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BEVEZETÉS 1 

Lovasberény Község Önkormányzata nevében 
köszöntöm kedves látogatóinkat! 

Lovasberény hajdani Mezőváros a Velence-Vértes 
zöldfolyosón annak is a közepén terül el, a Véres-
hegység déli és a Velencei-hegység északi nyúlványai 
között. A település a Lovasberényi háton gyönyörű 
természeti közegben található, melynek keretét a 
berényi erdő, a zártkertek ligetes területei, valamint a 
hajdani Kastélypark szívet gyönyörködtető látványa 
keretezi. A többutcás, szalagtelkes települést a Rovákja 
patak szeli át. A főleg mezőgazdasági művelésű 
területei az itt élők szorgalmát dicsérik. Löszös 
dombjai a szőlő és gyümölcstermesztésre alkalmasak. 
Az odavezető lösz mélyutak varázslatos szépségűek, 
különös romantikával bírnak. Télen mikor zúzmara 
borítja a tájat, mintha tündérországban járna az 
idelátogató. Béke és nyugalom árad a tájból. 
Lovasberény lakossága vendégszerető, múltjára igen 
büszke közösség. 

Épített környezete híven tükrözi az elmúlt századok 
dicsőségét. A Cziráky kastély, a Kastélykápolna, a 
Cziráky körpince, a Katolikus és Református 
templom, a Tűztorony, a Zsidó temető, a Flórián 
szobor, a Hősi Emlékmű, a Lenke Galéria és Tájház, a 
Faluház, és az erdőben található Mária kápolna, mint 
védendő értékek határozzák meg a település arculatát. 
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Megemlítendő még az Erdészet és Óvoda épülete is, melyeket a Cziráky család 
emeltetett igazgatási és közjó célokra. 

Községünkben Kelta település és bronzkori földvár maradványait is 
megtalálták. A település közigazgatási területéhez tartozik Lujza major és 
Szűzvár is. 

A település arculatát főleg mezőgazdasági tevékenység és a még csírájában 
bontakozó turizmus jellemzi. Ipar a területen nem honosodott meg! 
Természeti értékeinek kiaknázására több vállalkozás is elindult. A Budapesti 
Erdőgazdaság az Erdészet épületének felújítása kapcsán Látogató központot 
hozott létra. A Pannónia szíve turisztikai fejlesztési elképzelések több ponton 
is érintik községünket. Többek között a Kastélypark és Kápolna felújítása, a 
Lenke Galéria és Tájház propagálása, a Felcsúti kisvasút nyomvonalának 
meghosszabbítása, a Budapest- Balaton kerékpárút II. üteme. A Velencei-tó 
háttértelepüléseként és a turisztikai fejlesztések eredményeként településünk 
bekapcsolódhat az országos idegenforgalom vérkeringésébe. 

Csodálja meg Ön is természeti szépségeinket és épített örökségünket, legyen 
részese az egyre szépülő településünk kulturális programjainak. 

Szili Miklós 
Lovasberény polgármestere 
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LOVASBERÉNY BEMUTATÁSA 2 
Lovasberény településünk, Fejér megyében a Székesfehérvári járásban, a Velencei-hegység északi lábánál fekszik. Megközelíthető a Székesfehérvár–Bicske 
(811-es főút) útvonalon, vagy a Csákvár–Velence útvonalon A Vértes déli és a Velencei-hegység északi nyúlványai között elterülő termékeny sík- és 
dombvidéket, amelyet a Rovákja-patak szel át, a Krisztus születése előtti 2. évezredben már gondolkodó, alkotó népek lakták. A bronzkorban Mihály-vár és 
térségét népesítették be, de a kelták és a rómaiak településnyomai, temetői is megtalálhatók a település mai határában. A középkor folyamán lakott falu neve 
1302-ben és 1326-ban Poss. Seu terra Louazberen, 1435-ben, 1461-ben és 1487-ben Lowazberen, 1505-ben Beren. 

A török hódoltság első évtizedeiben a falu elnéptelenedett, csak 1637-ben népesítették be újra a Tolna megyei Bikácsról érkezett református magyarok. A 17. 
század végéig a református családok száma meghaladta a hatvanat, és a község népessége már meghaladta a háromszáz főt. Újjáépítették a falut, megkezdték a 
földek művelését, és birtokba vették a korábbi római katolikus templomot. A 18. század első évtizedeiben Lovasberény benépesítése újabb fordulatot vett. 
Morvaországból zsidók érkeztek, Közép-Németországból, a Hessen-Kassel tartománygrófság területéről harminc római katolikus család telepedett meg.  

Ettől az időszaktól kezdve vallásában, kultúrájában, szokásaiban vegyes népesség élt a községben. Az izraeliták száma a 19. század közepéig folyamatosan 
növekedett, meghaladta az 1200 főt. Miután a szabad királyi városokban is letelepedhettek, számuk gyors ütemben csökkent. 
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Nemcsak a gazdasági fejlődés időszaka a 18. század, hanem a reformátusok és a római katolikusok között elmélyülő ellentétek korszaka is. A rekatolizáció a 
birtokos család tagjaihoz, a Czirákyakhoz kötődik. Gróf Cziráky József 1730-ban vásárolta meg az uradalmat Franz Anselm Fleischmann bárótól. 1740-ben 
úrbéri szerződést kötött jobbágyaival, 1748-ban pedig elvette a reformátusoktól a templomot, s azt a római katolikus hitet követő alattvalóinak adta át. A 
reformátusok közel két esztendeig az Isten szabad ege alatt tartották az istentiszteletet. 

1751-ben építették fel sövényből és nádból font oratóriumukat. Kőből épített templomot csak 1786-ban emelhettek. Ebben az időszakban mindhárom 
felekezet (római katolikusok, reformátusok és izraeliták) rendelkezett iskolával, a tanítók személyét is ismerjük. A gazdasági fellendülés eredményeként 1765-
ben Lovasberény vásártartási jogot kapott, és ezzel a mezővárosok sorába emelkedett. A század végén már 327 lakóházat írtak össze, a családok száma 490, 
népessége pedig meghaladta a kétezerötszázat.Nemcsak a gazdasági fejlődés időszaka a 18. század, hanem a reformátusok és a római katolikusok között 
elmélyülő ellentétek korszaka is. A rekatolizáció a birtokos család tagjaihoz, a Czirákyakhoz kötődik. 

Gróf Cziráky József 1730-ban vásárolta meg az uradalmat Franz Anselm Fleischmann bárótól. 1740-ben úrbéri szerződést kötött jobbágyaival, 1748-ban 
pedig elvette a reformátusoktól a templomot, s azt a római katolikus hitet követő alattvalóinak adta át. A reformátusok közel két esztendeig az Isten szabad 
ege alatt tartották az istentiszteletet. 1751-ben építették fel sövényből és nádból font oratóriumukat. Kőből épített templomot csak 1786-ban emelhettek. 
Ebben az időszakban mindhárom felekezet (római katolikusok, reformátusok és izraeliták) rendelkezett iskolával, a tanítók személyét is ismerjük. A gazdasági 
fellendülés eredményeként 1765-ben Lovasberény vásártartási jogot kapott, és ezzel a mezővárosok sorába emelkedett. A század végén már 327 lakóházat 
írtak össze, a családok száma 490, népessége pedig meghaladta a kétezerötszázat.  
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Lovasberény címere: 
Lovasberény címere úgynevezett beszélő címer, mert elbeszéli a község történetét. A település 
első írásos említése egy 1302-ben kiadott és 1419. évi átírásban fennmaradt oklevélben 
történik. Nevének magyarázatát korábban tévesen a "csere-bere" szóból származtatták. A 
"lovas" előtaggal együtt ez "lóvásárt" jelentett volna. A mai modern nyelvészeti, levéltári, 
történeti kutatások alapján Lovasberény nevének magyarázata a következő: a "berény" szó 
Levédiából származó ótörök eredetű népnév. A berény népcsoport tagjai honfoglaló őseinkkel 
együtt telepedtek le szerte hazánkban. Ezt bizonyítják Csákberény, Jászberény, Vörösberény, 
Mezőberény stb. települések nevei. 

A "lovas" előtag egyik magyarázata, hogy a "lovász" foglalkozásnévből származik. A másik 
valószínűbb magyarázat, hogy a község lakói királyi lovasok voltak, akik nem adóztak, hanem 
katonáskodással szolgálták a királyt. Ezeket a lovas katonákat hívták a székely határőröknél 
"lófő-székelyeknek". A címerben látható könnyűlovas tehát a község nevére utal. 

A páncélos nehézlovasság segédcsapataként szolgáló könnyűlovasságot nevezték később 
huszároknak. A huszárok feladata általában a felderítés, portyázás, üldözés volt. Magyar 
mintára (és magyaros öltözettel) csaknem minden európai ország hadseregében megszervezték 
a huszárcsapatokat. A huszár legrégebbi ábrázolása egy 1500 körül készült szablya hüvelyén maradt fenn. A címerpajzson szereplő lovaskatona ezen ábrázolás 
alapján került megrajzolásra. Az eredeti ábrázoláshoz képest csak egyetlen jelentősebb heraldikai változtatás történt: a vitéz pajzsára az Árpádházi királyaink 
kettős keresztje került. A kettőskereszt a királyi lovasokra utaló motívum. 

A pajzsfőn látható három tölgyfaág jelentése szimbolikus. A tölgyfaág, vagy tölgyfakoszorúk általában a győztes csaták, vagy győztes hadvezérek szimbóluma. 
Itt e három tölgyfaág nem győztes csatákat jelképez, hanem Lovasberény történelmében három dicső eseménynek állít emléket. Az első dicső esemény: a 
HONFOGLALÁS, amikor a község területére a Kabar törzshöz tartozó berény népcsoport telepedett le. Ez az ótörök eredetű népcsoport később 
elmagyarosodott, tőlük származik Lovasberény neve. 

A törökök 1543-ban a falut feldúlták, az udvarházat felégették, a falu lakóinak nagy részét megölték, vagy elhurcolták rabszolgának. Ezt követően a község 
területe lakatlan, illetve hosszú ideig sikertelenek voltak az újratelepedési próbálkozások. A második dicső esemény: a falu ÚJRATELEPEDÉSE. A Tolna 
megyei Bikácsról 1637-ben egy kisebb református közösség telepedett át Lovasberény területére. Az új lakók egy évtized alatt újra felvirágoztatták a települést. 
A harmadik dicső esemény a község történetében, amikor Mária Terézia 1765-ben kelt rendeletében MEZŐVÁROSI rangot adományozott Lovasberénynek. 
Az oromdíszként szolgáló falkorona magyarázata: a település egykori mezővárosi rangját jelképezi. 
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A címer kiegészítésének magyarázata: 

A címerpajzs kiegészítései nem csupán diszítő elemek, hanem Lovasberény történelméhez kapcsolódó hiteles történelmi motívumok. 

A kiegészítések: Justicia és egy ezüst farkas. Az 1765-ös mezővárosi pecsét lenyomata nem maradt fenn. A későbbi, Justiciát ábrázoló pecsétjének körirata: 
LOVASBERÉNY MEZŐVÁROS 1836. A pecsét ábrája nagyon érdekes, mert megyénkben, de talán az országban is egyedülálló Justicia önkormányzati 
pecséten való ábrázolása. Ennek történelmi magyarázata: Lovasberény akkori földesura, gróf Cziráky Antal országbíró volt. A pecséten szereplő Justicia 
valószínűleg őrá utaló szimbólum. 

Az ezüst farkas szintén a Cziráky-családra utaló motívum, amely a család címeréből származik. 

Az 1995-ös év kerek évforduló Lovasberény történelmében, mivel 230 évvel ezelőtt 1765-ben nyerte el a település a mezővárosi rangot. Ennek az 
évfordulónak kívánt a község önkormányzata méltó emléket állítani a község címerének, illetve történelmi motívumokkal kiegészített, ugynevezett "diszített" 
címerének megalkotásával. 

A zászló leírása 

A község zászlaja a címer főbb színeiből a vöröset és a fehéret (ezüstöt) 
ismétli. A zászló hosszanti irányban osztott. Felül vörös, alul fehér 
(ezüst) színű. A zászló közepén a község címere látható eredeti 
színeiben, tetején a falkoronával. 
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A belterületi településszerkezetre, telekstruktúrára vonatkozóan elmondható, hogy az 
adottságok kereteiben rendezett, derékszögű utca elrendezéssel, megfelelő szabályozási 
szélességgel, egységes telekkiosztással kialakított. 

A korabeli település északnyugati oldalán került megépítésre a Cziráky kastély. A települést 
északról mezőgazdasági termelésre alkalamas szántóföldek, délről a Lujza-major, és halastava, 
valamint a Rovákja patak határolja. 

Keletre a János-hegy terül el, melynek oldalát szőlőültetvények, gyümölcsösök borítják. A 
hegy északnyugati oldalán található a bronzkori földvár Mihály vár. A település rendelkezik 
önkormányzati fenntartásban lévő óvodával mely 4 csoportban 100 férőhelyet biztosít, 
általános iskolával, amely mintegy 170fő tanulót foglalkoztat, valamint egy közművelődési 
könyvtárral, mely több mint 10ezer könyvvel rendelkezik. 

A 6067 ha-on elhelyezkedő falu hozzávetőlegesen 2774 főt számlál. 
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A település szerkezetét alapvetően meghatározza a kastély és a városközpont köré 
települt szolgáltatás kör. A településközpont és a történeti településrész és az újabb 
kialakítású telkek is többségében szalagtelkes elrendezésűek telekszerkezetüket tekintve. 
A mai „településközpont” a kastélytól keletre a főút mentén, a Park téren, a Rákóczi 
Ferenc utca és a Kisfaludy utca találkozásánál helyezkedik el. Jellmező elemei a 
rendezett és parkosított környezet, illetve a főútvonalak találkozása. A közigazgatási és 
szakrális létesítmények ehelyezkedése a Kastély portállal szemben futó Kossuth utca 
mentén került kialakításra. Az szolgáltatásokat nyújtó épületek a Rákóczi utcán, illetve a 
Petőfi – Bocskai – Hunyadi - Vásár utca kereszteződésében találhatóak. 
A településközpontban található továbbá számos emlékmű, rendezett közterületek, 
kirándulási lehetőségek, jó közlekedési viszonyok (közúthálózat) köszöntik a településre 
látogató vendégeket. 

Található a településen Általános iskola illetve óvoda, mely gyerekek taníttatási 
funkcióját kellően ellátja, ezen felül pedig még könyvtárat is biztosít az önkormányzat. 
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Református templom 
A református templom copf stílusban épült 1786-ban. 

Az egyik főutcában, a római katolikus templom közelében, utcasorba telepítve áll K-NY. 
tájolással. A későbarokk templomok szokásos tömeg- és részletképzését mutatja, előálló 
toronnyal és lesarkított szentélyvégződéssel.  

Főhomlokzatát az előálló torony uralja, mely ívesen simul a hajó falához. Sarkain fejezetes, 
lábazatos lizénák. Szinte vízszintesre nyomott zömök kőkeretben eredeti fa kapu, felújított 
vasalással. Fölötte vakolt évszámtábla, majd ysalus ablak kő keretben, kő könyöklővel. 
Körülfutó kőpárkány zárja ezt a szintet, melyet itt gerendatagozat és tümpanon gazdagít. 
A későbbi torony igyekszik a későbarokk templomtesthez igazodni. Az alsó toronyemelet 
sakain ikerlizénák között zsalus padlásablak. A felső toronyemeleten szögletes fejű 
lizénákra vált, minden oldalon zsalus toronyablak vaskos keretben. Órapárkány órákkal, 
vörösréz toronysisak, párnatagon 8 szögű laterna, csúcsán buzogány. Sima 
oldalhomlokzatok, rajta íves záródású, keretezetlen ablakok. Szabálytalan kő lábazat. 

Déli oldalán utólagos bejárati előcsarnok. Kontyolt nyeregtető, palafedés, 
ereszcsatorna.utca felöli kőkeretes bejárati ajtó felett a toronyépítés évszáma olvasható. A 
templom gázfűtése 1994-ben készült el. 

Az épület műemléki védelem alatt áll.  
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Római katolikus templom 
Római katolikus templom, klasszicista, 1832-1834. 

A község egyik főutcájának kiöblösödésében, az út tengelyében áll és néz szembe a 
kastéllyal. ÉNY-DK. tájolású. Elhelyezkedése még az előzmény tplot idézi, tömegképzése, 
homlokzata tipikusan klasszicista. Egyenes szentélyzáródás, NY. végében 2 torony. 

Főhomlokzatát a nyitott előcsarnok uralja, ahová alacsony pofafalak közé zárt széles 
kőlépcsor vezet fel. Kétoldalt falpillérek, közöttük 2 hatalmas, nútolt dór-jellegű kőoszlop 
hordja a széles párkányt, melyre még tümpanon ül. Az oszlopcsarnok hátfalán kő keretben, 
konzolos kő szemöldök rátéttel hatalmas kapu eredeti vasalással. A faszerkezet 
semmitmondó. Mellette a falon hősök emléktáblája. A kapu fölött nagy, félkörös kórus 
ablak klasszicista osztással, húzott keretezéssel. Az oldalsó falpillérekben 1-1 íves fülke. Az 
oldalhomlokzat konform, mintegy a főhomlokzat lecsendesített megjelenése. Kiskiülésű 
rizalitot 1-1 sima lizéna határol, magasan a már látott félkör ablak. A főhomlokzatról 
átforduló széles párkányra itt is tümpanon ül. A szentély 2 oldalán 1-1 zömök torony uralja 
a hátsó homolkzatot, de nem különösebb hangsúllyal. A toronybejáratok architektúrája a 
főbejáratét ismétli, itt már emberi léptékkel. A tornyok alsó szintjét záró sovány 
választópárkányra ül a felső toronyemelet. Minden oldalon 1-1 nagy, zsalus harangablak. A 
hátsó homlokzat tümpanonján nagy méretű kereszt. Toronysisak nincs, az igen lapos 
gúlafedések csak kellő távolságból láthatók. Az épület műemléki védelem alatt áll.   
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ÖRÖKSÉGÜNK 3 

Műemlékek 
Cziráky kastély 

Feltételezések alapján a kastély első épületeit a Pálffy család valamelyik tagja építtette. 
Siegbert Heister osztrák tábornokról tudjuk, hogy itt lakott és valószínűleg 1699. után 
rendbehozatta és bővíttette a már meglévő épületeket. Ezek alkották később a kastély 
jobbszárnyát. Heister nevéhez fűződik az egykori plébánia templomocska építése is. Az 
építkezés idején még a kastély és a templom között vezetett az alcsúti út, melyet aztán a 
parkon kívülre helyeztek át. 
A XVII. század végén és a XVIII. század elején még egyszerű falusi udvarháznak lehetett 
nevezni a tulajdonosok lakhelyét. 1730-ban a Cziráky család úgy döntött, hogy 
ideköltöznek és megfelelő nagyúri lakhelyet építtetnek maguknak.  
Rieder János építésszel vették fel a kapcsolatot, aki megalkotta a két szárnyat 1763. és 
1767. között. A balszárnyat a vendégeknek tartották fenn és fedett kocsibejárás szakította 
meg, elválasztva az emeletes résztől. A jobbszárnyon alakították ki a konyhát és a cselédség 
lakásait. 
A két szárnyat összekapcsolja a főépület, amelyet valószínű, hogy Rieder János fia, Jakab 
tervezett és épített klasszicista stílusban 1804. és 1810. között.  
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Ha szemben állunk a kastéllyal, láthatjuk, hogy a gazdagon kiképzett 
római ion oszloprend mögött három félköríves záródású ajtó vezetett 
a középső (az emeletre is felnyúló) nagyterembe. Az oszlopok fölött a 
háromszögű mezőben (timpanonban) látható a Czirákyak és Cziráky 
Antal Mózes feleségének, Illésházy Júliának családi címerei, a portikusz 
alatt pedig mitológiai jeleneteket ábrázoló domborművek láthatók. 
 

Bent az emeletnyi szalonból jobbra a grófné, balra pedig a gróf 
lakosztályai nyíltak, ezeket három-három díszesebb szoba alkotta. A 
grófi lakosztályhoz tartozott a könyvtár és a családi levéltár is. A 
szalon mögött hátul volt a fogadó előcsarnok, mely oldalra szorítja az 
emeletre vezető lépcsőt. 

Az U-alakban hátranyúló földszinti szárnyakban sorakoztak bal 
oldalon a gazdasági és személyzeti, jobb oldalon pedig a 
lakóhelyiségek. Szemben az U-alak nyitott részével egymásnak 
fordított L-alakú épületek egészítették ki a komplexumot zárt egésszé. 
A kastély emeleti ablakaiból az akkori főutcát lehetett látni. Ha most 
kinéznénk, szép látvány tárulna a szemünk elé, csakúgy mint annak 
idején a kastély lakóinak szeme elé is. A falu legszebb utcája, a sok-sok 
fával szegélyezett Kossuth (Öreg) utca nyúlik el hosszan, közepén 
terpeszkedik a kéttornyú római katolikus templom, távolabb pedig a 
református templom karcsú tornya magasodik. 
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1763-ban Cziráky György az újjáépítésekkel együtt létrehozott a kastély kerti részén egy 22 öl széles és 36 öl hosszú díszkertet. 1794-ben Cziráky Antal Mózes 
alakíttatta ki a messze földön híres angolkertet (tájképi kertet), melybe növényi különlegességeket hozatott, sétányokat építtetett. Pompás kertjébe természetes 
forrásból táplálkozó mesterséges tavat ásatott, mely mellett a kitermelt földből halmozott dombok őrzik uruk és úrnőjük nevét (Antal és Rózsa domb). A 
parkot kőhidak és szobrok tették változatossá. A kastély előtt állt két hársfa, amelyet a múlt századi leltár már öreg fákként emleget. Szerencsére szépen 
illeszkedtek a kert hangulatába, így nem vágták ki, sőt örültek árnyékuknak. 

A kastély épületegyüttesének utolsó jelentős átalakítását Ybl Miklós végezte, kinek hagyatékában megtalálhatók a kastély átépítésének tervrajzai. Ybl nevéhez 
fűződik a jobboldali udvari szárny átépítése és a hátsó sarokpavilonok megújított külseje. Míg a baloldali földszintes oldalszárny folyosójának még 
hevederekkel ritmizált cseh boltozata van, addig a jobboldali folyosónak lapos a mennyezete. Az utóbbi szárny külső homlokzata háromtengelyes rizalitjával is 
későbbi eredetű. A baloldali földszintes szárny külső homlokzata végén az ablakok különböző nagysága és szintje is elárulja Ybl átalakítását. Ezenkívül tőle 
származik a szárny első tengelyének áthajtója. Egyenes, füles keretű a nyílása, romantikus az oromzata. A melléképületek nagy részben Ybl munkái, illetve 
átalakításai és a nagytornyú barokk kápolnát is ő hozatta rendbe. 

A kastély a gondnoknál való helyszíni jelentkezés után látogatható.  
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Izraelita temető 

Izraelita temető, mintegy 400 síremlék, mészkő és vörös mészkő, kb. 1748-tól. 

A jelzett utcában, a XIX sz., utcasorban egy keresztény temető mellett terül el kb. 
60 x110 m területen. Lovasberényben a Czirákyak nagy létszámú zsidó 
közösséget engedtek letelepedni. 1736- ban 94 fő, 1768- ban 123 fö, 1851- ben - 
Fényes szerint - 1270 fő volt a létszámuk -ugyanakkor a kartolikusok száma 1709 
fő. Zsinagógájukat a II. világháború után bontották el. Iparosok, de főleg 
kereskedők voltak. 1775 után telket kaptak a földesúrtól temető létesítésére. 
Hajdani kőkerítése elbontva. 

A temetkezés az utca mentén kezdődött, mert kb. 30 sor számolható a 
domboldal tetejéig, soronként kb. 50 sírral. Az alsó sorok ugyan foghíjjasak. Csak 
álló fejkövek vannak, sokféle formában, az újjabbak egyre nagyobbak. 
Meghatározó motívum, díszítő elem nincs. De mind tisztességes kőfaragó 
munkával készült. A koraiak héber felirattal a későbbiek hétnyelvűek, magyar 
vagy német is, gyakran a kő mindkét oldalán. A fellelt és kibetűzött legrégebbi 
Salamon Blum 5595 = 1835- ből való. Az egyes sírkövek műemléki szempontból 
nem különösebben érdekesek, de együttesként igen, sőt látványos. 
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Arany János utca 17. lakó és tájház 

Lakóház, népi, 1798. 

Községbelsőben, fésűs beépítési formábsan, kis előkertel, telekhatáron. 
Szabálytalanul rakott kőkerítés és 3 kőbálvány között gyalog és kocsi kapu 
deszkából az utcai telekhatáron. Hosszú téglány alakú épület. Az utca felé egy 
eredeti ablak nyílik, köztes ráccsal. Deszka oromzart, nyeregtető nádazással 
fedve. A kormoldali homlokzaton eredeti ajtók, ablakok. Oldaltornáca új, azelőtt 
csüngő erenes volt. Hátul egy kis épületben kecske- és tyúkól. 

Az épület a Lenke Galérianak ad otthont. 
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Jókai u. 13. Népi lakóház 

Fésűs beépítés, utcavonalon ill. telekhatáron áll. Az utcavonalon 3 
kőbálvány között deszkakerítés. Téglány tömegű, nyeregtető nádazva. Sima 
fehér meszelt vályogfalak. Nyílászárók a XIX sz. végéről. Csüngőeresz. Az 
utca felé az első szobám asszimetrikusan elhelyetett sokosztású ablak (itt ez 
járja), deszka oromfal 2kis kisalakú lukkal. A nádazást szegélydeszka védi. A 
hátulsó végfal kőből rakott hosszoldalonu. a. ablakok és rácsos felezett ajtó. 
Szép kémény, a régi szabadkémény javítva. 
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Présház, Nagydiósi Dűlő  
Hrsz.: 3306 

Az utcának csúfolt keskeny szőlőhegyi 
ösvényen egy nadrágszíjnyi telek legelején áll a 
jelentéktelen kis pincécske. Elhagyott, de nem 
gazdátlan. Kő lábazati falon sárfal, nyeregtető 
hullámpala fedéssel. Középen gerendatokban 
2 szárnyú öreg ajtó eredeti paraszti vasalással. 
Tokbelsőben felirat. Az ajtó mellett kis zsalus 
ablakocska. Deszka oromfal. 

Présház, Nagydiósi Dűlő  
Hrsz.: 4117 

A szőlőhegy dombtető- féle alakulatán, 
meglehetősen nagy területből, 
drótfonatos kerítéssel leválasztott kis 
darabon áll. A telek műveletlen, szőlő 
nincs rajta. Kicsi, egyszerű kis ház, 
durván vakolt falak. Kétszárnyú újjabb 
deszkaajtó gerendatokban, mellette pici 
ablakocska, nádazott tető. Deszka 
oromfal, teljesen dísztelen. 
A ház mögött hosszú földnyereg, 
nyilván pincét takar 
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Helyi védett építmények 
János-hegyi Cziráky körpince 

Annyit tudunk, hogy a Cziráky-ak építették saját használatra, és ma már csak 
komoly anyagi ráfordítással menthető meg a teljes pusztulástól. 

A téglából falazott, kör alaprajzú, kupolás építményhez felsétáló kiránduló 
megcsodálhatja a régi mesterek kiváló munkáját, és gyönyörködhet a csodálatos 
panorámában. Talán innen tárul a legszebb kép elénk Lovasberényről.  
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Köztéri szobrok, emlékművek 
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Természeti értékeink 
Lovasberény területe roppant gazdag természeti kincsekkel rendelkezik. A község felszíne, 
növény-és állatvilága igen változatos: három kistájhoz tartozik, a nagy része a Lovasberényi-
háthoz, A község észak-nyugati része a Zámolyi-medencekistájhoz, míg a déli, Pákozddal, 
Sukoróval, Nadappal és Pázmánddal szomszédos rész a Velencei-hegységkistáj részét képezi. A 
tájegységek ömagukban is kiemlekedő élményt nyújtanak a természet kedvelőinek, és ezek a 
régészeti lelőhelyekkel tarkítva még érdekesebb turisztikai célt szolgálnak. 
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LOVASBERÉNY TELEPÜLÉSRÉSZEI 4 
Lovasberény település több eltérő karakterű településrészre 
osztható. 
A Település központja és a legrégebben lakott területe 
illetve az újabb lakóterületek a községnek egyaránt az 
átalakuló falusias lakóterületbe sorolható. 
A Kastély területe a fehérvári út mellett található, míg a 
lujza major területén található átalakuló falusias terület. 
A település délkeleti oldalán a János-hegy területe terül el, 
amelyen helyi védett építmény is található. 
A mezőgazdasági tevékenységnek köszönhetően a 
település szémos pontján gazdasági terület található. 
A település érintett az országos tájképvédelmi területtel. 
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Átalakuló falusias terület 
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Kastély és környéke  
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Szőlőhegy területe  
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Gazdasági területek 
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Tavak környéke 
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ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ 5 

Ahhoz, hogy egy olyan ház épüljön, mely a település 
képéhez illeszkedik, a közösség számára követendő 
példaként szolgál, ugyanakkor a tulajdonos igényeit 
kielégíti nem szabályozók és tiltások sora kell, hanem 
feltétlenül építtetői és építészeti alázat. 

Építtető részéről ez azt jelenti, hogy nem akar 
nagyobb, magasabb, feltűnőbb épületet építeni a 
környezetében, szomszédságában levő épületeknél. 
Az építész részéről az alázat azt kell, hogy jelentse, 
hogy az általa tervezett épület a tervezési programot 
teljesítse ugyan, de ne a tervező önmegvalósításának 
tárgya legyen. 

Az építészeti útmutatóban szeretnénk segítséget 
nyújtani építtető és építész számára oly módon, hogy 
bemutatjuk azokat a jó példákat, kívánatos építészeti 
követelményeket, melyek segíthetik egy olyan épület 
létrehozását, mely illeszkedik Lovasberény 
településképéhez. 

Az útmutató településrészenként ismerteti a 
javaslatokat és kívánatos építészeti kialakításokat. 
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Falusias Lakó Településrész 
TELEPÍTÉS 

Új épületek telepítése a meglevő épületek 
homlokvonalának figyelembe vételével történhet, ez a 
legtöbb esetben előkertes beépítést jelent.  

Az épületek jellemzően az oldalhatárra épültek, javasolt 
továbbra is ezt a beépítési módot alkalmazni. 

Javasolt az épületeket az északi telekhatártól legfeljebb 1 
méterre építeni, párhuzamosan a telekhatárral. 

TETŐKIALAKÍTÁS 

A tetők kialakításánál a környező házakat kell figyelembe 
venni. Legtöbb esetben hagyományos nyeregtető, esetleg 
kontyolt nyeregtető illik az utcaképhez. 

A tető hajlásszöge 35-45 fok között legyen, lapostetős ház 
kivételesen, főépítészi konzultációt követően épülhet. 
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ÉPÜLETTÖMEG, MAGASSÁG 

A kialakuló üres telkeken, esetleg az elbontásra kerülő 
épületek helyett épülő új épületek magassága és utcafronti 
épületszélessége igazodjon a környező házakhoz. A 
meglevő épületek tömege, magassága lehetőség szerint 
megtartandó. 

Az új épületek tömegformálása és építészeti kialakítása 
illeszkedjen a meglevő beépítéshez, környezethez. 
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TETŐHAJÁSSZÖG 

A tető kialakításának a szomszédos épületekhez igazodónak kell lennie, ez 
általában hagyományos nyeregtetőt, kontyolt nyeregtetőt, vagy sátortetőt 
jelent. A meglevő épületek felújítása, átalakítása során a tető hajlásszöge a 
szomszédos épületekhez igazodóan változtatható meg. 

SZÍNEK 

Az épületek szinezésénél az egységességre, a pasztell árnyalatú földszínek 
használatára kell törekedni. Rikító mediterrán színek nem használhatóak 
üzleti célból sem. 

A szín kiválasztásakor figyelemmel kell lenni a szomszédos    épületek 
színhasználatára 
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János-hegy területe 

 

TELEPÍTÉS 

Új épületek telepítése a domborzati viszonyok figyelembe 
vételével történhet. Az épületeket a telek 
terepadottságainak figyelembe vételével kell elhelyezni 
úgy, hogy illeszkedjen a környezetében épült épületek 
elhelyezkedéséhez és a környező épületek kilátását ne 
zavarják.  



Építészeti útmutató |36| 

 

 

TETŐKIALAKÍTÁS 

A Szőlőhegy lakóterületém javasolt magastetős lakó- és 
melléképület építése.  

Főépítészi konzultációt követően kivételesen lapostetős 
épületek építése is lehetséges.  

Az épületek tervezése során illeszkedni kell a meglevő 
beépítéshez mind tömegformálás, mind a 
párkánymagasság tekintetében. 

 

 

 

MAGASSÁG ÉS ÉPÜLETTÖMEG 

Az új épületek tömegformálása és magassági kialakítása 
illeszkedjen a meglevő beépítéshez, a terepviszonyokhoz 
és a szomszédos épületek kilátását csak a legszükségesebb 
mértékben gátolja. 
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TEREPALAKÍTÁS 

Erősen lejtős területen az épületek telepítésénél és a 
tereprendezésnél figyelembe kell venni a leejtésviszonyokat és a 
csapadékvíz elvezetést. Az épületekről lefolyó csapadékvizet 
telken belül kell összegyűjteni, esetleg elszivárogtatni. 

Az épületeket a terephez igazítva kell elhelyezni. 
Tereprendezésnél sem nagy rézsűk, sem nagy bevágások 
kialakítása nem kívánatos. 
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Kerítések  
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Kertek 
Lovasberényben jellemző a háztáji gazdálkodás, ezért a családi házas lakóterület kertjei többnyire 
haszon-növényekkel beültetettek, gondozottak. 

Az előkertek, oldalkertek és az ingatlanok előtti közterület gondozott, évelő növényekkel, 
virágokkal gazdagon beültetett 
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Erkélyek, tornácok, teraszok 
Lovasberényben a hagyományos falusi tornác kevés van, jellemzően fedett teraszok, többlakásos 
lakóépületeken és a családi házaknál tetőtérbeépítés esetén erkélyek létesültek. 
Jellemző, hogy a teraszok, erkélyek szépen gondozottak, egynyári növényekkel díszítettek.  
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Ajtók, ablakok 
Lovasberényben hagyományos fa nyílászáró eredeti állapotában jellemzően a helyi 
védelemre javasolt épületeken található. Elterjedt a fehér műanyag nyílászáró felújításoknál, 
egy-egy mai épületen újra megjelentek a településképi szempontból is javasolt fa 
nyílászárók. 
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Homlokzatképzés 
Lovasberényben a hagyományosan a vakolt, egyszerű tagozattal díszített 
homlozatkialakítás a jellemző. A település egészén több épületen fellelhető tégla a 
architektúra, illetve a téglaburkolatú homlokzatképzés. 

Az új épületek homlokzati koalakításánál több helyen megtalálható a 
téglaburkolat.  
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Részletek 
Az építészetben is, mint a művészeti ágak mindegyikében a részletek alapvetően 
meghatározzák, hatással vannak az egész kép, látvány kialakítására. Egyre több igényesen 
kialakított épület- és kerítésrészlet, erkélykialakítás lelhető fel a településen, ezekre a 
jövőben is érdemes hangsúlyt fektetni. 
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MAI PÉLDÁK 6 
Lovasberényben az új épületek 
tömegformálása és tetőkialakítása igazodik 
a településen jellemző földszintes, 
sátortetős kialakításhoz. A sátortető 
jellemzően fióktetővel tagolt. 
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UTCÁK, TEREK 7 
Lovasberényben a közterületek tervszerű kialakítása folyamatos. A növényzet és az 
utcabútorok harmonikusan illeszkednek egymáshoz.  

A családi házas területeken s széles utcák köztetületeit a lakók gondozzák 
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HIRDETÉSEK, REKLÁMTÁBLÁK 8 
Lovasberényben a reklámtáblák, hirdetések és cégérek változatos 
képet mutatnak. 
Törekedni kell az egységes kialakításra. 
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KÉPJEGYZÉK 8 
A képeket Kúthy Anikó, Burián Péter, Bodó Beáta készítették. 
Az ettől eltérő forrásból származó képek az alábbiak: 
 
Borító – Asztalos Dénes, google.com – Dióligeti látkép; Tóth Géza – légifotó 
4. oldal – Civertan, legifoto.com – Madártávlat; Asztalos Dénes, google.com – Dióligeti látkép 
5. oldal – mapire.eu - I.-II. katonai felmérés térképe 
6. oldal – wikipedia civertan, legifoto.com – légifotó; Kovács Attila – google.com légifotó 
7. oldal – Címer, nemzetijelkepek.hu 
8. oldal – Zászló, lovasbereny.hu-nemzetijelkepek.hu 
10. oldal – lovasbereny.hu – sportcsarnok 
11. oldal – lovasbereny.hu – archív fotó, településrészlet 
12. oldal – lovasbereny.hu - református templom utcakép, archív fotó; lovasbereny.hu - archív fotó a templomról 
13. oldal – muemlekem.hu - római katolikus templom főhomlokzat, belső tér; lovasbereny.hu – archív fotó a templomról 
14. oldal – czirakykastely.eoldal.hu – kastély kiállító terek, lovasbereny.hu – archív fotó 
15. oldal -  civertan legifoto.com – madártávlat 
17. oldal – mocsolád, google.com - izraelita temető; muemlekem.hu – sírkő részletek 
18. oldal – muemlekem.hu – archív fotó 
19. oldal – muemlekem.hu – archív fotó 
20. oldal – muemlekem.hu – archív fotók; színes fotók 
21. oldal – muemlekem.hu – körpince fotók 
22. oldal – hazafias népfront, google.com – szovjet emlékmű; sweethomehu, google.com – magyar katonai temető; ojoco, google.com - kopjafa  
29. oldal – lovasbereny.hu – lovasbereny agrár kft.; google.com – tűzép telep 
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IMPRESSZUM 

LOVASBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

Lovasberény honlapcíme:  .................................................................. www.lovasbereny.hu 

Lovasberény email címe: ..................................................................... honlap@lovasbereny.hu 

Lovasberény postai címe:  .................................................................. 8093 Lovasberény, Kossuth u. 62. 

Telefon, fax: .......................................................................................... +36 22/456-024 

Polgármester:  ....................................................................................... Szili Miklós 

Polgármester email címe: .................................................................... szili.miklos@lovasbereny.hu 

Főépítész: .............................................................................................. Kun Tímea 

Főépítész email címe: .......................................................................... timea.kun@freemail.hu 

SZERKESZTETTE:  ......................................................................... Kúthy Anikó, Burián Péter 

SZÖVEG:  ............................................................................................ Kúthy Anikó, Burián Péter  

FOTÓ: .................................................................................................. Kúthy Anikó, Burián Péter, Bodó Beáta 

GRAFIKAI TERVEZÉS:  ................................................................ Burián Péter 

Lovasberény 2017. Október 


