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BEVEZETÉS
Kedves Olvasó!

Ön most Solt Város Településképi Arculati Kézikönyvét tartja kezében. A kiadvány amellett, hogy eleget tesz a hatályos jogsza-
bályi követelményeknek, lehetőséget biztosít számunkra, hogy bemutassuk Önnek Solt Város gazdag, bronzkorig visszanyúló 
történelmét, vallási hagyományokon alapuló kulturális örökségét, természeti értékeit és településképi jellegzetességeit.

Solt mai arculatát a szél és víz kettőssége határozza meg: egyrészt a szél által kialakított domborzati formák és természeti 
értékek, másrészt a város belterületén is megtalálható változatos vízi világ: a Duna, a Fűzvölgyi- és a Sákor-csatorna, valamint 
a szikes tavak egyedülálló láncolata. Emellett jelentős hatása volt a város mai arculatának kialakulásában a közlekedési szem-
pontból kiváló elhelyezkedése: területén jelentős útvonalak keresztezik egymást, míg a Duna-híd révén Solt összekötő szerepe 
nem korlátozódik Bács-Kiskun megyére, a Dunántúlra is kiterjed.

Bízom benne, hogy Ön akár helyi lakosként vagy látogatóként, akár betelepülni vágyóként hasznos információkkal gazdagodik 
e kiadványt forgatva. Kérem, szívlelje meg az olvasottakat, és járuljon hozzá Ön is, hogy Solt arculata továbbra is méltó legyen  
történelmi szerepéhez és jelenkori súlyához egyaránt.

Kalmár Pál
polgármester
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SOLT BEMUTATÁSA 

Solt város Bács-Kiskun megye nyugati 
peremén, a Duna középső szakaszának 
bal partján helyezkedik el, a dunaföldvári 
Duna-híd megléte révén a megye du-
nántúli kapuját képezi. 

A város neve Árpád vezér legkisebbik fiá-
nak (Zoltán-Zsolt-Solt) nevéből szárma-
zik, I. István idején már megyeszékhely 
volt egészen a török hódoltságig, amely 
megtörte fejlődését. A XVIII. század 
második felében az északi vármegyék 
nemessége jutott birtokhoz a területén, 
ennek az időszaknak az emlékét őrzi a 
mai napig a Vécsey-kastély. 

A város kedvező közlekedési helyzete 
a történelem folyamán meghatározó 
jelentőségű volt. Mint dunai átkelő is 
jelentős szerepet játszott. A XV. szá-
zadban a jelenlegi fontosabb útvonalak 
többségének az „őse” már megtalálha-
tó volt. Területén három kétszámjegyű 
út metszi egymást: az 51., az 52. és az 
53. sz. főutak. A parton folyami kikötő 
működik, melynek bővítésére a dunai 
közlekedés fellendülésével nagy esélyek 
kínálkoznak. 

24 | Solt
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A város valamivel több mint 13 ezer hek-
táros közigazgatási területének mind-
össze huszadát alkotja belterület, mely 
több részre tagolódik. Jól körül határol-
ható központi városi fórum nem alakult 
ki, de a lakófunkció mellett a város köz-
ponti része biztosít helyet többek kö-
zött ipari-, kereskedelmi- és szolgáltató 
funkciót ellátó szervezeteknek, közin-
tézményeknek, illetve az olyan épített 
környezeti örökségeinek, mint a Vécsey-
kastély vagy a település XVIII. században 
épült református temploma. Emellett 
fontos, a településképre kifejezetten 
pozitív hatást gyakoroló az a törekvés, 
mely alapján a belső zöldterületi övezet 
bővítése a közeljövő egyik kiemelt célki-
tűzéseként lett meghatározva Solton.

Solt mezőgazdasági területein a térség 
gazdálkodó múltjának megfelelően ma 
is sokféle haszonnövény termesztése 
zajlik, jelentős mind a szántóföldi- , mind 
a kertészeti kultúrája. A tanyák bár nagy 
területen helyezkednek el, számuk vi-
szont viszonylag kevés.
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ÖRÖKSÉGÜNK
Solt város sokszínű történelméhez méltó módon természeti, tájképi illetve épített értékek sokaságát nyújtja mind az itt élők, 
mind a hosszabb-rövidebb időre idelátogatók számára.

A város egyedülálló jelentőségű műemléki épülete az 1816-ban késő klasszicista stílusban épült Vécsey-kastély,  mely a főútról 
letérve gyalogosan 5 perc alatt elérhető. Az U-alakú, kontyolt nyeregtetős épületet Gróf Vécsey Karolina hagyta 1894-ben a 
katolikus egyházra, amely 1983-ig, mint plébániaépületet használta. 1986-ban helyreállították, jelenleg könyvtárként működik. 
Az épület mögötti kastélyparkban a Honfoglalási Emlékoszlop mellett találunk II. világháborús, 1848-49-es és 1956-os emlék-
művet is. A kúria timpanonos homlokzatára nemrégiben került fel újra a Vécsey-család fából faragott címere.

Meghatározó jelentőségű Solt életében a gazdag vallási öröksége, melynek köszönhetően a város a Magyar Zarándokút része. 
Solton egy 1510-ben készült térkép tanúsága szerint már abban az időben is állt katolikus templom, a reformáció elterjedése 
pedig az 1700-as évekre tehető. Solt római katolikus temploma, az eklektikus stílusú Mária neve templom patinás épületegyüt-
test alkot a vele szemben, a macskaköves út túloldalán található Vécsey-kúriával. A solti nemesek 1870-ben építették fel a ka-
tolikus kápolnát, melyet 1904-ben bővítettek templommá. Az azóta több felújításon átesett Mária neve templom méltó részét 
képezi a város vallási és kulturális értékeinek.
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Szintén ezen értékek körét gyarapítja az 51. számú főút mellett elhelyezkedő Református templom, mely 1790-ben a már meg-
lévő templom kibővítésével nyerte el mai formáját. Az építkezéshez a Tétel-halomról ide hordott római köveket is felhasznál-
ták. A templomkertben egy világháborús és egy trianoni emlékmű állít tiszteletet a hazáért. A templom mellett található hidat 
1889-ben építették Zoltán Győző vezetésével, ez Magyarország első vasbeton hídja.

A Református templomhoz kötődik egy legenda, mely szerint tornyában őrizték a két aranykulcsot, melyet IV. Béla király ado-
mányozott a városnak, melynek lakói elbújtatták őt a tatárjárás idején. Amikor azonban a templomtoronyba villám csapott, a 
két kulcs eltűnt. Viszontláthatjuk viszont az aranykulcsot Solt Város címerében, illetve erről kapta nevét a város egyik legmeg-
határozóbb központi teresedése, a közlekedési, kulturális és kereskedelmi-szolgáltató funkciót egyaránt betöltő Aranykulcs-
tér.

A Magyar Zarándokút dél-alföldi szakaszának fejlesztését célzó projekt keretében alakították ki a kilátót és a plébánia kertjé-
ben található zarándokpihenő mellett az „Árpád fejedelemtől Szent László királyig” nevű tematikus parkot. A tér középpontját 
egy zarándokkapu uralja, mellette helyet adva Szent László király kőszobrának, mint Solt város védőszentjének. A településen 
található több tó egyike mellett egy sétány vezet végig a két személy közötti uralkodókon.
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A város centrumától kintebb elhelyezkedő, kevésbé lakott területeken is számos értékes, elsősorban táji-környezeti elem ta-
lálható. Ezek közül kiemelkednek a Duna ártéri, vízgazdálkodási területei, melyek alapvető fontosságúak a település életében, 
akár a gazdasági, akár a turisztikai hasznosításukat vesszük alapul. Természetközeli értéket képviselnek a kisebb vízfolyások 
(Sákor-csatorna, Fűzvölgyi-csatorna, Kiskunsági-főcsatorna), a vizenyős mély fekvésű területrészek, a szikes tavak, valamint 
a jelentős arányú rétek, gyepek is. A Solttól keletre található ürgés gyep a Natura 2000 európai ökológiai hálózat része, így a 
biológiai sokféleség megőrzésének szempontjából különleges természetmegőrzési terület. A 110 hektáros gyep 250-300 Ma-
gyarországon fokozottan védett közönséges ürge-egyednek ad otthont.

A város és környékének domborzati világát gazdagítják a parti dűnék. A solti Tétel-hegy az Alföld kiemelkedő jelentőségű tanú-
hegyként komoly régészeti kincseket rejt magában. A Duna mederváltozásai sem mozdították el, az őskortól kezdve egészen 
a késő középkorig lakott volt. A feltárása 2005-ben kezdődött, és máig sem zárult le. Eddig többek között a középső bronzkori 
Vatya-kultúra (Kr. e. 1700–1350.) népének egykori településmaradványaira és temetőjére, a késő bronzkori urnamezős kultúra 
népességének földvárára, római faragott kövekre, egy késő avar település maradványaira, valamint egy honfoglaláskori teme-
tőre bukkantak a Tétel-hegy közelében.
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A solti táj másik, szó-szoros értelmében kiemelkedő pontja a 124 m ten-
gerszint feletti magasságú Meleg-hegy, mely a város szőlő- és bor kultú-
rájának ad otthont. Itt található a 600-700 pincéből álló, védettséget élve-
ző Meleg-hegyi Pincefalu. A mélyen a földbe vájt pincékben a hőmérséklet 
egész évben állandó, az előttük található présházak pedig a szőlőfeldolgo-
zás mellett baráti találkozók színhelyei is. Az önkormányzat tulajdonában 
lévő, Pincemúzeumként funkcionáló műemlék jellegű épületben az alföldi 
borászat jellegzetes eszközeivel ismerkedhetnek meg az idelátogatók.

Solt-Révbérpuszta területén állt gróf Teleki Gyula római magyar nagykövet 
nyári kastélya és uradalma, amelyet, ellentétben a Révbérpuszta déli részén 
1922-24 között épített, szállodaként és étteremként üzemelő Teleki Sán-
dor-kastéllyal, a 20. század közepén lebontottak. A megmaradt gazdasági 
épületeket hasznosítja a Révbérpusztai Lovascentrum, amely az őshonos 
állatok tartásán kívül komoly turisztikai programkínálattal vonzza a térség-
be érkező turistákat.
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A katonai felmérések sorozatában kö-
vethetjük nyomon az elmúlt évszázadok 
fejlődését.

Solt mély fekvésű, mocsaras területen 
fekszik. Az épületek az árvíztől, belvíz-
től kevésbé veszélyeztetett dombokra 
épültek, teljesen szabálytalan elrende-
zéssel. A belterület erősen széttagolt, 
igen nagy területen helyezkedik el. A 
település belterületének egyes részein 
több méter magas dombokat alakítot-
tak ki mesterségesen, melyre házaikat 
építették. Ezeken a részeken jellemzően 
halmazszerű településszerkezet alakult 
ki. A területet gyakran látogatta árvíz. 
Ekkor az emberek a magasabb fekvé-
sű részekre menekültek. Így alakult ki a 
Szőlőhegyen a Petőfi-telep település-
rész, de erre utal a tételhegyi lakóutca 
kialakítása is. 

Az idők folyamán a belvizes területek jó 
része lecsapolásra került, növelve ez-
zel a lakható részeket. Legjelentősebb 
így létrejött állandó vízfolyás a Sákor-
csatorna, mely télen csapadék és belvíz 
levezetését szolgálja, nyáron pedig ön-
tözőcsatorna. Ugyanilyen célt szolgál a 
később létrehozott Fűzvölgyi-csatorna 
is.

Belterületén meglévő számos tavacs-
kája és csatornája miatt tekinthetnénk 
Soltot Bács-Kiskun megye Velencéjének.

4

Második katonai felmérés (1806-1869)

Első katonai felmérés (1763-1787)

Harmadik Katonai Felmérés (1869-1887)

ELTÉRŐ KARAKTERŰ TELEPÜLÉSRÉSZEK
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TÖRTÉNETI VÁROSRÉSZ

A történeti városrész már az első katonai térképeken megjelenik. Utcaszerkeze-
tét nagyban meghatározza a természeti környezet, így nyomvonala jellemzően 
szabálytalan, keskeny utcácskák is felfedezhetőek. Zártsorú, kisvárosias beépítés 
nem jellemző a városra, még a városközpontban is oldalhatáron vagy szabadon álló 
zömében földszintes épületek állnak. Új építések során az emberi léptékű, város-
ias arculat kialakítása érdekében fontos a gondos tervezés és a környezethez illő 
épülettömeg, forma, anyaghasználat, stílus figyelembe vétele. Közterületre történő 
utcabútor, műtárgy és egyéb berendezés kihelyezése során törekedni kell az egysé-
ges anyag és szín használatra. A harsány, hivalkodó reklámfelületek már inkább ta-
szítóak a vásárlók számára, és a városképet is rendkívüli módon zavarják, így azokat 
kerülni kell. Szokták mondani, hogy a jó termék és a szolgáltatás, a jó cégér.

Solt rendkívüli kedvező adottságokkal rendelkezik, melyek kiaknázása és kamatoz-
tatása érdekében elengedhetetlen a közös gondolkodás és együttműködés. Töre-
kedni kell, hogy az egyéni épített környezet kialakítása helyett a harmonikus utca-
kép kerüljön előtérbe. Sokat javíthat például egységes fasor egy olyan utca képén, 
melyben az építtetők az illeszkedés szabályait nem tartották be.

A városiasodás folyamatához hozzátartozik az urbanizáltság minőségi tényezőinek 
javítása, melyhez elengedhetetlen a város arculatának formálása, alakítása. Tegyük 
ezt körültekintően!
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FALUSIAS VÁROSRÉSZ

A történeti városrészen túl a további belterület tartozik ebbe a 
kategóriában, melynek része Kissolt és Petőfitelep is. Jellem-
zően szabályos utcaszerkezetére szalagtelkek futnak. A közte-
rület szélessége nagyobb a központiéhoz képest, szelős beépí-
téssel találkozunk. Az oldalhatáron álló épületek között találunk 
az egytraktusú és a hajlított házak mellett osztott, nagytöme-
gű lakóépületeket is. Új építés esetén az épületeket az építési 
helyen belül, a környezetében kialakult beépítési ritmus figye-
lembevételével javasolt elhelyezni. Törekedni kell arra, hogy egy 
telken lévő épületek és építmények anyaghasználata, tetőfedő 
anyaga egymáshoz és környezetükhöz illeszkedő legyen. Ér-
demes az épületek arányrendszerét a hagyományos beépítési 
módhoz és anyag használathoz igazítani. A természetes építő-
anyagok és színeik alkalmazása (pl.: látszó kőfelület, tégla, fa, 
réz, cink) harmonikusabb épülettömeget eredményezhet. A kel-
lemesebb utcakép elérése érdekében a tető kialakítása a szom-
szédos 3-3 telken álló épület tetőformájához igazodó legyen.
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PINCEFALU

Az Alföld legmagasabb pontja a Sol-
ti Szőlőhegy, mely kiválóan alkalmas 
szőlő- és gyümölcstermesztésre. A 
lankákon, a nap kellemes sugarainak 
köszöntően zamatos fürtök teremnek. 
A pincefaluban mintegy 500 pince talál-
ható, melyet mélyen bevájtak a hegy ol-
dalába, azon vastag földréteg biztosítja 
a pince állandó hőmérsékletét.

Építészeti remekművek és hangula-
tos utcácskák jellemzik ezt a területet. 
Megőrzéséhez elengedhetetlen a ha-
gyományos anyag és tömeghasználat. 
A természettel harmonikusan együtt 
élő épített környezet kialakításához 
hattérbe kell szorítani az egyedi, kirívó 
megoldásokat.
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TERMÉSZETKÖZELI TELEPÜLÉSRÉSZ

Solt közigazgatási területén számos védett természeti értéket találunk. A Natura 2000 területek közül a Solti ürgés gyep, a 
Felső-kiskunsági szikes tavak és Mikla-puszta  kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület, a Kiskunsági szikes tavak és 
az őrjegi turjánvidék különleges madárvédelmi terület.

Javasolt a növénytelepítések során nem invazív, őshonos fajok telepítése. Fontos a természetvédelmi szempontú kijelölés alatt 
álló területek természeti állapotának megtartása, javítása, a településképet meghatározó településkarakter minőségének 
megóvása, a kilátás- és rálátásvédelem megvalósítása.

A mezőgazdaság az utóbbi időben háttérbe szorult, így a tanyai élet is elveszítette korábbi varázsát, ugyanakkor elmondható 
egyfajta újrafelfedezése a vidéki létnek. Az átalakulás hozza magával a funkcióváltást is, ennek megfelelően a mezőgazdasági 
tevékenység ezeken a területeken áttolódik a rekreáció irányába. A méltatlanul elveszített tanyai lét varázsa, a hagyományos 
értékek jelenléte, beépülése a rurális térségek településeinek életébe nélkülözhetetlen a település én-tudatának visszaszerzé-
séhez, a település identitásának megerősödéséhez.
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ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ

Korunkban nagy szerepet kapnak a külsőségek, mégis az épített környezetünk településképet formáló fejlesztése sokszor 
háttérbe szorul. Talán ez is a társadalmi- és esztétikai normák értékének nagyfokú inflálódásából fakad. Alap szinten, olykor 
nyűgként ugyan oktatják nekünk a művészetek egyes archetípusait - az irodalmat, a zenét, a rajzot - azonban ezek leginkább 
maradandó és meghatározó tárgyiasulását, az építészetet még csak említésszerűen sem, ami olyan identitásvesztéshez ve-
zetett, mely romba döntötte az építészeti közízést. Sajnálatos módon hazánk ily módon legyengült immunitását a globalizáció 
könnyen támadta meg, és elkezdődött a hazai építészeti jegyek cseréje az éppen aktuális hullámnak megfelelően. Ennek a 
folyamatnak nemzetgazdasági szinten is nagy jelentősége van - gondoljunk csak arra, hogy a szomszédos épületek külalakja, 
hogyan befolyásolja a saját ingatlanunk értékét. Ezen problémakört felismerve született meg a Településképi Arculati Kézi-
könyv és a következő építészeti útmutató létjogosultsága, mely igyekszik könnyen befogadható módon segíteni az építeni 
szándékozókat, miközben rávilágít a helyi elemek értékére és az identitás megőrzés fontosságára.

A településkép hatása talán a kirándulások alkalmával érzékeljük leginkább. Élvezzük a hangulatot, melyet egy történelmi vá-
rosrész, vagy egy modern tengerparti beépítés generál, azonban ritkán fogalmazódik meg bennünk, melyek is azok a tényezők, 
amik a kedvező miliőt létrehozzák. Jelen fejezetben összegyújtött ajánlásokkal azokat az építészeti szempontokat szeretnénk 
figyelmébe ajánlani a Tisztelt Olvasónak, melyekkel elérhető egy helyi értékekre alapozott, egységes településkép, mely méltó 
otthonaként szolgálhat a helyi lakosoknak, miközben képes megtartani a településre jellemző értékeket az utókor generációi 
számára. A természetközeli és a városias-, falusias területekre és pincefalura vonatkozó ajánlások külön fejezetben kerülnek 
bemutatásra, azonban a jó példák, melyek jelenleg is karakert adnak az épületeknek, mint például az anyaghasználati és részlet 
megoldások bemutatása mind a négy területre vonatkozóan értendők.

5
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MAGASSÁG 
Solt épületeinek épületmagasságai 
utcánként jellemzően hasonlók. Ezt a 
kedvező karaktert megőrizve a meglévő 
épületek közé épülő új házaknak hasonló 
magassággal kell épülniük, mint környező 
épületknek. Nagy magasságbeli eltérések 
nem javasoltak.

TETŐHAJLÁSSZÖG 
A hagyományos tetők a magyarországi 
éghajlathoz a leginkább megfelelő 
szerkezeti felépítéssel jöttek létre, 
ezért ezek kezelik legoptimálisabban 
az időjárásból adódó terheket mint 
a szélteher és a hóteher. Azonban a 
szomszédos épületek tetőhajlászszögeit 
is figyelembe kell venni.
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TELEPÍTÉS 
A hagyományos beépítések a leginkább 
helytakarékosak, minimalizálják a 
kihasználhatatlan tereket és egységes 
megjelenést kölcsönöznek a településnek. 
Kerüljük az extrém telepítéseket, azok 
alkalmazása csak nagyon indokolt 
esetben lehet megfelelő.

SZÍNEK 
A színezés során használjuk a pasztel 
színeket, és ügyeljünk az építőanyagokkal 
harmonizáló összkép kialakítására. Jó 
megoldás lehet továbbá a fehér szín 
alkalmazása, mely minden egyéb színnel 
párosítható.
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TETŐIDOM 
A hagyományos idomokok priorizálása 
mellett törekedni kell rá, hogy a tetőidom 
a környező épületek alakjával rokon 
módon legyen kialakítva. Amennyiben 
a szomszédos épületek tetőidomjai 
összetettek, akkor jó választás lehet 
egy bonyolultabb forma, azonban ha az 
utcában inkább egyszerűbb tetőidomok 
fordulnak elő, akkor alkalmazzunk mi 
is hasonlót. A hagyományos tetőforma 
mellett szól, hogy kevesebb a munka- és 
anyagigénye, valamint egyszerűségéből 
adódóan kevesebb a hibalehetőség az 
épület teljes élettartamára nézve.
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ANYAGHASZNÁLAT 
Az építőanyagok megválasztása 
során legyünk tekintettel a környező 
épületek anyaghasználatán és a 
gazdasági szempontokon felül az anyag 
épületszerkezeti funkciójára. Példaként 
említhető, hogy a tégla funkciója a 
tartószerkezeti stabilitás megteremtése, 
nem pedig a hőszigetelés, mert abban a 
hőszigetelő anyagok nagyságrendekkel 
jobban teljesítenek. Törekedni kell rá, hogy a 
helyben jellemző építőanyagok kerüljenek 
előtérbe, mivel ezeket alkalmazva 
könnyen megőrizhetjük a település 
karakterét, miközben a környezetünket 
is kevésbé terhelik. További mérlegelendő 
szempont, hogy a természetes anyagok 
élettani, páratechnikai hatásai is 
kedvezőbbek mint sok mai építőanyagé. 
Gondolatébresztőként szolgál, hogy a 
korszerűtlen vályog épületek jellemzően 
beton alapozás és vízszigetelés nélkül is 
képesek állékonyak maradni egy modern 
vázkerámia blokkos épülettel ellentétben. 
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KERÍTÉSEK
 
A légiesség priorizálandó szempont a 
település új kerítéseinek kiépítése során. 
Az áttetsző kerítések a fizikai lehatárolás 
biztosítása mellett kapcsolatot engednek 
a köztér és a kert között, növelve 
ezzel mindkét tér optikai méretét. A 
sövénykerítések nagyban hozzájárulnak a 
telek és az utcakép zöldítéséhez.
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ELŐKERT
 
Tartsuk a környező épületek előkert 
méreteit, mert ez peremfeltétele az 
egységes utcaképnek. A túlságosan kitolt 
vagy behúzott telepítés károsan hat az 
épületek rendezettségére.
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TERMÉSZETKÖZELI TERÜLET
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MAGASSÁG 
A természetközeli területen jellemzően 
állattartási-, lakó-, gazdasági- és tárolási 
funkció egyránt megjelenik. Kerüljük az 
indokolatlan magasságbeli eltéréseket, 
azonban a funkció épületmagasság 
befolyásoló hatását tartsuk tiszteletben.
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TELEPÍTÉS 
Az eltérő funkciókat érdemes különálló 
épületekbe elhelyezni. Törekedni kell rá, 
hogy az épületegyüttesek ne alkossanak 
nagy egybefüggő tömegeket, hanem 
szabadon álló épületekből hozzanak 
létre átlátható rendszert. Igyekezzünk a 
természettel megférő módon komponálni 
az épületeinket. Vegyük figyelembe 
a meglévő fákat és egyéb természeti 
adottságokat.
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TEREPRENDEZÉS 
Nagy terepalakítások elvégzése nem 
indokolt. Érdemes olyan építési helyet 
választani, ami eredendően kedvező. A 
hagyományok szerint dombra építették 
az épületeket, ezzel is elősegítve, hogy 
az épületet kevesebb kedvezőtlen hatás 
érje: távolabb helyezkedik el a talajvíztől, 
kevésbé éri a talajpára, és a csapadékvizek 
könnyebben elszivárognak mellőle. 
Az új építések esetén természetesen 
nem mindenhol van lehetőség dombra 
építezni, azonban megoldható, hogy a 
terepszintet kis mértékben megemeljük..
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TETŐHAJLÁSSZÖG 
Természetközeli terület esetén a 
funkciókból eredő kisebb-nagyobb 
traktusméret következtében nagyon 
nagy magasság különbségek 
adódhatnak, ezért elfogadható, 
ha a hajlásszög, vagy a tetőidom 
megváltoztatásával közelítjük a 
magasságokat.
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JÓ PÉLDÁK
A jó példák köztünk vannak, de sokszor a mindennapok forgatagában elsiklunk mellettük. A környezetpszichológia mai állása 
szerint ez azért van, mert az ismert környezetben nem számítunk meglepetésekre, ezért az agyunk nem áll folyamatos ké-
szenlétben, hogy kiszűrje a lehetséges veszélyeket. Sajnos ezáltal nem áll készenlétben arra sem, hogy észre vegye azokat a 
pozitívumokat, melyek nem célzottan jelentkeznek. Tovább árnyalja a képet, hogy a megélt élethelyzetek emlékei, és azok indi-
rekt módon történő helyekhez kapcsolása miatt eltorzul az objektivitásunk, és előítéletesekké vagy elfogultakká válunk. Jelen 
fejezetben megkíséreljük friss szemmel végigjárni a települést, és rávilágítani azokra a jó példákra, melyek a település arculatát 
pozitívan befolyásolják, ezzel is elősegítve a helyi értékek tudatosítását.
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RÉSZLETEK 
„Részletek alkotják az egészet”, tartja a 
mondás, ezért minden elem hozzájárul 
az összképhez. Használjuk, formáljuk 
őket, és az eredmény nem marad el. 
Az építészeti megoldások minőségét, 
vagy éppen a minőség hiányát is 
lehet eszközként használni. Példaként 
gondoljunk egy elegáns szállodára, vagy 
egy divatos pesti romkocsmára. Mind 
két esetben eszközként használják a 
részleteket. 

A hagyományos megoldások karakterét 
érdemes megőrizni. A mai technológiák 
lehetővé teszik, hogy a természetes 
anyagokat párosítsuk high-tech 
megoldásokkal, mindezt úgy, hogy az 
eredményként létrejött épületszerkezet 
rendelkezik a jelen és a múlt értékeivel 
egyaránt. A településen ki kell emelni 
a vakolatarchitectúrát mint helyi 
motívumot, melynek alkalmazása 
javasolt az új épületek esetében is.
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HOMLOKZATKÉPZÉS
A magyar nyelv beszédes fogalomképeket használ. Az épületrészeket emberi megfelelőkkel társítja, így része az épületnek a „láb”-
azat, a „gerinc”-szelemen, a „torok”-gerenda, és a „szemöldök”-fa...stb. A gyermekrajzok zsigeri logikája szerint a homlokzat az 
épület arcának felel meg, ezért nem elég azzal foglalkoznunk, hogy az anyaghasználat és a részletképzés megfelelő legyen, itt 
már elő kell venni az arányérzéket is, hiszen nem mindegy milyen paraméterekkel rendelkezik egy arc. A helyes arányrendszert 
szerencsére nem kell feltétlenül magunknak kitalálni, elleshetjük a meglévő épületekről, illetve alkalmazhatjuk az aranymetszési 
szabályokat is.
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NYÍLÁSZÁRÓK 
Épületeket azért építünk, hogy 
elhatároljuk magunkat a természettől, 
valamint annak környezeti 
hatásaitól, ezért érdekes, hogy egyre 
hatásosabban szigetelő nyílászáró 
szerkezeteket fejlesztünk, továbbá 
ezzel párhuzamosan nagyobb 
megnyitásokat hozunk létre, mivel 
így akarunk mégiscsak közel kerülni 
hozzá.

Az ablakok az „épületek szemei”, és 
mint mondják, a szem a lélek tükre, 
ezért nem mindegy, milyen ablakot 
építünk be. Szinte minden kultúrában 
az ablakot díszítik az elsők között. 
Talán nem véletlenül, hiszen ez a 
szerkezet képez hidat a bent és a kint 
között, továbbá keretet ad az utcai 
életet fürkésző lakóknak, mint egy 
óriási szemüveg.

A kapu az első inteakció az épület 
és a hozzá közeledő ember között. 
Megalapozza a házban lévők 
biztonságát, miközben tükrözi a 
bent élők jómódúságát vagy éppen 
szegénységét. Megmunkáltságával 
kommunikál a külvilággal, 
mindemellett a legtöbbet használt 
homlokzati épületszerkezeti elem. 
Fontos része a vasalat, a kilincs és a 
zár, mely önmagában lehet egyszerű 
funkcionális elem és iparművészeti 
alkotás is. A kapunak tehát védelmi, 
használati és építészeti funkciói 
egyaránt vannak, azonban ezeket 
úgy kell ellátnia, hogy közben részévé 
válik egy nagyobb egésznek: az 
épület homlokzatának. Anyagainak 
ötvözni kell a szikár erőt és a finom 
megmunkálhatóságot, mindezt úgy, 
hogy az ebből fakadó feszültség ne 
menjen az esztétikum rovására.
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OROMFALAK
Az oromfalak a hajlék archetípusát 
mutatják, miközben rendkívüli mértékben 
formálják az épület tömegét. Az égre 
mutató háromszögek szinte palettái a 
homlokzatdíszeknek. Oly mértékben 
kiemelt homlokzati helyek, hogy gyakran 
az épületben élők címerét, cégérét vagy 
az építési évet jelentették meg rajtuk.
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KERTEK
Az édenkertből való kiűzetés óta a kert 
viseli a természet és az otthon közös 
szerepét. Életterünk része, melyben 
minőségi időt tölthetünk, kiegészítve 
az épület által kínált szolgáltatásokat. 
Fontos, hogy az épületek és azok közvetlen 
környezetei összhangban legyenek, 
kölcsönösen erősítsék egymást, továbbá 
harmonikusan illeszkedjenek a tájba. 
Kerüljük a tájidegen fajták telepítését, 
törekedjünk a többszintű növényzet 
kialakítására. Fektessünk hangsúlyt a 
folytonos takarónövényzet biztosítására, 
valamint arra, hogy lehetőleg kevés 
burkolt felületet hozzunk létre. A kert 
legyen bensőséges kialakítású, de 
igény szerint legyen alkalmas a háztáji 
növénytermesztésre vagy állattartásra is.
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TORNÁCOK
A tornác a kert és a belső tér közös 
része, mely rendkívül nagy mértékben 
meghatárzohatja az épület karakterét.
Hagyományaink szerint a tornác méretei 
úgy lettek meghatárzova, hogy a 
szerkezet a meredek beesési szögű nyári 
napsugárzástól védi az épületet, míg a téli 
alacsonyan járó nap kedvező sugárzását 
a lakótérbe engedi. Szerkezetét 
tekintve lehet könnyű szerkezetű, és 
épülhet az épülettel megegyező nehéz 
szerkezettel is. A tornác működési 
mechanizmusát kiegészíthetjük takaró 
növényzettel, mely szintén nyáron 
árnyékol, télen pedig lehullajtott 
levelei miatt átengedi a napsugárzást.
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KÖZTEREK 
A közterek a települések kertjei, 
melyeket szintén bútorozunk, zöldítünk 
és gondozunk. Ezek a területek adják a 
településre érkezők első benyomását, 
ezért fontos, hogy hasonlóan tekintsünk 
a közösségi terekre, mint a saját 
kertünkre, hiszen ezek a területek 
fogják csokorba épületeinket, szervesen 
kapcsolódnak hozzájuk. A településkép 
javításához sokszor nem szükséges nagy 
beavatkozás, a rendezettség érzésének 
elérése már fél siker. A közterületek 
megfelelő fenntartása és a már nem 
használt közterületi elemek elbontása 
látványos előrelépést jelenthet. 

A különböző felületek határozott 
szétválasztása, például szegélykövek 
alkalmazásával, szintén jelentős javulást 
eredményezhet. Fontos szempont 
továbbá, hogy a közműveket lehetőleg 
a földben vezessük, hogy azok ne 
károsítsák a településképet. A közterek 
növényzetének helyes, tájba illő 
megválasztására kifejezetten ügyeljünk. 
A növényzet állandó változása színesíti a 
köztereket és gondoskodik a mikroklíma 
megteremtéséről. 
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UTCAKÉP
Az utcaképek vonatkozásában 
törekedjünk a tágas zöld terek 
megtartására, a harmónia kialakítására. 
Ügyeljünk a közművek elrejtésére, 
valamint a növényzet gondozására és a 
fajtaválasztására.
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KERÍTÉSEK 
A kovácsolt szerkezetek a mai napig nagy 
hangsúlyt kapnak a településen, ami 
szerencsés körülménynek mondható.
Ezek az építészeti elemek az optikai 
elválasztást jobbára szándékosan 
csak részlegesen végzik el. A tömör 
szerkezetek alkalmazása ritkább, mivel 
azok túlságosan bezárják a teret és 
elszigetelik az ingatlant, így alkalmazásuk 
csak olyan esetekben javasolt, ahol 
kifejezett cél az elzártság elérése. 
Többnyire a légies kerítéseket érdemes 
előtérbe helyezni, mivel az utca tere így 
hozzáadódik a kerthez és fordítva.

A településen a kovácsolt szerkezetek 
nagy arányban jelennek meg. Ezek a 
szerkezetek könnyen díszíthetők ezáltal 
rendkívül változatosak tudnak lenni. 
Továbbá kombinálhatók épített pillérekkel 
és növényzettel, így sokszínű képet 
tudnak nyújtani.
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ANYAGOK 
Az ember régóta épít magának 
épületeket. A rendelkezésre álló idő 
alatt rájött, mely anyagokat és milyen 
célra érdemes használni. Ezért javasolt a 
hagyományos és a helyi építőanyagokat 
előtérbe helyezni. A modern építőanyagok 
felhasználása nem látszó szerkezetek 
esetén lehet indokolt.
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