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POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ
Tisztelt Lakosság! Tisztelt Érdeklődők!
Nagy örömömre szolgál, hogy átnyújthatom Önöknek Galgamácsa értékeit bemutató Településképi Arculati Kézikönyvet.
Az Országgyűlés a települések jellegzetes és értékes arculatának megóvása és kialakítása érdekében megalkotta a településkép védelméről szóló
törvényt, melynek az egyik legfontosabb, gyakorlati megvalósulást segítő eszköze ez a kézikönyv. A kézikönyv a településünkön található épített és
természeti elemeket mutatja be, egyúttal meghatározva Galgamácsa különleges hangulatát, összegyűjti a jól ismert motívumokat, építészeti
megoldásokat, tematikusan csoportosítva, kerek egésszé formálva az eddigi szemléletünket.
Ez a dokumentum feltárja és ismerteti a településképi jellemzőket, a településképi szempontból egymástól jól elkülönülő településrészeket arculati
jellemzőikkel és értékeikkel, valamint tartalmazza a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatokat. Lakókörnyezetünk színvonala életünk
minőségének egyik legfontosabb feltétele. Otthonunk, valamint tágabb értelemben vett, épített és természeti környezetünk, a településközpont, az
utcák szépsége és korszerűsége nagymértékben hozzájárulnak ahhoz, hogy jól érezzük magunkat mi itt Galgamácsán lakók és idelátogatók egyaránt. A
települési arculat formálása, megteremtése, a településről közvetíteni kívánt kép tartalommal való megtöltése közös feladatunk. Így ez a kézikönyv
irányt mutat nemcsak a települési döntéshozóknak, szakembereknek, de a lakosoknak, az építtetőknek egyaránt.
Felelősek vagyunk azért, hogy régi és új épületeink hozzájáruljanak településünk képének jobbá tételéhez, harmonikusan illeszkedjenek környezetük
hagyományos épített és természetes kincsei alkotta tájba. Kellemes lapozgatást kívánok Galgamácsa új oldalait is fellebbentő kiadványhoz.
Kellemes lapozgatást kívánok Galgamácsa új oldalait is fellebbentő kiadványhoz.
Tisztelettel,
Ecker Tamás
polgármester
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1

GALGAMÁCSA BEMUTATÁSA

1
A Galga völgyének jellegzetes, népi hagyományait őrző Galgamácsa
Község Budapesttől 40 kilométerre a 2102-es és 2105-ös utak
találkozásánál fekszik, a Cserhát-alja és a Gödöllői-dombság lankái
között. Pest megyén belül az Aszódi járáshoz tartozik és tagja a
Veresegyházi Többcélú Kistérségi Társulásnak. Galgamácsa Község
kiterjedése 43,31 km2. Lakóinak száma közel 1.800 fő.
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„ A mácsai templomtorony jaj, de nagy magos,
Rá van írva babám neve, jaj, de aranyos!
Arra mentem, nem tudtam elolvasni,
Csalfa szemem nem tudott rá vigyázni.”
(népdal)
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Mácsa páratlan élményt nyújt az ide érkező
vendégek számára. A Galga-völgye festői
szépségű táján a pihenés mellett lehetőség
nyílik az aktív kikapcsolódásra. A látogatók
lankás-erdei terepen lovagolhatnak, a lőtéren
lőoktatáson, a közeli erdőkben gím- és
dámszarvas vadászaton vehetnek részt, ezeken
felül a környéken számtalan kirándulási útvonal
közül lehet választani.
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A középkor óta lakott település első okleveles említése az 1200-as évekből származik, amikor az
Ákos nemzetség kiterjedt uradalmához tartozott. Érdekesség, hogy a terület teljesen sosem
néptelenedett el, a törökök kiűzését követően pedig északi vármegyék palócaival dúsult fel a
lakosság. A község mellett húzódik a Csörsz árka, amely az Alföldet a Dunakanyartól, Dunakeszi
határától a Vaskapuig nagy ívben körülölelő, az isz. 4. században kiépült nagy földsáncárokrendszer. Az Ófalu a Galga-patak déli oldalán alakult ki, míg a Mácsai Major az északi oldalára
települt. A patakkal párhuzamosan épült meg a vasútvonal, mely az Ófalu északi irányba történő
bővülését lezárta.
A település vallásosságát a címer állata mutatja, azaz az önfeláldozó szeretetet jelképező pelikán,
mely a legelterjedtebb krisztus szimbólumok közé tartozik. Az állat életmódja szerint a kicsinyeit
félig megemésztett táplálékkal neveli, amit a fiókák a bórzsákból szednek ki. Feltehetően ez a
mozdulat félreértelmezéséből születhetett az ismert legenda:
„A gödénytojó szenvedélyes szeretetében oly odaadóan cirógatja fiókáit-csőrrel, karommal-, hogy
azok belehalnak. Három nap múlva előkerül a hím, halott fiókák láttán úgy kétségbe esik, hogy
csőrével felszaggatja a mellét. A sebéből a fiókákra kicsorduló vér életre kelti azokat…”

6

1

1

A kiváló földrajzi elhelyezkedésnek, és idilli
környezetnek köszönhetően a település
folyamatosan gyarapodott, egyre több ember
választotta
lakhelyéül.
Galgamácsa
településképe,
illetve
az
intézményi
infrastruktúrája
szorosan
követte
e
változásokat. Az önkormányzat bölcsődével és
óvodával várja a kisgyermekes családokat,
valamint általános iskola szolgálja a fiatalok
fejlődését.
Az elmúlt években több beruházás is
megvalósulhatott, mely megkönnyítik a
mácsaiak hétköznapjait. Többek között
elkészült a szennyvízcsatornázás, valamint az
utak és a járdák helyreállítása is folyamatosan
zajlik. A Galgamácsai Hétszínvirág Óvoda
energetikai fejlesztésére is sor került, tetejére
napelemes rendszert telepítettek, mely a
gazdaságosabb
energiaellátás
mellett
környezettudatosságra
neveli
a
jövő
generációját.
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A falu lakossága napjainkban is büszkén őrzi
egykori gyökereit, hagyományait. Fontos
számukra saját népszokásaik életben tartása, így
minden évben megrendezésre kerül például az
aratási- és szüreti felvonulás, vagy például a
Szent Iván napi tűzugrás.
E
hagyományörző
ünnepek
alkalmával
megtekinthető a falu saját népviselete, valamint
színes népszokásainak egész sora: húsvéti
öntözködés,
húsvéthétfői
maskurázás,
májfaállítás, mavagyonjárás, Szent Iván napi
tűzugrás, aratási- és szüreti fölvonulás,
szálláskeresés, kántálás, betlehemezés.
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Hősi emlékmű

Szent István emlékmű

Anya gyermekével

A települést csodás szobrok és emlékművek díszítik. A falu vezetősége – szem előtt tartva a
kulturális környezet ápolásának fontosságát – állít a közösség számára fontos emlékműveket, és
biztosítja minőségmegőrzésüket.

Mosó asszony
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A településszerkezet kialakulásában a Galga-patak, valamint a vasútvonal meghatározó szerepet tölt be. Az Ófalu terjeszkedése e két lineáris
rendszer miatt északi irányba megtorpant, így a lakóterületek dél irányába, a Petőfi utca és az Egresi utca melletti beéptetlen területeken kezdtek el
tovább fejlődni. A település másik fejlődési iránya a Mácsai Major környezetében indult meg, melyet Újtelepnek neveznek. A Kossuth Lajos utcáról
(Ikladot és Galgagyörköt összekötő út) leágazva több utcát is nyitottak raszteres szerkezetben, melyek mára szinte teljesen betelepültek. Az
összekötő út északi oldalán pedig további lakóterületek várják az ide költözni vágyókat.
A belterület és a külterület hét-hét különböző karakterterületre és egy vasúti területre bontható, melyek lehatárolásában fontos szerepet játszottak
a Galga-patak völgye, a településszerkezet, valamint a beéptetlen területek természeti-, táji szerepe, értéke.
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VÉDETT TERMÉSZETI ÉRTÉKEK ÉS TÁJVÉDELEM
Galgamácsa a Cserhát-alja és a Gödöllői-dombság lankái között fekszik. A
védett természeti területeket a Duna-Ipoly Nemzeti Park –főként erdősterületei, Natura 2000 természetmegőrzési terület, országos ökológiai hálózat
övezete, valamint az Országos Területrendezési Terv szempontjából
tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezete alkotja.
Tájképileg kiemelt szerepet töltenek be a Galgamácsát övező védett
erdőterületek, amelyek nemcsak az országos ökológiai hálózaton belüli
magterülek, hanem egy részük, Natura 2000 területként, a Nyugat-Cserhát és
Naszály Különleges Természetmegőrzési területhez is tartozik.A Galga- és a
Megyerke-patakok ökológiai folyosót képeznek az ökológiai hálózat
magterületei között, környező területeik jellegzetessége a természetközeli és
mezőgazdasági művelésbe vont élőhelyek változatos mozaikja. A területen
jellemző a löszös talaj, a löszfalban megfigyelhető az –egyre ritkább- parti
fecske fészkelőhelye.
A településhez tartozó erdő- és gyepterületek védelme különösen a biológiai
sokféleség megőrzése, szempontjából, valamint a tájképvédelmi jelentősége
miatt fontos. A település szélén álló idős, csaknem 22 méter magas kocsányos
tölgy (Quercus robur), amelyet helyben Mátyás király fájának is neveznek,
védett táji érték.
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ÖRÖKSÉGÜNK

2
Az egykori középkori templom helyén az 1913-ban emelték a községben ma is
megcsodálható Szent Kereszt Felmagasztalása templomot. Az új, szecessziós
stílusú épület 4 haranggal büszkélkedik, főoltárát pedig a Kispesti nagytemplomból
szállították ide.
A római katolikus templom közelében található a ma országos védelem alatt álló
egykori plébánia épülete, valamint a ma is használt plébánia.

2
A Mácsai Majort, és vele együtt a három főszakaszból álló magtár épületet
Grassalkovich II. Antal az 1700-as évek végén építtette, édesapja halálát követően.
Az egykori barokk stílusú monumentális magtár, amely napjainkban már
Galgamácsa Község Önkormányzatának tulajdona országos szintű műemléki
védelemben is részesült. Építészeti jegyeit tekintve kiemelendő a hattengelyes
szerkezet, illetve a csonkakontyolt nyeregtető.
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A község tájháza az egykori kisbírói lakban várja
látogatóit, és enged betekintést a falu varázslatos
múltjába. Az 1905-ben épített, és időközben
felújított épületben, amely jelenleg országos
védelem alatt áll, iparos műhelyt, valamint
hagyományos
mezőgazdasági
eszközöket,
kisgépeket is megcsodálhatnak a vendégek.
A helyiségek falait Vankóné Dudás Juli híres naív
festő festményei és ceruzarajzai díszítik, amelyek a
helybeliek hagyományait, szokásait örökítik meg. A
tájházat az Ő munkásságának tiszteletére Vankóné
Dudás Juli Emlékháznak nevezték el.
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A fehér színű épület az egykori paraszti porták jegyeit hordozza. A
telekhatárra épült hosszú, egysoros ház három részre tagozódott,
melyben az istálló és a tároló is helyet kapott. A helységekbe a keskeny
tornácról lehet bejutni. A fő homlokzaton dupla hat osztató kicsiny fa
ablakok találhatóak. Az utcára merőleges gerincű nyeregtető csúcsára
fakeresztet helyeztek. A tető deszkaoromzatos, mely a padlás jobb
szellőzése érdekében áttört mintázatú. Az épület különlegessége a
homloktornác, vagyis az oldal- és oromtornác együttes megjelenése.
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A településtől keletre, a domboldalban megbújó
körkápolna a közelben található kálváriával együtt
kedvelt kiránduló- és zarándokhelye a környéknek.
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2
A temető a település határában
fekvő dombon fekszik, ahonnan
csodás kilátás nyílik a falura.
Területén gondosan megmunkált
szobrokat, értékes juharfa sort,
valamint a ravatalozó szépen
felújított épületét tekinthetjük
meg.
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A ravatalozó fagerendás tetőszerkezete és épületének tömege karakteres
építészeti elemként jelenik meg a temetőben.
Az oszlopokon álló, fedett gyülekező tér bevilágítását a tetőszerkezet
oromzatán található nyílással oldották meg.
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ELTÉRŐ KARAKTERŰ TELEPÜLÉSRÉSZEK

3
KARAKTERTERÜLETEK
ÓFALU KÖZPONTI TERÜLETE

NAGY ZÖLDFELÜLETTEL RENDELKEZŐ TERÜLET

FALUSIAS TERÜLET - ÓFALU

MEZŐGAZDASÁGI KARAKTERŰ TEÜRLET

TERVEZETT LAKÓTERÜLET - ÓFALU

TÁJKÉPI JELENTŐSÉGŰ MEZŐGAZDASÁGI KARAKTERŰ TERÜLET

INTENZíV BEÉPTÉSŰ LAKÓTERÜLET

ERDŐS KARAKTERŰ TERÜLET

fALUSIAS TERÜLET - ÚJTELEP

KIEMELT JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETMEGŐRZÉSI TERÜLET

TERVEZETT LAKÓTERÜLET - ÚJTELEP

ÖKOLÓGAIAI FOLYOSÓ TERÜLETE

GAZDASÁGI TERÜLET

VASÚTI TERÜLET

VESZÉLYES HULLADÉKLERAKÓ TERÜLETE

BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK
KARAKTERTERÜLETEI:

3
ÓFALU KÖZPONTI TERÜLETE
A belterület legmagasabb pontjára épült templomot fogják közre a település első
utcái, melyek lakóházai oldalhatáron állóan (fésűs beépítés) helyezkednek el. A
terepviszonyok miatt a telkek nagysága változatos, szalagtelkek (hosszanti telkek)
csupán a Némedi-patak, illetve a szántóterületek irányába figyelhetőek meg,
melyeken belül a lakóudvar mögött többségében zöldséges- és gyümölcsöskert
figyelhető meg. A település ezen részén kaptak helyet a vallási, hivatali, oktatási és
kulturális intézmények, valamint a kereskedelem és szolgáltatás épületei, mint a
posta, takarékszövetkezet, kisbolt.






Gyógyszertár utca
Hétház utca
Iskola utca
Petőfi utca
(Gyógyszergyár u. – Egresi u.)



Posta utca
(Tabán u. – Vasút u.)



Tabán utca
(Váci u. – Posta u.)



Vasút utca
(Petőfi u. – Posta u.)
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Épületeit tekintve a különböző korszakok építkezési formáit lehet felváltva látni. Ezen utcák karaktere, illetve ezen településrész arculata változatos,
hiszen egymás mellett teljesen eltérő stílusú épületek állnak. A központi jelleg leginkább a Petőfi utcában figyelhető meg, ahol nem csak lakófunkciójú
épületek helyezkednek el, hanem például a gyógyszertár, Művelődési Ház, Polgármesteri Hivatal, kisbolt, stb.
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FALUSIAS TERÜLET - ÓFALU
A település falusias karakterű területe Galgamácsa történelmi településrészét fedi
le, körülölelve Ófalu központi területét. Lakóépületeire a „magyar háztípus”, a
főként négyzet alaprajzú, hol nyeregtetős, hol sátortetős épületek jellemzőek, de
számos megmaradt parasztház, illetve újabb építésű családi ház is fellelhető. Ezen
épületek szintszámai a földszinttől egészen a kétszintig terjednek. A tetőformát
illetően sátortetősek, nyeregtetősek, csonka kontyolt tetősek vegyesen. Az
oldalhatáron álló beépítés mellett találunk utcafrontra épült, vagy előkerttel
rendelkező épületet is. Ez a változatosság jellemzi a település utcáit, amelyeknek
megjelenésén látszik a gondozottság, ugyanis fák, színes virágoskertek tarkítják az
utcaképet.






Ady Endre utca
Egresi utca



Petőfi utca
(Egresi utcától)

(Temetőig)



Kéri utca
Kispest utca



Posta utca
(Vasút utcától)

Vasút utca
(Posta utcától)



Váci utca
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FALUSIAS TERÜLET - ÚJTELEP
A magtár épülete már a 19. századi katonai felmérések térképein is felismerhető. A
Galga bal partján, a Kossuth Lajos utcára felfűződött lakott terület a 20. század első
felében alakult ki. A magtár körüli terület a gazdasági funkció megszűnésével
alakult át kertvárosias jellegű lakóterületté.
Az újtelep jellemzője a szabályos utcaszerkezet, az ófaluhoz képest kisebb átlagos
telekméret és a nagyobb beépítési sűrűség. Az épületek között találhatóak régi
tornácos parasztházak, sátor- és manzárdtetős kockaházak és modernebb,
földszint+tetőtérbeépítéses vagy kétszintes sátor- vagy nyeregtetős lakóépületek.
A legújabban épült lakóházak között mediterrán tetős is megtalálható.
Oldalhatáron álló előkertes beépítés jellemzi a teljes területet.








Ady Endre utca
Dózsa György utca
Egresi utca



(Temetőig)



Kéri utca
Kispest utca
Magtár utca

Petőfi utca
(Egresi utcától)



Posta utca
(Vasút utcától)

Vasút utca
(Posta utcától)



Váci utca
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3
INTENZÍV BEÉPÍTÉSŰ LAKÓTERÜLET

A Vácegres felől beérkező 2102 sz.
főút mellet fekvő területek
intenzívebb beépítésű részei a
településnek.
A
településrész
épületei tömegében merőben más
építészeti karaktert képviselnek.
A temetővel szemközti oldalon
nagy alapterületű, középfolyosós
többszintes, nyeregtetővel fedett
társasházak állnak.
A Panoráma lakótelep már kisebb
léptékű, négy sorházas egységből
álló, egy emeletes nyeregtetős
épületekből áll. A zárt tömböket
alkotó lakóépületek vonalára a
fésűs elrendezés jellemző, a
lakásokhoz előkert és hátsó kert
tartozik,
melyben
helyenként
megjelenik a falura jellemző
kerekes kút.


Egresi utca
(Temetőtől Vácegres irányába)



Panoráma lakótelep
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TERVEZETT LAKÓTERÜLET - ÓFALU
Galgamácsa Budapest közelségének, valamint fekvésének és gazdasági
színességének köszönhetően igen kedvelt lakóhely azok számára, akik a fővárosi,
vagy nagyvárosi nyüzsgés helyett a nyugodtabb, természetközelibb településeket
keresik. A település jelenlegi ófalusi lakóterületeihez kapcsolódóan számos
telektípus közül lehet választani, ahol mindenki megtalálhatja a számára
legideálisabb környezetet. Ezen területek jelenleg beépítetlenek, jellemzően
mezőgazdasági művelés alatt állnak.



Zsidóhegy
(Kéri utcától délre eső terület egészen a Temető védőtávolságáig)





Kertek felett
(Panoráma lakótelep területe mellett húzódó mezőgazdasági terület egy
része)
Ady Endre utca folytatása
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TERVEZETT LAKÓTERÜLET - ÚJTELEP
A település Újtelep területéhez szorosan kapcsolódóan szintén kínál beépítetlen
területeket, mely területekről az erdőkre és az előtte elterülő szántóterületekre nyílik
kilátás.






Kiskút utca és a Megyerke-patak közötti terület
Kossuth Lajos utcával párhuzamosan fekvő terület a Megyerke-patak irányába

3
GAZDASÁGI TERÜLET
Galgamácsa két jelentős gazdasági területe közül a fatelep területe közvetlenül a
vasútvonal mellett található, melyet a Magtár útról lehet megközelíteni. A
fafeldoldozással és értékesítéssel is foglalkozó telepen több kisebb épület
helyezkedik el, melyek nyeregtetős kialakításúak és szinezésükben a régi korokat
idézeik: homlokzatuk fehér, a tető téglavörös a fa felületeken (oromfal,
nyilászárók, tornác) a zöld szín dominál. A deszkaoromzaton és a mellvédes
tornácon egyedi mintázat látható.

16

3
A II. világháború után megalakult termelőszövetkezet (TSZ) mai helyén részben beépült ipari-mezőgazdasági funkciójú telepek találhatóak, ahol akár
a különlegesen veszélyes vagy környezetét zavaró gazdasági tevékenységek települhetnek le megfelelő távolságban a lakóterületektől. A jelenlegi
tevékenységek között az állattenyésztés (szarvasmarhatelep), a növénytermesztés és raktározás, betonfeldolgozás található meg. A Kossuth Lajos
utcáról megközelíthető területet a Petőfi utca vágja két részre, melynek déli területén felhagyott üzemanyagtöltő állomás és egy-egy lakóház
található, északi részén több nagyobb gazdasági épület (csarnok, raktárépület) és azokhoz tartozó építmények. Sík területi fekvésének
köszönhetően a domborzati adottságok nem befolyásolják jelentősen a telep épületeinek elhelyezését.

3
VASÚTI TERÜLET
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A könnyed közúti elérhetősége mellett
Galgamácsa vasúti közlekedése is szorosan
bekapcsolja
a
települést
az
országos
közlekedéshálózatba. A vasútvonal az 1800-as
évek végén épült. A mai földszintes, lapostetős
vasútállomást a II. világháborút követően
építették a korábbi kétemeletes épület helyére.
Településszerkezeti befolyásoló szerepe mellett
fontos kapcsolatot biztosít több térség irányába,
ugyanis a település közigazgatási határán belül
ágazik ketté a vonal, melyen naponta több
szerelvény halad át az Aszód–Vácrátót, valamint az
Aszód–Balassagyarmat–Ipolytarnóc felé.
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NAGY ZÖLDFELÜLETTEL RENDELKEZŐ TERÜLET
Galgamácsa belterületén a temető, a focipálya és a templom-parókia kertjében
találhatóak nagy zöldfelülettel rendelkező területek. Jelentős építmények
Galgamácsa külterületén, az egykori katonai célú területen vannak, mely
napjainkban a Magyar Honvédség tulajdonában áll. Az 1980-as években Pest és
Nógrád megye határán, a község közigazgatási területén épült fel a BARSZ-501
troposzférikus hírközlő állomás. Az építmények használaton kívül állnak. (Forrás:
http://falanszter.blog.hu)
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VESZÉLYES HULLADÉKLERAKÓ TERÜLETE
Az Aszód-galgamácsai Veszélyeshulladék-lerakó 1989 óta működik. A magyar és
európai uniós előírásoknak megfelelően kialakított telepen biztosítottak a
különleges kezelést igénylő veszélyes és ipari hulladékok lerakással történő
ártalmatlanításának feltételei, a kiépített infrastruktúra és a műszaki-szakmai
háttér. A lerakón csak meghatározott fogadási paramétereknek megfelelő szilárd,
nem bomló és nem égethető ipari veszélyes hulladékok helyezhetők el. A
hulladéklerakó területét véderdő veszi körbe minden irányban, melynek
állományalkotó fái az erdei fenyves, akácossal és csertölggyel kiegészítve. A
véderdő a lerakó káros hatásait (por- és zajszennyezés) csökkenti, valamint
tájbaillesztési szerepe is van.
(forrás: http://enfo.agt.bme.hu/drupal/keptar/1517)
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ERDŐS KARAKTERŰ TERÜLET
A beépítésre nem szánt területek jelentős részét erdők alkotják, amelyek az
országos ökológiai hálózat magterületeként védett kategóriába tartoznak, a
természetjárás, bakancsos turizmus színhelyei. Az erdőterületek az országos
ökológiai hálózatban betöltött ökológiai folyosó szerepükön kívül, klimatikus,
porszűrő, élőhely-védelmi és tájképvédelmi hatásuk miatt nagy jelentőséggel
bírnak a település számára. Az erdőterület egy része -a település északkeleti
területén- a Nyugat-Cserhát és Naszály Natura 2000 különleges
természetmegőrzési területhez tartozik, főleg cseres-tölgyes, és gyertyánostölgyes társulások alkotják.
Az védett erdőterületek természetvédelmi felügyeletét a Duna-Ipoly Nemzeti
Park végzi, míg a Gödöllői Erdészet galgamácsai erdőtömbjének vadgazdálkodási
és erdészeti feladatait a Pilisi Parkerdő Zrt. kezeli.
A környékbeli erdők nagyvadakban gazdagok, megtalálhatók a nagyvadfauna
főbb fajai: gímszarvas, őz, dámszarvas, muflon és vaddisznó, kisebb testű vadak
közül rókával, borzzal, nyesttel, mezei görénnyel, vagy vadmacskával
találkozhatunk. 2015-ben a Pilisi Parkerdő a Galgamácsán tartotta a gím
trófeaszemlét, amely alkalommal 152 gímszarvas trófeát állítottak ki a
Galgamácsai Vadászháznál. A galgamácsai vadászterületen két vaddisznóskertben
intenzív vadgazdálkodás folyik.
Az erdőtereületen található Galgamácsa Bányavölgyi Vadászlőtér adott színteret
a FITASC korongvadász világbajnokságnak 2017 nyarán.
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KIEMELT JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETMEGŐRZÉSI TERÜLET

A természetvédelmi területek egy része a Nyugat-Cserhát és Naszály
különleges természetmegőrzési Natura 2000 terület részeként nyilvántartott
élőhely. Jellemző élőhelytípusok szubpannon sztyeppék, apannon gyertyánostölgyesek kocsánytalan tölgy és gyertyán állománnyal, valamint a pannon
molyhos tölgyesek.
Néhány jellemző állatfaj: nagy hőscincér, szarvasbogár, havasi cincér, magyar
fésűsbagoly, nagy tűzlepke.
A területre jellemző különleges növényfajok: Tátorján, Janka tarsóka, Piros
kígyószisz, Bíbor sallangvirág.
A Nyugat-Cserhát különlegessége a többféle üledékes kőzet -mészkő, dolomit,
homokkő, agyag stb.- mellett a vulkanikus kőzetek -pl. andezit) jelenléte.
Átlagos tengerszint feleti magassága 250-300 m, legmagasabb pontja pedig az
elszigetelten álló Naszály (652 m). A völgyes területeket jellemzően
szántóföldek foglalják el, a domboldalakon legelők és felhagyott
gyümölcsösök találhatók. A területre a mozaikos élővilág a hegyvidéki és
síkvidéki jellegű élőhelyek, a fás és fátlan társulások egyvelege jellemző. A
növénytársulásokat nagyobbrészt lombhullató erdők, kisebb részben
löszgyepek és lejtősztyepek alkotják.
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ÖKOLÓGIAI FOLYOSÓ TERÜLETE

Az ökológiai folyosó az országos ökológiai hálózat védett természeti
területeit köti össze. Beletartoznak a vízfolyások mente, továbbá a
mezőgazdasági területeket övező védőerdősávok.
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MEZŐGAZDASÁGI KARAKTERŰ TERÜLET
A lankás dombok között fekvő településen a mezőgazdasági
tevékenység jelentős volt régen és ma is, a település beépítésre nem
szánt területét legnagyobbrészt mezőgazdasági- és erdőterületek
alkotják.
Érdekes településszerkezeti jelenség, hogy a lakott területek jelentős
méretű mezőgazdasági területet fognak közre, amelyek a Galga két
partján fekszenek.
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A mezőgazdasági területeket főleg szántóföldek,
legelők és gyümölcsösök alkotják. Jellemző a
természetközeli és mezőgazdasági művelésbe vont
területek váltakozása, amely változatos, mozaikos
tájképet alkot. E mozaikosság megőrzése ökológiai
szempontból elsőrendű feladat.
A Helyi Építési Szabályzat a hagyományos tájhasználat
és a táji, természeti értékek megőrzése érdekében
külön hangsújt fektet a föld védelmére, amely a víz és
szél- általi talajpusztulás megelőzését takarja, ennek
érdekében a mezőgazdasági és erdőterületeken
környezetkímélő gazdálkodási módot, talajvédő
művelést javasol.
A Natura 2000 természetmegőrzési területeken
korlátozott művelési tevékenység folytatható,
csakúgy, mint a rét-gyep-legelő területként kezelt
határrészeken. A kisebb ökológiai értékű - szántó,
intenzív gyümölcsös - gazdálkodási formák helyett
előnyösebb a nagyobb ökológiai értékű - extenzív
gyümölcsös, legelő, rét, kaszáló, nádas – gazdálkodási
módok terjedése.
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ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ

4
ÁLTALÁNOS ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ
A jövőbeni építkezések, átépítések, közterület-formálások során javasolt alkalmazkodni a már kialakult építészeti, arculati elemekhez és hangsúlyt
fektetni a meglévő arányok megtartására. Az építészeti elemek, amelyek meghatározók a lakóépület megjelenésében: a tetőforma, a homlokzat
tagozódása, a nyílászárók megjelenése, a felhasznált anyagok. Az igényesen megválasztott, nem kirívó homkokzatfestéssel, a hagyományos anyagok
használatával (fa, cserép, tégla) felújított épületek mintaként szolgálhatnak az új építések számára is. Az épülettel harmonizáló, jól megválasztott
kerítés és a rendezett udvar tovább emeli lakóépület esztétikai értékét.

A lakóház telken való elhelyezésénél figyelembe kell venni a telek adottságait, a terepviszonyokat, valamint az előírt beépítési módot.
A ház előtti előkert méretét szintén a környezetben kialakult beépítésnek megfelelően kell kialakítani. Az előkertben többszintű növényzet
alkalmazása javasolt, a tájra jellemző növényfajták használatával.
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Épületet bővíteni, melléképítményeket elhelyezni a főépület mögött, annak takarásában, a főépülethez igazodó beépítési módon javasolt.
A legtöbb telken még ma is megtalálható a falusias életformára jellemző hátsó gazdasági épület, a veteményes és a virágos kert. Melléképületet a
lakóépület hátsókertjében, az oldalhatáron ajánlott kialaítani.
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Kerüljük a tájidegen tető és homlokzati színeket. Törekedjünk a településen hagyományos színek
alkalmazására felújításkor, új építéskor. A legjellemzőbb vakolat színek: fehér, halványsárga, halvány
rózsaszín, halványzöld. A településen elterjedt burkolóanyag a mészhomoktégla fehér vagy sárgás
ányalatban.

A szomszédos épületek magassága legyen az irányadó. Azonos magasságú és tetőformájú épületek egyenletes utcaképet alkotnak. Az új
épületeknek a meglévők magasságához kell alkalmazkodni az egységesség érdekében.
Lakóépület építésekor magastető
kialakítása ajánlott, minden esetben
javasolt
figyelembe
venni
a
környezetben kialakult állapotot. Az
építéménymagasság ne haladja meg az
előírt értékeket.

4
LAKÓÉPÜLETEK HOMLOKZATÁNAK MEGJELENÉSE

TELEPÜLÉSI PÉLDÁK

AJÁNLOTT SZÍNEK, MINTÁK

A visszafogott, letisztult, nem hivalkodó színek alkalmazása az épületeken nyugodt településképet biztosít. Ne használjunk élénk, rikító
színeket. A nagyobb felületen világosabb színek, míg díszítésre a sötétebb színek használata javasolt. Színpéldák a homlokzat színezésére:
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Felújítás vagy építés esetén a hagyományos, illetve természetes anyagok használata javasolt (tégla, fa, vakolat). A régi épületek
homlokzatdíszeinek megőrzése, újépítésű épületek esetében a homlokzatok díszítése mészkő, tégla, fa alkalmazásával, ezek
kombinációjával, vagy –vakolt falfelület esetén- harmonikus színkombináció választásával javasolt. A tetőfedés esetén javasolt a
természetes alapszínű, agyag-kerámia cserép használata. Újépítésnél és felújításnál törekedni kell a mikrokörnyezetben jellemző színű és
formájú cserepek alkalmazására.

4
KERÍTÉSEK KIALAKÍTÁSA

A telkek utcafrontján kerítést lábazattal vagy lábazat nélkül is ajánlott kialakítani. Javasolt az áttört kerítés alkamazása, de előkert nélküli beépítés
esetén a tömör kerítés is támogatható, hagyománya van a településen.

A telkek oldalsó és hátsó határán és minden egyéb beépítésre szánt területen áttört kerítést alakítsunk ki.
Használjunk hagyományos építő anyagokat (kő, fa, fém, kovácsoltvas) és a természetes vagy a természetesség hatását keltő anyagokkal burkoljuk
kerítésünket. Színhasználatában, formai megjelenésben törekedjünk az épülettel való harmónia megteremtésére. Szín kiválasztása során a
természetes színeket részesítsük előnyben (földszínek, vagy nyers fa mintázat), ne használjunk élénk, rikító színeket (pl. piros, narancssárga, lila, kék és
árnyalatai). Áttört kerítésünkre ne szereljünk más takaró elemeket, amennyiben szükségesnek látjuk, akkor növényeket használjunk a további takarás
segítésére.
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ÓFALU KÖZPONTI TERÜLET – HELYI AJÁNLÁSOK
LAKÓÉPÜLETEK KIALAKÍTÁSA

Az ófalu központi területen, a Posta utca teljes hosszában a lakóépületek telepítése fűrészfogas (az épületek utcafronti homlokzata az utca
vonalával nem párhuzamos). Új építés esetén ajánlott a telepítés megtartása. Az épületek előtt többnyire kialakításra került előkert, ennek
méretét szintén a kialakult állapot szerint méretezzük.

A Petőfi utcán kívül, a karakterterületen nem ajánlott kétszintes lakóépületek építése. Az épületek nagy része földszintes parasztház vagy
kockaház, így a kialakult állapotnál magasabb épület a viszonylag egységes arculatot megbontaná.
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INTENZÍV BEÉPÍTÉSŰ TERÜLET – HELYI AJÁNLÁSOK
LAKÓÉPÜLETEK KIALAKÍTÁSA (Egresi út alsó szakasza)

Az intenzív beépítű terület karaktere további két részből tevődik össze. Az útszakasz temetővel szembeni területén két-, három- és négyszintes
lakópületek állnak. Az emelkedő térszín miatt a tereprendezéssel egy lépcsőt alakítottak ki, mely elválasztja a területeket. A magasabban és
alacsonyabban felvő telkeket. A terep egységes rendezése érdekében újabb épületek építésénél kerüljük a kiemelt térszíneket.

A területen szabadon álló beépítési mód megengedett. Az épületek
tetőgerincét ajánlott az utca vonalára merőlegesen vagy párhuzamosan
kialakítani.

A Egresi út ezen szakaszán két vagy többszintes épületek alakíthatók ki. A helyi építési szabályzat a kialakult állapot szerinti építménymagasságot
engedélyez. A tetőformát ajánlott a kialakult állapot szerint kialakítani. Ajánott a nyeregtető használata.
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INTENZÍV BEÉPÍTÉSŰ TERÜLET – HELYI AJÁNLÁSOK
LAKÓÉPÜLETEK KIALAKÍTÁSA (Panoráma lakótelep, Egresi út felső szakasza)

Az intenzív beépítű terület másik karakterén sorházas, fésűs beépítés alakult ki. A térszín itt közel sík, ezért nem szükséges új építés esetén az alsóbb
szakasznál tárgyalt tereprendezést figyelembe venni. A sorházas beépítést ajánlott az egységes arculat érdekében megtartani. A területen szabadon
álló beépítéi mód megengedett. Az épületek telepítése a kiakalult állapot szerint fésűs, a tetőgerincük nem párhuzamos az utca vonalával. Minden
épület előtt széles előkert lett kialakítva, ajánlott minden új építésnél az előertes kialakítás a szomszédos épülethez igozodva.

A Egresi út ezen szakaszán kétszintes épületek állnak. A helyi építési szabályzat 5 méteres legnagyobb építménymagasságot eredményez. Ajánlott a
kialakult állapot szerinti építménymagasság megválasztása.
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GAZDASÁGI TERÜLETEK (volt TSZ major és Magtár utca menti fatelep)

A TSZ major területén jelentős mértékű zavaró hatású ipari gazdaság, ipari-mezőgazdasági területen tűz- robbanás- és fertőzésveszélyes,
bűzös vagy nagy zajjal járó gazdasági tevékenységhez szükséges építmények helyezhetők el. Elhelyezhető melléképületek: közmű
becsatlakozási műtárgy, hulladéktartály tároló, kirakatszekrény, kerti építmény, napkollektor, kerti lugas, kerti szabadlépcső, szabadon álló
szélkerék, antenna, zászlótartó oszlop. Elhelyezhető továbbá közműpótló műtárgy, fóliasátor, állatkifutó, trágyatároló, komposztáló, siló,
ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló.
A Magtár utca menti fatelepen nyeregtetős építmények elhelyezése ajánlott. A környezetre jelentős hatást nem gyakorló gazdasági épület
helyezhető el.

A két gazdasági területen a beépítési mód szabadon álló lehet, a megengedett legnagyobb építménymagasság a TSZ major területén 6-10
méter, a fatelep területén 7,5 méter.
Az épületek burkolása csak természetes hatású anyaggal alakítható ki. A színek használata során is törekedni kell a természetességre, a
kialakult világos színek (pl. fehér, halvány sárga) alkalmazása is ajánlott. A rikító, csillogó, természetességet mellőző színek használata nem
javasolt.
Lábazat nélküli drótkerítést ajánlott használni, ami segít a terület
tájba illesztésében.
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MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEK

Mezőgazdasági tevékenységgel kapcsolatos termelő és tároló épületek helyezhetők el. Az épületet minden esetben szabadonálló módon
helyezzük el a területen, úgy hogy a természetes növénytakaró segítségével tájba illeszkedő legyen.
Az épületek burkolása csak természetes hatású anyaggal alakítható ki. A színek használata során is törekedni kell a természetességre,
használjunk fehér, törtfehér, halványsárga, halvány barna árnyalatokat, az épület és tető színének kiválasztásánál kerüljük a rikító színeket.

Az építménymagasság meghatározásakor figyeljünk rá, hogy a legnagyobb magasság ne haladja meg az előírt építménymagasságot. . Ajánlott
a nyeregtető kialakítása.

Mezőgazdasági területen lábazat nélküli drótkerítést ajánlott használni,
ami nem takarja ki a telken található növényzetet, épületet.
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Kertek
A település arculatában jelentős szerepet kapnak a
lakóépületekhez tartozó kertek és az előttük kialakított
zöldfelületek. Eredetileg a hagyományos felosztású kertek
alakultak ki, amelyek virágoskertből, gyümölcsös- és
konyhakertből, esetleg baromfiudvarból állnak. Manapság a
haszonkertek jelentősége csökkenőben van, előtérbe került a
díszkert funkció.
A kertek megfelelő kialakítása segítséget nyújt az épületek
tájba illesztésében, a táj adottságaihoz illő, őshonos
növényfajok alkalmazásával. Az alábbi szempontokat érdemes
figyelembe venni a kertek létrehozásakor:
 Az üres telekre telepített növények csak sok év elteltével
nyújtanak kellemes látványt, ezért a telek rendezésekor a
lehető legtöbb fás szárú növényt javasolt megtartani
 Az idős fák megőrzése (amennyiben nem kiszáradt, vagy
beteg példányról van szó) rendkívül fontos, mivel időben
hosszú folyamat egy nagy árnyékot adó, szép példány
pótlása.
 Az épület tervezésével párhuzamosan, azzal összhangban
javasolt a kert, a külső tér kialakítását megtervezni –
lehetőség szerint szakember bevonásával.
 Burkolt felületek kiválasztásánál törekedjünk a
vízáteresztő burkolat alkalmazására (tégla, fakocka,
terméskő, kavics), hogy az esővíz minél inkább a talajba
szivároghasson.
 Számos esetben egy kerítésre felfuttatott virágos
kúszónövény is hangulatos arculati elemként jelenhet
meg.
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ÉPÍTÉSZETI PÉLDÁK
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Régi, hagyományos lakóépületek felújítására jó példa az eredeti homlokzat helyreállítása és a nyílászárók kiosztásának megtartása. A
homlokzati arányok megtartása szintén követendő. A fa nyílászárók alkalmazása nagyobb természetességet kölcsönöz.
Amennyiben a felújítani kívánt épület oldalsó tornácos, a tornác megtartása előny, mert átmenetet képez a külső és belső tér között. A
tornác befalazása hőtechnikai okok miatt sem javasolt.
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Új építésű épületeknél egyszerű homlokzatalakításra, magastető (nyereg-, sátortető és ezek változatai) használatára, továbbá természetes anyagok (fa,
agyagcserép, terméskő) és színek használatára láthatók jó példák. Az ablakeretek, a tető és a kerítés színének jó megválasztása nem borítja fel a kialakult
településképet. A homlokzatok színe a bemutatott lakóépületeken világos, halvány árnyalatú. A kerti növényzet és az út menti zöldfelület ápoltsága
szintén előnyösen tűnteti fel a lakóépületek megjelenését.
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Nyílászárók

Kertek, kerítések
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UTCÁK, TEREK, PARKOK KIALAKÍTÁSA

Ház és kerítés előtti utcakép







Az utcaképet pozitívan befolyásoló térhatároló elemként –akár kerítés helyetttermészetes, fás szárú növényekből kialakított térhatároló kiültetés is alkalmazható.
Térhatároló sövény telepítése esetén a lombhullató cserjefajokat célszerű előnyben
részesíteni.
Télen is mutatós, tájba illő, a településképet pozitívan befolyásoló sövények kialakítása is
lehetséges, lomblevelű örökzöldek telepítésével
Ahol az utcaszélesség megengedi, javasolt az egységes utcafásítás kialakítása. Néhány
porta előtt szép idős fák is megjelennek, ezzel hangulatos utcaképet teremtve. Díszítő
értékükön kívül árnyékolnak, csökkentik a porszennyezést, és élőhelyet biztosítanak.
Ahol az utcaszélesség nem engedi meg utcai fasor telepítését, ott az előkertbe, a kerítés
mellé ültetett, utcára kihajló szép fa is kifejtheti a pozitív árnyékoló hatást.
A gyepes árkok rendszeres gondozása, növényzettel történő körbeültetése dekoratív
utcaképet eredményez.

A közterek megfelelő, a térségben honos fajtákkal történő fásítása, összefüggő települési zöldfelületi hálózat kialakítása nemcsak településképi,
hanem ökológiai szempontból meghatározó. A gazdagabb élővilággal rendelkező területek között szökséges zöldfolyosók –például fasorokkialakítása.
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KIEMELT RÉSZLETEK
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A település számos érdekes részlettel rendelkezik, melyek a
járókelők figyelmét lépten-nyomon felkeltik. Feltűnőek a helyi
építészeti megoldások, kerítés- vagy homlokzatmintázotok
vagy kiegészítők, melyekkel otthonosabb és egyedibb lesz
valamennyi épület, kerítés.
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MŰSZAKI BERENDEZÉSEK MEGJELENÍTÉSE

A műszaki berendezések az épületek esztétikai megjelenését rontják, ezért a műszaki berendezések elhelyezése az oldalsó vagy a hátsó
homlokzaton javasolt, esetleg építészeti megoldások segítségével takarjuk őket, biztosítva az utcafronti homlokzat és az utcakép
egységességét.
A cégérek esztétikus megjelenése az épület megjelenése és a településkép szempontjából is fontos.
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JÖVŐBELI FEJLESZTÉSEK, LÁTVÁNYTERVEK

EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT
Galgamácsa Község Önkormányzata a Vasút utca 1. sz.
alatti beépítetlen telekre teljesen új egészségügyi
központ építése mellett döntött, mely helyet ad a felnőtt
háziorvosi, fogorvosi, gyemekháziorvosi rendelőnek és a
védőnői szolgálatnak.

Forrás: önkormányzati adatszolgáltatás
Látványterv és helyszínrajz: Magyarterv Kft.
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