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Polgármesteri köszöntő
Tisztelt Vácegresi Polgárok!
A Településképi Rendelet előfeltételeként elkészült Településképi Arculati Kézikönyv
Vácegres értékeinek bemutatásán túl az épített örökség értékeit kívánja az olvasó elé tárni.
A tájékoztatás mellett célja jelen dokumentumnak az ajánlásokon keresztül a
segítségnyújtás, mind a jelenlegi lakosaink, mind a jövőben községünkbe költözők számára.
Hogy miben nyilvánulnak meg ezek a célok?
A dokumentum nem hagyja figyelmen kívül községünk történetét, örökségünk fontosságát.
Emellett különböző karakterű településrészeink kerültek lehatárolásra, arculati
jellemzőikkel együtt. Mindez a jelenlegi településképünk megőrzésében, jövőbeni építészeti
beavatkozások helyes kivitelezésében útmutatóként szolgálhat. A Kézikönyv második
felében az előzőekhez olyan ajánlásokat fognak találni, melyek a telepítésre,
terepalakításra vonatkoznak, valamint építészeti paraméterek szerint részletesen
bemutatásra kerültek. Ez utóbbi természetesen nem kötelező jellegű, támpontként szolgál,
csupán lehetőségeket vonultat fel. Az olvasó községünk épületei, épületrészletei közül olyan
jó példákat is talál e Kézikönyvet lapozva, melyekből szintén inspirálódhat és megtudhatja,
milyen karakterterületen milyen építészeti megoldások mutatkoznak jónak, településünkhöz
illőnek.
Az egyediség megőrzése fontos számunkra, csakúgy, mint hangulatos, nyugodt környezetünk
fejlődése. E két dolog együttes megvalósulása hosszútávon élhető, vonzó és épített öröksége
tekintetében tetszetős jelleget kölcsönözhet Vácegresnek. Az alábbi dokumentum
folyamatos formálása pedig a változások függvényében a jövő feladatai közé tartozik.
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Vácegres bemutatása

1763-1787

1806-1869

1869-1887
(www.mapire.eu)

Vácegres Pest megye északkeleti sarkában,
Budapesttől 38 km-re fekszik az Aszódi
járásban. Közúton két irányból közelíthető meg:
a Veresegyház – Erdőkertes irányából haladó
főútvonalon, valamint Galgamácsa felől.
Vácegres az Északi-középhegységhez tartozó
Gödöllői-dombság kistáj része, amelynek
legmagasabb pontja a 345 m magas Margita. A
kistájat északról a Cserhát, délről és keletről az
Alföld, nyugatról pedig a Duna és a Budaihegység határolja. A 870 lelket számláló
községet gyűrűszerűen ölelik körül szomszédos
települései:
Őrbottyán,
Váckisújfalu,
Galgamácsa,
Iklad,
Domony,
Szada,
Veresegyház, illetve Erdőkertes. A legközelebbi
város Veresegyház, tőle mindössze 8 km-re
fekszik.
A település első okleveles említése 1284-ből
származik Sydo néven, mint a Zsidó nemzetség
és a nemzetségből származó Csáky család ősi
birtoka. A községnek az évszázadok során urai
gyakran váltakoztak: 1421-ig a Csáky család
birtoka, ezt követően a Rozgonyiak tulajdona,
1525-től pedig Werbőczy Istváné volt. A 18.
század közepén gróf Grassalkovich Antal
csatolta Gödöllő központú birodalmához, majd
a gróf család hanyatlását követően Tisza Kálmán
vásárolta fel. Őt a Fischer család követte,
akiknek a birtok még a 20. században is a
tulajdonukban állt.
Vácegres mai nevét 1943. május 1-jén vette fel,
előtte Zsidó volt a falu neve egykori
lakosságából eredően. A névváltoztatást Endre
László, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye alispánja
kezdeményezte.
A község még a török időkben sem
néptelenedett el, csupán az 1686-os
felszabadító hadjárat során menekültek el kis
időre lakosai. 1941-ben volt a legmagasabb a
lakosok száma, ekkor 1108 fő élt a településen.
A mezőgazdasági termelésre a falu földrajzi
helyzete nem kedvező. A 20. századtól terjedt el
az ingázás, a vácegresiek a környező
városokban, valamint Budapesten kerestek
megélhetést.

A település völgyi fekvése miatt a környező
dombtetőkről szép panoráma nyílik a lakott
területre. A településre rövid szerpentinen vezet az
út Galgamácsa felől. A település szerkezetileg nem
szabályos utcaszerkezetű, hanem halmazfalu, mely
Magyarországon a legidősebb településforma. Az
utcahálózatból következik, hogy a telekméretek és
formák változatosak. A dombsági jelleg sok helyen
keskeny, meredek utcákat eredményezett. Az
utcahálózat „gerince” a Szabadság utca, mely a
település egyetlen átvezető útja.
forrás: www.vacegres.hu

Az elmúlt évtizedekben a falukép teljesen
megváltozott, épületállománya jelentősen
átalakult. A régi építésű hossztengelyes
parasztházak helyére jellemzően többszintes
családi házak épültek, amelyek új miliőt
teremtenek a vácegresi utcák hangulatának.
Az épületállomány nagy része az 1960-as
évektől épült sátortetős kockaház. Jellemző
tetőforma ezen kívül a nyeregtető, mely a
kockaházaknál régebbi parasztházakon és az
újabb építésű lakóházakon is megtalálható. A
kockaházak sátortető mellett manzárdtetővel
is épülhettek, melyek azonban nem határozzák
meg az utcaképet.
A település utcáit több helyen gyümölcsfák
szegélyezik. Legjellemzőbb a körte, a szilva és a
meggy. Az utcák gondozottak, egységes
utcabútorok
és
utcanévtáblák
kerültek
elhelyezésre. A Szabadság utca mentén, a
buszmegállók
mellett
kialakított
tér
a
közelmúltban lett kialakítva. A településen élők
biztonságát az évek óta működő kamerarendszer is
növeli.
Vácegres
külterülete
viszonylag
nagy,
legnagyobbrészt mezőgazdasági és erdőterületek
találhatók rajta.
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Örökségünk

Vácegres barokk stílusú római katolikus temploma a temetőben, a falu felett magasodik. A
Kisboldogasszony tiszteletére felszentelt istenháza a 18. század közepére már felépült, 1788-ban
restaurálták, majd ezt követően több ízben került sor az átalakítására. Az egy homlokzati tornyos,
egyhajós, románkori alapokon álló, gúlasisakos tornyú épület műemléki védelem alatt áll. A kutatók
feltételezik, hogy a templom az egykori premontrei prépostsági templom maradványaira épült.

Az evangélikus templom Vácegres központjában, a községházával szemben található. A 19. század
közepén épült istenháza egyetlen homlokzati tornyos, és lábazat veszi körül. Stílusát tekintve korai
romantikus jegyeket mutat, oltára és oltárképe pedig klasszicista, amely még barokk elemeket
tartalmaz. Az anyaegyházból, Domonyból ajándékozott oltárt és oltárkép a szamariai asszonyt
ábrázolja. A híveket minden vasárnap 11 órakor várják istentiszteletre.

A Vácegresi Baptista Gyülekezet 1914-ben alakult, imaházuk a közelmúlt alkotása. A község élénk
hitélet folytat, amelyet nem is jelezhetne jobban más, minthogy 1943-ig a település neve Zsidó volt.

A Vácegresi Önkormányzati Hivatallal szemben található I. és II. világháború áldozatainak emléket
állító szobrot Vácegres község elöljárósága állíttatta. Az áldozatok névsora a szobor talpazatán
olvasható, így őrizve ma is hősi haláluk emlékét. Legutóbbi felújítására 2006 tavaszán került sor.

A több mint 100 éves általános iskola
épületét ma faluház- és könyvtárként
használja a közösség. 2003-as felújítása
során kialakításra került egy igen komoly
felszereltségű kézműves műhely, ahol
nyaranta
alkotótábort
szerveznek
gyermekek számára. Továbbá 2007
tavaszán
az
egyik
helyiségében
látogathatóvá vált a Helyi Néprajzi
Gyűjtemény, amely a 19-20. századi
vidéki élet mindennapjait mutatja be az
érdeklődők számára.

Az 1956-os emlékművet az 1956-os
Emlékbizottság támogatásából állíttatta
Vácegres község. A láncot szétfeszítő
gránit ék az esemény szimbolikus
ábrázolási formája.

kép: www.kozterkep.hu

A népi építészet emlékei Vácegresen is fellelhetőek. A település parasztházai közül néhány
még ma is áll, főleg részben felújítva, új – jellemzően mészhomoktégla – burkolattal, kicserélt
nyílászárókkal, melyek jó esetben megmaradtak az eredeti méretükben.
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Védett természeti értékek és tájvédelem
Vácegres a Cserhát és a Gödöllői-dombság
nyúlványain fekvő település. A csendes, nyugodt
fekvés és a szép természeti környezet festői
hangulatot ad a községnek.
Környékét behálózzák a turistautak, sok szép
természeti látnivalót járhatnak végig a túrázók.
A település déli határánál folyik az Egres-patak,
amely a Gödöllői-dombságban ered, Erdőkertes
határában, majd Bagnál éri el a Galgát.
A patak egy részén Ex-lege védett lápterület
található, számos védett növényfaj gyűjtőhelye,
egyben a Natura 2000 hálózat része.
Az Egres-patak környékének növényvilágában
számos ritka növényfaj fellelhető, mint például az
erdei hölgypáfrány, sásfélék, erdei zsurló, gyapjas
penészvirág, mocsári gólyaorr, halvány gyopár,
hínáros víziboglárka, fekete és vörös ribiszke,
mocsári csorbóka, fehér zászpa.

Fotó: DINPI

A homoki gyeptársulások jellemző fajai a homoki cickafark, podagrafű, homoki báránypirosító,
szegfűfélék, homoki gémorr, homoki nőszirom, óriás csenkesz.
Vácegres erdős területekben is gazdag, az itt található erdőtársulások, a gyertyános-tölgyes,
gyertyános égerliget társulások változatos élővilágnak adnak otthont. Kimagaslóan értékes
nagyvadállomány az – őz, szarvas, vaddisznó – mellett a területen vadmacska, vidra, nyuszt és nyest
is él. Értékes madárvilága is, gyakori költőfaj a gyurgyalag, a fekete harkály, a zöld küllő, de jégmadár,
darázsölyv, kabasólyom is előfordul a területen.
A lankás dombok között megbúvó település rétjein legelésző birkanyájak érdekes elemei a tájnak.
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Eltérő karakterű településrészek

Falusias területek:













Toldi Miklós utca
Akácfa utca
Petőfi Sándor utca
Liget utca
Táncsics Mihály utca
Kenderes utca
Dózsa György utca
Ulicska utca
Ady Endre utca
Kossuth Lajos utca
Szabadság utca
Szálaska utca

Településközpont terület



Szabadság utca 37-45.
Dózsa György utca 1.

Kisvárosias lakóterület


Dózsa György utca – Szálaska utca

Településközpont terület
Vácegres településközponti területe a Szabadság utca – Dózsa György utca – Ady Endre utca – Kossuth
Lajos utca kereszteződésében lévő terület, mely magába foglalja a Polgármesteri Hivatalt
(Községházát), az evangélikus templomot, a baptista imaházat, a művelődési házat, a postát, a
háziorvosi rendelőt, a gyógyszertárat, az élelmiszerüzletet és vendéglátóhelyeket.
Az épületek földszintesek, többségében az 1960-as, 1970-es években épült kockaházak vannak jelen,
melyek átalakítása során új funkciót kaptak (Községháza, vegyesbolt, posta, művelődési ház). Régebbi
épület a nyeregtetős, kis ablakos, hosszú, téglalap alaprajzú művelődési ház, melyet felújítottak,
akadálymentesítettek. Újabb építésű, lapos tetős a vegyesbolt melletti üzletépület, illetve az Ady Endre
utca – Dózsa György utca kereszteződésében álló presszó épülete. Az épületek oldalhatáron állnak és
előkert lett kialakítva valamennyi telken. Jellemzően a visszafogott épületszínek uralkodnak:
halványsárga, halvány rózsaszín, fehér, halványzöld, halvány narancs. A tetők anyaga égetett, piros
agyagcserép.

Az Ady Endre utca – Szabadság utca közötti – korábban üres – területen térkővel burkolt teret
alakítottak ki padokkal, muskátlis virágládákkal, vérszilva fákkal és emléktáblával. A lejtő Ady Endre
utca mentén támfalat építettek.

Falusias terület
A település lakóterületének nagy része falusias karakterű terület. Vácegres völgyi helyzetben lévő
halmazfalu, ezért a telkek mérete változatos, alakjuk sok esetben szabálytalan. Az épületek alaprajza a
telek alakjának megfelelően változik. A település legidősebb részén, az Akácfa utca – Petőfi utca –
Szabadság utca által határolt terület telkei a legnagyobb méretűek, itt jellemzőek a melléképülettel
rendelkező, főleg az 1960-as évektől épült kockaházak sátor- vagy manzárdtetővel. A telkeken
kiskertes művelés, gyümölcstermesztés a meghatározó. Az Akácfa utcában új építésű,
tetőtérbeépítéses vagy kétszintes lakóházak is gyakoriak. A Szabadság utcától délkeletre, a Dózsa
György utca – Ady Endre utca – Ulicska utca főleg kisebb telekmérettel rendelkező terület, ez egyben
a későbbi időkben benépesült terület is. A legtöbb épület itt is kockaház, azonban régi parasztházak is
fennmaradtak. Ezek a régi lakóépületek nagyrészt mészhomoktéglával burkoltak, utcafronti
homlokzatukon kisméretű ablakok, oromzatukon kis szellőzőnyílások láthatók. Az oromzatuk
többnyire díszített, tornácaik beépültek. Új építésű lakóházak a Szálaska utcában fordulnak elő, itt
jellemző a tetőtérbeépítés vagy emelet megjelenése. A tetőforma jellemzően nyeregtető, a legújabb
építések esetén mediterrán tető.

Kisvárosias lakóterület
A Dózsa György utca és a Szálaska utca mentén fekvő Újtelepen kertvárosias lakóterület található,
melyen négy társasház épült fel az 1960-as években. Két épületben 9 lakás + mosókonyha, a másik két
épületben 10 lakás került kialakításra. Az egykori tiszti lakások téglából épült háromszintes,
nyeregtetős épületek. A szabadon álló beépítés lehetővé tette, hogy az épületek között nagyobb
zöldfelületek jelenjenek meg. Az utca felől az előkertben fenyő és tujafák kerültek elültetésre. Az
épületek lábazata vörös téglaburkolatú, a vakolat jellemző színe a fehér vagy halványsárga. Az
emeleteken erkélyek kerültek kialakításra, melyek a homlokzat síkjából kiállnak. A nyílászárók
általában kétosztásúak, fehér színű fa tokozásúak, melyeket újabban műanyagra cseréltek. Több lakás
esetében is láthatóak az ablak alatt kivezetett gázkonvektor parapetek. A tereprendezés során az
épületek süllyesztve kerültek elhelyezésre a délnyugat felé viszonylag meredeken emelkedő terepszint
miatt.
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Általános ajánlások - Építészeti útmutató
Telepítés

Vácegres völgyi fekvéséből adódóan a telepítés során a telek adottságait, a terepviszonyokat,
lejtőszöget, a talaj minőségét figyelembe kell venni, nem ajánlott az indokolatlan feltöltés, bevágás.
Az építendő vagy felújítandó épülettől mindkét irányban lévő 2-3 szomszédos épülettel összhangban
történjen az elhelyezés és tájolás, megfelelő építészeti eszközökkel, mérsékelt tömegalakítással,
hagyományos arányrendszer-kialakítással, anyaghasználattal illesszük környezetébe az új épületet.
Az egységes utcakép érdekében, az épületek előtti előkert méretét az utcában kialakult módon kell
kialakítani.

Javasolt épületmagasság
Vácegres
eltérő
karakterű
településrészein többnyire a
földszintes épületek jellemzőek,
azonban
egyes
utcákban
magasabb, kétszintes épületek is
megtalálhatóak.
A település arculatát az épületek
közel
azonos
magassága
nagyban befolyásolja. Az épület
magasságának kialakításakor is
igazodjunk a környezethez,
figyeljük meg a szomszédos
épületek
magasságát,
alkalmazkodjunk az utcában
kialakult építménymagassághoz!
Az
átlagosnál
magasabb
épületek nem illeszkednek a
településképbe.

Az újonnan épülő, esetleg
felújítandó épületek esetében
javasolt az utcában jellemző
szintszámot - földszint vagy
földszint tetőtér-beépítéssel kialakítani,
az
előírt
építménymagasság betartásával.

Anyaghasználat, homlokzatok, színek

*

*

*
*csak szemöldökdíszen, kváderen javasolt színek

A település egészére jellemző a
hagyományos, visszafogott, letisztult, nem
hivalkodó
színek
alkalmazása
az
épületeken. Az ettől eltérő élénk, rikító
színek alkalmazása nem javasolt, az arculat
megbontását eredményezi.
Vácegresen
a
leggyakoribb
homlokzatszínek a fehér, a halványsárga, a
halvány rózsaszín és a földszínek. E színek
harmóniát sugallnak, ajánlott alkalmazni
őket.

A színek használata során, mind a tetők, mind a homlokzatok esetén, az utcában előforduló jellegzetes
színek és azok legfeljebb 3-4 árnyalattal sötétebb vagy világosabb változatának használata javasolt.
Több szín használata esetén egymással harmonikus egységet alkotó színeket ajánlott használni.

Kerítések
A domborzati viszonyok miatt a telekhatárok több esetben az utca magasabb pontján, esetleg rézsű
tetején állnak, ezért a zárt kerítés „erőd-szerű” hatást kelthet, használata nem előnyös. A beton,
vagy kőlábazatos kovácsoltvas kerítések mellett deszkakerítések is gyakran előfordulnak. Ajánlott a
természetes anyagok használata. A deszkakerítések választásakor mind beton, mind fa oszlopok
alkalmazása ajánlott.

A kerítéstípusok közül az áttört kerítések alkalmazása javasolt, mert szellősebb, nyitott térérzetet,
az utcakép szempontjából kellemesebb látványt nyújt.

Közterületek, utcakép
Vácegres szép virágos település, a köztereken és a házak előtt változatos virágkiültetések díszei az
utcaképnek. Az ültetett fák jellemzően gyümölcsfák.

Utcabútorok

Az önkormányzat által állíttatott utcabútorok a Szabadság utca – Ady Endre utca mentén kialakított
téren találhatóak meg, ahol fából készült padok és virágládák is elhelyezésre kerültek. A Szabadság
utca – Akácfa utca kereszteződésében lévő játszótéren szintén fából készült játékok és padok
találhatóak. A közelmúltban készültek el az új, fából készült buszmegállók és a lakott terület
kezdetén/végén álló köszöntő táblák. Javasolt az utcabútorok egységes stílusának megtartása a
meglévő elemekhez igazodva.

Utcanévtáblák

Vácegresen egységes arculatú
utcanévtáblák
segítik
az
eligazodást.
A
táblák
valamennyi kereszteződésben
elhelyezésre kerültek.

Antennák, légkondicionálók és egyéb műszaki berendezések elhelyezése

Parabolaantennát, légkondicionálók külső egységeit ajánlott nem az utcafronton elhelyezni, így
elősegítve az utcafronti homlokzat és az utcakép egységességét.
A beltérből kivezetett vezetékeket javasolt esztétikusan leburkolni. A légkondicionáló kültéri egysége
elhelyezhető a tetőn és az eresz alatt is.
Amennyiben a tetőre kerülnek, ne emelkedjenek jelentősen a tetősíkja fölé.
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Részletes ajánlások - Építészeti útmutató
Településközponti és falusias területek
Telepítés

Vácegres lakóterületének legnagyobb része falusias karakterű, ahol előkertes, nagyrészt oldalhatáron
álló beépítési mód jellemző, melyet az egységes karakter megőrzése érdekében javasolt betartani. Az
előkertet a kialakult állapothoz ajánlott méretezni.

Javasolt tetőformák

A telek mentén hosszan elnyúló házak nyeregtető, kontyolt tető kialakításúak. A négyzet alaprajzú
épületeken sátortető van. Ezeken kívül még a csonka konty tetőforma fordul elő a településen. Ezen
tetőforma típusok esetében a 25-45o-os hajlásszög a legjellemzőbb.
A tetőformák hajlásszögének kialakítása során törekedni kell az utcában jellemzően előforduló
tetőhajlásszög alkalmazására. A túl magas, illetve túl alacsony hajlásszögű tetővel rendelkező
épületek nem illeszkednek a község településképébe.
Homlokzatok, nyílászárók

Az építéshez, felújításhoz használatos anyagok, színek
kiválasztásánál törekedni kell a településen
hagyományos, és természetes anyagok és színek
használatára (mészhomoktégla, agyagtégla, fa,
vakolat).
A régi épületeken a téglával díszített homlokzatot
javasolt megtartani.
Újépítésű házakon a homlokzatok díszítésekor szintén a
természetes anyaghasználat a kedvezőbb, vakolat,
mészkő, tégla, fa felhasználásával, illetve ezek
kombinációjával harmonikus hatást érhetünk el.

Az épületek homlokzata az épületek arca: a homlokzatok összessége az utcakép és a településkép
szempontjából is meghatározó.
Ajánlott néhány fontos szempont betartása a homlokzatok kialakításánál és nyílászárók
kiválasztásánál:
 A falusias karakterű területen új építésnél, vagy felújításnál a homlokzatok kialakításakor
törekedjünk a hagyományos arányok megtartására.
 A homlokzatdíszítésnél a hagyományos motívumok használata egységesebb arculatot
eredményez a település számára.
 A megmaradt paraszti porták homlokzata többnyire mészhomoktéglával lett burkolva,
megtartva az eredeti díszítést. Ezen építészeti örökségek védelme szintén fontos feladata a
lakosságnak.
 A kertben, udvaron elhelyezett garázs, melléképület telepítése csak a lakóépülettel egy síkban,
vagy attól hátrébb történjen.
 A nyílászárók kiválasztásánál a hagyományos két, vagy háromosztatú, lehetőleg fa ablakok és
fa ajtók használata illeszkedik a településarculatába.

Kisvárosias karakterű terület

A Szálaska utcában az emelkedő térszín miatt tereprendezéssel egy lépcsőt alakítottak ki, így a
társasházak az délnyugati részeken az általános terepszinthez képest mélyebben helyezkednek el.
A terep egységes rendezése érdekében újabb épületek építésénél kerüljük a kiemelt térszíneket.

A területen szabadon álló beépítési mód megengedett. Az épületek tetőgerincét ajánlott az utca
vonalával párhuzamosan vagy a kialakult állapot szerint kialakítani.

A kisvárosias karakterű területen két vagy többszintes épületek alakíthatók ki. A helyi építési
szabályzat 7,5 méter építménymagasságot engedélyez. A tetőformát ajánlott a kialakult állapot
szerint kialakítani. Ajánlott a nyeregtető használata, a tető hajlásszögét 25-45° között ajánlott
kialakítani.

Mezőgazdasági- és tanyás terület

Mezőgazdasági- vagy erdőterületen létesítendő épületet szabadonálló álló módon helyezzük el.

A helyi építési szabályzat a mezőgazdasági terület mellett mezőgazdasági ipari területet is elkülönít.
Ezen a területen elhelyezhetők mezőgazdasági jellegű, a környezetre jelentős hatást nem gyakorló
gazdasági tevékenységhez kapcsolódó épületek. Lakóépület ajánlott nyeregtető formájú
magastetővel kialakítani. A tető hajlásszögének kialakítása során figyelembe kell venni a helyi építési
szabályzat előírásait. Egyéb, nem lakófunkciójú épületek esetében is alkalmazzunk magastetőt.
Összetett tetőforma használata tájidegensége miatt nem ajánlott ezeken a területeken.

Az épületek burkolása csak természetes hatású anyaggal alakítható ki. A színek használata során is
törekedni kell a természetességre, használjunk fehér, törtfehér, halványsárga árnyalatokat.
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Jó példák
Kerítések, kertek, zöldfelületek, utcakép

A településen az áttört kerítések használata ajánlott. A kerítéseket ki lehet alakítani lábazattal vagy
lábazat nélkül. Ajánlott a természetes anyagok használata: fa, vas, kovácsolt vas, a lábazatot
ajánlott betonból vagy téglából kialakítani.

A régi korokból fennmaradt kerítéseket érdemes megőrizni. Ajánlott az igényesen díszített
vaskerítések felújítása. Az utcafrontot ajánlott virágágyással vagy kiültetett virágokkal (pl.
porincsrózsa – Portulaca grandiflora) díszíteni.

Homlokzatok

A településen megtalálható régi parasztházak felújításakor az eredeti arányok megtartása
(kisméretű ablakok, padlásszellőző, tetőforma) ajánlott. A homlokzatdíszek egyedi megjelenést
kölcsönöznek az épületeknek, ezért megtartásuk ajánlott. A településen viszonylag gyakori
mészhomoktégla burkolat akár az újabb kockaházakon is ajánlott. A kockaházak felújításakor a
homlokzat színének megválasztásakor a településen elterjedt színeket ajánlott használni
(paszelszínek, fehér). Új építés esetén a településen uralkodó arányokkal, tetőformával, színekkel
ajánlott az épületet építeni.

Reklámhordozók

A településen viszonylag kevés kereskedelmi
egység található, ezért a reklámhordozók,
cégérek száma is kevés. Utcabútoron való
reklámelhelyezés
az
önkormányzati
hirdetőtáblákon lehetséges. Helyi védelem alatt
álló
épületen
nem
helyezhető
el
reklámhordozó.

Műszaki berendezések

Parabolaantennát ajánlott nem az utcafronton elhelyezni, így elősegítve az utcafronti homlokzat és
az utcakép egységességét. A légkondicionálók külső egységét nem célszerű az utcafrontra
telepíteni és a beltérből kivezetett vezetékeket ajánlott esztétikusan leburkolni.

Jó példák, részletek
Parasztházak felújításakor ajánlott a szép építészeti részletek, mintázatok, homlokzati elemek
megtartása. A tornácon elhelyezett régi tárgyak otthonossá teszik a teret.
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