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BEVEZETÉS

1

Magyarországon ritka adottságokkal rendelkező település,

Kemenesalján, a Kis-Somlyó hegytől nem messze délre
fekszik.
Duka célja, hogy kellemes, élhető lakó-, és pihenőhelye legyen
az itt élő 334 állandó lakosának és a szabad idejüket itt eltöltő
ingatlantulajdonosoknak, pihenni vágyó vendégeinknek.
Az arculati kézikönyv többek között ahhoz nyújt segítséget,
hogy hagyományainkból építkezve együtt formálhassuk Duka
község jövőbeni képét, megőrizve az eddigi eredményeket is.
(Kép: Duka háttérben a Kissomlyóval)
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A kézikönyv segítség kíván lenni: a település
bemutatásával, az értékek megismertetésével
és az útmutató résszel tárja fel az épített
környezet szépségeit.
Bevezeti az olvasót az építészeti értékek
tárházába, hogy olyan házat tudjon építeni, ami
valódi büszkeséggel töltheti el, és a település
képéhez illeszkedik, azt ízléssel viszi tovább.
Az ajánlások nem tekinthető k kötelező
jellegű nek, a céljuk nem a tervezési szabadság
megkurtítása, uniformizálása, hanem éppen a
valós értékek megismertetése, a sokféle
izgalmas lehető ség feltárása. Az unalomig
másolt, giccses, sokszor import klónok helyett a
település karakteréhez illeszkedő választási
lehető ségek bemutatása, a nem diktált, hanem
valódi szabadság megismertetése. A kézikönyv
nem egy merev, lezárt egész, hanem nyílt,
folyamatos hozzászólást és változtatást
lehető vé tevő kezdeményezés kíván lenni,
ahogy a település története sem befejezett,
hanem folyamatosan továbbíródik. Ezért, ha
újabb szép ház születik, az bekerülhet, sőt be is
kell, hogy kerüljön a könyvbe, hogy ezáltal
büszke lehessen rá építtető je, tervező je,
kivitelező je és a település egyaránt.
Egy ház elválaszthatatlan kapcsolatban van
környezetével, szomszédaival, településével.
Valódi gyümölcse pedig csak annak a
kapcsolatnak van, ahol a felek egymást
megismerik, szeretik és békében élnek
egymással. Igaz ez az emberi kapcsolatoktól a
zenén át egészen épített környezetünkig.
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DUKA BEMUTATÁSA
Kemenesalján, a Kis-Somlyó hegytől nem messze
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délre, Jánosháza közelében fekszik a 334 lakosú kis
település. Határának enyhén hullámos felszínét főként
szántóföldek uralják, de a falutól alig félóra járásra
már nagyobb kiterjedésű erdőket is találunk.
Közlekedési helyzete kedvező, ugyanis a község a 8-as
és a 84-es főút által közrezárt területen helyezkedik el,
nem messze a két út kereszteződésétől. Jánosházától
alig több, mint 3 km-re.
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Neve először 1290-ben bukkan fel az oklevelekben, Dwka alakban, (tehát ugyanúgy ejtették, mint ma).
Jobbára kisnemesi falu volt, 1768-ban 8 család (közülük négy Dukai Takách) birtokait írták össze. A török
korban

először

Fehérvárra,

majd

Kanizsára

fizettek

adót,

egészen

1638-ig.

A történelem viharai két települést is elsodortak a környékről. Duka keleti határában állt Bocsor, melyet
1393-ban említettek először Bochor néven. Kisnemesi birtokban volt, 1610-ben még bizonyíthatóan hódolt
a töröknek, 1690-ben pedig már mint elpusztult települést tartották nyilván. A másik falu, Fenyér, a Keléd
felé vezető út mentén állt egykor. 1397-ből származik az első adat (Fenyr). Egytelkes nemesek lakták. 1599ben már elhagyott hely volt, bár ekkor még egy nemes élt itt. 1726-ban már csak mint puszta került szóba.
Az enyészeté lett falvak, többek között a Jánosháza határában állt Vérkő emlékét őrzi egy kis népi mondóka:
"Vérkő, Bocor, Fenyér,
Ott terem a krumpli, kukorica, kenyér,
Onnan jön a nagy csikorogva megrakott szekér"
A község híres alakja Dukai Takách Judit költőnő, aki 1795-ben itt született. Versei főleg kéziratos formában
terjedtek. (Kép: Dukai Takách Judit sírja az egykori temetőben)
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Dukán a Petőfi Sándor utca és a
Kossuth Lajon utca, mint a település
főutcái

hangulatuk

hosszúkás,

hasonló:

szalagszerű

telkeken

sűrűn egymás mellett állnak a
lakóházak. Az épületeket rendre az
É-i telekhatárra szorítva építették,
így remek, D-i tájolású oldalkertre
nyílhattak a házak ablakai, tornácai.

A

következőkben

először

bemutatunk egy válogatást azokból
az épületekből, amelyek sajátos
értéküknél fogva már hosszabb
ideje Duka identitását erősítik. Duka
egyes részeire vonatkozó építészeti
előírások

szem

előtt

tartásával

elérhető, hogy az új építésű házak ne
idegenként,

hanem

ismerősként

jelenjenek meg a többi ház között,
így segítsék

Duka karakterének

őrzését, és tovább formálják azt. A
legutóbbi időkben
példák

épült sikeres

illusztrálják,

megoldások

segíthetik

milyen
az

előbbiekben megfogalmazott vágy
megvalósulását.
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ÖRÖKSÉGÜNK

a településképi szempontból meghatározó építészeti,
műemléki, táji és természeti értékek, településképi jellemzők
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Duka
természeti
adottságai,
történelmének sokszínűsége, lakóinak
együtt élése adja azt az identitást, ami
épületei, közterületei szintjén is
kifejeződik.

A településen országos védettségű
műemlék a Dukai-kúria, a Kossuth Lajos
utcában található lakóház.

Dukai
Takách
Judit,
költői
nevén Malvina (Duka, 1795. augusztus
9. – Sopron, 1836. április 15.) magyar
költőnő, Berzsenyi
Dániel versének
címéből vált ismertté neve.
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A falu központjában pedig még ma is áll az egykori Dukai Takách-kúria, amelyet a „magyar Szapphó” életében
édesapja építtetett. 1790 körül épült késő barokk stílusban, majd eklektikus toldalékokat kapott a XIX. század
végén.
A hosszú, kilenctengelyes ház főhomlokzatának középső részén ereszpárkány fölé emelt attikafalon a család
címere látható.
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A Kossuth Lajos utca 112-es szám alatt található lakóház (Hrsz 16, 17), amely 1785-ben barokk stílusban épült
és Stekner főbíró háza volt.
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HELYILEG VÉDETT ÉPÜLETEK
A 84-es főútról Duka felé kanyarodva, a község temetőjében egy kis fehér épületben található Dukai Takách
Judit költőnő sírhelye, amelyet a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság „A” kategóriában a Nemzeti
Sírkert részévé nyilvánított.
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Duka település római katolikus temploma Szűz Mária Szent Neve tiszteletének szentelt 1948-ban épült templom.
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Szüz Mária szobor a templom temetőjében.
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Temető a Rákóczi Ferenc utca 13. szám alatt.
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Kossuth utcai lakóház

Kőkereszt a Kossuth Lajos utcában
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Kossuth Lajos utca 71. hsz. Evangélikus imaház

Kossuth Lajos utca 95. hsz.
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Kossuth Lajos utca 109-111. hsz.
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Kossuth Lajos utca 71.

Kossuth Lajos utca 54.
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TELEPÜLÉSKÉPI
SZEMPONTBÓL
MEGHATÁROZÓ TERÜLETEK

eltérő karakterű területek lehatárolása, a településkép, arculati jellemzők és
településkarakter bemutatásával
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ÁTALAKULÓ TELEPÜLÉSRÉSZ

Duka falu egészét nevezhetjük átalakuló településnek. A fő útra rendeződött belterületi, hosszú telkes
soros beépítés a jellemző. A település utcái, a történelmi múltat örző épületeivel, a lakóházaival és
gazdasági épületek kapcsolatával, épület arányaival tanúsodik a helyi építészeti szokásokról és
hagyományokról. A történetileg kialakult oldalhatáron álló beépítést kell alkalmaznunk, javasolt az utcára
merőleges tetőgerinc és a közvetlen környezetben jellemző tetőhajlásszög alkalmazása. Szerencsére a
közelmúltban nem történt meg ezen utcaképét megbontó olyan jelentő s beavatkozás, mely megfosztotta
volna a települést ezen sajátosságától. Kevés épület került átépítésre. A tetőformák esetében a nyeregtető,
a csonkakontyos tető forma alkalmazása javasolt. A tetőhajlás jellemzően 35-45 fok közötti. Azért is érdemes
ilyen tetőt alkalmazni, mert így nem árnyékoljuk le a saját és szomszédunk kertjét, illetve gazdaságosan
kihasználható geometriájú tetőtér alakul ki, valamit a déli tetőfelületre esetlegesen épített napelemek a
lehető leghatékonyabban tudnak működni. A településkép egységességét őrizni segít, ha a ház oromzattal
fordul az utca felé, és nem kontyolt tetővel. Utcával párhuzamos gerincű utcai szárnyat csak ott érdemes
építeni, ahol a környező épületek már ilyenek. Az új beépítéseknél is célszerű figyelemmel lenni arra, hogy
a keresztbe beforduló épületszárnyat csak kellően széles telek esetén alkalmazandó, ott is meggondolással:
ne vágja ketté a kertet első és hátsó kertre. Ne habozzunk teraszokat építeni, azokra széles teraszajtókat
nyitni! Ha belső tereinket kitárjuk a kert felé, akkor úgy érezhetjük, hogy a kert is a lakás része! A kertes
házak elengedhetetlen kelléke a megfelelő méretű tároló. A telkünk rendben tartása könnyebb, ha a tárolók,
kiegészítő épületrészek a főépülettel összhangban, azzal együtt tervezve alakulnak ki. Az utcai kerítésnél érdemes
a környezet szép példáit megfigyelni, azok nyomán mai módszerekkel, friss hangulatú, de illeszkedő kerítést
tervezni, építeni. A teljesen tömör, átláthatatlan utcai kerítés kerülendő. Az oldalsó és hátsó kerítések
rejtettebbek, mégis érdemes átgondolni anyagukat, zártságukat. A nyitottabb, átlátszóbb kerítés nem csak a
jószomszédi kapcsolatokat segíti, de naposabb, levegősebb lesz a kertünk, és szabadon élvezhetjük a dukai táj
egybefüggő látványát.
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A hagyományos tornác élményét fedett terasz formájában idézhetjük meg. Ez az átmeneti, „félig kintfélig bent” tér kiválóan használható az év szinte minden szakában. Lehetőségeinkhez mérten
alkalmazzunk nagy ablakfelületeket. A világos, jól szellőztethető lakás egészséges, jó hangulatú, friss. A
fedett terasz itt is segítségünkre van: nyáron árnyékolja a tűző napot, télen viszont beengedi a
laposabban érkező napsugarakat. Tetőtérbeépítés alkalmazása esetén fokozottan ügyeljünk a
tetőfelületeink megfelelő hőszigetelésére, ablakaink fokozott árnyékolására. A leghatékonyabb
napvédelmet lombos fáinktól várhatjuk, okos telepítéssel nem csak hangulatos lesz a kertünk, de
megvédjük falainkat, ablakainkat, tetőfelületünket a nyári túlmelegedéstől.
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A Kossuth Lajos utca védett történelmi településszerkezet területén az utcára oromfalas kialakítás
nyeregtetővel a jellemző. Az oromzaton az ablakok minden esetben szimmetrikusan helyezkednek el.
Érdemes a kialakult tetőformát és oromfalas kialakítást is megtartani, mivel a praktikussága mellett
ezek biztosítják az utcakép egységét.
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Ezeken a családi házakon fellelhető a népi építészetre jellemző díszitett homlokzat. A barna, zöld, fa felületek
a visszafogott színű fehér falfestéssel és gipsz díszekkel esztétikus megjelenést kölcsönöznek az épületnek.
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Petőfi Sándor utca
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Petőfi Sándor utca 46.
A családiházon megfigyelhető a népi építészetre hagyományos elemek, mint például a fa zsaluzattal
ellátott ablakok az oromzaton illetve a tornácos kialakítás.
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A növények az épületen egyrészt hangulatteremtő, díszítőelemek, másrészt hatékony, természetes
eszközei az energiatudatos életmódnak –árnyékolnak!

A jellegzetes családiházak a gondozott és alaposan megmunkált növényes kertjeikkel válnak igazán
különlegessé.
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Polgármesteri Hivatal

Dukai vendéglő
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AJÁNLÁSOK I ÁTALAKULÓ TELEPÜLÉSRÉSZ

a településkép minőségi formálására vonatkozó ajánlások: építészeti útmutató

5

Arra a kérdésre, mitől szép egy lakóház, nem lehet egy mondatban
válaszolni. Neves építészek és filozófusok a különféle megközelítések
ellenére egyetértenek azonban abban, hogy a közhiedelemmel ellentétben
a szépség nem szubjektív, nem részrehajló. Szép az, ami érdek nélkül tetszik,
mondja Kant. A szépség sokféle lehet. Borainkról sem mondhatjuk, hogy a
vörösbor jó, a fehér nem. Tudva, hogy bizonyos alkalmakhoz, ételekhez
jobban illik a vörös, mondhatjuk, hogy mi a rozét szeretjük. Ebben a
fejezetben nem szeretnénk egyoldalúan állást foglalni, leszűkíteni a
lehetőségeket.
Viszont szeretnénk bemutatni, hogyan kerüljük el a legáltalánosabb hibákat.
TELEPÍTÉS
A Petőfi Sándor utcában és a Kossuth Lajos utcában családi házak telepítése
oldalhatáron álló, a telken belüli elhelyezkedése az utcára merőleges
rendszerű. Az utcára nem merőlegesen telepített, indokolatlanul, nagy
mértékben hátrahúzott családi ház építése nem javasolt. A családi házak a
telek oldalhatárán állnak, a ház mögött növényzettel határolva kialakítható
a védett kert.
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MAGASSÁG
Dukán a családi házak magassága közel
azonos.

A jellemező a pince+földszint+tetőtér, vagy
földszint+tetőtér, vagy csak földszintes
beépítés.
A meglévő épületek közé épülő új
házaknak

hasonló

magassággal

kell

épülniük, mint környezetük. A túl magas
házak nem illeszkednek a község történeti

településrészének utcaképébe.

TETŐHAJLÁSSZÖG

Dukán a családi házak tetőhajlásszöge
közel azonos.

A meglévő épületek közé épülő új házaknak
hasonló tetőhajlásszöggel kell épülniük, mint
környezetüknek. A túl magas illetve
túl alacsony hajlásszögű tetővel rendelkező
épületek nem illeszkednek Duka lakó és
kertes településrészének utcaképébe.
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TETŐFORMA

A családi házak
tetőformája
egyszerű. Új házak építésénél a
szomszédok figyelembe vételével
kell illeszkedni.

Amennyiben az építési telek körül
kialakult egy nyeregtetős házakból
álló utcakép, úgy oda ne tördelt
tetőformájú épület kerüljön, hanem a
szomszédokhoz hasonló
nyeregtetős tetőformájú.

Amennyiben az építési telek körül
sátortetős épületek állnak, úgy oda
ne tördelt tetőformájú épület kerüljön,
hanem a többi épülethez hasonló
tömegű és tetőformájú.

ANYAGHASZNÁLAT (SZÍNEK)
Duka lakóterületi településrészeinek
színvilága
változatos,
mégis
visszafogott
megfigyelhető egy
illeszkedés, hasonló anyag- és
színhasználat.

Duka
lakó településrészén a
meglévő épületek színvilágához
illeszkedő új épületek
építése
ajánlott. Nem elfogadható a feltűnő
és kirívó színhasználat, a rikító színű
fémlemez fedés és burkolat.
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KERÍTÉS

Duka

településrészein

az

áttört

kerítések kívánatosak, tömör és nem
átlátható

megoldások

nem

elfogadhatóak.

Természetes határ, kerítés növényelválasztásból

Áttört kerítések nádszövettel való zárása nem megfelelő.

A falszerű áttörés mentes kerítések nem
elfogadhatóak.

Teljesen áttört, drótfonatos kerítés.

Oszlopos kerítés 1/3-ad lábazat és
2/3-ad áttört

Az utcai kerítés alacsony – max. 80 cm - lábazattal készüljön. A lábazat anyaga lehet áttört fa, világos színűre
vakolt tégla, a kerítés mező anyaga fa, melynek magassága max 1,6 m lehet. Drótfonat tüskésdróttal nem
építhető.
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TORNÁCOK
A népi építészet egyik könnyen
felismerhető eleme az oldalsó
oszlopos
tornác.
Egyes
megoldásaira találunk példát
Dukán is. Ezek az átmeneti „külső-belső”
terek
készülhetnek
az
épület
anyagából.
Új
épület
tornáckialakításával és újszerű
átgondolásával tovább vihetjük
e hagyományt új otthonunkba.

Az új építésű épületeknél
alkalmazható védett teraszként
is, kapcsolódva a nappali és
egyéb
helyiségekhez.
A
funkcióját nyáron a leárnyékolás
biztosításával, télen a hideg szél
elleni védelmével tökéletesen
elláthatja, mellőzve minden
előtető és ponyva jellegű
szerkezet alkalmazását.

AJTÓK, ABLAKOK
34

Az

épületek

megjelenését

és

hangulatát a nyílászárók nagyban
befolyásolják.

A

zárt

épülettömeggel így nyitunk a külvilág
felé, ezért nem mindegy, milyen
módon tesszük ezt. A településen
látható sajátos nyílászáró formák
bár a községre sajátosan jellemező
egységes formát nem adnak, de
mégis a tájegység hagyományainak
megfelelően

arányosak

kidolgozottak.

A

és

hagyományos

nyíláskialakítás a jól megfigyelhető:
két szárnyú, jellegzetesen két vagy
három

osztatú

ablakok,

homlokzaton

utcai

szimmetrikus

kialakítással. Hosszanti kialakítású,
keskenyebbnek

tűnő

ablakokat

figyelhetünk meg. Új ház építésekor
érdemes körüljárni a környéket, és
ihletet meríteni, hogy az otthonunk
minél jobban bele tudjon simulni
környezetébe, ezzel is gazdagítva az
utcaképet.
A lakóterületek mellett a kertes
településrészen lévő épületek nyílás
kialakítása

is

nagy

figyelmet

érdemel, mivel a több kisebb nyílás
elhelyezése tagolt kellő ritmusú
homlokzatot eredményez.
A tetőtér esetében padlásnál a
szellőző nyílások kialakítása, tetőtér
beépítés

esetén

a

helyiség

fénybiztosítása egy arányos tagolt
nyílással kedvezően kialakítható.
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HOMLOKZATKÉPZÉS, ANYAGHASZNÁLAT

Dukán

több

helyütt

fellelhető a népi építészetre
jellemző díszített oromzat. A
barna,

zöld,

szürke

fa

felületek a visszafogott színű
(fehér, szürke, barna, vagy
halvány

színű

falfestéssel
díszekkel
megjelenést

és

sárga)
gipsz
esztétikus

kölcsönöznek

az épületnek.

Dukán
jellegzetes
az
ablakokban
előkertekben
ültetett
viragok,
mellyel
nagyon szépen díszithetjük
homlokzatainkat.
Az épületeink burkolása,
színezése,
vakolatának
megmunkálása mindig is
kedvelt tulajdonosi eszköz volt
településünkön.
Használjuk
bátran, de figyeljünk a végső
összképre! A túldíszített,
túlszínezett épület hamar
elveszíti érdekességét, és
utána inkább zavaróan hat a
nyugodt,
tiszta
településképben.
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RÉSZLETEK

Házunk és kertünk találkozási pontjai folyton változó, gazdagodó élményanyagot kínálnak. Évről évre,
évszakról évszakra más képet mutatnak. A növények az épületen egyrészt hangulatteremtő,
díszítőelemek, másrészt hatékony, természetes eszközei az energiatudatos életmódnak –árnyékolnak!

Duka utcáin sétálva különböző hangulatos táblákat illetve díszitő elemeket találunk. A falu összképéhez ez
ugyanugy hozzájárul, mint a gyakran megjelenő virágültetvények az előkertekben, ablakokban.
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ABLAKOK

Példák ablak típusokra a községben.
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KERÍTÉSEK

A régi házak részleteit öröm megfigyelni!
Elődeink fa és fémmunkái csodálatosak,
formakincsük időtálló, az alkalmazott
anyag szépen öregszik. Házaink kiegészítői,
a

kerítések,

lámpák,

árnyékolók,

postaládák, korlátok egytől egyik aktívan

alakítják

a

végső

látható

képet,

hangulatot. Akkor járunk jól, ha mindent
egyforma igényességgel, odafigyeléssel
tervezünk meg, választunk ki. A színek
használata,

a

változatosság

gyönyörködtet, ezek összképének gondos
kitalálása odafigyelést igényel. Ezek a
részek akár sűrűbben is cserélhetők, ha a
tulajdonos már mást szeretne (mégis túl

élénk a szín) vagy az elérhető technika
lehetővé teszi (LED-es lámpák, motoros
kapu, rejtett árnyékoló).
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A

kerítés

egyszerre

kapcsolatot

a

teremt

közterülettel,

ugyanakkor elválasztja

azt az

ingatlantól. Térfalat képez, mely
lehet tömör, ha magánéletünket
szeretnénk óvni, de lehet áttört,
átlátható is. Minden településen
vannak

olyan

anyagok

vagy

formák, amelyek rendszeresen
visszatérnek.

A

történeti

településrészeken jellemzően fa
vagy kovácsoltvas kerítésekkel
találkozhatunk, így jól látszódik az
előkert és az épülethomlokzat
teljessége.
A kertkapu a megérkezés, fogadás
kiemelt pontja. A kertkapu és a

gépkocsikapu

kialakításakor

illeszkedjünk a kerítéshez és az
épülethez.

A

hangsúlyos,

de ne hivalkodó.

Kialakításakor
alkalmazhatunk

kapu

legyen

mértékkel
helyi

hagyományos díszítőmintákat.
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KAPUK

41

42

KERTEK
Településünknek és épületeinknek egyaránt illeniük kell abba a környezetbe, amelyet az adott helyen az
ember és a természet közösen formált. A tájba illesztés során a hagyományos településkép megőrzése
az elsődleges cél. Az épületeket csak részlegesen takarjuk, árnyékoló fákat a déli kitettségű falak
közelében ültessünk. Az előkertbe ültetett fák, cserjék helyének megválasztásakor vegyük figyelembe a
ház homlokzati kialakítását, nyílászáróinak elhelyezését. A kerti építményeket takarjuk, hogy az épület
jobban érvényesüljön. A régi épületek bővítése, felújítása során fokozottan ügyeljünk a már meglévő
fásszárú növényzet megóvására. A ház méreteinek érzetét a környező növényzettel befolyásolhatjuk.
Szándékunk szerint magas növényzettel csökkenthetjük, alacsony növényekkel növelhetjük a ház
méretének érzetét.
Kertünk teremti meg a kapcsolatot a természettel; annak változása tetten érhető benne, hiszen minden
évszakban más-más arcát mutatja. Változatos növény alkalmazással többféle élőlénynek biztosíthatunk
életteret.
Általában a rejtettebb, intimebb hátsó kertrész a szemlélő előtt észrevétlen marad. Dukán néhány
utcából azonban mégis megcsodálhatjuk a rendszeresen, szeretettel gondozott hátsó kerteket, amelyek
nem csak pihenésre, felüdülésre szolgálnak, hanem haszonkertként gyümölcsöket, zöldségeket is
termeszthetünk bennük.
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Az épített környezet része a kert, közvetlen életterünk szabadtérre kiterjesztett közege, amely akkor tölti be
szerepét, ha harmonikus egységet képez az épülettel, amelyhez kapcsolódik. A kertalakítás során az épület és
a kert stílusa, hangulata harmóniában legyen.

A szemlélő számára telkünk láthatóbb része az elő,- illetve oldalkert lehet, amely ilyen tekintetben nem csak
védelmi, hanem díszítő szerepet is ellát. Díszes, gondozott előkertünkben nem csak saját magunk, hanem az
arra tévedők is gyönyörködhetnek; jó benyomást kelthetünk, és nem utolsó sorban hozzájárulunk utcánk,
településünk szép arculatához. Érdemes olyan fajokat telepíteni, amelyek nem csak virágukkal, hanem
levelükkel, termésükkel is díszítenek, így majdnem egész évben színesíthetik udvarunkat.
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A kerti építmények a főépülettel azonos építőanyagokból, vagy azzal harmonizálva készüljenek. A
pergolák, növényrácsok, gépkocsibeállók, kukatárolók kialakíthatók favázas szerkezettel is, a
nyílászárókkal harmonizáló színezéssel. Fémvázas szerkezet kialakításakor annak növénnyel való
befuttatása javasolt. A hulladéktárolók számára a kertkaputól balra, az épülethomlokzat vonalában
alakítsunk ki helyet, növényekkel takarjuk. Helyezzünk el kerti padot, ahonnan gyönyörködhetünk

házunkban, kertünkben. Az előkertben a helyi hagyományokhoz illeszkedő, a kiskertet keretező,
alacsony fa léckerítés alkalmazása elfogadható, illeszkedve az épülethez és a kerítéshez.
Lehetőleg könnyen felújítható, vízáteresztő burkolatot alkalmazzunk. A kevéssé használt részeken
dekoratív, régi téglából alakíthatunk ki járófelületet. A szegélyeket azonos hangulatú anyagból alakítsuk
ki.
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A kert egyes részeit alacsonyabb, magasabb növényfalakkal választhatjuk el. Az előkertbe legfeljebb 1,20
m magas cserjék és lágyszárúak telepítése javasolt. Sövények közül a lombhullatókat részesítsük
előnyben (pl: orgona, babér, fagyal), magasságuk ne érje el az 1,50 m magasságot.
Az előkertben gazdag forma- és színvilágú növényeket ültessünk. Bátran alkalmazzunk színes virágú
évelőket, egynyári virágokat, ügyelve az egy időben virágzó fajok színharmóniájára. A fák közül leginkább
a közepes méretű, laza ágállású fajokat válasszuk. Mértékkel használjunk tömör, sötét lombú növényeket.
Az előkert a ház közelsége miatt többnyire igen száraz, melyet a kerttervezés során, a növények
kiválasztásánál figyelembe kell venni.
A növényfajok megválasztása nagymértékben járulhat hozzá a település, településrészek karakteréhez.
Lehetőség szerint a helyi természeti adottságokhoz és hagyományokhoz, meglévő növényzethez
illeszkedő fajokat válasszunk. A növények kiválasztását meghatározza a hely, ahova ültetjük. Figyeljük
meg, mely növények érzik jól magunkat évek óta a környező kertekben, vagy kérjük szakember segítségét.
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UTCÁK

közterületek településképi útmutatója

A településkép javításához sokszor nem szükséges nagy beavatkozás, a rendezettség érzésének elérése
már fél siker. A közterületek megfelelő fenntartása, a már nem használt közterületi elemek elbontása
látványos előrelépést jelenthet. A különböző felületek határozott szétválasztása (pl. szegélykövek
alkalmazásával) szintén jelentős javulást eredményezhet.
Fontos odafigyelnünk a folyamatosan átalakuló településszélek rendezésére. A település vonalas elemei
vezetik a tekintetet, felfűzik a települést alkotó elemeket, ezért harmonikus, egységes kialakításuk fontos.
A településen áthaladók leginkább e vonalakon haladva alakítják ki a településről alkotott képüket. Külön
figyelmet kell fordítani az infrastruktúra hálózat elemeinek kiépítésére, nyomvonalvezetésére, felszíni és
felszín alatti elemeinek tájba illesztésére is.
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Az utcakeresztmetszet jól tükrözi a telkek és az
utcák viszonyát, a település szerkezetét, ezért
fontos, hogy jól használható, harmonikus
módon

alakítsuk

ki.

Dukán

kellemes

utcakeresztmetszetet alakíthatunk ki. A járdák
közelében

alacsony

cserjék

középmagas

cserjefoltokkal, majd fák, ismét cserjék, végül
cserjékkel oldott parkolóhelyek kialakítása
kötheti

össze

Törekedjünk

a
a

járdát

és

a

közutat.

térhasználatok

világos

szétválasztására. Ne alkalmazzunk gyepet az
utak,

parkolóhelyek

közelében,

hogy

elkerüljük a gyepre parkolást.
A fasorok kiemelik a település fő útvonalait,
irányítják a tekintetet. A fasorok kialakításakor
ügyeljünk arra, hogy a megfelelő távolságra
ültessük őket, figyelembe véve végleges
méretüket. Olyan fajokat válasszunk, amelyek
nem nőnek bele a felsővezetékbe, egyéb
közművezetékekbe és az út fölé, akadályozva a
biztonságos közlekedést. A jó faválasztással és
ültetéssel elkerülhető a csonkolással kialakult
fák csúnya látványa.
Fontos, hogy a felszín alatti vezetékek (víz, gáz,
csatorna, elektromos áram, telefon és internet
kábel)

tervezésekor

és

kialakításakor

is

gondoljunk a fák gyökereinek helyigényére.
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A járófelületek, burkolatok kialakítása során
a

vízáteresztésre,

tartósságra
egyaránt

és

az

gondolnunk

a

javíthatóságra,

akadálymentességre
kell.

A

burkolat

színében a visszafogott, semleges színeket
válasszuk. Minden apró burkolatrészletet
meg kell tervezni, a kerítések lábazataihoz
illeszkedéstől

kezdve

a

zöldfelületek

szegélyéig.

A járda és a közút közötti utcakertek teremtenek
kapcsolatot a magántelkek és a közterületek
között. Dukán a háztulajdonosok gyakran alakítják,
gondozzák e területeket. Az egyéni megoldások
során ügyeljünk arra, hogy e felületek kapcsolatot
teremtsenek az előkertekkel, és egymáshoz is
illeszkedjenek, egységes

sávot képezzenek.

Kerüljük a szemmagasságban takaró növényzet
alkalmazását, különösen a kereszteződésekben. Itt
a gépkocsivezetők szemmagasságát is figyelembe

kell venni! 50-80 cm magas cserjéket, évelőket
telepítsünk.
A fák gyökereinek megfelelő méretű burkolatlan
helyet kell biztosítani a járdák, kerítések gyökér
által

történő

megrongálásának

elkerülése

érdekében.
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A víz környezetünk egyik leglátványosabb
eleme, ugyanakkor a kellemes közérzet
biztosításának alapja. Az utak, járdák
megfelelő

vízelvezetése

alapvető

a

harmonikus településkép létrehozásához.
Ugyanakkor a csapadék hasznosítása,
megtartása nagyban megnöveli a szép
környezet kialakítását és fenntartását. A
történeti részeken az árkok fontos
településképi

elemek.

településrészeken

Az

alakítsunk

ki

új
ún.

esőkerteket, amelyek képesek a lehulló
csapadékot

megtartani,

emellett

esztétikus látványt is nyújtanak.

A szűk közterületeken a helyhiány miatt
a föld alá helyezett csatornával oldjuk
meg a vízelvezetést.
Az árkokat átszelő gépkocsibehajtók,
hidak

a

történelmi

településrész

karakteres elemei. Egységes kialakításuk
fontos.
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KÖZTEREK, KÖZPARKOK, KÖZKERTEK
közterületek településképi útmutatója

A közösségi szabadterek azok a találkozási
pontok,

ahol

a

településhez,

településrészhez és a helyi közösséghez
tartozásunkat a természethez kapcsolódva,
szabadabban élhetjük meg. Mivel rendszerint
hosszabban tartózkodunk ezeken a helyeken,
megjelenésük fokozottan fontos. Rendszerint
ezért e teresedések összetett tervezését
szakemberek csoportja végzi.
A nem megfelelő tér biztosítása rossz
használathoz,
leromlásához

a

környezet

vezet.

A

gyors

teresedések

kialakításakor fontos felmérni a használók
várható szokásait, a használók számát, a
használat időszakait, jellegét. Megfelelő
mennyiségű és minőségű teret szükséges
biztosítani

a

tevékenységekhez

és

a

közlekedéshez. A növényfajok megválasztása
és

ültetése

figyelembe

során
kell

azok
venni,

térigényét is
számolva

növekedésükkel, egymásra árnyékolásukkal.
Alapvető szükséglet a megfelelő térformálás.
A térformálásban kerüljük a hegyesszögeket,
a befogadó, átölelő térformákat részesítsük
előnyben.
Ne használjunk nagy szintkülönbségeket, a
támfalakat lépcsősen alakítsuk ki, elkerülve a
nyomasztóan nagy felületeket.
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PÉLDÁK I ÉPÜLTEK, ÉPÍTÉSZETI RÉSZLETEK
épületek, építészeti részletek (ajtók, ablakok, tornácok, anyaghasználat, színek,
homlokzatképzés), kerítések, kertek, zöldfelületek kialakítása

6

A családiházon megfigyelhető a népi építészetre hagyományos elemek, mint például a fa zsaluzattal
ellátott ablakok az oromzaton illetve a tornácos kialakítás.
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Ezeken a családi házakon fellelhető a népi építészetre jellemző díszitett homlokzat. A barna, zöld, fa felületek
a visszafogott színű fehér falfestéssel és gipsz díszekkel esztétikus megjelenést kölcsönöznek az épületnek.

53

A hagyományos tornác élményét fedett terasz formájában idézhetjük meg. Ez az átmeneti, „félig kintfélig bent” tér kiválóan használható az év szinte minden szakában. Lehetőségeinkhez mérten
alkalmazzunk nagy ablakfelületeket. A világos, jól szellőztethető lakás egészséges, jó hangulatú, friss. A
fedett terasz itt is segítségünkre van: nyáron árnyékolja a tűző napot, télen viszont beengedi a
laposabban érkező napsugarakat. Tetőtérbeépítés alkalmazása esetén fokozottan ügyeljünk a
tetőfelületeink megfelelő hőszigetelésére, ablakaink fokozott árnyékolására. A leghatékonyabb
napvédelmet lombos fáinktól várhatjuk, okos telepítéssel nem csak hangulatos lesz a kertünk, de
megvédjük falainkat, ablakainkat, tetőfelületünket a nyári túlmelegedéstől.
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A növények az épületen egyrészt hangulatteremtő, díszítőelemek, másrészt hatékony, természetes
eszközei az energiatudatos életmódnak –árnyékolnak!

Az jellegzetes családiházak a gondozott és alaposan megmunkált növényes kertjeikkel válnak igazán
különlegessé.
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PÉLDÁK SAJÁTOS ÉPÍTMÉNYFAJTÁK

sajátos építményfajták, reklámhordozók, egyéb műszaki berendezések

7

Az utcaképhez a hirdetőtáblák, reklámfelületek, cégérek is ugyanúgy hozzátartoznak, mint az
épületek vagy a növényzet. De hogyan hirdessük portékánkat, szolgáltatásunkat úgy, hogy az
ne legyen meghökkentő? Hiszen elsősorban a figyelemfelkeltés a célunk, és nem a járókelők
rosszallásának kiváltása. A hirdetés lényege a tájékoztatás, amelyet utcaképbe illően is
megtehetünk. Ha lehetőségünk van egy szebb utcakép, településkép megteremtésére, miért
ne élnénk a lehetőséggel?
Dukán reklámhordozó nem helyezhető el. Cégér, cégtábla elhelyezésekor elengedhetetlen,
hogy az alkalmazkodjon az épület jellemzőihez, anyaghasználatához. A település egyéb
területein csak a szabályozás szerinti reklámhordozó helyezhető el, itt szintén elengedhetetlen
a megfelelő anyaghasználat.
A tájképvédelmi jelentőségű területeken reklámhordozók elhelyezése nem indokolt, és nem
javasolt. Újabb felszíni infrastruktúra- hálózatok elhelyezése nem javasolt, a meglévők jó
karban tartása elegendő és szükséges.

Az utcanév tábla egységes a településen.
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