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B E V E Z E T É S 

 
Zomba településképi története már 
régóta „íródik”, és most jelenik majd 
meg a Településképi Arculati 
Kézikönyv oldalain, amely röviden 
összefoglalja mindazt, ami alakította 
a településképi arculatot a múltban, 
ami formálja a jelenben, illetve követi 
majd azokat a változásokat, amelyek 
a jövőben lesznek hatással a település 
képére.  

A Településképi Arculati Kézikönyv 
szeretné bemutatni és megismertetni 
a Zombán található építészeti, táji és 
természeti értékeket, valamint a 
Zomba településképi karakteréhez 
illő jó példák ajánlásával segíteni 
szándékozik az itt élőket, a 
letelepedni vágyókat, illetve 
mindazokat a Kedves Olvasókat, akik 
szívesen betekintenének a Tolnai-
Hegyhát dombjai között csordogáló 
Zombai -árok menti völgyben 
kialakult község településképi 
arculatának történetébe és 
értékeinek gazdagságába. 
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Z O M B A 

 

B E M U T A T Á S 

„Zomba máig tartó, jól áttekinthető 
története a török kiűzése után, az 1700-as 
évek elején kezdődött. Az elmúlt mintegy 
háromszáz esztendő alatt itt élt 
emberöltők mindegyike rajta hagyta keze 
nyomát a településen. 
Voltak lassan múló, szinte mozdulatlan 
évtizedek, és volt, amikor felgyorsult az 
idő. 
Átvonultak itt háborúk, ordas eszmék, 
amelyek küzdelmes és tragikus éveket, 
népességcseréket hagytak maguk után.  
Volt, amikor a zombai határ a földből élő 
embernek bőségesen meghálálta a 
hozzáértését, szorgalmát. De volt, amikor 
az állatbetegségek, természeti 
katasztrófák következtében a mindennapi 
kenyér is gondot jelentett. 
Ebből a hihetetlenül gazdag örökségből 
szeretnénk felmutatni valamit, ami 
megőrzésre érdemes. 
Ebbe a keretbe kell behelyeznünk Zombát, 
a települést, amely túlélt minden változást. 
Az egymást váltó nemzedékek itt nevelték 
föl gyermekeiket, itt teremtették meg 
életfeltételeiket, adtak nevet és értelmet 
dolgaiknak. 
Szólnunk kell arról az örökségről is, amit a 
Dőryek hagytak maguk után, mert ez az 
örökség különbözteti meg más hasonló 
adottságú településektől.” 
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ZOMBA TÖRTÉNETE 

 

Az első telepesek 1702 nyarán érkeztek ide 
Ulmból, Dőry László, akkori birtokos 
toborzóhirdetésére. A dolgos munkáskezek 
feltörték a török uralom alatt 
megkeményedett földeket, legelőket, 
bozótokat, erdőket irtottak és házakat 
építettek. 

Az 1700-as évek első évtizedeiben tovább 
folytatódott Zomba benépesülése, újabb 
evangélikus családok érkeztek a településre, 
akik a mai gyógyszertár mögötti területen 
imaházat is építettek, de mivel a Dőry család 
tudatos egyház és felekezetépítésre 
törekedett, ezért létre hozta a római katolikus 
hitközséget. Az evangélikus lakosság terheit 
egyre elviselhetetlenebbé tették, imaházukat 
lerombolták, és 1744-ben kiűzték Zombáról 
az evangélikus családokat, akik házaikat itt 
hagyva, magukkal vitték a lerombolt 
imaházuk harangját, útra keltek Dénes 
Sándor tanítóval, és az alföldi birkalegelők 
egyikén lerakták Orosháza fundamentumát. 
Az ő emléküket őrzi Zombán az Orosháza 
utca, Orosházán pedig a Zomba utca. 

Az 1700-as évek végére Zomba jelentős 
településsé vált, és az első 1789-ben készült, 
házszámot is tartalmazó összeírás szerint már 
rendezett utcasora is volt. 1851-re készült el 
a Zomba körüli határ, dűlőnevek, rétek, 
legelők összeírása és a település házszám 
szerinti számbavétele. 
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Z O M B A 
A TELEPÜLÉS TÖRTÉNETE 

 

„Zombának ekkor négy utcájában, 265 lakóház 
állt. A számozást a település közepén kezdték, 
és a másik oldalról befelé érkezve ott is fejezték 
be. Az 1. számú házban, a település közepén a 
jegyző lakott, de mellette, a 261. szám alatt 
működött az iskola, a 262.-en a plébánia és a 
római katolikus templom állt. A 263-as a Dőry 
Miklós vendéglője volt.” 

A XIX. közepén végbement nagy 
„rendszerváltozás” - az ősiség törvény 
eltörlése, a jobbágyfelszabadítás, a 
polgárosodás megindulása –, Zombát és az itt 
élő embereket, gazdagokat és szegényeket is 
érintette. A Dőry család kereste az érdekei 
fenntartásának lehetőségét, ezért 1871-ben 
létrehozták az önálló közigazgatással 
rendelkező települést, Dőrypatlant, mely az 
országban egyedülálló módon az 1940-es 
évekig fennmaradt. Klebersberg Kúnó vallás és 
közoktatási miniszter 1923-ban arra kötelezte a 
dőrypatlani önkormányzatot, hogy hozzanak 
létre a tanyákon iskolákat. A Szekszárdhoz 
közeli, jó szőlő- és gyümölcstermő területtel 
rendelkező Szentgálon építettek először – egy 
tantermes, egy tanítós - iskolát, mely 1925-re 
készült el. A II. világháború utáni kitelepítés, 
illetve az ország más területeiről való 
betelepítés Zombát is átformálta, de mára egy 
virágzó településsé vált, amely körzetközponti 
feladatokat lát el. 
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Z O M B A 
A TELEPÜLÉS TÖRTÉNETE 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

A zombai Gyógyszertár épülete is településtörténeti 
értéket képvisel, ugyanis ebben a házban lakott Rozsnyai 
Mátyás. Itt alakította ki a falu hajdani patikáját, amely - 
eredeti berendezéseivel patikamúzeumként - ma is 
szolgálja a lakosság egészségét. 

Rozsnyai Mátyás 1861. október 18-án nyerte el Zomba 
község gyógyszerészi állását. A Tacitustól tanult gondolat 
vezérelte egész életében a tudóst: „Minden tettünk, és 
minden gondolatunk az élet hasznosítására legyen 
irányítva.” 

Kiváló személyiségével, szolgálni és tenni akarásával, 
valamint tudományos kutatási eredményeivel nagyban 
hozzájárult a település, de tágabb értelemben véve 
egész Magyarország javához.  

Ő találta fel, és ő szabadalmaztatta a kinint tartalmazó 
gyógycukorkát, de készített gyógyborokat is, és 
gyógyszerészi munkájába beépítette a népi orvoslás 
hasznos tudását is. A sakkozásban is kiemelkedő tudású 
Rozsnyai Mátyás több sakk-szakkönyvet is írt, ezért a mai 
megyei Rozsnyai-sakkversenyek éves bajnoksága mindig 
Zombán zárul az ő tiszteletére.  

A Gyógyszertár telkén állt hajdan a Zombáról 1744-ben 
elűzött evangélikus lakosság imaháza, amelynek emlékét 
a település által állított emlékmű őrzi. Zomba büszke az 
egykori lakosokra, akik a településről távozva 
megalapították Orosházát. A község Orosháza utcája az 
irántuk érzett tiszteletet fejezi ki a nevével. 
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Z O M B A 
 

    

 

 

 

 

 

Az 1782-1785 között készült I. katonai felmérésben már megjelenik a mai 
településszerkezet, az ÉNy-DK irányú patak mellett haladó fő utca Kéty és 
Szekszárd irányába, majd ebbe csatlakozik bele a Bonyhád felől érkező út.  

Ezek alkották és alkotják a település fő gerincét, amelyek mentén 
szerveződnek a község intézményei, házai és az azokhoz tartozó művelt 
földterületek, kertek. Ezek a mai Rákóczi, Kossuth, Alkotmány és Ady 
Endre utca, amelyek településképi szempontból Zomba 
legmeghatározóbb területei. 

Az 1806-1869 között készült II. Katonai felmérésen már látszik a templom, 
a temető, több út indul a külterületek felé, nagyobb szántóföldek 
látszanak, az utcák száma is megnövekedett, sűrűbb lett a beépítés.  

Egy későbbi katonai felmérés mutat némi változást a 
településszerkezetében (Gábor Á. utca, erdő és legelő csökkenés, 
szőlőskertek növekedése), de az elmúlt 120 évben aztán alapvető 
változások (úthálózat, telekszerkezet, házak, beépítés módok) nem 
láthatók a település szerkezetében. 
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Z O M B A 

  

 

 

 

 

Az 1869-1887 között készült III. Katonai felmérésen már látszik, hogy az 
1871 óta önálló közigazgatási területként működő Dőrypatlan kiépülése 
tovább folytatódott a II. Katonai felméréshez képest. Zomba meglévő 
utcái jelentős mennyiségű épületállománnyal nem bővült. Ezekben az 
időkben több nehézség is éritette a települést. Az esőzések jelentős 
károkat okoztak a meglévő vályogházak között, valamint a szőlőket is 
megtámadta a filoxéria, amely a lakosság egyrészének az Amerikába való 
kivándorlását okozta. 

 

A IV. Katonai felmérésen (1941) a Bonyhád felé vezető út mentén 
megnövekedett a lakóházak száma. Dőrypatlan önálló közigazgatási 
területként való működése 1940-ben véget ért, a két település 
egybeolvadt, a hosszú ideig húzódó névvita is megoldódott, és létrejött 
Zomba. Dőrypatlanon a század első évtizedeiben végbement a 
polgárosodás, melynek eredményeképpen a Dőryek sajtgyárat 
alapítottak, malmot építettek, valamint országos hírű tehenészetet és 
lótenyészetet hoztak létre a majorságaikban. 
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Z O M B A 

  

 

 

 

 

 

Zomba É-i településrészét ábrázoló kataszteri térkép (XIX. század)  

A község településszerkezetéről, utcáiról, lakóházairól, a telkekről és a 
települést körbevevő gazdasági területekről sok új információt találunk a 
kataszteri térképen a IV. Katonai Felmérés térképéhez képest.  

Az utcák, a lakóházak, az udvarok, a kertek és a telekosztás részletes 
ábrázolása mellett, a tulajdonosok neve is feltüntetésre került, mind 
lekövethető, amelyek által hiteles és részletes képet, illetve betekintést 
kapunk a XIX. századi Zombáról. 

Zomba D-i településrészét ábrázoló kataszteri térkép (XIX. század)  

A kataszteri térképek nemcsak a település belterületre, hanem a szántó- 
és szőlőterületekre is hasonlóan részletes adatokkal szolgálnak, és jól 
kivehető, hogy számtalan keskeny és hosszú parcella jellemezte Zomba 
kül- és belterületét is.  

A kataszteri térkép a www.mapire.eu honlapon található. 
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Z O M B A 

ÖRÖKSÉGÜNK 

 

RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM 

Zomba községnek egyetlen műemléki védettség alatt álló épülete - a Dőry 
Ádám által 1755-ben épített egyhajós, barokk stílusú Római katolikus 
templom. A település fölé magasodó kisdombra épült templom egy 
szakrális teret alkot a körülötte lévő épületekkel, utakkal, lépcsőkkel, a 
Szentháromság szoborral, a Hősök parkjával és a mögötte lévő temetővel. 

A templom mellett található a volt római katolikus iskola épülete is, amely 
ma már csak múltjával és épületének tömegével kapcsolódik a térhez, 
mivel a közelmúltban végzett igényes felújítással - új funkciót kapott -, 
társasházzá lett átalakítva.  
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ZOMBA 

HELYI VÉDETTSÉGŰ ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG 

 

 

Zombán, gazdag történelmi múltjának 
köszönhetően, több megőrzésre 
javasolt, és helyi védelem alatt álló 
épület, épületegyüttes, őspark, lakó- és 
gazdasági épület is van. Az andormajori, 
a paradicsompusztai és a dőrypatlani 
kúriák a körülöttük lévő ősparkokokkal, 
a Községháza és a Művelődési Ház 
együttese, a köztéri szobrok és a volt 
római katolikus iskola, mind olyan 
értékeket képviselnek, melyek Zomba 
településképi arculatának 
formálásában jelentős szerepet 
hordoznak. Zomba 
településtörténetében meghatározó 
szerepet töltött be a Dőry család, akik az 
általuk birtokolt és lakott településen 
számos településképi szempontból 
jelentős épített örökségi értéket hoztak 
létre az elmúlt évszázadok alatt. Ezeket 
a történelmi - épített örökségi, 
műemléki, táji- és természeti -, 
értékeket, valamint az általuk alkotott 
településképi értékeket továbbra is 
védeni kell. 

(Zomba helyi védelem alatt álló 
építészeti örökségeinek jegyzékét a 
Településképi Arculati Kézikönyv 
melléklete tartalmazza.) 
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Z O M B A 
A KÖZSÉGHÁZA 

          

         

A régi községháza meglehetősen rossz állapotú volt, ezért le kellett 
bontani. 1927 tavaszán elkezdődött az építkezés, és még ugyanabban az 
évben el is készült az új épület, a mai Községháza.  

Az emeletén volt a „jegyzői lakrész, amely öt szobából, fürdőszobából, 
egy cselédszobából, egy konyhából, egy éléskamrából állt. Tartozik 
hozzá padlás, pince, füstölő, mosókonyha, fáskamra.” 

A Községházát és a Művelődési Házat Zomba község Önkormányzata a 
közelmúltban igényesen felújította. A homlokzat finom színezést kapott, 
hőszigetelt, natúr színű nyílászárók kerültek beépítésre, megújultak a 
belső terek is, és a Művelődési Házzal közös udvar is rendezett, 
parkosított parkolóval gazdagodott. 



ZOMBA TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV 2017 14 

 

Z O M B A 

KASTÉLYOK, KÚRIÁK, ŐSPARKOK 

   

     

A hajdani Spitzer 
kastély ma óvoda és 
bölcsődei feladatot lát 
el. Az épületet és a 
körülötte lévő ősparkot 
Dőry Dénes a lányának 
adta.  

Alice jóvoltából később 
apácák is lakták az 
épületet, akik 
gyümölcsöt, zöldséget 
termesztettek és 
állatokat tenyésztettek.  

Az igényesen 
helyreállított kastély 
parkja ma már 
különböző községi 
programok kiváló 
helyszíne, a játszótér, a 
kis tó és a sétányok 
pedig nyugalmas 
környezettel várják a 
kikapcsolódni vágyókat.  

A kastély épülete és a 
parkja, az egyik 
legjelentősebb és 
legszebb településképi 
értéke Zombának.  
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Z O M B A 

KASTÉLYOK, KÚRIÁK, ŐSPARKOK 

    

A Spietzer-kastély 
körüli 3 ha-os 
dőrypatlani őspark 
Zomba helyi 
természetvédelmi 
területe.  
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Z O M B A 

KASTÉLYOK, KÚRIÁK, ŐSPARKOK 

  

    

 Az andormajori ősparkban áll az egykori Dőry-kastély, amely jelenleg mezőgazdasági üzem irodai telephelye. A kastély ősfákkal teli parkja Zomba helyi 
természetvédelmi oltalom alatt álló területeinek egyike, amelynek megőrzése a jövőben is javasolt. 
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Z O M B A 

KASTÉLYOK, KÚRIÁK 

                    
A lótenyésztést felkaroló Rudnyánszky család udvarháza és kápolnája Zombán 
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Z O M B A 

KASTÉLYOK, KÚRIÁK, ŐSPARKOK 

   

     

A Zombához tartozó 
Paradicsom-pusztai 
kastélyban élt a II világháború 
után Dőry Frigyes, volt 
földbirtokos, aki kedvenc 
hobbijából, az angóranyúl 
tenyésztésből tartotta el 
magát, meghagyott földjeit 
pedig az állami gazdaság 
művelte.  

A kastély (ma Gyermekotthon 
és Iskola), valamint a 
gazdasági épületek is értékes 
történeti és építészeti 
örökségei a községnek, a 
parkja pedig Zomba helyi 
természetvédelmi területei 
közül az egyik legjelentősebb 
külterületi érték. 
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Z O M B A 

TÖRTÉNETI JELENTŐSÉGŰ TERÜLET: A KOSSUTH UTCA ÉS KÖRNYÉKE 

  
A Kossuth utca      A volt római katolikus iskola, ma társasház 

    
Kossuth utcai régi lakóépületek       A volt Kaszinó épülete 
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Z O M B A 

TÖRTÉNETI JELENTŐSÉGŰ ÉPÜLETEK 

   

A volt római katolikus iskola    A belsődőry Iskola és tanítói lakás   A dőrypatlani jegyzői lak, régi községháza 

      

A volt Bölcsőde épülete      Régi lakóépület     Felújított régi lakóház 



ZOMBA TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV 2017 21 

 

ZOMBA 

HELYI VÉDETTSÉGŰ NÉPI ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG 

  

Zomba, a Dőry család jobbágyfalvaként 
jelentős népi építészeti értékkel is 
rendelkezett, mely az elmúlt 
évszázadokban alakult ki.  

Néhány évtizede viszont a folyamatos 
átépítések jellemezték Zombát, ezáltal a 
történeti településrész is meglehetősen 
átalakult. 

A népi építészeti értékeket hordozó, 80-
100 éves épületek egyrészét lebontották, 
vagy átalakították, emiatt ma már 
viszonylag kevés egységesen megmaradt 
területe van a településnek. 

A régi történelmi településrészhez tartozó 
Rákóczi utca DK-i oldala a Szekszárd felé 
vezető úton, a Kossuth utca közepe vagy az 
Alkotmány utca Ny-i vége, de még az 
Orosháza utca K-i oldala is őrzi a népi 
építészeti értékeit. 

Szintén szép régi épületeket láthatunk a 
Szabadság utcában és a Gábor Áron 
utcában, amelyek oldalhatáron álló, 
egytraktusos, klasszikus parasztporták, de 
vannak utcával párhuzamos tetőgerincű 
polgári jellegű lakóházak is, amelyekhez 
hagyományos elrendezésű gazdasági 
épületek csatlakoznak az udvari szárnyban. 
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ZOMBA 

HELYI VÉDETTSÉGŰ NÉPI ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG 

 

GAZDASÁGI ÉPÜLETEK  

Zomba népi építészeti 
örökségének egyik legszebb 
kincse ez a gazdasági 
épületegyüttes, amely 
megőrizte eredeti beépítési 
jellegét, egyszerű formáját, és 
anyaghasználatát. Az 
utcavonalra telepített sajátos 
formájú melléképület alsó, zárt 
épületrészét könnyeddé teszi 
az áttört faszerkezetű emeleti 
tárolórész. A sarokmegoldás 
erőteljes tömegformája, 
hangsúlyos megjelenése, az 
épület fontosságát erősíti. Az 
udvar hátsó részében épült 
pajta, istálló (színesre meszelt 
tégla nyíláskeretezésű) 
épületétől eltérő részletekkel 
van formálva az utcavonalon 
álló épület, amelyet egyszerűbb 
anyaghasználat jellemez, 
feltehetően a különböző építési 
korszakok miatt. 
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Z O M B A 
NÉPI ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG 
TORNÁCOK 
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Z O M B A 
TORNÁCOK 
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Z O M B A 

ÖRÖKSÉGVÉDELMI TÉRKÉP 
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ZOMBA 

TELEPÜLÉSKÉPI JELLEMZŐK 

 

Zomba a lankás dombok közötti völgyben 
folydogáló Zombai-árok menti területen, 
É-D-i irányban elnyújtottabban kialakult 
falu.  

Az itt letelepedő emberek a természeti 
adottságokhoz alkalmazkodva alakították 
ki Zombát, s nekik köszönhetően egy ilyen 
kitűnő adottságokkal rendelkező 
településszerkezettel fejlődhetett ki ez a 
kedves település.  

Zombát is a keskeny szalagtelkeken 
sorakozó oldalhatárra épült, 
csonkakontyos nyeregtetős cserépfedésű 
tornácos lakóházak jellemzik, ahol a 
lakóházak hosszú, telkeinek végében lévő, 
megművelt hátsókertek is a község 
településképi sajátosságai közé tartoznak.  

Zomba településképi jellemzői a 
megmaradt népi építészeti értékeket 
képviselő lakóházak, azok beépítési 
módja, a kialakult telekstruktúra, a 
természeti környezettel harmonizáló 
településszerkezet, a településközpont, az 
oktatási (iskola, óvoda) épületegyüttesek, 
az igényes színvonalú szolgáltatóépületek, 
a rendezett közparkok, közterek és utcák, 
amelyeknek megőrzése és megmentése a 
jövőben is javasolt. 
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ZOMBA 
TERMÉSZETI ÉRTÉKEK 

 

Zomba, a Tolnai - Hegyhát középső területének egyik 
legkedvezőbb adottságú települése, amely jó 
termőföldekkel, kiváló legelőkkel és rétekkel, 
valamint bővizű patakokkal, vízfolyásokkal 
rendelkezik.  

A területére eső csapadékmennyiséget és a 
csapadékeloszlást tekintve, illetve a napsütéses órák 
számát nézve is az országos átlag fölött helyezkedik 
el Zomba.  

Ez a szelíd lankákkal tagolt tolnai táj régi időktől 
fogva lakott vidék volt, mivel a kedvező 
életfeltételeket és a terület jó adottságait a korábbi 
korok emberei is felfedezték.  

A domborzati adottságok lehetővé tették, hogy a 
magas aranykorona értékű földeket ilyen mértékben 
megműveljék az itt élő emberek, de a táj természeti 
értékeit ez az intenzív művelési mód nagyon 
átformálta, ezért a megmaradt értékeket és a 
jelenlegi állapotot mindenképp meg kell őrizni.  

A hajdan erdős területek mára nagyon lecsökkentek 
a település határában, ezért a visszatelepítést 
célszerű lenne honos fa fajtákkal pótolni, csakúgy, 
mint a gazos, bozótos területeken.  

Zomba külterületein a táji adottságok megőrzése, 
valamint természetes állapotban tartása, illetve ezek 
javítása, a településképi szempontok miatt is 
javasolt. 
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ZOMBA 

TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ TERÜLETEK 

 

 

 

 

 

Zomba történeti része a Gábor Áron, a Szabadság utca és az Orosháza 
utca középső része, a Rákóczi utca (65 út) DK-i része, valamint az 
Alkotmány és a Széchenyi utca vége. Átalakuló terület a Rákóczi és az 
Alkotmány utca nagy része, a Dózsa György és a Hunyadi utca és a 
Rákóczi, illetve Orosháza utcák másik része.  

 

Új utca is nyílt az elmúlt évtizedekben, a Darvas József utca, valamint 
néhány egyedi új ház is épült az utóbbi években az Ady Endre utcában. 
Érdekesség, hogy Zomba belterületén sok mezőgazdasági művelés alatt 
lévő terület van, illetve kialakult a település „második” központja, az 
óvodával (a korábbi kiskastéllyal), a nagy parkkal, valamint az iskola és a 
labdarugó pálya területével. 
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Z O M B A 

T Ö R T É N E T I   T E L E P Ü L É S R É S Z 

 

Zomba történelmi településrészére a falusias 
oldalhatáron álló beépítés jellemző, mely 
évszázadok alatt alakult ki a keskeny telkeken. A 
helyi építészeti hagyományok alapján az utcára 
merőleges, vert vagy vályogtégla házak 
fafödémmel, faragott fa oszlopos tornáccal, 35-
40 fok közötti tetőhajlásszöggel épültek. Az 
utcára oromzattal néznek a nyeregtetős, 
csonkakontyos, cserépfedésű házak, amelyeken 
egy vagy két ablak, tornác végi ajtó és kis 
padlásszellőzők vannak. A főhomlokzatok az 
utcavonalra futnak ki, vagy kissé vissza vannak 
húzva, ebben az esetben kis előkertek alakultak 
ki.  
Zombára is a déli irányba tájolt, oszlopsorral 
alátámasztott tornác jellemző, amelynek 
köszönhetően a legkedvezőbben éri a nyári és a 
téli napsütés lakóházakat.  
A melléképületek a lakóház mögött, a telek 
végén keresztbe forduló szárnnyal épültek. A 
vakolt utcai homlokzatok vakolatarchitektúrával 
díszítettek, általában fehérre meszelt, vagy 
világos színű kőporozott felülettel, míg az udvar 
felőli homlokzatok csak fehér meszelést kaptak.  
A kerítések jellemzően áttörtek, ezeken át 
láthatók a virágos és konyhakertek, amelyek 
gazdagítják a településképet. Az utcák szélesek, 
az útburkolaton kívül keskeny járda és nyílt 
árkok találhatók. 
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Z O M B A 

Á T A L A K U L Ó T E L E P Ü L É S R É S Z 

 

 

Zombán a múlt század 60-as 70-es éveiben 
sorra jelentek meg a négyzetes alaprajzú, 
sátortetős házak, majd a 80-as évektől a 
tetőtér beépítésűek. Ezek a téglaépületek 
váltották az utcai vályogtéglás házakat, de 
sokszor a melléképületek még továbbra is 
megmaradtak a házak mögött, vagy éppen a 
keresztcsűrök is.  

Később ez az „építési láz” és gyors átalakulás 
alábbhagyott, mára már ezek az utcák 
rendkívül heterogének lettek, nemigen 
mutatnak egységes arculatot. Így jöttek létre 
az átalakuló településrészbe sorolandó 
lakóterületek, a Rákóczi és az Alkotmány 
utca nagy része, a Dózsa György és a Hunyadi 
utca és az Orosháza utca másik része. Az 
átalakuló településrészeken helyi védelem 
alatt álló épületek is vannak, így a régi 
értékekkel vegyesen határozzák meg az utca- 
és a településképet az újabb házak.  

A magastető, és az egyszerűbb tömegalakítás 
kívánatos ezeken a településrészeken, amely 
kulturált lakókörnyezetet teremt a körülötte 
lévő gondozott zöldfelülettel és az előkerttel. 

A különböző stílusú házak ellenére is az 
utcakép egységes, falusias jellegű beépítést 
mutat összességében. 
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Z O M B A 

Ú J   T E L E P Ü L É S R É S Z 

 

Zombán új utca is nyílt az 
elmúlt évtizedekben, a Darvas 
József utcában, amely a 90-es 
években épült be, itt 
jellemzően csak jó állapotú 
újszerű házak találhatók. Mivel 
azonos szabályozások szerint 
épültek (előkert, magasság, 
tető), egységes utcaképet 
alkotnak. A mára már kialakult 
növényzettel a megépült házak 
jó állapota, és a sokfajta 
változatos kerítés rendezett és 
hangulatos utcaképet alakít ki. 
Az új utcák rendezettek, az 
útburkolat mellett 
gyümölcsfákkal és 
díszcserjékkel beültetett 
szélesebb, zöldsáv húzódik.  

Néhány egyedi új ház is épült az 
elmúlt években az Ady Endre 
utca történelmi 
településrészének közelében. 
Az óvoda mögött, az őspark 
területének egy részén 
nagyméretű rendezett kertek 
alakultak ki, melyek igényesen 
kialakított villaszerű házakkal 
épültek be. 
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Z O M B A 

T E L E P Ü L É S K Ö Z P O N T 

   
 

  

Zomba településközpontja 
igazi súlypontja a településnek, 
ezért mint önálló 
településkarakter, ez a terület 
is bemutatásra kerül. A 
Községháza és a Művelődési 
ház méltóságteljes és 
részletgazdag épületei a 
legmeghatározóbbak a 
településmagban, amelyek 
magas tetős tömegükkel, 
nyílásrendjükkel, valamint 
ízléses színvilágukkal időtálló 
értékmintát adnak a település 
számára.  
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Z O M B A 

GAZDASÁGI TERÜLET 

 

Zomba kiváló termőhelyi 
adottságú szántóterületekkel 
körülvett település, és a 
mezőgazdasági profilját is főként a 
növénytermesztés határozza meg. 
A község gazdasági épületekkel 
beépített része a település lakott 
területétől déli és keleti irányban 
lévő telephelyek területe.  

Ezeken a területeken többfajta, 
gazdasági tevékenységi célból 
épített épület áll, a gazdasági 
udvarok egyrésze pedig 
mezőgazdasági gépek tárolójaként 
funkcionál a telephelyeken.  

A Bonyhád felé vezető út mentén 
elhelyezkedő, nagyméretű 
épületekkel beépített gazdasági 
terület településképi szempontból 
meghatározó.  

Az épületek és a gazdasági utak 
rendezettek, de további 
védőerdősávok, fasorok 
telepítésével, és a meglévő 
erdősávok, mezsgyék, valamint a 
dűlőutak védelmével még 
igényesebb megjelenés, illetve 
településkép alakítható ki.  
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Z O M B A 

B E É P Í T É S R E   N E M   SZÁNT TERÜLET 

 

A Zombai-árok mentén húzódó 
völgyben alakult ki Zomba, és az 
itt élő emberek a kezdetektől 
használatba vették a 
lakóterületek közelében lévő 
termőföldeket.  

A település hosszan elnyúlik a 
patak mentén, a szelíd 
domboldalakra felfutó keskeny 
telkek művelésre alkalmas 
területei pedig „beúsznak” a 
település belterületébe  

Ebből adódóan egy sajátos 
településszerkezet jött létre, ahol 
a házak telkének végében 
mezőgazdasági művelés alatt lévő 
területek alakultak ki. A főutca 
menti házak telkén is láthatjuk a 
beültetett domboldalakat.  

Zomba településközponti részén 
viszonylag kevés zöldterület van, 
de az oktatási intézmények 
(óvoda, iskola, kastélypark, 
sportpálya) alkotta második 
központban viszont jelentős 
kiterjedésű, beépítetlen 
zöldterületek találhatók. 
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A J Á N L Á S 

TÖRTÉNETI TELEPÜLÉSRÉSZ 

TELEPÍTÉS 

 

  

Zomba történeti településrészének utcáin fésűs beépítéssel épültek be 
az oldalhatáron álló, előkertes, vagy előkert nélküli lakóházak, amelyek 
telken belüli elhelyezkedése az utcára merőleges rendszerű.  

Zomba történeti településrésze őrzi még a régi falu településkarakterét, 
amelyhez ajánlott alkalmazkodni annak érdekében, hogy minél 
egységesebb településképet sikerüljön megtartani. 

Az új épületek építésénél a környező házak telepítéséhez igazodva 
helyezzük el a telken a tervezendő házat.  

A kialakult történeti utcaképet indokolatlanul figyelmen kívül hagyó 
telepítés megbonthatja a meglévő településképi harmóniát, ezért a 
körültekintő, alázatos telepítés elengedhetetlen.  

Zombán a falusias léptékű, harmonikus utcakép megőrzése és további 
alakítása ajánlott.  

A nem utcára merőlegesen telepített, indokolatlanul, nagy mértékben 
hátrahúzott családi ház építése Zomba történeti településrészén nem 
javasolt. 
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A J Á N L Á S 

TÖRTÉNETI TELEPÜLÉSRÉSZ 

TELEPÍTÉS 

 
 

 

 

 

A történeti településrészen az új épületek illeszkedjenek az utcasor 
vonalába, formájuk se térjen el. Az oldalhatáron álló lakóházak között 
épülő új házak szintén oldalhatárosak legyenek, legfeljebb 50 cm-re 
kerüljön a telekhatártól a hőszigetelés és az alapozás miatt.  

Az utcák kialakítása, a kerítések formája és anyaga, illetve az utcai 
homlokzat arányainak a megtartása mind a hagyományos, emberléptékű 
falukép formálásának és megőrzésének eszközei. Az oldalhatáron álló 
előkert nélküli lakóházak egytraktusosak, a melléképületek a ház 
vonalában, takarásban, szintén oldalhatáron folytatódnak. 

A lakóház elé lehetőleg ne kerüljön melléképület, ha esetleg a garázs 
elhelyezésére indokolt ez a megoldás, abban az esetben ne az utcára 
nyíljon a garázskapu. Ha olyan építtetői elképzéléseink, igényeink vannak, 
amelyek nem illeszkednek a történeti településrészhez, akkor érdemes a 
település átalakuló területein telket választani.   

Az átalakuló településrészen lévő területeken megengedettebb a 
modernebb tömegformálás, illetve a más homlokzati arányok és anyagok 
alkalmazása. 
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AJÁNLÁS 

TÖRTÉNETI TELEPÜLÉSRÉSZ 

TEREPALAKÍTÁS 

 
 

Zombán a lakóházak telke a település körüli 
domboldalak lábánál  alakult ki, ami falusias 
léptékű, harmonikus településképet ad, ennek 
megőrzése ajánlott. Az utcák kialakítása, a 
kerítések formája és anyaga, illetve az utcai 
homlokzat arányainak a megtartása mind a 
hagyományos falukép formálásának és 
megőrzésének eszközei, ezeket alkalmazzuk új 
épületeknél is. 

A telkek emelkednek az utcavonaltól a kert 
hátulja felé, ezért a lakóház azonos 
padlómagassága miatt, magasabb utcai lábazati 
fal látszik.  

Zombán kerüljük az épület túlzott terepszintbe 
süllyesztését, mivel túlsok földmunkával jár, és 
vízelvezetési problémákat is okozhat.  

Kerülni kell a túlzott kiemelést is, mivel az ilyen 
épület elhelyezési megoldás nagyon megnöveli 
a földmunka és az alapozás költségeit. 
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AJÁNLÁS 

TÖRTÉNETI TELEPÜLÉSRÉSZ 

MAGASSÁG 

 

 
 

Zomba történeti településrészén a családi házak 
magassága közel azonos, ezért a meglévő 
épületek közé épülő új házaknak is hasonló 
magasság ajánlott.  
Alkalmazkodjunk a már kialakult 
épületmagasságokhoz, a homlokzat felületeinek 
arányaihoz, és inkább földszintes, tetőteres 
épületet tervezzünk térdfal építés nélkül, mivel 
az is jelentősen befolyásolja a homlokzati 
arányokat.  
A történeti településrész minél egységesebb 
utca- és településképének megőrzése miatt 
emberléptékű, egyszerű, nyugodt formákat 
alkalmazzunk, és kerüljük a településkaraktertől 
idegen, túlzott épületmagasságokat.  
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AJÁNLÁS 

TÖRTÉNETI TELEPÜLÉSRÉSZ 

 

 

 

  

 

 

 

     

 
 

TETŐFORMA, TETŐHAJLÁSSZÖG 

Zomba történeti településrészére a hagyományosnak mondható cserép fedésű 
nyeregtetős forma a jellemző. 
Az új épületek tetőformája az egyszerű, nyugodt formákat kövesse inkább, kerüljük a 
túlzottan összetett szerkezeteket. 
A lapostetős megoldások szintén idegenül hatnak a falusias környezetben, a kivitelezésük 
költségesebb, és az esetleges nem szakszerű építés kellemetlen hibaforrás lehet.  
Zomba történeti településrészén kerülni kellene a 25 fok alatti és 55 fok fölötti 
tetőhajlásszögű tetőket, mivel az ilyen tetővel tervezett épületek kilógnak a jó léptékű 
utcaképből.  
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HOMLOKZATKÉPZÉS, ANYAGHASZNÁLAT, SZÍNEZÉS 

Zomba történelmi településrészének épületeit a népi építészeti stílusjegyek 
jellemzik.  

A lakóházak homlokzatképzésénél gyakran használtak sima, fehérre 
meszelt felületeket, egy kevés vakolatdísszel, de több helyen láthatunk 
mértéktartóan színezett homlokzatokat is.  

A homlokzat kommunikál leginkább a környezetével, jelentősen 
befolyásolja az utca- és településképet, ezért a homlokzatképzésnél és 
anyaghasználatnál is a legfontosabb cél a környezettel való összhang 
megtalálása.  

Zomba történeti településrészének színvilága változatos, mégis 
megfigyelhető a településen egy visszafogott illeszkedés, hasonló anyag- és 
színhasználat.  

A történeti településrészen lévő épületekhez illeszkedő épületek építése 
ajánlott, valamint kerülendő a feltűnő színhasználat, illetve a rikító színű 
fémlemez fedés és burkolat. 
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Zomba történelmi településrészén sok faragott 
faoszlopos tornácokat láthatunk a lakóházak déli 
tájolású oldalán, melyet szívesen építettek 
házaiknál az itt élő lakosok is. A faragott 
faoszlopokkal alátámasztott tornác számos jó 
állapotban fennmaradt szép példája található a 
régi utcákban.  

A tornácoszlopsorok egységes utcaképet és 
település arculatot adtak a falunak, ezért, ha a 
történelmi településrészen szeretnénk 
felújítani egy házat, vagy újat építenénk, 
érdemes a régi építészeti hagyományt 
megőrizni, vagy újszerű módon átgondolni. 

A házak nyílászárószerkezetei és a 
tornácoszlopok színben mindig harmonizálnak, 
amely a fehérre meszelt falfelületekkel egységes 
megjelenést kölcsönöz a lakóépületnek. A 
lábazati fal előtt lévő virágoskertek és 
felfuttatott szőlőlugasok a történelmi 
településrész falusias karakterének és az 
egyszerű harmónia kialakításának régi eszközei. 
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Ha épületfelújítást, vagy új építést tervezünk, 
törekedjünk arra, hogy az utcaképbe minél 
harmonikusabb illeszkedést valósítsunk meg, és 
őrizzük meg a településképi értékeket.  

 

Az épületek megjelenését a nyílászárók nagyban 
befolyásolják. Az épülettömeggel nyitunk a 
külvilág felé, ezért nem mindegy, milyen módon 
tesszük ezt. Zombán a tornác végi nyílásba ajtót, 
vagy szabadon hagyták. 

 

Az ajtókat, ablakokat, padlásszellőzőket a 
barna, a zöld és a szürke különböző 
árnyalataival festették le, amelyek a 
homlokzatok színével harmonizálnak, 
ízlésesek, és természetes hatást keltenek.  
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Zombán is változatosak az oromzati 
nyílások, amelyek párban vannak 
elhelyezve, és kis zsalugáteres szellőzővel 
zárhatók be.  

Gazdagítja a homlokzatot mindig 
díszítettebb, mint amit a funkciója 
megkívánna, de a településképi 
karaktert kedvezően alakítja. 

Elhelyezésük mindig szabályos, 
szimmetrikus a homlokzaton, ha a 
méretük, formájuk azonos is, még sincs 
két egyforma a településen.  
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Egyszerű, de igényes anyaghasználat és 
ízléses színezés jellemzi a történeti 
településrészen felújított, utcával 
párhuzamos gerincű, módosabb lakóházat.  
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ATTIKAFALAK, TETŐFELÉPÍTMÉNYEK 

Az utcával párhuzamos gerincű 
épületek nagy tetőfelületét 
nemcsak megtöri, hanem díszesen 
megformázza egy-egy falazott 
felépítmény, melyen szellőzőnyílás 
vagy ablak került elhelyezésre. 
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Egyszerű és 
igényes színezés 
jellemzi a történeti 
településrészen 
felújított régi 
oromzatos házat  
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A bádogos szerkezetek a 
régi épületeken igazi 
díszként szolgáltak. A 
vízgyűjtő üstök, a padlás 
bevilágítók és szellőzők 
horganyzott 
acéllemezből kialakított 
egyedi formálásukkal 
ékesítették a tetőket. 
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Az apatini cserépfedés 
a régi épületeken igazi 
történeti hangulatot ad 
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NÉVTÁBLÁK, HÁZSZÁMOK 

Szép és érdekes kezdeményezés az egyedi 
kerámia utcanév és házszám táblák 
elhelyezése Zombán. Mindegyik 
különböző, ez is díszíti nemcsak a házat, 
hanem az utcaképet is. 

Ugyancsak találunk jó példát az egyedi 
postaládákra, levélbedobókra is. 
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Népi motívumok a fakerítéseken 
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Zombán az átalakuló településrészbe sorolandó 
lakóterületek, a Rákóczi és az Alkotmány utca nagy 
része, a Dózsa György és a Hunyadi utca és az Orosháza 
utca másik része. Ezekben az utcákban még 
megmaradtak az eredeti formájú 80-100 éves 
épületek, de sok helyen az utcai részt átépítették, vagy 
lebontották és új tégla lakóépület került a vályogházak 
helyére. 

Más ajánlások vonatkoznak ezekre a területekre a 
telepítés és a terepalakítás tekintetében is. A házak a 
telkek oldalhatárára épültek, de már általában 
nagyobb homlokzat szélességgel, és nagyobb 
épülettömeggel, amelyek előtt kisebb előkertek 
vannak. Itt ajánlott a szomszédos házak vonalát tartani, 
ezért indokolatlan az utcára való kiépítés, akárcsak a 
túlzottan hátra húzott épület. Ne forduljon az épület 
keresztbe, ha a környezetben az utcára merőleges 
tetőgerincű házak vannak.  

A település lankás adottságaiból adódóan az utca felé 
általában kissé lejtenek a telkek. Ezekre is szépen 
tudjuk illeszteni a házakat, a nagyobb utcai lábazat 
hátrafelé lecsökken, esetleg az utcai részen kis alagsort 
is eredményezhet, de a túlzott bevágás vagy feltöltés 
alapozási és vízszigetelési nehézségeket és 
többletköltséget eredményezhet. 

(Az új településrészre is a fenti ajánlások és ábrák 
javasoltak.) 
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A jó épület a túlzó magasságával nem 
akar kitűnni, hanem hasonló eresz és 
gerincmagasságú, mint a környezete. 
Ugyanakkor nem kell azonos 
magasságúnak lenni, kisebb eltérés 
megengedett, sőt változatos 
utcaképet eredményez. 

Kerüljük a lapostetős épületet, mert 
nem való a történelmi településrész 
közelsége miatt. 

Zombán a cserépfedésből adódóan 
jellemzően a 30-45 fokos tetők 
épültek, mivel ez a legkedvezőbb 
hajlásszög a beázás elkerülésére.  
A túlzottan alacsony tetők könnyen 
beáznak, és a túl magas tető is, amely 
nemcsak nem szép, és nem idevaló, 
hanem a cserepet már egyenként 
rögzíteni kell. A nagyelemes fedések, 
hullámlemezek, trapézlemezek 
eredetileg nem lakóházra, hanem 
ipari épületekre valók. Kerüljük a tető 
túlzott tagolását is, mivel a sok 
tetőablak nemcsak nem szép, hanem 
könnyen beázik, akárcsak a nagyon 
összetett „szabdalt” tetőforma. 

(Az új településrészre is a fenti 
ajánlások és ábrák javasoltak.) 
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Az illeszkedő és mértéktartó épületek az 
utca felé kevés nyílással és szimmetrikus 
képpel jelennek meg. A tetőtéri erkélyek 
nem kihasználtak, de nem is díszei a háznak, 
és még hő- és vízszigetelési problémát is 
jelentenek. 

Megszokottak és szépek az álló formájú 
ablakok, a fekvő ablakok, garázsajtók nem 
az utcai homlokzatra valók.  

A jó lakóház nemcsak formájában, hanem 
színében is mértéktartó. Ez elősorban a 
homlokzat és a tető színére vonatkozik. Az 
évszázadok alatt kialakult lakóház színek 
általában világos, pasztell árnyalatúak, vagy 
a fehér tónusai. Az ún. földszínek, a 
homokszín, a bézs, és a barnák különböző 
árnyalatai harmonikusak az ég változó 
kékjével, a növényzet zöld színvilágával.  

A tetők is inkább szimmetrikusak legyenek, 
a színe legyen mértéktartó, a természetes 
cserépszínek (piros, barna, szürke) 
változatosságot adnak, de a harsány 
színeket (vörös, sárga, kék, zöld) ajánlott 
elkerülni. 

(Az új településrészre is a fenti ajánlások és 
ábrák javasoltak.) 
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Zomba településközpontja igazi súlypontja a településnek, ezért önálló 
településkaraktert képez. A terület szinte teljesen be van építve, ezért a 
jövőben csak épületfelújítás, átalakítás lehetséges, vagy esetleg tovább 
bővülhet új építéssel a József Attila utca irányában. 

A Községháza, a Művelődési Ház, a Takarékszövetkezet és az új lakóházak 
földszint + emelet, illetve tetőtérbeépítéssel épültek, így ezek az épületek 
a legmeghatározóbbak a településmagban. A magas tetős épületek 
tömegéhez, kiegyensúlyozott nyílásrendjéhez, ízléses színvilágához való 
alkalmazkodás jó épületeket és beépítéseket eredményezhet a jövőben.  

Zomba településközpontjában több kétszintes épületet is láthatunk, 
amelyek 30-45 fokos hagyományos cserépfedéses magastetővel épültek. 

A településközpontban és a közelében őrizzük meg a meglévő településképi 
értékeket és kellő alázattal avatkozzunk be az építési tevékenységekkel. 
Illeszkedjünk a kialakult párkány- és tetőgerinc magasságokhoz, kerüljük a 
lapostetőket, valamint a magas tetők túlzott tagolását. A településközpont 
Zomba esetében kisvárosias hangulatot kölcsönöz a községnek, ezért 
javasolt ezt a településkaraktert megőrizni és tovább vinni.  
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A településközpontban kialakult 
színek általában világos, pasztell 
árnyalatúak (a földszínek különböző 
árnyalatai), vagy a fehér tónusai, 
amelyek harmonikusak az ég 
változó kékjével, a növényzet zöld 
színvilágával.  

Különösen igaz ez, hogy a tető színe 
legyen mértéktartó, a természetes 
cserépszínek (piros, barna, szürke) 
változatosságot adnak, a harsány 
színeket (vörös, sárga, kék, zöld) 
ajánlott elkerülni. A jó épület 
nemcsak formájában, hanem 
színében is mértéktartó, ezért 
elősorban a homlokzat és a tető 
színére fordítsunk figyelmet, 
gondosan tervezzük meg, hogy a 
környezettel harmonizáló 
településképet alakítsunk ki. 

A Zomba településközpontjában 
található régi épületek gazdag 
részletképzését, ízléses és 
mértéktartó színvilágát, 
anyaghasználatát javasolt követni 
az új épületek építésénél, illetve a 
felújításoknál is. 
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A gazdasági épületek a funkciójukból 
adódóan sajátos szerkezeteket és 
anyaghasználatot igényelnek. Ezek az 
épületek nemcsak a tulajdonos cég 
arculatáról adnak benyomást, hanem 
településképi szempontból is lényeges a 
megjelenésük, különösen akkor, ha 
jelentős rálátás nyílik az autóútról a 
területre.  

Az új építésű gazdasági épületeknél, illetve 
az épületfelújításoknál, bővítéseknél is 
fontos, hogy hogyan illeszkedünk a 
területet körbevevő természeti 
környezethez. Az ipari és a mezőgazdasági, 
(tároló, állattartó, feldolgozó) épületeknél 
sem mellékes, hogy milyen arányokkal, 
anyagokkal, színekkel készülnek el, és a 
körülöttük lévő utak, parkok, parkolók, 
erdősávok kulturált és gondozott 
kialakítása jellemzi-e a területet.  

Az ipari, a mezőgazdasági, és az állattartó 
épületeknél is törekedjünk az egységes 
megjelenésre, a jó arányú épülettömegek 
építésére, illetve a táji és természeti 
környezetbe illő anyagok és színek 
használatára. Kerüljük a rikító színű, rossz 
arányú, a táj harmóniáját megbontó oda 
nem illő csarnokok telepítését, és a 
rendezetlen, igénytelen környezetet. 
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Zomba lakóépületeinek a telkei a 
dombok lábánál lettek kialakítva, ide 
telepítették kissé bevágva a terepbe a 
házaikat az itt élő emberek. 

A telkek emelkedtek az utcavonaltól a 
kert hátulja felé, és a bevágással partfal 
alakult ki a telek végén, melynek 
tetején földművelésre alkalmas, 
lankásabb területek voltak. E 
területekre való feljutást gyakran a 
löszbevájt lépcsőkkel oldották meg 
régen.  

Ez a terepalakítás – a Tolna megyében 
letelepedő svábok által csak 
„hochstell”-nek nevezett  beépítési, 
vagy telepítési mód - a dombok közötti 
völgyekben kialakult más 
településekre is jellemző.  

Ma is beépítésre nem szánt területek 
vannak a házak hátsó kertjeinél, 
amelyek beépítése továbbra sem 
javasolt településképi szempontból. 

Ezen kívül Zomba más területein is a 
jellemző, kialakult tájhasználat 
javasolt. A település beépítésre nem 
szánt zöldterületeinek a megtartása, 
megőrzése és javítása településképi 
szempontból is javasolt. 
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 Zomba vásártere 
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Zomba történeti településrészén szép példákat találunk az áttört, 
kovácsoltvas kerítésekre, de az egyszerűbb megjelenést adó természetes 
fakerítések is változatos formában jelennek meg a település utcáin. Az áttört 
kerítések „kommunikálnak” az arra járókkal, látni engedik az előkerteket, 
udvarokat, a melléképületeket, a kerti építményeket és a növényeket. 

A kerítést úgy alakítsuk ki, hogy a lakóépületünkkel együtt egy 
harmonikus egészet alkosson, a helyi hagyományokhoz alkalmazkodjon, 
és gazdagítsa településünk arculatát. Zomba történeti településrészein 
míves, áttört kerítéseket is láthatunk, amelyek a régi lakóházak gyönyörű 
díszei. Az aprólékos részletekig kidolgozott fémmunkák formakincse 
időtálló, az anyagok szépen öregszenek. 
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TÖRTÉNETI TELEPÜLÉSRÉSZ 

A történeti településrész téglából, fából, vagy igényes acélból készült 
kerítései (pl. kovácsoltvas) jól illeszkednek a falusias jellegű 
településképhez. Zomba településrészeinek utcáin kerüljük a 
hullámlemezes, vagy nádszövetes kerítést, az idegen anyagokat és a túl 
harsány színeket. Házaink kiegészítői, a kerítések, lámpák, árnyékolók, 
postaládák, amelyek alakítják a környezetet és a hangulatot, ezért akkor 
járunk jól, ha mindent egyforma igényességgel, odafigyeléssel tervezünk 
meg és választunk ki. 

ÁTALAKULÓ TELEPÜLÉSRÉSZ  

Az átalakuló területen törekedjünk a településképi harmónia megőrzésére, 
és az illeszkedő fa, tégla, vagy kovácsolt vas megoldásokat keressük. A 
magas tömör kerítést (kőből-téglából) kerülni kell, akárcsak, a magas 
növényzettel intenzíven beültetett utcai határvonalat, helyette inkább 
cserjékkel, fákkal beültetett vonalat alakítsunk ki, hogy minél kellemesebb 
lakókörnyezet alakuljon ki. A történeti településrészen épített kerítés 
jellege az átalakuló településrészen is alkalmazható. 



ZOMBA TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV 2017 65 

 

A J Á N L Á S 
KERÍTÉSEK, TÉRFALAK 

   

   



ZOMBA TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV 2017 66 

 

A J Á N L Á S 
KERÍTÉSEK, TÉRFALAK 

     

     



ZOMBA TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV 2017 67 

 

A J Á N L Á S 
KERÍTÉSEK, TÉRFALAK 

 

     

     
 



ZOMBA TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV 2017 68 

 

A J Á N L Á S 

TÖRTÉNETI, ÁTALAKULÓ ÉS ÚJ TELEPÜLÉSRÉSZ 

KERTEK 

   
 

 

 

A táji és természeti adottságokhoz jól 
alkalmazkodó növények választásával 
harmonikusan alakíthatjuk a környezetünket és 
kedvezően formálhatjuk a településképet is. A 
gyomok távol tartásához válasszunk egyszerű 
megoldásokat, például mulcsrétegterítést. 

A természetes formák, anyagok és illeszkedő 
növények választásával harmonikus látványt és 
kellemes környezetet teremthetünk kertünkben. 
Az egyszerű, nyírott gyep, néhány árnyékot adó 
fa és az apró virágok nyugalmat árasztanak.  

A kertünk nemcsak számunkra jelent örömet, 
hanem az utcáról betekintőkkel is kapcsolatot 
teremt. A gondozott kert, amely harmóniában 
van az épülettel és a kerítéssel, az az utcaképet, 
illetve a településképét is pozitívan formálja. 
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A lakóépületünk és a 
kertünk együttesen 
biztosítja a pihenést, a 
felüdülést, a természettel 
való kapcsolatot, és 
minden évszakban más 
élményt ad a benne lévő 
növényekkel, virágokkal, 
zöldségekkel, cserjékkel, 
gyümölcs -, illetve 
díszfákkal.  

Az utcák növényzete, a fák, 
a cserjék, a gondozott és 
rendezett zöldsávokkal 
kiegészítik a lakóházak és 
kertek alkotta természetes 
környezetet.  

A tájba illeszkedő 
növények, az egyszerű 
épített részletek, a jól 
megválasztott anyagú 
járdák, burkolt felületek, a 
kerítések és az utcai padok 
is, mind igényes kiegészítői 
lehetnek a 
lakókörnyezetünknek. 
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A sváb településekre jellemző, hogy megművelték a telkek végében lévő dombok tetején a földeket, itt alakult ki az ún. „hochstell”. 

    
Hobbikertek 
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A Spietzer-kastély körüli, 
dőrypatlani őspark 
növényzetéhez jól 
illeszkedik az új kert, amely 
részleteiben is gondosan 
megtervezett, de mégis 
természetes rendet és 
nyugalmat áraszt.  

A telkeken meglévő, 
magasabb fákat érdemes 
megmenteni, mivel hosszú 
időbe telik, amíg az új 
ültetésű fás szárú növények 
kellő méretűre nőnek. A kert 
rendezésénél is segítséget, 
és igazodási pontot, illetve 
könnyebbséget és stílust is 
adhatnak, amelyet érdemes 
kihasználni. 

A kerti építményeink 
(gépkocsibeállók, pergolák, 
piknikhelyek, növényrácsok, 
hulladéktárolók, padok, 
szegélysávok, járdák, 
térburkolatok, játszóhelyek) 
kialakításával is jelentős 
mértékben formálhatjuk a 
lakóházunk, udvarunk és 
településünk összképét.  
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TÖRTÉNETI TELEPÜLÉSRÉSZ  

Zombán a régi épületek és a falusias utcák 
jelentős településképi értéket képviselnek, 
meghatározói a település karakterének, ezért 
ennek megőrzése kívánatos.  

Zomba utcáin burkolt útfelületeket, járdákat, 
nyílt vízelvezető árkokat, máshol gyümölcsfákat 
(dió, szilva, meggy, stb.), és néhol 
virágoskerteket láthatunk.  

Ezeken a területeken is törekedjünk a táji 
adottságokhoz illeszkedő növények telepítésére, 
a falusias beépítéssel harmonizáló előkertek 
kialakítására és a zöldfelületek gondozására a 
kellemesebb településképi arculat 
megteremtése érdekében. 

ÁTALAKULÓ ÉS ÚJ TELEPÜLÉSRÉSZ  

Zomba településképét a régi épületek és az új 
házak egyaránt jellemzik. Megtalálhatók még a 
régi oldalhatáros és tornácos épületek, de a régi 
utcákon az elmúlt években sok új épület is épült.  

A széles előkerti terület igényesen gondozott 
zöldfelülete - a fákkal, bokrokkal, virágokkal és a 
gyeppel -, rendezett hatást kelt.  

Az új és régi értékek egymásra hatása, változást 
hoz a településrész arculatában, de a 
harmonikus környezet kialakítására az átalakuló 
településrészen különösen ügyeljünk. 

 

ÚJ TELEPÜLÉSRÉSZ  

Az új utcában is biztosított az úttest mellett 
mindkét oldalon a széles zöldterület, de itt a 
járda nem jellemző. 

Az új területeken is ajánlott a táji és a 
természeti adottságokhoz jól alkalmazkodó, 
őshonos növények ültetése, a 
településrészhez illeszkedő, a vidékies 
hangulatot megőrző környezet kialakítása. 

Zomba településszerkezeti értékeihez és 
hagyományaihoz alkalmazkodva, jelentősen 
gazdagíthatjuk az egész település arculatát.  
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KÖZTEREK, KÖZPARKOK 

 

  
 

    

Zomba – a Dőry családnak köszönhetően -, 
dúsan beültetett ősparkokban, ligetes-fás 
területekben bővelkedő település. A 
településen rendezett köztereket, közkerteket 
láthatunk, amelyek közül kiemelkedik a 
Spietzer kastély –mely jelenleg óvodaként 
működik – és a parkja. A sportpálya melletti 
park Zomba kedvelt közösségi tere, amely az 
elmúlt években kis tóval, szobrokkal, fa 
installációkkal, pihenőpadokkal, játszótérrel és 
szabadtéri színpaddal bővült. Zomba más 
területein is láthatunk gondozott parkokat, 
amelyekben a település jeles szülöttjeinek és 
hőseinek a tiszteletére emelt emlékműveket 
találhatjuk meg. 
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Zombán 1-8. osztályon folyik általános iskolai 
oktatás, a szaktantermekkel, nyelvi laborral és 
sportcsarnokkal felszerelt intézményben. 

A szomszédos településekről is fogadja a 
tanulókat az iskola, amely jelentős fejlesztések 
után, még meghatározóbb településképileg is.  

Az épületegyüttes, valamint a játszó- és 
sportudvar igényes környezetet biztosít a 
diákoknak, és a településképet is gazdagítja. 
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Zombán a Rákóczi út mentén több új ház is 
épült az elmúlt években, évtizedekben, 
amelyek nemcsak funkciójukat tekintve 
meghatározók a település életében, hanem 
településképi szempontból is. 

Az Evangélikus templom, az Általános Iskola 
tornaterme, a Mediterrán Kertészet, a 
Takarékszövetkezet és az 
Építőanyagkereskedés épülete a külső 
formájukkal, igényes anyaghasználatukkal, 
valamint a község településképéhez illő 
részleteikkel és rendezett környezetükkel, a 
példaértékű beépítések közé tartoznak 
Zombán. 
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 Az új településrészen épült lakóház a 
történelmi házak arányait, 
anyaghasználatát és tömegformáját követi. 
Az ablakok is kisebb méretűek, kedvező, 
hogy egyszerű a tetőforma, és tetőablakok 
sincsenek. színezése is mértéktartó, 
kiemelendő a natúr faszerkezet és a 
fémlemezfedés. 

A hagyományos lakóház helyreállításának 
szép példája ez az épület, mind egészében, 
mind részleteiben gondosan kivitelezett. a 
tornác, a zsalugáterek, a finoman színezett 
homlokzat és az udvar. 

A gondosan kialakított kert nemcsak a 
háznak, hanem az utcának is dísze. 

Több ilyen épület is példaadóan megújult 
már Zombán. 

Az átalakuló településrészen lévő lakóház 
tömegformálásával az egyszerű 
nyeregtetőt alkalmazza, bejárata 
tornácos, az utca felé csak fekvő 
tetőablakok vannak.  

A kerítéssel gondosan befejezett 
egységet alkot, kertvárosias 
megjelenéssel. 
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FEDETT TERASZ 

A sátortetős ház felújításakor épített új tornác is 
egy fedett, általában faoszlopokkal 
alátámasztott, átmeneti tér az udvar és a lakóház 
között, amely döntően a pihenést, és a 
kikapcsolódást szolgálja. 

A TORNÁC ÚJRAÉRTELMEZVE 

Zombán is megjelennek az új épületeknél a mai 
kor építtetőinek az esztétikai, szerkezeti és 
anyaghasználati igényeire választ adó tornác 
megoldások. 

RÉGI FORMA, ÚJ ANYAGOK 

A tornác hídszerű kialakítása, az egyszerű, 
vonalú természetes faszerkezetek és a 
fémlemezfedés teszi maivá az „évszázados” 
tornácteret. 
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Zombán jelentős történeti értéket 
képviselnek a településközponthoz közeli 
területek, amelyek egyike a Kossuth utca.  

A régi lakóházban működő virágbolt egész 
környezete jó példa arra, hogy hogyan lehet 
stílusosan megtalálni egy kereskedelmi célú, 
figyelemfelhívó megjelenést anélkül, hogy 
tolakodó lenne.  

Az egyedi hangulatú virágüzlet előtt ötletes 
„cégér” a virágokkal megrakott kertipad és 
virágállvány, amely szépen illeszkedik a 
befuttatott „zöldfal” hangulatához és az 
épület stílusához.  

A mediterrán kertészethez bevezető út, és a 
híd sajátos építmények, de a 
településrésznek településképi 
szempontból meghatározó és domináns 
elemei ezek.  

A gondos kivitelezés, és a részletekig 
megtervezett téglaboltozatos építmény 
szép példája az igényes 
környezetalakításnak. A kihelyezett 
virágállvány és a kaspók is stílusos vannak 
megválasztva, harmonikusan illeszkednek a 
híd és az útburkolat anyagához és 
hangulatához. 

A Spietzer-kastély hajdani gyümölcsöse 
helyén alakította ki a település közös 
összefogással a sportpályát még 1954-ben, 
amely különböző sportrendezvények 
kedvelt helyszíne azóta is. 

A településre érkezőket turisztikai 
információs tábla segíti a tájékozódásban, 
amely fontos és hasznos felület a sportpálya 
és a kastély környezetében. 

A településközpontjában is érdemes 
visszahelyezni a tájékoztató táblát, amelyen 
megjelenhetnének Zomba és környéke 
turisztikai látnivalói, vagy ajánlott kiránduló- 
és túraútvonalak is. 
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Zomba történeti településképi 
értékekkel körbevett területén 
ízléses és a környezetéhez is jól 
illeszkedő vendéglátóhelyet 
találunk, amelyet egyszerű 
eszközökkel, de a község 
településképi jellegéhez és 
hangulatához harmonikusan 
sikerült kialakítani  

Az épület, a részletek és a 
terasz kialakítása, valamint a 
reklámtáblák és a növényzet is 
visszafogott, de igényes és 
kellemes egységet alkotnak. 
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Zomba utcáin még felfedezhetünk régi gazdasági 
épületeket, amelyek téglából épültek. Ha a 
lakóépületeket el is bontották a portákon, ezeket régi 
formájukban tovább használták a tulajdonosok. Az 
udvarokon álló gazdasági épületek a lakóházakra 
merőlegesen fordultak be, a homlokzatukon meszelték a 
vakolt felületeket, de látunk olyan példákat is, ahol a 
téglafalazatok nyersen maradtak. A nyílászárók színe 
megegyezett a ház faszerkezeteinek a színével, a 
nyíláskeretezéseket pedig a lábazat színével megegyező 
téglamintával emelték ki.  

Régen a legtöbb udvaron volt saját kút, amelyek a falusi 
kertek és házak hasznos kerti építményei voltak. Ezekre 
is több szép régi példát láthatunk Zombán. 
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  A zombai malom épülete 
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Zombán hajdan olyan sok víz is volt a nagyobb esőzések után, hogy 
elöntötte a házakat. A vályogházakat alámosta, és azok súlyosan 
megrongálódtak. A régiek jól megfigyelték a felszíni vizek mozgását, és 
a házaikat védendő megoldásokat kerestek.  

Ezért is jellemző Zombára is, mint a völgyi településekre általában, az 
egyik jellegzetes településképi elem, a vízgyűjtő árokrendszer, ahol a 
felszínen vezetik el az árkok a csapadékvizet.  

Zombán az árokrendszer jó szerkezeti kiépítettsége, környezete és 
növényzete együttesen járul hozzá az igényesen formált településképhez.  

Az árkokon hangulatos átereszek és hidak épülhetnének, mint ahogy 
néhány példát láthatunk is a településen, amelyek a településképi 
arculatot is gazdagítják. Ezekhez az építményekhez javasolt a kő, a fa, a 
tégla és az acél építőanyagok használata, amelyek időtállók, szépen 
öregszenek és esztétikusak is.  

 



ZOMBA TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV 2017 89 

 

S A J Á T O S   É P Í T M É N Y E K 
ÁTERESZEK, ÁRKOK 

 

 

      

     
 



ZOMBA TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV 2017 90 

 

 

Szentgál-szölöhegy Településképi Arculati Kézikönyv  2017   
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B E M U T A T Á S 

A Zombához tartozó Szentgál 
szőlőhegy értékes és szép területe a 
szőlőkkel beültetett tájnak.  

A település ötutcás lakóházas 
belterülete a 65. sz főútról leágazó 
bekötőúton közelíthető meg. A 
szentgáli szőlőkhöz borászati 
központ is kapcsolódik, melynek 
meghatározó épülete a 
borturizmushoz kapcsolódó szállás 
és vendéglátóhellyé átalakított 
kastély.  

Szentgál harmonikusan illeszkedik a 
természeti környezetébe, és 
elszigeteltségéből adódóan 
megőrizte egykori szerkezetét és 
beépítési módját, így az épületek is 
nagyrészt a hagyományos beépítést 
követik. A völgyben húzódó 
Szentgál régi épületei oldalhatáron 
állnak, utcára merőleges tetőgerinc, 
kis előkert, esztergált faoszlopos 
tornác, vakolatdísz, osztott ablak, 
cserépfedés jellemzi őket, a 
lakóházra merőlegesen pedig 
beforduló melléképületek épültek 
Zombához hasonlóan. 
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A Második Katonai Felmérés (1809-1869) térképén már feltűnik 
Puszta Szt-Gaál, de csak néhány épület van jelzés szerűen, kialakult 
utcákat még nem jelöl a térkép, látható viszont a birtokközpont. 

Az Első Katonai Felmérés (1763-1787) térképén már feltűnik Puszta Szt-
Gaál, de csak néhány épület van jelzés szerűen, kialakult utcákat még nem 
jelöl a térkép, látható viszont a birtokközpont. 
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ÖRÖKSÉGÜNK 

 

A Szentgál-szőlőhegy kiváló 
szőlőtermő területe a 
Szekszárdi Történelmi 
Borvidékhez tartozik, amely 
Tolna megye kiemelt értéke.  

A napsütötte dombok között 
fekvő szőlőhegyen építette fel a 
Dőry család a kúriát, amelynek 
helyén már évszázadokkal 
ezelőtt is állt épület.  

A gyönyörű kastélyparkkal 
rendelkező, letisztult formájú 
Szent Gaál kastély a XIX. század 
végén nyerte el jelenlegi 
állapotát, amely napjainkban 
Borbirtokként - borfeldolgozó, 
szálloda és vendéglátóhely 
együtteseként - működik 
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ÖRÖKSÉGÜNK 

   
 

   
 

A Szentgál-szőlőhegy kiváló szőlőtermő 
területe a Szekszárdi Történelmi 
Borvidékhez tartozik, amely Tolna 
megye kiemelt értéke. A napsütötte 
dombok között fekvő szőlőhegyen 
építette fel a Dőry család a kúriát, 
amelynek helyén már évszázadokkal 
ezelőtt is állt épület. Az 1806-1869 
között készült második katonai felmérés 
térképén is jól látható a Szent Gaál 
pusztai birtokközpont. 

Klebersberg Kúnó vallás és közoktatási 
miniszter 1923-ban arra kötelezte a 
dőrypatlani önkormányzatot, hogy 
hozzanak létre a tanyákon iskolákat. 
Szentgálon építettek először – egy 
tantermes, egy tanítós - iskolát, mely 
1925-re készült el. A majorságban 
folyamatosan nőtt a népességszám, 
falusias utcasor jött létre, a Dőry család 
és a gazdatiszt számára pedig tágas kúria 
épült. 

A gyönyörű kastélyparkkal rendelkező 
Szent Gaál kastély a XIX. század végén 
nyerte el jelenlegi állapotát, amely 
napjainkban Borbirtokként működik.  
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TÁJI É S TERMÉSZETI ÉRTÉKEK 

Szentgál szőlőkkel borított lankás domboldalak és fennsíkok által körbevett település, s ez a természeti adottság a falu 
településkarakterét is meghatározza. Szentgál a dombok lábánál fekvő napsütötte völgyben alakult ki, és ezeket a települési, táji és 
természeti értékeit fontos megtartani, megőrizni a jövőben is, és a benne rejlő lehetőségeket kihasználni. 
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TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL JELENTŐS TERÜLETEK JELLEMZŐ 

 

  

Szentgál lakóházai is – Zombához hasonlóan – a 
telkek oldalhatárára épültek, így a szomszédos 
házak kevésbé árnyékolják be egymást, és a 
házak udvari homlokzatát, illetve az udvarokat 
(virágos-, veteményes- és gyümölcsöskerteket) is 
több napsütés éri még télen is.  

A házakra jellemzően kis csonkakontyos 
nyeregtető került, fedésük általában cserép, 
illetve néhol síkpala. 

A megmaradt lakóházak egyszerűek, de jó 
arányúak, fehérre vagy színesre vakolt 
felületűek, kevés vakolatdísszel mintázva.  

A településkép formálása szempontjából a régi 
értékek megőrzése és felújítása kívánatos lenne.  

A régi utcákba néhány új építésű lakóház is 
beépült az elmúlt években, évtizedekben. Mivel 
a település táji, természeti és épített örökségi 
értékei kedvezőek turisztikai szempontból, az 
ezekben rejlő lehetőségek kiaknázását tudnák 
segíteni a településkép javítására irányuló 
lépések . 

A település az átalakuló településrész 
kategóriába tartozik, melynek részletes ajánlásai, 
ábrái és szöveges leírása megegyezik a Zomba 
azonos településrészénél ismertetettel. 
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ÁTALAULÓ TELEPÜLÉSRÉSZ 

 
 

Szentgál-szőlőhegy átalakuló 
településrészén többféle, 
különböző stílusban és 
tetőszerkezettel épült házat 
találhatunk.  

Vannak egyszerű sátortetősek, de 
vannak hagyományos formájú, 
utcára merőleges lakóépületek, és 
párhuzamos nyeregtetős házak is.  

Valamennyi földszintes, és kis 
előkerttel rendelkeznek. 

A különbözőség ellenére egységes 
az utcakép, melyek a széles 
utcákkal, központi, játszótér körüli 
ligetekkel, parkokkal kellemes és 
barátságos településképet 
alkotnak. 

Szentgál-szőlőhegy kedves 
hangulatát, egyszerű 
természetességét kihasználva, a 
közterületek, parkok, utcák 
rendezésével és a kertek 
alakításával a településképszépen 
formálható lenne. 
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UTCÁK, LAKÓHÁZAK 

 

  

   

Szentgál-szőlőhegyen hagyományos utca, 
kétoldali házsorral alig van, mivel sok a beépítetlen 
terület. Az utak mentén széles zöldsáv van 
kialakítva nyílt színi vízelvezetőárokkal, járda pedig 
nem készült a házak előtt. 

Az árkok rendben tartásával és a kocsibejárók 
stílusos átépítésével jelentős településképi 
változást tudunk elérni. A bontott téglából épített 
áthidalások hangulatosak tudnak lenni, 
fakorlátokkal is szépen kiegészíthetők ezek a 
szerkezetek, és együttesen egységes, illetve 
kellemes településképet is adnak.  



ZOMBA TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV 2017 99 

 

S Z E N T G Á L – S Z Ő L Ő H E G Y 
 
TETŐK, HOMLOKZATOK 

 
 

 

 

 

 

  

 

Szentgálon a hagyományos formájú nyeregtetők 40 fok körüliek, az utca 
felé oromzattal néznek a házak, de több sátortetős épület is van a 
településen. A homlokzatok színezése visszafogott, fehér, vagy pasztell 
színűek.  

A településhez és a lakóház környezetéhez illeszkedő színezést 
válasszunk a harmonikus utcakép érdekében, és ne alkalmazzunk rikító 
színű fémlemez fedést és burkolatot. 
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KERTEK, KERÍTÉSEK, RÉSZLETEK 

 

     

 

Szentgál-szőlőhegyen sétálva apró értékeket fedezhetünk fel a lakóházak 
környezetében. Találunk faragott tornác oszlopot, tégla mellvédet, kovácsoltvas 
kerítést, de a dús növényzet, gyümölcsösök, szőlőlugasok és virágos kertek szép 
példáit is láthatjuk, amelyek együttesen alkotják az igazi településképet. 

Szentgál értékes természeti adottságait érdemes kihasználni, sok értéket és 
lehetőséget hordoznak. A háborítatlan nyugalomban lévő lakókörnyezet és a szőlős 
területek hangulata Szentgál településképi arculatának karakteres elemei. A 
kerítések, a kertek és a részletek alakításánál a hagyományőrző, természetközeli 
szemléletet kövessük. 

Használjunk tájba illő anyagokat, fát, téglát, amelyek a szőlőhegy világával jól 
harmonizálnak. 
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SAJÁTOS ÉPÜLETEK: PRÉSHÁZ, VENDÉGHÁZ 

 

 

A Szentgál-szőlőhegyen lévő présház, 
vendégház épülete jó példája a 
hagyomány tisztelő szemléletmódnak.  

Az épület telepítése tájba illeszkedő, a 
tömegalakítása egyszerű, a régi présházak 
léptékéhez alkalmazkodó.  

A magassága, a homlokzatképzése és a 
színezése, valamint a térburkolat, mind jól 
példázzák, hogy hogyan tud egy épület új 
anyagokkal, új funkciót betölteni, 
miközben magán hordozza a régmúlt 
értékeit. 

Az épület környezetének kialakítása is 
stílusos, a kerti építmények és a 
fűszerkert természetes harmóniában 
állnak a szőlőhegy táji értékeivel.  

A napelemek környezettudatos 
szemléletet tükröznek, és jól hasznosítják 
a déli tájolású tetősíkon a napenergiát. 

A kert virágai és a tégla támfalak is 
dicséretre méltó részletalakítások. 
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I M P R E S S Z U M 
Zomba Településképi Arculati Kézikönyve 

Készült 2017 decemberében 

Felelős: Szűcs Sándor polgármester 

Megbízott főépítész: Herr Teréz építész  

Készítette: Zámbó Ildikó építész 

Konzulens: Sulyok Balázs megyei főépítész 

Fotók és Zomba község örökségvédelmi térképe: Zámbó Ildikó 

A településrészek térképei a google maps segítségével készültek. 

A katonai és kataszteri térképek forrása: mapire.eu 

A kézikönyvben felhasznált ábragyűjtemény a tak.lechnerkozpont.hu által ajánlott mintarajzok 

A kézikönyv melléklete Zomba község Építészeti Értékvizsgálatát tartalmazza (szerző: Dr. Tihanyi Csaba) 
 

F O R R Á S O K 
 ZOMBA község monográfiája, 2012 
 Képes album Zombáról (Légi fotók: Hegedűs Sándor): 5. o., 24. o., 25. oldalon lévő képek 
 Neukirchner József archív képei, 6.o., 12. oldalon lévő képek 

Községháza homlokzati rajza: (az eredeti tervrajzot Zomba községnek adományozta az épület tervezőjének Amerikában élő leszármazottja) 12. o. 
 

K Ö S Z Ö N E T 
 

A Településképi Arculati Kézikönyv készítéséhez nyújtott segítségért köszönetet mondunk Szűcs Sándor polgármesternek, Neukirchner József helyi 
értékvédőnek, Zomba község képviselőtestületének, továbbá mindazoknak a zombai lakosoknak, akik a település bejárása és fényképezése közben, 
illetve a Lakossági Fórumon való közreműködésükkel támogatták ezt a munkát. 
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Z O M B A 
MELLÉKLET: HELYI VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÖRÖKSÉGEK JEGYZÉKE 

 



ZOMBA TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV 2017 104 

 

Z O M B A 

MELLÉKLET: ÖRÖKSÉGVÉDELMI ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKVIZSGÁLATI ADATLAPOK 
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