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Az építés és ellentétpárja a bontás - hivatalosan: az építéskivitelezési 
tevékenység - sohasem magánügy, annak az esetek túlnyomó részében 
valamilyen kihatása van a település összességére. A község megszokott, 
egyéni arculata a közösség helyi identitásának alappillére, a jól ismert 
utcák, terek, helyszínek és részletek sokszor feltűnnek álmainkban, 
emlékezetünk, s így önazonosságunk fontos részei. Egyáltalán nem 
mindegy tehát, hogy ebből mit őrzünk meg, s adunk tovább a következő 
generációknak, mint ahogy az sem, mit teszünk hozzá a kapott örökséghez. 
Minden apró részletnek jelentősége lehet a "nagy egész" szempontjából, s 
ez komoly felelősséget ró az építés szereplőire, mert bár "az én házam, az 
én váram", de ez a "vár" mindenekelőtt a települési szövet alapsejtje is. A 
település, s így a települési arculat ügye pedig elsősorban a helyi közösség 
ügye, amelynek jogos igénye, hogy közös örökségével, a település 
arculatával, annak formálásával kapcsolatos elvárásait megfogalmazza 
egyes tagjai, a mindenkori építtetők felé. 
 
A Településképi Arculati Kézikönyv elsődleges feladata, hogy ezen 
elvárásokat rendszerezett, közérthető formában közvetítse használói 
számára. Cél, hogy a helyi környezetformálási hagyományok pozitív példáin 
keresztül ösztönözzön a tradíciók folytatására, megismerésére, de akár 
meghaladására is. Apátfalva környezeti örökségének, település- és 
építéstörténetének bemutatásán, tanulságainak számbavételén keresztül jut 
el a környezetalakítással kapcsolatos elvárások, egyfajta építési 
"illemkódex" megfogalmazásáig. A történeti példák felvillantása a 
tendenciák megragadását, a még jelen lévő hagyományok érzékeltetését 
szolgálja, a Kézikönyv az értékek teljes körű lajstromba vételére nem 
vállalkozhat.  Viszont jellegénél fogva olyan számvetés, amely pillanatképet 
ad, hol tart a község építészete 2017-ben és rávilágít, melyek a továbblépés 
lehetőségei, sürgető feladatai. 
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A Kézikönyv nem direktíva, sokkal inkább segítség kíván 
lenni, a benne foglalt rajzos útmutató ajánlásaival 
demonstrálva a települési hagyományokba illeszkedő építés 
egy-egy lehetséges módját. Az itt szereplő ajánlások ezért 
nem kötelező érvényűek, ahogy egy "illemkódex" 
megsértésének sem jogi következményei vannak.   
 
Reményeink szerint Kézikönyvünk nem egy mereven lezárt, 
egyszeri vállalkozás, hanem nyílt, folyamatos hozzászólást és 
változtatást lehetővé tevő kezdeményezés. Ahogy a település 
története is továbbírásra vár, úgy jelen oldalak is egy, az 
utódok által folytatható, de akár át is írható folyamatos krónika 
első lapjai csupán.  Ezért, ha újabb arra érdemes alkotás 
születik, az bekerülhet, sőt be is kell, hogy kerüljön majd a 
Kézikönyvbe, hogy ezáltal büszke lehessen rá úgy építtetője, 
mint tervezője, kivitelezője és a település egyaránt. 
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Aki Apátfalva történeti településtestének 
szegélyén, a 43-as úton hajt át a falun, talán 
nem is gondolja, hogy „beljebb” a Maros 
irányában az építészeti örökség milyen 
kincsei rejtőznek. Bízvást állítható, hogy a 
falu úgy alföldi, mint megyei és országos 
viszonylatban is kiemelkedő települési 
értékekkel rendelkezik. Érdemes hát 
lehajtani a főútról és megismerkedni az 
északról érkezett palócok alapította 
településsel. 
 
 
 
A ránk maradt jellegzetes, egyedi 
településképi arculat a község múltjának 
tükre, sikerek és kudarcok emlékezetének 
megtestesítője. Sajátos módon, a középkori 
Apátfalva, amelynek nevét megörökölte 
községünk, nemhogy nem a mai igazgatási 
területén, de még csak nem is a jelenlegi 
országhatárokon belül feküdt, a 
folyószabályozás során a Maros bánáti 
partjára került. A késő középkori 
településhálózatot a török kor háborúi szinte 
nyom nélkül eltörölték, az igazgatási terület 
egykori falvairól csak régészeti 
feltárásokból, terepbejárások adataiból 
vannak információink 
.  
 
 
 
Apátfalva újkori története 1750-ben 
kezdődik, amikor Lovász Mihály, az aradi 
kincstári uradalom kormányzója katolikus 
palócokat telepített le a mai Maros és 
Templom utcába. Népessége gyorsan 
fejlődött, majd a XIX. század második 
felében sikeresen megvívták a kincstárral 
szemben úrbéri perüket, a háromezer 
holdas legelőt névre szólóan föloszthatták. 
A község palóc eredetéből kifolyóan sajátos 
néprajzi sziget, a törzsökös lakosság a XIX. 
század végéig zárt közösséget alkotott, 
idegen falubeliekkel nem házasodtak. A 
helyiek életében mindig nagy szerepet 
játszott a Maros, úgy is, mint éltető, de úgy 
is, mint pusztító elem. „Vizi” foglalkozások 
sorát űzte a lakosság a homokkitermeléstől 
a vízimolnárságig, de máig megfigyelhető a 
településszerkezeten a folyó pusztításának 
nyoma: az eredetileg téglalap alakú 
telepített utcahálózatú belterület dél-keleti 
sarka a mai napig hiányzik, elvitte az ár a 
XIX. században.  
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A Kamara által telepített falu 
településszerkezete szabályos, illetve 
szabályosságra törekvő, az utcák 
vonalvezetését, a telkeket vélhetően a 
kincstár valamelyik földmérője tűzhette 
ki. Az utcahálózat jellegzetessége, hogy 
kelet-nyugat irányú utcák képezik 
alapját, merőleges szerkezeti tengely 
kevés található, miáltal a telektömbök 
eredetileg hossztéglalap formájúak 
voltak, másodlagos átkötések (közök) 
csak később alakultak ki. Az így előállott 
homogén településtest központi térrel 
nem rendelkezett, ennek szerepét máig 
a Templom utca tölti be. 
A meglehetősen kompakt, geometrikus 
hálózat később egészült ki, többnyire 
rossz szerkezeti adottságú, telepszerű 
nyúlványokkal, amelyek a belterületet 
meglehetősen széthúzták.   
 

 
Az utcaképekben máig uralkodó a 
környéken szokatlanul sok egyedi 
vonással bíró, XX. század közepéig 
épült történeti, döntően „népi”, 
eklektikus, kisebb részt szecessziós 
stílusú épületállomány. A szocializmus 
kora vidéki építészetére oly jellemző, 
meglehetősen egyöntetű, 1960-70-es 
évekből származó kockaházak súlya 
Apátfalván kevésbé jelentős. Az ilyen 
jellegű, közel azonos tömegű, méret- és 
arányrendszerű épületek által alkotott 
utcaképek, az uniformizált építészeti 
megoldások dacára Apátfalván 
meglepően változatosak, színesek, 
köszönhetően az épületek sajátos 
részletképzésének. 
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Apátfalva legfontosabb természeti értékei, mindenekelőtt a Maros és ártere, a határban találhatók. A külterület a 
valamikor virágzó tanyavilág egyre halványuló vonásait őrzi ugyan, de mára a szántóföldi művelés határozza meg a 
látképet. A beépített területeket övező táj tehát alapvetően mesterséges, a sok évszázados emberi beavatkozás 
hatására alakult ki a mezőgazdasági, vízrendezési tevékenység nyomán.    
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A környezeti örökség bemutatása rendkívül fontos az Arculati Kézikönyv deklarált 
célkitűzéseinek elérése szempontjából. A község topográfia adottságaiból, történeti-
társadalmi fejlődéséből következő sajátosságok, az Apátfalvára jellemző egyedi jegyek, 
hangulati tényezők, a múlt és a jövő "genetikai kódjainak" megismerése és megértése nélkül 
nem lehetséges meghatározni azokat az elvárásokat, melyek teljesülésétől a környezetbe, 
hagyományokba illeszkedő építés megvalósulását várjuk. Ki kell jelölni a fenti értékeket 
hordozó azon építészeti, településképi elemek körét is, amelyek fenntartása, átörökítése – 
azaz: védelem alá helyezése - okvetlen szükséges a település önazonosságának 
fennmaradásához. Mindezen túl a fejezet szeretne mozgósító, szemléletformáló jellegű is 
lenni, hogy a védett, valamint a nem védett, de értéket hordozó örökségi elemek 
megmaradásának jelentősége tudatosuljon a lakosságban, építtetőkben és Apátfalva lakói 
megismerjék és elismerjék értéknek építészeti múltjuk fennálló emlékeit. 
  
A társadalom identitás-keresésének legelső, markánsan artikulálódó szintje a település. 
Alapvető fontosságú ezért a helyi értékek, erőforrások feltárása, kiaknázása. Egy-egy 
település épületekben megőrződött múltja, a felhalmozódott környezeti értékek mind-mind 
ilyen erőforrás még akkor is, ha hatásai csak közvetett módon érzékelhetők. Az elmúlt korok 
értékeinek megőrzése, illetve feltárása, az építészeti folyamatosság fenntartása az egyik 
leghatásosabb eszköz egy település arculatának – divatos, mai szóval: imázsának – 
kialakítására. A múlt alkotásai időhöz és helyhez kötik a ma építészeti produktumait is. A 
genius loci hordozói, eltűnésükkel olyan érték megy veszendőbe, melynek pótlása 
semmilyen archaizálással, hamisítással nem lehetséges, egészen addig, míg az "új"-ból 
"régi" nem lesz. 
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Apátfalva környezeti örökségének egyik legöregebb emlékét, 
Nepomuki Szent János barokkos szobrát 1824-ben, egy a falut 
elpusztító marosi árvíz után emelték. A szent szobrának 
felállítása többnyire vizek mellett történt, hiszen a vízbefojtott 
püspök a vízenjárók védőszentje volt. Tisztelete a barokk korban 
terjedt el hazánkban is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A településképet meghatározó, négy oszlopon nyugvó 
baldachint 1930-ban építették a szobor fölé.
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Apátfalvát 1753-ban emelte önálló plébánia rangjára Mária 
Terézia királynő. A jelenlegi, egyszerű formavilágú 
klasszicista épületet 1801-ben emeltette a Kincstár, mint a 
település kegyura. 
A jellegzetes tömegű, utcavonallal párhuzamos beépítésű 
plébánia a Templom utca képének máig meghatározója 
hatalmas tetőzetével.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az 1754-57 között épült barokk plébániatemplom 
bővítésével 1937-ben emelték a mai későeklektikus, 
neoreneszánsz részletképzésű templomot, melynek 
hatalmas tornya uralkodik a településképen. A kissé száraz 
architektúrájú épületet Tóbiás László szegedi építész 
tervezte, védőszentje: Szent Mihály. 
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  A későklasszicista temetőkápolnát 1860-ban emeltette 
a község Licht Ferenc csanádi kőművesmesterrel. A 
homlokzati középtornyos épület főhomlokzatát dór 
fejezetű páros pilaszterek tagolják, egyéb díszítés nem 
található a kis építményen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A határ jellegzetes épülete a csanádpalotai és 
királyhegyesi utak kereszteződésében álló Langó-
kápolna, amelyet a hagyomány szerint fogadalomból 
építettek 1900-ban. A tájékozódási pontul is szolgáló 
kápolna a valamikor kiterjedt tanyavilág lakosságának 
lelki szükségleteit elégítette ki, titulusa: Boldogságos 
Szűz Mária.  
A historizáló, naivan neogótizáló épületen 
megtalálhatók a barokk stílus egyes jellegzetességei is. 
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 A legkorábbi lakóépületekre a XIX. századra 
jellemző „népi” építészet formavilágának 
végletekig letisztult egyszerűsége jellemző, szinte 
egy gyermekrajz lényegre törésével jelenítik meg 
a „ház” archetípusát.  
 
Díszítésük mértéktartó, legfeljebb a 
nyíláskeretezésekre, az oromzat deszkázatának 
és a faszerkezetek fűrészelt díszítésére 
korlátozódik. A legtöbb esetben azonban a 
szerkezet és funkció tökéletes összhangja adja az 
esztétikai hatás döntő részét. Az emberi lépték, a 
nyílások és a tömör falak, a világos és sötét 
felületek kiegyensúlyozott rendje ma már 
utánozhatatlan harmóniát teremt. 
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  A deszkaoromzatú házakon megjelennek a szegedi táj 
építészetére jellemző napsugárdíszes minták is. 
 
 
 
 
 
 
A történeti stílusok jellegzetességei, tagozatai a polgári 
építészet hatására utalnak.  
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Hagyományos fésűs elrendezésű, utcára merőleges beépítésű 
porták házai a historizáló stílusok részletképzési 
sajátosságaival. A különféle akadémikus (elsősorban eklektikus, 
illetve szecessziós) stílusjegyek alkalmazása a jellemzően 
paraszti életformára „szabott” lakóházakon jól példázza a 
folyamatot, ahogyan a városi stílusirányzatok megihletik a falusi 
építészetet és bizonyos formai, stiláris elemek alkalmazására 
ösztönzik, anélkül, hogy az épületek struktúrájában jelentősebb 
változásokat indikálnának. 
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Hagyományos fésűs elrendezésű, utcára merőleges 
beépítésű porták házai a Makó környéki 
településekre jellemző hangsúlyos attikával. 
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Az eklektika térnyerése a XIX. 
század utolsó negyedében - a 
dualizmus korának 
polgárosodási tendenciáival 
párhuzamosan - kezdődött, az 
1880-tól kezdődő időszak a 
koraeklektika virágkora volt 
országszerte. A stílus szabatos 
megnevezése: historizáló-
eklektika, jól körülírja az irányzat 
legfontosabb jellemzőit, a 
történeti stílusok elemeiből való 
válogatást, sokszor azok 
keverését egy épületen belül is. 
A magyarországi eklektika 
alaptónusát a XV-XVI. század 
toszkán és lombard 
architektúráját mintául vevő 
„olasz” neoreneszánsz stílus 
jelenti. 
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Az eklektikus tagozatok tömeges alkalmazásának lehetőségét az 
olcsó alapanyag - gipsz és vakolat -, valamint a széles körben 
elterjedt mintakönyvek használata teremtette meg. Lényegében 
minden tagozat „megvásárolható” volt. Általában elmondható, 
hogy a korabeli mesterek - pallértól az építészig - biztos kézzel 
tudták az „előregyártott” tagozati elemeket a szigorú formatani 
előírásoknak megfelelően elhelyezni. 
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  A XIX-XX. század 
fordulója historizáló és 
szecessziós 
építészetének 
meghatározó Apátfalvai 
épülettípusa az utcával 
párhuzamos tömegű, 
zártsorú jellegű 
földszintes polgári jellegű 
ház.  
Ezek a „cívisházak” a 
település központja 
kisvárosi hangulatának 
legfontosabb 
letéteményesei a mai 
napig.   
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A zártabb utcaképet eredményező paraszt-polgári épületek 
egyszerűbb típusai is megtalálhatóak még helyenként. Ezek arra 
utalnak, hogy a házfajtának az országos gazdasági fellendülést hozó 
dualizmus korát megelőzően is voltak képviselői.   
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A fésűs beépítésű lakóépület tornáca az előkerten át kifut az utcáig. A 
hasonló tornácmegoldások a csanádi táj jellegzetességei, a faluban már 
alig találni belőlük. 
 

Neoklasszicista kúriaépület a 
XX. század elejére jellemző 
építészeti megoldásokkal. Az 
előreugró timpanonos 
portikusz faloszlopai ión 
fejezetekkel záródnak. 
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Apátfalva valamikor kisebb vasúti csomópont, elágazóállomás volt, de a Bánát felé vezető vasútvonalat mára 
felszámolták. Az ACSEV (Arad-Csanádi HÉV) jellegzetes épületei még megtalálhatók a vasút körzetében, noha a 
felvételi épületet már megfosztották díszeitől, holott Bálint Sándor néprajztudós szerint az indóház fűrészelt díszei 
ihlették a jellegzetes apátfalvi fűrészelt házoromzatokat.  
 

Városias hangulatú, villa-szerű saroképület a XX. század elejéről. 
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A művelődési ház a XX. század ötvenes 
éveiben épült szoc-reál stílusban. Utcai 
homlokzatának monumentalitásra törekvő, 
portikuszos kialakítása a reformkori klasszicista 
stílus jellegzetes megoldásait idézi.  
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A sátortetős Kádár-kockák az 1960-as 
évektől vették át az uralmat a falukép 
alakításában.  
Ez a fajta építészet nem sok helyet hagyott 
az egyéni kreativitásnak, igaz, a túlzóan 
individualista kilengéseknek sem. 
 

Az uniformizált épülettömegek egyedivé 
tételének vágya motiválta a ma már 
elérhetetlen szakmai tudással létrehozott, 
többrétegű színes vakolatmustrák szeszélyes 
kavalkádját és a formailag rendkívül 
változatos, sokszor az épületekkel vetekedő 
„vaskapu-csodákat”. 
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Ezek az „alkotások” a XX. 
század „népi 
építészetének”, sajátos 
folklórjának emlékei, így 
méltán tarthatnak számot a 
kulturális antropológia 
érdeklődésére is. Az élet, a 
környezet színesítésének, a 
„szépet akarásnak” őszinte 
vágya nyilvánul meg 
bennük, egy, az egyéni 
törekvéseket durván elfojtó 
korban. 
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Apátfalva területének jelentős részén a XIX. század közepétől a XX. század közepéig tartó mintegy száz évben emelt, 
történetinek tekinthető épületállomány dominál. Az épületeknek ez a tömege alapjaiban határozza meg a jellegzetes 
településkaraktert, illusztrálva a község történetét is. Ennek a zömében a „népi építészet”, historizáló-eklektika, 
szecesszió stíluskörébe tartozó épített örökségnek a megőrzése elsősorban a helyi védelem rendszerének célja. A helyi 
védettség kijelölésénél nem kizárólagosan a történeti szemléletnek kell dominálni, hanem érvényesíteni szükséges 
egyfajta általános értékrendet is, miszerint a koruk környezeti kultúráját magas szinten reprezentáló épületek, 
építmények is védendőek, függetlenül építésük idejétől.  
 
Értéket azonban nemcsak védett épületek, építmények képviselhetnek, másként fogalmazva: nem lehet minden 
környezeti érték védett. A környezeti örökséget oltalom alatt álló és „védtelen” épületek, építmények együtt alkotják. Az 
építés egyik alapvető emberi célja, hogy harmonikus környezetet teremtsen, és ha ez sikerült: „érték teremtetett”, legyen 
az egy nyugalmat, békét árasztó sarok, vagy kiterjedt épületegyüttes. Az épített környezet védelme, pozitív alakításának 
igénye jelen kell, hogy legyen a főtértől a község legeldugottabb szegletéig, templomtól, lakóházon át az ipari 
létesítményekig. De éppen így igaz az is, hogy az elődök munkásságát tisztelni illik, függetlenül attól, hogy a barokk-
korban, vagy a létező szocializmusban tevékenykedtek. Amelyik kor nem képes megérteni az előtte szólókat, nem 
várhatja el, hogy vele is másként bánjanak az utána jövők.  
 
A település központját, ahol a környezeti örökség sűrűsödik, a településrendezési tervben védetté nyilvánították.  
 
A védett terület elhelyezkedését pirossal jelöltük a műholdképen. 
 

HELYI ÉRTÉKVÉDELMI TERÜLET 
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APÁTFALVI FŰRÉSZELT DESZKA OROMZATOK 

A falu építészeti örökségének 
egyedülálló rétegét jelentik a 
fűrészelt oromzatok. Elterjedésük 
nem független attól, hogy 
Apátfalva a népi bútoripar egyik 
központja volt a XIX-XX. század 
fordulóján, a szaktudás tehát 
rendelkezésre állt. Egyes 
nézetek szerint az egyedi 
oromzatokat az indóház – mára 
elpusztult – lombfűrészelt 
díszítményei ihlették. A 
folyamatos pusztulás ellenére 
még ma is több tucat fűrészelt 
oromfal lelhető fel a faluban, 
amelyek megőrzése a helyi 
közösség fontos feladata. 
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Apátfalva beépített területe két 
egymástól településképi arculati 
szempontból is jól elkülöníthető 
egységre osztható. A 43-as út átkelési 
szakaszától délre, a Maros töltéséig a 
történeti beépítés található, a XVIII. 
századi eredetű telepített falu mérnöki 
rendszerű utcahálózatával, míg északra 
fekszik Újfalu településrész.  
A történeti, kamarai alapítású  
településtesthez keleti, északi és 
nyugati irányból kedvezőtlen szerkezeti 
adottságú falusias területek 
csatlakoznak. 
A fenti gondolatmenetet követve jelöljük 
ki Apátfalva eltérő településképi arculatú 
területeit, elsősorban az alapvető 
jellegvonásokra, kevésbé a részletekre 
fókuszálva. A térbeli dimenziókon 
(beépítési mód, jellemző 
építménymagasság, stb.) túl vizsgáljuk 
az időbelieket is és nem utolsósorban 
azt, milyen településképi karakter 
„megcélzása” kívánatos a jövőre nézve. 
 

TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL ELTÉRŐ 
KARAKTERŰ TELEPÜLÉSRÉSZEK 

4
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  TÖRTÉNETI BEÉPÍTÉSŰ TERÜLET 

A területen a zömmel foghíj-beépítés jellegű átépülések dacára 
döntően még a történeti épületállomány dominál, azaz a falu 
korábbi előzményeket is XIX-XX. századi épületektől 
meghatározott településképe. A területen van a környezeti 
örökség országos és helyi védelme számára ténylegesen és 
potenciálisan fontos elemek túlnyomó része, sok helyen máig 
egységes utcaképeket alkotva. A történeti beépítésű terület a XX. 
század elejére kialakult mérnöki rendszerű utcahálózattal épült 
falurészt foglalja magába a 43-as út és a Maros között.  
 
A központban a zárt térfalakat eredményező utcával párhuzamos 
tömegű, zártsorú beépítések is előfordulnak, de a fésűs beépítési 
mód jellemző elsősorban. Az épületek túlnyomórészt 
nyeregtetősek, bonyolult tetőidom, manzárdtetős kialakítás nem 
jellemző. A tömegformálás többnyire egyszerű, szimmetrikus, 
illetve szimmetriára törekvő, a homlokzatképzés sajátossága a 
horizontális tömegeket ellenpontozó, a nyílástengelyek álló 
formátumú ablakaitól meghatározott vertikális tagolás, valamint a 
bejáratok hangsúlyos kialakítása.  
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A területen a megörökölt történeti arculat megőrzése, 
továbbfejlesztése a cél. Ennek eszköze egyaránt lehet az 
építészeti, történeti, község- és utcaképi szempontból fontos 
épületek értékőrző korszerűsítése, felújítása - legyen az védett, 
vagy nem védett -, valamint a XXI. század kortárs építészetét 
minőségi módon interpretáló újabb alkotás, foghíjbeépítés. 
Utóbbi esetén alapkövetelmény, hogy a helyi építészeti 
hagyományokat tiszteletben tartó, azokhoz igazodó legyen, 
kerülve a környező épületállomány történetiségét hamis, 
feleslegesen archaizáló architektúrával relativizáló 
megoldásokat. Az illeszkedés „játékszabályait” betartó új alkotás 
mindenkor legyen saját korának „gyermeke”. 
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  FALUSIAS  
TERÜLETEK 
A területen a falusias 
életformának, 
gazdálkodásnak megfelelő, 
de akár a kertvárosi 
életvitelre vágyók igényeit 
is szolgálni tudó, 
jellemzően egyedi – 
családi - házas tömbök 
találhatók. Telkenként egy 
rendeltetési egység az 
általános, a beépítési mód 
legtöbb esetben 
oldalhatáros.  

Apátfalván általános az 
előkert nélküli, utcafrontos 
elrendezés.  
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Az előző kategóriákba nem 
besorolható, döntően nem 
beépített jellegű területek, 
mindenekelőtt a határ, a 
nagyobb zöldfelület jellegű 
területek, sportpályák, 
temetők, az ún. települési 
kihelyezett funkciók 
területe, amelyek sok 
esetben sajátos arculattal 
rendelkeznek, ezek 
azonban annyira 
szerteágazók és 
speciálisak, hogy átfogó 
jellemzésük nem 
lehetséges.  
 

„EGYÉB” TERÜLETEK 
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A község külterülete jellegzetes kultúrtáj, amely az 
elmúlt 250-300 év műszaki beavatkozásai során alakult 
ki. A környezet mai jellegvonásai mindenekelőtt az 
Alföld vízmentesítési munkálatai és a mezőgazdasági 
tevékenység hatására jöttek létre. A határ valaha erősen 
tanyásodott volt, de az apátfalvi tanyavilág mára jórészt 
eltűnt, csak néhány tanya maradt napjainkra.     
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ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ 

5
Az alábbi fejezet célja, hogy segítséget nyújtson néhány gyakran felmerülő építészeti, településépítészeti kérdésben, 
bemutatva azokat a lehetséges válaszokat, amelyek az esetek döntő részében működőképesek. A szépség sokféle 
lehet. Tekintettel arra, hogy településesztétikai kategóriáink nem feltétlenül objektív megítélés nyomán alakultak ki, 
nem szeretnénk kizárólagos érvénnyel állást foglalni, leszűkíteni a lehetőségeket. Viszont szeretnénk bemutatni, 
hogyan kerülhetők el a legáltalánosabb hibák, fenntartva a lehetőségét annak, hogy ugyanazon problémafelvetésre 
egészen más helyes megoldások is létezhetnek. Az alábbi ábrák nem az építési előírások, szabályzatok rajzos 
illusztrációi, hanem a környezetbe való illeszkedés, a tradíciókhoz történő kapcsolódás fontosságára, annak 
előnyeire hívják fel a figyelmet. 
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Telepítés, beépítés 
Az épületek elhelyezésekor figyelembe 
kell venni a telek geometriai 
adottságait, attól indokolatlanul eltérni 
nem szerencsés. Az utcafronttól 
túlságosan hátrahúzott 
épületelhelyezés általában 
kedvezőtlenül befolyásolja a 
telekhasználatot, a ház mögötti 
belátástól védett, intim kert területe 
leszűkül. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az épület telepítésekor figyelembe kell 
venni a szomszédos épületek 
elhelyezkedését. A már meglévő 
szomszédos épületek által 
meghatározott beépítési vonaltól való 
bármilyen irányú eltérés legtöbbször 
kedvezőtlenül befolyásolja az 
utcaképet. 
 
 
 
 
 
Az átlagosnál szélesebb telek esetében 
is fontos az utcakép ritmusának 
megőrzése. 

RAJZOS „SILLABUSZ” 
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  Zártsorú beépítés esetén 
különösen fontos az 
utcavonal tartása, hogy a 
szomszéd épületek tűzfala 
takarva legyen. 

A zárt térfal megszakítása 
takarás nélküli tűzfalakhoz 
vezethet, ahogy újabb 
oldalszárnyak építése is. 
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Magasság 
Az épület magasságának 
meghatározásakor figyelembe kell 
venni a szomszédos beépítések 
magasságát. Közel azonos magasságú 
épületek emelésével általában 
könnyebben alakul ki harmonikus 
utcakép és a szomszédos beépítések 
benapozása is kedvezőbb lesz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az épületmagasság meghatározásakor 
el kell fogadni a környezet kialakult 
jellegzetességeit. Az épületszintek 
„elrejtése” (pl. tetőszerű 
szerkezetekben) általában kedvezőtlen 
építészeti megoldásokhoz, kevésbé 
harmonikus településképekhez vezet. 
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  Tetők 
Az újonnan épülő épület tömegének 
meghatározásakor figyelembe kell 
venni a környező épületek tetőzetének 
hajlásszögét. A szomszédokétól 
túlzottan eltérő hajlásszöggel épülő 
tetőzet megbonthatja az utcakép 
egységét. A magyar települési 
kultúrában a 40° körüli tetőhajlásszög 
általános, megfelelően az ország 
éghajlati adottságainak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az újonnan épülő épület tömegének 
meghatározásakor figyelembe kell 
venni a környező épületek tetőzetének 
formai jellegzetességeit. A túlzottan 
mozgalmas, vagy a környező 
tetőfelületek jellegétől elütő új tetőzet 
megbonthatja az utca- és településkép 
egységét. 
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Tetők 
Mozgalmas tetőfelületek általában 
tágas, szabadonálló beépítésű telken 
álló, tagolt tömegű, „villa”-jellegű 
épülettömegek fölött nyújtanak 
elfogadható építészeti megoldást. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Környezetétől túlzottan elütő anyagú, 
színhatású, textúrájú tetőhéjazat 
alkalmazása általában kedvezőtlenül 
befolyásolja az utca- és településképet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A tetőfelépítmények idegenek a 
hagyományos magyar települési 
kultúrától, hangsúlyos alkalmazásuk 
kedvezőtlen hatású az utcaképre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Általában akkor jön létre az utca- és 
községképek szempontjából megfelelő 
megoldás, ha az épület 
tömegformájának, 
homlokzatképzésének jellege, a 
választott „stílus” és a „fölötte” lévő tető 
formája, anyaghasználata összhangban 
van. 
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Homlokzatképzés 
Az újonnan épülő épület homlokzati 
kialakításának meghatározásakor 
figyelembe kell venni a környező 
épületek homlokzatképzési 
jellegzetességeit. A színében, 
anyaghasználatában túlzottan 
változatos, vagy a környezetétől elütő új 
homlokzat megbonthatja az utca- és 
településkép egységét. 
 
A felújítandó épületek esetében 
szerencsés megőrizni a 
homlokzatképzés jellegzetességeit, ha 
azok környezetükbe illeszkednek. A 
történeti épületek tagozatának 
eltávolítása, a nem megfelelő színezés 
az utcakép jellegének eltűnéséhez, 
harmóniájának felbomlásához vezethet. 
 
Az újonnan épülő épület homlokzati 
kialakításának meghatározásakor 
figyelembe kell venni a környező 
épületek homlokzattagolásának 
főirányait. Apátfalva meglévő 
épületeinek többsége függőleges 
tengelyekbe rendezett álló formátumú 
nyílásokkal épült, így homlokzatuk 
alapvetően vertikális jellegű.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meglévő történeti épület felújításakor, 
korszerűsítésekor törekedni kell az 
Apátfalva arculatát alapvetően 
meghatározó stiláris jellegzetességek 
megőrzésére. A tagozatok eltávolítása 
a ház jellegének elvesztéséhez vezet, 
ahogy általában kedvezőtlenül 
befolyásolja a homlokzati megjelenést 
és ezzel az utcaképet a nyílászárók 
osztásának elhagyása, de még inkább 
azok formájának, tengelyrendszerének 
megváltoztatása. A felújításkor 
szerencsés az egész épület egy 
egységként való kezelése, a teljes 
homlokzat egységes felújítása, 
függetlenül a tulajdonok megoszlásától. 
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Kerítések 
A kerítés az épületeknek az utcaképet 
alapvetően befolyásoló kiegészítője, 
ezért formájának, anyagának 
meghatározásakor figyelembe kell 
venni a terület jellemzőit a szomszédos 
telkeken alkalmazott megoldásokat. A 
„zöldövezeti” jellegű területek oldott 
településképének alapfeltétele a telkek 
átláthatósága, ezért ezeken a területen 
tömör, vagy az átláthatóságot gátló 
megoldások (pl. nádszövet) 
alkalmazása nem szerencsés.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kerítések anyagának éppoly 
igényesnek kell lenni, mint az 
épületekének, ideiglenes jellegű 
megoldások, környezetbe nem illő 
anyaghasználat akadálya lehet az 
utcaképek harmonikus alakításának. 
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Kerítések 
Előkertes beépítés esetén tömör kerítés 
alkalmazását kerülni kell. 
 
 
 
Az előkerteket lehetőség szerint 
zöldfelületként, ténylegesen „kert” 
módjára kell kialakítani.  Az előkert egy 
részének leburkolása, csak indokolt 
esetben, az épületekbe történő bejutás 
céljából elfogadható.  
 
 
Apátfalván hagyományosak a falazott 
kerítéspillérek, kapubálványok. A 
pillérek közét helyenként téglából 
falazott „rácsozat” tölti ki. 
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Szerelvények 
A külső- és tetőszerelvények, klímák, 
antennák, parabolavevők, stb. utca- és 
településképi hatása rendkívül 
kedvezőtlen, ezért rejtetten, 
közterületről nem láthatóan kell 
elhelyezni őket. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Napenergiát hasznosító 
tetőszerelvények telepítésekor 
törekedni kell arra, hogy a 
berendezések ne nyomják el a 
tetőfelületeket.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tanyák, majorok 
A hagyományos apátfalvi tanyák, 
majorok, külterületi gazdasági egységek 
különböző funkciójú terei általában 
önálló – szabadon álló - épületekben 
kaptak helyet, a terjengős 
épülettömegek nem voltak jellemzőek. 
Utóbbiak alkalmazása legtöbbször 
tájképi szempontból sem szerencsés.  
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Tanyák, majorok 
A hagyományos alföldi tanyák, majorok, 
külterületi gazdasági egységek épületei 
általában a legegyszerűbb tetőformával 
(nyeregtető, félnyeregtető) épültek, a 
változatos összképet a teljes 
épületegyüttes önmagukban egyszerű 
elemei adták. Bonyolult, kontyolt 
tetőidomok, lapostetők egyáltalán nem 
voltak jellemzők. Utóbbiak alkalmazása 
legtöbbször tájképi szempontból sem 
szerencsés.   
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RÉSZLETEK„XX. századi jelek a falakon…” 
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   TETŐK 

Apátfalva építészeti 
örökségének túlnyomó 
hányada viszonylag egyszerű, 
homlokzati megjelenésében 
szimmetrikus, különösebb 
felépítmény nélküli 
nyeregtetővel épült.  
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A magastetők héjazatának anyaga a 
településkép harmóniájának fontos 
összetevője. A hazai meteorológiai 
viszonyokhoz, az építéstechnikai 
adottságokhoz, Apátfalva történetileg 
kialakult sziluettjéhez alapvetően a 
(lehetőleg természetes színű, textúrájú) 
pikkelyfedések illeszkednek. A „pikkely” 
kifejezés itt elsősorban arra utal, hogy 
viszonylag kisméretű elemek egymásra 
takaró rendszeréből áll össze a fedés, 
amely struktúra a legkülönbözőbb méretű 
és geometriájú tetőfelületek fedésére 
alkalmas.   
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  TAGOZATOK,  

ÉPÜLETORNAMENTIKA 
Apátfalva történeti építészetének alapvető 
jellegzetessége a legkülönfélébb építészeti 
tagozatok alkalmazása. A házak túlnyomó 
részének alapfelépítése, tömegformálása 
lényegében megegyezik, a korstílus 
követelményeinek tagozatok és 
épületornamentika alkalmazásával feleltek 
meg. A tagozatrendszerek kezdetben a 
klasszikus formatan szabályai szerint 
alakultak, a későeklektika és szecesszió 
korában azonban fokozatosan egyedivé 
váltak. Paradox módon, a tagozatok 
jelentősége akkor válik igazából 
szembetűnővé, amikor azokat eltüntetik. 
 

Eklektikus tagozatok hagyományos, fésűs beépítésű 
„parasztházakon”. Az ablak felett egyenes szemöldökpárkány, az 
ablakcsoportok mellett dór fejezetű pilaszter. Az épülettagozatok minél 
plasztikusabb megformálása gyakorlati jelentőséggel is bírt. Az erősen 
kiülő szemöldökpárkány esztétikai szerepe mellett a csapóesőtől is 
védte az alatta elhelyezkedő nyílászáró szerkezetet. 
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  ABLAKOK 
A helyi építészeti örökségre általában az egyszerű tömegformálás 
jellemző, éppen ezért is kaptak nagyobb hangsúlyt a nyílások. Az ablakok 
keretezésére, a nyílászárók asztalosszerkezetének igényes kialakítására 
különösen nagy energiákat áldoztak. 
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 BEJÁRATOK 
A bejáratok kitüntetett pontjai az épületeknek, ennek 
megfelelő megformálással. Igaz ez a keretezésre, 
amely általában tagoltabb, mint az egyéb nyílászáróké, 
és igaz a nyílászáróra, amely egyedi iparosmunka. 
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KAPUK 
A kapuk jelentőségét nem lehet túlhangsúlyozni. A 
kapuszárnyak igényes, „strapabíró” szerkezetek a 
legkülönfélébb tagozatokkal, kovácsoltvas 
kiegészítőkkel. Sajnos, Apátfalva néprajzi 
jellegzetességéből, a szalamandrás kapukból mára 
nem maradt, de igen sok figyelemre méltó, mesteri 
szerkezet akad még az utcákon. Természetesen 
már a kapunyílás is megkapja az őt megillető 
frekventált helyet és kiképzést. Mennyire más ez, 
mint korunk lélektelen garázskapui! 
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A klíma megváltozása elengedhetetlené teszi az 
épületek hővédelmének, ezen belül a nyílászárók külső 
árnyékolásának megoldását. Szerencsére mindig 
„kéznél lévő”, történetileg jól bevált megoldás a 
zsalugáter, amely hajdan az ablakok jelentős része előtt 
megtalálható volt.  Elegáns, házainkat öltöztető 
szerkezet, amely az esetek döntő többségében pozitív 
módon befolyásolja a homlokzati megjelenést. 
Kényelmesebb a redőny kezelése, ennek beépítése 
azonban csak akkor optimális az utcakép 
szempontjából, ha szerkezete (redőnyszekrény, 
vezetősínek) rejtve marad. 
 

ÁRNYÉKOLÁS 
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OROMFALAK 

Apátfalva hagyományos épületeinek 
valamelyik véghomlokzatán, bütüjén 
szinte minden esetben előfordult 
oromzat, a tető kontyolását általában 
kerülték. Természetesen az oromfalakat 
sem hagyták „megformálatlanul”, azokat 
díszítették, tagolták. A vakolt, 
deszkázott vagy nyerstégla burkolatú 
oromzatok kialakítására ugyanaz az 
igényesség volt érvényes, amely a falu 
építészeti kultúráját általánosságban 
jellemezte. 
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  A kerítések az utcaképek legfontosabb 
épített kiegészítő elemei, amelyek 
vagyonvédelmi funkcióik mellett fontos 
térformáló szereppel is bírnak. Igényes 
építészeti kialakításukkal sokszor az 
épületekkel egyenrangúvá válhatnak.  
 
Általánosságban elmondható, hogy 
előkert nélküli, utcafrontos beépítésnél 
tömör kerítést alkalmaztak, ennek 
anyaga lehet deszkapalánk, de épített 
szerkezet is. Az utcafrontos beépítésű 
területek tömör kerítésein az épületeken 
alkalmazott jellegzetes tagozati 
megoldások egyszerűbb variánsai 
tűnnek fel. A jellegzetes csanádi 
kapubálványok a történeti beépítésű 
terület több portáján feltűnnek. Sajátos 
rétegét jelentik a helyi „kerítéskultúrának” 
a „megfejthetetlen” jelekkel dekorált 
betonelem szerkezetek. 
 
A lazább, oldottabb utcaképet alkotó 
előkertes területeken az áttört kerítés 
dívik, mely falazott pillérek közötti 
betételemekből áll. A betétek lehetnek 
hézagos lécburkolatból, de igényesebb, 
tartósabb megoldásként 
kovácsoltvasból, vagy merev, ún. 
heidecker-hálóból is. Az utcakép 
szempontjából semleges, nem zavaró az 
egyszerű drótháló alkalmazása. 
 
 

KERÍTÉSEK 
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A legegyszerűbb deszkapalánkot is díszítették, a 
mívesség áthatotta a hagyományos környezetet. 
„Szépre” törekedtek mindig.  
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  LÁBAZATOK 
Az épületek lábazata úgy esztétikai, mint műszaki 
szempontból kiemelt jelentőségű. A lábazati zóna a ház 
talapzata, erőt kell, sugározzon, így a történeti 
építészetben szinte kizárólagos a pozitív, falsíkból kiugró 
lábazat. A szerkezetet mindig igyekeztek tartós anyagból 
építeni, a csapóeső, a fagyok és egyéb meteorológiai 
hatások miatt. Legegyszerűbb kialakítású a festett vakolt 
lábazat, gyakori a fagyálló tégla alkalmazása, a XIX. 
század végétől terjedt el a műkő, de különös módon 
találhatók terméskő burkolatok is. 
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A hagyományokhoz való korszerű viszony nem csak a megőrzést, hanem az 
organikus fejlődést is magában hordozza. A település nem válhat múzeummá, 
skanzenné, az élő falu sajátossága a folyamatos megújulás, ahogy az élet 
alapfeltétele is a sejtek állandó cserélődése miközben a szervezet önazonos 
marad. Felelősség, ugyanakkor nagy megtiszteltetés is folytatni, részesévé 
válni a hagyománynak, kapcsolódni a kulturális folyamatosságba, egy újabb - 
és nem a leggyengébb - láncszemét létrehozva a helyi tradícióknak.  
Rendkívüli jelentőségű ebből a szempontból, ha a település igyekszik a legjobb 
erőket felvonultatni ikonikus középületei megformálásához, ezzel példát 
mutatva lakosai számára a magánerős építkezésekhez. Mindez garancia lehet 
arra, hogy századok múltán korunk Apátfalvája is érdemel majd egy fejezetet a 
készülő építészeti munkákban. 

MAI PÉLDÁK 

6

A község új sportcsarnoka a kortárs építészet eszközeivel él. 
A szükségszerűen terjedelmes méretű épület tömege a 
főutca felé „lelépcsőzve” veszi át közvetlen környezetének 
jellemző léptékét. 
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Korunk környezetet tiszteletben 
tartó, egyszerű tömegformálású, 
„sallangmentes” lakóépületei. 
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A lényegesen eltérő lépték dacára is talál 
közös hangot tradicionális falusi 
környezetével a képen látható ház, a 
beépítés módján és a tömegforma azonos 
jellegén keresztül. 
 

A magyar „vidék” építészetének megszokott 
elemei jelennek meg a képen látható házon. 
Fehér falak, piros cseréptető, egyszerű, 
nyeregtetős tömeg. „Ház formájú ház.” A jól 
ismert megoldások alkalmazása mellett is 
egyértelmű az építés kora, nincs régieskedő 
cizellálás, múltidéző nosztalgia, az összkép 
mégis derűs, harmonikus. 
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Új „szín” a településképben. A jól 
megválasztott földszín és a sajátságos 
tömegforma a mediterrán világ építészetére 
utal, míg a cizellált faszerkezetek a helyi 
hagyományokat közvetítik. 

A tradicionális téglakerítés egységesíti az 
utcaképet, annak ellenére, hogy a mögötte 
látható épület formálása határozottan 
megtagadja a hagyományt. 
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Kísérlet a helyi hagyomány 
felélesztésére: jellegzetes apátfalvi 
fakapu mai parafrázisa. 
 

Meglévő épületek – pl. egy igazi „szocreál” középület – értő felújításával is létrehozhatók új értékek.  
Előny, hogy a régebbi korok jelenléte többlettartalmat is ad. 
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Apátfalva jellegzetességeinek megjelenése mai 
szerkezeteken.  
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A közterületek komfortja és esztétikája 
szempontjából meghatározó a 
burkolatok minősége, ahogy igaz ez a 
telken belüli burkolt felületekre, vagy az 
egyes porták megközelítésére is. A 
történeti korokban a falu utcáin 
általános volt a kiselemes burkolat.  

A kiselemes burkolatok nagy előnye 
műszaki szempontból, hogy viszonylag 
könnyen javíthatók, elemei bármikor 
visszahelyezhetők, 
újrapozícionálhatók. 
Településépítészeti szempontból a 
lehetőségek szinte korlátlan tárháza áll 
rendelkezésre a különféle burkolati 
minták, rakási módok (hálós, halszálka, 
kötésben lévő, stb.) alkalmazásával. 
Általánosságban elmondható, hogy 
igényes burkolatok természetes 
anyagú, saját textúrájú, nem színezett 
elemekből képezhetők, de esztétikus 
lehet a szépen kivitelezett öntött (pl. 
aszfalt) felület is. 

 

UTCÁK, TEREK 
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A közterületek esztétikáját alapvetően befolyásolják az utcákon elhelyezett kiegészítő elemek, legyen az művészeti 
alkotás, vagy közmű jellegű létesítmény, de különösen az utcabútorok. Apátfalva egyedi jellegzetességei a még ma is 
viszonylag sűrűn található pumpás öntöttvas közkutak. Az utcabútorok közül a kortárs dizájn törekvéseit tükröző 
változatok alkalmazása célszerű, mert ezek – kontrasztot képezve – történeti és újabb beépítésű környezetbe is jól 
illeszkednek.  
 



 
 

Örökségünk |78 

 

  



 
 

Örökségünk |79 

 



 
 

Örökségünk |80 

 

  



 
 

Örökségünk |81 

 

  NÖVÉNYZET 
Az épített elemek mellett a 
települések arculatának fontos 
meghatározója a növényzet, 
illetve önmagában az a tény, hogy 
a „zöld” milyen mértékben van 
jelen a településen. A zöldfelületi 
rendszer éppúgy része a község 
infrastruktúrájának, mint a 
természeti környezetnek, hiszen 
alapvetően mesterségesen 
létrehozott, a település-
szerkezetbe integrálódó struktúra. 
Apátfalva nem rendelkezik 
kiterjedt közparkokkal, a falu 
központjában találhatók szép 
fasorok, a település legtöbb 
utcáján azonban a zöldfelületi 
rendszer meglehetősen hiányos, 
ami a településképi arculat 
szempontjából is igen 
kedvezőtlen. 
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A települési „zöld” szerepe rendkívül sokoldalú, 
betölt úgy esztétikai, műszaki, mint közérzetjavító 
feladatokat. A települési arculat formálásában 
egyként részt vesznek a közterületek, közparkok, 
közkertek fasorai, fásított területei és az 
intézményi- és magánterületek kertjei. Ezek 
gondozottsága, vagy elhanyagoltsága, léte, vagy 
nemléte (leburkoltsága) befolyásolja a 
településképi arculatot is.  
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A „zöld” az épített elemek megjelenésére szintén kihatással van: egységesíti az utcaképeket, jótékonyan 
kitakar, váratlan feltárulásokat, „képkivágásokat” eredményez.  
Természetesen a növényzet telepítésekor tekintettel kell lenni az építészeti környezetre, az épületek 
méretére, jellegére, hogy azok benapozását, feltárulását kedvezőtlenül ne befolyásolja a vegetáció. 
Fontos szempont, hogy a látványos műemlékek, idegenforgalmi értékek „fotózhatósága” ne lehetetlenüljön 
el a fák takarása miatt. 
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KÖZMŰVEK 
Településeinket égen-földön, föld 
alatt fojtogatják az „éltető” 
közműhálózatok. A műszaki 
infrastruktúra látható létesítményei 
a településkép rendkívül fontos 
szereplői, sokszor meghatározói. 
Éppen ezért esztétikus, 
környezettel harmonizáló 
kialakításukra az igényesség, 
odafigyelés legyen jellemző. 

A magyar vidék hagyományos falusias településképéhez a faszerkezetű póznák illeszkednek legjobban. 
Fontos, hogy a tartószerkezet minél jobban „kihasznált” legyen, többfajta hálózatot hordozzon. 
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A közterületre kirakott információs táblák, cégérek, 
reklámfelületek nagyban befolyásolják az utcaképet, ezért 
oda kell figyelni arra, hogyan hirdetjük szolgáltatásainkat. Az 
igényes, nem túl feltűnő, de jól észrevehető feliratok is 
elérhetik figyelemfelkeltő céljukat. A hirdetés lényege a 
tájékoztatás, ezt tehetjük utcaképbe illően is.  
Különösen fontos megtalálni a kényes egyensúlyt a történeti 
épületek esetében, hogy azok építészeti értékei ne 
sérüljenek. A visszafogott, lényegre törő hirdetések 
szerencsések, amelyek hagyják élni az épületek tagozatait, 
építészeti formáit, ezért az ún. tömbbetűkből álló feliratok 
tudnak a legjobban illeszkedni az épületekhez. 
Természetesen nagyon fontos, hogy a hirdetés 
megtervezésekor figyelembe vegyék a homlokzat 
osztásrendjét, arányait, mert az építészeti tagozatok, 
részletek, netán nyílászárók kitakarása általában nem 
szerencsés megoldást ad. 
 

HIRDETÉSEK, REKLÁM- ÉS 
INFORMÁCIÓS TÁBLÁK 
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A településkép szempontjából 
nemcsak a porta főépületei, de a 
melléképületek, gazdasági 
létesítmények is meghatározók 
lehetnek. Különösen igaz ez Apátfalva 
esetében, ahol hagyományai vannak 
egyes gazdasági épületek, különösen 
hombárok utcafront közelébe való 
elhelyezésének. A kis épületek 
oromzata, mintegy a lakóház 
pandanjaként az utcakép fontos 
szereplője, ezért az oromdeszkázatot a 
főépülethez hasonló odafigyeléssel 
alakították ki. Ezek az épületek egyben 
azt is kiválóan példázzák, hogy az 
építészeti igényesség nem „állhat meg” 
a főépületnél, annak át kell hatni 
épített környezetünket annak 
teljességét illetően. 

 

MELLÉKÉPÜLETEK ÉS GAZDASÁGI ÉPÍTMÉNYEK 
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