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BEVEZETÉS
Zala megyében található Zalaszentjakab. A
község környezeti, történelmi és kulturális
adottságait bemutatva illetve figyelembe véve
e településképi arculati kézikönyv célja az, hogy
támpontot

nyújtson

építkezők-felújítók

a

Zalaszentjakabon

számára.

A

község

természeti és épített örökségének megőrzése
elsődleges szempont.
Mindenekelőtt

fontos

leszögezni,

hogy

szemléletformálásra van szükség, hiszen a
településen

lakóknak

a

helyi

építészeti

hagyományokat alapul véve, a közösségi
gondolkodásmódot

elsajátítva

ajánlott

építkezésbe vagy felújításba fogniuk. Így
elősegíthető,

hogy

utcájuk

illetve

egész

Zalaszentjakab arculatára pozitívan hassanak
az új építménnyel, kerítéskialakítással stb.
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Nem tekinthető lezártnak a kézikönyv, hiszen a településkép állandóan alakul. Iránymutatásnak szánjuk, egy
folyamatosan bővülő dokumentumnak. A helyi építészeti módszerekre alapozott javaslatainkkal kívánunk segíteni az
arculat egységességének fenntartásában. Mindehhez ábrákat és Zalaszentjakabon készült fotókat is biztosítunk,
továbbá más településekről származó kerülendő példákat (kialakításokat, építőanyagokat) is ismertetünk.
Bízunk benne, hogy segítségére lesz Zalaszentjakab településképi arculati kézikönyve minden építkezni vagy felújítani
vágyónak!
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ZALASZENTJAKAB BEMUTATÁSA

2

A község Zala megye Nagykanizsai járásában található, a járásszékhelytől közúton 12 kilométerre helyezkedik el.
Megközelíthető a 61-es főutat Galambokkal összekötő 6832-es úton. A következő településekkel határos: Nagyrécse,
Galambok, Miháld.
Zalaszentjakab neve először az 1329-es írásos emlékeinkben bukkant fel Zenthjakab írásmóddal, amely valószínűleg a
bibliai próféta nevére utal. A XII. század végén és a XIV. század közepén Chernel várispán és utódai tulajdonában volt a
település. Ebből az időszakból sajnos keveset tudunk a község történetéről, mivel az írásos források csak létezését
említik.
A török hódoltság idején a község sokat szenvedett az oszmán sanyargatástól. 1644-ben csak „puszta falu”-ként
olvashatunk róla a levéltári írásokban.
Szentjakab ezután valószínűleg lassan népesült be újra, mivel csak 1750-től szerepelt az adóösszeírásokban. Egy
1754-ből származó forrás a település mellett található templom romjait említi, amely vélhetően már a XIV. század
első felében is létezhetett. 1765-ben a község tulajdonába tartozott egy kevés legelő, 1 telekhez pedig 20 hold szántó
és 80 szekér rét tartozott, ekkor a településen két forgómalom is működött.

A második katonai felmérés (1806-1869)

Szentjakab Vályi András 1799-es leírásában szerepelt: „Szala Várm. földes Ura Gr. Festetics Uraság, lakosai katolikusok,
fekszik Miháldnak szomszédságában, mellynek filiája; határja középszerű.”
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Nagykanizsa közelsége Zalaszentjakab gazdaságára mindig is hatással volt. A település lehetőségeit tovább bővítette,
és fejlődését elősegítette az 1860-as években kezdődő vasútépítés. A közelben kiépülő 7-es főút, majd az M7-es
autópálya szintúgy könnyített Zalaszentjakab elérhetőségén.
A község népességszáma 1910-ben 485, 1941-ben 566, 1980-ban 462, 2001-ben 357, 2015-ben 292 fő volt.

Az 1941-es katonai felmérés
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ÖRÖKSÉGÜNK
Zalaszentjakab elhelyezkedését nagyban befolyásolta a
Miháldi-Nagy-folyás és a Berdai-víz közelsége. A
település közelében az 1763-1787-es első katonai
felmérés szerint még két kisebb tó is volt, amelyek az
évszázadok során eltűntek. A község főutcájának a mai
Petőfi Sándor út tekinthető. Az 1806-1869-es második
katonai felméréskor már látható a település mellett
elhaladó vasútvonal, a Kossuth Lajos utca pedig fél tucat
házzal

épült

be.

Zalaszentjakab

rohamosabb

növekedésnek a harmadik katonai felmérés idején indult,
vagyis 1869-1887-ben. A település mai nagyságát az
1941-es

magyarországi katonai felmérés idejére

elnyerte, miután betelepült a Petőfi Sándor út
vasútvonaltól északra található része is.

Zalaszentjakab többutcás szalagtelkes község, ahol a
telkek az utcákra merőlegesen vagy rézsútosan
helyezkednek el. A házak általában követik telkük
tájolását, telek-oldalhatáros építésűek, de akadnak
kivételek is. Az épületek előkerttel rendelkeznek.
A községben megoszlanak a régi, népi építészeti
elemeket bemutató és a szocializmus idején épült vagy
átépített családi házak, de találhatunk még számos
felújított illetve új építésű házat is. A régi építésű házak a
XIX. század második illetve a XX. század első felében
épültek;

felismerhetőek

rövid

homlokzati

kéménynyílásukról, kontyolás nélküli nyeregtetejükről.
A községben látható másik építészeti stílus képviselői a
szocializmus kori négyzetes alapzatú, utcafronton két
háromosztatú ablakkal rendelkező, sátortetős házak.
Egyrészről, mint önálló épületek, másrészről pedig a
rossz állapotban lévő népi házak legrégebbi, utcafronti
részének felújításaként épültek meg a kor szellemében.
Zalaszentjakabon láthatunk a felsorolt építményekből
felújítottat, továbbá a rendszerváltás utáni, új építésű
házakat is. Műemlékvédelem alatt áló építmény nincs a
községben.
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Épített értékek
Zalaszentjakabon kiemelkedő építészeti értékkel bír a Jézus Szíve templom, ami a település római katolikus temploma.
A Petőfi Sándor úton található harangláb falán az első világháborús hősi halottak névsorát ismertető táblát 2016-ban
felújították.
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Természeti értékek
A község közigazgatási területén található Natura 2000-es terület, amely a HUBF20050 kóddal lett ellátva és a
Csörnyeberek (Zalakomár) nevet viseli. Ezenkívül az Országos Ökológiai Hálózat és tájképvédelmi övezet is érinti a
települést.
Zalaszentjakab külterületének jelentős hányada szántó, de erdőségeket is találhatunk (főként a keleti és délnyugati
részen).
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ELTÉRŐ ÉPÍTÉSZETI KARAKTEREK BEMUTATÁSA

4

Zalaszentjakab belterülete falusias beépítésű, megjelenik több hagyományos népi építészet jegyében épült lakóház,
valamint a szocializmus idejében épült házak száma is igen magas, de néhány új építésű vagy felújított, átalakított
épület is helyet kapott itt. A településnek nincs kifejezett központi területe; az autópályától délre található néhány
szépen gondozott közterület teresedéssel, ezekhez közel található az önkormányzat épülete valamint egy vegyesbolt
is. Még délebbre haladva az úton, megtaláljuk a szépen felújított haranglábat.
A településen helyet kapott egy kisebb ipari-mezőgazdasági üzemi terület is, közel a település belterületéhez. A
külterületi rész nagy százaléka mezőgazdasági termelésre szánt terület, ami jelenleg is művelés alatt áll.
Folytonosságát csupán néhány keskeny erdősáv szakítja meg.
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Falusias karakterű terület
Zalaszentjakabon az utcára merőlegesen tájolt szalagtelkes kialakítás a
legjellemzőbb, ahol az épületek tetőgerince is az utcára merőleges, és
előkerttel telepített. Ettől néhány esetben eltérnek, főként azokon a
mellékutcákon, ahol az utcák kelet-nyugati irányúak, itt a tájolás az épület
déli tájolásának megtartása miatt az utcával párhuzamos, ilyen például a
Hunyadi utca. Ezen a területen szélesebbek a telkek, legtöbbször
szabadonálló beépítéssel.
A településen a hagyományőrző épületek a Petőfi Sándor úton találhatók,
sokuk szép állapotban fennmaradt, homlokzati diszítésekkel rendelkezik,
az utcára két nagy homlokzati ablakkal nyit és füstnyilással ellátott. Nem
jellemző a hagyományos tornácos kialakítás, több helyen látni T-alakban
beforduló kisebb, teraszos tornácot az épülettömeg déli oldalán. Több,
felújított épület is található itt.
A településen megtalálható még néhány a szocializmus ideje alatt épült,
négyzet vagy L-alakban tervezett sátortetős épület, két nagy homlokzati
ablakkal az utca felé nyitva, főként palatetővel.
Továbbá találhatóak itt még új építésű, összetett tetővel rendelkező,
többszintes épületek is, amelyek közül az egyik egy vendéglátóhely, ennek
köszönhető figyelemfelkeltő színe és tetőszerkezete.
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Külterület
A település belterületétől keletre fekvő ipari-mezőgazdasági üzemi terület meglehetősen kicsi, csak néhány épületből
áll. Ezek nyeregtetővel épültek az utcára tájoltan, és onnan visszahúzott telepítéssel. Megjelenésükben hasonlítanak a
tradicionális építészeti jegyekkel rendelkező falusi épületekhez, viszont telepítésük, magasságuk, telekméretük
különbözik Zalaszentjakab többi részétől, ezért önálló építészeti karakterként szerepelnek.
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A

település

mezőgazdasági
területeket

külterülete
termelésre

foglal

magába.

főként
szánt
Ezen

területek jelentős részét kihasználják
előnyös földrajzi adottságai miatt. A
mezőgazdasági termelő tevékenységre
alkalmas területeket csupán néhány,
kisebb erdős rész szakítja meg.
Található itt még két vízfolyás is, ami
befolyásolja a külterület alakulását, a
Miháldi-Nagy-folyás és a Berdai-víz.
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ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ, AJÁNLÁSOK
Általános építészeti ajánlások
Ebben a fejezetben nem szeretnénk egyoldalúan állást
foglalni,

leszűkíteni

szeretnénk

a

bemutatni,

lehetőségeket,
hogyan

kerüljük

viszont
el

a

legáltalánosabb hibákat.
TELEPÍTÉS
Zalaszentjakabon többféle telepítési mód figyelhető
meg. A történeti településrészen az oldalhatáron álló
beépítés a legjellemzőbb, a lakóházak pedig 90 fokot
zárnak be az utcával (a házak hossztengelye az utcára
merőleges). Rendszerint az azonos mérető előkertek
meghatározó részei a településképnek.

Az új ház építésekor javasolt az adott utcában meglévő
épületek

telepítéséhez

illeszkedni,

hiszen

az

egyvonalban lévő házak adják a harmonikus utcaképet.
Nem javasolt indokolatlanul elforgatni a jellemző
tengelytől vagy visszahúzni az épületet.

5
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Zalaszentjakab egyes részein (például a Kossuth Lajos utcában) ettől eltérő telepítés határozza meg az utcaképet. A
házak jelentős mértékben hátrahúzott és elforgatott rendszerben épültek, körülbelül 20-30 fokos szöget zárnak be
az utcával.
Az oldalhatáros beépítés helyett a lakóházak általában a telkek középső részén kapnak helyet. Ezen a településrészen
is javasolt az előkertek kialakítása, továbbá a meglévő házak tengelyéhez igazodni.

Néhol az újabb építésű házak esetén az utcától azonos távolságra visszahúzott elrendezés jellemző. Itt ettől eltérő
beépítés szintén nem javasolt. Az egyvonalban lévő házak adják a harmonikus utcaképet. Nem javasolt jelszerű
lakóházat tervezni.
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TETŐHAJLÁSSZÖG
Zalaszentjakab területén a családi házak
tetőhajlásszöge hasonló, túlnyomórészt 3045 fokot zár be.
A meglévő épületek közé épülő új házaknak
hasonló tetőhajlásszöggel kell épülniük, mint
környezetükben lévő házak. A túl magas
illetve

alacsony

hajlásszögű

tetővel

rendelkező épületek nem illeszkednek a
település utcaképébe.

MAGASSÁG
Törekedni kell arra, hogy egy utcában hasonló
magasságú épületek kerüljenek elhelyezésre.
A Petőfi Sándor út északi részét leszámítva
egyszintes házak harmonikus rendszere
alkotja a településképet, ehhez javasolt
illeszkedni.
A

régi

épületek

terjeszkedtek,

hosszanti

sohasem

felfelé,

irányban
ezáltal

javasolt új ház tervezésekor a szomszédos
házak magasságának figyelembevétele.
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TETŐFORMA
A Zalaszentjakabon lévő tetőformák igen
változatos képet mutatnak. A község
utcaképét a kontytetős házak szerkezete
határozza

meg,

azonban

találhatunk

nyereg-, sátor- és összetett tetőt is.
Új

ház

tervezésénél

épületek

a

szomszédos

figyelembevételével

kell

illeszkedni a környezethez. Kerülendő a
lapos- vagy

mediterrán

típusú

tető

tervezése, melyek nem illeszkednek a
történeti település arculatához.

A sematikus ábrán példa a településképbe
illeszkedő tetőformájú épületre.

TEREPALAKÍTÁS
Zalaszentjakabon mérhető szintkülönbség szem
előtt tartásával ajánlott a telkek kialakítása. Ha
földmunkára kerül sor, a kitermelt talajt mindig a
telek egyéb részein hasznosítsuk kertünk
alakításához.

A

településen

kerülendő

földkiemelés és a nagy telekbevágás is.

a
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SZÍNEK
A településen a fehér vagy világos „földszínek” a
jellemzőek. A természetes anyag- és színhasználattal
egységes településkép jön létre. Az eltérő, kirívó színű
épületek nem illeszkednek a meglévő házakhoz.
Nem elfogadhatóak a rikító fémlemezfedések vagy
burkolatok sem.

Példa a megfelelő színhasználatra. Javasolt a világos pasztellszínek használata, sötét színű faablakokkal.
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KERÍTÉSEK
Zalaszentjakabon az áttört kerítések dominálnak, melyek magassáukat tekintve 1/3 részben lábazattal és 2/3 részben
léccel, ráccsal határolják el a telkeket. A régebbi kerítések esetén lábazat és oszlop nélküli kialakítás figyelhető meg.
Anyaguk rendszerint fém és/vagy fa. A településen célravezető a ház színvilágához alkalmazkodó föld- vagy
pasztellszínű kerítéseket tervezni. Kifejezetten kerülendő a tömör, előre gyártott, átláthatatlan beton kerítés
alkalmazása, mely nem illeszkedik a község arculatához.
A Kossuth Lajos utcában a házakhoz nem minden esetben kapcsolódik kerítés, így e településrészen jobban
megmaradt a falusias jelleg.
Ajánlott kerítések a településen.
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KERTEK
A Berdai-víz környezetében régen szemétlerakó volt, melyet felszámoltak. Ma ezen a zöld területen egy kisebb fás
liget és több esztétikusan kialakított kertecske található. A terület külleme egy barátságos képet tár mind a
Zalaszentjakabon élők, mind az ide érkezők és az átutazók szeme elé. A település déli szélén, a temetőhöz vezető út
mentén fasort alakítottak ki.
A növényalkalmazásra hatással van a terület eredeti vegetációja, mely errefelé a gyertyános kocsánytalan tölgyes
illetve kisebb arányban ennek mészkerülő típusa. A névadó fajok a kocsánytalan tölgy és a közönséges gyertyán,
melyek méretükből adódóan parkok ékesítésére alkalmasak. A gyertyánnak viszont kihasználható nagyon előnyös
tulajdonsága, miszerint jól metszhető, alakítható, így akár sövényt is nevelhetünk belőle.
Ezen kívül a csüngő koronájú ’Pendula’ igen különleges, az oszlopos ’Fastigiata’ és ’Frans Fountaine’ utcafásításra is
alkalmas, a ’Lucas’ fajtából pedig sövény nevelhető. A ’Monumentalis’ nevével ellentétben igen kompakt fajta, mely 4-5
méteres magasságának és kecses, kúpos koronájának köszönhetően szép szoliter fája lehet a kertnek.
A hársfélék közül a kislevelű hárs jelenléte jellemző a társulásokra, melynek legnépszerűbb fajtái a gömb koronájú ’Green
Globe’ és a nagyméretű ’Greenspire’, előbbi akár utcafásításra is használható. Rajtuk kívül meg kell említenünk a ’Rancho
és a ’Kamon’ fajtákat is. Az előbbi kiskertekben is megállja helyét, míg utóbbi zárt, tömött, kúpos koronájával parkok
szoliter ékessége lehet. A nagylevelű hárs ugyancsak jellemző a társulásra, fajtái közül az ’Ági’ és az ’Örebro’ parkfának
kiváló, míg a gömb koronájú ’Pannónia’ kiskertekbe, sőt utcafásításra is alkalmas.

Díszfák sorából kiemelendő még a mezei juhar és a korai juhar. Előbbinek ’Royal Ruby’ és ’Red Shine’ fajtái vörösen
kihajtó leveleikkel, majd ősszel újra vörösbe öltöző lombjukkal igazán különlegesek. Kerti viszonyok közé is
telepíthetőek, terebélyes koronájuk kellemes árnyékot biztosít. Megemlítendő még az ’Elsrijk’, mely azon túl, hogy
alkalmas sorfának, akár sövény is nevelhető belőle.
A korai juharnak számos közkedvelt fajtája ismeretes, például a parkfának alkalmas ’Cleveland’, ’Emerald Queen’, illetve
a kiskertekbe is telepíthető kompakt méretű, keskeny koronát nevelő ’Fairview’, a gömb koronájú ’Globosum’ és az
oszlopos ’Columnare’.
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A közönséges nyír is társulásalkotó, melynek ugyancsak ismertek alapfaján kívül akár kiskerti telepítésre is alkalmas,
kisebb méretű fajtái. A ’Laciniata’ szeldelt leveleivel díszít, a ’Youngii’ csüngő koronájával gyönyörködtet, míg a ’Bíbor’ és
’Purpurea’ különlegessége sötétbordós, szinte lilás lombszínében rejlik.

A magas kőris ismert fajtája a gömb koronájú ’Nana’, mely alkalmas utcafásításra is, de megemlítendők például a
parkfának kiváló ’Althena’, ’Westhof’s Glorie’ és ’Atlas’ fajták is. Galagonyák közül az egybibés és a kétbibés galagonya is
gyakori a társulásokban. Előbbinek ki kell emelni oszlopos ’Stricta’ fajtáját, mely igen közkedvelt, utóbbinak pedig ’Paul’s
Scarlet’ fajtája népszerű és igen ellenálló.

Cserjék közül elterjedt a veresgyűrű som, melynek gyakran telepített fajtája többek között a vesszőjével díszítő
’Midwinter Fire’. Megemlítendő még a közönséges mogyoró, melynek ehető termést szolgáltató alapfaján túl ismerjük
néhány díszítőértéket képviselő fajtáját is. Ilyen például a vörös lombjával díszítő ’Atropurpurea’ vagy a csavarodott
ágrendszere miatt különleges ’Contorta’.

Lágyszárúak közül helyet kaphatnak a kertekben, kertek előtt különböző párnás évelők, például az árlevelű lángvirág
vagy a molyhos madárhúr, melyek kiválóak akár kerti utak szegélyezésére is. Ugyancsak választhatók nagyobb méretű
fajok, mint például nőszirmok, bazsarózsa, de gazdagíthatják a kompozíciót különböző virágzó egynyáriak is, például
illatos ternye.
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Az

előkertek

általában

szélesek,

hasznosítottságuk változatos, betölthetnek
díszkerti funkciót rózsákkal, buján virágzó
párnás évelőkkel, illetve örökzöld cserjékkel,
tuja és borókafélékkel. Gyakori emellett a
haszonkerti hasznosítás is, ily módon meg
tudják termelni maguknak a családok a friss
zöldségféléket.
kialakításúak

Igazán
lehetnek

hangulatos

ezek

az

előkerti

veteményeskertek. Helyet kaphatnak itt és az
oldalsó kertrészben akár gyümölcsfák is.
Néhány nem a településről vett szép példa
igényes előkertek, illetve veteményeskertek
kialakítására.
Az előkerten

túl

pihenőkertet,

melyet

meg

kell

említeni

célszerű

a

a

kert

utcafronttól távolabb eső részein kialakítani.
Ezek olyan díszítő funkciót ellátó kertrészek,
ahol a rekreációé a főszerep. A különböző
évelők, cserjék, árnyékot adó fák úgy legyenek
benne összeválogatva, hogy harmonizáljanak
egymással

és

pihentető

környezetet

teremtsenek. Kialakításukkor törekedjünk arra,
hogy válasszunk ki egy-egy súlypontot képező
növényt és köréjük építsük fel a kompozíciót.
Ilyen súlypontképzők lehetnek különböző
épített kerti elemek is, például egy pavilon,
pergola vagy éppen egy tűzrakóhely.
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TORNÁCOK, ERKÉLYEK
A tornác épülethez viszonyított helyzete tájegységenként illetve a tulajdonos vagyoni helyzete függvényében is változó
volt. Zalaszentjakab települést a mellvéd nélküli, oszlopos és pilléres tornác jellemzi a legmegfelelőbben. Ugyanakkor
ezek közül kevés maradt fent napjainkra. Az erkélyek a modern családi házakra jellemzőek.
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Ajánlott tornáckialakítások (nem Zalaszentjakabon készült képek):
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ANYAGHASZNÁLAT
Településképi szempontból ajánlott anyagok: fa, nád, kő

Településképi szempontból kerülendő anyag: azbeszt,

(bazalt, gránit), hornyolt cserép, sajtolt cserép.

betoncserép, bitumenes zsindely, trapézlemez,
hullámpala, fém cseréplemez.
A képek nem a településen készültek.
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KAPUK, AJTÓK, ABLAKOK
Az ajtók és kapuk gondos kialakítása során figyelembe kell venni, hogy azok kapcsolatot biztosítanak az utca és az
udvar, a telek között. Ezáltal érdemes a településképhez illeszkedő, áttört kerítésekbe illesztett kapukat kialakítani.
Ajánlott anyaga a fa vagy fém. Zalaszentjakabon figyelemre méltó a felújított kis kápolna sötétbarna, nútolt
deszkabetétes fa kapuja.
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Az épületek utcai homlokzatán árnyékolásra, külső tokos műanyag redőny helyett alkalmazzunk fa zsalugátert. A
nyílászárók javasolt színvilága a sötétbarna, sötétzöld.
Jó példák osztott üvegezésű, megfelelő arányrendszerű fa ablakok kialakítására.
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JÁRDÁK, BURKOLATOK
A beton, aszfalt burkolat helyett javasolt természetes anyagú burkolatkialakítás. Anyaga lehet természetes kő, bazalt.
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HOMLOKZATKÉPZÉS

Zalaszentjakabon az utcára merőleges telepítésű és tetőgerinc kialakítású, füstlyukas nyereg- illetve kontytetős
épületek is megtalálhatók. A jellegzetes XX. századi parasztházak homlokzata, oromzata igen változatos. A lakóházak
egy nagyobb vagy több kisebb ablakkal néznek az utcafrontra.
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RÉSZLETEK
A település régi épületein megtaláljuk az adott kor építészetének részletmegoldásait. Ilyen az utcára néző díszített
oromzat, a külvilág felé mutatott díszítmények fő helye. Szintén kiemelendő a település központi részén elhelyezkedő
római katolikus Jézus Szíve templom.
Zalaszentjakab felújított kultúrházát 2018-ban adták át, míg az önkormányzat épületét e kézikönyv megjelenését
követően tervezik felújítani.
Településképi szempontból lényeges a közterületeken lévő tárgyak igényes részletképzése, amelyből szintén találunk
a községben szép példákat.
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MAI PÉLDÁK
Meglévő épület felújítása a településkarakterbe illeszkedően

6

Hagyományos népi építészeti házak felújításakor törekedjünk arra, hogy az épület megőrizze az eredeti karakterét,
stílusjegyeit. Az utcai homlokzaton lévő egy vagy két kis, osztott faablakot ne cseréljük nagyobbra, ne helyezzünk elé
külső tokos, műanyag redőnyt, betekintés elleni védelemnek inkább zsalutábla vagy zsalugáter kialakítása javasolt.
Esetleges energiahatékonysági korszerűsítés esetén a fehér színű nyílászárók helyett célszerű barnás árnyalatú fa
szerkezetek beépítése.
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UTCÁK, TEREK

7

A település közterülete rendezett. A házak előkerttel csatlakoznak az utcákhoz; az utcák mentén kisebb zöldfelület
található. A Berdai-víz környezetében parkosítási és kertkialakítási lehetőség van.
A lakóházak gondozott előkertjei a településkép meghatározó elemei.
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HIRDETÉSEK, REKLÁMTÁBLÁK
A településközponti részen a színes fényreklám helyett a hagyományos cégérek, természetes
anyagokból készült reklámtáblák, információs panelek elhelyezése javasolt.

A színes, nagyméretű molinók kerülendők. A képek nem a településen készültek.
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A kézikönyvben szereplő fotók nem kizárólag a településen készültek!
Az építészeti útmutató, a mai példák és a reklámhordozókkal kapcsolatos témakörökben szereplő
javaslatok között máshol készült fényképeket is beillesztettünk saját adatbázisunkból, hogy olyan mintákat
tudjunk bemutatni, amely a település arculatát, karakterét pozitív irányban módosíthatja.
A kézikönyvben kerülendő példaként csatolt fényképek nem a településen szereplő részleteket mutatnak!
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