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Bevezetés
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Napjainkban a települések terjeszkedése és rohamos növekedése figyelhető meg. Ezzel együtt jelentkeznek az indokolt lakossági igények és elvárások, ami egyre nagyobb feladat elé állítja a települési önkormányzatokat.
Bővülnek a szolgáltatások, sorra épülnek az utak, a bevásárló központok és az üzemek.
Mára az emberek életmódja, igényei és szokásai is megváltoztak, de sajnálatos módon a lakosság nagy részének környezettudata, környezethez való viszonya nem javult kellő mértékben.
A világon minden községbenn találhatók szegényebb, elhanyagoltabb községrészek, amelyeket a beruházók elkerülnek, nem
kockáztatnak. Ezekre a településrészekre jellemző a lepusztult, egészségtelen lakásállomány, a munkanélküliek magas száma,
az ellátás nem megfelelő színvonala.
A települési környezet javításában, a környezetgazdálkodásban a legnagyobb szerep a települési önkormányzatoknak jut. Az
önkormányzatok feladata a települési infrastruktúra kiépítése és fejlesztése, a területrendezés, szociális és kulturális igények
kielégítése, és ezek csak egy részét alkotják a sok elvárásnak.
Nagyon fontos lenne a lakosság aktív részvétele legalább az előkészítő szakaszokban.
A TAK segítséget kíván nyújtani ahhoz, hogy minél többet megtudjunk saját településünkről,
annak kivételes adottságairól és nehézségeiről. Megpróbáljuk azoknak a szakembereknek a helyébe képzelni magunkat, akik
folyamatosan a lakóhelyünk fejlődéséért dolgoznak.
A hibákat könnyű észrevenni, de mi mit tennénk még?
Az elkövetkezendő munkaanyagban elemezni fogjuk Nőtincs település természeti, gazdasági, társadalmi és építészeti adottságait. Az összegyűjtött adatok és információk értékelését követően összeállítja saját „településrendezési tervét”, fejlesztési
ötleteit.
Települések fejlődését befolyásoló tényezők
A települések kialakulásának, fejlődésének és a közöttük kialakuló kapcsolatoknak vizsgálatával a településföldrajz foglalkozik.
A témához kapcsolódó szakirodalmak általában hat olyan tényezőt adnak meg, amelyek befolyásolják a települések kialakulását és fejlődését. Ezek a következők: természeti, társadalmi, gazdasági, építészeti, szerkezeti és az irányítási tényezők.
A felsorolt hatótényezők intenzitása idő és terület szerint jelentős eltéréseket mutat. A 70-es években elsősorban a természeti
tényezőket tartották elsődlegesnek, majd később egyre inkább a gazdasági tényezők kerültek előtérbe. Ezzel pár-
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huzamosan erősödött az irányítási és a rendelkezik olyan sajátos, csak az adott teleműszaki-építészeti tényezők befolyása is. pülésre jellemző vonásokkal, amelyek a történelem során örökölt elemek, és amelyeket
napjaink folyamatos építészeti tevékenyséTermészeti tényezők
A természeti tényezők közül legfonto- ge alakít. Ezek megőrzése, a jellegvédelem,
az egyedi arculat megőrzése a települések
sabbak:
számára fontos feladatot jelent. Ezeket a
••a domborzati tényezők,
helyi értékeket a településtervezés minden
••az éghajlati tényezők,
szakaszában figyelembe kell venni.
••a vízrajzi tényezők,
Ezeknek az értékeknek a megőrzésével
••az árvízveszély,
kapcsolatos a Granadai egyezmény (1985).
••a földrajzi tényezők, mint
••a nyersanyagforrások,
••a jó minőségű termőföld,
A környék településeire, így Nőtincsre is
••a növényborítottság, zöldterületek
a következő hagyományos építési mónagysága,
dok a jellemzők:
••a földrengésveszély stb.
A földrajzi környezet elemei közvetlenül Fésűs beépítési módok
és közvetett módon befolyásolják a tele- Hazánk legelterjedtebb beépítési módja
pülések kialakulását és működését.
a fésűs beépítés. Az így beépített egyutcás vagy sorfalvak, melyeknek hosszú
Építészeti tényezők
szalagtelkei a beltelkek mellett gyakran
Egy település jellegét a természeti és az em- magukba foglalták a szántókat, de még
ber által alkotott elemek határozzák meg. a legelőt és az erdőt is.
Az épületek használatuk során a végső elhasználódásig számtalan átalakításon és Nem volt ritka, hogy a család gyarapofelújításon mennek át. Minden falu és város dásával egymás végébe több lakóház is

1. Oldalhatáros utcafrontos, 2. Oldalhatáros előkertes, 3. Fűrészfogas, 4. Szabálytalan beépítés

épült egy telekre és ilyenkor ún. hosszúudvaros ház alakult ki.
Hosszú házas beépítés
A család gyarapodásával az újabb épületet a meglévő ház végéhez csatlakoztatták.
Teleklábas alaprajzi rendszer
Több párhuzamosan futó utca között
végeikkel, „lábaikkal” összeérő telkeket
alakítottak ki. A szabályos teleklábas
alaprajz hálós szerkezetet eredményez.
Nagyon sok településünkön ma is alkalmazzák ezt a rendszert.

NŐTINCS
bemutatása
1317. Nőtincs községet először említi egy
oklevél. Azóta eltelt 700 év. 700 éve itthon
– 700 éve otthon. Ezt hirdeti a jubileumi
logó, ezt választottuk mottónknak is. A jubileum még egy jó indok arra, hogy ha Ön,
kedves Olvasó nem nőtincsi, kerekedjen fel
és látogasson meg minket a valóságban:
Nógrád megye délnyugati részén, Budapesttől 60 km-re északra, a Dunakanyar
magasságában, de a Naszály-hegy másik
oldalán, a Börzsöny-hegység és a Cserhát
dombjainak ölelésében.
Közel 40 hektáros tavunk, jubileumokat
ünneplő községünk, számtalan élmény és
szórakozás, pihenés és aktív sportos szabadidőtöltés várja Önt, Családját és barátait. Itt működik Nógrád megye első és
egyetlen síkvízi kajak-kenu szakosztálya.
Egész évben horgászati lehetőség áll rendelkezésére a peca szerelmeseinek, a bőséges és sokszínű természetes állomány
mellett rendszeresen telepítésekre is sor
kerül. A tó egy kijelölt részén májustól
szeptember végéig lehetőség van vízibicikli
kölcsönzésére is, és rajta vagyunk, hogy a
kijelölt strand is megnyíljon végre. Tavunk
teljesen körbejárható, körbekerékpározható: egy tókerülés kb. 3 km.
A parton festői panorámával működik az
önkormányzat vendégháza. Jelenleg 5
szoba, valamint egy konferenciaterem áll
az idelátogatók rendelkezésére. A tónál
lévő Szent István park kedvelt esküvői
helyszín. Innen párszáz méterre található
a Seholsziget Élménypark, ahol gyerekek
és felnőttek egyaránt számos élménnyel
gazdagodhatnak.
A falu központjában áll a legalább 600 éves
Szent Márton plébániatemplom, mellette
a török után, az 1700-as évek elején épült
plébániaépület. A Templom térről elindulva
több túraútvonalat találunk, akár a Naszály-hegy, akár a Börzsöny meghódítása
a cél, de érdemes a környező, történelmi
dombokat is bejárni, hátha ráakad a Sóska-hegyen a basa háreméből megszökött
hölgyek hajtincseire…
Látogasson el hozzánk, mi szeretettel
várjuk! Az itt élők nevében:
Acsay Ákos polgármester
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Nőtincs a középkor során jelentős főúri
családok birtokának része volt. Károly
Róbert 1317. október 23-án keltezett
adománylevelében a Széchy családnak
adományozta – ez településünk első ismert írásos említése –, majd a család kihalása után, Szapolyai János uralkodása
alatt, Werbőczy István birtokává vált. A
16-17. században a falu a török hódoltsági területek része volt, lakossága a török adóösszeírások alapján, fokozatosan
csökkent.
A falu és a templom története szorosan
összekapcsolódott a történelem folyamán. Községünk műemléki szempontból
jelenleg ismert legnagyobb értéke ma is
a templom.
A templomot 1415-ben épültként írták le
a 20. század elején. A pontos dátum eredete ismeretlen, és a jelenlegi források
kutatása során nem került elő erre vonatkozó adat, csak arra, hogy 1415-ben
Zsigmond király visszaadja Széchy Miklósnak elkobzott Nőtincs birtokát több
másik birtokkal együtt.
Pongrácz György váci püspök 16731674-ben canonica visitatiot tartatott
A nőtincsi Szent Márton
plébániatemplom a mai
bejárattal a nyugati
oldalon.
A torony a török utáni
visszavételt követően
épült a templomhoz.
Három harang lakik
benne.
A toronysisak mai,
a képen is látható formája az utolsó nagyobb
felújítás eredménye.

A torony lábánának bal
oldalán egy hatalmas
hársfa állt. Miután a gyökerei a torony alapját és
falait, valamint a mellett
lévő járdát is rongálták,
és mert betegsége miatt
a törzs belseje teljesen
elkorhadt és életveszélyessé vált, 2015 nyarán
az egyházközség kivágatta. Gyökerei fölé virágos
sziklakertet készítettek.

a helynökévé kinevezett ecsegi plébánossal, Cseke Mihállyal, melynek során
a nőtincsi templomot, mint református
templomot írták le, és egyhajós, torony
nélküli épületként ábrázolták a kánoni
látogatás jegyzőkönyvéhez csatolt térképen.
1700-ban Berkes András váci nagyprépost azt jelenti a templomról, hogy a reformátusoké és nincs teteje.
A törökfelszabadító háborúk után Nőtincsen 1715-ös az első visitatios feljegyzés, amely szerint még mindig a
reformátusok kezén van a templom, a
prédikátor: Stephanus Péli; a templom a
falu közepén áll, a katolikusok építették.
Teljes egészében kőből épült, amelynek
nagy része kváder kő, a szentély és a
sekrestye boltozott, a hajó fölött deszkamennyezet van, a tető igen hiányos.
A református lakosság, akik elsősorban
szénégetésből éltek, a 18. század elejére
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Kosdra költözött át, helyükre katolikus
tót lakosság érkezett.
A következő, 1727-es látogatás már a
templom visszavételéről számol be. Eszerint 1725-ben került a templom ismét a
katolikusokhoz, és Szent Márton a patrónusa. A templom visszavétele és használatba vétele Berkes András személyéhez
köthető, aki ebben az időben zálogbirtokként bírta Nőtincset. A templom újbóli felszentelésére 1734-ben került sor.
1756-ban Balassa Pál segítségével
nagyarányú felújítás történt és ekkor
épült meg alapjaitól újonnan a torony és
a karzat is.
1813-ban földrengés rázta meg a települést, amikor is a templom is megsérült.
1817-1818-ban került sor a helyreállításra; kívülről, belülről teljesen megújult az
épület. A boltozatokba kötővasak kerültek
és nagy valószínűséggel ekkor építettek
támpilléreket a hajó két oldalára, amelyek
a már meglévő szerkezet megerősítésére

szolgáltak és elsődlegesen nem a boltozati rendszerhez kapcsolódtak.
A templom alaprajzi formája, szerkezeti
megoldásai 1818 óta nem változtak.
A nőtincsi templomnak a rekatolizáció óta
nem volt kegyura, úgynevezett „szabad
püspöki adományozású plébánia” volt.
A plébánia az épület szükséges helyreállításaihoz is nehezen szerezte meg a pénzt,
a templom belső berendezése a 18-20.
században soha nem volt egységes.
Oltárain hosszú ideig például papír (metszet) helyettesítette az oltárképet és legtöbb berendezési tárgya egyéni adományból, egyenként került a templomba. Ezt, a
korban mindig nagyon vegyes összetételű
berendezést az 1970-es években, az új liturgikus tér kialakításakor bekerült monumentális darabokkal és az új padokkal még
széttöredezettebbé tették.
(Forrás: Dr. Haris Andrea: A nőtincsi Szent
Márton templom építéstörténeti tudományos
dokumentációja, 2016.)

Nőtincs (Neutych) első
ismert írásos említése
1317-ből.

Az 1317. október 23-án íródott oklevél fotokópiája, kiemelve a Nőtincset
(Neutych) említő szövegrész.
Az oklevél fotóképét a Magyar Nemzeti Levéltár engedélyével közöljük.
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Hagyományos településrészek
A község területét az évszázadok során az itt élő lakosság különféle elnevezésekkel illette, melyek egy jó része a mai napig
használatos. Amikor azt halljuk, hogy a tringben jártam, vagy menj az ulicskán keresztül, esetleg a zsukmában ezt meg azt
találtam, akkor mi természetesen tudjuk, hogy miről van szó. Az alábbi térkép az egyes régi elnevezésű településrészek elhelyezkedését mutatja, melyek név szerint a következők:
••Felső szőlők
••Tomesko
••Kripta-oldal**
••Ulicska*
••Tólak
••Tring*
••Ugocsi
••Alvég*
••Rakotyina*
••Hangyabérc
••Sztarina
••Vöröskút
••Zsidóka
••Gászli*
••Csurgó*
••Sóska-hegy*
••Zsukma*
••Vince-puszta
••Fölvég*
••Vereszlényi erdő*
A *-gal jelzett elnevezések a mai napig használatban vannak.

** Nagy Amália és lányai temetkezési helye. Egykor
kriptával épült temető kápolna állt itt, előtte faragott kő Golgota szoborcsoport. Az 56-os szovjet
bevonulás után a kápolnát és kovácsoltvas kerítését lebontották és széthordták. Mára csak a feldúlt
kripta, valamint előtte a Golgota szoborcsoport áll.
A felvezető gyalogúton került kialakításra az új kálvária, az egyes stációkat fakeresztek jelzik.

A Csurgó forrás. Évszázadok óta friss forrásvízzel
látta el a falut.

A hagyományos településrészi elnevezések elhelyezkedése Nőtincs közigazgatási területén (alább).
Panorámakép a nőtincsi Szent István tóról (oldal alján). Az oldalon látható fotók Varga Péter munkái.

örökségünk

3

A község története régi időkre tekint vissza, ahogy arról a beveztőben is írtunk. Az erdővel borított hegyes-dombos vidék, a kisebb
források, a Lókos-patak és ártere eddigi ismereteink szerint korán emberi letelepedésre alkamassá tette ezt a vidéket. Néhány őskori
és újkőkori (pl. csiszolt kőbalta) leleten kívül tárgyi emlékek csak a Duna vonaláig uralkodó rómaiaktól vannak, akik olykor be-betörtek
a Cserhát vidékére is, majd a Kr.u. 4. századtól kezdődő népvándorlás szintén érintette ezt a környéket is. Az avarok kb. 570-től 250
éven át uralták a vidéket, melyről számos sírlelet tanúslkodik. Őket követte a szláv behatolás, mely a 6-7. századtól vált meghatározóvá. A honfoglalás korában 809-902 között telepedtek le őseink a megye területén, s vették birtokba pl. a szlávok által élpített Nógrád
várát is. Nőtincs a nógrádi várföldek része és/vagy királyi birtok rész volt. Az ősi falu a hadi és királyi utak mentén alakult ki.
A nagy jubileum évében október 21-én este nyitottuk meg azt a kiállítást, mellyel emléket állítottunk annak az iratnak, mely jelenlegi
tudásunk szerint először említi községünk, Nőtincs nevét, Neutych formában, és 700 évvel ezelőtt született egy bizonyos székesfehérvári pap, János keze által, aki mellesleg udvari (vagyis királyi) alkancellár is volt.
Ez az oklevél egy úgynevezett királyi adománylevél, vagy birtoklevél. Ez azt jelenti, hogy a király a tulajdonában álló birtokokat szabadon adományozza valakiknek valamiért. Az oklevélből az is kiderül, hogy tényszerűen több más település között felsorolva nevezi
meg Nőtincset, tehát nem egy új falut alapít – ez esetben alapítólevélről beszélnénk –, hanem meglévő, élő, létező, lakott települést
adományoz. Tehát Nőtincs biztosan több, mint 700 éves! Ugyancsak az oklevélből derül ki ennek az oka is: a falu a felsorolt többi településsel együtt valakinek, jelesül egy bizonyos Sebretus fia Erdő tulajdonában állt, aki szerencsétlenségére örökös nélkül hunyt el. Így
az akkori jog szerint minden javadalma, birtoka és jövedelme a királyi udvarra, vagyis az „államkincstárra” szállt. No, ezt az így a királyi
kincstárhoz került és többfelé elszórt birtokhalmazt adományozza az uralkodó 700 évvel ezelőtt a Széchy-család fiai: Péter, László,
Miklós, Pál és Dénes számára. Az adományozó király pedig nem más, mint az 1301-től, vagyis az Árpád-ház kihalását követően a
trónra ülő és uralkodó I. Anjou Károly, azaz Károly Róbert. Írott örökségünk mai ismeretink szerint innentől van.
A Széchy-család kihalása után az akkor uralkodó Szapolyai János király Werbőczi Istvánnak adományozta a falut, majd a Ráskaycsaládé lett, tőlük a török vette el 1544-ben. Ekkor - az 1542-es összeírás szerint - 17 portája, valamint 8 szegénység miatt adókedvezményes és 10 elhagyott pusztahelye volt Nőtincsnek. A török megszállás alatt a Balassa családé lett, majd további birtokosai a
Révay, Doboczky, Hódossy, Podhorszky és Gyurcsányi családok lettek.
MŰEMLÉKEINK
Szent Márton római katolikus plébániatemplom:
Részletesen a község bemutatásában írtunk róla. Szent Márton a betegek, szegények gyámolítójaként ismert tours-i püspök
316-ban a mai Szombathely területén született, mely helyén akkor a római birodalom Savaria települése állt. A templomtoronyban 3 harang lakik: a 78 cm átmérőjű harangot Walser Ferenc öntötte 1890-ben, az 54,5 cm átmérőjű harang a Harangművek
Rt-nél készült 1923-ban, míg a 46 cm átmérőjűt Szlezák László készítette 1929-ben. A templomon gótikus, barokk, rokokó és
népi építészeti stílusjegyek egyaránt felfedezhetők.
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Gyurcsányi–Scitovszky-kúria:
Klasszicista stílusban épült 1809-ben a Gyurcsányi család rendeltetésére. A nemesi kúriákra jellemző L-alakban, hagyományos
stílusban épült. Az épületet angolpark veszi körbe, a park területe a falu terjeszkedése következtében mára összezsugorodott.
Hogy megőrizzék angolpark jellegét és a még meglévő idős fákat, védetté nyilvánították. Az oldalfalakat lizénák és faltükrök
tagolják. Az épületen széles, tagolt koronázópárkányfut körbe. 1859-től a Scitovszkyak birtokolták, őket a 20. században a
Hönich-Madarassy-Beck család követte. 1945-ben államosították, és innentől általános iskola szerepét töltötte be 1984-ig,
majd onnantól az épület részben üresen állt, részben egy ideig lakásként hasznosították. 1994-ben az önkormányzat értékesítette, azóta magán tulajdonban áll és jelenleg is a felújítása folyik.
A kastélyban született idősebb Scitovszky Tibor (Nőtincs, 1875. június 21. – Los Angeles, USA, 1959. április 12.) politikus, Magyarország külügyminisztere. Fia, ifj. Scitovszky Tibor közgazdász gyermekkori nyarait töltötte itt, a család nőtincsi birtokán, ahogy
ez az emlékirataiból kiderül (l. Scitovszky Tibor: Egy büszke magyar emlékiratai, Budapest, 1997.)
Szent Flórián-szobor:
Keletkezési ideje 1780 körülre tehető. Anyaga festett homokkő. Eredetileg szabadon állt, később, 1869-ben a mai helyére,
keretes fali fülkébe került. A szobor klasszikus Szent Flórián ábrázolás: Flórián vizet önt egy égő ház tetejére. Valószínűleg a
korábbi pusztító tűzvészek (pl.: 1735) emlékére épült. A faluban 1856-ban és 1896-ban is tűzvész pusztított. A szobor alatt
vaskarmokkal felfogatott barokk reliefet találunk.
Nepomuki Szent János kápolna:
1892-ben épült, nevét a csehországi védőszentről, Nepomuki Szent Jánosról kapta, aki a gyónási titok védőszentje. A település
peremén, a jelenkori temetőhöz vezető út mellett található. A kápolna Szent Amália és Szent Borbála nevét is viseli. Szent Amália
(eredeti nevén Analberga) nevének jelentése: szeplőtelen. Witgát lotaringiai herceg felesége volt. Három gyermeke született, haláluk után mindhármukat szentté avatták. A maubeugi kolostorban 690-ben halt meg, holtteste Bingenben nyugszik. Szent Borbála
306 körül lett vértanú, Nikomédiában. Tisztelete jóval megelőzi a 7. századból ránk maradt latin, görög, szír és örmény nyelven
megírt élettörténetét. Apja tiltása ellenére lett keresztény, aki bíró elé hurcolta. Fővesztésre ítélték, majd a saját apja fejezte le, akit
tettét követően villámcsapás ért és egy marék hamu maradt belőle. Apja villám általi halála miatt a villámcsapás és tűzvész ellen is
kérik oltalmát, ezért a vészharangra rá szokták vésni a képét. Ezáltal lett a harangok és a harangöntők védőszentje. A kápolna ma
az egyházközség tulajdona. Az egykor benne álló, a 3 szentet ábrázoló barokk stílusú faragott fa szobor, jelnelg kölcsönadva a Váci
Egyházmegyei Múzeumban látható, ugyanis néhány évvel ezelőtt a múzeum vállalta ingyenesen teljes restaurálásukat kiállításukért cserébe. A kápolna felújítása és a megfelelő biztonság megteremtését követőn a szobrok is hazatérnek majd.
Természeti örökségeink
Lókos-pataki tározó:
1997-1999 között, az Ipolymenti Víztársulat tározóprogramjának keretében létesült a Lókos-patak völgyét és árterét felhasználva. A 45 hektáros tározó kiváló horgászati, pihenési lehetőséget kínál, emellett árvízvédelmi és tűzivíz-tározó szerepét is
betölti. Maximális tárolókapacitása kb. 1.130.000 m³, ekkor a vízfelszín
közel 43 Ha. Felső 10 Ha területe természetvédelmi terület.
Gyurcsányi–Scitovszky-kúria parkja:
A „kastélypark” a kúria épületét körülvevő terület, mely eredetileg angolparknak készült. Mára 2 hektárra zsugorodott parkja 1975-től természetvédelmi terület, hatalmas fái a szomszédos óvoda kertjének is
hűs árnyékot adnak a nyári forróságban.
Környék:
A falu környezete rendkívül sokszínű, az élővilág gazdag. A falu a Naszályhoz vezető túrák egyik kedvelt kiindulóhelye, 2017 tavasza óta egy
új, tele piros négyzet jelzésű kijelölt túraútvonalon lehet eljutni a Templom térről a Naszály-hegy oldalában fekvő Gyadai rétre, s onnan akár a
hegy csúcsára, akár azt elkerülve a szomszédos község, Kosd központjába. A környéken több műemlék és vár (Nógrád) is található, a faluhoz
tartozó tó is remek kikapcsolódási lehetőséget kínál.

A templom hajójában
a falkutatás során
feltárt középkori
freskó töredéke, az
arccal.

Kulturális örökségünk kiemelt darabja a templom, annak is jelenleg feltárásra váró belső falfelüte. A nőtincsi Szent Márton
római katolikus plébániatemplom 2016-ban elvégzett helyszíni falkutatása során három festett-vakolt réteget sikerült beazonosítani. Kutatási sorrend szerint összegezve:
A háromból a legkésőbbi (XVII.-XVIII. sz.) festett réteg kizárólag a szentélyben maradt meg, jellemzően a pasztofórium körül.
Vöröses, elmosódott/kopottas festés, viszonylag összefüggő és stabil vakolatrétegen. Mivel meglehetősen kopottan/sérülten
került elő, ezért erről a rétegről tudtunk meg a legkevesebbet. Összefüggő, koncepciózus szentélydíszítés lehetett egykor a középkori (kb. 1450 körül), jól értelmezhető polikróm figurális, illetve ahhoz tartozó „függöny” festés. Egyértelműen elkülöníthető
a testmagasságban körbefutó kárpitfestés és az ennek folytatásaként elgondolt, felső alakos-sávos mező. Feltételezzük, hogy
eredetileg a szentély kifestése szinte teljes felületre kiterjedő, „szőnyegszerű” elrendezésre épülhetett.
A legkorábbinak vélt, középkori (1400-as évek eleje) figurális festés töredékei csak a hajóban, több falszakaszon jelennek meg.
A hajó É-i falán előkerült képrészletek sokalakos, alapvetően vöröses tónusú, polikróm ábrázolást mutatnak. Feltehetően több
– tematikailag esetleg összefüggő – jelenet borította a ma már pilaszterek által tagolt falsíkot. Ehhez a periódushoz köthető a
diadalív hajó felőli oldalán szintén töredékesen megmaradt polikróm női portré.
A megtalált két jelentős középkori réteg festéstechnikailag vegyes, freskó-szekkó technikával készülhetett.
A XIX. és XX. századból nem találtunk jelentősnek mondható, illetve feltárható festett réteget, melyet célirányosan kerestünk
több falszakaszon is.
Az egyházközség az önkormányzattal jelenleg azon munkálkodik, hogy a falkutatások során előkerült freskókat és a teljes belső teret feltárja, majd bemutathatóvá tegye. A kutatást végző restaurátorok egybehangzó véleménye szerint a lelet az utóbbi
évtizedek egyik legjelentősebb eredménye, már csak azért is, mert a 2000-es évek elejére az addig tudott, ismert hasonló
értékek már feltárásra kerültek. Így a templomunkban előkerült anyag országos jelentőségű.
				
(Forrás: Gajzágó Dorottya – Nagy-Emri Zsófia – Tanka Ágnes, Kutatási dokumentáció a nőtincsi
							
Szent Márton római katolikus plébániatemplom (Nőtincs, Szondi u. 2.,
műemléki törzsszám: 5799.) kiterjesztett szondázó falkutatásáról, 2016.)

ELTÉRŐ KARAKTERŰ
TELEPÜLÉSRÉSZEK
Nőtincs többutcás, alapvetően szalagtelkes középfalu.
A beépített területeken belül Nőtincs terület felhasználása változatos, a település
egyaránt helyet biztosít a lakó- és közfunkcióknak, gazdasági tevékenységeknek.
A beépített területeken belül a lakóterületek aránya a meghatározó. A lakóterületek bővülése mindig a meglévők mentén történt, így összefüggő területet fednek le.
Sajátosan, a település központjában a Római Katolikus templom körül kialakult történelmi, igazgatási, szolgáltató, kereskedelmi többfunkciós központ, melyet később
körülölelt a lakóterület.
A településközpont egyrészt gazdagon parkosított zöldterület, nagyméretű aszfaltozott parkolóval a hivatali, egészségügyi, kereskedelmi, pénzintézeti és szolgáltató
létesítmények kiszolgálására szolgál. Itt található a műemléki védelem alatt álló Római Katolikus templom, mellette a parókia, a Centrál Takarék Szövetkezet ma már
végleg bezárt egykori kirendeltsége, a Közös Önkormányzati Hivatal, a gyógyszertár, a fogorvosi rendelő és a Szent Flórián fogadó, az épület falában lévő szintén műemlékileg védett Szent Flórián szoborral, továbbá az élelmiszerbolt és eszpresszó is.

4
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Klasszikus beépítésű
területek
A területen döntően lakóépületek találhatók. Beépítési módja jellemzően oldalhatáron álló előkertes, helyenként az előkert elkeskenyedik, el is tűnik. Az 1950
előtt kialakult telkek esetében jellemző
az oldalhatáros utcafrontos és az oldalhatáros kis előkertes fésűs beépítés. Ez a
beépítési mód jellemzően a történelmi
település főútja mellett és a településközpont környezetében maradt fenn.
1950 után jellemzőek a telekösszevonások. Az 1970-as évek végéig a földszintes, sátortetős épületek kialakítása
dominált.
A település lakóépületeinek jelentős részét az ebben az időszakban készült,
egyszerű alaprajzú fölszintes, sátortetős kockaépületek alkotják. A világháború előtti épületek felújítása, bővítése
is megindult, sok esetben ekkor kerültek
kialakítása a ma is látható mészhomok
tégla díszburkolatok. Helyenként megjelentek a tetőtér beépítéses, kétszintes
nyeregtetős épületek.
Ezen a részeken jellemző a hosszú házas
beépítés (Szabadság utca településközpont alatti területe, valamint Kossuth
utca).
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Új lakóterületek
Beépült és beépítésre szánt lakóterületek a klasszikus beépítésű területek
mentén, azokhoz közvetlenül csatlakozva jöttek létre a belterület északkeleti részén (Diófa utca és Madách utca
vége).
A telkek jellemzően szabályosak, telektáblás telekkiosztással kerültek kialakításra. Az épületek az 1980-as évek
jellemző nyeregtetős típusaitól a változatos alaprajzi elrendezésű, döntően
földszintes épülettípusokig terjednek.
Jellemző az oldalhatáron álló beépítés,
előkert elhagyásával. Az újonnan létesült épületek között üres telkek is megtalálhatók.
A Diófa utcában a Nőtincsi víztározó
felé vezető aszfaltos úttól jobbra az
erdő irányában 45 db összközműves
üres építési telkek található.
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Településközpont és intézményi területek
A településközpont nagyméretű aszfaltozott terület, mely parkolóival a hivatali, egészségügyi, kereskedelmi, pénzintézeti és
szolgáltató létesítmények kiszolgálására is szolgál. Itt található a műemléki védelem alatt álló Római Katolikus templom, volt
parókia, Takarékszövetkezeti kirendeltség, Közös Önkormányzati Hivatal, Gyógyszertár, Fogorvosi rendelő, Szent Flórián fogadó az épület falában lévő szintén műemlékileg védett Szent Flórián szoborral továbbá Élelmiszerbolt és Eszpresszó is.
A településközpont további épületei jellemzően földszintes lakóépületek. A település óvodája közvetlenül a Gyurcsányi–
Scitovszky kúria szomszédságában található a település frekventált belterületén. A lapos tetős földszintes épületet az 1960-as
évek közepén építették hagyományos építési mód szerint. Tömegében és formájában a műemléki kastély épülethez az óvoda
épülete nem illeszkedik, célszerű lenne az épületre magastető ráemelése. A 8 osztályos Általános Iskola a Barátság utcában
található a település központi belterületétől mintegy 600-700m távolságban egy földszint+emelet szintszámú lapos tetős
épület, melyet 1983-ban építettek házgyári paneles építési mód szerint. Az Iskola épülete tömegében, formájában, megjelenésében és építési módjában sem illeszkedik a település hagyományos építészeti kultúrájához, településidegen épület.
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Ipari Gazdasági
területek
A településen elszórtan helyezkednek el gazdasági területek,
külterületen és belterületen egyaránt. A rendszerváltás előtt a
település legnagyobb foglalkoztatója a Naszályvölgye Mezőgazdasági és Ipari Szövetkezet volt. Jelentősebb telephelyei: Újmajor
032/1 hrsz. és Zsukma major 040/2 hrsz. A szövetkezet főbb
tevékenysége az állattenyésztés és növénytermesztés volt. A
szövetkezet kis létszámmal, gazdasági társaságként mind a
mai napig működik és jelenleg vegyes gazdálkodást folytat, az
üzemi nagyállattartás és tejtermelés a szövetkezet égisze alatt
2011-ben megszűnt. Mára tisztán növénytermesztéssel foglalkozik a szövetkezet, s mint ilyen a legnagyobb földhasználó
a térségben.
Lakóterületen belül a Szondy úton belterületen és a Szondy útról nyíló külterületen található a Szövetkezet terményszárító
és magtár épülete, valamint a javító műhely is. A lakóterülethez közel eső üzemi terület együtt él a településsel, az épületállománya vitatható. Az új ipari területek az ÖRT-ben foglaltak
szerint a falu északnyugati részén, a 2. számú fő közlekedési
út mellett a Nőtincsi elágazó közelében, illetve a 2114. számú
állami közút mellett a temetővel szemben közvetlenül a Lókospatak és az állami közút között a belterület mellett kerültek kijelölésre, de konkrét fejlesztés még egyik kijelölt területen sem
történt.

Nagy zöldterülettel rendelkező
különleges területek
A különleges területek speciális funkciókat hordozó, így megjelenésükben, kialakításukban is a környezetüktől eltérő területekként
jelennek meg a településen. Az érintett területeken az eltérő speciális funkciók okán egységes jellemzők nem állapíthatók meg. A
környezettől elütő nagy tömegű épület, építmény nem létesült.
A község legnagyobb egybefüggő zöldfelülete a közel 50 ha területű Nőtincsi víztározó és környezete. A tó környezete rendezett,
parkos kialakítású, mely sport és kulturális rendezvények színhelyéül is szolgál. A tópart jellegzetes építménye a természetes
anyagok felhasználásával készített támfal, mely jól illeszkedik környezetéhez és meghatározó eleme a tóparton található Szent István térnek. A tujákkal és telepített parkfákkal szegélyezett tóparti
sétány hangulatos időtöltést kínál. A nádasok, part melletti fűzfák
folyamatos gondozást és formázást igényelnek, melyre nagy gondot kell fordítani!
További nagy zöld területtel rendelkező különleges terület egyrészt a Szondy útról nyíló, az önkormányzat tulajdonában álló és
a Nőtincsi Sportegyesület által használt normál méretű foci pálya kétszintes öltözővel, másrészt a Táncsics utca végén fekvő,
ugyancsak az önkormányzat tulajdonában és üzemeltetésében
lévő temetőkert.
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HOMLOKZATKÉPZÉS és SZÍNEK
Nőtincsen a legrégebbi népi lakóházak
homlokzata vakolt, meszelt, esetenként
mészhomok tégla burkolatú.
Az energetikai hatékonyság növelése
érdekében utólagos homlokzatszigetelések, jelentek meg amelyek sok esetben eltakarják a régi épületekre jellemző
homlokzat tagozatokat.

A homlokzatokon használat anyagok
színvilága harmonikus, döntően világos
– jellemzően fehérre meszelt – falfelületek, lazúrozott fa felületek, esetenként
szürke mészhomok tégla díszburkolatok.
Jellemzően a föld színek jellemzők.
Az illeszkedés érdekében a fehér, szürkével tört fehér, homok és agyagszín, illetve természetes építőanyagok és azok
természetes színei javasoltak.
Felújítás, új építés esetén törekedjünk
arra, hogy a homlokzaton a föld természetes színei domináljanak.
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Kereskedelmi szolgáltató
területek
Ezek a területek a településen jellemzően elszórtan helyeztkednek
el. A régi település központjában található A Szent Flórián Fogadó,
a Coop élelmiszerüzlez. a közös önkormányzati hivatal, a gyógyszertár és a fogorvosi rendelő, valamint a korábban évtizedekig
üzemelő takarékszövetkezeti fiók.
A 2000-es évek elején került kialakításra a Seholsziget Élménypark. A gyermekes családok által kedvelt park az óvodai és osztálykirándulások keretében is hasznos időtöltést és új élményeket
biztosít az idelátogatóknak. A gyerekek fejleszthetik ügyességüket, megismerkedhetnek a változatos helyi állatvilággal és a
természet kincseivel, valamit az állatsimogató lakóival, és lehetőségük van a tematikus játszóterek használatára is (labirintus,
csikó- és erdei játszótér, Pán Péter játszósziget). Az élményparkban lehetőség van a csoportok részére étkezésre, valamint igény
esetén többféle szálláshely foglalására is.
A nőtincsi víztározó megépítését követően ugyancsak a 2000es évek elején kialakításra került a tó partján a Szent István tér,
gátőrház, csónaktároló, fedett színpad és büfé, valamint az
önkormányzat panziója a Tópart Vendégház.
Ezen az eltérő karakterű területeken lévő épületek és építmények
az adott funkcióhoz igazodóan, többségében szabadon állóan
kerültek kialakításra. Az építésük során vagy azt követően külön
gondot kellett fordítani a megfelelő számú parkolóhelyek biztosítására, valamint az akadálymentes megközelíthetőségükre.
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Sorházas beípésű
lakóterületek
Az egyre inkább megváltozó falusi igényekhez igazodva, kialakításra került a település frekventált helyén egy 16 lakásos sorház.
A sorház kétszintes, földszint-emelet kialakítású, utcával párhuzamos főgerincű nyeregtetős épület, mindkkét végén oromfalakkal. Az épület négy lépcsőházzal rendelkezik, lépcsőházanként
négy-négy lakással. A bejáratok a homlokzattól eltérő színnel
kerültek kialakításra, ezzel téve hangsúlyossá az egyes épületrészek határait. A homlokzaton található színek és a műanyag szerkezetes nyílászárók színei egymással harmonizálnak, az épület
egységes, igényes hatást kelt.
Az épület előtt a sorház lakóinak szánt merőleges parkolást biztosító parkoló található. A parkoló felület és a homlokzat vonala
között zöldsáv található. A sorház társasházként üzemel, alapvetően 50 nm alapterületű, összkomfortos lakások kerültek kialakításra.

Egyéb, beépítésre nem szánt
területek
Nőtincs település belterületén több zöldterület található, melyek
kialakítása igényes, gondozott, emeli a település barátságos, vidéki hangulatát, valamint elválasztja a közlekedési területeket a
beépített területek szövetétől.
Mezőgazdasági területek a tájkép karakteres részei. A mezőgazdasági területek fekvése, telekmérete, területhasználata nagyon
változatos. Fellelhető a hajdani szőlőművelés egy- egy parcellája, egyéb volt elsősorban bogyós gyümölcsös. Nagyobb területet
foglalnak el a gyepek, legelők, de a művelés alatt álló területek
döntően szántóterületek.
Belterületet övező dombokon lévő erdőterületek jellemzőek a
Nyugat- nógrádi tájra. Nógrád az ország legerdősösöttebb megyéje, az erdő a táj szerves része, koszorúként övezi Nőtincs települést. Az erdőterületek fenntartása ökológiai, klímavédelmi és
erdőgazdálkodási, turisztikai szempontból is nagyon fontos.
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védett területek
Nőtincs település belterületén kettő, különböző területen
található, helyi védelem alatt álló természetvédelmi terület található. A település központi részén található műemléki
Gyurcsányi-Scitovoszky kastély angolparkja védett madárfajoknak ad otthont (kék cinege, zöldike, erdei pinty, nagy fakopáncs), 2 Ha területen.
A másik a nőtincsi víztározó 2-es számú főút felé eső felső 10
Ha szakaszán és annak közvetlen környezetében fekvő területek, ahol védett madárfajok (szürkegém, fehér gólya, fekete
gólya, vízityúk, barázda billegető, zöldike, csilp-csalp füzike,
tengelic) élnek és költenek.

vízgazdálkodási
területek
A község észak-nyugati részén, a Lókos-patak természetes
völgyében, a Lókos felduzzasztásával került kialakításra 1999ben a nőtincsi Lókos-pataki víztározó, teljes üzemi vízszinten
43 Ha vízfelülettel. Víztérkódja: 12-033-1-1. Nem hivatalos nevén Szent István tó.
Alapfunkciója árvízvédelem, mellékfunkcióként mezőgazdasági
területek öntözése, sport és szabadidős tevékenységek (horgászat, vízisportok) számára.
2015-től itt működik Nógrád megye egyetlen síkvizi kajak-kenu
szakosztálya.

építészeti útmutató

5

Az építészeti útmutató a klasszikus beépítésű területeken történő felújítások, bővítések, esetleg új építések, és az új építésű
területeken történő építések kalauza.
A leírtak megtartása nem kötelező csupán útmutatás, amelyek alkalmazásával a már meglévő utcakép harmóniája megőrizhető, kialakítható az új beépítésű településrészek egységes, természettel harmonikus utcaképe.
Az önkormányzat a lakosság véleményével egybehangzóan kiemelten fontosnak tartja a környezettudatosságot, ugyanakkor
folytatni szükséges a belterületi gyűjtőutak és járdák felújítását, az ingatlanok előtti árkok és közterületek folyamatos tisztán
tartását. A buszmegálló peronok felújítása, ill. létrehozása, szabályossá tétele, valamint a buszvárók felújítása, ill. új várók
kialakítása szintén a kiemelt céljaink között szerepel. Az elmúlt években megkezdett virágosítási folyamat tovább folytatása
kívánatos a lakosság széleskörű bevonásával. Továbbra is támogatjuk a nem tájidegen építészeti megoldásokat, és fontosnak
tartjuk az információs és hirdető táblák rendeltetés szerinti és kulturált használatát.
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Klasszikus beépítésű
területek
TELEPÍTÉS
A családi házak telepítése többnyire oldalhatáron álló. Az épületek jellemzően
a keskenyebb homlokzatukkal néznek
az utca felé. Az előkertek métere utcánként eltérhet, esetenként az előkertek el
is tűnnek. Az egységes utcakép megőrzése érdekében az új épület telken belüli
helyét úgy kell megválasztani, hogy az,
az adott utca beépítési módjához, az elő
és oldalkert vonalához igazodó legyen!

TEREPALAKÍTÁS
Jelentős szintkülönbségekkel rendelkező
területen történő új építés esetén, törekedjünk a terepadottságokhoz leginkább
igazodó, azzal harmonizáló kialakítás alkalmazására. Törekedjünk arra, hogy az
elkészült épület a környezetében természetesen hasson, és kialakítása a legkisebb tájseb ejtésével járjon.

MAGASSÁG
A klasszikus lakóterületen belül az épületek magasságai közel azonosak. A jellemzően földszintes kialakítású épületek
között megjelenő magasabb épületek
rontják az utca összképét.
Az utcakép harmóniájának megőrzése
érdekében, a meglévő épületek közé tervezett új épületek magasságát úgy válasszuk meg, hogy az illeszkedjen a többi
épület magasságához.
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HOMLOKZATKÉPZÉS és SZÍNEK
Nőtincsen a legrégebbi népi lakóházak
homlokzata vakolt, meszelt, esetenként
mészhomok tégla burkolatú.
Az energetikai hatékonyság növelése
érdekében utólagos homlokzatszigetelések, jelentek meg amelyek sok esetben eltakarják a régi épületekre jellemző
homlokzat tagozatokat.

A homlokzatokon használat anyagok
színvilága harmonikus, döntően világos
– jellemzően fehérre meszelt – falfelületek, lazúrozott fa felületek, esetenként
szürke mészhomok tégla díszburkolatok.
Jellemzően a föld színek jellemzők.
Az illeszkedés érdekében a fehér, szürkével tört fehér, homok és agyagszín, illetve természetes építőanyagok és azok
természetes színei javasoltak.
Felújítás, új építés esetén törekedjünk
arra, hogy a homlokzaton a föld természetes színei domináljanak.
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Nyílások
Az ablakok, ajtók homlokzaton való
elhelyezkedése, a nyílások egymáshoz viszonyított helyzete és méretei
nagyban befolyásolják az épület homlokzatának harmóniáját. A klasszikus
beépítésű területeken jellemzően - a ma
átlagosnak tekinthető ablakméretekhez
képest - kisebb méretű, fa szerkezetű, osztott nyílászárók találhatók. A
nyílászárók környezete sok esetben
faragott fa vagy mészhomok berakással
díszített. Az energetikai hatékonyságnövelés érdekében sok esetben a régi,
rossz szigetelőképességű nyílászárókat
új műanyag osztatlan nyílászárókra
cserélték, amely idegenül hat a hagyományos, eredeti építési anyagok,
homlokzatdíszek között.
Az illeszkedés érdekében törekedjünk
új építés esetén vagy nyílászárócsere
esetén az eredetihez hasonló, hagyományos osztású fa, vagy fa hatású
műanyag nyílászárók alkalmazására.
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KERÍTÉS
A klasszikus beépítésű területeket a
természetes anyagokból készült épített
kerítések jellemzik. A kerítések jellemzően fa alapanyagát lazúrral, a föld színeit
idéző festékekkel tették időtállóvá.
Régen is szem előtt tartották, és most
is törekedjünk arra, hogy a kerítés ne
legyen magasabb a feltétlenül szükségesnél!
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új építésű területek
Telepítés
A családi házak telepítése az új beépítésű területeken többnyire oldalhatáron
álló, a klasszikus beépítésű területen
jellemző telekszélességekhez képest
nagyobb szélességű telekméretekkel. Az
előkertek méterei utcánként eltérhetnek.
Az egységes utcakép megőrzése érdekében az új épület telken belüli helyét
úgy kell megválasztani, hogy az, az adott
utca beépítési módjához, a környező
épületek vonalához, az elő és oldalkert
vonalához igazodó legyen!

TEREPALAKÍTÁS
Jelentős szintkülönbségekkel rendelkező
területen történő új építés esetén, törekedjünk a terepadottságokhoz leginkább
igazodó, azzal harmonizáló kialakítás alkalmazására. Törekedjünk arra hogy az
elkészült épület a környezetében természetesen hasson, és kialakítása a legkisebb tájseb ejtésével járjon.

Magasság
Az új beépítésű területeken az épületek földszintes, földszintes és tetőtéri
és egy emeletes beépítésűek. Tömegük
változatos a lábazat magassága a terepviszonyoktól függ.
Az utcakép harmóniájának megőrzése
érdekében, a meglévő épületek közé tervezett új épületek magasságát úgy válasszuk meg, hogy az illeszkedjen a már
meglévő épületek magasságaihoz.
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Homlokzat, szín és anyaghasználat
A homlokzatok estén jellemző a többnyire világos pasztell színek használata
vakolt textúrával. A tetőfedés döntően cserép. A tetőfedő anyagok kínálata
manapság nagyon széles, így megtalálhatóak a hagyományos égetett cserép
színét utánozó anyagok.
Az anyaghasználat terén törekedjünk a
minél több természetes anyag (fa, kő)
változatos felhasználására. Kerüljük a
túlzott műanyag és fémhasználatot.
A fa anyagokat pácokkal, lakkokkal, lazúrokkal, lenolajokkal tehetjük időtállóvá,
amely manapság sok színben (barna, zöld,
piros stb.) és árnyalatban (dió, bükk, cseresznye stb.) is elérhető. A védelem biztosítása mellett ezek az anyagok láttatni
engedi a fa erezetét, ezzel érve el természetesebb hatást.
KERÍTÉS
Az új beépítésű területeket a természetes anyagokból (fa, kő) és fémből készült
épített kerítések jellemzik. A kerítések fa
alapanyagát lazúrral, a fém anyagot mázolással a föld színeit idéző festékekkel
tették időtállóvá.
A kerítés magasságát lehetőleg igazítsuk a
beépítési terület meglévő kerítéséhez. Az
egységes kerítésmagasság, és az egymással harmonizáló kerítésszínek hozzájárulnak a rendezett utcakép kialakulásához.
Törekedjünk arra, hogy a kerítés átlátható szellős mintázatú legyen és ne legyen
magasabb a feltétlenül szükségesnél!

A Lazurán lazúrcsalád színmintája (forrás: total-epker.hu)
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településközpont és
intézményterületek
Magasság
A központ meghatározó épületei a templom, az igazgatási, közösségi intézmények, melyek kisebb földszinti tömege
a környező lakóépületek léptékétől nem
tér el.
A meglévő épületek átalakítása, új építés
során lehetőleg a környező földszintes
beépítéshez igazodjunk.

Követendő
példák

6

Igényesen felújított nyeregtetős családi
ház Nőtincsen, a Diófa úton. A feújítás
során törekedtek az épület eredeti állapotának visszaállítására.
A homlokzat színe harmonizál a környező épületek színeivel, a homlokzaton
található népies minták kidolozottsága
részletgazdag.
A nyílászárók eredeti jellegét megőrizve
kerületek felújításra.
Jó példa a hagyományos fa alapanyagú
kerítés megőrzése és felújítása. Így nem
csak a ház egésze, hanem a telek és az
elrendezés is megőrizte hagyományos
jellegét.
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Jó példa a Szent Flórián Fogadó épülete. Az épület eredeti szárnya a bal oldali, mely régi nőtincsi ház. Korábban
elemi iskola, majd vegyesbolt volt. Az
új tulajdonos jellegében megegyező, új
szárnyat épített a jobb oldalra, s a kettőt
átriumos térrel kötötte össze, a tetőrek
egybenyitásával pedig szálláshelyeket
alakított ki.
Kiemelendő a műemléki védelem alatt
álló Szent Flórián szobor és falfülkéjének
megőrzése, valamint ehhez hasonló falfülke kialakítása az új épületszárny utcafronti részén.
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Ismét egy jó példa: Postakocsi Vendégház a Diófa úton. A Seholsziget Élményparkhoz tartozó négy napraforgó minősítésű
szálláshely teljesen új épület, mégis a hagyományos népi építészeti stílusjegyeket figyelembe véve épült. Nemcsak a ház egésze, elrendezése figyelemre méltó, hanem a felhasznált anyagok (fa, kő, cserép) természetes jellege és változatos használata,
valamint a részletgazdag kidolgozottság, és a népi motívumok visszaköszönő használata is elismerést érdemel.
Sokszorosan jó és követendő példa, hiszen tájba, faluképbe illő, mégis új és a mai elvárásoknak megfelelő épület született.
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HIRDETÉSEK, REKLÁMTÁBLÁK

Nőtincsre nem jellemzőek a nagy közterületi reklámfelületek. A településen belül jellemzően fa szerkezetű tájékoztató
reklmátáblák állnak. Az önkormányzat úgy rendelkezett, hogy a meglévő óriásplakátokon kívül újat csak a polgármester engedélyével lehet a község közigazgatási határán belül elhelyezni. Mi, nőtincsiek nem szeretnénk környezetünkben tájidegen, az
összképet romboló, elcsúfító hirdetőtáblákat, óriásplakátokat látni.
Fontosnak tartjuk ugyanakkor, hogy a vállalkozások, kereskedelmi és szolgáltató egységek megfelelő és hatékony módon tudják reklámozni, hirdetni tevékenységüket. A községben számos jó példját találjuk a cégéreknek, hirdető tábláknak, melyeket a
következő képeken szeretnénk bemutatni.
Az intézmények címertáblái kötelező elemek, melyek az épületek homlokzatán jelennek meg. Ezek korszerű, igényes és karbantartott állapota azonban mindenképpen elvárt és szükséges! A vakolatra festett, vagy a fal síkjából kiemelkedő megoldások jó
példái szintén követendők!
Mi magyarok büszke nemzet vagyunk, ahogy azt községünk híres szülötte, ifj.Scitovsky Tibor gyermekkorában szemrebbenés
nélkül az oszrták császár és magyar király szemébe mondta arra a kérdése, hogy ki vagy te kisfiam: „egy büszke magyar”.
Szeretjük nemzeti jelképeinket, melyek közül a nemzeti zászló, lobogó nem csak az intézményeinket díszíti, hanem számos
magán ingatlanon és közterületen is hirdeti 1000 éves történelmünk emlékeit.
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Az új 56-os emlékmű és park (fent), I. és II. világháborús emlékművek a templom külső
falán (lent középen), valamint trinanoni kopjafa és milleneumi emlékoszlop a Szent István
parkban a tó partján (lent alul). Szent László király vizet fakasztó szobra a Tópart Vendégház kertjében (jobbra fent), és Nőtincs község viaszpecsétje (jobbra lent).
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