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Bevezetés, köszöntő 
 

 

A településképi arculati kézikönyv (továbbiakban: kézikönyv) a 

településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény alapján a 

település természeti és épített környezete által meghatározott 

településképi jellemzők bemutatásának és minőségi formálásának az 

eszköze. 

A kézikönyv ennek megfelelően igyekszik feltárni és ismertetni Medina 

elkülöníthető településrészeinek arculati jellemzőit és értékeit, amelyek 

egyben javaslatok, iránymutatások is a településképhez illeszkedő 

építés kialakítására. 

A kézikönyv a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, 

valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 

314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 12. melléklet szerinti tartalommal 

készült. 
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A település bemutatása, általános 

településkép, településkarakter 
 

Medina Tolna megyében, a megyeszékhelytől 21 km-re található. A 

település a 63. számú főútról, Szedres irányából közelíthető meg a 

6316. számú közúton, vagy nyugati irányból a 65. számú főút felől a 

6317. számú közúton keresztül.  

A település népessége 801 fő. (2016. évi adat). 

 

A település története 

 

Medina közigazgatási területe régóta lakott helynek számít. A 

települést először 1394-ben említik, mint a szekszárdi apátsághoz 

tartozó birtokot. A török idők alatt elnéptelenedett a település, 1713-

ban viszont már szerb családok is éltek itt. A viszonylagos nyugalomnak 

köszönhetően folyamatosan gyarapodott a település, amely 1840-től 

Bezerédj birtok. A medinai polgári olvasókör 1896-ban alakult, az 

akkori református lelkész kezdeményezésére. Mindenki tagja lehetett,  

vallási és nemzetiségi hovatartozástól függetlenül, amely mutatja a 

település közösségi erejét, befogadó képességét.  1918-tól Gróf 

Apponyi Rezső lesz a fő földbirtokos, aki további fejlesztésekbe fogott a 

településen.  

Az államosítás után az 1970-es évektől Medináról fokozatosan 

elkerültek a települési funkciók (pl. általános iskola áttelepítése másik 

községbe). 

Az 1990-es évektől a település ismét önállóan kezd működni, amely 

azóta igyekszik megtalálni identitását, gazdasági kitörési lehetőségeit, 

a természeti, épített környezeti értékeinek megóvásával, a közösségi 

élet fejlesztésével egyidőben. 

 

 

 

A településszerkezet 
 

A település jelenlegi szerkezeti váza az 1800-as évek elejétől alakult 

ki, amely napjainkban is a település fő szerkezeti rendszerét képezi. A 

települést ebből a korszakból a katonai felmérések térképei mutatják 

be legjobban.  

 

 

 

 

 
                   Medina belterülete a I. katonai felmérés idején (1780-1784) 
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                        Medina a II. katonai felmérés idején (1806-1869) 

 

A település fő tengelye a Damjanich és a Kossuth utca, amelyre 

Szedres felöl a Siót átívelő hídon lehet rákanyarodni. A hídtól déli 

irányban található a volt malom épülete, amely a híddal együtt sajátos 

hangulatot, illetve települési szövetet alkot. 

A domborzati viszonyoknak, vízelvezetési rendszereknek 

köszönhetően az utcák többnyire szabálytalan vonalvezetésűek. 

Ezeken a területeken a telekformák is szabálytalanok. 

Az utcákon kívül közlekedési felületek a néhány telket összekötő, 

illetve elválasztó közök. Ilyen pl az óvodától déli irányban található köz, 

amely a Petőfi utca és a Bajcsy-Zsilinszky utca között teremt 

kapcsolatot. 

A  település déli része, a kúria és környezete alakult át legkésőbb. A 

Rákóczi utca két oldala (a kúria telkét kivéve), valamint a Szőlőhegy 

utca déli oldala is szabályos telekalakítású, tervezett családi házas 

övezet, amelyhez karakterében és kialakításában csatlakozik a Dózsa 

Gy. utca is. A kúria, illetve a katolikus kápolna telkei további karakteres 

elemei a településszerkezetnek. 

A település déli oldalán, a Dózsa Gy. utcától déli, délnyugati irányban 

találhatóak a belterülettel szomszédosan mezőgazdasági üzemi 

területek, mezőgazdasági telephelyek. Az elmúlt években létesítették a 

radarállomást, amely külterületen, a belterülettől északi irányban 

található. 

 
Medina belterülete napjainkban 
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A Szőlőhegy településrész a külterületen található, viszont egy kisebb 

település jellegét, hangulatát hordozza. A településrészt már a II. számú 

katonai felmérésen is ábrázolták.  

 

 
                   Medina - Szőlőhegy a II. katonai felmérés idején (1806-1869) 

 

Az országos közútról elágazó utcák a domborzati viszonyoknak 

megfelelően alakultak ki, az ezekre felfűződő telkek szabálytalan 

alakúak, eltérő nagyságúak. Jellegzetes falusias utcaképről a temető 

utcája esetében beszélhetünk, a többi utca jellemzően csak egy 

oldalon beépített, valamint csak néhány épület található egy-egy 

utcában. A lazább beépítés, kisebb beépítési intenzitás ellenére a 

terület település jellege megmaradt. A temető és az átalakított 

templom épülete a települési hangulatot erősíti. 

 

 

Általános településképi jellemzők 

 

Medina településképét a templomok, valamint a lakó- és középületek 

megjelenése, tömege határozza meg. A három templomtorony a 

legmeghatározóbb vertikális településképi elem, amelyek egyben 

igazodási pontok is.  

 

 

 

 
                          Településkép a Sió híd felől 
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                    Településkép Szőlőhegy felől 

 

A halmazos településszerkezet, valamint a domborzati adottságoknak 

köszönhetően a településkép nem egyszerre, hanem utcáról utcára 

haladva alakul ki, egyedi hangulatot teremtve. 

A település épületeinek nagy részét lakóházak alkotják, amelyek 

jellemzően földszintesek és oldalhatárra vagy ahhoz közel telepítették 

azokat. A lakóházak mögött létesített gazdasági épületek vagy a 

főépülettel egy tömeget alkotnak, vagy a telekbelsőben, illetve néhány 

esetben a főépülettel szemben találhatóak. 

Az utcaképek egységesek, csak néhány esetben ékelődött be a 

szomszédos épületektől eltérő magasságú, tömegű épület.  

A település tájkarakterét a síkvidéki és domborzati adottságok 

változatossága határozza meg, amelyen az emberi beavatkozások 

nyoma is megtalálható. 

Az elmúlt századokban az ember által használt területek fokozatosan 

növekedtek, viszont Medina esetében napjainkban is jelentős arányban 

vannak a beépítetlen területek. Az emberi beavatkozások nem kerültek 

túlsúlyba a táji, természeti környezet rovására. 

A település nagy része mezőgazdasági művelésű terület, szántó.  A 

Sió-csatorna és a Sárvíz-csatorna szabályozásával egyre nagyobb 

területek váltak megművelhetővé, vagy hasznosíthatóvá, viszont így is 

nagy a mocsaras területek, rétek aránya. A belterülettől északi irányban 

összefüggő erdőterületek találhatóak a domboldalakon. 

A település további jellegzetessége a zártkerti terület, amely a 

belterület északi oldalától, a Zomba felé vezető közút északi oldalán, 

egészen a Szőlőhegy elnevezésű külterületi lakott részig tart. A zártkert 

nagy része gondozott, ápolt képet mutat, ahol gazdasági épületek is 

megtalálhatóak. 

A Szőlőhegyen a gazdasági épületeken túlmenően lakóépületek is 

találhatóak, amelyek a melléképületekkel együtt laza beépítésű 

településszerkezetet alkotnak. 

Az elmúlt években a település  belterületétől észak-nyugati irányban 

található magaslaton épült fel a radarállomás, amelynek toronyépülete 

meghatározó tájalkotó elem. 

 

 
A radarállomás toronyépülete a tájban 
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Örökségünk, a településképi szempontból 

meghatározó építészeti, műemléki, táji és 

természeti értékek, településképi 

jellemzők 

 

Medina jelentős építészeti és természeti értékekkel rendelkezik, 

amelyek együttese sajátos hangulatot adnak a településnek.  

Műemlékek 

 

Épített környezete legjelentősebb elemei a műemlékei, amelyekből 

négy található a településen. A műemlékek a településképet, a 

településszerkezetet alapvetően meghatározzák napjainkban is. A 

szerb templom a Damjanich utcában található, ahol összpontosultak a 

település intézményei is. A református templom a Petőfi utcában 

található, a település fő tengelyének közelében. Az Apponyi kúria a 

település déli oldalán, igényesen kialakított felújított parkban található, 

amelynek északi irányból szomszédja a római katolikus kápolna. 

Az Apponyi kúria a Rákóczi utcában található. Az Apponyi család 1840 

körül építtette a kúriát, amely szabadon álló, földszintes, alápincézett 

épület. Az épületet a későbbiek folyamán többször bővítették, 

átalakították, funkciót váltottak. Az elmúlt években az épület teljes 

rekonstrukción ment keresztül, amelynek következtében a település 

egyik legmeghatározóbb építészeti elemévé vált, rendezett parkjával 

együtt. A parkban értékes növényállomány található. 

 
 

 
Az Apponyi kúria főhomlokzatai (Rákóczi u. 21.) 
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A Kossuth Lajos utcában álló görögkeleti szerb (Szentlélek eljövetele) 

templom egységes külső és belső építészeti kialakítású. A 

templombelső legmeghatározóbb eleme a 19. század közepén épített 

ikonosztáz. A templomkertben egy volutás talapzaton álló kőkereszt, 

illetve idős fák találhatóak. A templom a szerb kisebbség identitás 

megtartó eleme, valamint jelentős településkép formáló hatással 

rendelkezik. 

 
        A görögkeleti szerb templom (Kossuth u. 23.) 

 
A református templom (Petőfi u. 38.) 

 

 

 

 

 

 

 

A református templom szabadon állóan a Petőfi Sándor utcában 

található. Az épületet 1837-ben megnagyobbították, ekkor épült a 

torony is. A templom berendezése nagyrészt a 18. század végéről való. 

A templom a településmag magasabb részére épült, ezzel még jobban 

kiemelkedik környezetéből. 
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A Kápolnapusztai római katolikus kápolna az Apponyi kúria 

szomszédságában található. A török kiűzése után a Medinával 

szomszédos Kápolnapusztán a kápolnát építtette Kápolnai Paur János, 

amelyet a 19. század elején Kápolnay Antal bővíttetett. A kápolna 

berendezése a 18. század második feléből való. Az épület padozatában 

Kápolnay Antal márvány sírlapja látható. 

 

 

A kápolnapusztai római katolikus kápolna (Rákóczi u.) 
 

 

 

 

 

A műemlékeken kívül Medina jelentős számú helyi védelemre 

érdemes objektummal rendelkezik, amelyek szintén a település 

értékes épített örökségét képezik. Ezen építményeket részletesen a 

2016-ban készített Örökségvédelmi hatástanulmány mutatja be. A 

védelemre érdemes építmények nagy része lakóház, vagy gazdasági 

épület, de található közöttük kőkereszt, síremlék, kerítés, emlékmű is, 

valamint a település kapujaként funkcionáló Sió híd is ide sorolható. Az 

építmények a belterületen és a Szőlőhegyen találhatóak jellemzően. 

 

Helyi védelemre érdemes jellegzetes épületek, építmények 

példái 

 

 

 
                        Lakóház (Bajcsy Zs. u. 34.) 
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                           Lakóház (Kossuth L. u. 75.) 

 
                          Lakóház Petőfi Sándor utca 34. 

 
                           Petőfi S. u. 12. 

 

                               

    Világháborús emlékmű a parkban  Kereszt a temetőb 
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Helyi védelemre érdemes építmények Medinán 

Helyrajzi 

szám 

Utca, házszám Megnevezés 

21 Bajcsy Zsilinszky u. 34. lakóépület 

52 Zrínyi u. 13. Lakóépület 

104 Kossuth L. u. 4. lakóépület 

111 Kossuth L. u. művelődési ház 

113 Kossuth L. u. emlékmű 

114/5 Damjanich u. (szerb 

templom előtt) 

kút 

135 Kossuth L. u. 75. posta épülete, kerítés 

162 Petőfi S. u. 34. lakóépület 

184 Petőfi s. u. 12. lakóépület 

204 Damjanich u. 48. Könyvtár épülete 

207 Damjanich u. 45. Lakóépület, gazdasági épület 

357  Rákóczi u. 22. Szálláshely, hotel épület 

376 Temető kereszt 

393 Temető kereszt 

444 Köztársaság u. 1. parókia épülete 

445 Damjanich u. 22. lakóépület 

447 Damjanich u. 20. lakóépület 

448 Damjanich u. 19. kerítés 

654 Medina - Zártkert Gazdasági épület 

02/2 02/4 hrsz-ú út Volt malom épülete 

057/18 Medina-Szőlőhegy 

057/16 hrsz-ú út 

lakóépület 

060/9 Medina-Szőlőhegy 

059 hrsz-ú út 

lakóépület 

060/10 Medina-Szőlőhegy 

059 hrsz-ú út 

Lakóépület, gazdasági épület 

066/6 Medina-Szőlőhegy 

065 hrsz-ú út (Kápolna 

út) 

lakóépület 

066/11 Medina-Szőlőhegy 

Temető 

kereszt 

073/2 Medina-Szőlőhegy 

Fő út 

Volt kápolna és iskola épülete 

076/26 Medina-Szőlőhegy 

077/2 hrsz-ú út 

lakóépület 

 

076/32 Medina-Szőlőhegy 

Fő út 

 

lakóépület 

081/5 Medina-Szőlőhegy 

081/31 hrsz-ú út 

kereszt 

081/6 Medina-Szőlőhegy 

081/31 hrsz-ú út 

lakóépület 

093/16 Medina - külterület Nagyapponyi síremlék 

 
Helyi védelemre érdemes építmények térképe a belterületen 
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Helyi védelemre érdemes építmények térképe - Szőlőhegy 

Táj és természeti értékek 

Medina táj és természeti értékekben gazdag település.  

A Szedresi  Ős-Sárvíz egy része érinti a települést, amely Natura 2000 

nemzetközi védelem alatt áll és a Dél Mezőföld Tájvédelmi körzet egy 

részét is képezi.  

Ezen felül az országos ökológiai hálózat övezete is érinti a települést. 

Ennek része az ökológiai folyosó, amely Medina esetében a Sió 

mentén, a Sió és Sárvíz közötti területen, valamint a település 

északnyugati részén található patak völgyét övező vegyes erdősáv. 

Magterület Medinát a Sárvíz csatorna Tengelic felőli szakaszánál érinti. 

A nemzetközi vagy országos természeti oltalom alatt álló értékeken 

kívül több védelemre méltó fa is található, amelyeket helyi rendelet 

véd. Ezek a fák a település belterületén találhatóak, jellemzően a 

meghatározó épületek telkein (pl. görögkeleti templom kertjében, vagy 

az Apponyi kúria parkjában található értékes fák) 

  
      Helyi védelemre érdemes fák az Apponyi kúria parkjában 

 
A görögkeleti templom kertje 
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Településképi szempontból meghatározó, 

eltérő karakterű területek lehatárolása, a 

településkép, arculati jellemzők és 

településkarakter bemutatásával 
 

Medina közigazgatási területe az alábbi eltérő karakterű egységekre 

bontható: 

- belterület 

- Szőlőhegy lakott terület 

- zártkerti területek 

- külterület 

- mezőgazdasági telephely (volt Tsz telep) területe 

 

A belterület nagy része, valamint a Szőlőhegyi lakott terület tekinthető 

településképi szempontból meghatározó eltérő karakterű területnek, 

ahol jellegzetes településszerkezetről, épülettípusról beszélhetünk. 

Továbbá itt találhatóak a helyi védelemre érdemes építmények is. 
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Belterület történetileg kialakult településrésze: 

A lehatárolás szinte a teljes belterületet foglalja magába. Ez annak 

köszönhető, hogy a település egy időben alakult, valamint a későbbi 

építkezések sem tértek el jelentősen a meglévő beépítési módtól, 

valamint az épületek tömegalakításától, homlokzati kiképzéseitől. A 

domborzati viszonyoknak, a használatnak megfelelően alakultak ki az 

utcák, telkek, így szabályos keresztmetszetű utcák nem találhatóak a 

hagyományos településmagban.   

A református templom és a görögkeleti szerb templom a településrész 

északi részének meghatározó pólusai, amelyek a környezetükben 

épített lakóházakkal és középületeivel sajátos karaktert képviselnek. Az 

utcák vonalvezetésének változatossága és a fésűs beépítés jellemzően 

egységes kialakítása teszi egységessé az utcaképeket, amelyek 

hasonlóak, de nem tűnnek monotonnak.  

Az utcák változó keresztmetszetűek, helyenként egy vagy kétoldali 

járdával készültek. Az utcák mentén szakaszonként találhatóak 

fasorok. 
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                                           Jellemző utcaképek 

 

A település központi részén található két templom mellett hangsúlyos 

településkép formáló elemek a katolikus kápolna és az Apponyi kúria 

épülete, amelyek a Rákóczi utcában találhatóak. A templom és a kúria 

telkeik belső részein helyezkednek el, így az utcákon haladva időnként 

takarásban vannak.  

A település jellegzetes, hangulatos házai a 19. század végén, a 20. 

század elején épültek és elhelyezkedésüktől függetlenül hasonló 

kialakításúak. 

A jellegzetes medinai népi lakóházak kis előkertekkel kerültek 

kialakításra, amelyek mögött építették a gazdasági épületeket a 

főépülettel egy tömegben, vagy a telekbelsőben a lakóépülettel 

merőleges tetőgerinccel. A lakótelkek hátsókertjei méretüktől függően 

kertként, gyümölcsösként funkcionálnak. 

A település telkeinél az oldalhatáros beépítési módot figyelhetjük meg, 

ahol többnyire az épületeket "eltartották" az oldalsó telekhatártól 1 

méter körüli távolságban. 

A településen jellemzően a népi építészetből kiinduló tömegű, 

kialakítású épületeket találunk, amelynek nagy részét folyamatosan 

átalakították. A medinai jellemző népi lakóépületet utcára merőleges 

nyeregtetővel építették. A lakóház utcai homlokzata vakolatdíszes, 

oromfalán szellőzőnyílások, valamint 2 ablak, és tornácajtó vagy 

tornácnyílás található rajta. Az udvari homlokzat meghatározó eleme az 

oszlopos tornác. A tornácoszlopok fából, fémből, falazottan is 

készülhettek. 

 

 
Lakóház Damjanich u. 20. 
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Lakóház Damjnaich u. 45. 

 

Az intézmények épületeinek tömegei a lakóházaknál nagyobbak, 

valamint kialakításuk a polgárosodás jegyeit tükrözi. (pl. Damjanich u. 

48. szám alatti könyvtár épülete). 

 

 

 
Könyvtár épület Damjanich u. 48. 

 

 

 

 

 
Közösségi ház Kossuth L. u. 
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Szőlőhegy  településrész 

A településtől dél-nyugati irányban található a Szőlőhegy elnevezésű 

településrész, a zártkerttől nyugati irányban. A területen lakóépületek 

találhatóak, amelyeket a domborzati viszonyok függvényében kialakult, 

szabálytalan vonalvezetésű utcákon lehet megközelíteni. A 

településszerkezet halmazos, eltérő a beépítés intenzitása.  

 

 

 

 

 

 
Szőlőhegy laza beépítésű utca részlete 

 
 

 

 

 
Szőlőhegy Fő utca képe 

 

 

 

A Szőlőhegy településrész falusias jelleget mutat annak ellenére, hogy 

külterületen található. Az elmúlt évtizedekben a településrész 

lakosságának nagy része elköltözött, viszont az utóbbi években több 

épületet is felújítottak, élettel töltöttek meg. A településképet 

meghatározó, értékes épületek a belterületen található népi 

lakóházakhoz hasonló kialakításúak. Az épületeket viszont egymástól 

távolabbra telepítették és itt jellemző a keresztcsűrös beépítés, amikor 

a lakóépület mögött, arra merőleges tengellyel létesítették a gazdasági 

épületeket. 
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                                 Lakóház a Szőlőhegyen 

 

 
                      Lakóház Medina-Szőlőhegyen 

A Fő utca mentén található kápolna épületből átalakított közösségi 

épület a településrész hangsúlyos településkép formáló eleme. 

 

 

 

 
               Medina – Szőlőhegy közösségi épület a Fő utcán 
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A településkép minőségi formálására 

vonatkozó ajánlások: építészeti útmutató, 

közterületek településképi útmutatója – 

utcák, terek, közparkok, közkertek 

 

Medina belterületének nagy része, valamint a Szőlőhegy, mint lakott 

településrész településképe tekinthető egységesnek, amelyek értékes 

elemeit képezik a műemlékek mellett a helyi védelemre érdemes 

objektumok. Ezek az építmények a belterületen és a Szőlőhegyen is 

elszórtan és csak kis számban találhatóak meg, így településkép 

védelmi terület emiatt sem kerül kijelölésre. 

A településkép minőségi formálásra vonatkozó ajánlások fentiek miatt 

elsősorban a helyi védelemre érdemes objektumokra vonatkoznak, 

amelyeket természetesen az egész településre figyelembe vehetőek. 

Magassági arányok 

A lakóépületek esetében a földszintes épületek a jellemzőek, a 

terepszinttől kis kiemeléssel.  

A védelemre érdemes épület tetőgerincénél az új épülettömeg, illetve a 

bővítmény tetőgerince ne legyen magasabb. 

 

 

Alkalmazandó tetőhajlásszög 

Az alkalmazandó tetőhajlásszög a meglévő épületek 

tetőhajlásszögéhez igazodjon, új épület, épületszárny építése esetén 

jellemzően 40 -45 fok közötti. 

Megfelelő telepítés, tömegformálás 

Az előkert mélységi mérete általában 2 - 5 méter között változik a 

hagyományos beépítésű telkeknél, illetve méretével a környezetéhez 

igazodik. 

A főépület általában az oldalhatáron áll, vagy attól kis mértékben (0,5 

m – 1,2 m közti távolságban) eltartott. Az épületeket hosszanti 

irányban a meglévő épület folytatásaként célszerű bővíteni, 

amennyiben a telek adottságai lehetővé teszik. Új épületnél javasolt 

legalább 1 méter csurgó távolság megtartása az oldalsó telekhatártól. 

Kisebb építmények (pl. nyárikonyha jellegű épület) elhelyezhetőek a 

főépülettel szemben is, az utcai telekhatártól legalább 10 m távolságtól 

kezdődően. 

Keresztszárnnyal történő bővítés esetén a főépület utcai homlokzatától 

legalább 8 m távolságban javasolt indítani a bővítményt, amelynek 

traktusszélessége legfeljebb 8 m. 

Az épületeket nyeregetővel, illetve csonka kontytolt nyeregtetővel 

javasolt kialakítani. 

A tetőtérben kerülendő erkély, terasz jellegű épületrészek kialakítása. 

Középületeknél, illetve 8 m-nél szélesebb tömegű épületeknél utcával 

párhuzamos tetőgerincet javasolt kialakítani elsősorban. 

Erkély, loggia utcafronton ne legyen egyáltalán.  
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Épületek színezése, anyaghasználat 

Az épületek homlokzatait vakolt felülettel, illetve tégla architektúrás 

kiképzéssel javasolt kialakítani az eredeti vakolatdíszek megtartásával, 

pótlásával. A homlokzatokat az eredeti színezéseknek megfelelően kell 

kialakítani. 

A melléképületek kialakításánál a deszkaborítás is megjelenhet, mint 

látszó homlokzati elem. 

A tetők héjazati fedésénél javasolt az égetett agyagcserép használata. 

Kerítések kialakítása 

A kerítések kialakításánál az áttört jellegre kell törekedni. Lábazatos, 

pillérek közti kovácsoltvas, vagy lécbetétes kerítések kialakítása 

javasolt.  

Utcák, terek, közparkok, közkertek, fasorok 

Fasorok telepítése javasolt azokban az utcákban, ahol az utak 

szélessége lehetővé teszi. A széles utcák alkalmasak nagyobb lombú 

fafajok telepítésére is, de itt is gondolni kell arra, hogy a felnőtt 

faegyedek lombkoronája ne lógjon bele az utak űrszelvényébe, 

valamint ne akadályozzák a légvezetékeket. Ezen felül a gyalogos, 

kerékpáros közlekedési sávokban, a járdáknál a fák alsó ágai legalább 

2,2 m magasságtól induljanak.  

Kerülni kell az örökzöld, illetve tujafélék telepítését, amelyek a téli 

időszakban sem engedik át a fényt, így gátolják az épületek 

benapozását. 

A közkertekben, közparkokban (Petőfi utcai játszótér) a meglévő 

balesetveszélyes játékokat el kell távolítani és a mai elvárásoknak, 

szabványoknak megfelelő játékokat javasolt kihelyezni. 

A belterület észak-nyugati részén található temető melletti parkos 

területen pihenőpadok elhelyezése javasolt. 

Az Ady E. utcából nyíló temető elhanyagolt részét kegyeleti parkká 

javasolt alakítani. 
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Jó példák bemutatása: épületek, építészeti 

részletek (ajtók, ablakok, tornácok, 

anyaghasználat, színek, homlokzatképzés), 

kerítések, kertek, zöldfelületek kialakítása 

 

A településen a helyi karaktert hordozó épületek a 19. század végétől a 

20. század első feléig épültek, amelyek nagy része lakóépület. Az 

épületek nagy részét átalakították, viszont így is található a belterületen 

elszórtan néhány eredeti állapotában megmaradt ház. Ezen felül az 

átépített, felújított épületek is tartalmazhatnak eredeti 

épületrészleteket. 

A jó példák szemléletformáló jellegűek. Cél a jellegzetes épületek, 

épületrészek, építmények bemutatása példákon keresztül, amelyek egy 

épület átalakításánál, felújításánál, vagy új épület létesítésénél 

hangulatukban, megjelenésükben, anyaghasználatukban kiindulási 

alapot képezhetnek a tervezésnél. 

Utcai homlokzatok jellemzői 

- Jellemző nyílásrend: 2 osztott üvegezésű ablak zsalugáterrel + 

tornácajtó, vagy tornácnyílás; 

- Utcára merőleges kialakítású nyeregtető, helyenként 

csonkakonty; 

- oromfalon padlásszellőzők; 

- vakolt homlokzati felületek általában fehér, szürke, sárga 

színben; 

- homlokzati felületek tagolása vakolatsávokkal; 

- homlokzati vakolatdíszek eltérő színezése; 

- vakolt ablakkeretezések, függőleges, vízszintes vakolatsávok, 

vakolatdíszek; 

- polgárias jellegű épületeknél utcára merőleges nyeregtető, 

zömökebb tömegformálás 

 

 
           Utcai homlokzat nyílásrendje (Bajcsy Zsilinszky u. 34.) 



                             

24 

 

 
       Utcai homlokzat követendő nyílásrendje (Damjanich u. 20.) 

 
                               Polgári jellegű homlokzat (Petőfi S. u. 12.) 

 
                                     Szőlőhegyi lakóépület eredeti homlokzata 
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Vakolatdíszek az oromfalon (Kossuth u. 4.) 

 

   
Tornácajtó (Damjanich u. 45. és Damjanich u. 20.) és íves tornácnyílás (Szőlőhegy) 

 

 
 

 
                          Osztott üvegezésű utcára néző ablakok a Szőlőhegyen 
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Udvari homlokzatok jellemzői 

 

- egyenes záródású, mellvéd nélküli oszlopos tornác, mint fő 

elem 

- tornácoszlopok fa, fém, falazott kivitelben 

 

 
                        Falazott, mellvéd nélküli tornác (Petőfi S. u. 34.) 

 
                          Falazott tornácoszlopok mellvéddel a Szőlőhegyen 
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                 Faragott, esztergált fa tornácoszlopok 

 

 

Kerítés az utcafronton 

 

- téglalábazatos áttört jellegű (kovácsolt vas kerítéselemek, vagy 

deszkabetétes kerítéselemek) kerítés, falazott téglapillérekkel; 

- kovácsoltvas kerítés, kapu; 

 

 
                               A Posta épületének téglapilléres kerítése 

 

 
Falazott tégla kerítés pillér gúla formájú zárókővel 
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Melléképületek, gazdasági épületek 

 

- Jellemző telepítési módok: 

 jellemzően a lakóépületek mögött egybeépítve, vagy attól 

különállóan telepítve 

 a telek hátsó részén, a lakóépület hossztengelyére merőleges 

kialakítással építve 

 a lakóépülettel szemben építve kisebb tömegben; 

- vakolt, vagy látszó tégla homlokzati felületek; 

- 40 - 45 fokban kialakított nyeregtető. 

 

 
Keresztcsűrös beépítés a Kossuth Lajos utcában 
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                               Tégla architektúrás keresztcsűr részlete 

 

 
Keresztcsűrös beépítés a Szőlőhegyen 

 

 
Lakóházzal szemben épített nyári konyha 
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Jó példák bemutatása: sajátos 

építményfajták, reklámhordozók, egyéb 

műszaki berendezések 

 

Sajátos építményfajták közül a Sió híd a legkarakteresebb elem, amely 

egyben a település kapujaként funkcionál. 

 

 

 
 


