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POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTİ 
 

Tisztelt Iharosberényiek! Kedves Barátaink! 
 

Szeretettel köszöntöm mindazokat, akik megtisztelnek minket 

és kezükbe veszik Iharosberény Településképi Arculati kézi-

könyvét. Akár építkezıként, akár tervezıként, akár helyi la-
kósként, akár távolabbról idelátogatóként teszik ezt.  

Nekünk, akik itt élünk Iharosberény a világ közepe. Szeretünk 
itt élni, ebben a csodálatos erdıkkel övezett világban, ülni a 

hatalmas szelídgesztenye fák árnyékában, barátainkkal el-
poharazgatni a szılıben. 

Büszkék vagyunk, - és hisszük joggal lehetünk,- épített- és ter-
mészeti környezetünkre, mely elıdeink áldozatos munkájának gyümölcse, legyen az Inkey 

báró, vagy egy egyszerő parasztember. Az Inkey kastély parkjában lévı több száz éves fama-
tuzsálemek csodájára járnak. De kedvesek nekünk az egyszerő lakóházak, ahol egykor a zsel-

lérek és módosabb gazdák közös egyetértésben éltek. Boldogok vagyunk, hogy szemünk elıtt 
újulnak meg a régi lakóházak és adnak otthont, a XXI. század igényeinek megfelelıen, a mai 

fiataloknak.  

Biztosak vagyunk abban, hogy a múlt ismerete és tisztelete nélkül nincs jövınk, Ezért győjtöttük 

össze a Településképi Arculati Kézikönyvben mindazt, amirıl úgy gondoljuk, hogy megırzendı. 
Szeretnénk bemutatni a bennük rejlı kincseket. Rámutatva arra is, hogy mindez hogyan ıriz-

hetjük, fejleszthetjük. Mi szép és mi nem az, milyen utat járjunk, amikor hozzáfogunk egy-egy 
épület felújításához, legyen az akár a belterületen, vagy a szılıhegyen. Bemutatjuk csodálatos 

parkjainkat és a házak mellett megbúvó kis kertjeinket. Ötleteket adunk az utcakép megszépí-
tésére, mindezt sok-sok képpel szemléltetjük, melyek döntıen Iharosberényben készültek, né-

hány esetben azonban kitekintünk máshova is, ahol úgy gondoltuk nálunk is hasznosítható szép 
példákkal találkoztunk.   

A Településképi Arculati Kézikönyv tartalma a település legbelsıbb ügye, egy lista értékeinkrıl 
és egy elgondolás arról milyen legyen. Ez csak közös munkával, és egyetértéssel készíthetı és 

fejleszthetı. Mi az, amire büszkék lehetünk, mire figyeljünk, milyen legyen a ház, a kert, a kerítés, 
vagy az ablak. A most elkészült dokumentum csak a kezdet, ezt majd nekünk kell, együttes 

munkával tovább bıvíteni. Fontos, hogy ezt a falu közössége tegye meg. 

Olyan falut szeretnénk építeni, amely tökéletes összhangban él és mőködik lakóival, természeti 

adottságaival, hogy amikor eljön annak az ideje felemelt fejjel, büszkén adhassuk át a staféta-
botot az utánunk következıknek. 

2017. november 
Tisztelettel:  

Zsirmon Endre 
 polgármester 
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1. BEVEZETÉS 

Iharosberény dinamikusan fejlıdı, szép fekvéső, erdıkkel, szelídgesztenyésekkel övezett taka-
ros falu, Somogy megye nyugati határán, közel Zalához fekszik. A Zalai dombvidékhez, ezen 

belül is a Zalaapáti-hát kistájegységhez tartozik. Itt találkozik a somogyi homokhát a zalai 
dombsággal. A térség járási központja a 12 km-re fekvı Csurgó, a két település közúti kapcso-

latát a 6801 számú országos út biztosítja. Kaposvárral és Nagykanizsával a 61. számú fıút kap-
csolja össze. A megyeszékhelytıl 59 km-, míg Nagykanizsától mindössze10 km-re fekszik. Lakói-

nak száma 1274 fı. Népessége 2005-tıl 2011.-ig csökkent, majd ezt követıen emelkedést mu-
tat. Területe 49,66 km2, melybıl a belterület 2,19 km2. Határai keleten Inke, délen Iharos, nyu-

gaton Pogányszentpéter, északon Nagykanizsa és Sand. 
 

A község kiváló közúti közlekedési kapcsolatokkal rendelkezik. A vasútvonalak azonban elkerü-

lik, azt legközelebb Csurgón és Nagykanizsán érik el. A Horvátországba irányuló közúti forgalom 
jelentıs része a községen keresztül halad. 

Az országos trenddel összhangban a munkanélküliség itt is csökkent, és napjainkban 
már 10% alatt van. Iharosberényben a kistérség közigazgatási központja, itt van a Közös Önkor-

mányzati Hivatal, melyhez Iharosberényen kívül Iharos, Inke, és Pogányszentpéter községek tar-
toznak. 

Mottó: Az ember a szíve mélyén örökké odavaló, ahol született.”  

(Tamási Áron) 

Forrás:  Somogy Megye Településszerkezeti terve 
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A község domborzata változatos, a dombvidéki és a síkvidéki jelleg egyaránt jellemzı, 
éppen ezért ideális hely a túrázók és a vadászok számára. A környék növényzetére a kocsány-

talan tölgy, a bükkös és a cseres tölgy jellemzı, de találhatunk,- fıleg a belterületen,- számos 
koros platánfát, távoli tájakról idetelepített fenyıféléket is a kastély egykori kertjében. Értékesek 

szılı- és gyümölcstermı területei. Iharosberény a magyar szelídgesztenye ıshazája, itt van az 
ország egyik legnagyobb ültetvénye. Erdei vadállományban gazdagok, az ızek, szarvasok, 

vaddisznók mellett a Tekeres-berki árok a magyar vidrapopuláció fontos élıhelye. 
A közelben országos hírő természetvédelmi területek (Baláta, Ágneslak), halastavak ta-

lálhatók. A környék neves vadászházai folyamatosan fogadják a hazai és külföldi vendégva-
dászokat, de szívesen látott vendég errefelé a nyugalmat, pihenést keresı átutazó, a táj szép-

ségeivel ismerkedı turista is. 
Legfıbb nevezetességei, mőemlékei, az Inkey kastély, és az evangélikus templom, és 

az óvoda kertjében álló Szent Flórián szobor. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      INKEY KASTÉLY 
EVANGÉLIKUS TEMPLOM, 
SZENT FLÓRIÁN SZOBOR 
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Iharosberényt, leginkább gondozott közterületei, megújult közintézményei, virágos kert-
jei, rendezett házsorai, értékes mőemlékei, kulturális értékei teszik vonzóvá, és a mindezt körül-

ölelı csodálatos táj, vadregényes erdıivel, hívogató, barátságos zártkerti pincéivel.  
A település lakói gyakran fogadják barátaikat rendezvényeikre, melyek közül kiemelke-

dik a Berények Országos Ta-
lálkozója és a Gesztenye 

Fesztivál, a falunapi forga-
tagban rendezett vadá-

szati kiállítás, állatsimogató-
val, és egyéb kulturális mő-

sorok.  
A község szeretete, 

az összetartozás öröme tük-
rözıdik a gazdag közösségi 

életben. A nyugdíjas klub 
mellett, Ifjúkor- és hagyo-

mányırzı egyesület, kórus, 
tánc,- és amatır színjátszó 

csoport is mőködik a köz-
ségben. 

 
 

 

A dokumentáció készítıjének feladata, hogy mindezt a Településképi Arculati Kézi-
könyvben (továbbiakban TAK) ,- az itt élıkkel egyetértésben,- formába öntse,.  

  A cél eléréséhez szükséges jogi eszközöket, az ezzel összhangban készülı helyi telepü-
lésképi rendeletben (továbbiakban TR) kell megfogalmazni. A kézikönyv a rendelet alapját je-

lenti.  Mindkettı azonban csak akkor szolgálhatják az Iharosberényieket, ha nem csak kimun-
kálásában, de tettekre váltásában is részt vállalnak. 

A TAK segítséget kíván adni az épített és a természeti környezet helyi értékeinek felmu-
tatására. Bevezeti olvasóját a helyi értékek tárházába, hogy így felismerve értékeinket, büszkék 

lehessünk azokra, és ha majd úgy hozza a jövı, mindenki olyan házat tudjon felépíteni, ami illik 
ide ezért méltán számíthat a közösség elismerésére. Az ember, aki szépet alkot, egy kicsit taní-

tójává válik a környezetében élıknek és mintája az utána következıknek.  
Lesznek a TAK - ban ajánlások, melyek betartása nem feltétlenül kötelezı, inkább csak 

javaslat. Természetesen nem lehet cél a település uniformizálása. Jó lenne azonban egyre töb-
beket megnyerni arra, hogy kövessék a jó példákat.  

Szeretnénk, ha a TAK -al sikerülne, rámutatna arra, hogy egy épület miért szép, hogyan 
tudja majd sikerrel továbbörökíteni a helyi hagyományokat. Jó lenne, ha mindenkivel sikerülne 

elhitetni, hogy nem attól lesz szebb a háza, ha az kétszer akkora, mint a szomszédé.  Mindany-
nyinknak meg kell tanulnia környezetének tiszteletét és ezt csak az itt lakók tehetik meg, együt-

tes összefogással, saját példájukon keresztül.  

A településkép védelmérıl szóló 2016. évi LXXVI. törvény 4.§ (2) bekezdés értelmében: 

„(2) A kézikönyv a – települések természeti és épített környezete által meghatározott – telepü-
lésképi jellemzık bemutatásának és minıségi formálásának eszköze. A kézikönyv feltárja és is-
merteti a településen belül jól elkülönülı egyes településrészek arculati jellemzıit és értékeit, és 
ennek figyelembevételével szöveges és képi megjelenítés formájában javaslatot tesz a telepü-
lésképhez illeszkedı építészeti elemek alkalmazására.”  
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Új településképi követelmények, 2017. szeptember 30. után már csak a TR-ben fogal-
mazhatók meg, hatályukat vesztik a helyi építési szabályzatokban megfogalmazott település-

képi követelmények, ezek többsége beépül az új rendeletbe, de új elvárások is megfogalma-
zódnak majd, így többek között a reklámokra és a reklámhordozó berendezésekre, ezek for-

májára, számára vonatkozóan. 
A TAK és a TR a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési straté-

giáról és a településrendezési eszközökrıl, valamint egyes településrendezési sajátos jogintéz-
ményekrıl szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet tartalmi követelményei alapján – a település 

teljes közigazgatási területére kerül kidolgozásra, Iharosberény Község Önkormányzata Képvi-
selı-testületének 6/2017. (VIII. 3.) önkormányzati rendeletében meghatározott partneri egyez-

tetési szabályok szerint. A TAK egyeztetésében a lakosságon és a jogszabályban elıír állam-
igazgatási szerveken kívül (az illetékes nemzeti park igazgatósága, a kulturális örökségvédele-

mért felelıs miniszter, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala, a megyei kormányhiva-
tal örökségvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatala) rész vesz a Magyar Építész Kamara, a TR 

egyeztetésében pedig az állami fıépítészi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal. A jó-
váhagyást megelızıen, lakosság két alkalommal találkozik a TAK és a TR tervezeteivel elıször, 

amikor ismerkedik és véleményezi az elızetes tájékoztatási dokumentációt (javaslattevı fázis), 
másodszor pedig annak véglegesítése elıtt. Végül mindkettıt a Képviselı testület hagyja jóvá, 

a TAK-ot határozattal a TR-t rendelettel. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

A helyi védelmi értékek bemutatása mellett fontosnak tartjuk a mőemlékek és régészeti 
lelıhelyek bemutatását is. Esetükben azonban a szabályozást nem a helyi szinten hanem tör-

vényben kell kimondani. 
 
 
 
 
 

FORRÁS: Google Map 
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2. IHAROSBERÉNY BEMUTATÁSA 
 

A település dombos vidéken fekszik, része a Zalai dombság Somogy megyére esı dél-

keleti nyúlványának, de része a síkvidéki, Somogyi homokhát. A változatos dombvidék jelentıs 
erózios potenciállal rendelkezik Területét patakvölgyek tagolják, kiterjedt erdık uralják. Felszín-

alaktani jellegét a kistáj dél felé kiszélesedı, lapos hát és a kelet-nyugat irányú harántvetıdé-
sek mentén kialakult dombvonulatok határozzák meg. Éghajlata mérsékelten hővös és mérsé-

kelten nedves. A közigazgatási területet több vízfolyás is érint, melyek a csapadékvizeket két 
vízgyőjtı irányába vezetik le; északon a Miháldi patak a Zala vízgyőjtıjébe, a település többi 

részén lévı vízfolyások pedig déli irányba a Dombó csatornába és onnan a Drávába. A község 
keleti részén vezet a Pádi patak, a Zala- Somogyi határárok, a belterületet is érintıen a Tekeres-

berki árok, nyugaton pedig a Márjás patak. A vízfolyások megközelítıen észak- déli irányba 
vezetnek. A közigazgatási területet a vízfolyások és a belterületen átvezetı 61-es és 6801 számú 

közutak tagolják.   

A község dél-keleti határában jelentıs kiterjedéső HM terület található, melyek a HM 

Kaszó Erdıgazdaság Rt. kezelésében vannak.  A HM területek teszik ki a közigazgatási terület 
18 %-át.  

Növénytársulásaira a Zalai flórajárás jellemzı, melynek legelterjedtebb potenciális elı-
fordulásai a gyertyános kocsánytalan tölgyesek, a zalai bükkösök, a cseres tölgyesek. Az erdı-

mővelésbe fogott területeket vegyes korú, zömmel kemény lombos, ritkábban fenyıerdık bo-
rítják. Talajösszetételét a lejtılöszön kialakult agyagbemosódásos barna erdıtalajok uralják, 

melyek mechanikai összetétele, túlnyomórészt vályog, helyenként homokos vályog. 

A magasabb dombvonulatokon nincs összefüggı talajvízszint. Az alacsonyabb helye-

ken 4-6 m között már elérhetı. Ennél magasabbra csak a völgyekben emelkedik. 

A település szerkezetét a földrajzi, morfológiai adottságok határozzák meg.  Az erısen 

tagolt, dombokkal határolt község dél, dél-keleti része sík, míg északról, keletrıl és nyugatról 
dombok övezik.  A belterületére is a völgy és domb közötti átmenet jellemzı, ebbıl adódóan 

utcái egy részének magassági vonalvezetésében jelentıs szintbeli különbségek figyelhetık 
meg. Leginkább jellemzı ez a Mártírok, a Rákóczi és a Táncsics utcákra, kevésbé a Dózsa 

György, a Kossuth Lajos, valamint a Csurgói út és környékére. A községen áthaladó 61-es számú 
fıút belterületi szakasza, keletrıl nyugat felé haladva; a Rákóczi utca, a Szabadság tér, a Már-

tírok útja és a Kanizsai út. Az út vonalvezetésében egy megközelítıen derékszögő kanyar és 
egy nagyobb dombvonulat található, legmagasabb pontja a nyugati kivezetı szakasznál 

(211,5 m Bf.), a legmélyebb, pedig a keleti bevezetı szakasznál (173,3 m Bf.) van.  A két pont 
közötti távolság 2228 m, a szintkülönbségen 40 m. A belterület fejlett utca és térhálózattall ren-

delkezik, az ún. több utcás falu típusába sorolható.  

         A község településképének egyik markáns meghatározója a telkek viszonylagos 

keskenysége, és igen jelentıs mélysége, egyes ingatlanokon gyakran több lakóépület is talál-
ható ezt nevezzük ún. „soros udvar”- nak. A település központi részén, a Gyógyszertártól a Rá-

kóczi utca elejéig alakultak ki legkeskenyebb,- néha még a 12 m-t sem elérı telkek.  Általános 
az egész településen a falusias, oldalhatáros beépítés.    A községben két központ alakult ki, az 

egyik a Mártírok útja, Csurgói út csomó-pontjánál, itt helyezkednek el az oktatási, a kulturális és 
az egészségügyi intézmények, a másik a Szabadság tér és a Rákóczi utca egy rövid szakasza, 

ahol az igazgatási és a kereskedelmi létesítmények találhatók. Ez utóbbiban az evangélikus 
templom, az elızıben a katolikus templom található. A két egymástól eltérı beépítés a törté-

nelmi idıkben alakult ki, okairól a késıbbiekben részletesen szólunk. 
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    A belterülethez közvetlenül, csatlakoznak a kert és szántó területek. 

   A Balatontól a Dráváig húzódó összefüggı ökológiai folyosó a közigazgatási terület 
keleti részén érinti.  A területek övezeti besorolása (védelmi erdı) beépítésük lehetıségét ki-

zárja.  

A közigazgatási területen 2517,4 ha erdıterület található, melybıl 872 ha 716 m2 a HM 

Kaszói Erdészetének kezelésében van, az erdısültség 51%-os, mely több mint kétszerese a So-
mogy megyei 22,5%-os aránynak és háromszorosa az országos 17%-osnak. Iharosberény kör-

nyezeti- táji adottságai rendkívül kedvezıek, ennek legértékesebb gyöngyszeme a község bel-
területen lévı Inkey kastély parkja, ahol sok növényritkaság is található. 

 

 

VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEK 
Iharosberény a Dél-Dunántúli Nemzeti Park Igazgatóságának mőködési területére esik. 

Az Igazgatóság DDNPI/2071-22017 számú adatszolgáltatása szerint a településen az alábbi táji- 
és természetvédelmi szempontú kijelölések találhatók: 

a)  Natura 2000 területek, a Szentai erdı elnevezéső HUDD 20063 jelő kiemelt jelentıségő 
természetmegırzési terület és a Belsı-Somogy nevő HUDD 10008 jelő különleges madár-

védelmi terület; 

b)  Ex lege lápterületek; 

c)  Országos ökológiai hálózat övezete; 

d)  Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendı terület övezete 

e)  A területeket ábrázoló digitális térképállomány: 

 

Natura 2000 élıhelyvédelmi terület Sci 
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Natura 2000 madárvédelmi terület Spa 

Ex lege lápterületek 

országos ökológiai hálózat övezete 
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Egyedi tájértékekre vonatkozó felmérés a településre még nem készült, ennek késıbbi pótlása 
a településrendezési terv átfogó felülvizsgálata során indokolt. 

 

A táj- és természetvédelmi szempontú területek rövid jellemzése: 

Natura 2000 területek: 

A 275/2004.(X. 8.) Korm. rendeletben kijelölt európai közösségi jelentıségő természetvé-

delmi rendeltetéső területekkel érintett földrészletekrıl szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelettel 
közzétett Natura 2000-es területek döntıen természetmegırzési területek körébe tartoznak. A 

terület a HM Kaszói erdészet kezelésében áll. Iharosberény Inke és Kaszó településekkel határos 
részén és a 61-es út déli oldalán. A terület jelentıs részét erdı borítja.  Az erdı látványa külö-
nösen a 61.-es út felıl érvényesül, a belterületrıl csak a Dózsa György és a Kossuth utcák felöl. 

A terület nemzetbiztonsági (honvédelmi) védettsége miatt szinte alig látogatott, háborítatlan 
terület. A településrendezési terv a teljes területet védelmi erdıterületként jelölte ki, melynek 

beépítése nem tervezhetı. Ennek a területnek a dél-keleti határán, a Kaszó felé vezetı úttól 
keletre egy keskeny sávban került kijelölésre a madárvédelmi terület, táji-, természeti adottsá-

gai az elızıvel megegyeznek. 

Ex lege láp területek: 

A három terület mindegyike a Natura 2000 Sci területen fekszik. A tölgyes Szennai erdı 
y mély fekvéső részén, a két települést összekötı út mentén helyezkedik el. A terület lápos 

Országos ökológiai hálózat:   

Két területrésze érinti a községet. Az egyik megegyezik a Natura 2000 Sci területtel. Ez a 

nagyobb kiterjedéső terület, mely része a Balatontól a Dráváig húzódó ökológiai magterület-
nek. A másik a Nagykanizsával és Pogányszentpéterrel határos településrészen helyezkedik el, 

szintén ökológiai magterület.  

Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendı terület övezete 

Részben a község keleti részén, a Szennai erdı területén, és a 61-es úttól és a Pádi pa-
taktól északra fekvı szántóterületen, és a község nyugati felében; a sandi, a pogányszetpéteri 

és az iharosi határig terjedı részen. Ez utóbbi, magasan fekvı területrıl csodálatos kilátás nyílik 
a mélyebben fekvı völgyek felé.  

tájképvédelmi terület övezete 
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TELEPÜLÉSKÉP 
A község területének domborzata rendkívül változatosak, a belterület középsı har-

mada mélyebben, bevezetı útszakaszai magasabban helyezkednek el. A községen átvezetı 
utakat fasorok, kisebb nagyobb közparkok kísérik. Az út egy rövid szakaszon magas partoldalak 

között vezet.   Az önkormányzat intézményei a fıutak mellett helyezkednek el. Valamennyi 
nagyon jó mőszaki állapotban van, felújításukra a közelmúltban került sor. A parkok példásan 

gondozottak, összességében az egész község látványa hangulatos, rendezett képet mutat.  

A település legfıbb nevezetessége az Inkey kastély, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forrás: internet Inkey kastély egykor és ma 
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A település fekvése 
gyönyörő! A Hársfa utcán 

elérve a szılıhegyet, cso-
dálatos panoráma tárul 

elénk, a gondosan mővelt 
szántókon túl feltárulnak a 

Pádi hegy lankái, és a távo-
labbi erdıterületek. Kiérve 

a vadregényes szılı-
hegyre, a kanyargós utak 

mentén megtapasztalhat-
juk, hogy itt nem csak a szı-

lınek és a belıle készült jó 
bornak, de a hatalmas sze-

lídgesztenye fáknak is nagy 
a becsülete.  

Iharosberény tiszta, gondozott falu, infrastruktúrája teljes körő. Az óvodai nevelés, az is-
kolai oktatás, az egészségügyi ellátás jól szervezett intézményei térségi feladatokat látnak el.  

Mővelıdési háza és a Könyvtára a helyi közösségi élet, a hagyományırzés motorja. 

Iharosberény sajátossága a történelmi településrész elérı építészeti karaktere. Az 

eltérés azonban nem disszonáns, a házsorok összhangot, egységes képet mutatnak. Az eltérés 
történelmi magyarázata kézenfekvı; a mai Mártírok útja, Kossuth utca déli oldala, a kastélyhoz 

közelebb fekszik, itt éltek az uradalomban dolgozó zsellérek, cselédek. İk zömében 
egyszerőbb, keskenyebb, egytraktusos, és általában utcára merıleges gerincő épületeket 

építettek. A keskenyebb telkeken nem egyszer több lakás is épült, egy más mögött.  Általában  
több generáció is élt egy-egy udvarban. Amikor a fiatalok új családot alapítottak ık is ott 

maradtak, de számukra a fıépület folytatásában már új lakást építettek. Ennek köszönhetıen 
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az egyes portákon néha három-négy egymás mögé  felépült lakást is találhatunk. Az itt élık 
többsége követve a földbirtokos hitét katolikus volt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ettıl részben eltérı a Rákóczi utca építészeti karaktere. Házai általában utcával 
párhuzamos gerinccel, nagyobb épület magassággal épültek, a homlokzatokat 

gazdagabban díszitették, jelezve, hogy benne módosabb gazda lakik. Az itt élık többsége 
saját birtokain gazdálkodott, vagy az iparosréteghez tartozott. Hitükben evangélikusok voltak. 

Az eltérés azonban nem volt és ma sem zavaró, ennek a külömbségnek azonban a II. 
Világháború végett vetett és azóta folyamatosan megszőnıben van.  

A kettıs építészeti karakter, egyedi adottsága nagy érték lehetne, melyet azonban ma 
már erıltetni, visszaállítani lehetetlen. Fontos lenne azonban a régi, még meglévı és 

megmenthetı épületek jellegzetes homlokzati architektúrájának  megmentése.  

A településrendezési tervek beépítésre vonatkozó szabályai ennek az elvárásnak 

megfelelnek. 

 

Iharosberény a XVIII. század végéig még ún. egy utcás falunak számított, melynek 
gerincét a 61. számú fıközlekedési út, a  mai Kanizsai - Mártírok -, Rákóczi -, és Táncsics utcák 

adták. Ezeken az utcákon bonyolódott le a Letenyei határállomásraon keresztül a Horvátország 
felé irányuló forgalom jelentıs része. A XVIII. század végén a XIX. század elején jelentısen 

fejlıdött a település és ekkor alakultak ki a  fıútra merıleges utcák. Legelıször az Eötvös és 
Kossuth utcák, majd a XX. században a Csurgói út, Dózsa György-, József Attila-, Petıfi utcák 

és végül a Hunyagi utca és környéke.  

A mőemléki evangélikus templom 
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A telekviszonyokra jellemzı, hogy általában nagyon hosszú, viszonylag keskeny, telkek 
alakultak ki. Az épületek az északi, vagy a nyugati telekhatárra épültek, oldalhatáros 

beépítéssel. A házak mellett hosszanti tornácokkal  nem találkozhatunk. Jellemzı azonban a 
bejárati ajtók elé épült, kiugró kis tornác, az ú.n. „kódisállás”. Az épületek homlokzatát 

általában vakolatdísszel, vagy festett kerámia disszel visszafogottan gazdagították, elsısorban 
a nyílászárókat keretezve. Ettıl csak az egykori módosabb gazdák házai tértek el, ahol a diszítés 

szinte az egész homlokzatra rákerült.   

Az épületállomány viszonylag új, a XIX. századból megmaradt épület kevés. A 

lakóházak jelentıs része a XX. század elején, majd az 1960-as évek után épült. Az új építéső 
lakások részben a Csurgói út nyugati oldalán, a falu keleti részén, másrészt a József Attila,  Petıfi 

Sándor és Dózsa György utcákban épültek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fent: a község keleti bejárata  

lent:Hunyadi utca környékének újabb házai 
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Az egyes településrészekre vonatkozó építészeti elıírások szem elıtt tartásával elérhetı, 

hogy az új építéső házak ne idegenként, hanem ismerısként jelenjenek meg a többi ház között, 
így segítsék Iharosberény építészeti karakterének ırzését, és továbbformálását. A legutóbbi 

idıkben épült sikeres példákon keresztül szeretnénk bemutatni azokat a megoldásokat, melyek 
ebben segíthetnek. 

Természetesen, Iharosberényben is vannak olyan házak, amelyek nem igazán illenek a 
településképbe. Általában akkor készülnek ilyenek, amikor építtetıik mindenképpen szeretnék 

magukat megkülönböztetni másoktól. Ennek eredményeként néha találkozhatunk 
túlméretezett és túlbonyoított formákkal, oda nem illı anyagokhasználattal, vagy kevésbé 

sikeres színezéssel, ezek elıtt sajnos, csak fejcsóválva sétálhatunk el. 

3. ÖRÖKSÉGÜNK 
 

forrás: II. József korabeli katonai térkép benne „Perin”   készült:  Anno 1763-1787 

 

TELEPÜLÉSTÖRTÉNET* 
Nevének elsı írásos említése; „hospites nostrie regis de Villa Beryn” alakban, 1264-ben, 

IV. Bélának az itteni hospesek javára kiadott szabadalom levelében találkozható. E szerint a 
királynéi birtokon, mindenki szabadon telepedhet le, aki szolgálatot vállalt az ország javára. Az 

                                                           
* a Somogy Megyei Kézikönyv 1998.2003.  a Csánki féle monográfia 1894 
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itt lakóknak kötelessége volt a segesdi fıispánnak és kíséretének évente egyszer ebédet és 
vacsorát szolgálni. Mária királyné, IV. Béla felesége, a falut 1268-ban Iharos Györgynek ado-

mányozta. 1373-1481 között a Kanizsai család birtoka volt. Az 1300-as évek elején már saját 
plébániája lett a falunak. A XV. század második felében a Laki Thúz családé lett. 1484-1500 

között Lak (a mai Öreglak) tartozékai között szerepel. Az 1536. évi adólajstromban Nadh Beren 
alakban fordult elı. 1550-ben Nádasdy Tamás, 1598-99-ben Török István és Gererey Bertalan 

voltak a földesurai. 1626-27-es években, pedig Ráttky Menyhért birtokába került. Az 1660. évi 
pannonhalmi dézsmaválság-jegyzékben Sárkány Miklósné jószágaként szerepelt. 1715-ben a 

Kisfaludy családé lett, amikor is már csak 29 háztartását tudták összeírni. A II. József korabeli elsı 
térképen (1763-1787) neve „Perin”-ként szerepel. 1726-tól 1948-ig a község az Inkey család bir-

tokában volt. A család tagjai közül császári tábornokok, országgyőlési képviselık, alispánok, 
királyi tanácsosok, táblabírák kerültek ki. Az Inkeyek házasság révén kerültek kapcsolatba a kor 

híres személyiségeivel, így az Apponyi és az Eötvös családdal. Nevét a második katonai felmé-
rési térképen (1806-1869) már Iháros Berény néven említik. 

forrás: második katonai felmérési térkép 

      1750-ben Inkey Gáspár építtette fel a kastélyt, melynek államosításakor már 5000 

kötetes könyvtára, családi levéltára volt, berendezése Bidermayer bútorokból állt. Értékei kö-
zött voltak Deák Ferenc faragványai, báró Eötvös József karosszéke, sok Alt-Wien porcelán, 

több értékes festmény és családi képek.  

A község 1801. április 13-án vásártartási jogot nyert. Ennek megszerzése és gyakorlása, 
valamint az uradalmi székhely gazdasági húzóereje révén lett Iharosberény az 1864-65-ös évek-

ben mezıváros. 
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Az 1848-49-es szabadságharc idején Jellasics horvát bán egyik csapatteste vonult vé-
gig a községen, ellenük a környéken verbuvált népfelkelık sikertelen támadást indítottak. Azt 

a helyet, ahol a horvátok a népfelkelıkkel megküzdöttek a népnyelv Rácvesztési kapunak ne-
vezte.  

  Iharosberény nevezetes arról is, hogy itt zajlott le az utolsó boszorkányper. Áldozatai 

Hampó Erzsébet és Bánfi Ilona, állítólagos halált okozó szemmel verés miatt bőnhıdött, de ıket 
okolták a falu minden más bajáért is. A Tapsony, Nemesvid, Marcali börtöneit megjárt asszo-

nyokat végül is hazahozták, és itthon megfojtották és elégették ıket.  

Az 1860-as években a faluban már katolikus és evangélikus iskola is mőködött, öt taní-

tóval. 1716-ban az ideérkezı Inkey Gáspár elıször sárral tapasztott kis zsuppfedeles kápolnát, 
majd 1750-ben, a kastély felépítésével egy idıben, újabb kápolnát építtetett. 1752-ben készült 

el a mai templom elıdje a kastély közelében, mely jelenlegi formája 1893-ban nyerte el. 

Mária Terézia uralkodása idején bajorokkal és más német telepesekkel összesen 385 lu-
theránus érkezett a faluba. Ekkor mintegy 863 katolikus és 931 evangélikus élt a községben, 

rajtuk kívül mindössze 14 fı más vallásút tartottak nyilván. 

A XVIII. század végétıl, az egyre gyarapodó község már virágzó polgári életet élt. A XIX. 
században és a XX. század elején sorra alakultak a különbözı egyletek, polgári olvasókör, ön-

kéntes tőzoltóegylet jött létre. 1900-ban megszervezték a helyi kaszinót, mely újabb lendületet 
adott a társadalmi élet megélénkülésének. 1906-ban megalakult a helyi gazdák szövetsége. 

1937-ben a falut már körjegyzı, segédjegyzı és községi bíró irányította, volt saját körorvosa, 
állatorvosa, gyógyszerésze, szülésznıje, katolikus és evangélikus lelkésze, tanítói. Gyarapodott 

az iparos és a kereskedı réteg is.  

Az I. és II. Világháború súlyos áldozatokat követelt. Az I. Világháború idején 430-an vo-

nultak be, közülük 43-an haltak hısi halált és 18-an hadirokkantként tértek haza. A II. Világhá-
borúnak 48 áldozata volt. A község határában húzódott a frontvonal, a kialakult állóháború 

miatt óriási károkat szenvedett a falu, pusztultak el épületei. 

1947-ben került sor a falu villamosítására, 1948-ban a környezı puszták egykori uradalmi 
birtokain állami gazdaság szervezıdött. 1950-ben megalakultak a községi tanácsok. Iharosbe-

rény 1968-tól Iharossal és Pogányszentpéterrel közös tanácsot hozott létre, melynek székhelye 
Iharosberény lett. Ehhez, késıbb, 1977-ben, csatlakozott Inke is. 

A régi kaszinó épületét 1950-ben mővelıdési házzá alakították át, ma itt mőködik a 

könyvtár is. Az épület felújítására nemrégiben került sor. 

1950-ben körzeti iskola alakult, mely mőködését a volt Inkey kastélyban kezdte meg.  

A község nevének „berény” részét egyes kutatók törzs-, vagy népnévbıl eredeztetik, 

mások személynévnek gondolják, feltehetıen kabar vagy besenyı eredető. A többi 
„berénytıl”, megkülönböztetı "iharos" elıneve vagy egykori tulajdonosára, vagy a tájra jel-

lemzı juharfa, egykor használt nevére utal. 

A községhez tartozó Pád-puszta helyén a középkorban Páld falu állt. Eredetileg a Kani-
zsai család birtoka volt, ık adták 1477-ben a szentpéteri pálosoknak, akik itt egy malmot is 

kaptak Szenterzsébeti Forster Györgytıl. 1550-ben Páld, Nádasdy Tamás tulajdonába került, 
majd 1726-ban ez is az Inkey családhoz került. 
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ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG
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MŐEMLÉKEK 
 

 

 

 

EÖTVÖS UTCA 1 HRSZ: 549/1, 
549/2 

HÁRSFA U.7 HRSZ: 1 

SZENT FLÓRIÁN SZO-
BOR 

MŐEMLÉK III. INKEY KASTÉLY MŐEMLÉK 
II. 

Leírás: Szt. Flórián XVIII. századi ba-
rokk szobor 
Védett érték: szobor és talapzat 
Korrekciós javaslat: a szobor erıtel-
jesen megkopott mohás, szakszerő 
restaurálása szükséges 

Leírás:  
Volt Inkey kastély barokk, XVIII. szd. 
átalakítás a XIX szd.-ban. Kertje 
helyi természetvédelmi terület. 
Védett érték: az épület, és kertje 
Korrekciós javaslat: Az épületet és 
kertjét egy fél évszázadon keresz-
tül az mentette meg, hogy iskola-
ként használták. Ma is iskola, erre 
a funkcióra azonban nem igazán 
alkalmas. Az épület viszonylag jó 
állapotban van. 

 

 

RÁKÓCZI FERENC 
UTCA 2 

HRSZ: 144 

EVANGÉLIKUS TEMP-
LOM 

MŐEMLÉK 
II. 

 Leírás: Evangélikus templom, 
klasszicista épült 1834-ben.Értékes 
berendezése: fıoltár klasszicista, 
1830 körül. 
Védett érték: külsı homlokzata, 
berendezések  
Korrekciós javaslat: 
Jó állapotban van, környezete 
rendezett. 
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HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK ÉS EGYÉB OBJEKTUMOK 

  

MÁRTIROK ÉS 
HÁRSFA UTCA 
SAROK 

HRSZ: 605 

KATOLIKUS 
TEMPLOM 

HELYI VÉDETT 

Leírás: Az Inkey kastély parkjának dél-
nyugati sarkában lévı, mai formájá-
ban 1872-ben kialakított katolikus 
templom, melyet 2001.-ben újítottak 
fel. Falainak egy része feltehetıen 
még 1750-ben épült és a kastély ko-
csiszínje lehetett. 
Védett érték :a teljes épület 
Korrekciós javaslat:- 

  

KANIZSAI U.3 HRSZ: 591/14 

EGYKORI OR-
VOS LAKÁS ÉS 
RENDELİ 

HELYI VÉDETT. 

Leírás: Az egykori Inkey kastély 
parjában álló épület feltehetıen ere-
detileg intézıi lakás lehetett, majd or-
vos lakás és orvosi rendelı kapott he-
lyet benne. Építési ideje a XIX szd. elsı 
felére tehetı. 
Védett érték: homlokzata, tömegará-
nyai. 
Korrekciós javaslat Az épület nagyon 
rossz mőszaki állapotban van,- tetı-
zete kivételével, felújítása indokolt. 

 
 
 

 

RÁKÓCZI U. 47 HRSZ: 401 
LAKÓHÁZ HELYI VÉDETT. 
Leírás: 1923-ban épült polgári ház, 
mely utcával párhuzamos gerinccel 
épült. Homlokzatán az eredeti nyílás-
zárók, vakolatdíszek megmaradtak.  
Védett érték: harmonikus, arányos 
homlokzata 
Korrekciós javaslat 
Közepes mőszaki állapotban van, fel-
újítása javasolt.     

 

 

RÁKÓCZI U. 12 HRSZ: 152/1,152/3 

LAKÓHÁZ HELYI VÉDETT. 

Leírás: A XX. szd elején épült módos 
polgári ház. Homlokzata, nyílászárói-
nak aránya, díszítése védendı érték. 
Jelenleg a helyi evangélikus közösség 
háza. 
Védett érték: homlokzata, nyílászárói, 
tagozatai 
Korrekciós javaslat: Közepes mőszaki 
állapotban van, homlokzat felújítása 
célszerő lenne. 
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RÁKÓCZI U. 6 HRSZ: 149 
POLGÁRMES-
TERI HIVATAL 

HELYI VÉDETT. 

Leírás: utcával párhuzamos gerincő, a 
XX. század elején épült módos polgári 
ház. Igényesen felújítva.  
Védett érték: homlokzata, az épület 
arányai és tömege 
Korrekciós javaslat:- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
SZABADSÁG 
TÉR 12 

HRSZ: 436 

LAKÓHÁZ HELYI VÉDETT 
Leírás:  
A község frekventált helyén álló, két 
lakásos lakóépület, mely feltehetıen 
a XIX. század végén már állt. A két 
épület közül az egyik igen rossz álla-
potban van, de ez ırizte meg az épü-
let eredeti karakterét, formajegyeit. 
Védett érték: homlokzati architektúra, 
tömegarányok 
Korrekciós javaslat: Az épület teljes 
felújítása, építészeti értékeinek men-
tése indokolt. A módosított homlokzat 
visszaállítása. 

 

 

 SZABADSÁG 
TÉR 

HRSZ: 315 

I. VILÁGHÁBO-
RÚS EMLÉKMŐ 

HELYI VÉDETT. 

Leírás:  
„A mi hıseink mindent megtettek, 
amit megkívánt a Haza”- ez a felírat 
olvasható a szépen megmunkált em-
lékoszlopon. Állították 1919-ben,  
Védett érték: a teljes emlékmő 
Korrekciós javaslat:- 

 

SZABADSÁG 
TÉR 1 

HRSZ: 140 

LAKÓHÁZ HELYI VÉDETT. 
Leírás: A község központjában lévı, 
szép arányú, hagyományos oromfalas 
épület. Szépen színezve, mértéktartó 
vakolatdíszítéssel, eredeti nyílászárói-
nak formáját, méretét megırizte. 
Védett érték: homlokzat 
Korrekciós javaslat: kisebb felújítása 
javasolt 
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MÁRTÍROK 
U.8-6 

HRSZ: 503 

LAKÓHÁZ HELYI VÉDETT. 

Leírás: A XIX. század végén, a XX. szá-
zad elején épült, utcára merıleges 
nyeregtetıvel. Nyílászáróinak eredeti 
méretét megırizte. Példaértékő, szak-
szerő felújítása során visszakapta ere-
deti zsalugátereit. 
Védett érték: homlokzat 
Korrekciós javaslat: - 
 
 
 
 
 

 

MÁRTÍROK 
U.10-12 

HRSZ: 504 

LAKÓHÁZ HELYI VÉDETT. 
Leírás: Nagyon igényesen helyreállí-
tott épület. Szép homlokzati arányok-
kal és díszítéssel. 
Védett érték: homlokzat 
Korrekciós javaslat:- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 MÁRTÍROK U.16-
18 

HRSZ: 509 

LAKÓHÁZ HELYI VÉDETT 
Leírás: A XIX. század végén, a XX. 
század elején épült, módosabb 
paraszti lakóház. Homlokzatának 
vakolatdíszei még helyenként 
épek, de ablakainak részbeni be-
falazása a homlokzati egységet 
megbontotta. Az épület rossz 
mőszaki állapotban van.  
Védett érték: homlokzat, nyílás-
rend, tömegarány. 
Korrekciós javaslat: hagyomány 
és értékırzı felújítás. 
 
 

 

MÁRTÍROK U.20 HRSZ: 510/1 

KERESZT HELYI VÉ-
DETT. 

Leírás: A XIX. század végén, a XX. 
század elején épült falusi ház. 
Homlokzatának vakolatdíszei 
még több helyen megmaradtak. 
Az épület rossz mőszaki állapot-
ban van. 
 
Védett érték: homlokzat 
Korrekciós javaslat hagyomány 
és értékırzı felújítás. 
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 MÁRTÍROK U.15 HRSZ: 130 
LAKÓHÁZ HELYI VÉDETT. 
Leírás:  
A XX. szd. elején épült, a Posta 
épülete mögött áll a szép ará-
nyú, jó ízléssel díszített és színezett 
lakóház, a bejárat elıtti kis ke-
reszttornáccal.  
Védett érték: homlokzat, tömeg-
aránya, nyílászárók jó aránya, 
vakolatdíszei. 
Korrekciós javaslat: Nagyon rossz 
mőszaki állapotba került, felújí-
tása indokolt. 
 

 

MÁRTÍROK U.7 HRSZ: 133/2 

LAKÓHÁZ HELYI VÉDETT. 

Leírás: A XX. század elején épült 
posta és lakás. Homlokzatkép-
zése nemesen visszafogott. 
Védett érték: homlokzata 
Korrekciós javaslat: - 

 

 EÖTVÖS U.2 HRSZ: 537/12 
LAKÓHÁZ HELYI VÉDETT. 
Leírás: A XX. század elején épült 
módos gazda háza. Nemesen 
egyszerő vakolatdíszítéssel. Máig 
megırzött nyílásrenddel.  
Védett érték: homlokzat tömeg-
arány, nyílásrend. 
Korrekciós javaslat: Lábazati ré-
szén a talajvíz elleni szigetelés hi-
ányosságai tapasztalhatók. A 
homlokzaton megjelent rolók el-
távolítása javasolt. Helyette az 
eredeti, feltehetıen belsı deszka 
zsalu  javasolható. 

 

 

 TÁNCSICS U. TE-
METİ 

HRSZ: 186 

SÍREMLÉKEK HELYI VÉDETT 

Leírás: Szépen gondozott temetı, 
méltó nyughelye az elhunytaknak. 
Megfelelı felszereltséggel, jó állapot-
ban lévı ravatalozóval rendelkezik. 
Területén több, értéke családi sírel-
mék, és szép, árnyas, öreg fák találha-
tók. 
Védett érték: teljes területe 
Korrekciós javaslat:- 
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MÁRTÍROK 
U.HÁRSFA UTCA 
SAROK 

HRSZ: 604 

NEPOMUKI SZT. JÁ-
NOS SZOBOR 

HELYI VÉDETT. 

Leírás: Azt Inkey kastély elıtti közterü-
leten áll, homokkı szobor, jó állapot-
ban van. 
Védett érték: egésze 
Korrekciós javaslat: - 

 

 

KANIZSAI UTCA HRSZ: 586/1 
MAGTÁR HELYI VÉDETT. 
Leírás: A kastélyhoz viszonylag közel 
fekvı, az egykori uradalomhoz tartozó 
magtár épület. A XIX. század közepe 
táján épülhetett.  
Védett érték: 
Korrekciós javaslat: Igen rossz állapot-
ban lévı, nagymérető épület, a meg-
felelı funkció megtalálása után, felújí-
tása javasolt. 

 
 

MÁRTÍROK U. KANI-
ZSAI U SAROK 

HRSZ: 
590,589,549/1,5
50/34,661 

PARK HELYI VÉDETT. 

Leírás: A 6801 számú Csurgói út és a 
61-es út csomópontjában, a kastély 
területe mellett még megtalálhatók 
az egykori parkhoz tartozó értékes, 
idıs, zömében platán- és vadgeszte-
nyefák.  
Védett érték: idıs, értékes faállomá-
nya 
Korrekciós javaslat: - 

 

 

EÖTVÖS 
UTCA 2  

HRSZ: 537/12 

LAKÓHÁZ HELYI VÉDETT. 

Leírás: 1908-ban épült, eredetileg az 
uradalmi erdész részére. Tipikus ura-
dalmi lakás. Nemes arányú, egyszerő 
megjelenéső épület.  
Védett érték: homlokzata 
Korrekciós javaslat: Nagyon rossz álla-
potban van, felújítása indokolt lenne. 
Reméljük, hogy a szép épület felkelti 
valakinek az érdeklıdését és módja 
lesz annak felújítására is. 
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RÉGÉSZETI LELİHELYEK 
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Három régészeti lelıhely ismert:  

sorszám azonosító név hrsz 

1 26635 Nagyvári hegy 036 

2 26636 Kisvári hegy 021 

3 89313 Régi temetıi dőlı 
0129/32, 0129/31, 0129/28, 0129/30, 0129/57, 

0129/27, 0129/56, 0129/55 

A Nagy vár:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Kis vár:  

  

idézet: Dr Magyar Kálmán: Szent István államszervezésének régészeti emlékei Segesd-Kaposvár 
2001. 121-122. old 

 „A várárok külsı oldalát nem kíséri sánc, a belıle kitermelt földbıl emelték a dombot. A vár teljes 
átmérıje déli-északi várárok szélétıl mérve 43 m. A várra vonatkozó egykorú említést nem isme-

rünk”. 

Idézet: Dr Magyar Kálmán: Szent István államszervezésének régészeti emlékei Segesd-Kaposvár 
2001. 121-122. old 

„A Kis-vár mesterségesen emelt kis dombból áll. A kerek domb platója lapos, kissé ovális, átmérıje 
8,5-6,5 m. A domb relatív magassága 3-4 m. Alján 3/4 körívben árok veszi körül, melynek széles-
sége 6-13 m között változik. Külsı oldalán 1 m körüli sánc van. A domb keleti oldalán nincs nyoma 
ároknak, vagy sáncnak, annak ellenére, hogy ez a hegyoldal valamivel enyhébb lejtéső, mint a 
nyugati. A Kis-vár annyiban tér el a Nagy vártól, hogy itt a várárok szögletes vonalban halad. 
Egykorú történeti adatot erre a várra sem ismerünk”  
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Kisvár 029/1 hrsz   Nováki Gyula felmérése 1996  Nagyvár  036 hrsz  Nováki Gyula felmérése 1996 

 

VÉDETT PARK 
Az Inkey kastély egykor 20 hektáros parkjának csodájára járt a fél világ. A II. Világháború 

után a tulajdonosokat elüldözték, a kastélyt kifosztották. 1950.-ben az épületben iskolát létesí-

tettek. A park körüli épületek egy részét lebontották, anyagát elhordták. A kastély csodálatos 
parkjának jelentıs részét házhelyként osztották ki. Az eredeti parknak még az egyötöde sem 

maradt meg. Az új házhelyekhez vezetı utakkal a park egységét is végérvényesen megbon-
tották. Így lett külön ingatlan a platános és a mellette lévı kisebb zöldterületek.   

A parkot Metzly Kamill uradalmi fıerdész telepítette. Az ı nevéhez főzıdik a közeli Iha-
ros, Porrog, Csurgónagymarton községekhez tartozó, de az iharosi erdészet kezelésében lévı - 

Ágneslaki Arborétum, valamint az iharosi Inkey-kastély parkjának tervezése és kialakítása. A 
védettség alatt álló park számos nagymérető, értékes faritkasággal büszkélkedhet. A lombos 

fajok közül a vadgesztenye (Aesculus hippocastaneum) országos második, 474 cm-es törzske-
rületével, tulipánfa (Liliodendron tulipifera) szintén országos második, 552 cm törzskerülettel és 

számos vasfa (Gymnocladus dioicus). De igazi ritkaságok a tőlevelőek közül kerülnek ki. Egy 
óriási mamutfenyı uralkodik a park képén a 38 m magas és 712 cm törzskerülető példány a 

hazai rekorder. Más messzirıl feltőnik termetével és gyönyörő vörösbarna, nagyon vastag és 
bordázott kérgével. Az már csak ráadás, hogy az országos második is az arborétumban talál-

ható 663 cm kerülettel. A másik hazai rekorder egy 200 éves himalájai cédrus 537 cm törzske-
rülettel a park délkeleti sarkában. Ez a fa az összes hazai cédrus között is rekorder a nálunk 

sokkal gyakoribb atlasz-cédrusok között sem akad vetélytársa. Botanikusi körökben a park még 
ma is, nemzetközi elismertségnek örvend. 

“Minden talajban megterem valamiféle virág. Neveld rá a szemedet, hogy meglássa azt.” 

 irja Wass Albert. 
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Az öreg platános és az egykori orvos lakás már nem a kastélypark része és nem is fogad bete-
geket. Az épület gyönyörő arányai, méltóságteljes, elegáns homlokzata megmentésért kiált. 
Falai között ırizte a község lakónak egészségét az Erıss család több generációja, több mint 
egy évszázada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



IHAROSBERÉNY TELEPULÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV 2017.                                                                                         31 

 

A platános park felıl nyílik a kastély másik fıhomlokzata, nyugati bejárta. 
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4. TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL 
MEGHATÁROZÓ TERÜLETEK 

Településképi szempontból Iharosberény 

- történeti településrészre. településkép-védelmi területre  
- új településrészre 

- zöldterületekre, temetıre és kertterületekre  
- gazdasági területre osztható. 

 

A történeti településrész a belterület 60%-ra terjed ki. Alapvetıen azt a településrészt érthetjük 
alatta, melyrıl tudjuk, hogy már a második katonai felmérés során (1806-1869) is létezett.    

 
 

 
 

 

A településkép védelmérıl szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2.§. (1) bekezdés szerint : 
„(1) A településkép védelme a település vagy településrész jellegzetes, értékes, illetve hagyo-
mányt ırzı építészeti arculatának és szerkezetének – az építészeti, táji érték és az örökségvéde-
lem figyelembevételével történı – megırzését vagy kialakítását jelenti.” 
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településkép-védelmi terület 
 

 

TÖRTÉNETI TELEPÜLÉSRÉSZ, TELEPÜLÉSKÉP-VÉDELMI TERÜLET 
A történeti településrész a község középsı, legnagyobb területét foglalja el, mely a tör-

ténelmi idıkben kialakult úthálózatra szervezıdött, az Inkey kastélytól egészen a temetıig tart. 
Ezen belül helyezkedik el a településkép-védelmi terület, a Rákóczi utca déli részétıl a gyógy-

szertárig terjedı szakaszon, az utca mindkét oldalát érintve.  Ezen a területen sőrősödnek a helyi 
védettségre kijelölt épületek és itt található a mőemléki értéket képviselı evangélikus temp-

lom.  A területnek a kastély már nem része, mivel ahhoz szervesen nem kapcsolódik, és attól 
eltérı szabályozást is igényel.  

IHAROSBERÉNY BEMUTATÁSA fejezetben már szóltunk a történeti településrész sajátos 
vonásairól, melynek kialakulása a történelmi idıkre, lakói társadalmi, gazdasági kötödésére, 

viszonyaira vezethetı vissza.  
Ez a megosztottság, - mint arról már szóltunk,- fokozatosan eltőnni látszik, a történeti te-

lepülésrész kastélyhoz közelebb esı részein, ahol egykor Inkey báró cselédei, zsellérei laktak, 
késıbb itt is megjelentek a módosabb gazdák polgárházai is, illetve épültek ezek formavilá-

gára jellemzı közintézmények (pl.: a posta, az egykori tsz iroda, vagy a gyógyszertár).  
A területen az oldalhatáros beépítés alakult ki, mely a Rákóczi utcában az északi-, a 

Mártírok útján a nyugati-, Kossuth utcában a délkeleti oldalhatárt jelenti. Az utcára merıleges, 

TELEPÜLÉSKÉP-VÉDELMI TERÜLET 
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vagy azzal párhuzamos tetıgerinc egyaránt jellemzı, ezek kizárólagossága nem jellemzı. A 
tetık kontyolása viszonylag ritkán fordul elı. A tetıhajlásszöge 35-45 fok közötti ezt így indokolt 

a jövıben is szabályozni. Az épületek általában földszintesek, homlokzatmagasságuk ennek 
megfelelıen legfeljebb 5 méter. Az ettıl eltérı építménymagasságokat adottságként kell és 

lehet kezelni, a településképi rendeletben; „megtartható, de nem növelhetı”, (pl. a kultúrház-
nál, a tőzoltó szertárnál). A történeti településrészben lévı mőemléki épületekre a magassági 

korlátozás természetesen nem vonatkozik, esetükben az örökségvédelmi hatóság jár el, a ki-
alakult állapot, az építészeti stílusjegyek figyelembevételével. 

A település- illetve az utcakép egységességét ırzi, ha az épületek a kialakult építési 
vonalra épülnek. A történeti településrészen, illetve a településkép-védelmi területen általában 

ez a gyakorlat jellemzı. Újabb épületeknél azonban ettıl eltérı helyzettel, 5 méteres elıkert 
elhagyásával is találkozhatunk. Az eltérés okozta problémát azonban nem érezzük olyan jelen-

tısnek, hogy az komolyabb disszonanciát okozott volna. A településrendezési tervekben meg-
határozott építési vonal betartását és betartatását azonban a jövıben elengedhetetlennek 

tartjuk. 

 

A telekformák, telekhatárok esetenként nem teszik lehetıvé, hogy az épületek az utca-
fronti homlokzat teljes hosszában a telekhatárra kerüljenek. ilyen esetekben alakul ki az a hely-

zet, hogy az épület csak egy ponton csatlakozik a telekhatárhoz. 
Az utcára merıleges gerincő épületek oldalirányú bıvítésére a keskeny telkeken álta-

lában nincs lehetıség, itt a bıvítés egyetlen iránya az épület hosszirányában lehetséges. Erre 
módot ad, amikor az egy-egy udvarban egymás mögött lévı házak összevonásra, „egybe 

építésre” kerülnek.   
A kertes házak elengedhetetlen kellékei a különbözı tárolók és garázsok. A porta ren-

dezettségét javíthatjuk azzal, ha ezek a fıépülettel egy tömegben, illetve annak takarásában 

Mártírok útja és a Kossuth utca találkozása 
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és nem az oldalkertben helyezkednek el. Ez azért is jó, mert így a telek gazdaságosabban ki-
használható.  

Az utcai kerítések általában különbözı szögacélból, drótfonatból, acélhálóból készül-
nek. Fa kerítés elvétve fordul elı, közöttük több olyan is van, amely szép példaként szolgálhat. 

Összességében elmondható, hogy az, hogy a kerítés fém, vagy fa az ingatlan tulajdonosának 
igénye szerint alakul. Fontos viszont, hogy az megfelelıen karbantartott legyen.  

A teljesen tömör, átláthatatlan kerítés,- a zölddel befuttatott, vagy nyírt sövénykerítés 
kivételével,- nem támogatható, mert zavaró és indokolatlan is. A nyitottság mindig segíti a jó 

kapcsolatok kialakulását.  
Az evangélikus 

templom mellett 
megbúvó, igénye-

sen felújított lakóház 
minderre jó példa. 

Ahol szeretnénk egy 
kicsit intimebbé 

tenni a kertet, élı 
sövényt telepíthet-

nek, ahol viszont 
nem, ott átlátható 

megoldásokat al-
kalmazhatunk.. 

 
 

 
 

 
 

 
Egyszerő dróthálós 

kerítés a Rákóczi 
utcában 
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Mindenkinek meg-

akad a szeme az igé-
nyesen felújított pol-

gármesteri hivatalon. 
Egy szép, szakmailag 

hozzáértı felújítással is 
lehet tanítani és csak 

üdvözölhetı, ha ezt 
egy önkormányzat te-

szi. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

   

telekforma:  szabálytalan alakú, nagyon hosszú, és viszonylag keskeny telkek 

elıkert:  szabályozási vonalhoz, vagy építési vonalhoz igazított 

kertek:  gondozottak 

homlokzat:   
vakolatdíszes, változatos, többségében világos színárnyalatokkal szí-
nezve  

épületek szintszáma:  általában fölszintesek, építménymagasság 5 méter 

épület elhelyezés:  oldalhatáros, utcára merıleges és párhuzamos gerinccel 

tetıhéjazat, hajlásszög:  
kerámia színő cserép, vagy ezzel azonos színő betoncserép 35-45 fok 
hajlásszöggel 

kerítés:  áttört, többségében fémszerkezető 

közterületek állapota:  gondozott, virágosított 

   

 

 

 
az utcákban a fasorok hiányzó részét pótolni kellene 

 

 

 
melléképítmények esetenkénti, oldalkerti elhelyezése 
 
légvezetékek sokasága, látványa és a közterek közepében álló 
transzformátorok 

ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS  

JELLEMZİ, MEGTARTANDÓ ADOTTSÁGOK    

JAVASLAT:    

PROBLÉMÁK: 
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ÚJ TELEPÜLÉSRÉSZEK 
 

Az új telepü-

lésrészek a község 
belterületének keleti 

és nyugati részén he-
lyezkednek el. A ke-

leti részen a József 
Attila-, Petıfi Sándor- 

és Dózsa György ut-
cákban a 60-as, 70-

es években épült, 
többségében sátor-

tetıs lakóházak talál-
hatók. Ezeket elsısor-

ban a közeli mezı-
gazdasági telepe-

ken, vagy a TSZ.- ben 
dolgozó mezıgaz-

dasági munkások-
nak szánták.  A TSZ. 

megszőnésével az itt élık sorsa is bizonytalanná vált, sokat elveszítették munkahelyeiket.  
Az utcát széles zöld sáv kíséri. Lakóházai általában sátortetısek, 30-45 fok közötti hajlás-

szöggel. A szabályos, 
18 x 100 méteres tel-

kek a beépítést is 
szabályossá teszik. A 

nagy kertbelsıségek 
jó lehetıséget ad-

nak a háztáji gazdál-
kodásra. 

 
Dózsa György utca 

részlet 
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József Attila utca 

részlet 

 

 
 

 
Iharosberény 

nyugati oldalán, a Csurgói út mellett elsısorban az egykori Medicor vállalat dolgozói épültek, 
a ’70-es évektıl. Az iparban dolgozók már ekkor is valamivel tehetısebbek voltak és ez látszik 

az utcaképen, az egyes portákon. Az utcák és a házak is rendezettek. A keskeny aszfaltburko-
latú utcák két oldalát fasor kíséri. Az épületek legtöbbje az utcára merıleges gerinccel épült, 

a tetı hajlásszöge itt is általában 30-45 fok közötti. A házakat cserép fedi, vagy ennek színével 
egyezı betoncserép, legtöbbjük tetıtér beépítéses, az utcai oromfalon kis általában teraszt 

alakítottak ki.  
A kerítések helyett, vagy mellett gyakori az élı sövény. A kertek gondozottak, kellemes 

látványt nyújtanak. A melléképületek általában a lakóházak mögött helyezkednek el, ami ra-
cionálisabb telek használatot eredményez. Néhány helyen találkoztunk a lakóház bejárata elé 

épített, beüvegezett fém vázas toldalékkal. Ezt a megoldás több szempontból sem tartjuk sze-
rencsésnek. A fémszerkezet és az üveg hı átbocsájtása nagy, a toldalék jellegő bıvítés pedig 

esztétikailag sem kedvezı. Helyette az épülethez keresztszárnyban csatlakozó zárt elıtér, vagy 
fedett terasz jellegő bıvítés javasolt. Fontos, hogy az épületek bıvítése, ha erre e telekméretek 

lehetıséget adnak, inkább keresztirányban történjen, a meglévı anyaghasználat megtartá-
sával. 

Iharosberényben építıanyagként a fa alkalmazása is, - mint helyi anyag,- támogat-
ható.     
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telekforma:  szabálytalan telkek 

elıkert:  5 méter 

kertek:  gondozottak 

homlokzat:   sima nemes vakolat, világos színárnyalatokban 

épületek szintszáma:  általában fölszintes +tetıtér, építménymagasság 5 méter 

épület elhelyezés:  oldalhatáros, utcára merıleges gerinccel 

tetıhéjazat, hajlásszög:  barna és kerámia színő cserép, betoncserép 30-45 fok 

kerítés:  áttört, fa és fémszerkezettel, élı sövény 

közterületek állapota:  gondozott 

 

 nincs 

 

 légvezetékek sokasága 

  

ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS, 

JELLEMZİ, MEGTARTANDÓ ADOTTSÁGOK    

PROBLÉMÁK:    

VÁLTOZTATÁSI IGÉNY:    
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ZÖLDTERÜLETEK, TEMETİ ÉS KERTTERÜLETEK 
A Mártírok és Kos-

suth utcák találkozásánál 
egy kisebb, a Csurgói úti 
csomópontban egy na-
gyobb és két kisebb zöldte-
rület alakult ki, valamennyi 
igényesen gondozott. Mi-
vel a Csurgói út melletti 
parkok az egykori kastély-
parkhoz tartoztak, bennük 
hatalmas koros fák, több-
ségében platánok és 
újabb ültetéső bokrok talál-
hatók. Az árnyas fák alatt 
sétányok, padok hívogat-
ják a pihenni vágyókat. A 
Platános déli oldalán kelle-
mes színfoltként egy kis 
presszó hívogatja a betérı-
ket.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Mártírok - Kossuth 
utcák találkozásánál lévı 

központi park egyben emlékpark is, ahol a falu világháborús áldozatai kaptak méltó emléket.  

Park részlet a Csurgói úti csomópont dél-nyugati sarkán 

Platános és elıtte a kis presszó 
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A TEMETİ a Táncsics utca végén talál-

ható. Ritka az a temetı, ahol ekkora fi-
gyelmet kapnak az elhunytak. Szép felújított ravatalozó, kifogástalan burkolt sétányok és na-

gyon sok, élı virággal díszített gondozott sír. Erre 
nagyon büszkék lehetnek az Iharosberényiek, 

mert ezek a fényképek nem Halottak Napján ké-
szültek. Az új sírok mellett megtalálhatjuk a falu or-

vos dinasztiája elhunyt tagjainak ápolt sírjait. 
Megcsodálhatjuk a temetı értékes, idıs fáit és a 

közöttük feltáruló szépséges panorámát. A te-
metı, ahogy illik, békét sugároz. 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

A világháború áldozataiért állított emlékmővek 
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A KERTTERÜLETEK (régi nevükön: zártkertek) méltán nevezhetık Iharosberény rejtett kincsének. 

A községen átutazók szeme elıl rejtve marad. Senki sem gondolhatja,- ha még nem látta,-
hogy mit rejteget az erdıs domboldal. A girbe-gurba földutak egy igaz Meseországba visznek 

bennünket. Ez a szelíd gesz-
tenyék birodalma. Hajdani 

pompája mára már kissé 
megkopott. A régi dolgos 

gazdák már elmentek és he-
lyükbe csak kevesen léptek. 

Pedig nincs ilyen finom gesz-
tenye sehol, és ilyen jó bor is 

ritkán terem. Ez azonban sok 
fáradsággal jár, de megéri. 

Az egykor volt míves pincék 
még állnak, és dacolnak az 

idıvel, de ki tudja, meddig 
bírják még. Ma már a vadak 

látogatják leginkább, mivel 
ide csábítja ıket az öreg fa 

porhanyós almája és, szaftos 
körtéje. 

 
A fehérre meszelt, 

zöld zsalugáteres kontyolt 
nyeregtetıs pince nemes 

egyszerősége önkéntelenül is 
felveti azt a gondolatot, de 

jó lenne, ha minden pince 
ilyen lenne. 

 
 

 
Mikor azonban továbbmenve meg-

látjuk a vakolatdísszel cifrázott másikat, már 
tudjuk az ilyen is szép. 

A házakat, a hatalmas telkeken belül 
össze-vissza helyezték el.  Az elıkert szeren-

csére nincs megszabva, a szín, a tetıforma, 
de ez így a jó, amikor szabályzatok nélkül ki-

alakul a rend.  
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A szüretek elengedhetetlen 

kellékei a szabadban rakott 
tégla kemencék és a kerti 

szaletlik 
 

 

 
 

 
Az igényesen felújított pince, 

megırizte eredeti formavilá-
gát. Sárgára festett homlok-

zata olyan, mint egy napsu-
gár. A zöld zsalugáter, a be-

járat elıtti kis tornác, a cse-
réptetı megırzendı örök-

ség, mely példát adhat a to-
vábbi felújításokhoz. 

Bár tulajdonosa nem ma-
gyar, tiszteletet érdemel, 

hogy a helyi hagyományok 
megırzését ı is fontosnak 

tartotta. 
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telekforma:  szabálytalan nagymérető telkek 

elıkert:  az épületek elhelyezése nem kötött 

kertek:  részben gondozottak, de sok az elhagyott kert is 

homlokzat:   festett sima vakolat, n világos színárnyalatokban 

épületek szintszáma:  fölszintes, építménymagasság 4,5 méter 

épület elhelyezés:  oldalhatáros, vagy szabadonálló, merıleges gerinccel 

tetıhéjazat, hajlásszög:  barna és kerámia színő cserép, betoncserép 32-45 fok 

kerítés:  nincs 

 

 a szabályozás tekintetében nincs 

  

 

 a kertek egy részét már nem gondozzák, 

 
 

GAZDASÁGI TERÜLETEK 
 

Gazdasági területek részben a Csurgói út keleti oldalán, helyezkednek el, itt van a 

NOVOPLAST Kft. és az AGRO SZOFORG Mezıgazdasági Termelı, Szolgáltató és Forgalmazó 
Kft. A másik terület Pád-puszta, itt mőködik néhány éve a CSICSÓ FARM Kft. telephelye. A je-

lenleg prosperáló NOVOPLAST az egykori Medicor Vállalat Iharosberényi telephelyét vette át, 
a közelmúltban egy nagyobb fejlesztésen esett át, az ingatlan rendezett.  

 

KERTTERÜLETEK ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉSE 

JELLEMZİ, MEGTARTANDÓ ADOTTSÁGOK    

VÁLTOZTATÁSI IGÉNY:VÁLTOZTATÁSI IGÉNY:VÁLTOZTATÁSI IGÉNY:VÁLTOZTATÁSI IGÉNY:    

PROBLÉMÁK: 
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A CSICSÓ FARM Kft. a szinte teljesen elhagyottan álló Pádpusztán kezdte meg mőködését, 

amikor azt a holland származású Claessence család megvásárolta. A telephely rendezett, 
ahol a sertéstartás higiénikus körülmények között folyik.  

 

A gazdasági területek településen belüli elhelyezkedése eltérı; a NOVOPLAST Kft a bel-
területen, a CSICSÓ FARM Kft a külterületen mőködik, területeink eltérı módon szabályozottak. 

A helyi építési szabályzat szerint a NOVOPLASZT Kft. Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági öve-
zetben fekszik, ahol az építménymagasság 12 méterig növelhetı, a CSICSÓ FARM Kft mezı-

gazdasági üzemi területen van, ahol legfeljebb 7 méteres építménymagasság megengedett. 

TÁJI ÉS TERMÉSZETI ÉRTÉKEK, TELEPÜLÉSKÉPI JELLEMZŐKTÁJI ÉS TERMÉSZETI ÉRTÉKEK, TELEPÜLÉSKÉPI JELLEMZŐKTÁJI ÉS TERMÉSZETI ÉRTÉKEK, TELEPÜLÉSKÉPI JELLEMZŐKTÁJI ÉS TERMÉSZETI ÉRTÉKEK, TELEPÜLÉSKÉPI JELLEMZŐK    
 

Iharosberény környezetét változatos táji adottságok jellemzik. A település keleti és nyu-

gati részét jelentıs kiterjedésben, erdık borítják, melynek legelterjedtebb erdı-társulásai a 
gyertyános kocsánytalan tölgy, a bükkös, és a cseres tölgyes. A belterület részben a Somogyi 

homokhát és a Zalai dombvidék találkozásánál fekszik. A község keleti, síkvidéki jellengı, Ka-
szóval határos területe jelentıs Natura 2000 természet-megırzési terület, egyben tájképvé-

delmi terület, ökológiai hálózat része és ex-lege lápterületekkel is érintett. Jelentıs a terület er-
dıvel való fedettsége, melyben jelentıs szarvas, ız és vaddisznó állomány él. A terület síkvidéki 

jellegébıl adódóan o táji adottságok feltáruló látványa csak a település magasabb pontjairól 
érzékelhetı. Így a Temetı felıl és a Táncsics utca kertvégeibıl, A terület legfıbb természeti 

értékei; a honos faállományok, a lápvilág, a közeli Baláta tó és Ágneslak mellett a Tekeres-berki 
árok vidrapopulációja. A patakvölgyet kísérı dús vegetáció mellett nagyobb kiterjedéső 

szántó, rét, legelı területek találhatók, közöttük kisebb erdıfoltokkal.  
A község belterületi szakaszát a jelentıs szintkülönbségek határozzák meg, fıleg a Rá-

kóczi utca nyugati részén, és a Mártírok útján.  
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A község nyugati részén, a pogányszentpéteri és iharosi határban ismét jelentıs erdı-
területekkel találkozhatunk. Ezek kezelıje a Sefag Zrt. Kaszói Erdészete. A területen tájképvé-

delmi, Ökólógiai hálózat területei találhatók. A Nagy-vár területe gyurgyalag fészkelı helye. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
A SZİLİ és SZELÍDGESZTENYÉSEK a tájkarakter meghatározó elemei, változatos domborzati 

adottságokkal. 
A lankás domboldalakról szinte Nagykanizsáig széles panoráma tárul elénk, a tavak, az erdık, 

a mezık széles panorámáját mutatva. 
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7. AJÁNLÁSOK 
 

Arra a kérdésre, mitıl szép egy ház, nem lehet egy mondatban válaszolni. A közhiede-
lemmel ellentétben a szépség nem szubjektív, nem részrehajló. Szép az, ami érdek nélkül tetszik, 

mondja Kant. A szépség sokféle lehet. Az, azonban ami szép egy nagyvárosban nem biztos, 
hogy ugyan olyan szép egy kedves kis dunántúli faluban.  Ajánlásainkkal nem szeretnénk egy-

oldalúan állást foglalni, szőkítve ezzel a további lehetıségeket. Szeretnénk viszont bemutatni, 
hogyan kerüljük el a legáltalánosabb hibákat. 

Ez, és a „JÓ PÉLDÁK BEMUTATÁSA” címő fejezet elsısorban szemléletformáló szeretne 
lenni, felhívva a figyelmet az eredeti tömegalakítás, homlokzatképzés, tekintetében követendı 

példákra, melyek a tervezés kiindulási pontjául szolgálhatnak. 
 

TELEPÍTÉS 
 

A családi házas területeken, általában, egy-két nagyon széles telket, vagy intézményi 
területet leszámítva oldalhatáron álló beépítéssel találkozhatunk. A jövıben is indokolt az ol-

dalhatáros beépítés megtartása, mely a telek nemcsak hagyományos, de egyben a leggaz-
daságosabb kihasználását is eredményezi. Az utcára merıleges gerincő tetıforma gyakori, de 

nem kizárólagos. Találkozhatunk utcával párhuzamosan kialakított tetıformával is, ezért e két 
tetıforma bármelyikének kizárólagos alkalmazása nem javasolt.  

 Az utcafronttól jelentısen visszahúzott épületek szinte alig fordulnak elı, az épületek 
vagy az utcafrontra, de az új településrészeken, többségében 5 méteres elıkert elhagyásával 

épültek. A kialakult házsor vonalától (építési vonal) jelentısen hátrahúzott családi ház építése 
a jövıben sem javasolható, viszont az elıkert tekintetében mindig a kialakult állapothoz való 

illeszkedés kell, hogy meghatározó legyen.  Az épületek mindig az oldalkerthez illeszkedjenek, 
a ferde elhelyezés hibás. 
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MAGASSÁGOK 

A meglévı épületek közé épülı új házaknak mindig a környezet meglévı adottságai-

hoz kell illeszkednie. Ez vonatkozik az épületmagasságra is. Iharosberényben az épületek jelen-
tıs része közel azonos, 5 méteres építménymagasságon belül van. A védelemre érdemes épü-

letek tetıgerincénél a telken belül létesített új épülettömeg, illetve a bıvítmény tetıgerince se 
legyen magasabb, mint a meglévı 

 
 

 

TETİHAJLÁS 
 

 
A meglévı épületek között épülı új ház-

nál mindig arra kell törekedni, hogy az új épület 
tetı hajlás-szöge alkalmazkodjon a meglévıké-

hez, sem az ennél meredekebb, sem az ennél 
alacsonyabb hajlásszögő épület nem kedvezı. 

Ez különösen az épületek utcafrontján okoz kel-
lemetlen látványt. Kerülni kell a túl alacsony és 

túl meredek tetıhajlásszöget. A jövıben is a 23-
45 fok közötti tetıhajlásszög megtartása támo-

gatható. 
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TETİFORMA 
 

A falusias, családi házak általában min-
dig egyszerő tetıformákkal épültek. Az épület 
utcafronti megjelenését különösen rontja, ha a 
tetıidoma túlbonyolított. Ez már csak azért sem 
szerencsés, mert az ilyen tetıkön sokkal több a 
beázás veszélye.  

Az épületeket jellemzıen nyeregetıvel, 
illetve csonka kontytolt nyeregtetıvel javasolt 
kialakítani.  

Középületeknél, illetve 12 m-nél széle-
sebb épületeknél javasolható csak az utcával 
párhuzamos tetıgerinc alkalmazása.  

Az utcai homlokzatoknál kerülendı az 
erkély, a terasz és a loggia kialakítása. Ahol a 
házat nagy kert veszi körül, nem igen ülnek ki az 
erkélyre. 

Az utcára merıleges gerincő nyeregte-
tıs épületek bıvítése keresztszárnnyal javasolt. 
Az egységes utcakép megırzése érdekében 
azonban a keresztszárnyat az utcafronti hom-
lokzattól legalább 7 méterre visszahúzva java-
solt megépíteni.  

 
 
 
 
 

KERÍTÉSEK, KERTEK, KAPUK 

Iharosberény utcáin sétálva szembe-

tőnı, hogy addig, amíg a Rákóczi utcában 
meglehetısen sok a szögacélból hegesztett, 

dróthálós kerítés, addig az új településrésze-
ken már több a léc, és az élı sövény kerítés. 

Szépek a téglaoszlopokkal kombinált léc- és 
acélbetétes kerítések is. Jellemzıen azonban 

mindenütt áttört kerítésekkel találkozunk. Tö-
mör kerítések szinte sehol sem fordulnak elı. Az élı sövény kerítés,- ahol az kialakítható,- min-

denütt pártolható. Egy ilyen kerítést nem lehet elrontani.  
A kerítések kialakításánál az áttört jel-

legre kell törekedni. Lábazatos, pillérek közti 
kovácsoltvas, vagy lécbetétes kerítések kialakí-

tása is javasolt.   
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A tömör, falazott kerítés elsısorban a védett épületeknél fordul elı, ilyenek építését 
azonban a családi házaknál kerülni kell.  

 
 

drótfonatos kerítés  
  

élısövény a kastélyparknál léckerítések az új településrészen 
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Az evangélikus templom kis kapuja igazi telitalálat, méltó a mőemléki környezethez. 
 
A kerítéseken át sok helyen gondozott kerteket láthatunk.  
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ÉPÜLETEK HOMLOKZATKÉPZÉSE, SZÍNEZÉSE ANYAGHASZNÁLATA 

Az épület homlokzata, színe fontos, mert sok üzenetet közvetít a külvilág felé. Színe lehet 

élénk, hivalkodó és visszafogott is, burkolt, vagy vakolt.  
Iharosberényben az épületek burkolása nem jellemzı, sem a tégla-, sem a kı burkolat nem 

terjedt el. A legtöbb ház vakolt, festett homlokzatú. Különösen a múlt század elején épült há-
zakra jellemzı homlokzat díszítése. Az ablakok körül, néha a homlokzat teljes felületén alkalma-

zott díszítés egyik szép példája a Rákóczi utcában álló ház.   
 

 
 

Mindez nem jelenti azt, hogy a mai épületek hom-
lokzata ne lennének díszíthetıek. Erre sok megoldás kínál-
kozik. A vakolatdíszen kívül érdemes a tégla, a terméskı és a fa alkalmazása homlokzat díszítı 
elemként. Ezek helyes megválasztásának mindig a jó ízlés szab határt. 

  

A magas tetık héjalására az égetett 
agyag cserép, a betoncserép, egy-
aránt alkalmas lehet terrakotta, vagy 
grafit színben.  

 

 

 

 

A házak színe fehér, tört fehér, világos sárga, világos zöld, vagy homokszínő. Úgy tőnik 
ezek a színek a legkedveltebbek, az utcaképet hangulatossá egységesebbé teszik. Szeren-
csére sötétkékre, feketére, vagy sötétszürkére senki sem festi a házát, ezek rideg, taszító színek 
lennének. Kerülni kellene a rózsaszínő, bordó, sötétzöld színek használatát is, bár sajnos ezeknek 
a színeknek a használata mostanában eléggé elterjedt. Iharosberényre azonban szerencsére 
ez még nem jellemzı.  
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Iharosberény szépen felújított közin-
tézményeirıl már szóltunk. Ezek színe az át-

lagostól kissé eltér, némileg élénkebb színe-
zést kaptak. Ezt azonban határozottan jó-

nak tartjuk, nem csak élénkítik az utca han-
gulatát, de mivel a színek közel azonosak 

egyben azt is jelzik, hogy az épületben köz-
intézmény mőködik. Érdekes, figyelemre 

méltó és támogatható ötlet.   
A felújítást igazán szakavatott kezek 

végezték, megırizve mindent, az épület 
eredeti szépségébıl. 
 

polgármesteri hivatal 
 
 
 
 

 
 

egészségház kultúrház és könyvtár 

 

A mőemléki Szt. Flórián szobor hátterében álló óvoda 
épület színe azonban már kevésbé élénk. 

 

 

 

 

 

 



IHAROSBERÉNY TELEPULÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV 2017.                                                                                         54 

 

 
Igazán szépen sikerültek, - követendı példát mutatva,- a Mártírok útja közelmúltban 

megújult, helyi védett épületei, mindkettı igazi gyöngyszem.  Példaként szolgálhatnak, ho-
gyan lehet kialakítani az egykori több lakásból álló, egy udvarban lévı épületekbıl, a mai 

kor követelményei szerinti lakóházat. Ne felejtsük a homlokzat az épület arca és a benne élık 
igényességének tükre. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

JAVASOLT HOMLOKZATI SZÍNEK                        JAVASOLT NYÍLÁSZÁRÓ ÉS ZSALÚZAT SZINEK 

 

 

 

 

 

FONTOS, hogy amikor új épületet építünk, vagy a meglévıt felújítjuk, feltétlenül kérjük ki a ter-
vezı szakember tanácsát. 

 

AJTÓK, ABLAKOK 
A homlokzatképzés fontos elemei az ablakok és ajtók. Érdemes törekedni a nyílászárók 

helyes, hagyományos arányainak megtartására, az ablakok megfelelı homlokzati kiosztá-
sára.  Az ablakok szimmetrikus elhelyezésére, a szélesség/ magasság arányának helyes meg-
választására. Az ablakok a ház szemei. A túl nagy ablak zavaró, mert uralja a homlokzatot, az 
aszimmetrikus ablakelhelyezés pedig megbontja az épület harmóniáját 
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.  

 

 

Az ajtó a ház bejárata, ne legyen hivalkodó. Leggyakrabban az oldalkert felıl közelítjük 
meg az épületet. Ma már, részben a romló közbiztonság- és a megnövekedett hıtechnikai 

elvárások okán is, kerülni kell a hatalmas fémszerkezető üvegportálokat. Célszerő ezeket biz-
tonságosabb szerkezetekkel felváltani. Leginkább a természetes anyagok, így a fa nyílászárók 

alkalmazása támogatható.  A régi épületeken fából készült, osztott ablakokat, deszka betétes 
ajtókat használtak. Leginkább elterjedt a barna, zöld, színek alkalmazása, vagy a natúr páco-

lás. Jellemzı az ablakok faragott díszítése a vízszintes osztásban. Ezt azonban a mai házaknál 
kevéssé alkalmazzák. Jellegzetes a templomok béléses ajtaja, ha nem is pont ilyen formában, 

de a deszkabetétes ajtókat ma is szépnek és biztonságosnak tartjuk. 

 
 evangélikus templom bejárati ajtaja 
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Kerülendı az utca felé nyíló garázskapuk tervezése. Ezeket inkább oldalról, a telkek 

belsı részérıl célszerő megnyitni. Az általános megfogalmazás azonban Iharosberény eseté-
ben kis magyarázatra szorul.  Itt ugyanis, fıleg a Rákóczi utcában, vannak közvetlenül az ut-

cáról nyíló pincék, melyek egy helyi hagyományon alapulnak és ezért megtartása támogat-
ható.  

A helyi védelemre érdemes épületeknél a homlokzatok rekonstrukciója az eredeti felü-
letképzések helyreállításával kell, hogy történjen. Lehetıleg az eredeti színezés visszaállításá-

val.  
A melléképületek kialakításánál támogatható a deszkaborítás, a fa ugyanis mint látszó 

homlokzati elem az egyik legszebb lehet. 
 

 
 

 

UTCÁK, KÖZTEREK, FASOROK, UTCABUTOROK 
 

 

A Rákóczi utca hangulatos, rendezett utcaképével jó benyomást kelt. Köszönhetı ez a 
61-es út megújult burkolatának, mely egyszerre öröm, és átok is a megnövekedett kamionfor-
galom miatt. Az utca fásítása megkezdıdött, ugyan de a fák még nem nıttek az égig. Egy 
szépen beállt fasor sokat emelhet még ezen az utcaképen is. 
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A rendezett utcakép látványát a légvezetékek sokasága és a betonoszlopok avíttas 
formavilág sajnálatos módon rontják. A hálózatok korsze-
rősítése során, legalább a településkép-védelmi területen, 
a mőemléki környezetben el kellene érni a vezetékek föld-
kábelesítését, mely sokat javítana a helyzeten. Jó lenne ha 
a települések nem lennének ennyire kiszolgáltatva a szol-
gáltatóknak.....  

A TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ TE-
RÜLETEK címő fejezetben már részletesen szóltunk a zöldte-
rületekrıl, az ott leírtakat ezért nem ismételjük meg.  

Különös figyelmet kell fordítani az utcabútorokra. 
Szép, amikor, a közterületeken azonos formavilágú padok, 
buszmegállók, hulladéktárolók, hirdetı táblák jelennek 
meg. Nem jó, ha ez egyik fa, a másik fém, a harmadik mő-
anyag. Az utcabútorok anyagaként a fában ilyen gazdag 
vidéken leginkább a fa javasolható. Érdemes lenne ezeket 
egységes formavilággal, termékcsaládként megtervez-
tetni, egy „Iharosberényi típust” és helyben legyártatni.  

Nemzetközi szinten nagy sikernek örvend, hogy a 
helyi lakosságot bevonják saját közösségi tereik, utcabúto-

raik megtervezésébe. A legfiatalabbaktól, a legidısebbekig mindenki, aki képes megfogni a 
ceruzát, van ötlete, fantáziája és kedve lerajzolhatja, milyennek képzeli el az utcabútorokat. A 

legjobb ötletekkel azután célszerő megbízni egy jó kező dizájnért álmodja ki belılük a legszeb-
bet.  

A közterületek nem feltétlenül szobrokkal, emlékmővekkel, szökıkutakkal gazdagítha-
tók. Értékes lehet egy épen megmaradt kútház, vagy egy madáretetı, a régi tőzoltó kocsi, 
vagy szılıprés, bármi más, amihez a helyiek kötıdnek.  

8. JÓ PÉLDÁK BEMUTATÁSA 
Az elızıekben már számos helyi jó példát felsorakoztattunk, ezek ismételt bemutatását 

feleslegesnek tartjuk, ezért az elkövetkezıkben a helyi példák mellett olyanokat is szeretnénk 
bemutatni, melyek hasonló táji adottságokkal, hagyományokkal rendelkezı településekrıl 

származnak, de itt is követhetı példát adnak. A jó példák szemléletformáló jellegőek. Cél a 
jellegzetes épületek, épületrészek, építmények bemutatása, amelyek egy épület átalakításá-

nál, felújításánál, vagy új épület létesítésénél hangulatukban, megjelenésükben, anyaghasz-
nálatukban kiindulási alapot képezhetnek a tervezéshez. 

 HOMLOKZATKÉPZÉSRE 

Utcai homlokzat jellemzıi: 
- vakolt homlokzati felületek általában fehér, szürke, sárga, drapp, világos zöld színben;  

- homlokzati felületek tagolatlan, vagy vakolatdiszítéssel;  

- homlokzati vakolatdíszek néhány árnyalattal eltérı színezése;  

- vakolt ablakkeretezések, függıleges, vízszintes vakolatsávokkal történı kiemelése;  

- téglaarchitektúrás homlokzat, illetve oromfal;  



IHAROSBERÉNY TELEPULÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV 2017.                                                                                         58 

 

- vakolt homlokzati felületek, illetve látszó téglafelületek együttes alkalmazása;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
KERÍTÉSEKRE  
A kerítések téglalábazatos, vagy lábazat nélküli áttört jellegő (kovácsoltvas kerítéselemek, 

vagy deszkabetétes kerítéselemek) kerítés, falazott téglapillérekkel, vagy fa oszlopokkal;  
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KERTEKRE  
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Ki ne emlékezne nagyanyáink illatos, pompás virágos kertjeire, ahol még ott kapirgáltak 

a csirkék. A virágok pompás színekben tündököltek. A kertel díszei nemcsak színeikben, de ma-

gasságukban is eltérıek voltak.  Gondos kezek jól össze válogatták, hogy a kertben mindig 
legyen virág, színeik is harmonizáljanak egymással. Ne takarják el a másikat. Nagyanyáinkat 

még erre nevelték, ık tudták, hogyan lesz a legszebb a kertjük.  

Az élet megváltozott, a kert viszont ma is fontos része a háznak. Sokkal többféle virágot 

ismerünk, ezekben nem mindig tudunk eligazodni. Fontos a pázsit és a szoliter növények sze-
repe.  

Ha nem akarunk nagyot tévedni, ne szégyelljük, ebben is kérjük ki szakemberek taná-
csát. Számítsunk arra, hogy a szép pázsitot és virágágyást mindig gondozni kell.  

 

 

A kert az épülettel összhangban kel, hogy legyen. Simul az épülethez, de azt csak részben ta-
karja. Az egynyári és évelı növényzet mindig üde színfoltot jelent, különösen, ha azt nem sorba, 
hanem foltszerően, csoportba rakva, ültetjük. A fák árnyékukkal mindig kellemes klímát biztosí-
tanak. Legyünk azonban figyelemmel arra, hogy a fák is megnınek és a ma még kedves kis 
fácska holnapra már eltakarhatja az ablakot. A kertben mindig legyen árnyékos és napos te-
rület. 

Az épület szépen illeszkedik a 
lejtıs terepadottságokhoz. A 
kert szinte a ház részévé válik. 

A pergolára futtatott rózsalugas 
pomantikája páratlan. 
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JAVASOLT KERTI VIRÁGOK 
 

 

 

A kertjeinket hangulatosabbá tehetjük egy-egy régi eszköz, kútház, tőzrakó hely megújításá-

val. A kertben való tartózkodást kényelmesebbé tehetjük egy szép paddal, vagy szaletlivel. 
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FONTOS, hogy a javasolt teljes lista a településkép-védelmi rendeletbe belekerüljön 

FÁKRA, FASOROKRA  
A fás szárú növények védelmérıl szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § szerint a növé-
nyek telepítésénél az alábbi szempontokat kell figyelembe venni: 

Az 1. melléklet jelenleg ezeket a növényeket tartalmazza: 

1. melléklet a 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelethez18 

Inváziós fajú fás szárú növények 

Magyar név Tudományos név 

fehér akác* Robinia pseudoacacia 

amerikai kıris* Fraxinus pennsylvanica 

mirigyes bálványfa* Ailanthus altissima 

cserjés gyalogakác Amorpha fruticosa 

kései meggy Padus serotina 

zöld juhar Acer negundo 

____________________ 

* Kivéve a kertészeti változatok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Dél-Dunántúli Nemzeti Park Igazgatósága ennek további kiegészítését javasolja a Mihály B.-
Botta-Dukát Z.: Biológiai inváziók Magyarországon. Özönnövények I-II. A KvVM Természetvé-
delmi Hivatalának 9.-10 tanulmányköteteiben leírtak figyelembevételével.  

. 

„2. § (1) Fás szárú növény az ingatlan azon részén és oly módon 
telepíthetı, hogy az – figyelemmel az adott faj, fajta tulajdonsá-
gaira, növekedési jellemzıire, szakszerő kezelésére – az emberi 
életet és egészséget nem veszélyeztetheti, a biztonságos közle-
kedést nem akadályozhatja, valamint nem okozhat kárt a meg-
lévı építményekben, létesítményekben, és nem akadályoz-
hatja azok biztonságos mőködését. 

(2) A közterületen lévı fasor fahiányainak pótlása csak az 
adott fasor vonalába történı telepítéssel, a fasorra jellemzı faj, 
fajta felhasználásával történhet, ha annak környezeti feltételei 
adottak. 

(3) Fás szárú növény pótlása nem történhet az 1. mellékletben 
felsorolt fajok egyedeivel.” 
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Új fasor telepítése, meglévık egyedeinek pótlása csak meghatározott, nem allergizáló, nem 
szennyezı fákkal történjen. Erre a kertészetekben kifejlesztett számtalan egyed áll rendelke-
zésre. Lényeges, hogy magasságuk ne haladja meg még kifejlett állapotában sem az 5-8 mé-
tert, lombozatával ne zavarja a gyalogos közlekedést.  Célszerő itt is az ıshonos fafajok erre 
alkalmas példányaival számolni. 

 

SAJÁTOS ÉPÍTMÉNYFAJTÁKRA 

Általában nehéz megválasztani a megfelelı utcabútorokat. Gyakran nem sikerül ezeket egy-
szerre beszerezni. Ezért néha fémbıl, máskor fából készült alkalmatosságok kerülnek beszer-
zésre. Ezek azok a kisebb tárgyak, melyek nem létfontosságúak, ezért talán kevesebb figyelmet 
is kapnak, pedig egy rendezett faluképhez hozzátartozik, hogy ezekre is figyeljünk. 

Nagyon fontos, hogy döntsünk arról, hogy milyen 
anyaghasználatot preferálunk. Lehetnek fémbıl, 

fából, ezek kombinációjából. Lehetnek modernek 
és hagyományosak. Ahhoz azonban ragaszkodni 

kell, hogy lehetıleg ne keverjük a kiválasztott stílust. 
Iharosberényben elsısorban a hagyományos fa ut-

cabútorok terjedtek el és a jövıben sem lenne cél-
szerő más fajtákkal keverni. A bemutatásra kerülı 

példák erre vonatkoznak. 

 

 

 

KÖZVILÁGÍTÁSI LÁMPATESTEK 

Az egyszerő kandeláber minden környezethez illeszkedik. Ennek a lámpatípusnak az is értéke, 
hogy mivel felfelé világít, nem okoz felesleges fényszennyezést. Erre a problémára a Dél-Du-

nántúli Nemzeti Park Igazgatósága külön is felhívta a figyelmet: 

„ El kell kerülni a hideg fényő világítást, amely 500 nanométernél rövidebb hullámhosszúságú 

fényt tartalmaz: ennek megfelelıen 3000K alatti érték javasolt a kültéri világítás színhımérsék-
letére. 
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A világítótestek ernyızése olyan legyen, hogy a fényt oda irányítsa, ahol arra szükség van. 
Megfelelı ernyızés esetén a kibocsátott fényt nem látjuk közvetlenül. A megfelelıen irányított 

fény nem jut a gyalogosok, jármővezetık szemébe, az épületek ablakai felé vagy az égbolt 
irányába. A fényeknek még a díszvilágítás esetén is,- lefelé kell irányulniuk. Így a talajszintbe 

épített fényvetıket el kell kerülni.”  

HALLADÉKGYŐJTİ, ÉS HÍRHETİTÁBLA: 

Iharosberényben általában megfelelı, és döntıen a fotón is látha-
tóval azonos megjelenéső hulladékgyőjtıket találunk. Ezek alkal-

mazását a jövıben is indokolt megtartani és a teljes község egé-
szére egységesen alkalmazni. A fedeles hulladékgyőjtı jól illeszke-

dik a községben már meglévı, fából készült utcabútorokhoz. A hir-
detı-, az információs-, és az útbaigazító táblák is hasonló jellegőek. 

Óriási elınyük, hogy valamennyit ügyes helyi asztalosmester is el-
készítheti. 
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VÉDJÜK ÉRTÉKEINKET ! 
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9. TESTÜLETI DÖNTÉSEK 
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