszeretet egyben az utca
rendbetételével együtt járt.

KERTGAZDASÁGI ÖVEZET
1
Épületet építeni csak a szabályozási terven kijelölt építési
sávban szabad.
2
Pihenõszobát és vizes helyiséget is tartalmazó gazdasági
épület építése esetén biológiai szennyvíztisztítót kell
elhelyezni.
3
A terület terepviszonyait csak az épület 5,0m-es
környezetében, maximum 1 m szintkülönbséggel lehet
megváltoztatni.
4
A terület a magasabb rendû jogszabályok által
meghatározott százalékban építhetõk be, de egy épület
bruttó területe bármely esetben 150 m2-nél nagyobb nem
lehet (kivéve a borházakat, melyek egyedi elbírálás alá
esnek.
5
Az épület lejtõs terep esetén lehet kétszintes a lejtõ felöli
oldalon, de az emelkedõ magas oldalán maximum
földszint plusz tetõtér beépítéses lehet.
6
Oromfalon terasz-erkély nem létesíthetõ.
7
Egyszerû épület és tetõformák, a lejtõ rétegvonalaira
merõleges gerinc alkalmazandó.
(Építészeti megjelenéshez ajánlás, valamint a felhasznált
ábrák Krizsán András - Balaton-felvidéki építészeti
útmutató alapján)

TELEPÜLÉSKÖZPONTI RÉSZ
A településközpontban minden épület, akár középület, akár
gazdasági csak egyedi elbírálás alapján épüljön, szakmai tervtanács
döntsön a környezetével együtt ábrázolt projekt megfelelõségérõl.

GAZDASÁGI BEÉPÍTÉSÛ TELEPÜLÉSRÉSZ
A HÉSZ és az OTÉK elõírásainak megfelelõen beépíthetõ.

MEGÕRZENDÕ ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEK
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A 2016. évi LXXIV. törvény alapján
a településkép védelme szempontjából kiemelt területek
1) a mûemlék területe és a mûemléki 2) Natura 2000, kiemelt
környezet területe, valamint a a régészeti természetmegõrzésû területek
érdekû terület és a régészeti lelõhely
területe

jelentõségû 3) Tájképvédelmi szempontból kiemelten
kezelendõ területek

4) Nemzeti ökológiai hálózat területe

5) Balatontörvény

6) Országos jelentõségû ex lege védett
lápterületek

JELLEGZETES RÉSZLETEK
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AZ ALÁBBI FÉNYKÉPEK
2002-BEN KÉSZÜLTEK.

JÓ PÉLDÁK, ÉPÍTÉSZETI AJÁNLÁSOK
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Kedves Építkezõ!
Összefoglaltuk Önnek, hogy milyen a település és milyen
arculatot
szeretnénk
kialakítani,
illetve
megõrizni.
Meghatároztuk az ehhez vezetõ beépítési elõírásokat is.
Nem szeretnénk azonban sem a tervezõk, sem az építtetõk
álmait béklyóba zárni, sem a vidék fejlõdését korlátozni-különösen hogy ez a település arculati elõírás hosszú
évekre szólhat ,
-és mert egy általános szabályozás nem lehet célszerû különleges egyedi esetekre-, ezért az elõírásoktól való színvonalas
eltérés lehetõségét is biztosítjuk.
Ennek módja, ha az elkészült terv és annak környezete (min. 2-2 szomszéd) ábrázolásával bizonyítható az alkotás
létjogosultsága, és ezt elbírálandó a polgármester minimum 3 építész zsûritagból álló tervtanácsot hív össze, és a tervtanácsi
döntés alapján településképi véleményt ad ki. A településképi véleményt az egyszerû bejelentés alapján építhetõ lakóépületek
terveinek „e -naplóba” való feltöltéséhez is mellékelni kell
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