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„…abból, ami éppen kéznél volt, akkorára, hogy még éppen elég legyen, és olyanra, hogy ne
kelljen szégyenkezni miatta…”

/Kunkovács László: Ősépítmények/

Az építészetet szokás
megfagyott zeneként
emlegetni. És valóban nagyon
sok hasonlóságot találhatunk
egy zenemű és az építészet
között.

Az építészet sokszínűségét a változatos
utcák, terek, épületek sokasága adja, mint
egy zenekarban a sokféle hangszer:
vonósok, fúvósok, ütős hangszerek.
Ugyanakkor, ha ezek egymásra tekintet
nélkül zenélnek, lehet külön-külön még szép
dallam

Mindenki szép házat szeretne. Házvásárlásnál könnyű helyzetben vagyunk, hiszen csak el kell
dönteni, az általunk megfizethető épületek közül melyik tetszik igazán. Nehezebb azonban a
helyzet, ha új házat építünk. Lehet-e egyáltalán szép házról beszélni, mikor mindenkinek más az
ízlése? Hogyan tudjuk előre a tervezésnél, hogy végül szép lesz-e a házunk?

Abban mindenki egyetért, hogy szép házat érdemes építeni, mert
– a házunk használati joga ugyan csak a miénk, de szépsége mindenkié,
– ha szép házban élünk, szebb életünk lesz benne
– a sok szép ház együtt kultúrateremtő erő,
– ráadásul a saját épített kultúrájú országra az egész világon elismerően tekintenek.

De azért is érdemes szépet építeni, nehogy megszóljon a szomszéd...
A lakóházak szépségéről megoszlanak a vélemények. Általános építészeti szabályok híján az
egyes házak megjelenése igen eltérő lehet, ami sokszor zavaros településképet eredményez.
Hagyományos építészetünkkel elvesztettük a kapcsolatot, már nem emlékszünk azokra az
elvekre, amelyek a szép, régi faluképeket eredményezték:

Filep Sándor
polgármester
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Bevezetés
A kézikönyv elsősorban a települési döntéshozók és a lakosság tájékoztatását segítő,
szemléletformáló kiadvány.

Vásárosnamény bemutatásával, értékei megismertetésével és építészeti útmutatóval tárja fel az
épített környezet szépségeit.
Bevezeti az olvasót az építészeti értékek tárházába, hogy mindenki olyan házat tudjon építeni, ami
önmagában is értékes, ugyanakkor a településképéhez illeszkedik, azt ízléssel viszi tovább.

Az ajánlások nem tekinthetők kötelező jellegűnek, a céljuk nem a tervezési szabadság megkurtítása,
uniformizálása, hanem éppen a valós értékek megismertetése, a sokféle izgalmas lehetőség
feltárása.

A kézikönyv nem egy merev, lezárt egész, hanem nyílt, hozzászólást és változtatást lehetővé tevő
kezdeményezés kíván lenni. Folyamatosan tovább íródik, ezért, ha újabb szép ház születik, annak a
képe bekerülhet, sőt be is kell, hogy kerüljön a könyvbe, ezáltal büszke lehessen rá építtetője,
tervezője, kivitelezője és a település egyaránt.

A kézikönyv minden évben nyomon követi az újdonságokat, és gazdagabb képet mutat a
településről.
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A régi faluképekre legtöbben nosztalgiával
emlékezünk, pedig azok szépségét éppen az
adta, hogy a falu lakói egységesen
gondolkoztak arról, hogy milyen is egy
lakóház. A sok közel egyforma, csak
részleteiben különböző épület összessége
szépen kiadta a tájegységekre jellemző
karaktert, így beszélhettünk kultúrtájakról.
Ma már jóval több lehetőség áll
rendelkezésünkre az építéshez, mint
eleinknek és általában az építőanyagokat
sem a természetből gyűjtjük össze, ahogy ők
tették. Az sem lehet cél, hogy mindenki
egyforma épületben lakjon, hiszen a korábbi
világgal ellentétben jóval nagyobb az
egyének közötti különbség, ami
mindenképpen kifejezésre fog jutni
lakóházaink építésénél is.

Modern, mai, épített kultúrtájról abban az
esetben beszélhetünk, ha az
adott településen élők valamilyen
mértékben figyelnek egymásra. Épületeikkel
nem túllicitálják, hanem
kiegészítik egymást. Ehhez sokszor jól jön a
kevesebb több elve, amivel ma is korszerű,
egyszerre divatos és időtálló, minden igényt
kielégítő házakat építhetünk.

Vásárosnamény Magyarország észak - keleti
részén, Szabolcs- Szatmár- Bereg megyében,
a Tisza, Szamos, a Kraszna és a Túr folyók
találkozásánál fekszik. Az országban az
egyetlen olyan város, amely közigazgatási
területén négy folyó található. Ez lehetőség
és felelősség is egyben.

A város a beregi térség oktatási, kulturális,
egészségügyi, gazdasági, kereskedelmi,
idegenforgalmi és közlekedési centruma.

2. Vásárosnamény bemutatása
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„ A szépet a kevésbé széptől sokszor csak nagyon kis különbségek választják el."

/Janáky István/

Itt található a Felső-Tisza vidék legjobb
adottságú Tiszai szabad strandja. A város
kiemelkedő látványossága a tájegység
páratlan régészeti, néprajzi értékeit és
történetét bemutató Beregi Múzeum.
A turisták által is elismert gyűjteményének
2007-től a felújított Tomcsányi-kastély ad
otthont.
A belváros jellegzetes épülete a műemlék
református templom. A városnéző
látogatónak a Szatmár - Beregi táj
ételkülönlegességeit is érdemes
megismerni. A város vendéglátási
kapacitása megyei viszonylatban is
kiemelkedő.
2010-ben lettem Vásárosnamény
polgármestere. Eddigi munkám során
számos kihívással, feladattal találkoztam.
Munkatársaimmal közösen azon dolgozunk,
hogy városunkban minél élhetőbb
környezetet sikerüljön megteremtenünk.
Igyekszünk felkutatni a városunk számára
értékes és előnyös lehetőségeket.
Tanulmányok, pályázatok írásával a lehető
legkedvezőbben próbáljuk meg kihasználni
a hazai és az uniós pályázati lehetőségeket.

Törekszünk arra, hogy fejlesszük
városunkat, munkahelyeket teremtsünk,
hogy a városlakók valóban érezhessék, hogy
biztonságuk és boldogulásuk egyaránt
fontos nekünk. Vásárosnamény és környéke
rengeteg látnivalót rejt magában, lakói
kedves, vendégszerető emberek.
A település igaz kitörési pontja a turizmus, a
turisztikai fejlesztések.
Ehhez szükséges és elengedhetetlen a
tervezett és ízléses városi arculati kép
kialakítása.
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VÁSÁROSNAMÉNY, VITKA,
GERGELYI ÉS UGORNYA

A négy település közül először Naményneve
tűnik fel az okmányokban 1214-ben, amikor a
Hontpázmány nembeli Sebős falujából való
Pósát erőszakos pénzlopással vádolták; ekkor
Numen és Nomen formában írták.

Namény 1357-től már vásártartási joggal
rendelkezett, amelyet 1418-ban Zsigmond
király megerősített, amikor is Lónyay Ferenc
fiának, Györgynek kiváltságot adott, hogy
Naményban évi és heti vásárokat
tarthassanak. Évi négy vásárra nyer jogot.
Innen ered nevének "Vásáros" előtagja.
1494-ben Naményt mezővárosként
(oppidum) említik.

Vásárosnaményban meghatározó szerepet
játszott a Lónyay család. A Lónyayak a
honfoglalással egy időben kerültek a
térségbe. A XIV. században Namény már a
Lónyay család birtokában volt.

Namény már a XVIII. század első felétől két
rangos kastéllyal is rendelkezett: a település
északi végén a Lónyayak kastélya, amelyet
utolsó tulajdonosáról Tomcsányi-kastély néven
ismernek és a település keleti szélén az Eötvös-
kúria.

Gergelyineve elég későn, 1425-ben tűnik fel
először, Ugornya nevét viszont már korábban
1389-ben említik. Gergelyit és Ugornyát 1938-
ban egyesítették. Teljesen csak azért nem
épülhetett egybe, mert közöttük volt és van a
közös temető. Ettől függetlenül mai napig is
közösen működnek a közintézmények, az iskola,
a tanító, a pap. Mindkét településrésznek külön
temploma és presbitériuma van. Vitka nevét
először 1300-ban említik. A legkorábbi iratokban
Wythka, Vydka, Vytka formában fordul elő.
Vásárosnaményt 1979-ben nyilvánították
várossá, ekkor csatolták hozzá Vitkát és
Gergelyiugornyát.
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3. Örökségünk

A templom gótikus elemeket is magában
hordoz, mint a zárókő, vagy az
ablakpárkány.

A templom bejárata közvetlen a főutcáról
nyílik, azonban hátsó íves kupolás része csak
akkor bukkan fel, mikor a Tiszát átívelő
hídról visszapillantunk a lemenő nap
fényében sugárzó belvárosra.

Városunk látképéből kimagaslik országos
védelem alatt álló műemlékünk, a
Református templom. A neobarokk
stílusú templom 1937-ben épült.

A mai templomban megőrizték a helyén
álló, régi templom egyik gerendáját, mely
a karzat egyik védőkorlátját alkotja.
Ugyancsak az elbontott templom
gerendáiból készült a jelenlegi szószék.

1763 - 1787 1806 - 1869 1869 - 1887

Az Első Katonai
Felmérés A Második

Katonai Felmérés
A Harmadik
Katonai Felmérés

Országosan védett műemlékek:

REFORMÁTUS TEMPLOM
(Vásárosnamény, Szabadság tér)
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„ …. temetésemnek hellye pedig … légyen az
Aranyos Megyesi templom, az én tőlem készített új
síromban, az én első szerelmes házas társam
mellett, mert noha ennek előtte való rendelésem
szerint temetésemnek helye az Vásárosnaményi
templom … ”

/Lónyay Zsigmond, 1648/
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A főutca egyik ékköveként van jelen a
településen a Tomcsányi kastély épülete.
Az letisztult díszítettséggel rendelkező
kastély 1728-ban épült.
Jelenlegi barokk formáját a 18. század
utolsó harmadában, a két sarokszoba és az
árkádos tornác hozzáépítésével nyerte el.

A kastély 2007. augusztusában a felújítását
követően a Bereg múzeumnak ad otthont.
A kastély országosan védett műemlék.

TOLMÁCSY KASTÉLY –
( Vásárosnamény, Szabadság tér
26.)

RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM
(Vitaka, Damjanich u. 19.)

A tornyos, fakarzatos, barokk stílusú
templom Vitka településrész életében
szakrális épületeként van jelen, melyet
1795-1815 között emeltek.

A templomot Nagyboldogasszony
tiszteletére szentelték fel.

EGÉSZSÉGHÁZ
(Vitka, Matuzsa György u. 2.)

Hagyományos alföldi népi építészetet
magába foglaló épület. Tetőfedése nád, a
sárral tapasztott, fehérre meszelt homlokzat
ragyogóvá teszi az épületet, kiemelve az
utca hétköznapi hangulatából.
Hozzá hasonló építészeti adottságokkal
rendelkező épületet egy helyen találunk a
településen, azt is Gergelyiugornyán.
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Helyi építészeti védelem alatt álló
épületek:

A vasútállomás épülete - a források szerint
- már 1939-ben meghatározó szerepet
töltött be a város életében. Utasokat
fogadott és a vonatirányításért felelős
vasutas kollégák munkahelyét biztosította.

A közelmúltban felújított épület, múltat
idéző különleges karaktere főként a
peronok felőli oldalon teljesedik ki.
Figyelemre méltó az épület és a mellette
álló faragott lámpaoszlop együttesen
alkotott különleges hangulata.

VASÚTÁLLOMÁS –
(Vásárosnamény, Radnóti utca)
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SZABADSÁG TÉR HELYI VÉDELEM ALÁ VONT
ÉPÜLETEI

A város szívében sétálva, több a
19. század hangulatát idéző
épületre is figyelmesek lehetünk.

A színhasználat, a nyílászárók
körül megjelenő homlokzati
díszítőelemek visszatükrözik a
régmúltat jellemző építészeti
elemeit.

Ezen épületek jelenlétével a
belvárosi rész feladata annak az
építészeti harmóniának a
megteremtése, mely a régmúlt
és a mai kor építészeti igényeit
egy heterogén, de egységet
alkotó utcaképé formálja.
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Gergelyiugornya lakóházai közül kisejlik
az 1860-85 között épült református
templom.
A főhomlokzati kis ablakok bástyaként
jelenítik meg az egyébként barátságos
templomot. A nemrég felújított fehér
homlokzat és világos lemeztető jól
idomul a település utcaképéhez, ami
által jó példáját láthatjuk a szakrális
épület és a mindennapi lakóházak
kapcsolatának.

A templomban - kis mérete ellenére -
hetente több alkalommal tartanak
istentiszteletet, mely által nagy szerepet
játszik ezen városrész lakói életében.

TEMPLOM –
(Gergelyiugornya, Munkácsi u. 2.)
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ű

IMAHÁZ
(Gergelyiugornya, Óvoda u. 23.)

Stílusában az egyszerű vonalvezetést
képviseli, hasonlóan az ugornyai zömökebb,
bástyára emlékeztető templomhoz.

Homlokzati színválasztása, az épület
magassága és telken való elhelyezése a
körülötte elhelyezkedő kertvárosias
lakóövezetbe való illeszkedéséhez teljes
mértékben hozzájárul.

Már a Tiszát átívelő, Száraz-hídról szemünk
elé tárul az 1891-97 között eklektikus
stílusban épített református templom.

A tornyában 2 harangot rejtő épület világos
homlokzatával, szürke korcolt
lemezfedésével, jellegzetes festésével,
nyílászáróival és díszített tornyával hirdeti
az idelátogatónak az itt élők szakrális térhez
való erős kötelékét.

TEMPLOM –
(Gergelyiugornya, Templom u. 9.)

TEMPLOM
(Vitka, Kiss Ernő u. 2.)

Vitka település központjában áll az 1871-
ben eklektikus stílusban épült református
templom. A homlokzatot, az elől égbetörő
28 méter magas templomtorony töri meg és
osztja fel három részre. A homlokzaton apró
szemöldök párkányokat és íves ablakokat
fedezhetünk fel, melyek apró játékukkal
teszik izgalmassá az épületet.

A templom a mai napig látogatott, és a
vasárnapi istentisztelet kiemelt helyszíne.
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TERMÉSZETI ÉRTÉK
FEEDBACK

A gyertyános tölgyesekben
találunk kockásliliomot, a
keményfa ligetekben
(Dédai-erdő) keresztes
viperát, hollót és
darázsölyvet.

A természet adta lehetőség
kihasználására több
turisztikai program is
szerveződik városunkban és
városunk vonzáskörzetében
is.

Az idelátogató gyalogos,
kerékpáros, illetve kenu
túrák alkalmával fedezheti
fel a természet szépségét
és a város zajától
visszahúzódva aktívan
tölthet el pár kellemes órát.

A közeli erdők nevezetes
tavaszi csodái a hóvirág,
tavaszi tőzike, szellőrózsák,
s az erdei galambvirág
mellett a mocsári
kockásliliom, kárpáti
csillagvirág.
A terület a Tisza, Szamos,
Túr környéke értékes
élővilágának ad otthont.
Megtalálták itt a korábban
kipusztultnak hitt
pisztrángfélékhez tartozó
dunai galócát is, az emlősök
közül közönségesnek számít
a hód és a vidra. Az árterek
ligeteiben a halvány geze
fészkel.

Platánfasor, mely zöld,
természetes alagutat
képezve vezet be
bennünket Vitka
városrészbe.
Helyi jelentőségű védett
természeti terület.

A Szatmár-Beregi
tájvédelmi körzet, valamint
a folyópartok közelsége
megannyi őshonos
növényvilágot őriznek, és
egyben lakóhelyet
biztosítanak a tájunkon
jellegzetes madár és
állatfajok számára.
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ELTÉRŐ KARAKTERŰ TERÜLETEK LEHATÁROLÁSA

4. Településképi szempontból
meghatározó területek
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A településkép legidőtállóbb és egyik
legmeghatározóbb eleme a
településszerkezet.
A település szerkezete az utcákból, telkekből,
központokból (templom, iskola) közterekből,
közökből és még megannyi más funkciójú
elemből tevődik össze, melyeket
összességében vizsgálva kirajzolódik egy
olyan egyedi kép, mely sehol máshol a
világon nem lelhető fel.
Ezek a szerkezeti sajátosságok olyan
értékeket képviselnek, melyek árulkodnak a
település történetéről, kultúrájáról és
múltjáról.

Vásárosnamény város település-
szerkezetének kialakulásában meghatározó
szerepet játszott földrajzi elhelyezkedése,
valamint a Tisza jelenléte és szabályozása.
A településszerkezet alakulását jól
szemlélteti az Első Katonai Felmérés /1763-
1787/, az 1941-ben elkészült Magyarország
Katonai Felmérés, valamint a mai napon
hatályos településszerkezeti terv.

Vásárosnamény településszerkezetét illetően
útifalu szerkezeti képet mutat, mely a
szalagtelkes falu egyik fajtája.
A községen áthaladó út - meghatározó
szerkezeti elemként - hossz irányban tagolja
a település területét.

Vásárosnamény beépített területein a
területfelhasználás egységes képet mutat.
A település fekvése megfelelő hátteret
biztosít a lakóterületek kialakításának.

TELEPÜLÉSSZERKEZET
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Vásárosnamény város sziluettje viszonylag
szabályos alaprajzú többutcás település, a
horizontálisan elterülő földszintes beépítésű
területek felett kis kiterjedésű, vertikális
jellegű centrális mag uralkodik
templomtornyaival, kiemelkedő lakó- és
középületeivel.

Vásárosnamény - naményi városrésze
megannyi különböző, mégis egymással
együttes harmóniát alkotó építészeti
karaktert hordoz magában.

A történelmi városmag épületeinek
magasságát tovább folytatva nagyvárosias
jellegű társasházak tárulnak szemünk elé
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A megannyi cserjével, fával, örökzöld és
egynyári növénnyel tarkított belvárosban tett
séta remek kikapcsolódásul szolgál mind az itt
lakók mind az idelátogatók számára.
A naményi városrész kertvárosi
övezeteinkben már átalakuló kertvárosias
településrészeinket figyelhetjük meg. A mai
kor igényeihez mérten sorházakat, valamint
tetőtér beépítéssel rendelkező, tördelt
tetőformájú, osztott homlokzatú családi
házakat találunk.
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TELEPÜLÉSKARAKTER – Történelmi belváros

A belváros két részre osztható: egy történelmi belvárosra,
ahol a XIX. század második, illetve a XX. század első felében
épült zártsorú köz-, szakrális-, valamint emeletes
lakóépületek vannak jelen.
Másrészt, e belvárosi mag részét alkotják a történelmi
épületek mellett folytatólagosan jelen lévő, nagyvárosias
jellegű, általában többemeletes lakóházak és középületek.

A történelmi városrészben sétálva utazást tehetünk a korai
XX. század hangulatát idéző épületek között és
megismerhetjük városunk szakrális és régi magyar polgári
történelmét.
Ez a nagyvárosias réteg a Rákóczi út és az azt ívben határoló
Kossuth út és Szabadság tér lehatárolásában helyezkedik el.
A hatalmas méretű zártsorú épületek a jellegzetesen
magyar hagyomány képviselői.

A több évtizedes múlttal rendelkező köz- és magánépületek olykor zártsorú, egybefüggő utcaképet
alkotnak, olykor lazább, de intenzív beépítettséggel vannak jelen a településrészen.
A történelmi belváros területén a házak külalakja és telepítése heterogén.

Javasolt illeszkedési szempontok és ajánlások:
Új ház építésénél célszerű a szomszédos házak telken való elhelyezkedését figyelembe venni. Új
épületünk kialakítását vagy a meglévő felújítását, a megannyi kiszolgáló funkcióval és homlokzati
értékkel rendelkező épület között, igyekezzünk környezetünk figyelembevételével kialakítani.

A történelmi belváros településrészt településképi szempontból meghatározó területként javasolt
kezelni.
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Vásárosnamény központjának másik részét
alkotják a nagyvárosias jellegű, általában
többemeletes lakóházak és középületek.
A meglévő épületek tetőkialakítása heterogén,
jellemző a hagyományos sátortető, a tördelt
különböző hajlásszögű, valamint a lapostető is.

Javasolt illeszkedési szempontok és ajánlások:
Új ház építésénél javasolt a közvetlen
környezetben alkalmazott tetőforma alkalmazása,
valamint célszerű a szomszédos házak telken való
elhelyezkedését figyelembe venni. A nagyvárosias
hangulat megőrzése érdekében nyitott, illeszkedő
vagy növényzet telepítésével létrehozott kerítést
célszerű elhelyezni. Kerülendő a rakott, zárt
kerítés.

A lakótelep településrészt településképi
szempontból meghatározó területként javasolt
kezelni.

TELEPÜLÉSKARAKTER – Lakótelep
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A naményi városrész kertvárosi övezeteinkben már átalakuló
kertvárosias településrészeinket figyelhetjük meg. A mai kor
igényeihez mérten sorházakat, valamint a hagyományos sátortető
mellett tetőtér beépítéssel rendelkező, tördelt tetőformájú, osztott
homlokzatú családi házakat találunk.
Javasolt illeszkedési szempontok és ajánlások:
Meglévő épület felújításánál vagy új építésénél járjuk körbe
közvetlen környezetünket és a már meglévő építészeti elemekhez
igyekezzünk idomulni.

A családi házas - kertváros településrészt településképi
szempontból meghatározó területként javasolt kezelni.

TELEPÜLÉSKARAKTER – Családi házas - kertváros
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TELEPÜLÉSKARAKTER – Gergelyiugornya

Kertes házas

A kertes házas településrészt jellegzetesen
oldalhatáron álló, utcára merőleges gerinc
kialakítású, gyakran tornácos épületek alkotják.
A meglévő épületek tetőkialakítása heterogén,
de jellemzően sátortetős vagy nyeregtetős,
csonka-nyeregetetős.

A kertes házas övezetre jellemzően, a kerten
belül melléképületet fedezhetünk fel. A kertes
házak elengedhetetlen kelléke a megfelelő
méretű tároló. Telkünk rendben tartása
könnyebb, ha a tárolók, kiegészítő épületrészek
a főépülettel összhangban alakulnak ki.
Ha új melléképület kialakításán gondolkozunk,
elhelyezését javasolt az épület mögötti építési
helyen megtenni.

Az otthonos, falusias hangulat megőrzése
érdekében nyitott, utcaképbe illeszkedő kerítést
célszerű elhelyezni telkünk határában, mivel a
nyitottabb kerítés a naposabb,
átszellőztethetőbb kert élményét kelti.
Kerülendő a rakott, zárt kerítés.

Javasolt illeszkedési szempontok és ajánlások:
Újonnan építeni kívánt épület esetében,
oldalhatáron álló beépítést kell alkalmaznunk.
Javasolt a közvetlen környezetben alkalmazott
tetőforma és tetőhajlásszög alkalmazása,
valamint az épület utcára merőleges előkerttel
való kialakítása.

A Gergelyiugornya - kertes házas településrészt
településképi szempontból meghatározó
területként javasolt kezelni.
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TELEPÜLÉSKARAKTER – Gergelyiugornya
Üdülőövezet

A településrészt alapvetően két részre tudja
osztani az idelátogató. Egyrészről turisztikai
szempontból kiemelt, üdülésre és kikapcsolódásra
alkalmas területeket találhatunk, melyet a Tisza
partja biztosít számunkra. Másrészről kertes házas,
falusias hangulatot idéző utcákat fedezhetünk fel.
A Tiszavirág sétányt övező üdülőterületen újonnan
építeni kívánt épület esetében javasolt a lábakon
álló, nagy hajlásszögű, nyeregtetős épületek
kialakítása.
A folyók vízszintjének emelkedését figyelembe
véve, gondoskodnunk kell ingatlanjaink
védelméről, ezért az újonnan létrehozott
épületeket javasolt 3 méterre a föld fölé
megemelni.
Az épületeket többségében kerítés nem határolja,
ha mégis telkünk lehatárolásában gondolkozunk,

javasolt a természetes határolóelemek alkalmazása
(pl.: sövény).
A természet közelsége biztosítja az üdülés és pihenés
meghitt hangulatát, ehhez hozzájárulva ingatlanunk
előtt kiépíthetünk saját közösségi teret (bográcsozót),
mely a társasági élet szinteréül is szolgálhat.

Javasolt illeszkedési szempontok és ajánlások:
Javasolt a közvetlen környezetben alkalmazott
tetőforma és tetőhajlásszög kialakítása. Az épület
elhelyezésekor érdemes figyelemmel lenni az épület
talajtól való megemelésére. Kerítésként javasolt
természetes határoló elemeket alkalmazni.

A Gergelyiugornya - üdülőövezet településrészt
településképi szempontból meghatározó területként
javasolt kezelni.
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Juharlevelű platánfasor vezet bennünket a csendes, falusias hangulatú Vitka városrészhez.
A meglévő épületek tetőkialakítása heterogén, de jellemzően sátortetős. Javasolt a közvetlen
környezetben alkalmazott tetőforma alkalmazása és tetőhajlásszög kialakítása.
A kertes házas övezetre jellemzően, a kerten belül melléképületet fedezhetünk fel.

A kertes házak elengedhetetlen kelléke a megfelelő méretű tároló. Telkünk rendben tartása könnyebb,
ha a tárolók, kiegészítő épületrészek a főépülettel összhangban alakulnak ki.
Ha új melléképület kialakításán gondolkozunk, elhelyezését javasolt az épület mögötti építési helyen
megtenni.
Az otthonos, falusias hangulat megőrzése érdekében nyitott, illeszkedő kerítést célszerű elhelyezni
telkünk határában, mivel a nyitottabb kerítés a naposabb, átszellőztethetőbb kert élményét kelti.
Kerülendő a rakott, zárt kerítés.

Javasolt illeszkedési szempontok és ajánlások:
Újonnan építeni kívánt épület esetében, oldalhatáron álló beépítést kell alkalmaznunk. Javasolt a
közvetlen környezetben alkalmazott tetőforma és tetőhajlásszög alkalmazása, valamint az épület utcára
merőleges előkerttel való kialakítása.

Vitka településrészt településképi szempontból meghatározó területként javasolt kezelni.

TELEPÜLÉSKARAKTER – Vitka
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TELEPÜLÉSKARAKTER – Tanyák, beépítésre nem szánt területek
és külterületi mezőgazdasági majorok

DRÓN!

A településünk keleti irányban a Károlyi,
valamint a Perényi tanya területe övez
bennünket.
A modern, különleges anyaghasználat nem
figyelhető meg a területek jelenlévő
épületein.
A sok régi emléket idéző nyereg és sátortetős
épület fontos hangulatteremtő eleme ezen
településrészeknek.
A Perényi tanya jellemzően falusias, apró,
családi házas jellegével és óriási
termőföldjeivel vonja magára az ide érkező
figyelmét. Az egyszerű épületeket osztott
ablakokkal, világos vakolt felületekkel
tehetjük kellemes és meghitt hangulatúvá.
.
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A Károlyi tanyán megtalálhatjuk mindazt, ami egy
igazi majorságra jellemző. Anyaghasználat során
törekedjünk a természetes anyagok és színek
alkalmazására, mint például a cserép, a nád és a
fa. Homlokzati színezésnél, valamint tetőfedésnél
rikító anyagokat és színeket ne használjunk.
A majorok és tanyák épületei körül törekedni kell
a nagyobb méretű zöldfelület kialakítására.
A zöldfelületeken törekedni kell a termőhelynek
megfelelő őshonos növényfajok elhelyezésére.
Ezzel biztosíthatjuk környezetünk
ökoszisztémájának folyamatos rendszerszintű
működését.

Javasolt illeszkedési szempontok és ajánlások:
Újonnan építeni vagy felújítani kívánt épület
esetében, oldalhatáron álló beépítést kell
alkalmaznunk.
Javasolt a közvetlen környezetben alkalmazott
tetőforma, azaz a nyereg és sátortető
alkalmazása. Anyaghasználat során a természetes
anyagok (cserép, nád, fa) és színek használata
javasolt.

A tanyák, beépítésre nem szánt területek és
külterületi mezőgazdasági majorok
településrészeket településképi szempontból
meghatározó területként javasolt kezelni.
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TELEPÜLÉSKARAKTER – Gazdasági területek

A településünket északi és nyugati
irányban övező gazdasági zóna igyekszik
funkciójában hűen kiszolgálni az ide
települni kívánó gazdasági társaságokat.

Javasolt illeszkedési szempontok és
ajánlások:

A modern, különleges anyaghasználatú
középületek fontos hangulatteremtő
elemei településünknek. Jelenlétükkel
gazdasági, társadalmi, műszaki és
technológiai fejlődést is kifejeznek.
Az egyszerű tömeget vertikális
mozgatással és különböző homlokzati
elemekkel (előtető, burkolatok) tehetjük
játékossá.
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Javasolt illeszkedési szempontok és
ajánlások:

A gazdasági funkciójú középületek körül
törekedni kell a nagyobb mértékű
zöldfelület kialakítására.

A zöldfelületeken törekedni kell a
termőhelynek megfelelő őshonos
növényfajok elhelyezésére. Ezzel
biztosíthatjuk környezetünk
ökoszisztémájának folyamatos
rendszerszintű működését.

A gazdasági településrészt településképi
szempontból meghatározó területként
javasolt kezelni.
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Magasság

Az érintett településrészen a házak magassága
a legtöbb esetben közel azonos. A meglévő
épületek közé épülő új házaknak közel azonos
magasságban kell épülniük.
A meglévő épületek közé zártsorúan épülő új
házaknak hasonló magassággal kell épülniük,
mint környezetük.

A túl magas házak nem illeszkednek be a
városmag területének utcaképébe.

Építészeti útmutató

Telepítés

A történelmi városrész településrészen a házak
telepítése zártsorú, a szomszédos épülethez
tűzfallal csatlakoznak.

A történelmi városrészben a zártsorú beépítés közé
nem javasolt egy ezt megbontó, hézagosan zártsorú
beépítésű új ház építése

Tűzfalhoz nem csatlakozó tűzfallal rendelkező
új épület építése nem javasolt.
A szomszédos épülethez képest indokolatlanul
hátrahúzott új ház építése nem javasolt.

5. Ajánlások – Történelmi belváros
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Tetőforma

A városmagban lévő házak tetőformája
egyszerű, azok az utcával párhuzamos
kialakításúak. Új házak építésénél célszerű a
szomszédban elhelyezkedő házak tetőformáját
figyelembe venni.

Amennyiben az építési telek körül az utcával
párhuzamos nyeregtetős épületek állnak úgy
oda ne tördelt tetőformájú épület kerüljön,
hanem a többi épülethez hasonló karakterű
épület.

Tetőhajlásszög

A meglévő épületek közé épülő új házaknak
hasonló tetőhajlásszöggel kell épülniük, mint a
környezetükben lévő házaké.

A túl magas, illetve a túl alacsony hajlásszögű
tetővel rendelkező épületek nem illeszkednek
be a városmag területének utcaképébe.
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Anyaghasználat és homlokzati színek

A történelmi városrészben az 1900-as évek
elején épített épületek színvilága és
díszítettsége változatos, mégis a hasonló anyag
és színdinamika használata az épületek
egymáshoz való illeszkedését eredményezi.
Anyaghasználat során javasolt a korcolt, click
lemezfedés vagy kerámia cserép fedés natúr,
téglavörös, terrakotta, antik színben, valamint
homlokzat színezésben a világos színek
használata.

Köz- és lakóépület esetében sem elfogadható a
feltűnő, kirívó színek és anyagok használata.
Tetőfedő anyag felhelyezésekor kerülni kell a
rikító színű hullámlemez alkalmazását.

Épületünk burkolatának kiválasztásakor
kerüljük a rikitó, tájidegen színeket.

Kerítés

A történelmi városrészen a hézagosan zártsorú
beépítés esetén a tömör kerítés a javasolt.

Az áttört kerítések, illetve a teljesen áttört
kerítések alkalmazása nem elfogadható.



Vásárosnamény - TAK 33

Szinte már természetesnek vesszük és
sokszor megfigyelés nélkül haladunk el az
épület legfontosabb arculatot képző elemei,
az ajtók és az ablakok előtt. Az ajtók és az
ablakok egy épületnek megannyi stílust és
hangulatot adhatnak. Elhelyezésük,
dísztettségük, méretük, formájuk mind az
épület egységes karakterét hivatott
kialakítani.

A Szabadság téren sétálva az utcai
homlokzatok nyíláskialakításait szemlélve jól
megfigyelhetők a kétszárnyú, több osztatú,

Ajtók, ablakok
faanyagú ablakok, melyek szimmetrikus
kialakítással, a szemet vezető dinamikus
vonalvezetéssel adják meg a történelmi
városmagra jellemző épületek hangulatát.

Új ház építésekor érdemes körül járni a
környéket és ihletet meríteni, hogy
épületünk arca segítse az egységes utcakép
kialakítását. Javasolt a nyílászárók körüli
díszítőelemek alkalmazása, valamint az
ablak- és ajtótokok ápolásában a barna és
fehér színű pácok alkalmazása.
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Anyaghasználat szempontjából a természetes anyagok – tégla,
vakolt felületek – részesítendők előnyben.
Magas tető héjalásakor az égetett agyag cserép vagy betoncserép
használata javasolt.
Alacsonyabb hajlásszögű tető héjalásakor lemezfedés kialakítása
javasolt.
Az utcán sétálva apró szemöldök-párkányokra, az ablakok felett

játékosan megjelenő virág és oszlopfő-mintákra lehetünk
figyelmesek, melyek a színes homlokzatból fehér színű
kiemeléssel varázsolják egyszerre izgalmassá és egyben bájossá
az épületeket A városmag 1900-as évek elején épített
épületeinek sajátos hangulatot idéző homlokzatképzését tükrözi
a jelenleg városi könyvtárnak helyet adó épület, valamint a
járásbíróság épülete is.

Homlokzatképzés,
anyaghasználat
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Megannyi említésre méltó egyedi részlet-
megoldást találunk, mely városképünk
történelmi sokszínűségét ápolja és
örökíti meg a jelen kor emberének.

A homlokzati díszítőelemek a gazdagság,
pompa jellemző épületen elemei voltak.
Erre több példát is találunk
településünkön.

A történelmi városmag egyfajta záró
elemeként jelenik meg a város egyik
ékköve, a Tomcsányi kastély épülete.

A kastély nem csak történelmi múltjával,
hanem letisztult homlokzati
díszítőelemivel és apró részleteivel hívja
fel magára a figyelmet.

A Kraszna folyót átszelő gyalog híd útjára
rálépve, egy sarkon álló épület vonja
magára tekintetünket

Részletek
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A főutca sokadalmától elrejtve ugyan, de annál
nagyobb értékeket magába foglaló épületeket
fedezhetünk fel, a nemrég felújított régi ipari
épületeinkben, melyek most már szállodaként és
vadászati múzeumként funkcionálnak.
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Kerítések
A történelmi városmag területén különböző funkciójú épületek
vannak jelen. Ennek megfelelően a telekhatárokon megjelenő
kerítések is egymástól eltérő képet mutatnak.

Hézagosan zártsorú beépítés esetén a tömör kerítés a javasolt,
ezzel is biztosítva az egységes utcakép, és egységes telek menti
tömör vonalvezetést.
Egyedi épület elhelyezés esetén áttört kerítés a javasolt.
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A zártsorú beépítés adta építészeti
megoldásoknak köszönhetően a nagy falak és
kapuzatok mögött saját édenkertünket
alakíthatjuk ki.

Apró, mégis kiemelkedő elem a református
templom előtti kis templomkert is.

A kertben megtalálható növények
elhelyezésének módja, a kert hangulata a jól
megtervezett barokk kerteket idézi fel nekünk.

Kertek
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??????????
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Utcák

Az utca meghatározó fontosságú és
jelentőségű egy település életében.
Tervezésekor alkalmazkodjunk a már meglévő
utcahálózathoz, építészeti elemekhez,
környezeti adottságokhoz. Fontos a tiszta,
egyenes vonalvezetésű utcára való törekvés,
kialakításkor kerüljük a zegzugos helyeket.

Településünk barátságosabbá tétele
érdekében igyekezzünk utcáinkat - a
beláthatóság figyelembevételével - több
növénnyel, kertészeti elemmel és utcabútorral
díszíteni.
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A közterek, közparkok elsődleges célja,
hogy minőségi időtöltés minőségi
helyszíneivé váljanak.
A térformálás folyamán kerüljük a hegyes
szögeket, a kellemes ívelésű alakzatokat
részesítsük előnyben.

Városunk fontos részét képezik a
zöldterületek. Több parkkal, folyóparti
szakasszal és sétánnyal rendelkezik
településünk, melyek kiválóan
alkalmasak a szabadidő eltöltésére.

A történelmi városrészben lehetőségünk
nyílik egy hűsítő fagyalt társaságában a
Hunor Hotel mellett megbúvó kis
ligetben eltölteni pár nyugodt órát.

Közterek, közparkok, közkertek
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Ha azonban a napi ügyeket akarjuk megbeszélni
szomszédjainkkal, abban az esetben helyet
találunk a Tomcsányi kastély parkjában vagy a
Kossuth úton kialakított napfényes közparkban.
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5. Ajánlások – Lakótelep

Építészeti útmutató

Telepítés

A belváros nagyvárosias karaktert magában
hordozó településrészen a házak telepítése
szabadon álló, azonos előkerttel

Az azonos előkerttel rendelkező társasházak
közzé nem javasolt egy ezt megbontó, eltérő
előkerttel rendelkező új ház építése. Emellett
kerülendő a szögben elforgatott épület
elhelyezése a telken.

Magasság

Az érintett településrészen a házak magassága
a legtöbb esetben közel azonos. A meglévő
épületek közé épülő új házaknak közel azonos
magasságban kell épülniük.

A túl magas házak nem illeszkednek be a
városmag területének utcaképébe.
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Tetőforma

A városmagban lévő házak tetőformája osztott,
több síkú. Új házak építésénél célszerű a
szomszédban elhelyezkedő házak tetőformáját
figyelembe venni.

Igyekezzünk a már meglévő épületek
tetőformájához hasonló karakterű tetőformát
alkalmazni.

Tetőhajlásszög

A meglévő épületek közé épülő új házaknak
hasonló tetőhajlásszöggel kell épülniük, mint a
környezetükben lévő házaké.

A túl magas, illetve a túl alacsony hajlásszögű
tetővel rendelkező épületek nem illeszkednek
be a városrész területének utcaképébe.
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Anyaghasználat és homlokzati színek

A jövőben az új lakóházak építése mellett
felújításokkal nagyobb mértékben lehet
számolni.
Meglévő épület felújításakor házunkat
hőszigetelhetjük, nyílászáróinkat és tetőnket
cserélhetjük. Az épület formálásakor legyünk
figyelemmel az arányok megtartására.
Külön figyelmet érdemes fordítani az épületek
utólagos hőszigetelésekor, hogy az épület
egésze kerüljön felújításra, burkolásra.

Új épület építésekor, igyekezzünk a
településrészre jellemző építészeti karakterek
megőrzésére.

Anyaghasználat során javasolt a click és korcolt
lemezfedés vagy kerámia cserép fedés natúr,
téglavörös, terrakotta, antik színben, valamint
homlokzat színezésben a világos színek
használata.
Házunk homlokzatát dinamikussá és
különlegessé tehetjük burkolt vagy festett
lábazat alkalmazásával, valamint az ablakok
körül elhelyezett  díszítőelemekkel.

Anyag és homlokzati színek kiválasztása előtt,
érdemes a környéket bejárni, hogy a már
meglévő épületekhez illeszkedő anyagokat
alkalmazzunk.

Nem elfogadható feltűnő, kirívó színek
használata, valamint rikító színű fémlemez
fedés, burkolat.
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Kerítés

Jelen városrészen a természetes, növényekből
kialakított kerítés és az áttört, átlátható kerítés
a javasolt.

A falszerű kerítések alkalmazása nem
elfogadható.
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Az épületek megjelenését nagyban
meghatározzák a nyílászárók. Jelen
településkarakter nyílászáróit tekintve eltérő
képet mutat, mégis elmondható, hogy
alkalmazásuk és a homlokzatokon történő
elhelyezésük egyenletes elosztású, kellemes
hangulatot sugároz.

Az ablakok egy vagy kétszárnyú kialakításukkal
megadják a településrészre többségében
jellemző emeletes házak jellegét.

A nyílászárók időtállósága érdekében a
napjainkban leginkább jellemző világos színű
műanyag ablakok és ajtók kerülnek beépítésre.
Néhány helyen felfedezhetünk faanyagú
nyílászárókat is, azok színezésére és védelmére
barna és fehér színű pácok alkalmazása javasolt.

Az erkély jelenléte kiemelt fontosságú az itt élők
számára, hiszen az a mindennapi élet során a
környezethez való közeledést hivatott
biztosítani.

Ajtók, ablakok
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Épületünk homlokzatának kialakításakor törekednünk kell a hagyományos arányok megtartására, a
kellemes arányú ablakok megfelelő kiosztására.
Anyaghasználat szempontjából a természetes anyagok – tégla, vakolt felületek – részesítendők
előnyben.
Az egyszerű, de igényes, jól kombinált színek alkalmazása gazdagítják és egésszé varázsolják
épületünket. Erre mutat jó példát a bölcsöde épülete, melynek homlokzati színezésekor kellemes
napszín került felhasználásra.

Homlokzatképzés során az épület arculatát különlegessé tehetjük színazonos, bár anyagában eltérő
homlokzati anyagok alkalmazásával.
Erre alkalmasak lehetnek a kültéri, fagyálló lapok, vagy a klinker tégla burkolatok. Erre jó példaként
szolgál a város szívében álló városháza épülete

Homlokzatképzés,
anyaghasználat
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Nincs is annál jobb, ha jó környezetben
gyermekünk játékát figyelve, vagy csak egy
baráttal beszélgetve töltjük el
szabadidőnket. Vásárosnaményban több
ilyen kellemes időtöltésre alkalmas helyet
találunk.

Részletek

A köztéri lámpatestek egyéni alakjukkal és
megjelenésükkel hoznak fényt városunk
közparkjának szívébe és teszik azt
teljesértékűvé.

Mint egy kellemes napsugár. Mesteri játékát
láthatjuk a természet és az ember alkotta
összhang megteremtésének.
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Kerítések
A belváros erős beépítettségére tekintettel
a természetes, növénnyel biztosított
határoló elemeket részesítsük elsősorban
előnyben.
Azonban telkünk, közösségünk terének
védelme érdekében telkünk határában
alkalmazhatunk áttört kerítés-elemeket is.
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Utcák
Utcáink egyenes vonalvezetéssel, néhol fasorokkal
övezve vannak jelen településünkön.
A jó közérzet és a kellemes utcakeresztmetszet
elérésének érdekében javasolt a növényvilág
jelenlétének biztosítása.
A járdák közelében alkalmazhatunk alacsony
cserjefajokat, egynyári dísznövényeket. A
gyalogosok biztonsága érdekében úttest és járda
találkozásánál biztosítsuk a beláthatóságot, kerüljük
a takaró növények alkalmazását.
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A közösségi szabad terek azok a találkozási pontok, ahol baráti, családi tárasaágban
eltölthetünk egy pár kellemes órát.

Közterek, közparkok tervezésekor alkalmazkodjunk a már meglévő utcahálózathoz,
teresedésekhez, építészeti elemekhez, környezeti adottságokhoz.

Jelenlétük nélkülözhetetlen elem egy város életében. Vásárosnamény nagyvárosias
településrészén kiemelt fontosságúak a játszóterekkel tarkított közparkok. Itt minden
korosztály megtalálja a kedvére való helyet a kicsiktől az idősekig.

Közterek, parkok
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5. Ajánlások – Családi házas –
Kertes házas

Építészeti útmutató

Telepítés

Jelen településrészen a családi házak a telek
oldalhatárán állnak, a ház mellett és mögött
növényzettel, ezzel is teret adva a természet
adta jó közérzet élményének.

Új ház telken való elhelyezésekor nem javasolt,
a szabadon álló (telek közepén elhelyezett)
épület, mivel így az épület körül csak a telek
teljes körbezárásával alakítható ki védett kert,
ami nem kívánatos.

Továbbá nem elfogadható a telken
nagymértékben hátrahúzott ház, valamint az
utca vonalától szögben elforgatott telepítés.

Magasság

Az érintett településrészen a családi házak
magassága közel azonos. A meglévő épületek
közé épülő új házaknak közel azonos
magasságban kell épülniük.

Nem javasolt a túl magas házak elhelyezése.
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Tetőforma

Új házak építésénél célszerű a szomszédban
elhelyezkedő házak tetőformáját figyelembe
venni.

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

Tetőhajlásszög

Az érintett településrészen a családi házak
tetőhajlásszöge közel azonos. A meglévő
épületek közé épülő új házaknak közel azonos
tetőhajlásszöggel kell épülniük

Nem javasolt a túl magas, illetve a túl alacsony
tetőhajlásszöggel rendelkező házak elhelyezése.
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Anyaghasználat és homlokzati színek

Jellemzően tégla építésű, világos vakolattal
ellátott házak képezik részét ezen
településrésznek. Házunk külső színezésekor a
világos, pasztellszíneket részesítsük előnyben.

Meglévő épület felújításakor házunkat
hőszigetelhetjük, nyílászáróinkat és tetőnket
cserélhetjük. Az épület formálásakor legyünk
figyelemmel az arányok megtartására.
Külön figyelmet érdemes fordítani az épületek
utólagos hőszigetelésekor, hogy az épület
egésze kerüljön felújításra, burkolásra.

Új épület építésekor, igyekezzünk a
településrészre jellemző építészeti karakterek
megőrzésére.
Az alkalmazott héjalás cseréppel, cserepes
lemezfedéssel megoldott, elfogadott.
A cserép vagy lemezfedés színhasználat során
javasolt az antracit, sötét barna, téglavörös,
terakotta, mediterrán színek alkalmazása.

Házunk külső karakterének megalkotása során
figyeljünk a harmonikus összkép
megteremtésére. Ezt könnyedén
megalkothatjuk az egymáshoz illő  homlokzati
festék, nyílászárók és cserépfedés színének
megtalálásával.
Házunk homlokzatát dinamikussá és
különlegessé tehetjük burkolt vagy festett
lábazat alkalmazásával, valamint az ablakok
körül elhelyezett  díszítőelemekkel.

Településrészünkön a homlokzatok színezete
jellemzően pasztell, melyek a jólismert vakolat
típusok I. színcsoportjába tartoznak.
Anyaghasználat során homlokzatszínezésben
javasolt a világos színek használata.

Nem elfogadható feltűnő, kirívó színek
használata, valamint rikító színű fémlemez
fedés, burkolat.
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Kerítés

Az áttört és az oszlopos kerítések elhelyezése
célszerű.

A tömör - nem átlátható megoldások és a
növényzettel történő telekhatárolás nem
fogadható el.
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Új épület építésénél törekedjünk a terasz
kialakítására. A terasz olyan tér, mely
kapcsolatot teremt az épített és a természetes
környezet között.
Az épület oldalán vagy az épület mögött
kialakított terasz jó példaként szolgálhat.

A terasz kialakításában nem fut végig az épület
oldalsó hosszán, az csak az épület egy
szakaszán képez tavasztól-őszig kellemes
időtöltésnek helyet.

Tornác
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A hagyományos nyíláskialakítások a
homlokzatokon jól megfigyelhető kétszárnyú,
két– vagy háromosztatú, utcai homlokzaton
szimmetrikus kialakítással adják meg a
településrészre jellemző családi házak
jellegét.

Leginkább elterjedt a barna és fehér színű
pácok alkalmazása. Az ablakok védelme és
homlokzati hangsúlyozására redőnyt
alkalmazhatunk.

Új ház építésekor érdemes körül járni a
környéket és ihletet meríteni, hogy otthonunk
arca segítse az egységes utcakép kialakítását.

Ajtók, ablakok
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Épületünk homlokzatának kialakításakor
törekedni kell a hagyományos arányok
megtartására, a kellemes arányú ablakok
megfelelő kiosztására.
Az egyszerű, de igényes, jól kombinált
színek alkalmazása gazdagítják és egésszé
varázsolják otthonunkat.

Homlokzatképzés,
anyaghasználat

Homlokzatképzés során színazonos, bár
anyagában eltérő műkő és faburkolatokat is
alkalmazhatunk.
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A településkép önmagában is rendkívüli
látványt nyújt, melyet csak tovább
tarkítanak az egyedi részlet-megoldások.

Épületünket olyan építészeti elemekkel
gazdagíthatjuk, mint a képen látható a
famegmunkálással elkészített előtető.

Az ablakok jelenlétét fa, vagy polisztirol
díszítőelemekkel, illetve eltérő színű
homlokzati festékkel emelhetjük ki a
homlokzatból.

Részletek
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A településrészen változatos
anyaghasználattal találkozunk. Jellemző
az áttört, illetve a fából készített
faragott, oszlopfőkön díszített kerítés.

A természetes anyagok használata, mint
a fa vagy a növénnyel befutatott kerítés
jó példája lehet a harmonikus utcakép
megteremtésének.

Kerítések
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A kert fontos része életünknek,
mely egy nehéz nap után
menedéket és feltöltődést
nyújthat.
Már csak a házból látható kert
látképe, passzív látványa energiával
tölti fel testünket, lelkünket.
Az utcai, valamint kerti
gyümölcsösök és rendezett kertek
jó példával szolgálnak arra, hogy
saját portánk rendben tartásával
hozzájáruljunk az épített- és
természeti környezet
összhangjához.

Kertek
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Utcák
Az utca meghatározó fontosságú és
jelentőségű egy település életében.
Tervezésekor alkalmazkodjunk a már
meglévő utcahálózathoz, építészeti
elemekhez, környezeti adottságokhoz.
Fontos a tiszta, egyenes vonalvezetésű
utcára való törekvés, kialakításkor
kerüljük a zegzugos helyeket.
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5. Ajánlások – Gergelyiugornya –
Kertes házas

Építészeti útmutató

Telepítés

Gergelyiugornya településrészen a családi
házak a telek oldalhatárán állnak, a ház mellett
és mögött növényzettel, ezzel is teret adva a
természet adta jó közérzet élményének

Új ház telken való elhelyezésekor nem javasolt,
a szabadon álló (telek közepén elhelyezett)
épület, mivel így az épület körül csak a telek
teljes körbezárásával alakítható ki védett kert,
ami nem kívánatos.

Magasság

Az érintett településrészen a családi házak
magassága közel azonos. A meglévő épületek
közé épülő új házaknak közel azonos
magasságban kell épülniük.

Nem javasolt a túl magas házak elhelyezése.
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Tetőforma

Jellemzően sátortetős, nyeregtetős, csonka-
nyeregtetős épületeket találunk. Új házak
építésénél célszerű a szomszédban
elhelyezkedő házak tetőformáját figyelembe
venni.

Amennyiben az építési telek körül egyszerű tető
kialakítású épületek állnak úgy oda ne tördelt
tetőformájú épület kerüljön, hanem a többi
épülethez hasonló karakterű épület.

Tetőhajlásszög

Az érintett településrészen a családi házak
tetőhajlásszöge közel azonos. A meglévő
épületek közé épülő új házaknak közel azonos
tetőhajlásszöggel kell épülniük.

Nem javasolt a túl magas, illetve a túl alacsony
tetőhajlásszöggel rendelkező házak
elhelyezése.
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Anyaghasználat és homlokzati színek

Jellemzően tégla építésű, téglavörös színezetű
cserépfedéssel, burkolt lábazattal díszített
lakóházak vannak jelen a településrészen.
A homlokzatok színezete jellemzően pasztell,
melyek a jólismert vakolat típusok I.
színcsoportjába tartoznak.

Meglévő épület felújításakor házunkat
hőszigetelhetjük, nyílászáróinkat és tetőnket
cserélhetjük. Az épület formálásakor legyünk
figyelemmel az arányok megtartására.
Külön figyelmet érdemes fordítani az épületek
utólagos hőszigetelésekor, hogy az épület
egésze kerüljön felújításra, burkolásra.

Új épület építésekor, igyekezzünk a
településrészre jellemző építészeti karakterek
megőrzésére.
Anyaghasználat során javasolt a tégla
alkalmazása, a kerámia cserép fedés natúr,
téglavörös, terrakotta, antik színben, valamint
homlokzat színezésben a világos, pasztellszínek
használata.

Nem elfogadható feltűnő, kirívó színek
használata, valamint rikító színű fémlemez
fedés, burkolat.
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Kerítés

Az áttört és az oszlopos kerítések elhelyezése
célszerű.

A tömör - nem átlátható megoldások és a
növényzettel történő telekhatárolás nem
fogadható el.
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A tornác az a folyosószerű fedett, félig nyitott
tér, mely átmenetet képez a kert és a ház
között. A teleülésrészen az 1960-as évek
közepéig megmaradt régi fa- vagy rakott
oszlopos oldaltornáccal rendelkező családi házak
szép követendő példák lehetnek.

Tornác
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Ajtók,
ablakok

Az épületek megjelenését nagyban
meghatározzák a nyílászárók.

A népi építészeti házain fából készült
osztott ablakokat, ajtókat használtak. A
településrészre jellemzően a
homlokzaton elhelyezett díszítő elemek
foglalják keretbe az ablakokat.

A hagyományos nyíláskialakítások a
homlokzatokon jól megfigyelhető
kétszárnyú, kétosztatú, utcai
homlokzaton szimmetrikus kialakítással
adják meg a településrészre jellemző
családi házak jellegét.
Leginkább elterjedt a barna és fehér
színű pácok alkalmazása.

Új ház építésekor érdemes körül járni a
környéket és ihletet meríteni, hogy
otthonunk arca segítse az egységes
utcakép kialakítását.
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A homlokzat kialakításakor törekedni kell
a hagyományos arányok megtartására.
Az utcai homlokzaton az egyszerű
vonalvezetésű díszítőelemek alkalmazása
javasolt.

Anyaghasználat során javasolt a tégla
alkalmazása, a kerámia cserép fedés
natúr, téglavörös, terrakotta, antik
színben, valamint homlokzat színezésben
a világos, pasztellszínek használata.

Homlokzatképzés,
anyaghasználat
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Különböző anyaghasználattal különlegessé és egyedivé varázsolhatjuk közvetlen
lakókörnyezetünket.
Legyen az akár egy apró díszítőelem a tetőn, egy anyagában jól kombinált kerítéselem, vagy akár
egy előtető, mely nem csak házunk homlokzatát emeli ki, hanem megvéd bennünket az esőtől,
hótól.
A természetes, illetve a természetes hatású anyagok alkalmazása barátságosabb hangulatot
kölcsönöz épületeinknek. Ezért javasolt a fa, kő, műkő, kerámia anyagok alkalmazása.

Részletek
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Kerítések
A településre jellemző a hagyományos
drótkerítés alkalmazása, mint határoló elem.
Emellett visszatérő motívumként van jelen a
művészien zsaluzott betonoszlopok között
dróthálóval vagy falécekkel kirakott kerítés. A
természetes anyagok használata, mint a fa
vagy a növénnyel befutatott kerítés jó példája
lehet a harmonikus utcakép
megteremtésének.
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A kert az épülethez szorosan tartozó, azzal
egyenértékű, élettér erősítő hatású természeti
környezet. Minden kert egyedülálló.
Fekvése, klímája, talaja, kilátása és a ház,
amelyet körülölel meghatározza az
alaphangulatot.

A településrészre jellemző elő- oldalkert nem
csak díszítő, hanem védelmi szerepet is ellát.
A kertben formában önthetjük belső világunkat.
Törekedjünk kertünk meghitt, rendezett
hangulatának megteremtésére díszes, virágzó,
honos virágok, cserjék ültetésével.

A településrészre jellemző a növénytermesztés,
ezért kertünkben gyümölcsöket, zöldségeket is
termeszthetünk.

Kertek
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Az utca meghatározó fontosságú és
jelentőségű egy település életében.
Tervezésekor alkalmazkodjunk a már
meglévő utcahálózathoz, építészeti
elemekhez, környezeti adottságokhoz.
Fontos a tiszta, egyenes vonalvezetésű
utcára való törekvés, kialakításkor kerüljük
a zegzugos helyeket.

Fák, cserjék, virágos kertek nélkül utca
csak egy közlekedési csatorna.
Településünk barátságosabbá tétele
érdekében igyekezzünk utcáinkat - a
beláthatóság figyelembevételével - több
növénnyel, kertészeti elemmel és
utcabútorral díszíteni.

Utcák
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Ilyen és hasonló terekkel,
utcákkal tudjuk barátságosabbá
tenni szeretett településünket.A Tiszán átívelő hídról e

településrészre érve a Tiszai
árvíz emlékére emelt szobor és
emlékhely fogadja az
idelátogatót, mely kis
teresedésben gondozott
környezetben vonja magára a
tekintet.

Településrészen a
gyümölcsfákkal övezet
útszakaszok mellett
Tiszaszalka irányában városi
sportpálya biztosítja az
egészséges életmód
megtartását. Átellenbe
találjuk az új utcai
játékelemekkel felszerelt
játszóteret, ahol a gyerekek
tölthetnek el időt.

Közterek, közparkok,
közkertek
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5. Ajánlások – Gergelyiugornya –
Üdülőövezet

Építészeti utmutató

Telepítés

Új üdülő kialakítása során a telek közvetlen
környezetében elhelyezkedő épületeket
javasolt figyelembe venni. A ház elhelyezése
cölöpökön, a földtől megemelve, nagy
hajlásszögű lemez- vagy cserépfedéses tetővel
javasolt.

Nem javasolt, a megemelés (láb) nélküli ház
elhelyezése.

Magasság

Az érintett településrészen az üdülőházak
magassága közel azonos. A meglévő épületek
közé épülő új házaknak közel azonos
magasságban kell épülniük.

Nem javasolt a túl magas házak elhelyezése.

1 lábakra ártéren jó

2 láb nélküli ártéren

3 Azonos magasság jó

4 Eltérő magasság rossz nyaralók
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Tetőforma

Jellemzően magas nyeregtetős épületeket
találunk. Új házak építésénél célszerű a
szomszédban elhelyezkedő házak tetőformáját
figyelembe venni.

Amennyiben az építési telek körül nyeregtetős
épületek állnak, úgy oda ne tördelt tetőformájú
vagy lapostetős épület kerüljön, hanem a többi
épülethez hasonló karakterű épület.

Tetőhajlásszög

Az érintett településrészen az üdülők
tetőhajlásszöge közel azonos. A meglévő
épületek közé épülő új házaknak közel azonos
tetőhajlásszöggel kell épülniük.

Nem javasolt a túl alacsony tetőhajlásszöggel
vagy lapostetővel rendelkező házak
elhelyezése.
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Anyaghasználat és
homlokzati színek

Jellemzően sötét lemez- vagy azbesztmentes
palafedésű, tégla vagy könnyűszerkezetes fa
üdülőházak vannak jelen a településrészen.
A homlokzatok színezete jellemzően pasztell,
vagy páccal kezelt faburkolat.

Házunk külső karakterének megalkotása során
figyeljünk a harmonikus összkép
megteremtésére. Ezt könnyedén
megalkothatjuk az egymáshoz illő  homlokzati
festék, nyílászárók és cserépfedés színének
megtalálásával.
Anyaghasználat során javasolt a faburkolat
alkalmazása, valamint homlokzat színezésben a
világos, pasztellszínek használata.

Nem elfogadható feltűnő, kirívó színek
használata, valamint rikító színű fémlemez
fedés, burkolat.

Kerítés

Az üdülőövezet terültén nem jellemző a kerítés
építés. Amennyiben telkünk határát védeni
szeretnénk, törekedjünk a természetes,
növénnyel kialakított kerítés kialakítására.
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A terasz az épület karakterét és jellemét
hangsúlyozó elemként jelenhet meg,
mindemellett kellemes helyet biztosít a
forró nyári estéken.

Ha lehetőségünk nyílik rá, megépítésével
üdülőnk egyik legkedveltebb helyét
varázsolhatjuk elő vele.

Terasz
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Az épületek megjelenését nagyban
meghatározzák a nyílászárók.
A homlokzatokon jellemzően kis

méretű nyílászárókat láthatunk, azok
a homlokzat karakterét zsalugáterrel
teszik jellegzetessé.

Leginkább elterjedt a barna, zöld,
fehér, fekete színű pácok
alkalmazása.

Új ház építésekor érdemes körül
járni a környéket és ihletet meríteni,
hogy otthonunk arca segítse az
egységes utcakép kialakítását.

Ajtók, ablakok
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A Tiszavirág sétány és környezete
adottságaival közelebb hoz bennünket a
természethez.

A folyó és az erdő közelségére tekintettel
homlokzati kialakításkor törekedni kell a
természetes anyag- és színhasználatra. A
világos vakolt felületek, faburkolat,
barna, zöld keretes nyílászárók
részesítendők előnyben.

A magastető héjalása során javasolt a
sötétebb színárnyalatú lemez fedés vagy
égetett cserép sötétebb árnyalatban.

Homlokzatképzés,
anyaghasználat
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Kerítések
Az üdülőövezet terültén nem jellemző a
kerítés építés. Amennyiben telkünk
határát védeni szeretnénk, törekedjünk a
természetes, növénnyel kialakított kerítés
kialakítására.
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Az utca meghatározó fontosságú és
jelentőségű egy település életében.
Tervezésekor alkalmazkodjunk a már
meglévő utcahálózathoz, építészeti
elemekhez, környezeti adottságokhoz.
Fontos a tiszta, egyenes vonalvezetésű
utcára való törekvés, kialakításkor kerüljük
a zegzugos helyeket.
Fák, cserjék, virágos kertek nélkül utca csak
egy közlekedési csatorna. Településünk
barátságosabbá tétele érdekében
igyekezzünk utcáinkat - a beláthatóság
figyelembevételével - több növénnyel,
kertészeti elemmel és utcabútorral
díszíteni.

Az üdülőövezetet a gáton áthaladva,
aszfaltozott úton érjük el. A sétányra
felfűzött kis utcácskák segítik
megközelíteni üdülőinket, ennek
hangulatát igyekezzünk megőrizni.

Az üdülő övezetben nem alakultak ki
közterek, közparkok. Azonban a kiszolgáló
helységek - melyek nyáron telnek meg
élettel - létrehoztak a part mentén egy
teresedést, mely nem sorolható be a fenti
kategóriába.

Utcák
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5. Ajánlások – Vitka

Építészeti utmutató

Telepítés

Vitka településrészen a családi házak a telek
oldalhatárán állnak, a ház mellett és mögött
növényzettel, ezzel is teret adva a természet
adta jó közérzet élményének.

Nem javasolt, a szabadon álló (telek közepén
elhelyezett) ház, illetve a telken nagymértékben
hátrahúzott családi ház.

Magasság

Az érintett településrészen a családi házak
magassága közel azonos. A meglévő épületek
közé épülő új házaknak közel azonos
magasságban kell épülniük.

Nem javasolt a túl magas házak elhelyezése.
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Tetőforma

Jellemzően sátortetős épületeket találunk. Új
házak építésénél célszerű a szomszédban
elhelyezkedő házak tetőformáját figyelembe
venni

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

Tetőhajlásszög

Az érintett településrészen a családi házak
tetőhajlásszöge közel azonos. A meglévő
épületek közé épülő új házaknak közel azonos
tetőhajlásszöggel kell épülniük.

Nem javasolt a túl magas, illetve a túl alacsony
tetőhajlásszöggel rendelkező házak elhelyezése
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Anyaghasználat és homlokzati színek

Jellemzően tégla építésű, téglavörös színezetű
cserépfedéssel, burkolt lábazattal díszített
lakóházak vannak jelen a településrészen.
A homlokzatok színezete jellemzően világos,
pasztell, melyek a jólismert vakolat típusok I.
színcsoportjába tartoznak.

Meglévő épület felújításakor házunkat
hőszigetelhetjük, nyílászáróinkat és tetőnket
cserélhetjük. Az épület formálásakor legyünk
figyelemmel az arányok megtartására.
Külön figyelmet érdemes fordítani az épületek
utólagos hőszigetelésekor, hogy az épület egésze
kerüljön felújításra, burkolásra.

Új épület építésekor, igyekezzünk a településrészre
jellemző építészeti karakterek megőrzésére.
Az alkalmazott héjalás cseréppel megoldott,
elfogadott.
A cserép színhasználat során javasolt a natúr,
téglavörös, terakotta, antik színek alkalmazása.
Homlokzatszínezésben javasolt a világos színek
használata.

Nem elfogadható feltűnő, kirívó színek használata,
valamint rikító színű fémlemez fedés, burkolat.

Kerítés

Az áttört kerítések elhelyezése célszerű, tömör
és nem átlátható megoldások nem fogadhatóak
el.
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Tornác

A tornác az a folyosószerű fedett, félig nyitott
tér, mely átmenetet képez a kert és a ház
között.
Vitka település központjában áll a régmúlt
ékes példája, az oldalsó oszloptornácos
épület, az Egészségház. Új épület
kialakításánál jó példaként szolgálhat
tornáckialakításával.

Településrészünkön jellemző a bejárati ajtó
előtt kialakított fedett terasz is. A terasz
kialakításában nem fut végig az épület
oldalsó hosszán, az csak a bejárati ajtónál
képez tavasztól-őszig kellemes időtöltésnek
helyet.

Amennyiben házunk alaprajzilag nem engedi
meg az oldalsó oszloptornác kialakítását, a
fenti példa alapján oldalsó terasz kiépítésén
is gondolkozhatunk.
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Ajtók, ablakok
A hagyományos nyíláskialakítások a
homlokzatokon jól megfigyelhető
kétszárnyú, két– vagy háromosztatú, utcai
homlokzaton szimmetrikus kialakítással
adják meg a településrészre jellemző családi
házak jellegét.

Leginkább elterjedt a barna és fehér színű
pácok alkalmazása. Az ablakok védelme és
homlokzati hangsúlyozására redőnyt és
zsalugátert is alkalmazhatunk.

Új ház építésekor érdemes körül járni a
környéket és ihletet meríteni, hogy
otthonunk arca segítse az egységes utcakép
kialakítását.
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Vitka településrész lakóházainak szép
falusias hangulatot idéző
homlokzatképzését tükrözi a fotón látható
családi ház.

Homlokzatát színazonos, bár anyagában
eltérő műkő teszi különlegessé. Az ablakok
felett fa díszítőelem, előtte fa zsalugáter
adja meg az épület báját.

Homlokzatképzés,
anyaghasználat
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A településkép önmagában is rendkívüli
látványt nyújt, melyet csak tovább tarkítanak a
rendkívül egyedi részlet-megoldások. Ilyenek a
kovácsoltvas elemek, a díszesen kidolgozott
oromdeszka bádoglemez bevonatok, emellett
a kerítések díszes oszlopfejkialakításai,
fafaragványai.

Részletek
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Kerítések
A településre jellemző a hagyományos vas- és
fakerítés alkalmazása, mint határoló elem.
Emellett visszatérő motívumként van jelen a
művészien zsaluzott betonoszlopok között
fém vagy faragott falécekkel kirakott kerítés. A
természetes anyagok használata, mint a fa
vagy a növénnyel befutatott kerítés jó példája
lehet a harmonikus utcakép
megteremtésének.
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A rendezett kert kicsiny szigete
életterünknek, mely egy dolgos nap
után menedéke nyújthat. A kert sok
időt és odaadást igényel, azonban
változatos növényállománnyal egész
évben tündöklővé tehetjük.

Az utcai, valamint kerti gyümölcsösök
és rendezett kertek jó példával
szolgálnak arra, hogy saját portánk
rendben tartásával hozzájáruljunk az
épített- és természeti környezet
összhangjához.

Kertek
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Az utca meghatározó fontosságú és
jelentőségű egy település életében.
Tervezésekor alkalmazkodjunk a már meglévő
utcahálózathoz, építészeti elemekhez,
környezeti adottságokhoz. Fontos a tiszta,
egyenes vonalvezetésű utcára való törekvés,
kialakításkor kerüljük a zegzugos helyeket.

Az utcakép legmarkánsabb élő elemei a
magasra növő fás növények. Településrészünk
bevezető útszakasza már elámítja az
ideérkezőt juharlevelű platánfasorával.

A településrészen áthaladva, vagy akár egy
rövid sétát megtéve élvezhetjük a
kellemes hangulatot árasztó utcafrontra
kitelepített gyümölcsfák és élvelő virágok
jelenlétét.

Településünk barátságosabbá tétele
érdekében igyekezzünk utcáinkat - a
beláthatóság figyelembevételével - több
növénnyel, kertészeti elemmel és
utcabútorral díszíteni.

Utcák
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Tetőforma

Vásárosnamény nagy kiterjedésű gazdasági
területein a nyeregtetős, félnyeregtetős
tetőforma mellett a modern lapostetővel
rendelkező épületek elhelyezése is elfogadott

5. Ajánlások – Gazdasági területek

Telepítés

Telepítéskor a gazdasági épületeinket
igyekezzünk a kiszolgáló és szolgálati
épületektől megfelelő távolságban, tagoltan
elhelyezni.

A túl szoros, tagolatlan telepítés nem javasolt.

A telkünk beépítésekor, a gazdasági funkcióból
eredő nagyobb környezeti terhelést
igyekezzünk ellensúlyozni több zöldfelület
létrehozásával. Ennek megfelelően épületeink
közvetlen és közvetett környezetében
törekedjünk kétszintű, illetve háromszíntű
növényállomány ültetésére (fák, bokrok).

Építészeti utmutató

Anyaghasználat és homlokzati színek

Az alkalmazott héjalás során elfogadott a
szendvicspanel vagy lemeztető alkalmazása.
A lemeztető lehet hullám-, vagy trapézlemez.

A szendvicspanel vagy lemezfedés
színhasználata  során nem javasolt a harsány,
kirívó, tájidegen színek alkalmazása.
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A gazdasági épületek kialakításakor
elsődleges szempont a funkcionalitás.
Azonban e szempont mellett figyelemmel
kell lennünk a gazdasági, ipari épületünk
arculatára és annak településképbe való
illeszkedésére.

Az épület homlokzatának kialakításakor
törekedni kell a hagyományos arányok
megtartására.

A gazdasági épületek általában egyszerű
kialakításúak.
Igényes, jól kombinált színek
alkalmazásával, különböző homlokzati
elemek beiktatásával (mint például az
előtető), valamint a tömeg vertikális
mozgatásával mozgalmassá tehetjük az
épületet.

Homlokzatképzés,
anyaghasználat
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5. Ajánlások – Tanyák, beépítésre nem
szánt területek és külterületi mezőgazdasdági
majorok

Építészeti utmutató

Telepítés

Telepítéskor a mezőgazdasági, valamint
állattartó épületeinket igyekezzünk a kiszolgáló
és lakó épületeinktől megfelelő távolságban,
tagoltan elhelyezni.

A túl szoros, tagolatlan telepítés nem javasolt.

Külterületen kiemelten fontos a szélvédelem.
Épületeink, magunk, valamint állataink védelme
érdekében telkünk beépítésekor igyekezzünk
több zöldfelületet kialakítani. Ennek
megfelelően épületeink közvetlen és közvetett
környezetében törekedjünk kétszintű, illetve
háromszíntű növényállomány ültetésére (fák,
bokrok).

Tetőforma

A Perényi és Károlyi tanya területein a
nyeregtetős és félnyeregtetős tetőforma is
elfogadott.
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A lapos tető, illetve a túlságosan tördelt vagy
manzárd tetős tetőforma nem javasolt.

Magasság

Az érintett településrészeken a házak
magassága közel azonos. A meglévő épületek
közé épülő új házaknak közel azonos
magasságban kell épülniük.

Nem javasolt a túl magas vagy túl alacsony
házak elhelyezése.
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Anyaghasználat és homlokzati színek

Jellemzően tégla építésű, világos vakolattal
ellátott házak képezik részét ezen
településrésznek. A ház külső színezésekor a
világos, tájhoz illő színeket részesítsük
előnyben.
Az alkalmazott héjalás cseréppel és
fémlemezzel  elfogadott.

A cserépfedés színhasználata során javasolt a
tájba illő sötétbarna és téglavörös színek
alkalmazása.
Fémlemez héjalás esetén szintén javasolt a
tájba illő színek használata

Kerítés

Az áttört és a növényzettel történő
telekhatárolás fogaható el.

Amennyiben a telepített technológia igényli,
abban az esetben a tömör - nem átlátható
megoldások is elfogadhatóak.
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A beépítésre nem szánt területen
elhelyezett épületek kialakításakor
elsődleges szempont a tájbaillesztés elve.
A tanyák, majorok kialakításakor a
mezőgazdasági, valamint állattartó
épületeinket igyekezzünk a kiszolgáló és
lakó épületeinktől megfelelő távolságban,
tagoltan elhelyezni.

Az épület homlokzatának kialakításakor
törekedni kell a hagyományos arányok
megtartására.

A tanyák, majorok épületei általában
egyszerű kialakításúak.
Természethez való közelségük miatt a
homlokzat színezésénél homogén, világos
színeket alkalmazzunk.

Homlokzati színezésnél és
anyaghasználatnál kerüljük a harsány,
kirívó, tájidegen színek és anyagok
alkalmazását.

Homlokzatképzés,
anyaghasználat
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A reklámok, reklámhordozók településünk
arculatának szerves részét képezik. A
reklámok célja elsősorban a tájékoztatás,
ennek megfelelően azok szín és
anyaghasználata figyelemfelkeltést és néha
akár a megdöbbentés élményét hivatottak
elérni.

A reklámok, cégérek településünk
arculatába való beillesztése egy igen nehéz
feladat, lehetőségeinkhez mérten
törekedjünk az igényes reklámhordozók
elhelyezésére.

A települési városmagban a homlokzaton
elhelyezett reklámfelirat kialakítása különálló
betűk elhelyezésével, valamint kovácsoltvas
anyag felhasználásával javasolt.

Jó példaként szolgál a Rákóczi úti sarki épület
földszintjén kialakított üzletek felirata, a
Szabadság téri épületek homlokzatán jelen levő
üzleti cégérek, valamint a fodrászatot hirdető
kovácsoltvas cégér.

Egy reklámhordozó tervezésekor,
elhelyezésekor vegyünk figyelembe
épületünk karakterét, az alkalmazott
anyagokat, hogy reklámunk részét képezze
épületünknek, de mégis elérje tájékoztató
funkcióját.

Jó példák sajátos
építményfajták –
Sajátos építményfajták, reklámhordozók,
egyéb műszaki berendezések
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Új reklámtábla, vagy cégér
készíttetésekor az alábbi
példaképek iránymutatásul
szolgálhatnak.
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Ezen az épületen a természetes és
egymással harmóniában lévő
anyaghasználat a kiemelkedő. Remek
példáját láthatjuk egy régi ház
felújításának.

A telekhatáron elhelyezett kerítés,
formájában és színvilágában is
pozitívan járul hozzá az épület- és vele
együtt az utcakép arculatához.

Jó példák bemutatása
Épületek, építészeti részletek (ajtók, ablakok,
tornácok, anyaghasználat, színek,
homlokzatképzés) kerítések, kertek zöldfelületek
kialakítása
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A népi építészeti hagyományok
kedvelőinket remek példaként
szolgál a képen látható épület.

Az ablakok körüli finom díszítettség
játkossá teszik az épületet. Az
alkalmazott anyagok (fa, nád, tégla)
habár egyszerűek és különbözőek,
de egyégessé varázsolják az
épületet.
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Szép példáját láthatjuk a régi épületek
rekonstrukciójának, ha besétálunk a
Szabadság téren található ma már hotelként
és étteremként működő régi gazdasági
épületekhez.

A homlokzatokon függőlegesen végig futó
oszlopszerű díszítőelemek, valamint az
ablakok felett elhelyezkedő íves végzárók,
mozgékonnyá teszik a mérnöki precizitással
megszerkesztett homlokzatot.
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A modern középületek fontos részét képezik
egy város életének. Az előrehaladást és a
frissességet idézik meg a városlakók és a
városba érkezők számára. A városháza épülete
ékes példája a különböző anyagokkal,
egységes képet alkotó mai modernkori
épületeknek.

A világos és sötét burkolatok hosszanti
alkalmazása nyújtja az épületet, a tekintetet
kellemesen vezeti. Alkalmazott homlokzati
anyagaival modern, megújuló, szép központi
eleme a városnak.
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Amennyiben álmaink otthonát egy
modern, mediterrán házként képzeljük
el a képen látható épület követendő
példa lehet számunkra.

Az alkalmazott anyagokkal az épület - a
lábazattól a cserépfedésig - különleges,
friss és modern hangulatot áraszt.

Az épületek mellett nagy hangsúlyt kap
a zöldfelület megjelenése. A növények
ültetésével barátságosabbá és
élhetőbbé alakíthatjuk közvetlen
környezetünket.

Ennek megfelelően kertünk és
utcafrontunk kialakításakor ügyeljünk a
kellő mennyiségű növényállomány
biztosítására.
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A képen látható épület modern mégsem hivalkodó. A felújítása során alkalmazott anyagok és színek
(vakolt falfelületek, ereszcsatorna rendszer, oromdeszka) együttesen kellemes hatást keltenek.

Az erkély korlátelemei, visszaköszönnek a ház előtt álló kerítésben. Díszítettséget nem látunk a házon,
mégis az erkély korlátja, a telekhatáron álló kerítés egységes képet alkot és kiemelkedő eleme az
utcaképnek.



Vásárosnamény - TAK 111

Minden jog fenntartva!
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