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1.Bevezetés 

A kézikönyv Gerjen lakosságához, a településen építőkhöz kíván szólni 

elsősorban.  

Gerjen épített környezete magas minőséget képvisel, köszönhetően az 

elődök által gondosan emelt épületeinek, amelynek legértékesebb 

elemei a belterületen találhatóak. Ezek között találunk templomot, 

közösségi épületet, népi lakóházakat, gazdasági épületeket, valamint a 

polgárosodás jegyeit magukon viselő lakóházakat. 

A településképi arculati kézikönyv a település természeti és épített 

környezete által meghatározott településképi jellemzők bemutatásának 

és minőségi formálásának az eszköze.  

A kézikönyv célja a település értékeinek bemutatása, megvédése oly 

módon, hogy a jelenkor építési igényei is érvényesülhessenek.  

A kézikönyv ennek megfelelően igyekszik feltárni és ismertetni Gerjen 

épített környezetének értékeit. Ezen felül ajánlásokat, 

iránymutatásokat fogalmaz meg a településkép minőségi formálására 

vonatkozóan a jövő építtetői számára. 

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. melléklete szerinti 

tartalommal készült. 
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2.A település bemutatása, általános 

településkép, településkarakter 

Gerjen Tolna megyében található község. A megyeszékhelytől, 

Szekszárdtól északkeleti irányban 27 km-re, Pakstól déli irányban 22 

km-re található. A település a 6. számú főútról lekanyarodva közelíthető 

meg elsősorban, Dunaszentgyörgyön, illetve déli irányból Faddon 

keresztül. A keleti országrész Kalocsán keresztül közelíthető meg. A két 

település közti közlekedést komp biztosítja, amely a hatékonyság 

mellett egyedi utazási élményt is biztosít. 

A település népessége 1200 fő. (2015. évi adat). 

 

 

 

A település története néhány mondatban 

A Gerjen határában történt feltárások bizonyítják, hogy már a 

honfoglalás előtt lakott terület volt a közeli Várad-domb, illetve az Ófalu 

területe, a földrajzi adottságoknak köszönhetően. Az ember számára a 

Duna közelsége, a jól termő, vízparti terület a legideálisabb a 

megtelepedésre. Egészen a kőkortól kezdve lakott volt a falu környéke 

a több, ártélből kiemelkedő domb miatt. 

Gerjen első említése a tihanyi apátság területeinek 1211-es 

összeírásában szerepel: „… A szomszédos Fatod határát képező 

Gergyen folyó, mely kimegy a Dunából…”. 

Ekkor a terület lakott része Várad és az Ófalusi dombon volt. Későbbi 

iratokban aztán sorra jelenik meg különböző írási formákban a falu 

neve, úgy mint: Gergye, Gerje, Gergen, vagy Gergenszeg. 

A középkor folyamán ezután bizton állítható, hogy a falu már létezett. A 

Duna szabályozása előtt Gerjen és környéke mocsaras, lápos vidék 

volt, mely az azt ismerőknek rejtekhely az idegeneknek halálos 

veszedelem volt. 

A török fennhatóság idején a gerjenieknek sokszor adott biztos 

óvóhelyet a folyóparti nádas. Ennek egyik bizonyítható következménye, 

hogy Gerjen lakosságának törzse legalább 1470-től a mai Ófalu 

területén, egészen az 1844-es tűzvészig folyamatosan lakja a falut.  

Az Ófalut 1829-ben így jellemezték: 
"...Egy kevéssé dombos a fekvése, az egész falut a víz környékezi. Két 
utcából áll, rendetlenül és sűrűn összeépítve..." 
A település helye a mostanitól kicsit nyugatabbra volt. Csak ezután 

került a település jelenlegi, végleges helyére, ahol az egykori 

gyümölcsöskertek területén, hadmérnökök által kijelölt, sakktábla 

alakú faluszerkezetet alakítottak ki. 

Itt is vesszőfalú házakat építettek, majd tömörített falúakat. Bár a falut 
többször elöntötte az ár, de a védőtöltésen mindig menedéket találtak 
az emberek. Az 1893-as árvíz szintjét emléktábla őrzi a református 
templom keleti oldalán. A Duna a szabályozása következtében került 
egészen a falu határáig. 
A lakosság a középkor óta folyamatosan református vallású volt. A mai, 
falu központjában található templomot 1871-ben kezdték építeni, s 
csak egy nagyobb átalakítás történt rajta a 2. világháború időszakában 
esett toronyrombolás után. A katolikus templomot 1949-ben szentelték 
fel, védőszentje Szűz Mária lett. 
Az 1950-es években új egységgel is bővült a falu, a katolikus templom 
környéki településrész létrejötte ekkorra tehető. Az ezt követő években 
a sáros utcákat társadalmi összefogással szilárd burkolattal látják el. 
Az 1970-es évekre kiépült a vízhálózat, majd az ezt követő 
évtizedekben elkészült a telefonhálózat, s később a szennyvízhálózat 
kiépítése is. 
Gerjen igyekszik kihasználni adottságait és folyamatosan fejlődni a 
múlt, a hagyományok tiszteletben tartásával. 
 
(forrás: www.gerjen.hu/gerjen-tortene, www.wikipedia.org/wiki/Gerjen) 
 
 
 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Tihanyi_ap%C3%A1ts%C3%A1g
http://www.wikipedia.org/wiki/Gerjen


                        5 

 

A településszerkezet  

A település eredeti helye, ahogyan a történeti leírásban is említésre 

került, a jelenlegi község helyétől nyugati irányban helyezkedett el. A 

mocsaras, vizes viszonyok miatt a házak sűrűn helyezkedtek el egymás 

mellett, ami a tűzvész fő oka is volt. 

Az I. katonai felmérés (1763-1787) az ótelepülést mutatja be, annak 

halmazos jellegét. 

 

 
A település az I. katonai felmérés idején (forrás: www.mapire.eu) 

 

A II. katonai felmérés (1806-1869) térképén a régi település mellett a 

jelenlegi települést is ábrázolták. Az új település helyét a régitől keleti 

irányba, a Dunához még közelebb jelölték ki. Ennek oka források 

szerint az volt, hogy nem akarták, hogy „poros” legyen a településük. A 

víz közelségében jobban bíztak, még akkor is, ha a későbbiek folyamán 

többször okozott gondokat. 

 

 

 
Átnézeti térkép: A II. katonai felmérés térképe (forrás: www.mapire.eu) 

 

 

http://www.mapire.eu/
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            Gerjen  a II. katonai felmérés idején (1806-1869) (forrás: www.mapire.eu) 

 

 

A II. katonai felmérés térképe a jelenlegi település szerkezetének 

tervezettségét mutatja. A vízszintes középtengelyt képező kelet-nyugati 

irányú főútra merőlegesen szerveződtek a település utcái, amelyek 

napjainkban is a fő vázat alkotják. (Vajda Ignác utca, Szent István utca, 

Kossuth Lajos utca) Az utcákra merőlegesen alakították ki a szabályos 

alakú telkeket, amelyeken a házakat az északi oldalhatárra, vagy attól 

kis távolságra építették. Ez az úthálózat, illetve telekstruktúra logikus, 

átgondolt településszerkezetet eredményezett. 
 

 

 
            Gerjen  a III. katonai felmérés idején (1869-1887) (forrás: www.mapire.eu) 

 

 

 

 

A III. katonai felmérés (1869-1887) idején már csak a jelenlegi 

települést ábrázolták. A térképen jelölésre került a templom is, amely új 

karakterrel bővítette a településképet. 
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Kataszteri térkép részlete 

 

Az 1866-ban készített kataszteri térkép pontosan ábrázolja a település 

telkeit, házait, tartalmazza az utcaszámozást, a telekadatokat, a 

tulajdonviszonyokat. A teljes térkép megtalálható a mapire.eu oldalon. 

Az 1950-es évektől a település újabb utcákkal bővült, valamint a 

meglévő tömbökben újabb házak épültek. A további bővülés keleti 

irányban az Alkotmány utca és a Jókai M. utca létesítésével, déli 

irányban a Hunyadi utca beépítésével valósult meg. A síkvidéki 

adottságoknak megfelelően a szabályos telekosztás, az utcavonal 

vezetés tovább folytatódott. 

A településszerkezet a tervezettség miatt átlátható, az utcák 

nagyrészt állandó keresztmetszettel létesültek, valamint a beépítés is 

egységes: az újabban tervezett utcákban oldalhatáros beépítés 

előkerttel, a településközpontban oldalhatáros, illetve zártsorú 

beépítés. Az utcák a síkvidéki adottságnak köszönhetően többnyire 

egyenes vonalvezetésűek. 

 
 

Gerjen belterülete napjainkban 
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Általános településképi jellemzők 

Gerjen településképét a lakóházak, intézmények átgondolt, 

szervezett telepítéséből adódó egységes kép, illetve a 

településközpontban elhelyezkedő fő vertikális elem, a református 

templom határozza meg elsősorban. A településközpont - ami a község 

alapításának első ütemében létrejött részt jelenti – szabályos 

beépítése, az egyedi hangulatot sugárzó köz és magánépületek sajátos 

településképet alkotnak. A református templomtorony tömegéből, 

léptékéből adódóan igazodási pont is. 

 

 

Gerjen belterületének síkvidéki jellegéből adódóan a település utcáról 

utcára haladva ismerhető meg, a település fokozatosan tárul elénk. 

Az utcaképek karakterét az elsőként kialakított utcákban a népi 

építészeti jegyeket tükröző lakóházak és a polgárosodás jegyeit mutató, 

nagyobb tömegű köz- és lakóépületek összhatása határozza meg 

elsősorban. A lakóépületek a hagyományos beépítésre jellemzően 

általában az északi hosszanti telekhatárra, vagy annak közelében 

létesültek. Ez a különböző időszakokban kialakult utcák mindegyikére 

igaz.  

Ami a településközpont utcaképeinek egyedi hangulatát jelenti, az az 

utcákkal párhuzamos tengellyel létesített polgáriasodó épületeinek 

hangulata, valamint az L alakban befordított saroktelkek épületeinek 

kialakítása és ezek együttes hatása.   

Az utcák részben fásítottak és állandó keresztmetszettel létesültek, 

viszonylag nagy zöldsávokkal, amelyeknek köszönhetően az utcaképek 

hangulata tovább javul. 

 

 
Gerjeni utcakép 
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A település épületeinek nagy része lakóház, amelyek jellemzően 

földszintes kialakításúak, de az utóbbi évtizedekben kétszintes 

lakóházakat is építettek, amelyek tömegükben nagyobbak a 

földszinteseknél. A lakótelkeken - a főépületeken kívül - gazdasági 

épületek is találhatóak, jellemzően a lakóházak mögé telepítve.   

A településmagban a polgári lakóépületek nagyobb tömegűek, és az 

utcával párhuzamos tengelyű telepítésnek köszönhetően más 

hangulatot sugároznak.   

 

 

 

 
Utcakép, háttérben a református templommal 

 

A település tájkarakterét a síkvidéki jelleg és a Duna jelenléte, valamint 

az emberi beavatkozások nyomai határozzák meg. A belterület sík 

területen található, amely miatt a síkvidéki települések jellemzőit viseli 

magán – szélesebb keresztmetszetű, szabályos vonalvezetésű utcák, 

szabályos telkek.  

Gerjen esetében a természetes táji környezet nem csökkent le 

drasztikusan, az emberi beavatkozások nem veszélyeztetik az értékes 

táji, természeti környezetet, amelyek elsősorban a Duna menti 

erdőterületeket és környezetüket jelentik. 

 

 

 
A kikötő és környezete 
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3.Örökségünk, a településképi 

szempontból meghatározó építészeti, 

műemléki, táji és természeti értékek, 

településképi jellemzők 

 

Gerjen gazdag épített örökséggel rendelkezik, bár országosan védett 

építmény, műemlék nem található a településen. Ennek ellenére sok 

helyi védelemre érdemes építményt találunk, a települést bejárva. Ez 

köszönhető annak, hogy ezen épületek tulajdonosai meglátták az 

értéket épületeikben és felvállalták a bizonyos esetekben bonyolultabb 

felújítási, karbantartási munkákat. A meglévő értékeket tiszteletben 

tartó építési munkáknak köszönhetően ezen épületek a településképet 

pozitívan befolyásolják és hozzájárulnak Gerjen egyedi arculatának 

fennmaradásához. 

 

 

 
 

Helyi védelemre érdemes építmények 

 

A helyi védelemre érdemes objektumokat részletesen a települési 

értékleltár tartalmazza, amelyek közt találunk lakóházakat, 

intézmények épületeit, melléképületet, templomot, kereszteket, 

emlékművet is. 

Ezen épületek néhány példájának bemutatásával körvonalazódik, hogy 

Gerjen milyen épületekkel rendelkezhetett az elmúlt századokban, 

illetve hogy a meglévő értékek ismeretében lehet olyan építéseket 

elképzelni a településen, amely folytonosságot mutathat a múlt 

értékeivel. 

 

 
A református templom 

 

A templom 1871-1873 között építették, amely a település 

központjában helyezkedik el. A templom orgonáját Velter Tamás 

orgonaépítő mester készítette. Az épület tornya az egyik fő igazodási 

pont a településen. 
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Lakóház a Szent István utcában 

 

Az épületet feltehetően a XIX. végén építették utcára merőleges 

tengellyel, nyeregtetővel. Az utcai homlokzat nyílásrendje: tornácajtó + 

2 ablak. A homlokzatot vakolatsávok, díszek tagolják. Az oromfal egyedi 

íves záródással kialakított. Az udvari homlokzat tornácoszlopai 

négyszög keresztmetszetűek és vakolt felületűek. 

Az épület szerves részét képezi pillérekkel tagolt utcai kerítése, amely 

az épülethez hasonlóan míves kialakítású. 

 

Lakóház a Vajda utcában 
 

Az utcára merőleges tengellyel létesített lakóházat nyeregtetővel 

építették. Utcai homlokzata egyedi kialakítású, köszönhetően az íves 

oromfalnak, illetve a gazdag homlokzati díszítményeknek. Az utcai 

homlokzat nyílásrendjét tornácajtó és 2 osztott üvegezésű ablak 

alkotja. Az utcai homlokzathoz csatlakozik közvetlenül a téglakerítés, 

amely tekintélyt parancsoló pillérekkel készült. 
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Helyi védelemre érdemes épület a Vajda Ignác u. és a Béke tér találkozásánál 

 

A saroképület L alakban követi az utcák vonalvezetését. A ház a 

polgárosodás jegyeit hordozza magán. A zsalugáteres ablakok 

keretezettek, illetve vakolatdíszek tagolják tovább az utcai homlokzatot. 

Lakóház a Rákóczi Ferenc utcában 

 

A téglalap alaprajzú épületet utcára merőleges nyeregtetővel 

létesítették. A településen a XIX. század végén, a XX. század elején sok 

hasonló tömegű és kialakítású épületet építettek. Az udvari homlokzat 

karakteres eleme a tornác, amelyet mellvéd nélküli, négyszög 

keresztmetszetű, falazott oszlopok határolnak. 
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Lakóház a Szent István utcában 

 

Az utcára merőleges tengellyel épített, előkert nélküli lakóház tömege 

és homlokzatai miatt jelentős építészeti értéket képvisel a településen. 

Az utcai homlokzat nyílásrendje: 2 ablak és tornácajtó. A homlokzati 

felületeket vakolatsávok tagolják, illetve az oromfalon megjelennek a 

látszó téglafelületek is. Az utcai oromfal síkjának folytatatásában 

látható a téglakerítés, amelynek markáns elemei a gúla zárókővel 

rendelkező kapu pillérek. Az udvari homlokzat tornácát kör 

keresztmetszetű, falazott, vakolt felületű tornácoszlopok határolják. 

 

A Művelődési ház 

 

A művelődési ház eredeti kialakításával a Béke térre néz. A 

polgáriasodás jegyeit tükröző épület főhomlokzatának nyílásrendjét 

osztott üvegezésű vakolatkeretezett ablakok alkotják. A homlokzatot 

vakolatsávok tagolják tovább és teszik egységes kialakításúvá 
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Helyi védelemre érdemes építmények jegyzéke 

Helyrajzi 

szám 

Utca, házszám Megnevezés 

392 Dózsa Gy. u. 41. lakóépület 

65 Dunasor u. 1/d. lakóépület 

352 Dunasor u. 16. lakóépület 

353 Dunasor u. 17. lakóépület 

151 Kossuth L. u. református templom 

120/1 Kossuth L. u. művelődési ház 

255 Kossuth L. u. 8. lakóépület 

234 Kossuth L. u. 27. lakóépület 

139 Kossuth L. u. 53. lakóépület 

135 Kossuth L. u. 61. lakóépület 

217 Rákóczi F. u. 4. lakóépület 

153 Rákóczi u. 34. üzletház épülete 

192 Rákóczi F. u. 29/B. lakóépület 

178 Rákóczi F. u. 49. lakóépület 

169 Rákóczi u. 64. lakóépület 

278 Szent I. u. 6. lakóépület 

113/1 Szent I. u. 34. lakóépület 

109 Szent I. u. 42. lakóépület 

108 Szent I. u. 44. lakóépület 

92 Szent I. u. 47. lakóépület 

96 Szent I. u. 53. lakóépület 

331 Vajda I. u. 21. lakóépület 

308 Vajda I. u. 24. lakóépület 

307 Vajda I. u. 26. lakóépület 

335 Vajda I. u. 29. lakóépület 

67 Vajda I. u. 33. lakóépület 

84 Vajda I. u. 38. lakóépület 

80 Vajda I. u. 46. lakóépület 

79 Vajda I. u. 48. lakóépület 

77 Vajda I. u. 52. lakóépület 

75 Vajda I. u. 56. lakóépület 

1624 Kanális dűlő 

külterület 

volt kastély épülete 
 

Helyi védelemre érdemes építmények térképe a belterületen 
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Táj és természeti értékek 
 

Gerjen a tájkataszteri besorolás szerint a Tolna-Sárköz kistáj részét 

képezi. Az észak-déli tengellyel jellemezhető kistáj északi részén 

helyezkedik el Gerjen, a Duna közvetlen szomszédságában, ami egyben 

a táj alkotó, formáló elemeként is jellemezhető a táj kialakulása során. 

Az 1700-as évek végétől készülő katonai felmérések térképein nyomon 

követhető, ahogyan a Duna nagy szerepet vállalt a tájalakításban. Az I. 

katonai felmérés térképén a település környezetében jellemzőek voltak 

kisebb vízfolyások, valamint mocsaras területek, amelyek a későbbiek 

folyamán a szabályozásoknak köszönhetően fokozatosan 

visszaszorultak. Az eredeti település újjáépítésére azonban mégsem a 

víz, hanem a tűzvész miatt került sor. Emiatt a település még közelebb 

került a Dunához, amellyel a település lakói mindig is együtt tudtak élni. 

A vízfelületek visszaszorulása ellenére a Duna és annak mente 

napjainkban is természetközeli terület, amely részét képezi az országos 

ökológiai hálózatnak, illetve a kiemelten kezelendő tájképvédelmi 

területnek. 

A  területen található nemzetközi védettséget jelentő Natura 2000 

terület is. 

A nemzetközi és országos védelem alatt álló természeti oltalom alatt 

álló területeken kívül a településen helyi védelemre érdemes táji, 

természeti értékek is találhatóak, amelyek lehetnek egy fasor, vagy a 

belterületen egy idősebb értékes fa, vagy egy útszéli kőkereszt. 

 

 

    
A volt kastély-kert értékes megmaradt fáival 

 
A Duna jelenléte a part széleken egyedi vizes élőhelyeket alakított ki 
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4.Településképi szempontból 

meghatározó, eltérő karakterű területek 

lehatárolása, a településkép, arculati 

jellemzők és településkarakter 

bemutatásával 
 

Gerjen közigazgatási területe az alábbi eltérő karakterű egységekre 

bontható: 

- történeti településrész – településközpont 

- jellemzően családi házas övezet – egyéb belterületi 

lakóterületek 

- Tájképvédelmi és ökológiai szempontból frekventált terület 

(országos ökológiai hálózathoz tartozó területek, kiemelten 

kezelendő tájképvédelmi terület, Natura2000 terület) 

- hétvégi házas - rekreációs terület 

 

 

 

A történeti településrész, a jellemzően családi házas övezet területei, 

valamint a hétvégi házas területek tekinthetőek településképi 

szempontból meghatározó eltérő karakterű területeknek, ahol kialakult 

épített környezet. A tájképvédelmi és ökológiai szempontból frekventált 

területeken építmények, épületek nem jellemzőek. 

 
 

 

 

 
Eltérő karakterű területek térképe – átnézeti térkép 
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Eltérő karakterű területek térképe – belterület és környezete 
 

 

Történeti településrész - településközpont  

 
A történeti településrész lehatárolása 

 

A településrész az alapításakor kialakított és beépített területeket 

foglalja magába, amit északi irányból a Petőfi Sándor utca, déli irányból 

a Dózsa György utca határol. A téglalap alakú településrész kelet-

nyugati irányú tengelye a Béke tér, amelyről északi és déli irányban is 

kiindulnak a tömböket alakító utcák (Rákóczi F. utca, Kossuth L. utca, 

Szent I. utca, Vajda I. utca). A tervezettségből adódóan az utcák 

merőlegesen csatlakoznak egymásra és szabályos tömböket hoznak 

létre. Ezekben az utcákkal határolt tömbökben a telkeket szintén 

szabályosan alakították ki, így többnyire téglalap alakú telkek 

találhatóak a településrészen. A telkek jellemzően 700 m2 

alapterületűek, de szélesebb telkek esetében 1000 m2 feletti telkek is 

megtalálhatóak. A tervezett út és telekalakítás logikus, átlátható 

településszerkezetet eredményezett, amely azonban nem monoton, a 
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változatos épületállománynak köszönhetően. Az épületeket jellemzően 

előkert nélkül, vagy kis előkerttel telepítették, a tájolás szerinti 

kedvezőbb hosszanti (északi) telekhatárra, vagy attól kicsit eltartva.  

Az épületek általában földszintesek, viszont a nagyobb fesztávú 

épületek nagyobb tömegűek. Az eredeti léptéket és kialakítást tükröző 

épület közé csak nagyon ritkán ékelődik be egy tetőtér beépítéses, az 

elmúlt évtizedekben épített ház. A népi lakóházak utcai homlokzatainak 

eredeti nyílásrendje eredetileg jellemzően a 2 ablak és tornácajtó volt, 

amiből napjainkra is maradtak meg ilyen épületek. Kisebb szélességű 

épületek esetében eredetileg is csak két ablakot nyitottak az 

utcafronton. Nagyobb tömegű, illetve a polgárosodás jegyeit tükröző 

épületek esetében az utcára merőleges tengelyű kialakítás is 

megtalálható. Ezek az épületek nagyrészt saroképületek, amelyek 

tovább gazdagítják az utcaképeket. 

A Béke tér és környezete tekinthető a településközpontnak, ahol Gerjen 

közintézményeinek (művelődési ház, polgármesteri hivatal épülete, 

általános iskola) és üzleteinek nagy része található. Ezek az épületek, 

valamint a tér további egyediséget adnak Gerjennek. 

A lakóutcák viszonylag széles keresztmetszettel létesültek, amelyekbe 

így nagy szélességű zöldsávok, fásítások is befértek, kellemes 

hangulatot biztosítva. 

A főépületek mögött, az udvar belsejében helyezkednek el a kiszolgáló 

és gazdasági épületek, vagy a főépülettel szemben kis épület, 

„nyárikonyha” formájában. 

Az áttört jellegű, lábazatos kerítések mellett a tömör kivitelű téglából 

falazott kerítések is jellemzőek, amelyeket vagy bevakoltak és fehérre 

meszeltek, vagy meghagyták a téglafelületeket. Utcafrontra épített ház 

esetében a kerítés egy síkban halad az utcai homlokzattal. 

A település zöldfelületi rendszerének meghatározó elemei a családi 

házak kertjei, amelyek nagy része gondozott és pihenőkertként, 

gyümölcsösként, veteményeskertként funkcionálnak. 

 

 
A Vajda I. utca és a Béke tér csatlakozásánál lévő beépítés 

 
A Szent I. utca részlete 
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Jellemzően családi házas településrész 

 
 

A településrész a település növekedésének eredményeképp jött létre a 

történeti településrésztől déli, dél-nyugati irányban a XX. század elejétől 

kezdődően. 

A Dózsa Gy. utcától déli irányban található területet is tervezett 

kialakítás jellemzi, annyi eltéréssel, hogy az utcák erre a régi utcára 

nem merőlegesek, illetve párhuzamosak. A telkeket a történeti 

településrészhez hasonlóan alakították ki és építették be. Az 

épületeket itt is a telek egyik hosszanti oldalára, vagy attól 

csurgótávolságot tartva építették. A telekformák és méretek itt 

változatosabb képet mutatnak. Az Arany J. utcában keskenyebb és 

nagyobb (1200 -1500 m2 közötti) telkeket, míg az Ady E. utcában 700 

m2 körüli, zömökebb formájú telkeket alakítottak ki. Ehhez a 

településrészhez tartozik még az Alkotmány utca és Jókai M. utca 

környezete, amelyek egyben kijelölik a település esetleges bővítésének 

irányait is. 

A településrészen a sátortetős, illetve a tetőtérbeépítéses lakóházak 

gyakrabban megtalálhatóak, de ennek ellenére egységes utcaképek 

jöttek létre. 

 Az Alkotmány utca Dózsa Gy. utcától északra lévő részén az elmúlt 

évtizedek divatja szerint épültek a házak, viszont mivel közel egyidőben 

alakult ki ez az utcaszakasz, egységes utcaképet eredményezett. 

 

 
A jellemző családi házas rész utcaképei 
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Tájképvédelmi és ökológiai szempontból frekventált terület 

 
A tájképvédelmi területek lehatárolásának célja a tájkarakter és a 

természeti, művi tájképi értékek védelme, valamint a hagyományos 

tájszerkezet és tájhasználat megőrzése.  

A tájképvédelmi és ökológiai szempontból frekventált területek 

övezetébe tartoznak azok a területek, ahol az emberi beavatkozások 

nyomai nem számottevőek és megmaradt a természetes környezet, 

illetve ahol a táj képe egységesnek mondható. 

Az övezetbe az országos ökológiai hálózat területei, a nemzetközi 

védelem alatt álló Natura 2000 területei, illetve a kiemelten kezelendő 

tájképvédelmi övezet területei tartoznak, amelyek a település keleti 

oldalán haladó Dunát és környezetét, valamint a közigazgatási terület 

déli és nyugati oldalán lévő volt Duna-területeket jelenti. 

A gerjeni kompállomás a természeti környezetben az emberi 

beavatkozás nyomán jött létre, amely egyedi hangulatú. A kikötő a 

komp közlekedésen kívül a település egyik jellegzetessége és 

rekreációs célokat is szolgál. 

Az értékes természeti környezet megóvása az elsődleges cél ezeken a 

területeken. 

 

 
A Duna és környezete 
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Hétvégi házas – rekreációs terület  

 
 

A belterülettől déli irányban a település közigazgatási területének keleti 

oldalán található a hétvégi házas zóna. A területen található a Mádi 

Kovács kastély, amelynek környezetében 700 m 2 alapterületű szőlő, 

gyümölcsösöket, illetve hétvégi házas telkeket alakítottak ki. A Duna 

közelsége, a természetes környezet alapfeltétele a kikapcsolódásnak, 

amely a területen biztosított. Ennek megfelelően az ingatlanok egy 

részét már beépítették, hétvégi házakat alakítottak ki rajtuk. A 

zömében hasonló kialakítású, tömegű épületek egységet képeznek a 

területen. 

 
Kialakult utcakép részletek 
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5. A településkép minőségi formálására 

vonatkozó ajánlások: építészeti útmutató, 

közterületek településképi útmutatója – 

utcák, terek, közparkok, közkertek 
 

Az 5. és 6. fejezetben bemutatott példák a szemléletformálást 

célozzák, amelyeknél a helyi hagyományokat jó érzékkel követő, abból 

kiinduló tömegalakítás, homlokzatképzés, épületrészletek tekintendők 

követendő, illetve a kedvező építészeti kialakítást ösztönző elemeknek. 

Ezek feladata a jövőbeli tervezések kiindulási alapjaként szolgálni.  

 

Ajánlások - történeti településrész 
Magassági arányok 

A történeti településrészen jellemzően földszintesek az épületek, 

viszont az épülettömegek változatosságából adódóan kismértékben 

különböző magasságúak. 

A földszintes, hagyományos tömegű lakóházaktól eltérő magassággal 

rendelkezik a templom, illetve a történeti, polgárias jellegű házak és az 

intézmények épületei. 

Fentiekre tekintettel többszintes épületet nem javasolt kialakítani, 

tetőtér-beépítés azonban indokolt esetben  megengedhető.  

Helyi védett épület ingatlanán a védett épület tetőgerincénél a telken 

belül létesített új épülettömeg, illetve új bővítmény tetőgerinc-

magassága a régi épületnél lehetőleg ne legyen magasabb. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 



                        

23 

 

Alkalmazandó tetőhajlásszög 

Az alkalmazandó jellemző tetőhajlásszög a meglévő épületek 

tetőhajlásszögéhez igazodva kerüljön kialakításra, amely főépület, 

épületszárny építése esetén jellemzően 30° - 45° közötti.  

Kivételt képezhetnek a nagyobb tömegű épületek, intézmények 

tetőkialakításai, ahol az előnyösebb tömegképzés miatt ettől el lehet 

térni. 

 

 

 
 

 

Épületek színezése, anyaghasználat 

Az épületek homlokzatait vakolt felülettel, vagy a helyben 

hagyományokkal bíró nyerstégla burkolattal, illetve ezek harmonikus 

kombinálásával javasolt kialakítani.  

A homlokzatok színezésénél a fehér, illetve az átgondolt, nem rikító, 

úgynevezett földszínek használatára kívánatos törekedni. Kerülni kell a 

harsány színek alkalmazását a homlokzatokon, valamint a 

nagyáruházakban megvásárolható „épületdíszeket”, amelyek nem 

illeszkednek a helyi hagyományokhoz. 

Helyi védelem alatt álló, újabban "modernizált" épületeknél a 

homlokzatok rekonstrukciója szükséges az eredeti felületképzések 

helyreállításával. A homlokzatokat az eredeti, vagy a településen 

hagyományosan használt színezéseknek megfelelően kell kialakítani. 

A tetők fedésénél elsődlegesen az égetett agyagcserép használata 

javasolt, de az égetett cserép színárnyalatait és formáját tökéletesen 

utánzó betoncserép, vagy ún. cserepes lemez is megfelelő 
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Megfelelő telepítés, tömegformálás 

A történeti településrészen az oldalhatáros, fésűs beépítés a 

legjellemzőbb. Ezen felül L alaprajzú, szélesebb épület esetén, amikor 

az épület utcai szárnya utcával párhuzamos tengelyű, hézagosan zárt 

sorú jellegű beépítés is megfigyelhető. 

A településmagban az oldalhatáros, fésűs beépítés a legjellemzőbb, de 

néhol találunk zártsorú illetve hézagosan zártsorú beépítést is. Ilyen 

jelleg általában a saroktelkeknél figyelhető meg. 

Oldalhatáros beépítés esetén előkert nélkül, vagy néhány méter 

mélységű előkerttel a kedvező tájolást eredményező módon 

oldalhatárra telepítették a főépületet, hagyományosan utcára 

merőleges tetőgerinccel.   

A melléképületeket (istállók, ólak, pajták, színek) általában a főépület 

hosszanti folytatásaként, illetve a főépülettel szemben (nyári konyha) 

helyezték el.   

Az épületeket a hátsókert irányába, a meglévő épület folytatásaként 

célszerű bővíteni, vagy ha elég széles a telek akkor a fent leírtak 

alapján, a helyi hagyományoknak megfelelően.  

A kiszolgáló épületeket (gépkocsitároló, műhely, stb.) a főépülettel 

összhangban javasolt kialakítani, amely vonatkozik a telepítésre, 

tömegarányokra, anyaghasználatra is.  

Az épületeket jellemzően magastetővel javasolt kialakítani. 

Középületeknél, illetve 9 m-nél szélesebb tömegű épületeknél utcával 

párhuzamos tetőgerincet javasolt kialakítani. 

Az utcai homlokzatoknál nem javasolt erkély, terasz, loggia jellegű 

épületrészek kialakítása. 
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Kerítések kialakítása 

A kerítések kialakításánál elsődlegesen az áttört jellegű, téglapillérek 

között fa- vagy kovácsoltvas rácsos kerítés, illetve a hagyományos 

formájú tömör téglakerítés  létesítése javasolt.   

A kerítés készülhet téglából, nyers felülettel, illetve vakolva és 

jellemzően fehérre színezve. A kerítéseket javasolt pillérekkel tagolni, 

illetve a pilléreket a hagyományos formákat követő, lapos gúla alakú 

fejezettel ellátni. A jellemző zárókő gúla alakú, amely lehet téglából 

kialakított, illetve beton is. 

A kerítéseket úgy kívánatos kialakítani, hogy formájukban, 

anyaghasználatukban illeszkedjenek a főépülethez, illetve 

környezetükhöz. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ajánlások - Jellemzően családi házas övezet 
Magassági arányok 

A településrészen jellemzően lakótelkek találhatóak, családi házakkal. 

A főépületek jellemzően földszintesek, csak néhány helyen ékelődik be 

az utóbbi évtizedekben épített kétszintes épület, illetve alakult ki 

kétszintes épületekből utcarész. 

Javasolt a „Történeti településrész” fejezetben megfogalmazott módon 

a környezethez és a szomszédos ingatlanokhoz történő alkalmazkodás 

a magassági arányok tekintetében is. 
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Alkalmazandó tetőhajlásszög, tetőforma 

A településrészen nyeregtetős, kontyolt nyeregtetős és sátortetős 

épületek is előfordulnak. Az új épületeket lehetőség szerint 

nyeregtetővel javasolt lefedni. 

8 m-nél szélesebb tömegű épületek tetőidomát utcával párhuzamos 

tetőgerinccel javasolt kialakítani. 

Az alkalmazandó tetőhajlásszög új épület, épületszárny építése esetén 

jellemzően 30° - 45° közötti. A túl magas, illetve a túl alacsony 

hajlásszögű tetők nem illeszkednek a településrész utcaképeibe. 

Javasolt az egyszerű tetőformák alkalmazása. Új lapostetős, kis 

hajlásszögű tetős („mediterrán”), valamint manzárd-tetős épületek 

építése nem kívánatos. 
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Megfelelő telepítés, tömegformálás 

A településrész ingatlanai oldalhatáros beépítésűek, kis előkerttel, más 

beépítési mód nem jellemző. A beépített ingatlanok esetében a 

főépület az oldalhatáron, vagy attól kis távolságra helyezkednek el. A 

főépítmény folytatásában a kiszolgáló, gazdasági épületek, tárolók 

találhatóak.  

Új épületet a kialakult és jól működő fent említett megoldások alapján 

célszerű elhelyezni, azzal, hogy a telek oldalhatárától csurgótávolságot 

(0,5 -1 m ) javasolt tartani. Ezzel épületünk körüljárható lesz, ami az 

esetleges karbantartási, felújítási munkák során megkönnyíti a 

munkálatok elvégzését a ház minden oldalán. 

Az épületek telken belüli elhelyezkedése jellemzően az utcára 

merőleges rendszerű. 

Az épületeket hosszanti irányban, a telek belső irányába, a meglévő 

épület folytatásaként célszerű bővíteni, amennyiben a telek adottságai 

lehetővé teszik. A kiszolgáló épületeket (tárolók, garázs, ól) a 

főépülettel összhangban javasolt kialakítani, ami vonatkozik a 

telepítésre, tömegarányokra, anyaghasználatra is.  

  
 

 

Épületek színezése, anyaghasználat 

Főépítmény tetőfedő anyagaként műanyag hullámlemez, hullámpala 

alkalmazása nem javasolt.  

Az épületek homlokzatainak alakításakor a rikító, harsány színek 

mellőzésére ajánlatos törekedni. 
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Kerítések kialakítása 

A kerítések kialakításánál az áttört jellegre kell törekedni. Lábazatos, 

pillérek közti kovácsoltvas, vagy lécbetétes kerítések kialakítása 

javasolt.  

Ezen felül a tömör, falazott kerítések is megjelenhetnek, amennyiben 

kialakításukban illeszkednek a főépülethez, illetve környezetükhöz. Ez 

a településre jellemző kialakítás a téglából falazott kerítés látszó 

téglafelülettel, illetve a vakolt, általában fehérre, vagy a főépülethez 

igazodóan színezett meszelt tömör kivitel.  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Utcák, terek, közparkok, közkertek, fasorok 

A település utcái részben fásítottak. Gerjen utcáinak nagy részében 

fasorok telepítése elképzelhető, amennyiben a felnőtt faegyedek 

lombkoronája nem lóg bele az utak űrszelvényébe, valamint nem 

akadályozza a légvezetékeket. Ezen felül arra is gondolni kell, hogy a 

járdáknál a fák alsó ágai legalább 2,2 m magasságtól induljanak, tehát 

a gyalogosok közlekedését ne akadályozzák. 

Az örökzöldek, illetve tujafélék telepítése kerülendő, tekintettel arra, 

hogy nem őshonosak, valamint ezek a növények a téli időszakban sem 

engedik át a fényt, így gátolják az épület benapozását. 

A terek, közkertek értékes faegyedeit, zöldfelületi elemeit továbbra is 

karban kell tartani, a kiöregedett fák helyére újabbakat ültetni. 

Ezen felül virágládákkal, kandeláberekre szerelt virágtartókkal, vagy pl. 

kerítésre futtatott kúszónövényekkel még esztétikusabbá tehető a 

környezet. 
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Ajánlások – hétvégi házas –rekreációs terület 
 

Magassági arányok 

A területen javasolt földszintes épületek kialakítása. A tetőtérbeépítés 

lehetséges.  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Alkalmazandó tetőhajlásszög, tetőforma 

Az alkalmazandó jellemző tetőhajlásszög a meglévő épületek 

tetőhajlásszögéhez igazodva kerüljön kialakításra, amely jellemzően 

30° - 45° közötti. 

A tetőforma kialakításánál főépület esetében javasolt a nyeregtető 

alkalmazása. 
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Megfelelő telepítés, tömegformálás 

Az épületeket a telek kedvező, illetve az utcában kialakultak szerinti 

telek oldalhatárra, vagy attól eltartva kis távolságban (0,5 – 1 m) 

ajánlott telepíteni.  

A tömegalakításnál az egyszerű épülettömegekre, téglalap alaprajzból 

érdemes kiindulni. 

                   

 

 

Kerítések kialakítása 

A területen a környezetből kirívó, valamint tömör jellegű kerítések nem 

jellemzőek és továbbra is kerülendő az alkalmazásuk. Területünk 

lehatárolására élősövényt, vagy áttört jellegű léckerítést, az 

oldalhatároknál esetleg dróthálós kerítést alakítsunk ki.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajánlások – Tájképvédelmi és ökológiai szempontból 

frekventált területek 
E területen épületek csak elvétve létesülhetnek, ezekre elsődlegesen a 

hétvégi házas területekre már említett ajánlások a mértékadóak.  

 A tájkarakter védelme érdekében az elektromos légvezetékeket és 

hírközlési építményeket nagy körültekintéssel szabad csak elhelyezni, 

mivel ezek gyakran több kilométer távolságból is zavaróak lehetnek. 

 

 

 

Egyéb ajánlások 

 
Sajátos építményfajták, egyéb műszaki berendezések 

elhelyezésére vonatkozó ajánlások 

A történeti településrészen  az utcák, közterületek felett áthaladó 

légvezetékek földkábellel történő kiváltásával a településkép tovább 

javulhatna. 
A sajátos építmények (pl. hírközlési, energiaellátási építmények, 

víztorony) a tájképet és településképet rendszerint negatívan 

befolyásolják. Gerjen közigazgatási területén a történeti 

településrészen, a jellemzően családi házas övezetben, a hétvégi házas 

területen, illetve a tájképvédelmi- és ökológiai szempontból frekventált 

területeken nem kívánatos az efféle sajátos építmények elhelyezése. 

Fenti építmények viszont hozzátartoznak a település működtetéséhez. 

Ezen építményeket javasolt elsősorban a településkép-védelmi 

területeken kívüli területen elhelyezni. Itt is törekedni kell az 

építmények tájba illesztésére, a környezetet nem zavaró kialakításra.   
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Reklámhordozókra, közterületi homlokzatok vonatkozó 

ajánlások 

A község közterületein jelenleg nem találhatók településképet zavaró 

reklámhordozó eszközök. Közterületen reklámhordozókat csak 

korlátozott számban és korlátozott felület-nagysággal, a valóban 

indokolt mértékben célszerű megengedni.  

Főépítmények közterület felé néző homlokzatait építészetileg egységes 

megjelenéssel kívánatos kialakítani. 

Közterület felé néző homlokzaton parabola antenna, szerelt kémény, 

klíma kültéri egység elhelyezése kerülendő.  

Magáningatlanokon megjelenő cégtáblákat, cégéreket, hirdetményeket 

csak az adott épület, építmény megjelenését nem zavaró, nem kirívó, 

és az architektonikus elemekkel összehangolt módon kívánatos 

elhelyezni. 
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6. Jó példák bemutatása: épületek, 

építészeti részletek (ajtók, ablakok, 

tornácok, anyaghasználat, színek, 

homlokzatképzés), kerítések, kertek, 

zöldfelületek kialakítása 

 

A jó példák szemléletformáló jellegűek. Cél a jellegzetes épületek, 

épületrészek, építmények bemutatása példákon keresztül, amelyek egy 

épület átalakításánál, felújításánál, vagy új épület létesítésénél 

hangulat, megjelenés, anyaghasználat tekintetében kiindulási alapot 

képezhetnek a tervezésnél. 

A település épületállományának nagy része a XIX. század végétől, a XX. 

század közepéig létesült. Ezeket az épületeket az idők folyamán 

természetesen átalakították, bővítették, de általánosságban 

elmondható, hogy a település jó értelemben vett vidéki hangulatát 

sikerült megőrizni. A XX. század második felétől új házak, házsorok is 

épültek, amelyek más karaktert képviselnek, de szerencsére 

megmaradt a település eredeti karaktere, jellemző településképe. 

Minden épület magán viseli a korának megfelelő sajátosságokat. 

Elmondható, hogy a gerjeniek büszkék múltjukra és ennek megfelelően 

fontosnak érzik identitásuk megtartását, ami az épített környezet 

megóvásán is jelenti. Ez egyes magánépítkezéseknél, szép régi 

épületek mintaszerű felújításánál is tetten érhető. 
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Épületfelújítások példái I. 

 
Polgári lakóház felújítása 

 

A saroképület tömegében, telepítésével, részletképzéseivel az egyik 

legszebb ház Gerjenben. A felújítás során az eredeti részletek 

megóvására törekedtek. Ezen felül a homlokzati színezés során a sárga 

visszafogott árnyalatait alkalmazták, ami harmonikus összhatást 

eredményezett. 

 

 

 

 
Épületfelújítás 

 

A település egyik jellegzetes háztípusa a „füles” homlokzatos ház. A 

kisebb tömegű épülete utcai homlokzatát megemelték, ami által az 

épület nagyobbnak tűnik. Az oldalhomlokzatok és az utcai párkány 

különböző magasságú, amelyet a „fül” hidal át és teszi egyedivé az 

épületet. A lakóház felújítása, tetőcseréje során megtartották az eredeti 

tetőformát, homlokzati kialakítást, megőrizve az épület eredeti jellegét. 
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Épületfelújítások példái II: 

 
Lakóház teljes felújítása 

 

Az épület eredeti tömegét megtartva újították fel a házat. A tetőn a 

vörös színű tetőcserép használatával, valamint a homlokzati vakolat 

színezésénél a fehér szín használatával az utcaképbe illő felújítást 

láthatunk. Az utcai homlokzatot a sötétbarnára festett zsalugáterek 

teszik mozgalmassá. 

 

 

 

 

 
Kerti kiülő  

 

A pihenést szolgáló kiülőt az előzőekben bemutatott lakóházzal 

összhangban alakították ki, amelyet az azonos szín és 

anyaghasználattal, valamint tömegformálással értek el. A lakóház a 

településre jellemző tornáccal rendelkezik, amelyet négyszög 

keresztmetszetű tornácoszlopok határolnak. A kiülő tartópilléreit a 

tornácoszlopok arányaiból kiindulva alakították ki, tovább erősítve ezzel 

a két épület közti kapcsolatot. 
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Lakóház  

 

A házat az utcában kialakultak szerint a telek északi oldalhatárára 

telepítették. Az épület tömege szintén követi a környezetében lévő 

lakóházak tömegét. Az épület nem túl széles, így nem hivalkodó. A 

nagyobb alapterületet a keresztszárny építésével érték el, ami a 

telekbelsőben található így nem bontja meg az utcaképet. A homlokzat 

sárga színe, valamint a vörös kerámiacserép szintén illeszkedik a 

település hangulatához. 

 

 
Épülő lakóház 

 

 

 

 

Az építési munkák alatt álló családi ház lényeges, a településképet 

befolyásoló kialakításai már láthatóak. Az épület tömege, a homlokzati 

felületek egyszerűek, letisztultak, a hagyományokhoz illeszkednek. A 

nyeregtetős, a hagyományokat követő tetőhajlásszögű épület 

cserépfedéssel ellátott. 
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Melléképület  

 

A főépület mellett a kiszolgáló épületek, melléképületek is fontosak egy 

porta életében. A településen hagyománya van a családi ház mellé 

épített mellépület, nyárikonyha létesítésének is. A példaépületet nem 

bontották el, hanem szépen felújították, így az utcafrontra épített épület 

homlokzata továbbra is növeli az utcakép minőségét. 

 
Homlokzat felújítás 

 

Napjainkban is található számos népi jellegű lakóház a településen. 

Azoknál az épületeknél, ahol tulajdonosa büszke az épületre és a ház 

rosszabb műszaki állapotában is meglátja a szépet és ennek 

megfelelően újítja fel, a település identitását erősítő, utcaképbe 

illeszkedő épületekkel találkozhatunk. 
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Példák faluképbe illeszkedő új épületekre 
 

 
Új épület példája 

 

Az épület a településen található népi illetve polgári jellegű épületektől 

tömegformálásában eltér, viszont az utcára merőleges épületszárny 

kialakítása miatt nem környezetidegen házat építettek. A 

hagyományokon alapuló utcára merőleges irányú telepítés, a fehér 

homlokzati színezés, a vakolatsávok alkalmazása, a nyeregtető, 

valamint a cserépfedés mind a településképbe történő illeszkedést 

segítik. A tömör, falazott kerítésszakasz a cserépsor lezárással, 

valamint fehér színezésével enyhíti a zárkózottságot. Az áttört jellegű, 

lábazatos, deszkabetétes kerítésszakasz engedi megmutatni az 

épületet és a háznál alkalmazott anyag és színekből kiindulva egységes 

képet ad a portának. 

 
Új lakóépület példája szomszédos településről 

 

Az épület kis előkerttel létesült. Az épület kortárs építészeti formálású, 

mégis érződik a környék építési hagyományaiból történő kiindulás. Az 

ablakok nem szimmetrikus kiosztásúak, de követik arányaikban a 

hagyományos ablakokat. A Gerjenre is jellemző tornác kicsit más 

formálásban, de megjelenik. A homlokzati színezés egy színből indul ki, 

ezáltal nyugodt, esztétikus kialakítást kapott a homlokzat. A 

vakolatsávok kialakításánál nem másolták az elődök által kialakított 

formavilágot, mégis utalnak a hagyományokra. A házhoz tartozó kerítés 

anyaghasználatában, kialakításában szintén esztétikusan kialakított. 
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Építészeti részletek 

 
Eredeti zsalugáteres ablak igényes felújítása 

 

 

 

 

 

 
Homlokzatszínezésnél minden épületrészlet színe egymással összhangban kerüljön 

kiválasztásra 
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Az épület homlokzatát pozitívan befolyásoló  spalettás ablak 

 
Az igényes részletkialakítások tovább gazdagítják a homlokzatot 
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Nyílászárók, spaletták, korlát egy stílusban 

 

 

 
Esztétikus cserépfedés és homlokzatszínek 

 

 
Elmúlt évtizedekben épített lakóház  részlete 
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Példák a településképhez illeszkedő kerítésekre 

 
Népi lakóház téglapilléres kerítése kovácsoltvas kapuval 

 

 
Áttört jellegű új építésű kerítés  

 

 

 
A kerítéselemek természetes színeikkel környezetükbe illeszkednek 

 

 
Kerítések festésénél a nem rikító színhasználat tovább növeli kerítésünk esztétikáját 
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Zöldfelületek, kertek, közterületek 

A kert teremti meg a kapcsolatot a természettel, ahol pihenni, 

kikapcsolódni lehet. Új épület építésekor törekedni kell a meglévő fás 

szárú növények megtartására, a burkolt felületek arányának 

csökkentésére a zöldfelületek növelésével. Érdemes mind árnyékot adó 

fákat, mind pedig cserjéket, évelőket ültetni, amelyek az esztétikai és a 

mikroklímára gyakorolt pozitív hatásuk mellett a térhatárolást, illetve 

takarás célját is szolgálják.  

A jól megválasztott növényanyag kisebb ápolási munkával jár. Az őshonos 

növények mellett célszerű a szárazságot jól tűrő virágos cserjék, vastag 

levelű (pozsgás) fajok, illetve díszfüvek telepítése. A lakóházak előtti 

keskeny zöldsávokban is javasolható évelőket, alacsony (törpe-) cserjéket 

ültetni.  

A település közterületeinek igényes kialakítása és folyamatos gondozása 

jelentősen növeli a településről kialakuló pozitív benyomást az átutazók 

számára is. 

 

 

 
A Béke tér az értékes, idős fáival 
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A Béke téren kialakított játszótér padokkal 

 
Teresedésben kialakított virágágyás 

 
Esztétikus és ötletes közterület kialakítás 
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7. Jó példák bemutatása: sajátos 

építményfajták, reklámhordozók, egyéb 

műszaki berendezések 
 

Az épületben folyó tevékenységet reklámozó cégér a reklámozás egyik 

olyan eszköze, amely jól látható, de nem nyomja el környezetét, hanem 

az épülethomlokzat szerves részét képezi. 

 

 

  
Cégérek környékbeli településről 

 

 
Az épület homlokzati színezéséhez illeszkedő színű cégfelirat 

 

 
Az épület tetősíkjából kiugró cégfelirat nem zavaró a visszafogott színválasztás miatt 
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Információs tábla 

 

 

A település történetét és további információkat szolgáló informácós 

felület, tájékoztató táblát fa szerkezetű oszlopok tarják. A tábla jól 

észrevehető helyen van, viszont a visszafogott színhasználat miatt 

mégsem hivalkodó. 

 
A település üdvözlő táblája 

 

 

Gerjen elköszönő és üdvözlő táblája a többi közterületi bútorhoz, 

építményhez hasonlóan fából készült, ami egységes hatást kelt ezen 

berendezéseknél. A település címere is látható az építményen, ami 

egyből további információkat árul el a településről. Az építmény 

környezete gondozott, amit a virágládák a virágok kihelyezésével még 

esztétikusabbá tettek. 
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