Javaslat Liszkai Sándor Győrzámoly, Liget utca 3. (1.?) sz alatti, 254/2hrsz-ú
ingatlanon álló egykori lakóépület helyi védelem alá helyezésére

A kivágás az érvényes településképi rendelet (18/2017. (XII. 20.) önkormányzati rendelet)
függelékéből való, és jól mutatja, hogy sajnos a „meghatározó területből” is kimaradt az épület,
védetté nyilvánítása ezért is indokolt a védendő terület kibővítésével együtt
A védetté nyilvánítás alapja, hogy a ház a történeti településmag egyik legjobb állapotban
megmaradt épülete, amelyet a tulajdonos meg kíván tartani, az eredetivel egyező formában.
Temető melletti helyzete és elhelyezkedése miatt településképi szempontból is meghatározó épület.
Csatolom a rendelet vonatkozó adatlapját kitöltve, egyúttal a tulajdonosnak is megküldöm a
javaslatot, és kérem, hogy nyilatkozzon.

A helyi építészeti örökségre vonatkozó értékvédelmi vizsgálat
1. helyszín megnevezése: Győrzámoly, temető mögött, történeti településmag
2. cím: Liget utca 3.
3. ingatlanok megjelölése a helyrajzi szám(ok) felsorolásával és helyszínrajz ábrázolásával
254/hrsz-ú ingatlan déli részén, az utcavonalra merőlegesen álló nádfödésű épület (l. címlapon, zöld
ovális körben)

4. épület/építmény vagy ezek együttese esetén annak
1. megnevezése: egykori lakóház, ma tárolókét használt épület, kamrával és színnel
toldva
2. fajtája, központi bejáratos lakóház, tipikus parasztház
3. típusa: egykori szabadkéményes, központi bejáratos, barokk oromzatos lakóház,
kisalföldi táji típus
4. stílusa: jellegzetes szigetközi lakóház barokkos elemekkel
5. jellemző datálása: datálása nincs, jegyei alapján a XIX, század közepe, vagy
korábbi, (Az 1856-os kataszteri térképen még nem szerepel, az 1876-os katonai
térképen bizonytalanul azonosítható, ekkor kezd lakottá válni a mai Liget utca)
6. eszmei értékei és jelentősége, szöveges leírása:
A település nagyon kis számú (3) lakóházának egyike, amely kisebb átépítésekkel,
korszerűsítéssel, de fönnmaradt. Kiemelt értéke
- héjazatának anyaghasználata (nádfödés, frissen javítva, jó minőségben),
- Megmaradt, eredeti alulgerendás pórfödéme az utcai szobában,
- a XX. század elején beépített mászókémény,
- rekonstruálható eredeti térszervezése (szoba, konyha szoba)
- utcai rövid homlokzatának parasztbarokk oromzata (ilyenből egykor tucatnyi állt
Zámolyon)
Jelenlegi elhelyezkedése többféle funkcióra is alkalmassá teszi, hosszú távon
közösségi, múzeumi kiállítóhelykén kiválóan működtethető, de az építési szabályozás
módosításával vagy telekmegosztással lakóházként is felújítható. (Temető mellett,
történeti belterület határ, közelsége iskolához, óvodához, csöndes, kisforgalmú hely Y
útelágazásnál, saroknál már külterület)
5. épület/építmény esetén a történeti értéket képviselő
1. homlokzatképzés és a díszítmények: barokk oromzat, udvari, hosszoldali
nyílászárók
2. a belső téralakítás és térelhatárolás: Belső nyílászárók, háromosztatúság
3. a beépített történeti berendezések: Födémek

4. a történeti épületgépészeti, épületvillamossági berendezések anyagaira,
szerkezetei: mászókémény
kialakítására vonatkozó összefoglaló ismertetése:
Összességépen az egykori kisparaszti/zsellér építészek kiemelkedő értékű képviselője,
mind anyaghasználatában, mind formai és szerkezeti megoldásaiban. Az elmúlt
harminc év átalakításai (rövid homlokzati ablakcsere, részleges csempeburkolat, új
nyílások, hátsó szobai kamra leválasztás, vizesblokk és szín, mint toldalék) részben
előnyösek, másrészt visszaállíthatók a tervezett új funkcionális igények szerint, úgy,
hogy az épület történeti értékei megmaradnak.
6. Fotódokumentáció

Utcai homlokzat, utólag beépített „tüzépablakkal”, de kiválóan rekonstruálható, és eredeti
keretezett felületképzése is visszaállítható, arányai nagyon szépek

Múlt év végén új nádfedést kapott az épület, a képen az élszedett födémgerenda, és az
ereszalja deszkázata látható

A táblázatos bejárati ajtó szintén érték, mostanra a tuják is eltűntek, így jól látható a teljes
hosszoldali homlokzat

A kifelé-befelé nyíló ajtó, amely a XX: sz. elejének kiváló asztalosmunkája, hőtechnikai
szempontból is nagyon hasznos, egyértelműen megőrzendő

A saroktelek és a szabadon álló telepítés miatt ablakok kerülhettek a hátsó hosszú
homlokzatra is, ez atipikus, de a használati értéket jelentősen növeli, a kémény fontoj eleme
a megjelenésnek

A toldalékok jól integrálhatók a felújításkor az épületbe, nagyon szerencsés, hogy a víz a
történeti részbe nem került be, a nyílászárók is megtarthatóak, illeszkebnek az épülethez

Az egykori szabadkéményes konyha a mászókémény testével, amely ma is jól használható,
jellegzetes homlokzati elem is, amit a hátsó külső képen jól láthattak

Az első szoba pórfödéme hibátlan és nagyon szép kidolgozású

A hátsó szoba födéme meghajlott, de konszolidált, akár ebben a formában is megtartható
Mellékletként csatolom az épületről készült fölmérési rajzot, és szükség szerint friss képeket
is, az elkészült tetőfedésről.
Készítette:

Győrzámoly, 2022. február 9.
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