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POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ

Tarnazsadány község Településképi Arcu-
lati Kézikönyvét tartja a kezében, melynek 
elsődleges célja a 314/2012. (XI. 8.) Kor-
mányrendelet, illetve a településkép vé-
delméről szóló 2016. évi LXXIV. Törvény 
alkalmazásával a község arculatának meg-
őrzése, értékeinek feltárása és bemutatá-
sa, valamint irányok
meghatározása a fejlődés, jövőbeni építke-
zések, településkép változása számára.
Gyökerekre épülő, azt ízléssel továbbgon-
doló, a helyet és mások igényeit is tiszte-
letben tartó magatartáskialakítását célozza 
meg az épített környezetet alakítók (tele-
pülési döntéshozók, építtetők, tervezők, 
kivitelezők; helyiek és betelepülők) részéről.
Nagy örömömre szolgál, hogy átnyújtha-
tom Önöknek a településünk értékeit be-
mutató  Településképi Arculati Kézikönyvet. 
A dokumentáció készítői a közigazgatási 
területünkön található épített és természeti 
elemeket rögzítik e Kézikönyvben, egyúttal 
meghatározzák a Település sajátos egyedi 
hangulatát kölcsönző részleteket. A jól is-
mert motívumok, építészeti megoldások
összegyűjtve, tematikusan csoportosítva 
kerek egésszé formálják át az eddig rész-
leteket megfigyelő szemléletünket. Többle-
tet adnak hozzá települési ismereteinkhez, 
vezetik a szemet, hogy ezentúl a kiemelt 
témákra fókuszáljunk, a jövő értékeit is fel-
ismerjük.
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Tarnazsadány polgármestere

Dobi István
polgármester

Kellemes lapozgatást kívánok a Település új 
oldalait is fellebbentő kiadványhoz, amelyet 
– elképzeléseink szerint – folyamatosan 
fejlesztve, a mindenkori településállapot-
hoz igazítunk.
A múltból jövő értékek megőrzése a jövő 
számára.





TELEPÜLÉS BEMUTATÁSA
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FÖLDRAJZI ÁTTEKINTÉS

Tarnazsadány az Alföld északi peremén, 
Heves és Jász-Nagykun-Szolnok megye 
csaknem határán, a Gyöngyös-Hevesi közti 
síkon, Hevestől északnyugatra, Gyöngyös-
től délkeletre fekvő 25,19km2 területű te-
lepülés. Az M3-as autópályától délre 7km-
re fekszik, a Tarnóca és a Tarna patakok 
között. A legközelebbi vasút állomás 9km-
re Ludason található. A községet Nagyút, 
Kompolt, Tarnabod, Boconád, Tarnaméra, 
Zaránk, és Nagyfüged határolják. 

A vidék 100 - 105 méter közötti tengerszint 
fölötti magasságú, lényegében a Tarna és a 
Mátrától délre tartó patakok hordalékkúp-
jainak egykori síksága. Területét a Tarna és a 
Tarnóca patakok metszik darabokra. A köz-
ség déli és keleti területe egykor alacsony 
ártéri mocsaras síkságokból kialakított me-
zőgazdasági terület. Északról a Hevesi Fü-
ves Puszták Tájvédelmi Körzet egy része, és 
ahogyan nyugatról is, mezőgazdasági terü-
letek határolják. Néhány fasor kivételével, 
erdő nem található a területén. A területen 
jellemzően folyóvízi üledékes talajok talál-
hatóak.
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Tarnazsadány elhelyezkedése
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ÉGHAJLAT

Tarnazsadány mérsékelten meleg-száraz 
éghajlattal jellemezhető település. A kistáj 
sajátos éghajlati jellemzői a következők: a 
csapadék évi összege 550-560mm, az évi 
középhőmérséklet 9 -10°C, az évi napsü-
téses órák száma 1950-2000. Leggyakrab-
ban keleti, északkeleti és nyugati szél fúj. Az 
éghajlatra jellemző a kevés csapadék és az 
időjárás szélsőséges alakulása.

NÖVÉNYZET & ÁLLATVILÁG

A Tarna menti települések állatvilágát a fo-
lyóban élő számtalan halfaj, és a rájuk va-
dászó madárfajok teszik ki. Emellett a lassú 
folyású folyó sok kisebb termetű környék-
beli erdőkből származó vadat is a környékre 
csábít. Őzek és vadmalacok és szép szám-
ban megtalálhatóak errefelé.
Növényvilágára főleg az alföldre jellemző 
lágyszárú fajok a jellemzőek. Az erdőfolto-
kat főleg, nyárfa, nyírfa, akácfa és tölgyfa 
uralja
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Fehér akác fa

VadmalacŐz

Fehér akác virágja

Nyárfa Nyárfa levele
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TÖRTÉNELMI ÁTTEKINTÉS 

Az első írásos emlék 1301-ben Sodan-nak 
nevezi a települése. A XVI. századi török írá-
sok szerint Jadan. A XVIII. században már 
Zsadányként, a XIV. században pedig már 
Tarna Zsadánynak jegyzik. A Tarnazsadány 
pedig 1901-óta használatos.

A település mellett közvetlen délre halad 
el a szarmaták által a IV. században épített 
Csörsz árok mely egy részében ma a Tarna 
folyik. A Csörsz árok környezetében és a 
falu északi határában szarmata kori lelőhe-
lyeket találtak. 

Eredetileg az Aba nemzetség Csobánka 
ágának birtoka volt, de mivel Károly Róbert 
ellen Csák Máté oldalára álltak, ezért a roz-
gonyi csata után elvesztették birtokukat, és 
Kompoltiak kapták meg azokat. 1546-ban 
Losonczy Istváné. 1619-ben Bessenyey 
Gergely és Kecskeméti Dávid birtoka. 1687-
ben az Eger visszafoglalásáért vívott har-
cok idején elpusztult. 1698-ban Bessenyey 
Zsigmond a néptelen Zsadány és Cselőháza 
pusztákat eladta Almásy Jánosnak és sógo-
rának. 1702-től Almásyak a falu birtokosai. 
Heves megye végleges területrendezése-
kor 1877-ben a település a Tarnai alsó já-
rásba került és ott is maradt 1883-ig. Majd 
1950-ig a Hevesi Szolgabírói járás része, 
amikor önálló tanácsú nagyközségi rangot 
kapott. 1983-ig a Hevesi járáshoz, majd 
1990-ig Heves városhoz tartozott.
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Tarnazsadány térképe - Harmadik Katonai Felmérés (1869-1887)





BÜSZKESÉGEINK
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CSÍK FERENC

A költő 1957. november 21.-én született 
Tarnazsadányban egy szegény hatgyer-
mekes családban. Az első kötete 1999-ben 
jelent meg Ahol a Nap is megfordítja a sze-
kerét címmel. A második kötetét Kereszt, 
amelyet ránk hagyott az ég címmel 2001-
ben adták ki. Majd több mint tizenöt éves 
kutatómunkája eredményeként megjelent 
Képek Tarnazsadány történetéből című, 
Botos Józseffel közösen írt monográfiája 
2010-ben.Tarnazsadányért Érdemrend ki-
tüntetést kaptak több évtizedes munkájuk 
elismeréseként Tarnazsadány képviselő 
testületétől.

kép Csík Ferencről
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Csík Ferenc: Mert nagyon szeretlek
A völgy, ahol dobog a szívem

Leszáll az este
vörös fényárban.

Érted sír a szívdobbanásom,
ajándékom, hallgasd a hegedű dalát.

Fenn a felhőkön pihenünk árván,
míg a vörös alkonyban

tisztul a szerelem dala hegedűm húrjain.

Piros rózsák szirmaiban
fürdik az alkonyban lelkünk.

Mert nagyon szeretlek.
Égő gyertya fénye, ünnepi láz.

Szél suhan simogatón, lágyan,
kéz a kézben sétálunk a Tarna parton,

rózsaszín felhők fejünk felett,
véget nem érő pihekönnyű szerelem ringat.

Boldogságtól hasít vérző szívemben a fájdalom,
mert nagyon szeretlek,

néked szól a bús dalom.

Mert hitben, szerelemben
élni légies könnyed zápor könnyekben,

elrejtem boldogságunk keserveit,
mert nagyon szeretlek.

Innentől senki más, csak te meg én!
A szellő lágy,

sétálunk a Tarna partján,
égnek a könnyeim... boldogság!

Tiszta, őszinte remegés,
el ne hagyj soha már.

De ha vihar jő, elsöpör majd mindent,
könnyű árban úszunk a boldogságban.





ÖRÖKSÉGEINK
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RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM 

A Szent Mihály tiszteletére emeltetett 
templomot először 1720-ban említik. 
1746-ban a templom romló állapotban volt. 
1762-ban a templom kibővítése és felújítá-
sa vette kezdetét mely 1763-ra készen is 
lett. 1810-ből már részletes leírásunk van 
a falu keleti oldalán, kicsiny dombon fekvő 
egyhajós barokk stílusú kisméretű kőtemp-
lomról. 
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1 -  Római katolikus templom  |  2 - Tó  
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NÉPI ÉPÍTKEZÉS
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LAKÓHÁZ

A község hagyományosan épített lakóházai 
vályogfalazattal, szarufás-torokgerendás 
szerkezetű nyeregtetővel, ritkán zsupfe-
déssel, díszes deszkákkal burkolt oromfal-
lal, finom homlokzati plasztikákkal készül-
tek. A tüzelőberendezés általános formája  
a boglyakemence.

GAZDASÁGI

Az udvar legjelentősebb gazdasági épülete 
az istálló, mely általában lepadlásolt formá-
ban került kialakításra a ház végéhez szoro-
san illeszkedve. 

Régi lakóház
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Vakolat díszes ház

Sok helyen láthatjuk a településen múlt-
századbeli polgári lakóházakat melyek 
utcafronti és udvar felöli homlokzata va-
kolatplasztikával és halvány színezéssel 
díszített. Ezek a visszafogott megjelenésű 
épületek nagyon kellemes kis falusi hangu-
latot kölcsönöznek.  Sajnálatos módon ezen 
épületek tetemes része igen rossz állapot-
ban van.





TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL 
MEGHATÁROZÓ TERÜLETEK
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ÚTHÁLÓZAT

A településen a múltszázad béli építészet 
minden példáját megtaláljuk, új építéssel 
viszont ma már ritkán találkozhatunk a falu 
keleti oldalán lévő ipari területen kívül. A 
falu nyugati oldalán az autópálya felé veze-
tő útszakasz mindkét oldalán szabályozott 
úthálózat került kialakításra. 
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ZÖLDFELÜLETEK 
A KÖZTERÜLETEKEN

A teljes települést figyelembe véve elmond-
ható, hogy a falu központi utcarendszeré-
ben, és néhol az ahhoz csatlakozó utcák 
találkozásánál, kis teresedések és zöldfe-
lületek jöttek létre. Ezek hangulata nagyon 
emberközeli, falusias halmaztelepülés han-
gulatot ad a falunak.

Zöldfelület a házak előtt
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Zöldfelület a házak előtt
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Történelmi település részFalu központ
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Ipari területÁtalakuló, új település részTó és körnéyke





TÖRTÉNETI TELEPÜLÉSRÉSZ
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TELEPÜLÉS ALAKULÁSA
 
A XVIII. századi település a Tarna patak 
árterületének magasabb pontján a temp-
lomdomb körül kezdett el halmazszerűen 
kiépülni. Utcáinak vonalvezetését a gyor-
san változó vízrajzi mozgás befolyásolhat-
ta. Később csatlakozik be a Gyöngyös felé 
vezető útszakaszhoz egy utcával, melyből 
gyorsan a falu fő közlekedési útjává válik. 
Jól látszik a település úthálózatán a falu fo-
lyamatos fejlődése, mely megfigyelhető a 
történelmi településmagtól a szabályozott 
úthálózatig. 
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Tarnazsadány térképe - Az Első Katonai Felmérés (1763-1787)

Tarnazsadány térképe - a napjainkból

Tarnazsadány térképe  - A Második Katonai Felmérés (1806-1869)









ÁTALAKULÓ, 
ÚJ TELEPÜLÉSRÉSZ
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A falu autópályához való közelsége, az 
útburkolatainak minősége, és a falu han-
gulata mind egy fejlődni látszó faluképet 
eredményez, de mégis megtorpanva, elö-
regedve, egyre több lepusztult épülettel és 
elhanyagolt területtel. 

Rendezett utcakép



[  - 47 ]  

Rendben tartott útburkolat





HELYI ÉRTÉKEK
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TÉGLABURKOLATOS 
HOMLOKZATOK

A településen főleg a hosszan kígyózó főút-
nak is nevezhető –a keleti szakaszán igen 
gazdagon parkosított - utcában több olyan 
múltszázad béli jómódú polgári lakóházat 
találunk melyek utcafronti homlokzata ho-
mokszínű kisméretű téglával beburkolt, és 
díszített. Ezen homlokzatokon a lábazat, a 
párkány, sőt olykor a nyíláskeretek is más 
tégla architektúrát mutatnak. 

Téglaburkolatos homlokzat



[  - 51 ]  

Téglaburkolatos homlokzatok
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TÓ
 
A falu központjához közel található egy 
zöldfelületekkel és utcákkal körülölelt kis 
tó. Legnagyobb értéke talán a központi 
helyzete és az, hogy viszonylag nagy zöld-
felület határolja: közvetlen környezetében 
magasra nyúló fák és buja nádtenger ta-
lálható. Ekkora méretű összefüggő nyitott 
zöldfelület máshol nincs, így kiemelt érték-
ként kellene kezelni. Minimális ráfordítással 
remek közösségi térként tudna funkcionálni 
a terület.

Tarnazsadányi tó
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xxx





BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT 
TERÜLETEK
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A község külterülete néhány fasor és csa-
torna és patak kivételével értékes mező-
gazdasági vagy tájvédelmi terület. 
A település teljes külterülete Natura 2000-
res terület, és az északi részének egy része 
a Hevesi füves Puszták Tájvédelmi Körzet-
hez tartozik. A térség szinte egésze me-
zőgazdasági terület, gazdag apróvad állo-
mánnyal. 
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TELEPÍTÉS

A már említett igen eltérő karaktert mutató 
utcák telepítése javarészt azonos. A házak 
előkerttel rendelkeznek, oldalhatáron álló-
ak, az utcára merőleges irányban hosszan 
elnyúló telkeken. Érdemes a már meglévő 
szomszédos telkeken lévő házak beépíté-
si paramétereit alapul venni. Mellőzzük az 
utcaképet eltorzító épülettömegek telepí-
tését. 
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ANYAGHASZNÁLAT (SZÍNEK)

Az anyaghasználatot tekintve az építésügyi elő-
írások miatt sok helyen nem alkalmazhatunk 
hagyományos építőanyagokat. Viszont az épület 
külső megjelenésében teremthetünk egységes-
séget azzal, hogy a településre régen jellemző 
anyagokat megpróbáljuk modern megoldások-
kal ötvözve, újragondolva visszaadni az épüle-
teknek.
Tarnazsadány esetében például a lábazatok 
egyszerű kő vagy olykor színezetlen vakolt fe-
lületek. A homlokzatok javarészt fehérek vagy 
halványan színezettek, esetleg finoman plaszti-
kusak és faborításúak. A nyílászárók és a látszó 
fa szerkezetek faragással díszítve találhatóak. A 
tornáctartó oszlopok filigrán fatartók vagy tég-
lából rakott pillérek. A legelterjedtebb tetőfedő 
anyag a cserép és a pala, melyek közül az utóbbi 
erősen kerülendő.
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TETŐHAJLÁSSZÖG, 
TETŐFORMA

A település hagyományos lakóépület állo-
mányának tetemes része nyeregtetővel és 
kontytetővel fedett. A település fiatalabb 
részein találkozhatunk sátortetővel és an-
nak bővítéseivel, az adott kor építészeti 
stílusának megfelelően. A tetőszerkezet 
felújítása vagy tervezése közben is célsze-
rű a szomszédos épületek formavilágának 
figyelembevétele.



[  - 63 ]  



[  - 64 ]  



[  - 65 ]  

MAGASSÁGOK

A különböző korok különböző stílusai igen 
vegyes épületmagasságokat eredményez-
tek a teljes települést figyelembe véve, vi-
szont túlnyomórészt a földszintes épületek 
a jellemzőek pár kivételt nem számítva. 
Törekedjünk a már kialakult magasságok 
megtartására, az utcakép harmonikus 
megjelenésére. 
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KERÍTÉSEK, KERTEK

A kerítések a legtöbb esetben egy alacsony 
beton lábazaton vagy lábazat nélkül álló, 
fémből és fából készülő igen áttört szerke-
zetek. A fémből készültek a síkjukon belüli 
geometriai díszítéssel vállnak egyedivé. Az 
utcafronti homlokzat és a kerítés között 
előkert található. Az oldalkert igen sok he-
lyen füvesített, a hátsókertek pedig meg-
műveltek, vagy magukra hagyottak.  
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Homlokzati kép

HOMLOKZAT KÉPZÉS

A település egészét figyelembe véve 
igen eltérő homlokzatképzésekkel talál-
kozhatunk, annak függvényében, hogy a 
lakóház milyen építészeti stílusban épült.
A legjellemzőbb és legnagyobb meny-
nyiségben megtalálható hagyományos 
lakóház homlokzat az utca felé kontyolt 
tetővel, alatta vakolt és halványan szí-
nezett finoman plasztikázott homlokzati 
fallal. Az utcára egy vagy kettő ablakot 
nyitottak meg. 
Nagy mennyiségben találkozhatunk a 
már említett homlokzati téglaburkolattal 
is.
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Tornácos házak, vízszintes kocsibeállóval

TEREPALAKÍTÁS

A település és környezete viszonylag telje-
sen vízszintes. Egy területen végzett nagy-
mértékű földmunka után törekedjünk a te-
rület eredeti viszonyainak visszaállítására. 
Ennek indokoltsága a terület természetes 
viszonyainak és a lokális vízelvezetés egy-
szerűségének megőrzése. Kerüljük a lejtők, 
rézsűk, garázslehajtók kialakítását. 
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Ablak kialakítások

AJTÓK, ABLAKOK

A Tarnazsadányi házak tetemes részén ma 
már szinte csak műanyag nyílászárót látha-
tunk néhány példa kivételével. Fa nyílászá-
róval rendelkező házak esetén érdemes a 
régi szerkezetek megőrzése vagy felújítása 
mely a régi mesterségek egyik lenyomata-
ként jelenik meg a házakon, mint egysze-
rű díszítőelem. Esetleges nyílászárócsere 
esetén viszont törekednünk kellene, hogy 
a tokszerkezet legalább fának nézzen ki, és 
színében is idézze a múltat.
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Széles zöldfelület

UTCÁK, KÖZTEREK

A faluban található utcák széles zöldfelü-
lettel határoltak, és megfelelően parkosí-
tottak. Több helyen az utcák találkozásánál 
kisebb-nagyobb teresedések alakultak ki 
melyek kellemes hangulatot kölcsönöznek, 
viszont nagyobb gondozást igényelnek. 
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Náchazel Architekti - Orchard house

Lakó épület felújítás
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Új építésű lakóépület a helyi arányrendszerek  
és hagyományok figyelembevételével

Álmosdi Árpád - Szolnok, Tabán
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Lukas Mayr - Atelier Kitchen Haidacher

Melléképület felújítás átalakítás
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PYO Arquitectos - Casa Tmolo

Új építésű lakóépület helyi építőanyagokból
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Thomas Kröger - Landhaus

Meglévő gazdasági épületek átalakítás, felújítása
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Gereben Péter, Marián Balázs - Almagyar Érseki borterasz

Igényes, egyszerű falusi turisztikai hely
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Lukas Mayr - Atelier Kitchen Haidacher

Melléképület felújítás átalakítás

 Kateszteri _Aires Mateus - House in Time Casa No Tempo

Új mezőgazdasági, vagy ipari épület építése  
tájba illesztve
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PYO Arquitectos - Casa Tmolo

Új építésű lakóépület helyi építőanyagokból

Peter Zumthor - Fürdő, Vals 

Település szélén vagy zöld övezetben elhelyezett 
közintézmény
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Sportpályák és zöldfelületek kialakítása - jó példák
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Zöldfelület kialakítása - jó példák
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Ajtók - jó példák
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Ablakok - jó példák
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Kerítések - jó példák
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Házszámok - jó példák
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Információs és reklám táblák - jó példák
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Információs és reklám táblák - jó példák
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Buszvárók - jó példák
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Utcabútorok (padok) - jó példák
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Szemetes kukák - jó példák
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