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Az építészetet szokás egfagyott ze eké t e leget i. És való a  agyo  sok 
haso lóságot találhatu k egy ze e ű, és az építészetközött. Az építészet sokszí-

űségét a változatos ut ák, terek, épületek sokasága adja, i t egy ze ekar a  
a sokféle ha gszer: vo ósok, fúvósok, ütős ha gszerek. Ugya akkor, ha ezek egy-

ásra teki tet élkül ze él ek, lehet külö -külö  ég szép dalla  is, a it ját-
sza ak, az összkép ha is. Ugya így a házak is lehet ek eltérőek egy ástól, ás 
re deltetésűek, de ha i se ek teki tettel egy ásra, zavaros, élhetetle  kör-

yezetet alakíta ak ki.  
A kézikö yv segítség kívá  le i: a település e utatásával, az értékek egis-

ertetésével és az út utató résszel tárja fel az épített kör yezet szépségeit. Be-
vezeti az olvasót az építészeti értékek tárházá a, hogy olya házat tudjo  építe i, 
a i valódi üszkeséggel töltheti el, és a település képéhez illeszkedik, azt ízléssel 
viszi tová .  
Az ajá lások e  teki thetők kötelező jellegű ek, a éljuk e  a tervezési sza-

adság egkurtítása, u ifor izálása, ha e  éppe  a valós értékek egis er-
tetése, a sokféle izgal as lehetőség feltárása. Az u alo ig ásolt, gi ses, sok-
szor i port kló ok helyett a település karakteréhez illeszkedő választási lehető-
ségek e utatása, a e  diktált, ha e  valódi sza adság egis ertetése. 
A kézikö yv e  egy erev, lezárt egész, ha e  yílt, folya atos hozzászólást 
és változtatást lehetővé tevő kezde é yezés kívá  le i, ahogy a település tör-
té ete se  efejezett, ha e  folya atosa  tová íródik. Ezért, ha úja  szép 
ház születik, az ekerülhet, sőt e is kell, hogy kerüljö  a kö yv e, hogy ezáltal 

üszke lehesse  rá építtetője, tervezője, kivitelezője és a település egyará t. 
Egy ház elválaszthatatla  kap solat a  va  kör yezetével, szo szédaival, tele-
pülésével. Valódi gyü ölcse pedig csak annak a kapcsolatnak van, ahol a felek 

egy ást egis erik, szeretik és éké e  él ek egy ással. Igaz ez az e eri 
kap solatoktól a ze é  át egésze  épített kör yezetü kig
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4. TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL 
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ANYAGHASZNÁLAT, 
SZÍNEK

TETŐFORMA 

A saládiházak tetőfor ája jelle zőe  
egyszerű. Új házak építésé él a szo szé-
dok figyele evételével kell illeszked i. 
A e yi e  az építési telek körül kialakult 
egy yeregtetős házak ól álló ut akép, úgy 
oda e tördelt tetőfor ájú épület kerül-
jö , ha e  a szo szédokhoz haso ló ye-
regtetős tetőfor ájú. A e yi e  az épí-
tési telek körül sátortetős épületek áll ak, 
úgy oda e tördelt tetőfor ájú épület ke-
rüljö , ha e  a szo szédokhz haso ló tö-

egű és tetőfor ájú.
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KERTEK, KERTI 

ÉPÍTMÉNYEK
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