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Bevezetés
Kedves dömsödi Polgárok és a
községünkbe érkező Vendégek!
Településünk a Ráckevei-Duna partján,
a Kiskunság északi határán páratlanul
szép táji környezetben helyezkedik el.
Szeretjük lakóhelyünket. Büszkék
vagyunk elődeink épített örökségére.
Igyekszünk megőrizni unokáink számára
Dömsöd természeti és építészeti
értékeit.
Ez a könyv is ezt a célt szolgálja.
Bemutatjuk mindazon fennmaradt,
megóvandó, fenntartandó és példát
mutató épített és táji értékeinket,
amelyekből megismerhetik
községünket.
A településünkön építkezők figyelmébe
ajánlom a kézikönyv lapozgatását.
A helyi jó példákat követve építsék
lakóházukat, szépítsék környezetüket,
hozzájárulva ezzel településünk
fejlődéséhez.
Bencze István
polgármester
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Többen modták, amikor az arculati kézikönyv készítését
elkezdtük, hogy Dömsödön nincsenek régi épületek,
melyek szépen felújítva megmaradtak, nincsenek
példaértékű újak.
Mi ezt Tóbisz Katival nem hittük el! Csütörtökönként
térképpel, fényképezőgéppel felszerelkezve kerékpárra
ültünk, jártuk az utcákat. Kati mesélt, én fotóztam,
ismerkedtem Dömsöddel.
A kézikönyvben a látott, összegyűjtött sok-sok fotóból
bemutatásra kerülnek azok az építészeti helyi értéket
képviselő épületek, részletek, a község páratlan szépségű
természeti értékei, melyek mellett mindennap elhaladva
csak elmegyünk… és nem vesszük észre.
A település változik, épül, szépül, fejlődik. A pillanatot
rögzítő kézikönyv nem egy lezárt dokumentum. Az új,
megépült jó példákkal folyamatosan bővítjük ezt a
dokumentumot.
A kézikönyv digitális formában a község honlapján
elérhető, de kinyomtatva a polgármesteri hivatalban is
lapozgatható. Sokszorosítása nem cél, hiszen nem
„kőbevésett” dokumentumnak szántuk, hanem
továbbszerkeszthető
útmutatóként
ajánljuk
építkezőknek, tervezőknek és minden érdeklődőnek.

Kérünk Mindenkit, - aki ezt a kézikönyvet lapozgatja – általa ismert és követésre ajánlott jó példákra hívja fel a
figyelmet, hogy azok a továbbszerkesztett kézikönyvben is megismerhetők legyenek!

A könyv nem kötelezi a tervezőt és az építtetőt a
kézikönyvben megjelenő példák szolgaszerű másolására,
inkább javasolja azok továbbgondolását. A természeti és
épített környezetbe illesztés legyen az épület
karakterének megálmodásakor az irányadó. Nem egyegy önmegvalósító épülettől szép, élhető egy utca és a
település egésze, hanem jól átgondolt, környezetéhez,
szomszédokhoz is alkalmazkodó, minőségi tervekből,
magas műszaki színvonalon kivitelezett házak
összességétől.
Vargáné Ágoston Julianna főépítész
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Dömsöd bemutatása
Dömsöd az 51. számú főközlekedési út
mentén fekszik, Budapesttől déli
irányban. Pest megye határtelepülése
a ráckevei járásban, a Kiskunsági
Nemzeti Park szomszédságában.
Vasútállomása
a
település
központjától 6 km-re fekszik a
Budapest-Kelebia vonal mellett.
A Ráckevei-Duna bal partján fekvő
település
nagy
kiterjedésű
külterülettel rendelkezik. A szántó
területek
nagysága
a
művelt
területeken belül 60 %, a rétek, legelők
aránya jelentős még, 17 % körüli.
Belterülete falusias, a Duna mentén
hétvégi házas üdülőkkel vegyes
kertvárosi lakóterületek találhatók.
Településközponti magja nem alakult
ki, elszórtan helyezkednek el az
intézmények és a kereskedelmi
létesítmények.
Ipara nem jelentős, gazdasági
telephelyek a község kivezető útjai
mentén, a volt tsz telephelyekből
alakultak ki.
Jelentős a vízfelületek nagysága –
Ráckevei-Duna, Dömsödi Holtág,
csatornák - a kísérő erdős-ligetes
zöldfelületekkel együtt.
Dab
és
Dömsöd
községek
egyesítéséből jött létre 1939. január 1én.
A lakosság száma 6000 fő körüli,
csökken.
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A bronzkor óta lakott hely. A török uralom alatt sem néptelenedett el. Lakossága az évszázadok alatt mindig főként
magyar-ajkúakból tevődött össze.
Eredendően Dab is és Dömsöd is református vallású. Ezt bizonyítja a két református templom.
Katolikus templom csak az 1920-as évek végén épült.
A baptista gyülekezet hívei is emeltek templomot a községben.
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A község nagykiterjedésű mezőgazdasági területei mindig nagybirtokosok kezében voltak. A szántóföldi gazdálkodás mellett az állattartás is jelentős volt a legelőkön. A
gyümölcstermesztés már a középkorban is meghonosodott itt. Az oklevelekben említett 'Demsed', 'Dumsud', majd 1271-ben kelt irat szerint 'Gumschud' a gyümölcsöd szóval
azonosítható a történészek szerint. A XX. század elején nagykiterjedésű gyümölcsöst létesítettek a település határában. Ez a hagyomány ma is folytatódik. Szőlő- és
gyümölcsültetvényekkel találkozunk a település határában.
A két világháború alatt jelentősen csökkent a férfiak száma a községben. A második világháborút követő földosztás, majd a földek államosítása és az azt követő termelőszövetkezeti
szerveződés többször átrendezte a falu lakóinak mindennapjait. Dömsödön erős tsz-ek jöttek létre, melyek eltartották a község lakosságát.
Ebben az időszakban a Soroksári Duna partján, a Dabi-sziget egy részén felparcellázott területeken sorra épültek a hétvégi házak. Az üdülők tulajdonosai főként Dél-Budapest lakosai
voltak, akik a hétvégéket a „telken” töltötték. Itt horgásztak, pihentek, kertészkedtek, szórakoztak. Ekkor jelentős volt a vízi és vízparti élet Dömsödön.
A rendszerváltoztatás után a tsz felbomlott. A földterületeket több kisebb és nagyobb egyéni és társas vállalkozás műveli. A nagyüzemi állattartás is fennmaradt a településen. A
lakótelkeken a háztáji állattartás folyamatosan csökken, a nagyméretű beltelkeken kertes mezőgazdasági művelés folyik.
A régi tsz telephelyeken, tanyákon ma is üzemi, mezőgazdasági üzemi tevékenység folyik.
A községben kevés a munkalehetőség, az elvándorlás ma is tart. Többen ingáznak munkahelyre, iskolába, főként Budapestre autóbusszal, személyautóval.
A jelentős számú hétvégi házas telkek egy része eladó, elhagyatott. A régi tulajdonosok megöregedtek, örököseik számára nem vonzó a kötöttséget jelentő, állandó fenntartási költséggel
járó ingatlanok fenntartása.
A település közmű infrastruktúrája jól kiépített. Az úthálózat állapota vegyes, vannak még szilárd burkolattal nem rendelkező utcák.
A természeti környezet jelentősen átalakult, ennek ellenére kedvezőnek minősíthető. A község területének 60 %-a természeti értékvédelem alatt áll. Nagyobb része az ökológiai hálózat
része, de a Natura 2000 és „ex-lege” védett területek nagysága is jelentős.
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A településszerkezet gerincét a településen áthaladó 51. számú főút – a
Kossuth L. utca -, a régi főutca – a Szabadság út - és a Kossuth L. utcából nyugati
irányban elágazó utcák - Dózsa Gy. út és Rákóczi F. út – adják.
A régi térképek szerint Dömsöd főutcája a Szabadság út volt. Az 1930-as
években a központot elkerülő útként - a mai 51. sz. út nyomvonalán – épült ki
a Kossuth L. utca, a Szabadság úttal közel párhuzamosan. A település
központját jelenleg is ez a két utca zárja közre, illetve e két utca mentén épült
ki a központ. A két főutca a község északi részén ágazik szét.
A település halmazos szerkezetű, sugarasan szerteágazó utcákkal, szabálytalan
utcavonalakkal, a község széle felé fellazuló beépítéssel. Főként a belsőkben
apró telkek sorakoznak rövid, görbén kígyózó közökben, zsákutcákban. A külső
lakóterületek egy része zsákutcás, ritkásan beépült, vagy nagy feltáratlan
tömbbelsőkkel alakult ki.
A település nagyszámú, beépítésre alkalmas területtel – elsősorban
lakóterülettel – rendelkezik, melyek jelenleg kertes művelés alatt állnak.
Az utóbbi évtizedek telekosztásai már szabályos telkekkel, párhuzamos,
egyenes vonalú utcákkal valósultak meg.
A település lakóterületeihez kapcsolódnak az üdülőterületek, több helyen
össze is épültek a lakóterületekkel. Ilyen a Duna és a Holtág közötti terület is.
Dömsöd az elmúlt ötven évben kedvelt vízparti nyaralóhely volt, főként
Budapest déli részének lakosságát vonzotta ide a Duna és környezetének
természeti szépsége, a vízi sportok, a horgászat lehetősége. A Dabi-sziget
vízparthoz közelebbi területe és a Duna melletti parti sáv Tass közigazgatási
határáig hétvégi házakkal épült be.
A közelmúltban épült oktatási, sport és kulturális létesítmények a Kossuth
Lajos utcától keleti irányba növelték a község központját.

1869-87 között készült harmadik katonai térképen Dömsöd és Dab.
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A község településképének fő meghatározója a
síkvidéki jellege, valamint az, hogy Duna-parti
nőtt halmazos településként alakult ki az
évszázadok alatt két ősi település összenövése
által.
A településképre, az utcaképre jellemzők az 51.
sz. főútra (Kossuth L. u.) és az ezt keresztező
utcákra felfűződő, szabályozottabb, szélesebb
utcák utcavonalas vagy előkertes fésűs
beépítésekkel.
Jellemzően földszintesek, vagy földszint és
tetőtérbeépítésesek a telkeken álló lakóházak.
Az oldalhatáros, illetve a Kossuth L. utca belső
részei és a településközpont egyes telkei hézagos
zártsorú beépítése mellett egyre inkább
megjelennek a szabadon álló beépítések is.
A belterület összképét kedvezővé teszi a RáckeveiDuna és a környezetét övező ligetek, zöldfelületek
területe.
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A Szabadság utca az 1970-es években

A régi épületek egy részében fellelhető a településre régebben egyöntetűen
jellemző épületkarakter. A településképet meghatározó épületek a XIX.
század második feléből, a XX. század elejéről származnak. Ennél régebbi
épületek nem jelentős számban maradtak fenn, mivel a falazatok jellemző
építőanyaga a vályog (agyag), melynek élettartama rövid. A helyi védelem
alatt álló és helyi védelemre javasolt épületek – főleg lakóházak – is ebből a
korszakból kerültek ki.
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Örökségünk
Műemlékek

Petőfi Emlékmúzeum

Dömsödi református templom

Az épületet 1823-ban építtette a pincelejáró eredeti bevésése alapján Szűcs István. A falak,
gerendák, tetőszerkezet és az ajtók – egy kivételével – eredeti. Az épület négy helyiségből áll,
alacsony belmagasságú. 1960-ig lakóházként használták, majd a Petőfi Emlékmúzeum kapott
itt helyet.
Petőfi Sándor szülei Dömsödön éltek 1846-47-es években. A költő itt írta a „Piroslik már a
fákon a levél” című versét.

Az épület és környezete szépen felújított, rendezett. Vörösréz toronysisakja
messziről látszik.
Az első itt álló templomról 1492-ben van írásos említés, mely egy középkori
tornyos kőtemplom volt. Ennek helyén épült 1774-76 között a mai templom.
Az épült egyszerű, letisztult copfstílusú. Egyhajós, homlokzati tornyos, oldalt
előcsarnokkal.
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Nyilvántartott műemléki érték a Hajós kripta, melyet Ybl Miklós tervei szerint építettek. 2014-ben
külsejét teljesen felújították.

A Dózsa György u. 21. szám alatti lakóház 1884-ben épült. Az épület fésűs beépítésű, egytraktusos
elrendezésű, boltíves oszlopos tornáccal, falazott mellvéddel. Tégla és vertfalú, oromzatos,
cserépfedésű nyeregtetővel. A pince boltíves. Az utcai homlokzat nyílászáróját átépítették. Népi
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Régészeti lelőhelyek
A településen számos régészeti lelet került elő, melyek közül a legrégebbiek az őskor réz-bronz szakaszából származhatnak. Az örökségvédelmi adatszolgáltatás öt szakmai nyilvántartás
alatt álló régészeti területet jelöl meg: A Leányvár régészeti területen bronzkori erődített telep helyét azonosították; a Szent Tamás úti dűlőben szintén őskori településnyomokat
azonosítottak; a Hegyeshalom-homokbánya területrészen őskori-népvándorláskori leleteket azonosítottak; további, azonosítószámmal ellátott régészeti lelőhelyek a Bálványos Hügye
és a Zöldhegyi dűlő I., II.

Helyi védelem
A község területén több helyi védelem alatt
álló épület van. Ezek nagyobb része a XIX.
század végén, XX. század elején épült.
Elhelyezkedésüket tekintve a Kossuth és
Szabadság utcákban és környékén találhatók.
Többségében népi építészeti emlékeket őrző
lakóházak, de helyi védelem alatt áll a Dabi
Református Templom, a Baptista imaház, a
Petrovics ház és a Szabadság úti gyógyszertár
is. A védelem alá helyezett épületek az alföldi
háztípust képviselik. Jellemzően oldalhatáron
állnak, hosszúkás téglalap alaprajzúak. A
lakóházak az általános szoba + konyha + szoba
+ kamra (pitvar) elrendezéssel alakultak ki.
Megtalálható az oldaltornácos (pilléres)
önálló épülettípus tornáccal kibővített közös
fedélszékkel történő lefedése. Gyakori a
tornác utca felőli lezárása, jellemző a falazott
oromfal. A beépítések utcavonalas, ill.
előkertes jellegűek utcára merőleges
gerinccel, oromfalas megoldással, illetve
nyeregtetővel, vagy kontyolt nyeregtetővel.
Néhány esetben megjelenik a hosszúháznak a
vele szemben álló melléképülettel kombinált
változata, amely átmeneti típust képvisel a
zártsorúvá fejlődés felé.
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Az I. világháború hőseinek
állított emlékmű 1923-ban
készült.
A II. világháborúban elesett
katonák neve is felkerült a
talapzatra.

Néhány épület (jellemzően középületek) az utca tengelyével párhuzamos elhelyezésű.
Ezek a helyi polgári épületek fennmaradt képviselői.

15

Helyi területi védelem alá tartozik a Petőfi tér
és környezete, a Petőfi múzeum és
környezete, a református templom és a
községháza környezete.

A Piac téri beépítést és környezetét is javasolt
helyi területi védelem alá helyezni.
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Oromdíszítések
Dömsödön hagyománya volt a nyeregtetős házak oromzatának a díszítése. Ezek általában fából készült mintázatos, - szinte csipke finomságú megmunkálással, - esetleg színesre festett,
deszkából fűrészelt díszek. A házak felújításakor ezeket általában megtartoták, felújították vagy akár újat is készítettek.
Az oromzaton a padlástér szellőzését szolgáló ablakok környéke is gazdagon díszített.
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Táj- és természetvédelem
Dömsöd táji karakterét a Ráckevei-Duna, a síkvidéki jelleg és a
Kiskunsági Nemzeti Park szomszédsága határozza meg.
A Duna, a Felső-szigetet közrefogó Holtág és számos csatorna
jellegzetesen vízparti település arculatot ad a községnek.
A vízfelület és a körülvevő növényzet, a gazdag állatvilág
évszakonként változó képe csodálatossá teszi a parti utcák,
közterületek látványát. A Középső-Dunapart, a Kis-Dunapart vagy a
Védgát sor, a Gesztenye sor a Holtág mellett mindig új természeti
élményt ad. A település állandó lakosain kívül sok hétvégi házas
nyaraló, horgász élvezi ezt a páratlanul szép tájat.
A település belterületén és ahhoz közvetlenül kapcsolódva országos
jelentőségű
természetvédelmi
területek
vannak.
Helyi
természetvédelmi oltalom alatt áll a Holtág és mindkét partja a
Petőfi utcától délre. A Ráckevei Duna és a Holtág az ökológiai
folyosó része, Natura 2000 terület.
A külterületi részeken az ökológiai hálózat mindhárom eleme,
Natura 2000, és természetközeli területek is több helyen
megtalálhatók. Ilyen a nagy kiterjedésű szikes-tavak területe, ami az
ökológiai hálózat magterülete és egyben Natura 2000 terület is.
A táji, tájképi értékek védelme, megtartása fontos.
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Településképi
szempontból
településrészek

meghatározó

A településen nincsenek jelentősen eltérő karakterű településrészek. Összhatásában
falusias jellegű.
Az utcák, a telekszerkezet szabálytalan.
Településközponti mag nem határolódik el élesen. Az intézményi és kereskedelmiszolgáltatói funkciók a település belső részében a falusias lakóterületen belül több
helyen határolhatók le.
Az Ófalu aprótelkes girbe-gurba közökkel szabdalt utcáitól kifelé a telekméretek nőnek.
A nagyobb tömbbelsőkben szabályos telekosztással egyenes utcák alakultak ki az elmúlt
ötven évben.
A külterületek felé haladva a beépítés egyre ritkább, nő a mezőgazdasági művelés alatt
lévő kertek száma.
A település több pontján alakult ki zártkertes beépítés. Ezek jelenlegi használata,
arculata különböző. Jelentős részük beépítetlen, sokat lakásként vagy hétvégi házként
használnak.
A belterület beépült része a Ráckevei-Duna közvetlen parti része is, ahol a partot
követve egy sorban aprótelkes üdülő épületek épültek.
A Felső-sziget üdülő és lakó épületekkel vegyesen épült be.
A Dabi-sziget vízparthoz közeli része túlnyomórészt üdülőkkel épült be, de egy részét
már lakásként használják. A vízparttól távolodva a korábban mezőgazdasági művelésű
területek szintén megosztásra kerültek, de beépülésük elmaradt.
A településen jelentősek a vízfelületek. A Ráckevei-Dunára települt község mindennapi
életében ma is szerepet játszik a Duna.
A Dömsödi-Holtág, a csatornák behálózzák a kül- és belterületet egyaránt. Halastavak a
település északi részén, szikes tavak a délkeleti részen helyezkednek el a község
határában.
A vízfelületekhez több helyen kiterjedt zöldfelületek kapcsolódnak. Ezek együttes képe
rendkívül szép táji képet alkot a beépült településrészeken.
Ipari-gazdasági és mezőgazdasági telephelyek a település kivezető útjai mellett több
helyen, elszórtan, nem túl jelentős számban találhatók meg.
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Ófalu
Az ófalu a település legrégebbi része. A Szabadság út és a Kossuth Lajos utcák között fekvő terület, déli irányban a Pósa
L. utca, nyugati irányban a Védgát sor által határolt. Ide sorolandó még a Rákóczi és a Dózsa Gy. utak elejének aprótelkes,
sűrűn beépült része is.
Jellemzője, hogy az utcák szabálytalan vezetésűek, keskenyek, számtalan helyen további még keskenyebb közök nyílnak
az utcákból, melyek a szintén szabálytalan formájú tömbök belsejét tárják fel. A telkek is szabálytalan, gyakran sokszög
alakúak, általában kisméretűek. Az apró telkeknek több helyen nincs közvetlen közterületi kapcsolata, a szokásjog alapján
kialakult közökön közelítik meg ingatlanjukat, vagy egymás telkén átjárva. Sajátos a Szabadság út felső szakasza és a
Védgát sor közötti közök beépítése. Ezek a Végh köz, Sass köz, Pécskai sor, Csides köz, Tatár köz. A közök keskenyek,
néhány telket tárnak fel oly módon, hogy a köz egyik oldalán állnak a lakóházak apró előkerttel, a másik oldalon van a
szintén kisméretű veteményeskert és a melléképület. A közökből a Védgát sorra néhol csak gyalogosan lehet kijutni.
A közökből nyíló gyakran szabálytalan alakú, apró telkeken a lakóépületek helyére nem lehet általános szabályt találni.
Legtöbbször valamelyik telekhatárra közvetlenül, vagy csurgó-távolságra helyezték el a lakóházat. Gyakori a hátsó
telekhatáros elhelyezés is. A szabálytalan formájú apró telkeken melléképületek – helyhiány miatt – vagy nem épültek,
vagy nem általánosítható az elhelyezésük.
A beépítésre az oldalhatáron álló fésűs jelleg a leginkább jellemző, előkerttel vagy közvetlenül az utcafrontra építve.
Jellegzetes stílusjegye ennek a beépítési módnak a vert falból, vályogtéglából, későbbi korokban a módosabb portákon
téglából készült falazat. A tető gerince utcára merőleges, csonka kontyos nyeregtetővel.
A
tornác
oszlopa
általában
falazott,
négyszög
keresztmetszettel, ritkán
falazott mellvéddel; az
utcai
homlokzaton
asszimetrikusan
elhelyezett két ablakkal.
A gazdasági épületek a
lakóépület folytatásában
épültek, de előfordul,
hogy
L
alakban
összeépítve, vagy külön
épültek meg.
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Az ófaluban több helyen megtalálhatók az utcával párhuzamos
ú.n. „polgárház” típusú épületek is, amelyeket közvetlenül a
közterületi telekhatárra építettek. Ezek legtöbbször nagyobb
belmagasságú, „módosabb” házak, tágasabb helyiségekkel. Az
utcára 4-5 ablak nyílik. A melléképületek L alakban az egyik
oldalhatáron épültek a főépülethez, de előfordul a különálló
beépítés is.
Az ófaluban található a helyi védelem alatt álló, a helyi védelemre
javasolt lakóházak jelentős része, amelyek még őrzik a település
jellemző beépítését, jellegzetes épület elemeit. Jelentős részük a
felújítások alatt átépült.
Az intézmények, templomok, kereskedelmi és szolgáltató
egységek jelentős része itt épült fel, vagy a meglévő épületekben
kapott helyet. Az újonnan épült intézmények legtöbbször
szabadon állóan épültek. Jellemzően földszintesek, esetleg a
tetőtér is beépült.
A településrész folyamatosan épül át. Az új épületek
tömegükben, épületarányukban, homlokzati kialakításukban
nem követték a hagyományos beépítést. Vannak jó arányú,
településképbe illő új építésű lakóházak és középületek is.
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A Petőfi tér a
település főtere.
Itt
található
a
polgármesteri hivatal,
a
Dömsödi
Református
Templom, valamint
több intézmény is. A
tér a közelmúltban
megújult. A szépen
parkosított
környezetben Petőfi
Sándor mellszobra, az
I. és II. világháború
emlékműve áll.
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Átépülő falusias településrész
A legnagyobb területű településrész. A Kossuth L. utcától keletre eső lakóterületek és lakóházak építésére kijelölt belterületi területek, valamint a település déli részén az ófalu alatti
területek sorolandók ide.
Az utcák többségében falusias jellegűek. Az újabb beépítésű utcák kertvárosiasak.
Jellemző, hogy több évszázad alatt alakult ki az utcaszerkezet. A széles telkek megosztásra kerültek, vagy keskeny közök alakultak ki a tömbbelsők feltárására és a nagyobb telkek
megosztására. Az elmúlt ötven évben több helyen is történt utcanyitás az átépülő falusias településrészen. Az új beépítésű területek nem különülnek el. Jellemző, hogy ezekben az
utcákban a lakó épületek közel egy időben épültek.
A kialakult utcák 8-16 m közötti változó szélességűek, vonalvezetésük kanyargós. A közök keskenyek, gépjármű közlekedésre is alig felelnek meg.
A telekszerkezet változó. A belső részeken kisebb méretű telkek alakultak ki. A külső részek felé haladva a telekméretek nagyobbak, mélységük és szélességük meghaladja az átlagos
egy telek szélességet.
A beépítésre az oldalhatáron történő elhelyezés – ingatlan határon, vagy attól 1 m-en belül – jellemző. Az újabb beépítéseknél található szabadonálló elhelyezés is.
Az előkert mérete 0 és 5 méter között van.
A településrész folyamatosan átépül, illetve egy-egy telek tovább osztódik. A telekszerkezet is így folyamatosan változik.
Az új lakóépületek általában földszintesek. De épültek lakóházak a tetőtér beépítésével, vagy alápincézve is.
A lakóházak tömegalakítása, tetőformája változatos. Építésének korára jellemző stílusban épültek. A homlokzatok színezése, anyaghasználata szintén változatos.
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A régi karaktert adó épületek az ófalu településrésznél ismertetett tornácos,
egytraktusos lakóházak stílusjegyeit képviselik. Az átépítések itt is gyakoriak. A
tornácot beüvegezték, vagy szobaként építették be több esetben. Az utcai homlokzatra
legtöbbször háromszárnyas ablak került.
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Az 1960-70-as években sátor vagy manzárd tetős földszintes vagy alápincézett „10x10-es kockaházak”
épültek Dömsödön is. A későbbi közízlést képviselik az utcára merőleges nyeregtetővel készült
földszint+tetőteres, vagy alápincézett lakóépületek. A legújabb kor divatja a földszintes, alacsony
hajlásszögű – gyakran 25 fok körüli – kontyolt tetőformájú kertvárosias lakóház, épülnek részben két
lakószintes megoldású, mediterrán stílusú épületek is napjainkban.
Az előkert az új beépítéseknél általában öt méter. Az épület körüli kerteket és gyakran a kerítés és a
közút közötti területeket is parkosítják. Szépen gondozott díszkertek veszik körül a lakóházakat.
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A nagy tömbbelsőkben lakóépületek építésére telkeket
alakítanak ki, utcák jönnek létre.
Az utcanyitások során széles, – 10-12 m – egyenes utcák
alakulnak ki, a telkek általában szabályos téglalap alakúak, 1420 m szélességűek.
A területek, utca részek általában egyszerre épülnek be.
Az előkertek mérete, a beépítés módja egy-egy ilyen szakaszon
egységes. Az épületek is általában az építés korának jellemző
stílusában épülnek. A beépítés módja oldalhatáros. A tetőforma
utcára merőleges, ritkán utcával párhuzamos nyeregtető, az
utóbbi időszakban elterjedt az összetett kontytető. A
tetőhajlásszög általánosságban 35-50 fok közötti, de
elterjedőben van a 25-30 fok közötti tetőhajlásszög is.
Az épületek elhelyezése, magassága, tetőformája hasonló.
Járda, fasor, árok az építkezések befejezését követően megépül.
Így az új utcák képe szintén rendezetté válik.
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Az átépülő falusias településrész területén, az ófalu határán épült a község általános iskolája
tornateremmel. Az iskola szomszédságában később tornacsarnok is létesült. A két intézmény előtti
területen a kicsik örömére szép játszótér is készült.
A település oktatási és sport központja közelében felépült az oktatási és művelődési központ. Az
épületben az általános iskola további tantermei és a község kulturális, művelődési programjainak
helyt adó helyiségek találhatók. A főbejárat előtti tágas tér szabadtéri programok rendezésére is
alkalmas.
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Az
átépülő
falusias
települérész
közterületei,
utcái rendezettek.
A szélesebb utcákban a
járdák, a nyílt csapadékvíz
elvezető
árkok
mellett
fasorok is elférnek.
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Kertvárosias lakó-üdülő településrész

A Ráckevei-Duna és a Holtág által körül ölelt terület, valamint a Holtág és a Védgát sor közötti
településrész sorolható a kertvárosias lakó-üdülő településrészekhez.
A terület néhány évtizede épült be, elősorban hétvégi házak emelkedtek a vízparti telkeken.
Később a Felső-sziget belső utcái is beépültek.
Kedvelt üdülő- és horgászhellyé vált a község az 1960-as évektől kezdődően.
A Felső-sziget utcái keskenyek, kanyargósak. A telekalakítások nem tervezetten valósultak
meg. A telkek mérete nagyon változó. Vannak olyan apró telkek, melyekre mai igényeknek
megfelelő méretű lakóépület nem építhető.
Az üdülő épületekkel történő beépítés jellemző típusa a faház volt. Az előregyártott
elemekből szerelhető, általánosságban földszintes faházak egy részét ma is megtartották
eredeti formájukban, vagy átépítették, hőszigetelték, bővítették.
Jellemző tetőforma, jellemző homlokzati kialakítás nem ismerhető fel.
A beépítés módja többnyire oldalhatáros. Az előkertek mélysége változó.
Sok jó példát és igényes kialakítású üdülő- vagy lakóépületet találunk itt. A kertek szintén
szépen kialakítottak, gondozottak.
A parti utak természeti adottságai páratlan szépségűek.
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A
területen
először
hétvégi házak épültek
nagyobb
számban.
Napjainkban
inkább
lakóházak épülnek, vagy a
hétvégi házat bővítik ki,
építik
át,
használják
lakóházként.
A
településrész közel van a
település központjához,
infrastruktúrával ellátott.
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Nyaralókkal beépült településrész

Jellemzően a Ráckevei-Dunához közel eső Dabi-szigeti beépült területek, a tassi közigazgatási
határig tartó parti telkek sorolhatók ide.
Ezeken a területrészeken a vízpart vonzó közelsége miatt az 1960-as évektől kezdődően megindult
a parcellázás. Főleg a fővárosból jöttek a vízpartra a pihenni, horgászni vágyók. Itt építettek
maguknak nyaralót a kor divatja szerint. Ezek az évek során folyamatosan bővülnek, átépülnek.
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A telkek kisméretűek, eredetileg komfort
nélküli hétvégi ház vagy előregyártott faház
épült rajtuk. A későbbi időszakban a kis
alapterületű nyaralók nem feleltek meg a
változó igényeknek. Átépültek. Tetőtér épült
rá, vagy bővítették, lebontották és újat
építettek. Néhány eredetiben megmaradt
nyaraló még látható. A bővítésekkel és a
„túlméretes” új épületekkel elveszítette a
terület az eredeti nyaralótelep jellegét. A Dabisziget északi részén – a település központ
közelsége miatt – jelentős számban
lakóépületként használt épületek vannak.
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Kertes mezőgazdasági területek
Az átéplő falusias településrészek és a nagytáblás
mezőgazdasági területek között több helyen zártkertek
alakultak ki. Ilyen terület a Tókert külterületi része, az
Öreghegy és az Újhegy.
Ezek a településrészek elsősorban kertgazdálkodásra
alkalmas területek.
A Tókertben elsősorban hobbikertészkedés céljából
használják a telkeket.
Csak gazdsági funkciójú épületet lehet építeni. Ennek
ellenére többen állandó lakásként használják a
komfortosított épületeket.
Az utcák keskenyek, szabályozatlanok.
Sok a beépítetlen telek.
A beépítés módja jellemzően szabadon álló. Az épületek sok
helyen nagy előkerttel telek közepén helyezkednek el.
Az épületek egyszerű formájúk. Legtöbbször utcára
merőleges nyeregtetővel készültek. A tetőtér több helyen
beépítésre került.
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Öreghegyen és Újhegyen a kertek mérete változó. Itt gyakoribb az árutermelő
mezőgazdasági tevékenység. A hobbikertészkedés kevésbé jellemző.
Az ingatlanok kisebb számban beépítettek, mint a Tókertben.
A telkeken gazdasági épületek mellett lakóépületek is megtalálhatók.
Az utak keskenyek. A telkek szélessége és mélysége változó. A beépítés módja
jelellemzően oldalhatáros. Előkertek mérete változó.
Az épületek földszintesek, egyszerű tömegűek. A tetőforma jellemzően nyeregtető.
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Gazdasági telephelyek
A gazdasági telephelyek – ipari, szolgáltató, mezőgazdasági, állattartó - nagyobb
részben külterületeken találhatók a település kivezető útjai mellett. A régi
termelőszövetkezeti üzemek és tanyák épületei felújítva, átalakítva hasznosulnak.
A Nagy tanyán, a Láng tanyán, a Petőfi tanyán kisebb-nagyobb üzemi telephelyek
működnek.
Jelentős a Biogáz üzem, a Dunatáj szövetkezet, a Dömsödi Borászati Kft is a község
gazdsági tevékenységében.
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A Biogáz üzem
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Beépítésre nem szánt területek
Vízfelületek
Meghatározó a Ráckevei-Duna a község életében. A közel állóvíznek tekinthető – a Kvassaizsilippel a Csepel-sziget északi pontján, a Tassi-zsilippel a déli részen szabályozott – Dunaág
kedvelt sport- és pihenőhely. A part mellett végig hétvégi házakkal épült be. Nyáron a
település lakossága jelentősen megnő a víz vonzása miatt.
Számos csatorna, köztük a legjelentősebb a Dömsödi-árapasztó (Öv) csatorna vezeti le a
Dunába a belvizeket a település kül- és belterületén.
A Holtág a Dunából ágazik ki és csatlakozik vissza, a Felső-szigetet ölelve közre. Az „ófalu”
településrész így közvetlen kapcsolatban van a folyóval, a Petőfi utca folytatásában híd vezet át
a szigetre.
Jelentős vízfelületek a halastavak is, melyekben haltenyésztés folyik. A Préri horgásztó szintén
mesterséges vízfelületek együttese, a község északi részén, az 51. számú út és a Duna közötti
mélyfekvésű területen alakították ki. Nem csak a horgászni vágyók, hanem családtagjaik
számára is komplex szolgáltatást nyújt szállásokkal, campinggel a szép természeti környezetben
kialakított pihenő és szabadidős létesítmény.
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Zöldfelületek
A vízfelületeket telepített és vadon nőtt növényzet övezi.
Nagyobb közösségi zöldfelület a Felső-szigeten található. A sportpálya, a gondozott,
árnyas strand a Duna partján zöldfelülettel körbe véve helyezkedik el.
A Petőfi utca a Duna partra a Petőfi fához vezeti a látogatót. A legenda szerint ez alatt
a mocsári tölgyfa alatt írta Petőfi Sándor a „Piroslik már a fákon a levél” című versét.
A fa körül a költő és szüleinek fából készült szobra látható. A szobrokat Polyák Ferenc
fafaragó készítette a fa lehasadt ágából.
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Az ófaluban a Petőfi teret a Szabadság út
két közparkra osztja. A Szabadság út
mellett több kisebb kiteresedés szintén
szépen parkosított. A Kossuth L. utcában
az
északról
érkezőt
gondozott
zöldterület fogadja üdvözlő táblával, itt
válik ketté a településre bevezető út. Az
51. számú út mellett a közelmúltban
fasor telepítés történt. A lakóterületek
közterületei többségében fásítottak.

Dömsöd területén kevés az erdősült terület.
A Kunszentmiklósi úttól északra és délre is összefüggő
területeket alkot a kiemelt jelentőségű természetmegőrzési
terület, mely Felső-kiskunsági szikes puszták néven jelölt
különleges madárvédelmi terület.

Dömsöd határa főként szántóföldi művelés alatt áll,
gabonaféléket termelnek.
A Tass felé vezető út mellett szőlő és gyümölcsös táblák
terülnek el.
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Ajánlások
Építészeti útmutató – általános ajánlások
-

Épületek elhelyezése
•
•
•

-

Épületgépészeti berendezések, napelemek, közmű vezetékek
•
•
•
•
•
•
•

-

Az új épületet a környezeti adottságok figyelembevételével, ahhoz illeszkedve kell elhelyezni.
A telken az épületet a kedvező utcakép elérése érdekében az utcában kialakult építési vonalhoz kell igazítani.
A szomszédos ingatlanok benapozását, kilátását, megközelítését ne zavarja az épület.

Az épületgépészeti berendezések helyének megválasztásánál a településképi szempontokat is figyelembe kell venni.
A napelemek, napkollektorok a tető hajlásszögével azonos szögben, – mintegy a tetőfelülethez simulva – lehetőleg ne utcai tetőfelületre kerüljenek felszerelésre.
A klíma berendezéseket, antennákat az épületek alárendeltebb homlokzatán, utcáról nem látszóan, vagy építészeti eszközzel takartan javasolt telepíteni.
Az újonnan épülő felszín alatti közmű vezetékek helyét a telepítendő fasor helyének meghagyásával kell megtervezni.
A meglévő légvezetékek esetén újabb légvezeték, vagy közvilágítási lámpa lehetőleg a meglévő oszlopsorra kerüljön. Ha ez nem megoldható, akkor földkábellel
ajánlatos a hírközlési vagy egyéb hálózatot létesíteni.
Meglévő légvezeték cseréje esetén – amennyiben erre lakossági és önkormányzati igény és finanszírozási szándék is van – az új hálózatot földkábellel javasolt
megépíteni.
Új utca kiépítése során a világítási, közvilágítási és hírközlési kábeleket felszín alatti megoldással javasolt megtervezni.

cégérek, címtáblák, reklámhordozók, reklámfelületek
•
•
•
•
•
•
•
•

A reklámokat, cégéreket, hirdető-berendezéseket az épülethez illő, a rendeltetéssel összhangban lévő, környezetét nem zavaró kialakítással ajánlott tevezni és
kiitelezni.
A szöveg, a grafika egyértelműen utaljon a szolgáltatás, üzlet tevékenységére.
Színeivel, anyaghasználatával nem legyen harsány kirívó, a megjelenő tartalom ne legyen megbotránkoztató és sértő.
A homlokzati felületen illeszkedjen a nyílászárók tagolásához.
A homlokzati díszítést részben, vagy egészben se takarja el.
Amennyiben a homlokzati felület mérete, kialakítása nem teszi lehetővé a homlokzat síkjában történő elhelyezést, cégér elhelyezésére kell törekedni.
Villogó, vibráló, hangot kiadó reklámot nem javsolt elhelyezni.
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-

közterületek
•
•
•
•
•

-

utcák
•
•
•
•
•

-

A járdák az utcában, utca szakaszon legyenek egységesek. Ne legyenek lépcsők, akadályok a gyalogos közlekedés útvonalában.
Az utcán a tájékozódást nehezítő, kilátást gátló tárgyak ne kerüljenek kihelyezésre. Táblákat, útjelzőket eltakaró fákat, bokrokat rendszeresen metszeni kell,
Utcasarkon tömör kerítést ne épüljön, mert zavarja a kilátást, balesetveszély jelent.
Az ingatlan előtt a nyílt csapadékelvezető árkot nem szabad feltölteni és leburkolni. Az árok maradjon gyepesítve, csak gépkocsi bejáró szélességben készüljön szilárd
burkolat. Árok esetén kerüljön áteresz a kocsibejáró alá, így biztosítható az esővíz elvezetése.
Fontos, hogy a telek előtti járdát, zöldsávot mindenki ápolja, tartsa rendben.

fasorok
•
•
•
•

-

A közterek „kiegészítői”, az információs táblák, padok, kerékpártárolók, stb. Minden köztéri tárgy kiválasztásánál fontos, hogy alkalmazkodjon környezete és az
épületek stílusához, hangulatához.
Lényeges, hogy oda kerüljenek a szemetesek, a padok, és a többi utcabútor ahol szükség van rájuk, ahol használják azokat, de fontos az is, hogy ne akadályozzák a
közlekedést.
A közterületek akadálymentesítése új közterület kialakításnál, meglévők átépítésénél elengedhetetlenül fontos.
A telek előtti közterület, járda, zöldsáv kialakítása legyen összhangban a már kialakult, rendezett közterülettel.
A közterületi kapcsolódást a meglévő fákra, közművezetékekre és berendezésekre figyelemmel kell kialakítani.

Ahol a közművek és az utca szélessége engedi, legalább egyik oldalon legyen fasor.
Őshonos, nem allergén fa fajok telepítésére kell törekedni.
Utcán, de legalább utca szakaszon belül azonos fajták ültetése javasolt, mert így egységesebb lesz az utca képe.
A fa fajtájának, méretének kiválasztásánál figyelembe kell venni, hogy mekkorára nő a fa, mennyi hely van az utcában a növekvő egyedek számára.

kertek
•
•
•
•
•
•

A kertet a lakóházzal, nyaralóval összhangban kell megtervezni és kialakítani.
Tájidegen növényfajok, özönnövények lehetőleg ne kerüljenek a kertbe, hamar túlnőhetik a teret.
Burkolt felületeket csak a szükséges mértékben célszerű kialakítani. Ha kicsi a kert, a burkolt felületekre kerüljenek ládákban növények, A falra, pergolára
futónövényeket ajánlott felfuttatni.
Építkezés során csak a feltétlenül szükséges fák kerüljenek kivágásra. Helyette mindig újat kell ültetni. A megmaradó fákat óvni kell az építkezés alatt.
A fás szárúak telepítésénél fontos szempont a nyári árnyékolás. Teraszok, nagy üveg felületek nyári árnyékolására lombhullató fákat érdemes ültetni.
Poros, zajos utcában az előkertbe dús növényzetet célszerű telepíteni.
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Ófalu - ajánlások
-

telepítés

Az utcafronttól egyenlő távolságra lévő épületek nyugodt, jó ritmusú utcaképet adnak.
Az épület hátra húzása megtöri az utca ritmusát.

Az épület – a kialakult állapotot követve – vagy az
utcai telekhatára, vagy az oldalhatáros beépítés
kialakult telekhatárára kerüljön.

Oldalhatáros elhelyezésnél az új épület a telekhatárra
kerüljön.

A melléképületek a főépülettel egy tömegben helyezendők el.
A főépület nagyobb tömege kerüljön az utcai telekhatárra, mögötte a kiegészítő funkciójú
helyiségek sorakozzanak.
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-

magasság

Azonos magasságú épületek egyenletes utcaképet
alkotnak.
Az újonnan épülő épületeknek ezért a meglévő
épületek magasságához kell alkalmazkodni.
A kiugróan magas épület megbontja a nyugodt,
egységes ucaképet.

-

tetőhajlásszög

Az Ófaluban a jellemző tető hajlásszög 35 és 45 fok között van. Az új épületeket is 40 fok körüli hajlásszögű tetővel kell építeni.
A túl alacsony, vagy nagyon meredek hajlásszögű tető és a lapos tető nem illeszkedik az Ófalu házai közé.
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-

tetőforma

Az eltérő vagy összetett tető formájú épületek megbontják az egységes utcaképet.
Egyszerű tetőformájú épületek közé szintén egyszerű tetőformájú épület kerüljön.

-

homlokzat, anyaghasználat, színek

Az Ófaluban a lakóházak homlokzatán a nyílászárók osztásrendje
és aránya az új épületeknél kövesse a meglévő régi épületek
arányrendszerét.

A homlokzatok világos, pasztellszínű, vagy fehér festést, homlokzati vakolatot kapjanak.
A tetőfedés természetes színű cserép, vagy pala legyen.
A kék, zöld színű tetőfedés nem illeszkedik az Ófalu utcaképébe.

45

-

kerítések

Tömör kerítés helyett készüljön lábazatos kerítés. A kerítésmező legyen áttört. A kerítésmezőt hézagosan elhelyezett fa elemekből, fém pálcákból vagy fonott fém
hálóból ajánlott kialakítani. A drótfonatos kerítés elé a kertben lombhullató növényből sövényt, vagy bokrokat javasolt ültetni. A növényzet szűri az utca porát és zaját is.
A kerítések mindig egyszerű kivitelűek legyenek. Kerülendő a túldíszített, környzetét uraló megoldás.
A kerítés stílusában, anyaghasználatában legyen összhangban az épülettel.
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Átépülő falusias településrész- ajánlások
-

telepítés

Kialakult beépítésű területen az előkert mérete igazodjon a szomszédos telkek előkertjéhez.
Az oldalhatáros beépítésű területeken az új épület is oldalhatárosan épüljön. Szabadon álló beépítés a környezethez illeszkedően, a kialakult oldalhatáros
beépítéshez igazodva valósuljon meg.

-

magasság

A meglévő épületek közé építendő házak a környezetükben jellemző magassággal épüljenek.
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-

tetőhajlásszög

A tetőhajlásszögét 30-45 fokközött ajánlott megválasztani.
Az újonnan beépülő utcákban megengedhető az alacsonyabb hajlásszögű tetőforma is. Ne legyen 25 foknál itt sem alacsonyabb.

-

tetőforma

A tetőforma illeszkedjen a környezetében meglévő épületekhez.
Jellemzően utcára merőleges nyeregtetős környezetben szintén utcára merőleges nyeregtetős épület épüljön.
Egyszerű sátortetős épületek közé se épüljön bonyolult tetőformájú lakóház.

48

-

Anyaghasználat, homlokzat, színek
A homlokzatok színezésénél az élénk, rikító és sötét
színek kerülendők.
Tetőfedő anyagként hullámpala, bitumenes
hullámlemez, fém trapéz- és hullámlemez használata
nem ajánlott.

-

kerítések

Tömör kerítés helyett épüljön áttört kerítés. A kerítés lehet lábazatos, áttört kerítésmezővel. A kerítésmezők anyaga fém, vagy fa legyen. Ajánlott még
sövény telepítése is drótfonatos kerítéssel, vagy anélkül is.
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Kertvárosias lakó-üdülő, Nyaralókkal beépült településrészek - ajánlások
-

telepítés
Az épületet a kialakult beépítéssel
összhangban – vagy az oldalhatárral,
vagy
az
utcai
telekhatárral
párhuzamosan – kell elhelyezni a
kedvezőb utcakép elérése érdekében.
Az előkert mérete is igazodjon a
szomszédos
telkeken
kialakult
előkerthez.

-

magasság
A
lakóház
magasságában
beépítéshez.

mindig
is
a

igazodjon
környező

Az utcakép egységességét megbontja
a sokkal alacsonyabb, vagy lényegesen
magasabb
gerinc-,
vagy
párkáymagasságú épület.
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-

tetőhajlásszög
A kertvárosi és nyaraló területeken 45 foknál
magasabb tetőhajlásszög nem ajánlott.

-

tetőforma

A tetőforma megválasztásakor is fontos a környezethez történő illeszkedés.
Ahol egyszerűbb formájú tetők vannak, ott az új épület is ilyen legyen.

51

-

anyaghasználat, homlokzat, színek

A homlokzat színezésénél a pasztellszíneket javasolt választani. A rikító és sötét színeket nem javasolt alkalmazni.
A tetőfedés anyaga ne legyen hullámpala, bitumenes hullámlemez, fém trapéz- és hullámlemez.

-

kerítések

Tömör kerítés ne épüljön.
A kertvárosias és nyaraló területeken növényzet telepítése javasolt a kerítésen belül.
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Kertes mezőgazdasági területek - ajánlások
-

magasság

telepítés

Az épületeket szabadonállóan kell elhelyezni.
Az út melleti telekhatárra nem ajánlott az új épületet építeni.
Az előkert mérete a kialakult állapothoz igazodjon.

-

-

A kertes területek gazdasági épületei földszintes kialakítással készüljenek. Pince
építése esetén a földszinti padlószint az illeszkedés miatt ne legyen 90 cm-nél
magasabban a terepszint felett.

tetőhajlásszög

Az épületek tájba illesztése fontos.
Ezért a tető hajlásszöge a hagyományos falusi, tanyasi épületekhez hasonlóan 35-45 fok között legyen.
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-

tetőforma

-

anyaghasználat,
szín

Az épületek kivülről látható
burkolatai
természetes
anyagokból készüljenek.
A homlokzat színe lehetőleg
fehér, vagy világos színű
legyen.
A tető fedésére égetett
agyag
cserép,
vagy
cserépszínű betoncserép,
nád javasolt.
Egyszerű nyeregtetős épületek közé szintén nyeregtetős épület kerüljön.

-

kerítés

A kerítések legyenek egyszerűek. Pl. drótfonat, fa. A telekn belül
ültessünk a kerítés mellé növényeket.
Tömör kerítés nem illeszkedik a kertes mezőgazdasági területek
épületeihez.
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Jó példák
Épületek, építészeti részletek
-

régi lakóépületek

A régi lakóházak megtartása, felújítása fontos. A községben látni erre sok jó példát. A
lakóházak átalakítása a mai életvitelnek és igényeknek megfelelően, ugyanakkor az épület
arányainak, eredeti anyagainak megtartása nem könnyű feladat.
Az itt megjelenített fotók jó példákat mutatnak be a homlokzat, az épület arányainak
megtartására, a környezet és a lakóház összhangjának megteremtésére.
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56

-

új lakóépületek

A következő képeken az utóbbi ötven évben épült, vagy
átépített lakóházak közül kerül néhány bemutatásra.
Az épületek tömegaránya, homlokzata, egyes részletei,
anyaghasználata, vagy környezetbe illesztése miatt
érdemes megnézni ezeket a lakóházakat.
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58

-

nyaralók

A „halacskás” hétvégi ház a
régi falusi ház arányait
mintázva készült, ugyanakkor
homlokzati megformálása már
a hétvégi ház funkciót követi.
Szépen harmonizálnak az
épület színei. A „halacska”
motívum egyszerű, ötletes és
egyedivé teszi az épületet. A
kert, a környezet és a kerítés is
az épülettel összhangban
készült.

Részleteikben
szintén
példaértékű ez a két épület is.
Figyelemre méltó az igényes
kivitelezés is.
A szürke mészhomok tégla burkolathoz jól illik az antracit
színű tetőfedés. A bádogos
szerkezetek
igényes
kialakításúak.
Mindkét épület jól bele simul
környezetébe.
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-

egyéb nem lakó, vagy üdülő funkciójú épületek

A bemutatott példák a település utcaképébe illeszkedve „szinte alig észrevehetők”. Magasságuk, a
homlokzat és a tető aránya a falusi lakóházak arányait mintázza. Kivitelezésük részletekben is igényes.

60

-

Ablakok

Régi ablakokból kerül bemutatásra
néhány.
Mindegyik
mestermunka.

igényes,

szép

Az épület felújításakor az ablakokat
is javasolt megtartani és felújítani.
Ha új nyílászárót kell gyártani,
mindenképpen a régi mintájára
készüljenek!
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-

új nyílászárók

Az újonnan épült épületeken a nyílászárók nem
hagyományos,
kialakult
osztásrend
és
arányrendszer szerint kerülnek elhelyezésre.
Éppen ezért nehezebb az ablakok, ajtók és
üvegfalak helyét, méretét és elhelyezését egyegy homlokzatfelületen és az egész épületen jól
meghatározni.
A bemutatott példák jól sikerült megoldásokat
mutatnak be.
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-

tornác

A
régi
épületek
felújításakor
a
tornácok is felújításra
kerülnek.
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-

új tornácok, teraszok

Az újabban épült lakóházak és nyaralók már
nem hagyományos tornáccal épülnek.
A bejárat előtt fedett terasz vagy előtető, a
lakóhelyiségekhez kapcsolódva terasz, erkély
vagy loggia készül.
Ezeket igen változatosan alakítják ki.

64

-

anyaghasználat, színek, homlokzatképzés

A bemutatott példák régi épületek fennmaradt szép részletei.
Az épület felújításakor ezeket megtartoták. A homlokzatok
átfestését a díszítéseket megtartva és az eredeti színhasználatot
követve végezték el.
A fotón látható acél pillér míves oszlopfője és a tető szellőzőbevilágító ablaka az épületek felújításakor mindenképpen
megtartásra érdemes.
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A tégla, mint homlokzatburkoló anyag időt
álló, szép és dísze az épületnek.
Egyedivé tehető vele az épület, mert
számtalan változatban lehet a mintázatát
kialakítani. A kapható burkolóanyagok színe
és stuktúrája is sokféle.
Az épület utcai bejárata a felújítás során
átépült, de jelzésként a nyílás felsőívét
meghagyták. Jó ötlet virágláda elhelyezése a
nyílásba.
A felújítás alatt lévő épület ablakaira szép,
egyedi munkájú zsalugáter került.

66

-

tetők

A hagyományos tetőfedésre és
az újabb betoncserepekkel
történő fedési megoldásokra
mutatnak példát a fotók.
A cserépfedések ma már teljes
rendszerként alkalmazhatók.
A bemutatott fotókon látható,
hogy esztétikus és praktikus
kiegészítő
elemek
alaklmazásával nem csak
biztonságos lesz a tetőfedés,
de szép is.
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-

kerítések

Dömsödön elmondható: ahány ház, annyi kerítés.
Az itt látható jó példákon kívül nagyon sok további szép, környezetbe
illő kerítést lehet még felfedezni.
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kertek
A kertek a kerítésekhez hasonlóan
nagyon sokféle kialakításúak.
jól mutat, ha a teraszt körbe veszi
a növényzet.

A régi nádtetős házhoz ileszkedik a kert kialakítása. Nem
készült sem járda, sem burkolt terület a kerti asztal helyén.
A hatalmas fák és a fehér falú ház teljes harmóniában van
ezen a varázslatos helyen.
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70

közterek
Dömsödön a közterek folyamatosan szépülnek.
A Petőfi tér a Polgármesteri Hivatal előtt és a Petőfi szobornál méltán a község
főtere.
Dabon a templom melletti tér a Földmíves szoborral és tovább haladva déli
irányban a játszótér a Szabadság utca kiteresedéseiben kialakult parkosított
közterületek.

71

-

utcák

Dömsödön
sok
utcában
szilárd
burkolat
épült.
A
vízelvezető árkok a
Szabadság utca egy
részén
gyephézagos
elemekkel újultak meg,
új járda is készült beton
térkőből.
A szélesebb utcákban
fasorok is elférnek.
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-

napelemek, napkolektorok, klímaberendezések, antennák

Elhelyezésük úgy kedvező az utcakép szempontjából, ha nehezen fedezhető
fel.
A fotón látható példákon a klímaberendezések nem az utcai homlokzaton
kerültek elhelyezésre. Oldalhomlokzaton közvetlenül az eresz alatt, vagy a
fedett teraszon is takartan van elhelyezve.
A napelemeket szintén oldalkerti homlokzatra javasolt telepíteni. A
megfelelő távolságban az előkertbe ültetett fák az utca felől takarják,
ugyanakkor nem árnyékolják a berendezéseket.
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Jó példák
Sajátos építményfajták
-

reklámhordozók, cégérek, cégtáblák

A község több pontján megtalálható a képen
látható tábla. Az egységes kialakítású táblák
egységes arculatot adnak az önkormányzati
információs tábláknak.
Egyedi az Áchim utca elején a tájékoztató tábla.
A fotókon szereplő cégtáblák jól illeszkednek
színben, méretben kialakításban az épületek
homlokzatához.
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-

egyéb műszaki berendezések

Rendezett az utca képe, ha a légvezetékek és a tartóoszlopok az
utca vonalát követve egységesen kialakítottak.
A légvezeték és oszlopsor fent, míg a nyílt csapadékvíz-elvezető
árok lent vezeti a szemet az utcán végig tekintve.
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