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A különböző karakterű épületek egymás mellett élése sem zavaró, ha a házak tömege nagyjából 
azonos, ráadásul az épületek előtti közterület is gondozott, „beállt” növényesítésű, ami vélhetően a 
lakókat dicséri. 

 

Érdekes a Várdomb utca szerkezete: az útpálya mélyebben halad, a lakóházak két oldalt kis 
emelkedőn helyezkednek el. 

 

Ebben a lehatárolásban találjuk a település iskoláját és óvodáját. A Várdomb utca északi oldalán 
elhelyezkedő, lineáris tömegű épületek. Az előttük végigfutó, gömbakác fasorral kísért járda komoly 
távlatot nyit, a településkép nagyléptékű, szép eleme.  
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Az iskola mellett, fásított területen indult el egy pavilonos üzletsor kialakítása. Az üzletek kellemes 
környezetben állnak, jó lenne továbbfejleszteni a területet. 

 

Az iskola mellett, fák között rejtőzik egy „Felszabadulási” emlékmű. Különösebb művészeti értéket 
nem hordoz, és üzenete is hamis, de egy kor érdekes emléke. Jó lenne egy magyarázó-eligazító tábla 
társaságában kiszabadítani, rendbe tenni. 
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Az újabbkori településrész közterületei jelentősek. Az iskola melletti játszótér tágas, sok korszerű 
játékkal van felszerelve. A többféle fafaj változatos koronaformával, őszi lombszínnel díszíti a 
térséget. Itt bőven van hely a gyermekek számára a szabad mozgáshoz. Esztétikailag is nagyon szép a 
terület. 
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A Béke-téren a világháborús hősöknek állítottak emléket. A parkot szakszerűen karban tartják, a 
burkolat újszerű állapotban van. Fasor közé illesztett sétány vezet az emlékműig. Ez a hely méltó az 
emlékezésre.  
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A kortárs katolikus templom is ezen a területrészen épült. A környezete rendezetten, a helyhez méltó 
módon lett kialakítva. A hársfa liget a templom mellett jellegzetes zöldterületi elem. 
 

 
 

A csapadékvíz elvezetés módja is fontos a közterületek szempontjából. A történeti részen tágas, 
gyepesített árkokat látunk. A burkolt árok is barátságos tud lenni, ha környezete rendezett, ápolt. A 
járda és az árok közé ültetett virágok hangulatossá teszik az utcát, a házanként eltérő növényzet 
miatt pedig nem is válik unalmassá a látvány.  
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A közterületen megmaradt kerekes kutak a múlt megőrzendő emlékei. Mint építmény is gazdagítja az 
utcaképet, másrészt információt ad egy letűnt korról. A kútgyűrű kútkávára telepített, cserépfedéses, 
lécborításos kútház jellemző példa. 

 

Ajánlások: 

Telepítés: 

Új épületet a területen kialakult előkerttel javasolt telepíteni. Az épület szélessége, tömege, 
tetőformája alkalmazkodjék a szomszédos épületekhez.  

   

 

Gazdasági épületeket a lakóházzal azonos telekhatárra jó telepíteni. Az utcai kerítés és a közterületi 
út közötti zöldfelület megtartása fontos, nem szerencsés ezen a területen burkolt, vagy zúzottköves 
beállók kialakítása. Ugyanígy nem kívánatos az olyan mérvű utcafásítás, vagy magas, sűrű bokrok 
telepítése, ami kitakarja a mögöttes épület homlokzatot.  
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Előkertben a közműellátás esetleges műtárgyait leszámítva semmilyen építmény elhelyezése sem 
kívánatos.  

 

Terepalakítás: 

A még beépíthető telkek területe gyakorlatilag sík, így érdemi terepalakítás szándéka nem várható, 
nem is kívánatos.  

 

Magasság: 

Általában földszintes és kis térdfal magasságú tetőtér beépítéses épület létesítése javasolható. 
Esetenként emeletes épület magasság is elfogadható. Fontos, hogy egy utcában - legalább 
tömbönként - azonos magasságú, tömegű, jó esetben hasonló karakterű épületek létesüljenek. 

 
 

 

Tetőidom 

Egyszerű, lehetőleg felépítményektől mentes, egyenes gerincű nyeregtető javasolható. Lapostetős 
épület beillesztése az utcaképbe nem kívánatos. 

  

 
Kerülendők a bonyolult, összetett tetőidomok. Jó lenne a korábban oly jellegzetes „füles” tetőket 
megmenteni, vagy kortárs építészeti eszközökkel újrateremteni őket. 
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Tető hajlásszög: 

A tető hajlásszögét illetően a megszokott 37-43 fok közötti tartomány a legszerencsésebb választás. 

 

 

  
 

Színezés, anyaghasználat, homlokzat: 

Az épületek színezése vonatkozásában a törtfehér és a meleg, elsősorban föld színek nem túl telített 
pasztell változatai javasolhatók. Kerülendők a magas telítettségű, élénk, hideg színek, és azok, melyek 
idegenek a hagyományos környezettől (pl. citromsárga, kékek, lilák, erőteljes zöldek, rózsaszínek, 
stb.)  

  
 
A homlokzatok esetében leginkább a vakolt-festett, vagy nemes vakolatos felületek javasolhatók. A 
lábazatok vonatkozásában elsősorban a vakolt, vagy más, homogén felület kívánatos, kerülendő a 
ragasztott kőlemez és kőhatású kis elemek, valamint a tégla jellegű kéreg alkalmazása.  
Az ablakok esetében lehetőleg kerüljük a négyzetes arányú, osztásmentes kialakítást. Igény esetén a 
zsalugáter, redőny alkalmazása javasolt, hagyományos szerkezetnek tekinthető. Épületen, különösen 
annak „utcai”, illetve onnan jól érzékelhető tetőfelületén és homlokzatain napelem, napkollektor, 
klíma kültéri egység elhelyezése semmiképpen sem javasolható. A homlokzat része a tetőfelület. 
Természetes színű, sárgás, vöröses kerámia fedés javasolt.  

 

Kerítés: 

A kerítések átláthatók legyenek. Épített lábazat alkalmazása kívánatos. Az épületet kitakaró tömör 
kerítés, sövény létesítése nem javasolt. Ipari jellegű, előregyártott, ponthegesztett hálók nem 
kívánatosak egy lakóutca képébe. Meglévő, áttört kerítés takaró borítása nádszövettel, ponyvával, 
fémlemezzel, stb. az utcakép szempontjából nem jó megoldás. 
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Gazdasági terület (3) 
 
 A belterület északi sarkán elhelyezkedő terület a 6-os főúttal érintkezik. Fejlesztésre kijelölt 
terület, betelepítése folyamatban van. A terület előkészítése, részbeni fásítása a település arculatát is 
erősíthetné „településkapu” jelleggel.    

 
ELTÉRŐ KARAKTEREK A KÜLTERÜLETEN 
 

 
 
A morfológia és a talajadottságok tekintetében is közel egyöntetű táji adottság csaknem 

homogén tájhasznosítást eredményez. A legnagyobb területi aránnyal a szántóföldi művelés jelenik 
meg a külterületi tájban. A magasabb vízállású mocsaras területeken rétként hasznosítottak a 
területek, de jelentős mértékben megtalálhatók a nádas területek is. Az erdőterületek a magas 
talajvizű, nedves területeken fordulnak elő, de alacsonyabb talajvizű területen, a külterület északi 
felén is elhelyezkedik egy nagyobb erdőtömb. A táj értékei közé sorolható a minőségi szőlő- és 
bortermelésre való alkalmasság, láthatóan csekély területi aránnyal. A szántókat Tengelic felé a 
domboldalakon erdők határolják. 
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Major 
 
A major területe a külterületi táj szerves részét képezi, de attól eltérő karakterű terület.  A 
településtől nyugatra helyezkedik el. Ez a mezőgazdasági telep a mezőgazdasági tevékenységhez 
kapcsolódó funkciókat szolgálja ki, állattartó épületekkel. A telep rendkívül rendezett, az épületek 
legtöbbje jó állapotban van. A major felé vezető út mentén az utóbbi években nyárfasort 
telepítettek, mely a külterületi táj igen értékes eleme. A major körüli fásítás faállománya nem alkot 
összefüggő lombozatot, így sem a térbeli, sem a funkcionális lehatárolást nem biztosítja.  
 

 
 

Ajánlások: 

Az épületek egyszerű, 35 fokot meghaladó meredekségű magastetővel, a technológiai igényeket is 
figyelembe véve, inkább kisebb épületszélességgel, elnyújtott tömeggel jöjjenek létre. A tetőfedés 
színe a természetes cseréphez álljon közel, mindenképpen kerülendők a nem hagyományos (kék, 
zöld, sárga, élénk piros, fehér, szürke) színek. A függőleges térelhatároló szerkezeteknél, falazatoknál 
a vakolt, fehérre festett felületek lennének optimálisak. 
 
 

Zártkert 
 
A zártkert a Tengelicre vezető úttól északra található. Zömmel présházak alkotják az épület 
állományt.  
 

 




