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2007 március eleje óta nem üzemel a vidékkel összekötő vasúti kapocs. 

 

A legcsábítóbb talán az idelátogatók számára a körben besimuló táj erdői, halászattal, 

vadászattal és a teljes Ormánságot átfogó természetjárási lehetőséggel. 
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1. Bevezetés, köszöntő 

 
Azt gondolom, velünk született elemi igényünk, sőt kötelességünk, hogy 

lakóhelyünket lehetőségeink keretein belül ugyan, de a lehető legkellemesebbé tegyük, 

már csak puszta önzésből is. Ez az önzés azonban a környezetünkhöz igazodva 

történik, nem szabad, hogy akár méreteiben, akár anyag, vagy színhasználatában sértse 

a közösségi, települési, vagy táji érdekeket, szempontokat!  

Engedjék meg községük főépítészeként idéznem Lázár János Miniszterelnökséget 

vezető miniszter úr szavait! 

 

„Lakókörnyezetünk színvonala életünk minőségének egyik legfontosabb – még ha 

olykor figyelmen kívül is hagyott – feltétele. Otthonunk, valamint tágabb értelemben 

vett épített és természeti környezetünk, az utca szépsége és korszerűsége 

nagymértékben hozzájárul emberi létünk méltóságához. … 

Az esztétikai minőség, a korszerűség és funkció fontosságát szem előtt tartó szemléletet 

azonban mind lakóházaink építése, mind településeink fejlesztése során el kell 

sajátítanunk. Felelősek vagyunk azért, hogy régi és új épületeink hozzájáruljanak 

településeink képének jobbá tételéhez, harmonikusan illeszkedjenek környezetük 

hagyományos épített és természetes kincsei alkotta tájba. A településkép védelméről 

szóló, 2016. évi LXXIV. törvény egyik legfontosabb, gyakorlati megvalósulást segítő 

eszköze a Településképi Arculati Kézikönyv, … a szépségében rejlő értékeket 

megőrző, erőforrásaival okosan gazdálkodó, innovációs lehetőségeit hatékonyan 

kihasználó településfejlesztéshez, település szépítéshez nyújt hathatós segítséget.” 

 

 Egy-két évszázada úgy építette hajlékait a vidék embere, hogy a kiszemelt hely 

természetföldrajzi lehetőségeit próbálta meg a lehető legjobban kihasználni. Ügyesen 

alkalmazkodott a különböző szintkülönbségekhez, a benapozáshoz, a vízfolyásokhoz, 

tavainkhoz, mérlegelte a gazdálkodási feltételeket, kitaposta közlekedési útvonalait, és 

a fellelhető természet kínálta anyagokból építkezett. Családjaikat, jószágaikat és egyéb 

javaikat remek beosztású, és jó arányokkal bíró, maguk építette házaikban tudhatták 

biztonságban, ezek a mi örökségünk ma, a különböző járulékaikkal (templomok, 

temetők, fészerek, kutak, kerítések stb.) együtt.  

Ma szabályozott keretek között szabad csak újat építenünk, vagy az előbb említett 

örökségünket óvnunk és tovább örökítenünk. Emiatt el kell hát újra sajátítanunk a 

közelmúlt bő fél évszázad alatt megkopott esztétikai és funkcionális szemléletet, szem 

előtt tartva természetesen a mai korszerű tendenciák és fejlődési lehetőségek kínálta 

irányokat. Ahhoz, hogy szeressünk itt élni, és szívesen látogassanak bennünket más 

települések turistái, sőt munkaadó befektetők is, ahhoz kell az a helyi egészséges én 

tudat ami a múltból ránk maradt építészeti, vagy természeti értékek használatát a  

jövőben is biztosítja, és ízléses új építkezéseinkkel, karbantartásainkkal igyekszünk 

ennek további hangsúlyt adni. Ez a kézikönyv segít abban, hogy meglássuk a szépet, 

az arányosat, a praktikusat, ezek majd nyilván ráirányítják a figyelmet a kevésbé 

esztétikusra is, melyeken kis körültekintéssel javíthatunk. Nem az a jövő útja, hogy 

folyton az üres pénztárcára hivatkozunk, hanem az amit a napokban láttam:  
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- Egy kedves arcú hölgy több sebtől vérző házacskáján festegette a földgázcsövet. – 

Az első reakciónk mindig az, hogy „ na de hogy kezdjem, ennek soha nincs vége, 

nincs nekem erre pénzem…” A múlt értékei is emiatt omlanak itt-ott össze, mert nem 

tisztítjuk ki azonnal az ereszcsatornát a falevelektől, az értékes kovácsoltvas kerítésen 

megvárjuk, még elmarja a rozsda, az ház lábától nem vezetjük el a vizet, hónapokig 

hagyjuk a tetőt beázni stb. A folyamatos apró karbantartások évtizedeket jelenthetnek 

egy épület életében és mindig kevés ráfordítást igényelnek. 

 Ha pedig lehetőségünk nyílik újat építeni, tegyük azt a szabályok betartása 

mellett a település utcaképét, összképét javító esztétikus, jó arányú, és színezésű 

épülettel és illeszkedő kerítéssel, mintegy új értéket hozzáadva ezáltal 

lakóhelyünkhöz. Óvakodjunk a túlméretezett, össze nem illő anyagokból épített 

bonyolult tömegű élénk színű épületektől. Végezzük mindezt a természetes környezet 

legcsekélyebb sérülésével, kertjeink, köztereink, parkjaink értő felvirágoztatása 

mellett. 
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2. A település bemutatása, általános 

településkép, településkarakter 

 

Terület : 2856 ha, 

Lakosok száma : 691 fő, 

Lakások száma : 265. 

 

Csányoszró Árpád-

kori eredetű település, területe 

a honfoglalás után a Kán 

nemzetség birtokai közé 

tartozott; itt állt az 

oszrómindszenti apátság 

kolostora. A későbbi Kiscsány 

neve 1257-ben szerepelt 

először az 

oklevelekben Chan alakban 

írva, Oszró nevét pedig 1475-

ben említették 

először Osztro alakban. 

A középkorból a két említett 

település mellett egy harmadik falut is említenek ugyanerről a területről, Zsen néven, ez a 

török hódoltság alatt elpusztult. A mai Csányoszró Kiscsány és Oszró 1934-ben történt 

egyesítése nyomán jött létre. 

A falu szövőasszonyai híresek voltak a környéken, de a mintegy 800 lakosú kis ormánsági 

település még ma is azok közé a falvak közé tartozik, ahol jó néhány háznál megtalálható egy-

egy régi szövőszék. Az itt készült, fehér alapon vörös mintákkal díszített szőttesek művészi 

szépségűek.  

Nevezetességei 

 Református temploma 1822-ben épült késő barokk stílusban, 

berendezése copf stílusjegyeket őriz. Korábban festett fakazettákkal 

díszítették, de ezek egy átalakítás során eltűntek. 

 A térség egyik legjobban felszerelt iskolája, melynek számítástechnikai 

terme és könyvtára 2005-ben épült. 2006-ban újjáépült az óvoda is. 

 A település határában található az egykori vasútállomás negyedosztályú 

felvételi épülete, mely kivételes módon megőrizte eredeti arculatát.
1
 

Jellemző, hogy a község a környező, gyakorlatilag erdőkkel és szántókkal, legelőkkel borított 

tájba belesimul, bármely irányból közelítjük meg. Olyannyira így van ez, hogy több olyan 

nézőpont is létezik, ahonnan a növényzet miatt még az 1924-ben megmagasított 

templomtorony (archív fotó) sem látható. Közúton az 5804 sz. Harkány-Sellye-Darány 

                                                 
1
 Net 2017 

https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81rp%C3%A1d-kor
https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%81rp%C3%A1d-kor
https://hu.wikipedia.org/wiki/Honfoglal%C3%A1s
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1n_nemzets%C3%A9g
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1n_nemzets%C3%A9g
https://hu.wikipedia.org/wiki/1257
https://hu.wikipedia.org/wiki/1475
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6z%C3%A9pkor
https://hu.wikipedia.org/wiki/1934
https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%B6v%C5%91g%C3%A9p
https://hu.wikipedia.org/wiki/1822
https://hu.wikipedia.org/wiki/Barokk
https://hu.wikipedia.org/wiki/Copf_st%C3%ADlus
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összekötő úton érhető el, ami kelet-nyugati irányban metszi a települést. Az igazgatási terület 

keleti részén erről az útról ágazik le a Szentlőrinc felé tartó 5805 sz. összekötő út.  

 

A falutól északra halad a Középrigóc-Villány vasútvonal, aminek Csányoszrón nem túl 

jelentős forgalmat bonyolító megállója volt. A szomszédos települések Sellye, Kákics, 

Okorág, Sumony, Gilvánfa, Besence, Nagycsány, Lúzsok, Kemse és Zaláta. Csányoszró 

körjegyzőségi székhely, a hozzá tartozó települések Nagycsány, Gilvánfa, Magyarmecske, 

Magyartelek, Kisasszonyfa. Népességszáma 691 fő, lassan fogy. 
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A körjegyzőség falvai (Google térkép)  

 

Csányoszró a Drávamenti-síkság középtájon belül a Fekete-víz síkja kistáj területén fekszik.  
A külterületi táj a kistáj jellegzetes jegyeit 

viseli magán. Felszínének jelentős része 

közel síknak mondható, tipikusan 

mezőgazdasági táj. A tájhasznosítás 

igazodott a domborzat adta lehetőségekhez, a 

jellemző tájhasználati mód a mezőgazdaság. 

Ezen belül nagyobb súllyal jelenik meg a 

szántóföldi növénytermesztés, de az 

Ormánság területén hagyományos rét-

legelőgazdálkodás is jelentős területi 

hányaddal maradt fenn. A Fekete-víz és a 

vasút közötti terület mintegy háromnegyedét 

összefüggő, természeti értéket képviselő 

gyepfelület borítja. Ezen felül az igazgatási 

terület déli részének mély fekvésű területeit 

(elsősorban a valamikori holtág 

környezetében) is rétek, legelők fedik. 

Csányoszró két korábbi település, 

Kiscsány és Oszró egyesülésével jött létre. 

A település főutcája az átmenő forgalmat 

lebonyolító Kossuth Lajos utca. 

Erről ágaznak le észak és dél felé a 

valamikori két falu keresztutcái: 

Kiscsányban a Petőfi utca, Oszrón 
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az Arany János és a Dózsa György utca hagyományos szalagtelkekkel, fésűs beépítéssel. A 

két falu határán húzódó Szabadság utca újabb kialakítású és beépítésű, a vasútállomás, és a 

vasúttól északra elterülő mezőgazdasági üzemi területek megközelítését szolgálja. Ebben az 

utcában, illetve a Kossuth Lajos utca középső szakaszán találhatók a település 

közintézményei. A rekreációs lehetőséget biztosító sportpálya a vasútállomástól délre 

található. A két településnek a lakóterületektől délre két temetője volt. A ma használt temető a 

Dózsa György utcán érhető el. A lakóterülethez kelet és észak felől mezőgazdasági üzemi 

területek csatlakoznak állattartó, valamint mezőgazdasági feldolgozó és raktározási 

funkcióval. Csányoszrón külön helyrajzi számon szereplő közpark nincs, a sportpályához 

kapcsoltan a művelődési ház udvarán alakítottak ki játszóteret és parkosított felületet.
2
  

                                                 
2
 Szerkezeti terv leírása 2005 
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 A település belső vizuális jellegét, utcaképeit a többségében szalagtelkekre 

épült fésűs rendszer jellemzi utcáról is látható melléképületeivel, e történeti 

részektől utcafrontra épült utcával párhuzamos gerincű, egyszintes, 

helyenként 20. sz-i tetőteres épületek térnek el. 

  

 
 

 Címtáblák elsősorban a homlokzatokon jelennek meg szolid, nem hivalkodó 

formában, különböző anyaghasználattal. 

                                
 

 Emléktábla, egy van a templom melletti közterület keleti oldalán a gyalogjárda 

melletti zöldfelületen, egy 1975-ben Bocz Gyula alkotta térplasztika mellett a 

„Petőfi brigád” (a jugoszláv hadsereg XV. brigádja) emlékezetére készített 

márvány plakettel. 
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 A kertekben gyakori a gondozott gyepes, virágokkal szegélyezett felület, a 

közterületek, ápolt gyepes területek, szegélyek, biztonságos vízelvezető 

árkokkal, fehéren kiemelt bejáró hidakkal, és telepített, jellemzően körte, kőris, 

vagy gömbakác fasorokkal. önkormányzati program keretében a falu útjait 

végig kísérik kihelyezett fa virágtartók, ápolt virágokkal. 

 

   
 

 A külterületi kistáj jellemzően mezőgazdasági, legelő, vagy erdőterület. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

RAJZI FORMA?                                 
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Történeti térképek 

 

1. Katonai felmérés (1763-1787) 

 

 

Magyar Királyság (1869-1887) 
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Kataszteri térkép 1865 

 

Csányoszró mai utcahálózata 
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A fenti történeti térképekről két dolgot vonhatunk le. Az egyik, a település történeti magja 

(magjai) egyértelműen elkülöníthető a későbbi terjeszkedésektől, a másik a beépítés arche 

típusa: a fésűs illetve annak egy változata a fűrészfogas beépítés. Az utóbbinál a kataszteri 

térképen láthatunk arra is példát, amikor az egy helyiségsoros lakóépület főbb 

melléképületeinek egy része (nyári konyha, füstölő stb.) nem csak mögötte, hanem részben 

vagy egészben a szomszéd épülettel csatlakozik az ellentétes oldalhatáron. 

 

A község keleti bejárata 
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3. Örökségünk, a településképi szempontból 

meghatározó építészeti, műemléki, táji és 

természeti értékek, településképi jellemzők 
 

A késő barokk stílusú műemléki védelem alatt 

álló református templom 1812-ben épült. 

Berendezése szószék, padok copf stílusú. 

Udvarán Trianon emlékhely, 1848-49 

forradalom emlékére elhelyezett kopjafa, és Dr. 

Csikesz Sándor egyetemi tanár ref. lelkész 

mellszobor, a templom falán pedig a két 

világháború áldozatainak emléktáblája. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A református templom és udvara 
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A római katolikus kápolna (imaház) 1950-ben épült 
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Jellegzetes fésűs beépítés földszintes oromfalas házakkal 

 

 
 

Fűrészfogas beépítés földszintes oromfalas házakkal 
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        Népi lakóház úgynevezett lopott oldaltornáccal, Kossuth L. u. 41. 

 

 
 

         Kovácsműhely (jelenleg magántulajdonú raktár) Kossuth Lajos u. 38. 
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Korábban felmerült Országos műemléki védelemre javaslata a népi lakóháznak és 

melléképületének; Arany János u. 15. 

 

        -ban készült archív fotó, középen az utcai főbejárattal 

  
Csányoszró Községháza 2008-as pályázat nyomán felújított épülete Kossuth Lajos u. 

64. 
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A 2011-ben felújított Művelődési ház 

 

 
 

Zártsorú részlet utcával párhuzamos gerincű, nagykapus, vakolat ornamentikás 

lakóépület, kiemelt padlástéri térdfallal a Petőfi utcában. 
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Állomásépület Szabadság utca 

 

 
 

Kovácsoltvas kapu Kossuth Lajos u. 65. 
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   Petőfi utcai kovácsoltvas kapu felújítás alatti kerítéssel. 
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20. század második felében felújított lakóház gerébtokos ablakai. 

 

 
 

Kétszárnyú ablak oldalt nyíló felső bevilágítóval, hullámíves takaróelemmel a 

tokosztón. 
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Az épület szimmetriatengelyében hatszemes gerébtokos ablak, hullámíves 

takaróelemmel a tokosztókon. Kossuth L. u. 103. 

 

 
 

                    Kossuth utcai tégla sertésólak fa kukoricagóréval. 
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                  Ugyanott fedett kerekes kút apácarács védelemmel. 

 

 
 

                Lóistálló, széna és szemes tárolóval, a Petőfi Sándor u. 45-ben 
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A régi temető 

 

                            A falut szegélyező erdős felületek kapcsolata a réttel 
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4. Településképi szempontból meghatározó, 

eltérő karakterű területek lehatárolása, a 

településkép, arculati jellemzők és 

településkarakter bemutatásával. 

A történeti szempontok mentén gondolkodva, a községet az 1934-es egyesítés előtti állapotra, 

mint két kiinduló részegységre kell osztanunk, melyek fúziója után is megtartották az 

utcarend és telekosztás tekintetében eredeti jellegzetességüket: 

KISCSÁNY-ban ez a ma átmenő forgalmat bonyolító Kossuth Lajos u. és a Petőfi Sándor 

utcákkal azonosítható, 
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…míg  

OSZRÓN: Arany János és Dózsa György utcákkal határolt 
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Természetesen ez a felosztás településképi szempontok alapján ma már más felosztást kíván. 

Keletről nyugati irányban indulva ezek az elkülöníthető részek a következők: 

1. TERÜLET: A közigazgatási tábla előtt a Kossuth Lajos utca északi oldalán elterülő 

viszonylag szabályos négyszög alakú gazdasági terület,az OTÉK szerint „ipari terület” 

terület felhasználási kategóriába tartozó az Agrár-Pig Kft telephelye. A telephely 

bejárata az útra merőleges a jobb sarkán. Utcára merőleges tetőgerincű szerelt 

csarnokai vannak kis hajlásszögű, tetőkkel, élénkzöld utcára néző oromfalakkal. 

Mellettük egyszintes lapos tetős, fehérre vakolt műhelyépület és szabadtéri tárolók, 

melynek következménye, hogy a gépi drótfonattal épült kerítésen áttekintve a 

legkülönbözőbb mezőgazdasági gépek látványa fogad bennünket. Ez a látvány nem a 

legszerencsésebb az ideérkező látogatók, vagy csak az átutazók szempontjából sem. 

Szerencsés az mindenképpen, hogy mint egyfajta ipari-mezőgazdasági létesítmény a 

lakóövezeten kívülre esik, egyfajta „ipari park” jelleggel, de a településkép javítása 

egy szakszerűen és szorosan telepített élő sövénnyel megoldható, ennek a telepítését 

javasolom. 

 

2. TERÜLET: A sorrend természetszerűleg nem kizárólag haladási irányban értendő, 

hiszen az Agrár-Pig Kft Csányoszrói sertéstelepe, ami ugyancsak gazdasági 

funkciót tölt be, a volt vasútállomástól északra, a Szabadság. utca felső vége mentén 

települt. A telephely szintén lekerített, többségében utcára merőleges gerincű 

kishajlású tetői vannak, a falu felől sűrű nyárfasor szegélyezi, a látvány és a levegő 

megszűrése, tisztítása okán, hiszen a területre jellemző uralkodó szél a faluba vinné a 

hízlalással járó kellemetlen szagokat. Sajnos a fasor egy idő után megszakad, az erre 

járót a telephely keleti oldalán különböző fészerek, kidobott, ottfelejtett alkatrészek, 

raklapok, és részben gondozatlan terület látvány fogadja. Javasolom a Kossuth Lajos 

utcától kereskedelmi útirányjelző táblák elhelyezését, és a gyorsan növő 

nyárfasor kiegészítését a teljes utcafrontra, vele szemben a déli oldalon 

összefüggő véderdő ültetése mellett. 

 

3. TERÜLET: A kívülről befelé elvét követve, jelöljük a vasútról érkezés településképi 

adottságát, a Vasútállomást: Bár 2007 óta nem üzemel a vasútnak e régiós szakasza, 

soha nem tudhatjuk, mikor lesz rá szükség újra. Az elvileg vonaton érkező a sínpár két 

oldalán lévő buja növényzet miatt csak itt-ott lát néhány házacskát, amikor 

megérkezik a vasútállomásra, ahol a helyi védelem alatt álló épület és melléképülete 

ma az enyészeté. Mögötte a Szabadság utca kiszélesedő kaszálón halad át, a falu felőli 

sportpálya és a távolabbi iskola és egyéb Kossuth utcai épületek hátsókerti 

látványával. Az épület lábazattól a tetőzetig, kívül belül, károsult és részben kifosztott, 

sőt, átmeneti használókra utaló jelek is vannak. Javasolt legalább az épület lezárása 

és a tető héjazat kijavítása a további állagmegóvás céljából. 
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4. TERÜLET: A felhagyott régi temető felöl a Petőfi utcára érkezve, a földút nyugati 

oldalán lágy hajlatú dombokon fogad bennünket a temető látványa, ligetesen elszórt 

hárs, gesztenye, nyír és akácfák árnyékában, a természetes környezetbe szervesen 

belesimuló, kerítetlen terület, melyet nyilván közmunkában kaszálnak, hiszen számos 

huszadik századi érintett sír van még rajta. Elhagyva a temetőt, bal kéz felül sűrű 

bokor erdő, jobb oldalon viszont egy utcával párhuzamos beomlott tetejű épület, az 

egykori pásztorház, melyet 2015-ben egyik lakója felgyújtott. Ma az elhagyott, 

elgyomosodott épület rontja az egyébként nyugodt Petőfi utcai fésűs beépítésű 

faluképet. A temető, mint kegyeleti park, gondozással fenntartandó. 

Megfontolandó az épület romjainak lebontása, újrahasznosítása. 

 

5. TERÜLET: Az új temető felöl a Dózsa György utca felé érkezve, jobb oldalt (az 

utca keleti fele) a sűrű erdőből kihasított négyzet alakú területen látjuk az új temető 

bekerített területét kovácsoltvas kapubejáróval, új az utcára merőleges gerincű 

ravatalozó épülettel, rendezett sírokkal, örökzöldekkel, padokkal. A temető két részre 

oszlik, egy fasoros sétánnyal, ennek északi részén vannak a hagyományos fejfás sírok, 

temetkezési helyek, déli felén, azaz a jobb oldalán meg egy új urnaföldes temetkezési 

sáv, szomorú díszfákkal. A temetőt elhagyva a következő száz méteren érkezünk az 

eleinte kertészetekkel fellazult lakóövezetbe. 

 

6. TERÜLET: A Dózsa György utca, a Kossuth Lajos utcától közeledve jobb oldalon 

egy kulturáltan elkülönített szelektív hulladéktároló, a baloldalon egy telepített 

gömbakác sorral indul az utca. Az észak-déli utca többi településrésztől alapvetően a 

telekosztásban különbözik, noha a telkek az utcára merőlegesek, de szélességi 

méreteik jelentősen eltérőek. Ugyanez vonatkozik előkertjeik sokféleségére, tehát egy 

kevésbé fegyelmezett beépítést tapasztalhatunk. Az utca nyugati oldalán közép tájt 

tetőteres nagy épület van, ezt követően látjuk a különböző fóliasátraikat, ami mögött 

nyilván telek összevonás van. Az utca keleti oldalán az épületek egyszintesek, 

többségük utcára merőleges gerincű. A temetőhöz közelebbi telkek hozzák még a régi 

szalagtelkes rendszert, kis előkertekkel. A melléképületek az egész utcában általában a 

lakóház folytatásai, de van haránt irányú fészer, góré is. Az épületek többnyire 

kőporos oromzatúak, az utcafronti kerítések anyaghasználat, színek és lábazat 

tekintetben is sokféleséget mutatnak. 

7. TERÜLET: Az Arany János utca észak-déli zsákutca. A Kossuth Lajos utcából 

északra nyílik a Dózsa György utcával szemben. Karakteresebben mutatja a történeti 

telekosztást, a telek szélességek azonban eltéréseket mutatnak. Van itt oldalhatáros, 

szabadon álló, utcára merőleges és azzal párhuzamos gerincű, nyereg és sátortetős ház 

is. Túlnyomó rész egyszintesek, de előfordul néhány 70-es években épült tetőteres 

épület. A melléképületek az egész utcában általában a lakóház folytatásai, de van 

haránt irányú fészer, góré is. Az épületek többnyire kőporos oromzatúak, az utcafronti 

kerítések anyaghasználat, színek és lábazat tekintetben is sokféleséget mutatnak. 
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Hasonló adottságokkal bír A Petőfi utca a volt Kiscsány település észak-déli utcája 

szalagtelkes fésűs beépítésű történeti településszövet. Az Arany János utcától 

elsősorban az utca, és annak két oldalán húzódó gyepes közterület szélességében tér el. 

A telek szélességek itt is eltéréseket mutatnak. Van oldalhatáros, szabadon álló, utcára 

merőleges és azzal párhuzamos gerincű, nyereg és sátortetős ház is. Túlnyomó rész 

egyszintesek, de előfordul néhány 70-es években épült tetőteres épület. A 

melléképületek az egész utcában általában a lakóház folytatásai, de van haránt irányú 

fészer, góré is. Az épületek többnyire kőporos oromzatúak, előfordul eklektikus 

homlokzat, 20. sz-i geometrikus díszítés, és utcafronti téglaornamentikás melléképület 

is. Az utcafronti kerítések anyaghasználat, színek és lábazat tekintetben is sokféleséget 

mutatnak. Az utcán az önkormányzat által telepített kőrisfa sor és a fa virágtartók 

emelik a zöldfelület esztétikai értékét. 

 

8. TERÜLET: A Szabadság utca a Kossuth Lajos utca északi oldalán, a Petőfi utcával 

majdnem szembe érkezik, miután leírt egy hurkot a református templommal és 

Önkormányzattal szemben, érintve a vasútállomást (minden bizonnyal ezért jött létre) 

indul a Petőfi és Dózsa Gy. utcák között félúton. Három belső egységet mutat:  

a) A Petőfi utcával szemben lévő szakasz gyakorlatilag beépítetlen, lehetőség nyílhat 

itt további építkezésekre. Ez az egyetlen hely ahol a település határain belül van 

kilátás terjeszkedésre, lakótelkek kiparcellázására.  

b) A hurok felső, a vasúttal párhuzamos része, amelynek a egy része a déli oldalon 

beépített, utcával párhuzamos és sátortetejű kertes családi házakkal. Utána a hurok 

következő töréspontjáig, beépítetlen zöld, és sport terület. Javasolt a sportpálya 

körbekerítése. 

c) Ennek a szakasznak a nyugati oldalán szintén hagyományos szalagtelkes fésűs 

beépítést találunk, azonban a Kossuth utca felé eső keleti oldalon már felbomlik ez a 

történeti rend, eltérő szélességű telkeken épült meg az Integrált Közösségi Szolgáltató 

Tér és az óvoda-iskola épülete, nem beszélve arról a foghíjról, amin át a sportpálya 

megközelíthető. A felszíni vízelvezetés erőteljes szelvényű szilárd burkolatú árkokkal 

van kiépítve. 

9. TERÜLET: A Kossuth Lajos utca a volt két település kelet-nyugati átmenő 

forgalmat biztosító főutcája is három belső egységet mutat:  

a) A keleti végén álló helyiségnév tábla és a református templom közötti korábban 

Kiscsányi településrész szalagtelkes fésűs beépítésű történeti településszövet. Az úttest 

kétsávos, kétoldali gyepes sávval, melyen a vízelvezető árkok kapubejáró hídjai 

fehérre meszeltek, az északi oldali gyalogjárda mellett pedig az önkormányzat által 

telepített rendezett körtefa sor áll. A telek szélességek itt is eltéréseket mutatnak. Van 

oldalhatáros, tornácos, szabadon álló, utcára merőleges és azzal párhuzamos gerincű, 

nyereg és sátortetős ház, melyek többsége kis előkerttel, néhány pedig az utcafrontra 

épült. Túlnyomó rész egyszintesek, de előfordul néhány 70-es években épült tetőteres 

épület. A melléképületek az egész utcában általában a lakóház folytatásai, de van 

haránt irányú fészer, góré is.   
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Az épületek többnyire kőporos oromzatúak, előfordul téglaornamentikás melléképület 

is. Az utcafronti kerítések anyaghasználat, színek és lábazat tekintetben is sokféleséget 

mutatnak. Az utcán az önkormányzat által telepített körtefa sor mellett a fa virágtartók 

is emelik az utcaképet.  

b) A művelődési ház és az óvoda-iskola (Mini ABC) közötti szakasz, a község 

közintézményi területe úgymond, ahol a hagyományos telekosztás már csak 

töredékében látszik, a Polgármesteri Hivataltól, a Tűzoltó szertáron az italboltig 

minden megtalálható itt.  

c) A Mini ABC-től a település nyugati bejáratáig húzódó harmadának utcaképét a 

gyűjtő, vagy kiszolgáló utak beforduló telkei és beépítése befolyásolják, hiszen a 

Szabadság u. és Arany János utca közötti rövid távolság csak néhány köztes telekre ad 

lehetőséget, de attól nyugatra is előfordulnak utcával párhuzamos gerincű, sőt tetőteres 

lakóépületek is. Ezen a részen döntően haránt elhelyezkedésű melléképületeket 

találunk még. Az utolsó szakasz északi oldalán a fésűs beépítés az utcával szöget 

bezáró telkeket mutat. Ebben az értelemben Csányoszró minden egyéb részétől 

elkülöníthető. Itt találjuk a 41-es számú műemlékileg védett népi lakóházat is. A 

szemben húzódó déli oldalon fél tucat sátortetős ház áll, majd az utca töréspontjától a 

volt kovácsműhelyig utcával párhuzamos gerincű épületek sora zárja az utcaképet, 

telepített fasorral és egynyári virágokkal beültetve. 

 

 

Javasolt a tájékozódás megkönnyítésére az utcasarkokon oszlopokra helyezett 

utcanév és útbaigazító intézménynév táblák kihelyezése. 
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5. A településkép minőségi formálására vonatkozó ajánlások: 

építészeti útmutató, közterületek településképi útmutatója-utcák, terek, 

közparkok, közterek 

 

Építészeti útmutató: 
 

1. TERÜLET: Agrár-Pig Kft telephelye 

AJÁNLÁS: A Kossuth Lajos utca felöl a kerítés belső oldalán 3m magas zárt élő 

sövény telepítését javasolom.   ÁBRÁK! 

2. TERÜLET: Agrár-Pig Kft Csányoszrói sertéstelepe 

AJÁNLÁS: Javasolom a gyorsan növő nyárfasor kiegészítését a teljes utcafrontra, vele 

szemben a déli oldalon összefüggő véderdő ültetése mellett. 

3. TERÜLET: Vasútállomás  

AJÁNLÁS: Javasolt legalább az épület lezárása és a tető héjazat kijavítása a további 

állagmegóvás céljából. Amennyiben van a helyszínen áramvételi lehetőség, kamerák 

elhelyezése i ajánlott. 

4. TERÜLET: A régi temető 

AJÁNLÁS: A temető, mint kegyeleti park, gondozással fenntartandó. Bekerítését nem 

javasolom, 1-2 generáció múlva szépen visszakerül a természetes környezetbe. 

Megfontolandó az utca utolsó épülete romjainak lebontása, újrahasznosítása. 

5. TERÜLET: Az új temető 

AJÁNLÁS: Javasolom a temető kapujára tájékoztató felirat kihelyezését, nyitvatartási 

idővel, és egyéb elérhetőségekkel, továbbá a temető területén belül a különböző 

temetkezési fajták egyértelmű elkülönítését. 

 

TÖRTÉNETI TELEPÜLÉSRÉSZ: 

Kialakult falusias lakóterületek: Lf-K 

 

A történeti településrészben ahol esetleg elavult régi épület felújítására, 

korszerűsítésére, lenne igény, történetileg kialakult utcára merőleges gerincű 

oldalhatáron álló beépítést kell alkalmazni, vagy a meglévő hajlásszöggel, vagy 35-43 

fok közöttivel. Ugyanez vonatkozik azokra a területekre, ahol esetleg új telkek 

parcellázásával új lakóépületek építésére nyílik lehetőség. 

Az oldalhatáros úgynevezett arche típusú beépítés az észak déli utcákban egyébként is 

jóval kedvezőbb benapozást biztosítanak, de másutt is jobb terület kihasználásra adnak 

lehetőséget, és a déli tetősíkok távlati esetleges napelem telepítésére is alkalmasak, bár 

esztétikai megjelenésük egy épület disszonáns aszimmetriájához vezet, nem beszélve 

ipari jellegükről… A helyi védett épületeken azonban közterületről látható módon 

gépészeti berendezés nem helyezhető el.  
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Új kontyolt tetejű házat ne építsünk, a hagyományos oromfalas építés az illeszkedő. 

Kerülni kell új építés esetén az utcával párhuzamos gerincű építést is, hacsak nem az a 

kialakult környezet az adott helyen. (Pl. Kossuth u. utolsó szakasza) 

Keresztbe beforduló épületszárnyat szintén ne építsünk, a meglévő haránt építésű 

melléképületek belül átalakíthatók, de küllemükben ragaszkodjunk a történetiséghez. 

Persze az a legszerencsésebb, ha ezeknek az eredetivel azonos, vagy jellegében 

hasonló a rendeltetésük marad meg. 

Természetesen az a legmegszívlelendőbb, ha a község hagyományainak megfelelően a 

kiszolgáló épületek a lakóház folytatásában létesülnek, azzal összhangban.  

Utcafronti gépkocsi tároló nem ajánlott! Kerítések építésénél is javasolt az 

épülettel összhangban lévő jó arányú áttört kerítés, a jó példákból merítve 

gondolatokat. Tömör utcai kerítés legfeljebb 1,60m magasságig javasolt. Élő sövény 

sem kívánatos ennél magasabbra. Oldalhatáros kerítéseknél javasolt a hagyományos 

gépi drótfonat, a sövény, vagy a kettő kombinációja.  

Hosszútávon javasolt néhány hagyományos épület rendbetétele az országos 

falusi túrizmus hálózatához csatlakozva, és legalább egyből, vendéglátó étterem 

kialakítása. 

 

6. TERÜLET Lf-K: A Dózsa György utca 

            AJÁNLÁS: a) Telepítés:  

Oszró történeti utcájában az esetleges új családi házak telepítése utcára merőleges és 

oldalhatáron álló legyen amennyiben ez a szomszédos épületek, oldalkerti és 

tűzvédelmi paramétereit nem rontja az OTÉK előírásaival szemben  

A kevésbé fegyelmezett környezetben törekedni kell az egységes előkertek 

kialakítására, és a növényzettel elhatárolt beépítésre nem szánt, hátsó haszontelek 

részekre. 

                     b) Magasság: 

A meglévő utcaképbe (különösen a keleti oldalon) épülő új 

házaknak hasonló párkány és gerincmagassággal szabad csak 

épülniük, mint szomszédjaik. Az ettől erőteljesen eltérő nem kívánatos, nem felel meg 

az illeszkedés szabályának. A fóliasátrak látványa kerítése belüli sövénnyel fedhető. 

                     c) Tető hajlásszög:  

Az új, vagy felújítandó épületeknek is a fenti közel azonos hajlásszöggel kell 

épülniük, ezzel alkalmazkodna a legjobban környezethez. Az ettől eltérő dőlésszög 

nem javasolt. 

 

7. TERÜLET Lf-K: Arany János utca és Petőfi utca 

            AJÁNLÁS: a) Telepítés:  

Oszró másik történeti utcájában a terület sűrűsége és a keskeny szalagtelkek miatt új 

építésre nincs esély, de az esetleges felújítások épületei utcára merőlegesek és 

oldalhatáron állóak legyenek, konty nélküli oromzatos nyeregtetőkkel. 
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Továbbra is törekedni kell az egységes előkertek kialakítására, és a növényzettel 

elhatárolt beépítésre nem szánt, hátsó haszontelek részekre. 

 

                     b) Magasság: 

A meglévő utcaképbe épülő felújítások esetében, vagy az esetleg később kialakult 

foghíjakon az új házaknak hasonló párkány és gerincmagassággal szabad csak 

épülniük, mint szomszédjaik. Az ettől erőteljesen eltérő nem kívánatos, nem felel meg 

az illeszkedés szabályának.  

                     c) Tető hajlásszög:  

Az új, vagy felújítandó épületeknek is a fenti közel azonos hajlásszöggel kell 

épülniük, ezzel alkalmazkodna a legjobban környezethez. Az ettől eltérő dőlésszög 

nem javasolt. 

 

8. TERÜLET Lf-K: A Szabadság utca 

AJÁNLÁS: a) Telepítés:  

A három egységre osztott utca keleti oldalán esetleges parcellázások után épülő új 

épületek utcára merőlegesen és oldalhatáron állónak kell megtervezni, konty nélküli 

oromzatos nyeregtetőkkel, egységes előkertekkel az OTÉK előírásainak megfelelően. 

                     b) Magasság: 

A tervezett új utcakép a község építészeti történeti hagyományainak megfelelő hasonló 

párkány és gerincmagassággal jöhet létre. Az ettől erőteljesen eltérő nem kívánatos, 

nem felel meg az illeszkedés szabályának.  

                     c) Tető hajlásszög:  

Az új, épületeknek is a fenti közel azonos hajlásszöggel kell épülniük, ezzel 

alkalmazkodna az utcarész legjobban a környezethez. Az ettől eltérő dőlésszög nem 

javasolt. 

 

9. TERÜLET Lf-K: A Kossuth Lajos utca 

            AJÁNLÁS: a) Telepítés:  

Elsősorban javasolt a templom felújítása, napjainkban több pályázati lehetőség is volt 

és van a Püspökségen keresztül. Csányoszró szintén három részre tagolt történeti 

főutcájában felújítások esetében, vagy az esetleg később kialakult foghíjakon az új 

házaknak hasonló párkány és gerincmagassággal szabad csak épülniük, mint 

szomszédjaik. Az ettől erőteljesen eltérő nem kívánatos, nem felel meg az illeszkedés 

szabályának.  

Továbbra is törekedni kell az egységes előkertek kialakítására, és a növényzettel 

elhatárolt beépítésre nem szánt, hátsó haszontelek részekre.  

A Mini ABC-től a település nyugati bejáratáig húzódó rész Szabadság és Arany János 

utcák közötti déli oldalán döntően utcával párhuzamos épületek vannak, ezek 

felújításkor maradhatnak, viszont esetleg később kialakult foghíjakon az új házaknak 

hasonló párkány és gerincmagassággal ajánlott épülniük, mint ahogy a hagyományos 

fésűs beépítésnél szokás. 
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                     b) Magasság: 

A meglévő utcaképbe épülő felújítások esetében, alkalmazkodni kell a közvetlen 

környezethez, ez vonatkozik a később kialakult foghíjak esetében az új építésűekre is. 

Az ettől erőteljesen eltérő nem kívánatos, nem felel meg az illeszkedés szabályának.  

 

                     c) Tető hajlásszög:  

Az új, vagy felújítandó épületeknek is a fenti közel azonos hajlásszöggel kell 

épülniük, ezzel alkalmazkodna a legjobban környezethez. Az ettől eltérő dőlésszög 

nem javasolt. 

 

 

 

 

Utcák, terek, közparkok, közterek útmutatója: 
 

 A település utcái ápoltak, a vízelvezető árkok, tiszták rendezettek. Ajánlott a 

Kossuth Lajos utca két végén a beérkező gépjárműveknek forgalomlassító 

sziget megépíttetése a megfelelő KRESZ szabályok szerinti jelzőtáblákkal és 

útburkolati jelekkel kiegészítve. Ugyancsak ajánlott az utca középső 

intézményi részén 30-as sebességkorlátozó táblák és az útburkolatból kiemelt 

úgynevezett „fekvő rendőrök” kihelyezése. Javasolt a Kossuth és Petőfi utcák 

két oldalán a teljes hosszban virágosítani, és a fasorok hiányait előnevelt 

díszfákkal pótolni. 

 Terek, Közterek a faluban nincsenek, javasolt a Kossuth Lajos utca és a Petőfi 

utca metszésében egyet megterveztetni, az új temető előtti parkolókkal ellátott 

fordulóval együtt. Javasolt a Kossuth Lajos utca 41. szám alatt álló védett népi 

lakóház és a Dózsa György u. sarkán álló volt kovácsműhely környezeteinek 

helyrehozatala, megterveztetése, tájékoztató táblákkal, gyepes, virágos 

felületekkel, padokkal, szemetessel, ivókúttal. Nyilván ez igazán akkor kapna 

létjogosultságot, ha a két épület bemutatható lenne a bennük folyó tevékenység 

és életmóddal, netán a helyi szőtteseket kiállítva. A Kossuth L. u. 41-es épület 

jelenleg lakott. 

 Közpark továbbfejlesztése indokolt a Művelődési Ház mögötti parkos rész és 

a Szabadság utcai sportpálya összevonásával, és a pálya lekerítése és 

védősövényesítése után a Szabadság és Kossuth utca felől biztosított kulturált 

megközelítésekkel, tájékoztató táblákkal, a Szabadság utcáról megközelíthető 

parkolóval. 
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6. Jó példák bemutatása: épületek, építészeti 

részletek (ajtók, ablakok, tornácok, 

anyaghasználat, színek, homlokzatképzés), 

kerítések, kertek, zöldfelületek kialakítása 

 

Épületek, kerítések, homlokzatképzések:  

 

Felújított nyári konyha tömege, arányai, anyaghasználata és színei  

 

Szép példa a ház előtti közterületszakasz parkosítására, gondozására. 
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Jó arányban lábazatra és áttört léckerítésre osztott utcafronti kerítés. 

 

Szép példa a díszített utcai homlokzat színezésére. 
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Az oldalhatáros melléképület eredeti tégla homlokzataival tartja a hagyományokat. Az 

eredetitől gyakran eltérő rendeltetéssel, de ma is használatos épületek. Az utcakép 

történetiségének jelei. 

 

Ez az oldalhatáros melléképület is eredeti tégla homlokzataival a régi érték becsben tartására 

példa. 
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Az előzőektől annyiban különbözik, hogy az eredeti népi lakóház helyét a 60-as években egy 

új vette át, ám mint utcaképi jelenség a kerekes kúttal együtt települési történeti érték. 

 

A felújított művelődési ház visszafogott pasztelles színezése, homlokzati tagozatai, és 

kicserélt fa nyílászárói is a megelőző állapotot frissítették fel. 
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Az archív fotó alapján felújított polgármesteri hivatal is visszafogott pasztelles színezéssel, 

homlokzati tagozatokkal, és kicserélt fa nyílászárókkal a megelőző állapotot frissítette fel. 



C S Á N Y O S Z R Ó 

Településképi Arculati Kézikönyv 

42 

 

 

 

 

Bár nem helyi anyagból, de jó léptékű utcai kerítés. 
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Felújításra szoruló, de az épülethez illeszkedő, megfelelő magasságú utcafronti kerítés. 

 

Korabeli Petőfi utcai kerítés felújítás közben. 
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Áttört deszkakerítés 

 

Áttört deszkakerítés 
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Fogazott tömör deszkakerítés 

 

Áttört deszkakerítés, tömör lábazattal 
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Kertek, zöldfelületek: 

 

Gyepes kocsi beálló, szomszéd falához telepített zebrasás szegéllyel. 

 

Utcafrontra ültetett páfrány és hortenzia 
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Járda két oldalán elefánt jukka, hibiszkusz és egynyári virágok 

 

Önkormányzat által telepített gömbakác sor a temető előtt 
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Fagyal sövénnyel szegélyezett közterületi rész 

 

Önkormányzat által telepített kőris sor fa virágtartókkal, ápolt egynyári virágokkal 
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Gondozott konyhakert csepegtető öntözőrendszerrel 

 

Ugyanitt a használaton kívüli kerekes kút virágos környezete 
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Önkormányzat által telepített körtefa sor a Kossuth Lajos utcában 

 

Kertrészlet kerekes kúttal, körtefával, petúniákkal 
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Önkormányzat által telepített egynyári virágok a polgármesteri hivatal előtt. 
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7. Jó példák bemutatása: sajátos 

építményfajták, reklámhordozók,  

egyéb műszaki berendezések 

 

Címtáblák, cégtáblák: 

 

 

A „Napsugár” Óvoda felirat napraforgó szimbólumon fából faragott 
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Csányoszrói református társegyházközség címeres fatáblája szolidan illeszkedik az épület 

homlokzatára 
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A Csányoszrói Pig Kft logója a gépműhely és tároló telep cégjelzéssel fatáblán. Léptékében 

nem tolakodó ez sem 
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A Szolgáltató tér táblája is csak annyira informatív amennyire kell 
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A Tagiskola táblája nem a főhomlokzaton jelenik meg, de a bejárat mellett betölti 

rendeltetését, a kerítés felett, fejmagasságban van, nem túlzottan hangsúlyos, színében 

alkalmazkodik a kerítés-kapuhoz. 
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A megfelelő szakmaisággal felújított művelődési ház egy kerámia medalionnal tájékoztat. 
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Az üzlet az országosa egységesen szabályozott logót műanyagtáblán helyezte el 



C S Á N Y O S Z R Ó 

Településképi Arculati Kézikönyv 

59 

 

 

 

Az italbolt is egységesített fényreklámot helyezett acél konzolra. E két reklámfelület az 

előzőektől a szabványosított uniformisaival a kereskedelmi marketing velejárói 

 

Faragott fa szerkezetű, kis tetővel fedett közterületi hirdető felületek. 
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8. Beépítési vázlat: Szabadság u.
3
 

                                           Helyszínrajz a Szabadság u. keleti feléről  

                                                 
3
 Orosz László építész 
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A Szabadság u. keleti részének beépítési modellje déli irányból 

 

keleti irányból 

 

és északról tekintve. 


