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Dél felől elérve a falut, szembeötlőek az úgynevezett „Varga telep” 2013-15-ben megépült új 

házai 

Az idelátogatók, a gyönyörű Ormánsági tájban sajnos egy elszegényedett települést találnak, a 

benne élők sajátságos kultúrájával, hagyományaival. 
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1. Bevezetés, köszöntő 
 

Azt gondolom, velünk született elemi igényünk, sőt kötelességünk, hogy 

lakóhelyünket lehetőségeink keretein belül ugyan, de a lehető legkellemesebbé tegyük, 

már csak puszta önzésből is. Ez az önzés azonban a környezetünkhöz igazodva 

történik, nem szabad, hogy akár méreteiben, akár anyag, vagy színhasználatában sértse 

a közösségi, települési, vagy táji érdekeket, szempontokat!  

Engedjék meg községük főépítészeként idéznem Lázár János Miniszterelnökséget 

vezető miniszter úr szavait! 

 

„Lakókörnyezetünk színvonala életünk minőségének egyik legfontosabb – még ha 

olykor figyelmen kívül is hagyott – feltétele. Otthonunk, valamint tágabb értelemben 

vett épített és természeti környezetünk, az utca szépsége és korszerűsége 

nagymértékben hozzájárul emberi létünk méltóságához. … 

Az esztétikai minőség, a korszerűség és funkció fontosságát szem előtt tartó szemléletet 

azonban mind lakóházaink építése, mind településeink fejlesztése során el kell 

sajátítanunk. Felelősek vagyunk azért, hogy régi és új épületeink hozzájáruljanak 

településeink képének jobbá tételéhez, harmonikusan illeszkedjenek környezetük 

hagyományos épített és természetes kincsei alkotta tájba. A településkép védelméről 

szóló, 2016. évi LXXIV. törvény egyik legfontosabb, gyakorlati megvalósulást segítő 

eszköze a Településképi Arculati Kézikönyv, … a szépségében rejlő értékeket 

megőrző, erőforrásaival okosan gazdálkodó, innovációs lehetőségeit hatékonyan 

kihasználó településfejlesztéshez, település szépítéshez nyújt hathatós segítséget.” 

 

 Egy-két évszázada úgy építette hajlékait a vidék embere, hogy a kiszemelt hely 

természetföldrajzi lehetőségeit próbálta meg a lehető legjobban kihasználni. Ügyesen 

alkalmazkodott a különböző szintkülönbségekhez, a benapozáshoz, a vízfolyásokhoz, 

tavainkhoz, mérlegelte a gazdálkodási feltételeket, kitaposta közlekedési útvonalait, és 

a fellelhető természet kínálta anyagokból építkezett. Családjaikat, jószágaikat és egyéb 

javaikat remek beosztású, és jó arányokkal bíró, maguk építette házaikban tudhatták 

biztonságban, ezek a mi örökségünk ma, a különböző járulékaikkal (templomok, 

temetők, fészerek, kutak, kerítések stb.) együtt.  

Ma szabályozott keretek között szabad csak újat építenünk, vagy az előbb említett 

örökségünket óvnunk és tovább örökítenünk. Emiatt el kell hát újra sajátítanunk a 

közelmúlt bő fél évszázad alatt megkopott esztétikai és funkcionális szemléletet, szem 

előtt tartva természetesen a mai korszerű tendenciák és fejlődési lehetőségek kínálta 

irányokat. Ahhoz, hogy szeressünk itt élni, és szívesen látogassanak bennünket más 

települések turistái, sőt munkaadó befektetők is, ahhoz kell az a helyi egészséges én 

tudat ami a múltból ránk maradt építészeti, vagy természeti értékek használatát a  

jövőben is biztosítja, és ízléses új építkezéseinkkel, karbantartásainkkal igyekszünk 

ennek további hangsúlyt adni. Ez a kézikönyv segít abban, hogy meglássuk a szépet, 

az arányosat, a praktikusat, ezek majd nyilván ráirányítják a figyelmet a kevésbé 

esztétikusra is, melyeken kis körültekintéssel javíthatunk. Nem az a jövő útja, hogy 

folyton az üres pénztárcára hivatkozunk, hanem az, amit a napokban láttam:  
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- Egy kedves arcú hölgy több sebtől vérző házacskáján festegette a földgázcsövet. – 

Az első reakciónk mindig az, hogy „ na de hogy kezdjem, ennek soha nincs vége, 

nincs nekem erre pénzem…” A múlt értékei is emiatt omlanak itt-ott össze, mert nem 

tisztítjuk ki azonnal az ereszcsatornát a falevelektől, az értékes kovácsoltvas kerítésen 

megvárjuk, még elmarja a rozsda, az ház lábától nem vezetjük el a vizet, hónapokig 

hagyjuk a tetőt beázni stb. A folyamatos apró karbantartások évtizedeket jelenthetnek 

egy épület életében és mindig kevés ráfordítást igényelnek. 

 Ha pedig lehetőségünk nyílik újat építeni, tegyük azt a szabályok betartása 

mellett a település utcaképét, összképét javító esztétikus, jó arányú, és színezésű 

épülettel és illeszkedő kerítéssel, mintegy új értéket hozzáadva ezáltal 

lakóhelyünkhöz. Óvakodjunk a túlméretezett, össze nem illő anyagokból épített 

bonyolult tömegű élénk színű épületektől. Végezzük mindezt a természetes környezet 

legcsekélyebb sérülésével, kertjeink, köztereink, parkjaink értő felvirágoztatása 

mellett. 
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1. A település bemutatása, általános településkép, településkarakter 

 

Gilvánfa "régi magyar falu, melynek Harasztyak voltak ősi 

tulajdonosai. Haraszty Ferenc hagyatékából előbb leányai, 

majd az Istvánffyak tartották magukénak. A török uralom 

alatt Istvánffy leányának jegyajándékaként Draskovics 

grófé lett. A birtokrendezés után kincstári birtok 

lett. 1775 után gróf Batthyányaké volt. Lakosai földművelők 

voltak; a magyar lakosság ma is az". 

Az itteni lakosok között először 1775-ben jegyeztek 

fel cigányokat, akkor még csak két családot, ami Baranya 

megyei viszonyok között még egyáltalán nem volt 

kiemelkedő, három másik ormánsági településen 

(Drávacsehi, Drávaszerdahely, Kiscsány) már akkor is 20 

fölötti lélekszámban, 5-10% közti lélekszámarányban írtak 

össze cigány lakosokat. A 19. század közepén már nagyobb 

létszámú kolónia élhetett itt, ezt jelzi egy 1851-ből 

származó adat, melyben 54 "óhitű" gilvánfai lakosról esik 

szó. [A kifejezés feltehetően román 

nyelvet beszélő, görögkeleti vallást követő cigányokra 

vonatkozott.]  

Ma már az ország legszegényebb, teljesen elcigányosodott 

faluja. A jelenlegi nagyszülők szüleik életéről beszélve még 

a vándorló életmód néhány jellegzetességéről számolnak 

be, illetve a letelepülés mozzanatait beszélik el. Ez utóbbi 

Gilvánfa esetében körülbelül a második 

világháborút megelőző időszakra tehető. Ez idő tájt környékén a ma Gilvánfán 

élő beások egy csoportja felépíti az úgynevezett Géza-telepet a falutól délre fekvő 

területen, az erdőben. A másik csoport tagjai, akik feltételezhetően a 19. század végén 

érkeznek ide, a harmincas években a falutól északra fekvő, műút melletti területen 

építik fel házaikat. Ezt a telepet Vethelnek (vett helynek) hívták, ami utalhatott arra, 

hogy a területet, amelyre kunyhóikat felhúzták, előzőleg maguknak megvásárolták. 

A két csoport viszonylag sokáig erősen elkülönült egymástól. Az egyik, az erdei 

telepen élő csoport az északon, Vethelen élőtől a dikujésty, a másik a Géza-telepiektől 

az unturosi elnevezést kapta. E csoportmegjelölések használata kizárólag gilvánfai 

jelenség. A mai napig számon tartják, ki diku, ki unturos család leszármazottja. A 

hovatartozásra egyébként a családnevek is utalnak. Az Orsósok általában az egykori 

dikuk, a Palkók, Ignáczok, Bogdánok, Csonkák pedig az unturosok utódai Gilvánfán. 

E megkülönböztetéseken kívül léteztek még más alcsoportok is. Ezek az úgynevezett 

vigák. Magyarul a faj, fajta, nagycsalád fogalmakat használják erre.  

  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Falu
https://hu.wikipedia.org/wiki/1775
https://hu.wikipedia.org/wiki/Batthy%C3%A1ny_csal%C3%A1d
https://hu.wikipedia.org/wiki/1775
https://hu.wikipedia.org/wiki/Cig%C3%A1nyok
https://hu.wikipedia.org/wiki/Dr%C3%A1vacsehi
https://hu.wikipedia.org/wiki/Dr%C3%A1vaszerdahely
https://hu.wikipedia.org/wiki/Cs%C3%A1nyoszr%C3%B3
https://hu.wikipedia.org/wiki/19._sz%C3%A1zad
https://hu.wikipedia.org/wiki/1851
https://hu.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A1n_nyelv
https://hu.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A1n_nyelv
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ortodox_kereszt%C3%A9nys%C3%A9g
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1sodik_vil%C3%A1gh%C3%A1bor%C3%BA
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1sodik_vil%C3%A1gh%C3%A1bor%C3%BA
https://hu.wikipedia.org/wiki/Be%C3%A1sok
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Ezek a beások között férfiágon számon tartott leszármazási kategóriák. Sokáig 

megfigyelhető volt a szigorú endogámia (dikukon, illetve unturosok körében) 

és exogámia (vigák között) e csoportoknál. Diku lány nem mehetett hozzá unturos 

fiúhoz, másik családból valót kellett választania magának, illetve a szülők vagy a 

családhoz tartozó idősebbek döntését kellett elfogadnia. 

2001-ben a lakosság 70,7%-a cigány nemzetiségűnek vallotta magát.
1
 

 

A falu a fekete vízen, sőt Okor völgyén is túl fekszik, a Bükkösdi árapasztó két 

oldalán élők otthona, ahol vasúti összeköttetés nincs, nem is volt, közúton észak és 

déli irányból közelíthető meg, a Magyarmecske-Csányoszrót összekötő úton. Ma 

lélekszáma 427 fő. A külterületi táj a kistáj jellegzetes jegyeit viseli magán. Felszíne 

síknak mondható, tipikusan mezőgazdasági táj. A tájhasznosítás igazodott a 

domborzat adta 

lehetőségekhez, a jellemző 

tájhasználati mód a 

mezőgazdaság. Ezen belül 

nagyobb súllyal jelenik meg 

a szántóföldi 

növénytermesztés, de az 

Ormánság területén 

hagyományos rét-

legelőgazdálkodás is 

jelentős területi hányaddal 

maradt fenn. Nemcsak a 

tájban megjelenő térképi 

lenyomata miatt nevezném 

három ágúnak, hanem 

szerkezete kialakulásának 

története miatt elsősorban. A 

történeti térképeken jól 

követhető, hogy a Fő utca az 

eredeti kelet-nyugati 

történeti település a templommal. Ez a mag hagyományos szalagtelkes elrendezésű, 

mai napig nagyrészt az eredeti beépítés lenyomataival. Ez egészen a nyugati oldali 

töréspontig tart, ahol ismét délnek fordul az országút. Északra van az Újsor nevezetű 

településrész, délre pedig a Varga telep, amely ……..-ben új telkekkel és oromzatos 

házakkal lett gazdagabb, a helyiek közreműködésével.  

Templomának különlegessége, hogy „Tanoda és közösségi ház” ként is működik, 

ahová internetezni és „szerelemért” járnak a fiatalok. További érdekesség a Gilvánfai 

gyerekház „Babaház” ahol a kicsik édesanyjukkal múlatják az időt. 

  

                                                 
1
 NET 2017 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Endog%C3%A1mia
https://hu.wikipedia.org/wiki/Exog%C3%A1mia
https://hu.wikipedia.org/wiki/2001
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1gi_cig%C3%A1nyok
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 A település belső vizuális jellegét, utcaképeit a többségében szalagtelkekre 

épült fésűs rendszerű oromzatos ház jellemzi utcáról is látható 

melléképületeivel, e történeti részektől utcafrontra épült utcával párhuzamos 

gerincű, egyszintes, helyenként 20. sz-i tetőteres, sátortetős és 

csonkakontyolt tetejű épületek térnek el. 

    
                     

      
 

 Címtáblák elsősorban a homlokzatokon jelennek meg szolid, nem hivalkodó 

formában zománcozott táblákon, de van példa arra is, hogy homlokzati falra 

játékos, színes, figyelemfelkeltő módon. 

                             

Ez utóbbi a Számá dă Noj – Vigyázz Reánk Egyesület 

által fenntartott közösségi ház felirata. 

                       … és egy abbamaradt kezdeményezés; a gyerekek által 

festett házszámtáblák. 
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 Emléktábla, egy van a történeti mag nyugati felének északi oldalán, a 

saroképület előtt a gyalogjárda melletti zöldfelületen, az 1921-ben a falu lakói 

és a Bódis család adományaiból állított emlékoszlopon az I. világháború 

hőseinek emlékére. 

 

  
 

 A kertekben alig látni gondozott gyepes, virágokkal szegélyezett felület, a 

közterületeken, csak az árkok és az útszegélyek gyepes területei nyírottak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A külterületi kistáj jellemzően mezőgazdasági, legelő, vagy erdőterület. 
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Történeti térképek 

 

 

1. Katonai felmérés (1763-1787) 

 

Magyar Királyság (1869-1887) 
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Kataszteri térkép 1865 

 

Gilvánfa mai úthálózata 

A fenti történeti térképekről két dolgot vonhatunk le. Az egyik, a település történeti magja 

egyértelműen elkülöníthető a későbbi terjeszkedésektől, a másik a beépítés arche típusa: a 

fésűs egyszintes beépítés. Az utóbbinál a kataszteri térképen láthatunk arra is példát, amikor 

az egy helyiségsoros lakóépület főbb melléképületeinek egy része (nyári konyha, füstölő stb.) 

nem csak mögötte, hanem részben vagy egészben a szomszéd épülettel csatlakozik az 

ellentétes oldalhatáron. 
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A község keleti bejárata 

2. Örökségünk, a településképi szempontból meghatározó 

építészeti, műemléki, táji és természeti értékek, településképi 

jellemzők 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szűz Mária neve római katolikus iskolakápolna 
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A „Babaház” 

 

Jellegzetes utcakép a Bükkösdi árapasztótól délre 

 

1. terület jellegzetes oldalhatáros, egyszintes, fésűs beépítése, földszintes oromfalas házakkal. 
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…ugyaninnen további részlet. 

 

Már részben átalakított oldaltornácos népi lakóház a történeti részben

 

Oldaltornácos népi lakóház a történeti részben  
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Tégla istálló terménytárolóval, a történeti részben 

 

Tégla ornamentikás istálló és fészer, a történeti részben 
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Polgári jellegű tornácos lakóház, eklektikus homlokzattal, a történeti részben 

 

Az éppen bontás alatt lévő volt Gilvánfai általános iskola, a történeti részben 

 

Kerekes kút hullámpalafedéssel, a történeti részben 
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Fehérre meszelt feszület Szűz Máriával, az 1. és 2. terület találkozásánál, az úttest nyugati 

felén. 

 

Vasfeszület meszelt tégla talapzaton a falu keleti végén 
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3. Településképi szempontból meghatározó, eltérő karakterű 

területek lehatárolása, a településkép, arculati jellemzők és 

településkarakter bemutatásával. 

            Az elkülöníthető részek a következők: 

Háromágú a település, szerkezete kialakulásának története miatt elsősorban. A 

történeti térképeken jól követhető, hogy a Fő utca az eredeti kelet-nyugati történeti 

település a templommal. Ez a mag hagyományos szalagtelkes elrendezésű, mai napig 

nagyrészt az eredeti beépítés lenyomataival. Ez egészen a nyugati oldali töréspontig 

tart, ahol ismét délnek fordul az országút. Északra van az Újsor nevezetű településrész, 

délre pedig a Varga telep, amely 2013-15-ben új telkekkel és oromzatos házakkal lett 

gazdagabb, a helyiek közreműködésével. Ezeket most létrejöttük kronológiájában 

sorolom fel. 

 

1. TERÜLET: A történeti Fő utca, a templommal, a felhagyott volt Gilvánfai 

iskolaépület romjával. Az kelet-nyugati utca őrzi a leghívebben az ősi településmag 

telekosztását, noha a telkek az utcára merőlegesek, de szélességi méreteik jelentősen 

eltérőek. Ezzel együtt főképp a déli oldalon még meglehetősen fegyelmezett beépítést 

látunk, bár az utcakép, utcával párhuzamos tetőgerincű, csonka kontyolt, és tetőteres 

házakkal vegyes. Melléképületet csak a főépület folytatásában találunk. Az épületek 

egy része kőporos oromzatú, a többi avult állapotú festett, az utcafronti kerítések 

anyaghasználat tekintetében eltérőek, és zömmel rossz állapotúak. Összességében az 

elhanyagoltság, jellemzi az utcaképet. Ebből az állapotból tűnnek ki az falut észak-déli 

irányban átszelő országút töréspontjában lévő hűtőház és raktár, az előtte álló 

emlékművel, a Polgármesteri hivatal, és a Gilvánfai gyerekház „Babaház”. Ezek 

állapota a többi épülethez képest még elfogadható, de nem kívánatos kirívó 

színhasználatra itt is van példa. 

 

2. TERÜLET: A 2. világháború előtti időszakban éltek a falutól délre az erdőben „Géza 

telep” lakói, ennek az utódja a mai „Varga telep”. A Bükkösdi árapasztó hídjától 

délre fekszik ennek az elődje az út keleti oldalán, szabályos szalagtelkes beépítéssel, 

egy kivételével egyszintes oromzatos házakkal. Nagy részüknél kerítés nincs, az 

előkertek mérete változó, a telekhatárok sem egyértelműek, ahol van az 

anyaghasználatban és színében különbözőséget mutat. Az épületek festett fehér, vagy 

világoskék színűek, vagy vakolatlanok. Erre merőleges az az utca, ahol 2-4 éve az új 

épületek épültek közfoglalkoztatási program keretén belül, az ott álló korábban épült 

egy-két ház környezetében, egységes utcaképet létrehozva. Ezek egységes terv alapján 

épült utcára merőleges, fehérre festett, oromzatos, cserépfedésű lakóépületek. 
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3. TERÜLET: Az Újsor az 1. területtől északra húzódik, az út jobb oldalán négy 

beépített telekkel, onnan Szentlőrinc irányában csak egyoldali, az út bal oldala 

beépített. A fésűs beépítés 1945-46 körül bontakozik ki, jóval vegyesebb képet mutat 

utcaképi szempontból az előzőeknél, nem beszélve arról, hogy a téglaornamentikás 

melléképületeknek itt már nyoma sincs, hiszen ez már egy későbbi építési periódus, 

házainak többségén már a 20. századi építési modor érhető tetten: Van itt utcával 

párhuzamos, nyeregtetős, csonka kontyolt, tetőteres és sátortetejű épület is. 

Előkertjeik, méreteik, gerincmagasságuk nagyon eltérő. Van festett és kőporos is, 

élénk szín nem tapasztalható, viszont fellelhetők vakolatlan családi házak köztük. 

Kerítéseik nagyon különbözőek. Haránt irányú melléképület nincs, legfeljebb tákolt, 

sufni jellegű. Előttük gyalogos betonjárda az utcán, és egyoldali gyepes vízelvezető 

árok, fehérrel kiemelt bejáró hidakkal. 

Javasolt a tájékozódás megkönnyítésére az utcasarkokon oszlopokra helyezett 

utcanév és útbaigazító intézménynév táblák kihelyezése. 

 

4. A településkép minőségi formálására vonatkozó ajánlások: 

építészeti útmutató, közterületek településképi útmutatója-utcák, 

terek, közparkok, közterek 

 

Építészeti útmutató: 

 
TÖRTÉNETI TELEPÜLÉSRÉSZEK: 

Kialakult falusias lakóterületek: Lf-K 

 

A történeti településrészben ahol esetleg elavult régi épület felújítására, 

korszerűsítésére, lenne igény, történetileg kialakult utcára merőleges gerincű 

oldalhatáron álló beépítést kell alkalmazni, vagy a meglévő hajlásszöggel, vagy 35-43 

fok közöttivel. Ugyanez vonatkozik azokra a területekre, ahol esetleg új telkek 

parcellázásával új lakóépületek építésére nyílik lehetőség. 

Az oldalhatáros úgynevezett arche típusú beépítés az észak déli utcákban egyébként is 

jóval kedvezőbb benapozást biztosítanak, de másutt is jobb terület kihasználásra adnak 

lehetőséget, és a déli tetősíkok távlati esetleges napelem telepítésére is alkalmasak, bár 

esztétikai megjelenésük egy épület disszonáns aszimmetriájához vezet, nem beszélve 

ipari jellegükről… A helyi védett épületeken azonban közterületről látható módon 

gépészeti berendezés nem helyezhető el.  
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Új kontyolt tetejű házat ne építsünk, a hagyományos oromfalas építés az illeszkedő. 

Kerülni kell új építés esetén az utcával párhuzamos gerincű építést is, hacsak nem az a 

kialakult környezet az adott helyen. Keresztbe beforduló épületszárnyat szintén ne 

építsünk. Meglévő téglaornamentikás melléképületek esetében az a legszerencsésebb, 

ha ezeknek az eredetivel azonos, vagy jellegében hasonló a rendeltetésük marad meg. 

Természetesen az a helyes, ha a község hagyományainak megfelelően a kiszolgáló 

épületek a lakóház folytatásában létesülnek, vagy újulnak meg, azzal összhangban.  

Utcafronti gépkocsi tároló nem ajánlott! Kerítések építésénél is javasolt az 

épülettel összhangban lévő jó arányú áttört kerítés, a jó példákból merítve 

gondolatokat. Tömör utcai kerítés nem javasolt. Élő sövény sem kívánatos 1,60 m-nél 

magasabbra. Oldalhatáros kerítéseknél javasolt a hagyományos gépi drótfonat, a 

sövény, vagy a kettő kombinációja.  

 

1. TERÜLET Lf-K: A történeti Fő utca 

            AJÁNLÁS: a) Telepítés:  

Gilvánfa történeti utcájában az esetleges új családi házak telepítése utcára merőleges 

és oldalhatáron álló legyen amennyiben ez a szomszédos épületek, oldalkerti és 

tűzvédelmi paramétereit nem rontja az OTÉK előírásaival szemben  

Törekedni kell az egységes előkertek kialakítására, és a növényzettel elhatárolt 

beépítésre nem szánt, hátsó haszontelek részekre. 

                     b) Magasság: 

A meglévő utcaképbe épülő új házaknak hasonló párkány és gerincmagassággal 

szabad csak épülniük, mint szomszédjaik. Az ettől erőteljesen eltérő nem kívánatos, 

nem felel meg az illeszkedés szabályának.  

                     c) Tető hajlásszög:  

Az új, vagy felújítandó épületeknek is a fenti közel azonos hajlásszöggel kell 

épülniük, ezzel alkalmazkodna a legjobban környezethez. Az ettől eltérő dőlésszög 

nem javasolt. 

.   ÁBRÁK! 
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2. TERÜLET Lf-K: „Varga telep” 

AJÁNLÁS: a) Telepítés:  

Gilvánfa déli része két további részre osztható: Az országút Bükkösdi árapasztó 

hídjától délre eső részén az esetleges új családi házak telepítése utcára merőleges és 

oldalhatáron álló legyen amennyiben ez a szomszédos épületek, oldalkerti és 

tűzvédelmi paramétereit nem rontja az OTÉK előírásaival szemben  

Törekedni kell az egységes előkertek, és kerítések kialakítására, és a növényzettel 

elhatárolt beépítésre nem szánt, hátsó haszontelek részekre. Az országútra 

merőlegesen futó új házas településrészen is épülhet még épület, ezekre is a fentiek az 

irányadók. 

                     b) Magasság: 

A meglévő utcaképbe épülő új házaknak hasonló párkány és gerincmagassággal 

szabad csak épülniük, mint szomszédjaik. Az ettől erőteljesen eltérő nem kívánatos, 

nem felel meg az illeszkedés szabályának.  

                     c) Tető hajlásszög:  

Az új, vagy felújítandó épületeknek is a fenti közel azonos hajlásszöggel kell 

épülniük, ezzel alkalmazkodna a legjobban környezethez. Az ettől eltérő dőlésszög 

nem javasolt. 

. 

3. TERÜLET Lf-K: Az Újsor 

AJÁNLÁS: Gilvánfa északi része egyoldalas beépítésű. A település egyetlen része, 

ahol további parcellázásnak és építkezéseknek adott a lehetőség. Az esetlegesen 

ott épülő új családi házak telepítése utcára merőleges és oldalhatáron álló, egyszintes, 

oromfalas legyen. Értelemszerűen az épületek az északi telekhatárok mellet 

épülhetnek. 

Törekedni kell az egységes előkertek, és kerítések kialakítására, és a növényzettel 

elhatárolt beépítésre nem szánt, hátsó haszontelek részekre.  

                     b) Magasság: 

A meglévő utcaképbe épülő új házaknak a történeti építési modor javasolt. Az ettől 

erőteljesen eltérő nem kívánatos, nem szabad a szintszám és építési modor 

tekintetében ettől eltérni. (sátortetős, tetőtér beépítéses stb.  

                     c) Tető hajlásszög:  

Az új, vagy felújítandó épületeknek is a fentiekkel azonos hajlásszöggel kell épülniük, 

ezzel alkalmazkodna a legjobban környezethez. Az ettől eltérő dőlésszög nem 

javasolt. 

. 
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Utcák, terek, közparkok, közterek útmutatója: 
 

 Javasolt utcák és vízelvezető árkok folyamatos gondozása, két oldalukon a 

teljes hosszban virágosítani, és a fasorok telepítése előnevelt díszfákkal. 

 Terek, Közterek a faluban nincsenek, javasolt a 1-es és 3-as részek 

metszésében egyet megterveztetni, az Önkormányzat és a Babaház előtti 

parkolóval együtt. Természetesen a tér szakszerű tervezése, csak az átmenő 

forgalom technikai biztosítása mellett lehetséges, kijelölt gyalogos átkelőkkel, 

és forgalomcsillapító táblákkal együtt, a lehető legtöbb virágos zöldfelülettel. 

 Közpark az imént javasolt köztér része lehetne az úttest északi oldalán az 

Önkormányzat és az emlékmű között, az emlékmű látogathatóságának 

kiépítésével. 

 

5. Jó példák bemutatása: épületek, építészeti részletek (ajtók, 

ablakok, tornácok, anyaghasználat, színek, homlokzatképzés), 

kerítések, kertek, zöldfelületek kialakítása 

 

Épületek, kerítések, homlokzatképzések:  
 

 

Varga telep új épületei 
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Áttört, acélszerkezetű kerítés, kapuval. 

 

Varga telep keleti oldalán a jó arányú homlokzat képzés fehér színezése javasolt 
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Hagyományos keményfa léckerítés 

 

A babaház homlokzatképzése és kerítése. Az utóbbi színezése folyamatban van. 

 

Az üzlet visszafogott homlokzat színezése 
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Az Önkormányzat homlokzat színezése 

 

Szellemes, játékos a Tanoda és templomtorony földszinti homlokzat festése 
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Egységes homlokzat színezés emeli ki az értékes tégladíszítést a történeti utcaszakasz déli 

oldalán, az utcakép történetiségének jelei. 

 

 

A melléképület eredeti tégla homlokzatképzése érvényesül ma is a történeti utcaszakasz déli 

oldalán, az utcakép történetiségének jelei. 
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Kertek, zöldfelületek: 

Összességében elmondható, hogy az Újsor kivételével az utcáról érzékelhető kertek 

nincsenek. A közterületi zöldfelületek nagy része gondozott. 

 

Jó arányú az úttest és a lakóházak közötti funkcionális közterületi területfelosztás 

 

Rendezett utcafronti állapotok a napközi otthonos óvoda előtt 
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Kezelt, rendezett utcarész Varga telep új részén 

 

Szántó a Bükkösdi árapasztó mellett 
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Gondozott, ápolt udvar a történeti rész északi oldalán 

 

6. Jó példák bemutatása: sajátos építményfajták, reklámhordozók, 

egyéb műszaki berendezések 

 

7. Címtáblák, cégtáblák: 

 

Elsősorban a homlokzatokon jelennek meg szolid, nem hivalkodó formában 

zománcozott táblákon, de van példa arra is, hogy homlokzati falra játékos, 

színes, figyelemfelkeltő módon. 

 

 

A községi Önkormányzat zománcozott táblái 
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A Napközi otthonos óvoda zománcozott táblája 

 

A volt általános iskola zománcozott táblája 

 

A tanoda falfestése 
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A Gilvánfai gyerekház címtáblája a homlokzaton 

alárendelt helyen és méretben, mégis kellő en 

tájékoztató, és játékos, mesés formában jelenik meg. 

 

 

Gyermekek által színesre festett házszámtáblák 
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8. Beépítési vázlatok 
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