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megóvása, kialakítása, az épített és a természeti környezet egységes védelme,
egyben az építési beruházások gyors és sikeres megvalósíthatósága érdekében
megalkotta a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényt
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A településkép védelme a település vagy településrész jellegzetes, értékes, illetve
hagyományt őrző építészeti arculatának és szerkezetének - az építészeti, táji érték és
az örökségvédelem figyelembevételével történő - megőrzését vagy kialakítását
jelenti.
A kézikönyv a települések természeti és épített környezete által meghatározott
településképi jellemzők bemutatásának és minőségi formálásának eszköze.
Feltárja és ismerteti a településen belül jól elkülönülő egyes településrészek arculati
jellemzőit és értékeit és ennek figyelembevételével szöveges és képi megjelenítés
formájában javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek
alkalmazására.
A Település Arculati Kézikönyv egyrészt a helyiek számára készül, hogy
közzétehető formában dokumentálásra kerüljön minden olyan épített környezeti
érték amely a sajátjuk, amelyre büszkék lehetnek és amelyet a jelenlegi és korábbi
generációk együttesen hoztak létre, amelyekkel táji-természeti értékeikhez
harmonikusan igazodnak. Másrészt azok számára, akik ebbe a kialakult épített
világba új épületekkel, régi épületek átalakításának szándékával kívánnak új
elemeket létrehozni, azért, hogy az új, amit létrehoznak, a meglévő értékeket
megőrizve építse tovább a község már meglévő értékeit.
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Köszöntő

Nyárlőrinc a Duna-Tisza közi homokhátság „fővárosától”, Kecskeméttől 18 km-re,
a 44-es számú Kecskemét-Békéscsaba országút mellett fekszik.
Községünk hét évszázados történetre tekint vissza a XIII. században Szent Lőrinc
tiszteletére szentelt templomról kapta nevét. A település lakóit a vendégszeretet, a
hagyományok tisztelete és a korszerű ismeretek iránti nyitottság jellemzi.
Őseink embert próbáló küzdelemmel igyekeztek gyökeret verni a homokon, az Ő
áldozatos munkájuknak köszönhetjük létünket.
Remélem Az arculati kézikönyv az idegenek számára segítséget nyújt Községünk
megismerésében és az itt élőkben erősíti az idetartozás büszkeségének érzését.
Pénzváltó István polgármester
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2. A település bemutatása, általános településkép,
településkarakter

A csücskös talpú pajzsban vörös pajzsláb, arany, haránt rácsozattal látható. A
pajzsláb felett függőlegesen hasított, két részre osztott pajzsmező. A jobb oldali
arany pajzsmezőjében Szent Lőrinc vértanú vörös-fehér ruhás alakja lebeg,
jobbjában aranykelyhet, baljában arany pálmaágat tart. A bal oldali kék
pajzsmezőben koronás, vörös nyelvű oroszlán ágaskodik, jobb mancsában egyenes,
aranykardot emel.
A címer jelképei a község ősi múltját idézik. Már az Árpád-korban is létező falut
templomának védőszentjéről “Szent Lőrincnek” nevezték. Így került Szent Lőrinc
alakja a település címerének legelőkelőbb helyére. Az aragóniai születésű Szent
Lőrinc 258-ban Rómában halt vértanúhalált. Rostélyon, elevenen sütötték meg. Erre
utal a pajzsláb vörös színe és a haránt aranyrácsozat, amely a szent legfontosabb
jelvényét, a rostélyt szimbolizálja. Vértanúságára utalnak a szent további jelvényei:
a kehely és a pálmaág is.
Község a török korban elpusztult, lakossága szétszéledt. Buda 1686-os visszavételét
követően gróf Koháry István országbíró, költő és hadvezér volt, aki a lakatlan
szentlőrinci pusztát – mint földesúr újra benépesítette. A mai lakosság jórészt az
akkori telepesek utódai. A község 1948-ig Koháriszentlőrinc néven volt ismert. A
falu újratelepülésének és Koháry Istvánnak állít emléket a címer arany oroszlánja,
amely a Koháryak grófi címeréből került községünk címerébe.

Nyárlőrinc a Kecskeméti Járás települése.
Nyárlőrinc területén a bronz-korban is volt élet. 1984-ben végzett ásatások során a
bronz-korból származó koponyarészt és avar-kori leletet is találtak – egy lovas avar
vitéz csontvázát. Nyárlőrincnek hét évszázadra visszatekintő írásos emlékei vannak.
Nyárlőrinc Szent Lőrinc tiszteletére szentelt templomról kapta nevét a XIII.
században. Első írásos említése 1354-ből való, I. Lajos király adománylevelében
szerepel a Zenthlewryncz név.Mária Királynő 1392-ben kelt levelében a falu
birtokosainak pallos jogot adományozott. Egy 1488-ból származó oklevélen
olvasható a Szentlőrinci kisnemesek neve. Lázár deák térképén, mely 1528-ban
készült, a falu neve fel van tüntetve. A XVI. század második felében török
fennhatóság alá kerül a település. Az akkori adóösszeírások szerint 1546 és 1590
között az itt élő családok száma 17 és 45 között változott.
A reformáció idején a református hitre áttért lakosság a török megszállás és a török
kiűzésével együtt járó hadjáratoknak esett áldozatul. A falu elnéptelenedett, lakói a
közeli mezővárosba, Kecskemétre költöztek be. Magukkal vitték a szentlőrinci
gyülekezet 1644-ben Tar Illés által készített Úrasztali poharát, mely a Duna-melléki
Református Egyházkerület Egyházművészeti Múzeumában található. Ez a templom
egyetlen fennmaradt liturgikus tárgya.
A XVII. század végén pusztulásnak indult templom falai még évszázadokig álltak.
Az 1853-ban megjelent Magyarország és Erdély képekben című könyvben még a
torony 7 méter magas volt.
Szentlőrincet pusztította a török, járványok és a tűzvész. I. Leopold által 1668-ban
kiadott védlevél következtében kezd visszatérni az élet a pusztába. I. Rákóczi
Ferenc a területet 1676-ban részbirtokként zálogba adta Koháry István bárónak. A
Koháry nevet a Szentlőrinc névhez kapcsolva a falu új neve Koháry-Szentlőrinc.
Gróf Koháry István hadvezér országbíró és költő, 1649-től 1731-ig élt. Az utolsó
Koháry Ferenc gróf hercegi címet kapott, leányát német gróf vette feleségül, SzászKoburg Góthai Ferdinánd, így lett a falu 1907-ig német birtok. 1872-es helység
névtárban mint önálló Község szerepel. 1880-ban Alpárhoz csatolják, majd 1892ben újra önálló település lesz. Az 1896-ban átadott vasútvonal segítségével KohárySzentlőrinc közvetlenül bekapcsolódik az ország vérkeringésébe. A földterületek
nagy bérlők kezébe kerültek, 2000-2500 holdas területekkel. A bérleti rendszer
1913-ban szűnt meg, ekkor a falu lakói Kecskemét polgárai lesznek.
A település benépesülése 1920-ban indul el. Kecskemét nyolcvan holdnyi területen
a középkori falu helyén 374 négyszögöles telkeket oszt. 1922-ben a letelepülők
ingyen házhelyeket kaptak. Megindul a szőlőtelepítés, így a szőlő termelés
hagyománnyá válik a lakosság körében. A község katolikus templomát 1924-ben
kezdték el építeni. A plébánia épületét 1942-ben adják át.
Szentlőrinc-puszta első iskoláját Kecskemét város állította 1855-ben, az iskola
1863-ig működött. Az oktatás 1886-ban indult újra, legidősebb Buzás János tanító
tevékenységével, aki munkásságával megalapozta a Szentlőrinci népoktatást. A
4

Honfoglalás ezer éves évfordulójára építették az első korszerű iskola épületet a mai
napig Buzás iskola néven emlegetett iskolát. 1913-ban kezdődött a népoktatásban a
második „Buzás korszak”, az ifjabb Buzás János megkezdte tanítói tevékenységét és
édesapját is túlszárnyalta, 45 éven keresztül munkálkodott Nyárlőrinc lakosainak
érdekében.
A lakóházak száma gyors növekedést mutat. 1945-ban 42 ház, 1950-ben 50, 1960ban 254 ház állt.
A teljes önállóságát 1950-ben kapta meg, a falunak ekkor alakult meg önálló
képviselőtestülete és kapta új nevét: Nyárlőrinc. A név utal az évszázados névre a
Szentlőrincre és a futóhomokot megkötő nyárfaerdőkre.
A község területe ma 6636 hektár, lakóházainak száma 995, melyekben 2419 ember
él.
Gazdaság
A nagyüzemi mezőgazdasági termelés és az erre épülő feldolgozó ipar egyik helyi
képviselője a nyárlőrinci székhelyű Kecskemét-Szikrai Állami Gazdaság volt,
melynek fő profilja a szőlő- és gyümölcstermesztés, a faiskola és az élelmiszeripari
főágazatok – borászat, gyümölcslé előállítás voltak. Az élelmiszeripari főágazatból
1984-ben kivált a gyümölcslé előállító üzem OLYMPOS Kft-vé, majd napjainkra
MASPEX OLYMPOS Kft-vé alakult.
A lengyel tulajdonban lévő Maspex Wadowice Csoport nyárlőrinci gyáregységében
készült Olympos, TopJoy és Fiona termékcsaládokat a cég több mint 20 országba
exportálja.
Az állami gazdaság a rendszerváltást követően 12 Kft-re vált szét. Ezek számszerinti
többsége azóta eladásra került, vagy megszűnt. A hajdani állami gazdaságból alakult
és ma is jelentős gazdálkodó szervezet a Szikrai Borászati Kft. A Szikrai Borászati
Kft fő profilja a szőlőfeldolgozás, borászati tevékenység, de más élelmiszeripari
termékek gyártásával is foglalkozik.
A rendszerváltás előtti időben a másik nagy mezőgazdasági nagyüzem a Nyárlőrinci
Szövetkezet eredetileg 3000 hektáron gazdálkodott. Mára csupán 200 hektár földet
bérel a magántulajdonosoktól. A rendszerváltás utáni évtized közepére Nyárlőrincen
is megerősödött a magánszféra. Jelenleg kb. 120 egyéni vállalkozó, 16 gazdasági
társaság és 34 üzlet van, mely főleg kiskereskedelmi egységből, illetve vendéglátó
egységből áll.
A mezőgazdaságból élő főállásúak elsősorban kalászos, kukorica és napraforgó
termesztéssel foglalkoznak. A lakosság jelentős hányada vállalkozói tevékenysége,
vagy alkalmazotti munkája mellett kiegészítő tevékenységként mezőgazdasági
termeléssel is foglalkozik. Korábban kiemelkedő volt, jelenleg már csökkenő
tendenciát mutat a szőlő, gyümölcs (alma, őszibarack, kajszi) ültetvényekkel
foglalkozók száma.
Kecskemét közelsége révén igen sokan ingáznak munkavégzés céljából a nagyváros
és Nyárlőrinc között.
Forrás. Honlap
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Örökségünk, a településképi szempontból meghatározó építészeti, műemléki, táji és természeti értékek, településképi jellemzők
Település történeti fejlődése a történeti térképeken szemléltetve
(forrás: Arcanum)
1780-as évek

A domborzati jellemzőket jól kivehetők: a szikes tavak és a szélhordta hátak.
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1800-as évek közepe

Megjelennek a tanyák, erdők, a mozaikos táj kezd kialakulni.
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Kataszteri térkép 1879.

8

1941.évi katonai térképen
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Védendő értékek
Árpád kori templom-rom
A település első templomát még valószínűleg az Árpád-kor végén emelték, a
13-14. század fordulóján már állott. Döngölt agyagalapozásra téglából épített
falú, félköríves szentélyű, kisméretű templom volt.
Ezt az első templomot a 14-15. század fordulóján átépítették és kibővítették.
Ennek során a megnagyobbodott templomhajó falát a sarkoknál és a diadalívet
kívülről támpillérekkel erősítették meg. A templom bejárata a déli oldalon
lehetett. A hajó nyugati végében megtalált két hengeres pillér egykor a tornyot
és a karzatot tartotta. A karzatfeljáró nyoma a délnyugati sarokban maradt
meg.
A gótikus templom szentélyének északi feléhez a 15. században vagy a 16.
század elején négyszögletes sekrestyét építettek. A templom belső terét egykor
féloszlopok tagolták és színes falfestés díszítette. A templomot kőből épített
kerítőfal vette körül, ez a terület egyben a falu temetője, az itt élők végső
nyughelye volt. A templom pusztulása az 1680-as években indult meg, romjai
a 19. század végéig álltak. A 19. században több rajz készült a romokról.
Ekkortájt még több azóta elbontott vagy beépített templomrom is volt a
környéken (Borbás, Szentkirály).
A templom helyén 1982 és 1992 között folyt régészeti kutatás. Ennek során
történt meg a templom alapfalainak kibontása, építési periódusainak
megállapítása és a temető 541 sírjának feltárása. A megtalált sírok leletei
alapján a temetőt főleg a 14-17. század közepéig használták. A sírokból
viszonylag gazdag késő középkori leletanyag került elő, főleg ékszerek,
ruhadíszek, viseleti tárgyak. Ezek a tárgyak az egykor itt élő falusi lakosság
gazdag és sokszínű kultúráját idézik elénk. Az ásatás során előkerült
leletanyagot a kecskeméti Katona József Múzeum régészeti gyűjteményében
őrzik.
Az ásatás során előkerült falmaradványok újabb adatokkal bővítették a DunaTisza közi középkori egyházi építészetére vonatkozó ismereteinket. A rom
jelentőségét az is jelzi, hogy a soltszentimrei és mizsei templomok után a
megye harmadik megmaradt középkori templommaradványa. A templom-rom
fokozott védelme lehetőséget ad a település múltjának méltó ápolására.

Első periódus (13. század)

Második periódus (14-15. század) Harmadik periódus 16-17. század

10

Helyi védelemre érdemes épületek

Vasútállomás

Településképi szempontból kiemelkedő jelentőségűek és a helyi védelemre
érdemesek a község meghatározó múlt századi középülete: a római katolikus
templom.

Forrás: http://www.panoramio.com/user/
Vadászház

Szent Lőrinc rk- templom 1924-1938. években, a plébánia 1942-ben épült.

Forrás:http://mapio.net/pic/p-57727627
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Feszületek
Buzás János néptanító egykori iskolája, ma lakóház

Templomkertben

Buzási iskola előtt

1879. évi és mai térkép összemontírozásán a Kúria-jellegű egykori iskola

Lakitelek-Nyárlőrinc határán Világoshegyen

Polyák iskola előtt
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4. Településképi szempontból meghatározó, eltérő karakterű területek lehatárolása, a településkép, arculati jellemzők és településkarakter
bemutatásával
Igazgatási terület beépítési karakterei a meglévő és a tervezett beépítések alapján

1 Belterületi karakter 2 Ipari karakter 3 Kertes karakter 4 Természeti karakter 5 Erdőkarakter 6 Tanyás mezőgazdasági karakter
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Mai belterület beépítési jellemzői
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Lakóházas beépítések

Az 1899-ben alakult Koháryszentlőrinc belterülete szabályos
mérnöki osztással indult és ÉNY-DJK irányú hosszanti tömbökkel
indult. Majd fokozatosan fejlődött tovább a Kecskemét-Lakitelek
vasúttól délre.
Első beépítések utcafrontosak, a főépület mellé gyakran utcafrontra
kerültek a melléképületek, a folyamatos átépítések ellenére ez a
sajátosság máig megfigyelhető.

Folyamatosan átépülő történeti beépítés épületei az adott kor
igényei szerinti méretben és formában valósultak meg, változatos
utcaképet eredményezve.
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Egyidőben épülő azonos tömegű lakóépületek sora alkotta
egységes utcakép

Az utcai változatos növényzet adja a lakóterületek kertvárosias
jellegét.
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Lakóház-típusok az adott kor lakással szembeni igényeit jól
tükrözik.

A hagyományos háromosztatú népi épület toldott tornácos
változata szépen felújított állapotban.

60-as 70-es évek kockaháza, amely kezdetben a hagyományos népi épület
utcai bővítésével és tetőcseréjével valósult majd önállóan a teljes értékű
lakást magába foglaló épületként. Napjainkra felújításuk időszerűvé vált,
erre találni jó példákat a településen.
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1980-as évekbeli tetőtér-beépítésű családi ház példája.

Napjaink kedvelt családi ház típusa földszintes, a funkciókhoz szigorúan
igazodó alaprajzzal és tömegképzéssel.
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Intézményi beépítések

Intézmények elhelyezkedése a tervszerűség jó példája.
Hosszanti park köré szervezett intézmények a Dózsa György utca déli - rk.
templom és az iskola közötti szakaszán.

Az intézményi beépítés elválaszthatatlan része a gyalogos sétány és növényzet.

Az intézmények hangsúlyos bejáratai a zárt térfalból jól kiemelkednek.

Községháza zöldsáv mögötti intézmény-együttessel szemben található.
19

A lakóházak közé ékelődött református templom megjelenésében, beépítési
módjában jól elkülönül környezetétől. A település egyik legszebb középülete.
20

Gazdasági beépítések ipari karakter

A 44. főút és a vasút közút menti gazdasági beépítés az egykori
Kecskemét-Szikrai Állami Gazdasághoz köthető. Mára több
mezőgazdasági feldolgozó üzem található itt.

A külterület szigetszerű gazdasági beépítései: a majorságok a belterülettől délre
helyezkednek el.
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Zöldterületek, zöldterületi intézmények

Árnyat adó zöldfelületek és díszkertek emlékművekkel egyaránt
megvannak a községközpont parkjában.
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Területfelhasználásban zöldterületi intézménynek tekintett sportpálya
és temető a belterület szabad területei, egyúttal a közösségi élet
színterei és a községi identitásának kifejezői is.
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Kertes karakter

A nagytáblás művelésre alkalmatlan területeket zártkertként 800m2
körüli kertként kiosztották a 1980-as évek elején.
A zártkert alapvetően tulajdonjogi kategória volt, mezőgazdasági
művelésben lévő terület (termőföld) csak a zártkerti nyilvántartású
területen lehetett magántulajdonban.
A kerti művelést és a kikapcsolódást pihenést szolgáló épületek
építésére volt és van mai is itt lehetőség.
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Természeti karakter
Nyárlőrinc területén nemzetközi (NATURA 2000.) és helyi természetvédelmi
oltalom alatt álló tölgyes erdő található.

Forrás. KNP Igazgatóság

A több generáción át sarjaztatással felújított 13 hektár nagyságú állomány a
futóhomok és a löszterület határvonalán helyezkedik el. Az enyhén hullámos a
kocsányos tölgy az uralkodó, de feltűnik a kocsánytalan és a csertölgy is.
Olyan értékes lágyszárú növényekkel, mint a bársonyos kakukkszegfű, erdei
lisztesfű, kétlevelű sarkvirág, tarka sáfrány.

A természetvédelmi nyilvántartásba vett természetes gyepek gyakorlatban
kezelt (kaszált) területek.
26

Erdőkarakter
A homokos rossz termőképességű területek a XIX. század elejétől fokozatosan
erdősültek. A homoktalajokon is jól megélő akácosok és fekete fenyvesek a
leggyakoribbak.

A tanyákhoz tartozó földek nagyszámban beerdősültek..
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Az erdők közé szorított tanyák egy része üdülőként fennmaradt,
részben megőrizve az épületek eredeti stílusát.

Az erdős nyugodt környezet ad helyt a Kecskeméti Református
Egyházközség missziós házának az Emmaus Háznak.

Forrás: http://emmaushaz.hu/
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Mezőgazdasági karakter

A változatosság jól szemléltethető a tanyákkal

A termőhelyi adottságok a nagytáblás szántóföldi kultúrákat nem tették
lehetővé. A mezőgazdasági tájat a mozaikosság jellemezte már a XIX. század
elejétől. A mozaikosság: a szántók, kertek, gyümölcsösök, szőlők tanyák,
erdőfoltok vegyessége - meghatározó.

Klasszikus tanyák
Udvar köré szervezett beépítés, a funkciók szerinti tömegű épületekkel.

A történeti előzményeket jól szemléltetik a következő sorok:
A talaj adottságainak megfelelően a 250 kh. területen szőlőt, a legendás
nyárlőrinci kajszibarackot, almát, körtét, szilvát, meggyet és cseresznyét
termesztettek. A legjellemzőbb szőlőfajták ugy, mint a kadarka, kövidinka,
mézes, fehér, a saszla, mint a „szőlőskertek királynője” elárasztották a
kecskeméti mellett az ország összes piacát.
Forrás:. Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület kiadványa 2017. Kecskemét és térsége
települései Hajagos Csaba: A múlt kötelez

Tanya, mint birtokközpont kertvárosi jellegű lakóépülettel
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A tanyai lakosság fogyásával, a kint élők motorizációjával a XX. század elején
épült iskolák, ma lakások vagy majorságok.
Az un. Klebelsberg-féle tanyai iskolák típusépületként valósultak meg, de
építészeti minőségük okán megőrzésre, helyi védelemre érdemes építészeti
értékek.

Polyák -féle iskola ma

A Világosi iskola eredeti tömegét, udvari épületeit és tartozékait az új lakók
megtartották.
30

Buzási -féle régi iskola

Buzási-féle új iskola
31

5. A településkép minőségi formálására vonatkozó ajánlások
Általában:
Az ajánlások megfogalmazása előtt hangsúlyozni kell, hogy a település helyi
építési szabályzata minden egyes telket a beépítési sajátosságok alapján vagy a
tervezett állapot elérését megcélozva övezetekbe sorol.
Egyes övezetekre egyértelműen rögzíti a helyi építési szabályzat, hogy mit lehet
építeni. A hogyan nézzen ki kérdésre azonban csak részben ad eligazítást.
A következő ajánlások a helyi építési szabályzat kiegészítéseinek,
magyarázatainak tekinthetők.
Közterület
A kialakított mérnöki szerkezet, a kialakított közterületi szélességek a közművek
elhelyezését biztosítják
- Ajánlott a telkek közterületi határain, azaz előkertekben őshonos lombhullató
fák, ezen belül is a hagyományos, tájra jellemző gyümölcsfák vagy utcában
egységes karakterű, telkeken átívelő, azokat összekötő fatelepítések
Telekhasználat
- a lakó, a gazdasági és pihenő funkció egyaránt elhelyezhető a kialakított
telkeken.
- a különböző funkciók gyakorlását a jó szomszédság elvével célszerű
összehangolni.
- a kertek lombhullató faállományának megőrzése lényeges feladat, és kerülendő a
homogén, nagy tömegben történő örökzöld telepítéseket.

Épület
- nyugodt építészeti részletképző elemekkel megvalósított épületek kialakítása
javasolt
- az épületek megjelenésének tükröznie kell azok funkcionális mivoltát, felesleges
díszítőelemek használata nem ajánlott
- földszintes vagy tetőteres épületek jellemzőek, és ennek a beépítési magasságnak
a megtartása javasolt
- magas, tömör kerítés kerülendő, az udvar közterület felőli zárását növényzettel
javasolt megoldani.

Épület telepítése

Az egységes építési vonaltól eltérő épület-elhelyezés a beépítés ritmusát zavarja.

Színezés

A harsány színek épültre nem valók, a növényzettel előidézett változatos
színhatások támogatandók.

Kerítés

A növényzettel zárttá tehető áttört kerítés esztétikus, a falszerű erődjellegű kerítés
ellenben nem az.
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Tanyás beépítés
A tanyás beépítés lényege az udvar köré szervezés.
A „tanyatelek" fogalma semmiféle definícióban nem szerepel, de ez nem jelenti
azt, hogy a beépítéseknél nem kellene alkalmazni.
A különböző funkciók értelemszerű leválasztásával is, de a tanyás beépítés
udvaros jellegét meg kellene tartani. A városi villát utánzó vagy csak
mezőgazdasági üzemként működő tanya kialakítás nem lehet cél.
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6. Jó példák bemutatása: épületek, építészeti részletek, kerítések, kertek,
zöldfelületek kialakítása
Épületek, építészeti részletek

Ravatalozó

Az egykori iskola felújítása mintául szolgálhat a funkcióváltó átépítésre.
Az eredeti nyíláskeretek, osztások, tagozatok mind-mind megmaradtak.

Az új ravatalozó méltóságával, emelkedettségével példaszerű épület.
Tervező: Venczel Tamás
34

Nyárlőrinci református templom az 2010-es években és ma.
Településszerkezeti helyzete az átépítéssel nem változott, toronnyal
kiegészített átépítése híven tükrözi a rendeletetését.
Kovácsoltvas kerítése is jól kiemeli a lakóházak közül.
Átépítés tervezője: Venczel Tamás
35

A sarokház felújítása
során szép gesztusként az
egykori kereskedés
emléktáblája a homlokzati
falra került.

Egyszerű eszközökkel megvalósított, sallagmentes épület az idősek napközije
36

Kerítések
A műemlék romtemplom telkének kerítése a bemutatóhellyel együtt, annak
stílusában megépített kerítés és kapuzat jó példának tekinthető.

Az épülettel együtt megtervezett annak stílusában megépített kerítések jó
példái.
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Kerítést helyettesíthető nyírt sövénnyel is.

A legegyszerűbb drótkerítést is „felöltöztethető” zölddel.
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Kertek, zöldterületek
„Ahány ház, annyi szokás” mintájára ahány ház, annyiképpen használt telek, a
békés egymás mellettiség nem szabályozás, hanem kultúráltság kérdése.
Parkjellegű kerthasználat példája

A csupasz falat és sivár parkolót is megszépítő zöldek
Konyhakertet záró haszonnövényként a szőlő
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7. Jó példák bemutatása: sajátos építményfajták,
reklámhordozók, egyéb műszaki berendezések

Az épületek szerves részét képező feliratok jó példái önkormányzati
épületeken.
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Egyedi táblák

A buszmegállókban környezetükhöz igazított,: reklámoktól mentes várók
állnak.
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