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1.Bevezetés, köszöntő
A múltban, amikor az egységes kultúrák stabilabbak és homogénebbek voltak, valamint sokkal
szélesebb társadalmi megegyezés volt a szimbólumokkal kapcsolatban, ritkán volt szükség arra, hogy
az emberek az őket körülvevő környezet közötti kapcsolatot vizsgálják; a kettő között szoros volt a
harmónia (Rapoport 1977).
Napjainkban sokkal nehezebb tervezni, hiszen keverednek a társadalmak, kultúrák, szimbólumok.
Olyan települések kialakítása a cél, amelyhez az emberek tartozni akarnak.
Mivel egy település egyrészt esztétikai szerepet tölt be az emberek életében, másrészt pedig
használják, ennek megfelelően szükséges védeni a meglevő értékeket, és fejlődni.

“Amikor ráébredünk, hogy jelenlegi tulajdonságaink, környezetünk, képességeink és fizikai állapotunk mind a múltbeli gondolkodásunk eredményei, némi fogalmat nyerhetünk a tudás értékéről.”
Charles F. Haanel

2. Településtörténet, a település bemutatása, a település sajátosságai

(Első katonai felmérés 1763-1787)

Nagylengyel településtörténete az alábbi katonai
térképeken jól követhető,
a település folyamatos
növekedése, a településrészek kialakulása kísérhető figyelemmel. A településrészek, melyek vizsgálata mutatja, hogy az indokolatlanul szabálytalannak
hitt település alaprajz főbb
elemeit a topográfiai
adottságok, mint a patakok vonulata és a domborzat határozták meg és
részben ennek köszönheti
egyszeri és megismételhetetlen arculatát.
A történeti településszövet megbecsülése során,
nem csupán egyes műemléképületek, épületegyüttesek, utcák, terek védelme a fontos cél, hanem az
egész épített települési
környezet és az őt befogadó táji környezet jellegvédelme.

(Második katonai felmérés 1806-1869)

Első írásos emlék Nagylengyelről 1178-ból maradt fenn, ekkor még
Lenghel, majd 1462 körül
Naghlengel magyar helységnév, amely a lengyel
népnévből keletkezett. Az
1700-as évektől viseli a
Nagylengyel nevet. Sokáig
a kapornaki apátság birtoka volt.
A település életében jelentős szerepük volt a Sárkány család tagjainak, akikről már az
1500-as években említést tettek.

(Kataszteri térkép XIX. század)

(Harmadik katonai felmérés 1869-1887)

A dombokat elválasztó
vízmosások, árkok, völgyek,
a lápos ingoványos mezők
egyáltalán nem voltak
alkalmasak
a
megtelepedésre.
A
megtelepülök inkább a
domboldalakat
választották. A szegek népe
sokszor helyet változtatott,
máshová költözött. Az
1600-as években hosszan
tartó telek hideg időjárása
és
bőséges
csapadék
(1941-es katonai felmérés)

jellemezte területünk éghajlatát.
Az áradások felduzzasztottak a mocsaras részeket, és a peremükön fekvő települések lakói
kénytelenek voltak feljebb húzódni. Sokkal nagyobb mozgásra kényszerítették azonban a szegek
lakóit a török háborúk. A portyázó törökök elsősorban a főbb utak mentén települt falvakban
szerezték be zsákmányukat. Félelemből, az életüket mentve, a szegek lakóinak többsége elmenekült
korábbi lakóhelyéről, és másutt, olykor csak néhány száz méterrel arrább, a következő dombon
újratelepült. Sok szeg szűnt meg ebben az időben, és helyettük újabbak létesültek.
Az is ismeretes, hogy elpusztult jobbágyfalvakat szállnak meg eredeti lakóhelyükről kiköltözött
kisnemesek. Többek között Nagylengyel, esetében szólnak források a falu nemesi megszállásáról.
Az 1787-ben épült temploma a Sárkány család nevéhez fűződik.
A török időkben elnéptelenedett, s csak a XVIII. század közepén települt be újra.
Nagylengyel hosszú évszázadok alatt kialakult településszerkezete rendkívül összetett, és sokszínű. A
faluközpontot az Arany János utca, Dózsa György utca, Bányász utca és a Petrikeresztúrra vezető út
alkotta, ahol a templom és a közösségi élet zajlott. A település ezen része halmazos beépítést mutat.
ahol a telekstruktúra spontán történeti fejlődés eredményeként jött létre olyan módon, hogy az épületekhez kötődő területeket nagy valószínűséggel csak később kerítették le, s így alakultak ki azok a
szabálytalan formájú telkek, amelyek a halmazosan telkesült területekre jellemzőek. Így természetes
módon az épületek is szabálytalan, festői elrendezésben állnak a telekhatárokhoz és egymáshoz viszonyítottan is. Ezt a jellegzetességét ez a terület máig megtartotta, annak ellenére, hogy a szabálytalan telekstruktúra kialakulása után az épületek sok esetben már többször is átépültek.
A növekedés, az új telekosztások, parcellázások igénye már tervezett, mérnöki telekosztásokat is
szükségessé tett, amely a Bányász utca déli szakaszán kísérhető nyomon. A telkek egymásmellettisége, egymáshoz való viszonya a település alaprajzának fontos struktúraképzõ eleme.
A Bányász utcától északra, a Hegyi utca telepítései pedig már a Göcseji tájegységre jellemző, szeres
beépítést mutatnak. Nagylengyel Göcsej kapuja, hiszen a település valóban a tájegység egyik első
faluja a Lentibe vezető út mentén, amely keresztül is vezet a helységen.
Göcsej a Zala folyó, valamint a Kerka és a Válicka patakok közötti dombvidéken terül el. Pontos
határvonalait nem tudjuk meghúzni, annyi azonban bizonyos, hogy más a táj földrajzi és más az

etnikai határa. Göcsej a "szegek" vidéke. A szegek a dombtetőkön, dombhátakon, erdei
irtásterületeken laza, szórt elrendezésben kialakult házcsoportok, kis településrészek, a tájegység
magjának jellegzetes településformái.
A XX. század ötvenes éveiben a kőolajkutatás gyökeres fordulatot hozott a település életében. Az NL2 (Nagylengyel-2) számú fúrás megtalálta a kincset: 1951. március 11-én kőolaj jött a felszínre. Négy
évvel később már 1,2 millió tonna kőolajat termeltek ki a legjelentősebb Zala megyei kőolajmezőből.
1963-ban érték el a kitermelés csúcsát, az 1,3 millió tonnát.
A rendszerváltás után ismét magára talált a falu. Új vállalkozások indultak be, új utcarész került kialakításra, új ravatalozó, többfunkciós faluház, sportpályák valamint sportöltöző épült.

Egymás után következnek Nagylengyel szőlőhegyei, elsőként a Kő-hegy,
aztán a Kis-hegy, majd Torda-hegy.

Utcaképek
Dózsa utca
Az utca íves vonalvezetése folyamatosan tárja elénk a
településközpont
látványát.
A templom helykijelölése, a környező épületek hangulata, az úthálózat
domborzati helyzete meghatározza a
településközpontot.
A Dózsa utca épületei
előkertet
hagyva, egységes
ritmusban, szabályos telekosztással, az északi telekhatárra épültek. A homlokzati megjelenés heterogénnek mondható. A lakóterületek közé beékelődött kitermelő kutak immár zöldfelületet alkotnak
és a tó látványa, a megfelelően széles útkeresztmetszet jól belátható utcaképet ad.
Dél felől, a Dózsa utcán haladva a templom látképe

Bányász utca
északi szakasza

Bányász utca látképe déli irányba haladva

A változatos telekosztású utca,
domborzatra érzékeny telepítéssel. Az épületek
formai kialakítása
az adott kor stílusjegyeit viselik
magukon, jellemzően sátor vagy
nyeregtetős kialakításúak. Íves
vonalvezetésű,
szabályos, állandó
szélességű utcaszakasz, ahol az

épületek a nyugati oldalhatárra települtek, minimális előkertet hagyva a közterület felé. A domborzati sokszínűséghez alkalmazkodtak a telepítések. Északi és déli útszakasza meredek tereprézsűvel határolva.

Bányász utca déli szakasza
A különböző korok épületei, eltérő előkertet tartva épültek, emiatt az utca homlokzati látványa
mozgalmas, nem
ad egységes vonalvezetést a
homlokzati sorfal.
Egységes épületkarakterről nem
beszélhetünk, a
tömegek és tetők
formálása nagyon
változatos. A
sátortető mellett sok ponton megjelenik az utcavonallal párhuzamos tetőgerinc is.

Arany János utca
északi szakasza
A
szabályos
telekosztás, napjaink
telepítése.
Az
épületek
formai
kialakítása az adott
kor
stílusjegyeit
viselik
magukon,
melyek jellemzően
összetett sátortetős
kialakítású,
de
találunk
nyeregtetős, illetve
félnyeregtetős
épületet is.
Az

épületek
tervezett
utcahálózatban, egységesen oldalhatáron álló beépítéssel, nagyságrendileg azonos időszakban
telepítettek, amely az utca jellegét tekintve harmonikus, a korának megfelelő képet mutat.

Jellemzően emeletes, földszint + tetőtér beépítéses tömegűek.
gondozott udvarral.

Ízlésesen kialakított épületek,

Arany János utca déli
szakasza
A templomtól induló
útszakasz, mely a történelmi település része,
halmazos
beépítésű,
telkei szabálytalanok. Az
épületek eltérő ritmusban sorakoznak az út
mentén. Telephelyeket,
és nagy előkertet tartó
lakóépületek, majd üres,
beépítetlen építési telkeket találunk. Az utcakép sok helyen nyílt, laza
szövetű. Nagy zöldfelületekkel szabdalt, hisz egy ingával felszerelt kitermelő mezőt is találunk, valamint a sportpályák is itt
kaptak helyet.

Hegyi utca
Szeres jelleget mutató
településrész, melynek
úthálózata és épületeinek elhelyezése is elkülönül a település többi
részétől.
Fontos,
hogy
a
településszerkezet
karakterét meg kell
őrizni. A tervezés egyik
fontos
funkciója
megtalálni azokat az
eszközöket,
amivel
biztosítani
lehet
település
történeti
fejlődésének folyamatosságát, egyben egyediségét, karakterét őrző adottságok fennmaradását és
megújulását.
Összességében megállapítható, hogy Nagylengyel utcái, lakóházai rendezettek. A Göcsej kapuja elnevezést az épületek jellege miatt méltán viseli. Településstruktúrája figyelemre érdemes a tájegységen
belül is.

3./ Örökségünk, településképi jellemzők, meghatározó építészeti értékek
Műemléki védettségű épített értékek:
Szent Domonkos templom - Nagylengyel, Dózsa utca 1.

A korabeli írások szerint 1421ben már volt temploma a falunak, amely a mostani Torda
hegyi feljáró melletti domboldalon állt.
A jelenlegi, 1780-as években
épült templomot 1787-ben
szentelték fel Szent Domonkos
tiszteletére. Építtetője
Árkosházi Sárkány Gábor nagylengyeli születésű főnemes
volt.
A templom falait részben a
szomszédos
kökényesmindszenti Pálos
kolostor romjaiból, köveiből
építették, melyeket a nagylengyeli gazdák ökrös szekereken
szállítottak ide.
A templom 1787-es építését
követően az első felújításra
1826-ban került sor. 1944-ben
villámcsapás érte a templomot, amely súlyosan megrongálta a tornyot, emiatt újjáépítésre szorult. A templom második felújítására 1977-ben
történt meg, majd 2008-ban
ismételten megújult a templom.

Keresztek

Nagylengyel rendkívül gazdag keresztekben, mint a lakóövezeteket, mid a
hegyi utak mentét tekintve, mely jórészt
a hívek buzgósának köszönhető. A keresztek védelemre érdemesek, hisz általában egy-egy család történetében meghatározó eseménynek köszönheti létét.
Ízlésesen felújított, hófehér kereszteket
találunk a településen.

Épületek
Lakóépületek:
1800-as években épült, igényesen felújított tömésház- Nagylengyel, Dózsa utca- a templom szomszédságában

A hagyományos épülettömeg, tetőforma, mind a hagyományos építészet elemeit tükrözi.

Hagyományos csonkakontyos homlokzatú és tömegformálású épület, mely a felújítás után karakteres
megjelenést kap.
Szobrok, köztéri alkotások:
I. és II. világháborúban hősi halottjainak állít
emléket.

Pihenőhely

Igényesen parkosított tópart Nagylengyel határában, jellegzetes zalai táj a háttérben.
Kitermelő kutak

Nagylengyel településképét a településszövetbe beékelődő kitermelőkutak látványa jelentősen meghatározza. Az évek alatt a település elválaszthatatlan szimbiózisban él a bányászati tevékenységgel,
annak minden pozitív és negatív hatásával. A település zöldterületei számos helyen ingát, vagy már
elzárt kutat rejtenek.

4. Településképi szempontból meghatározó területek
területek lehatárolása, településkép, arculati jellemzők bemutatása
LEHATÁROLÁS RAJZ
Területek lehatárolása:
-

kertes családi házas terület
ipari terület
temető terület
rekreációs terület
intézményi terület
zöldterületek
külterületi, beépítésre nem szánt terület

Kertes családi házas terület:
Zömében földszintes lakóépületeket, családi házakat tartalmazó területek. Az ide sorolt területek
építészeti karaktere a koronként változó divat és igények hatására jellemzően nagyon heterogén,
sem tömegformálás, sem anyaghasználat sem színezés terén nemigen tapasztalható egységes
karakter. Akad néhány rövid utcaszakasz, ahol viszonylag egységes beépítés alakult ki.

Kertes családi házas terület (új beépítések)
Összetett tömegformálású lakóházak a jellemzőek. Jellemzően földszint, vagy földszint+ tetőtér
kialakítással, a kor építészeti eszközeinek felhasználásával, egységes méretű előkertet tartva.

Ipari terület:
Ipari, gazdasági tevékenységet kiszolgáló épületek, melyek a szükséges funkciók, feladatok
ellátásához megfelelően lettek kialakítva. A területek adottságainak megfelelően az épületek
szabadonálló beépítéssel helyezhetők el.

Temető terület:
A temető területére korlátozódik. A temetőkben az üzemi funkciójú kiszolgáló épületeken kívül csak
ravatalozó, temetőkápolna és mauzóleumok helyezhetők el. Utóbbiak elhelyezésére indokolt konkrét
formai megkötéseket tenni, hogy bárhol bármilyen mauzóleum ne épülhessen, ez ugyanis a temető
összképét zavarhatja. A síremlékek formájára nem indokolt különösebb megkötéseket bevezetni.

Rekreációs terület:
A szabadidő-tevékenységek számára kialakított terület. E területen csak kevés épület áll, azok tájba
illesztése azonban fokozott elvárás. Funkcióját tekintve a terület hasznosításához kapcsolódó kell,
hogy legyen.
Rendezett
táji
környezetben,
jó
helykijelöléssel fejlődik
és szépül Nagylengyel
sportközpontja,
mely
igényes elemekkel, és
utcabútorokkal várja a
aktív pihenésre vágyókat.

Intézményi terület:
Olyan bekerített, zárt jellegű intézmények ingatlanainak területe, melyek a környezetüktől elkülönülő
speciális funkcióval, és ennek megfelelő beépítéssel rendelkeznek.

Zöldterület:
A település zöldfelületei szépen karban tartottak, új fásítások jellemzők, gondos fajtaválasztással,
illetve az öreg fák megtartása során szép felületek alakultak ki, fejlesztés a továbbiak során indokolt.
A zöldterület minőséginek mondható és folyamatosan javuló tendenciát mutat.

Külterületi, beépítésre nem szánt terület:
A település külterületi, beépítetlen mezőgazdasági- és erdő-területeit foglalja magába. Itt csak
foltszerűen találunk beépítést.

Külterületen történő épület-elhelyezésnél a tájba illesztésre fokozott gondot kell fordítani, vagy ahol
ez nem megoldható, ott védőfásítással célszerű a tájban okozott beavatkozások negatív hatásait
enyhíteni. Kiemelten igaz ez a bányászati tevékenységgel érintett területekre.

Településkép, arculati jellemzők bemutatása
A kertes családi házas terület és a történeti településrész jellegzetes épületei
Hagyományos tömeg korhű továbbépítése, mind szerkezeteit, mind térkapcsolatait tekintve. Az
épület szerencsésen széles, nagyméretű telken kapott helyet, így jellege érvényesülni tud.

Régi és új ötvözete

Ízléses felújítás, a hagyományos népi építészet értékeinek és részleteinek megóvásával
A megyében jellemző aprófalvas jelleg megőrzendő. A történetileg önálló települések
összemosódását meg kell akadályozni. A településrészek között beépítetlenül maradó zöldsávokat
meg kell tartani.
A kertes családi házas területeken a lakóépületek korszerűsítése szükségszerű, több helyen
felújításokat kellene végezni a települési értékek megőrzése érdekében.
A felújítások során célszerű figyelembe venni az eredeti anyaghasználatot (falfelület, nyílászárók
anyaga), így a történelmi formák és a modern anyagok diszharmóniája elkerülhető.

A kertes családi házas területeken a mezőgazdasági
jellegnek megfelelően, hosszan elnyúló telekméretek
és oldalhatáron álló beépítés jellemző. A
hátsókertekben a háztáji gazdálkodáshoz kapcsolódó
állattartó és gazdasági épületek találhatóak.

Kertes családi házas – új beépítésű településrész jellemző épületformái

Jellemzően földszint, vagy földszint+ tetőtér beépítésű lakóépületek, melyek tetőformája változatos
képet mutat.

Műszaki létesítmények
Telefonfülke
A
településképet
nagymértékben
befolyásolják
azok a műszaki létesítmények,
melyek a település működéshez
elengedhetetlenek,
azonban
jellemzően
közterületeken
elhelyezve a vizuális környezetre
jelentős hatásuk van.
A

legjellemzőbb
ilyen
létesítmények:
transzformátorok, gázfogadók,
kutak és víztárolók, szennyvízátemelők,
buszvárók,
hulladékgyűjtő konténerek.

Ezekre rendszerint egyedileg az adott helyen lehetne településkép-szempontú javaslatot tenni, pl.
takaró sövény, vagy növényzet telepítésével, anyaghasználattal.

Emlékmű és nagyfeszültségű vezeték közelsége.

Buszmegállók
A buszmegállók emblematikus elemei is lehetnek egy- egy településnek.
Ezért a jelenlegi nagylengyeli buszmegállók arculatának fejlesztését, és a település karakteréhez
megfelelően a színvonal elérését érdemes célul kitűzni. Mindezt időtálló anyagok kialakításával, a mai

kor építészeti eszközeinek alkalmazásával.

Hulladékgyűjtő szigetek

A település egyik legszebb kilátással rendelkező pontján, a szeres jellegű településrész kapujában
hulladéklerakó sziget.

Település sziluett:
A vertikálisan kiemelkedő objektumok valóságos méreteiknél sokkal nagyobb mértékben
befolyásolhatják a település látképét, mivel nagy távolságokból is érvényesülnek.
A település ipari övezeteiben lévő műszaki létesítmények, mint gáztároló glóbusz, reflektorok, silók,
szintén meghatározó elemei a településképnek. Szerencsés esetben környezetükben olyan mértékű a
növényállomány fejlettsége, amely miatt csak részben érzékelhetőek a látképben.
A település központjában a házak fölé magasodó templomtorony tömege a meghatározó elem.

5. Településkép, formálására vonatkozó ajánlások- példák
utcák, terek, köztéri alkotások
Tömeg-alakítási előírások, telepítés
A kertes családi házas területek

Beépítés:

Odalhatáron álló beépítések jellemzők, kialakult előkertek megtartásával. A melléképületek
jellemzően a főépülettel azonos telekhatárra telepítendők.

Építménymagasság:

A lakóépületek magassága
jellemzően földszint vagy
földszint + 1 emelet.
Célszerű a jövőben ennek a
tendenciának a megtartása.
A túl magas, többszintes
épületek nem illeszkednek
az utcaképbe.
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A településen a lakóházak tetőformájának többsége sátor- vagy nyeregtetős kialakítású.
Ajánlott ezek megtartása, az erősen tagolt tetőszerkezetek mellőzése.

A meglévő házak közé épülő új házaknak hasonló tetőhajlásszöggel kell épülniük, mint ami a
környezetükben található. A túl lapos hajlásszög nem kívánatos, csakúgy, mint a túl meredek
tetők.

Színek:
Szolíd árnyalatú homlokzati falszínek ajánlottak. Valamint természetes árnyalatú tetőfedések.

Az épület-homlokzatok és tetőhéjazatok színe az egyik legfeltűnőbb arculati tényező, azonban
a színek kiválasztásának szabályozása tulajdonképpen megoldhatatlan feladat.

Tömegformálás:
Tömb „kocka” házak helyett a modern kornak is megfelelő „T” illetve „L” elrendezésű házakat
célszerű tervezni, melyek hossz- és keresztszárnya legfeljebb 6-8 méter traktusszélességű. Így
nyugodt és kiegyensúlyozott épülettömegeket építhetünk, melyek nyeregtetővel lefedve
észrevétlenül simulnak a történelmi településszövetbe.
A
t
ú
l
z
o
t
t
a
n
m
a
g
a
s
,
j
e
l
l
e
g
t
e
len tetőforma, a bonyolult, összetett tömegű lakóház, a rossz homlokzat és tető arány
kerülendő. Új házak építésénél a szomszédok figyelembe vételével szükséges az illeszkedést
vizsgálni.

Egyéb építmények létesítése (kerítés, kert, épülettartozékok és kiegészítő építmények):

Figyelemmel kell lenni az anyaghasználatra és színekre. Ajánlott a településen jellemző áttört
kerítések építése, vagy sövénykerítés meghatározott magassággal. Kerülendőek utcafronton a
betonelemek és a magas, tömör, falazott kerítéselemek. Valamint az oldalhatár előkert menti részén
szintén kerülendő a magas sövényfalak alkalmazása.
Kerítés építésénél a szomszédos ingatlanok kerítésének vonalát is célszerű figyelembe venni,
lehetőleg a telekhatárra építendő.

Garázsok:
A garázsok épülettömegének, tetőformájának kialakítása szintén illeszkedjen a település adott
területén jellemző tömeg és tetőformáláshoz.
Elhelyezése a történelmi településrészen a lakóépület mögötti zónában célszerű.

Kiemelt figyelmet kell fordítani az ad hoc módon az előkertbe létesülő kerti tetőkre, melyek
teljességgel rontják az utcaképet.

Növényzet:
A kertben tájidegen növényeket, az előkertben tömör térfalat képező növényzetet, mely a
homlokzat takarását jelenti, nem tanácsos telepíteni.

Reklámok, feliratok elhelyezése:
Lakóterületen csak az adott ingatlanon működő vállalkozás reklámjának elhelyezése engedhető meg,
annak is méretrendi korlátozásával. A településen nem található feltűnő reklámfelület, a cégnevek
feltüntetése a jellemző.

6. Példák, irányvonal
A településen meghatározó településképi irányvonal nem alakult ki, a későbbi felújításokhoz,
építésekhez adunk néhány példát, melyet a településképi eljárás során célszerű előtérbe helyezni. Az
alábbiakban felsorolt részleteken a formavilág, anyaghasználat, telepítés az, amit érdemes
figyelembe venni. Ha a település egy egységesebb képet tud kialakítani, még nagyobb vonzerőt
jelenthet majd a település életében. (Fényképek ajánlások, nem a településen készültek)
„ A település karakterét meg kell őrizni. A tervezés egyik
fontos funkciója megtalálni azokat az eszközöket, amivel
biztosítani lehet település történeti fejlődésének
folyamatosságát, egyben egyediségét, karakterét őrző
adottságok fennmaradását és megújulását.”

Köztéri forma- és anyaghasználat
A település a kőkeresztektől eltekintve köztéri
alkotásokban szegényes. Csekély költségvetésű
köztéri alkotásokra teszünk javaslatot,
anyaghasználat és kialakítások tekintetében.

Pihenőhely, melynek elhelyezésekor kiemelten
nagy szerepet kap a környező táj. Emblematikus
fotópont.

A művészet és a kert
szimbiózisa, ahol a tájra
jellemző népi motívumok
helyet kapnak.

Fényjáték a tájban

Csekély költségvetésű alkotás, melynek
kivitelezési módja - mint farakás- a vidéki
élethez szorosan kapcsolódik

A kertek kialakításánál a helyi,
őshonos növényzet (kis levelű
hárs (Tilis cordata), gyümölcsfák,
levendula
(Lavandula
angustifolia),
hagymavirág,
rózsák egyes fajtáit kell előnyben
részesíteni.
A
meglévő
növényzet megtartása, ápolása
fontos feladat.

Épületek formavilága, anyaghasználat, kerítések

Kialakításkor
törekedni
kell
a
hagyományos arányok megtartására, az
ablakok
megfelelő
kiosztására.
Anyahasználat szempontjából érdemes
a természetes anyagok – tégla, fa-, kőés vakolt felületek előnyben részesítése.
Tetőhajlásszögtől függően lehet a
tetőhéjazatot bádoglemezzel, vagy
zöldtetővel fedetten kialakítani.
A településen lehet használni a modern
anyagokat is, melyek jól megférnek a
hagyományos kialakítások mellett.

A
hagyományos
továbbélése.

formák

modern

Az utcakép szempontjából fontos, hogy
előnyben részesítsünk az utcára merőleges
fő tetőgerinc kialakítását, mely így jobban
belesimul a történelmi településszövetbe.

Patinásodott homlokzatfelület
anyagokkal kiegészítve

modern

Meglévő, hagyományos épületek felújításánál törekedjünk a hagyományos vakolathímek
visszaállítására, amennyiben a homlokzaton ez jellemző volt.

Közterek, parkok, rekreáció

Tó menti pihenőhely

Játékos pihenőtér.

(Képek forrása: Internet)

