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BEVEZETÉS 1 

A Településképi Arculati kézikönyvünk készítésének 
célja, hogy környezet átalakító tevékenységünk 
méltóvá váljon Magyarsarlós község festői szépségű 
természeti környezetéhez. 

Az magyarsarlósi emberek birtokosai a művészet 
elismert szépségének és hasznosságának, mindezek 
segítséget nyújtanak ahhoz, hogy a település jelenlegi 
arculata, bája még sokáig fennmaradjon. Ezt a célt tűzi 
ki ez a kézikönyv is. 
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Javaslatokon és jó példákon keresztül szeretnénk 
bemutatni a lehetséges követendő megoldásokat. 
Néhány ábra segítségével pedig megkívánjuk 
ismertetni az olvasót egy-két építészeti szabállyal.  

A kézikönyv nem egy lezárt, hanem egy folyamatosan 
bővülő új ötletekkel kiegészítendő dokumentum. A 
közösség által megfogalmazott és elfogadott 
értékeket tükrözi, általános célja a szemléletformálás, 
javaslattétel, mind az ideköltözőknek mind azoknak, 
akik itt szeretnének felújítani, új kerítést építeni, vagy 
csak egy szép kertet kialakítani.  
 Bízunk abban, hogy ez a kiadvány mindannyiuknak 
segítséget nyújt környezetformáló tevékenységük 
során!
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MAGYARSARLÓS BEMUTATÁSA 2 Magyarsarlós Baranya megyében, Pécstől délkeletre 10 kilométernyi 
távolságra található. Megközelítése az 57--es főút Pécset Moháccsal 
összekötő szakaszáról lekanyarodva az 56127 számú bekötő úton a 
legegyszerűbb. A település festői környezetben, öblös völgy védett 
ölelésében fekszik. Magyarsarlós természet-földrajzilag a Dunántúli-
dombságban, ezen belül a Dél-Baranyai-dombság közepén fekszik. 
Ez a kistáj a Mecsek és a Villányi-hegység között terül el. Átlagos 
tengerszintfeletti magassága 130 -- 250 méter. 
A megye területén már az őskorban is éltek emberek.  A Mecsek 
vidékén élt lengyeli kultúra emlékei Magyarsarlóson is 
megtalálhatóak, kőbalták, marokkövek tanúskodnak a völgy gazdag 
múltjáról.  
A római korból számos lelet került elő a településen. A rómaiak a 
Baranyán is átvezető fontos hadiút mentén erődítményeket hoztak 
létre, melyben helyőrségeket állomásoztattak. A feltárt régészeti 
leletek arra utalnak, hogy Sarlóson is volt római erődítmény. 
A község írásos emlékei a XI. századra nyúlnak vissza, erről 
tanúskodik a címerben feltüntetett 1018 évszám. Magyarsarlóson, a 
mai temető mögött a „Vár Kos’’ dűlőben állhatott az akkori Baranya 
vármegye egyik legjelentősebb vára. Az Árpád-kori keletkezést a 
címer tetején elhelyezkedő, aranyszínű korona is jelzi.   
A falunak kiemelkedő gazdasági jelentősége is volt az ebben az 
időben. 26 féle mesterség képviselője élt a faluban, közöttük a 
sarlókészítők játszottak kiemelkedő szerepet.  

A falu a XVIII. század második feléből származó katonai térképen.
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   Talán innen származik a „sorlos’’ elnevezés, mely 1332-es 
okiratokban szerepel. A gazdasági fejlődésben fontos szerepet
játszottak az apácák. Ők képviselték a településen azt a művelt 
réteget, akik az ipart, mezőgazdaságot irányították. A mai Jókai
utcától keletre egy halastavat hoztak létre. 
1224-ben a pécsváradi bencés apátság bérelte a települést az
apácáktól. Bányát és malmot is létrehoznak a településen. 
Kétségtelen, hogy a falu ekkor éri el legnagyobb gazdasági súlyát.
Jelentősége -- egyes történészek szerint -- ekkor nagyobb, mint a 
nála kisebb és fejletlenebb Pécsé. 
A falu 1543-tól török megszállás alá került, így körülményei 
jelentősen leromlottak. A török alatt, -- bár népességének jelentős 
részét elvesztette -- mindvégig lakott maradt. A török kiűzése után 
a településre a magyarok mellé horvátok és németek települnek be.
Feltehetően 1750 után kezdődött meg a római katolikus templom
építése, amely 1793-ra fejeződött be. Mária Terézia alatt, 1777-ben 
indul meg az iskolarendszerű oktatás Magyarsarlóson. Az 1800-as 
évek második felében jelentős fejlődésnek indul a falu, ezekben az
években már három malom is üzemel a településen. A XIX. század 
végén felépül a magyarsarlósi gőzmalom,  majd  közelében, a XX. 
század elején a magyarsarlósi csárda is, mely a malomba
érkezőknek, az úton lévőknek, de még a sarlósiaknak is fontos
állomása lett. 1913 októberében, szép ünnepség keretében került
felszentelésre, a közel 70 évig működő felső iskola. 

Ennek a dinamikus fejlődésnek az első világháború vet véget, a falu
növekedése megállt.  Az elhúzódó háború az életszínvonal
romlásához, létbizonytalansághoz vezetett, nőtt a csonka családok

á l é dé
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A nehézségek ellenére fokozatosan épültek a házak a településen.
1920-ban már 120 ház található a faluban. 
Ennek a kibontakozó fejlődésnek a második világháború vetett
véget.  A megpróbáltatások a háború végével nem múltak el, a
németekkel együttműködőket meghurcolták, két család került ki 
Németországba. 
A falu önállóságát 1965-ben megszüntették, először Olaszhoz, majd
Nagykozárhoz csatolták.  A 60-as évek elején a kistelepülésekkel
szemben megnyilvánuló negatív településpolitika következtében 
nem adnak ki építési engedélyt. Magyarsarlós életformáját továbbra
is a mezőgazdaság jellemzi. Az állattenyésztésből befolyó plusz tőke
a település külső arculatán jelentkezik. Sorban épülnek a téglaházas
épületek, s a falu lassan elveszti hagyományos jellegét és elnyeri mai 
arculatát. 1976-ban a tudatos településromboló politika 
következtében megszűnik az általános iskola felső tagozata, majd
néhány év múlva az alsó tagozata. Ezzel a magyarsarlósi iskola több
mint 200 év működés után bezárja kapuit.  
Az önkormányzati törvény 1990-ben biztosítja a települések
önállóságát. Ezzel a Magyarsarlós jövője, történetének alakítása
ismét az itt élők kezébe került. A rendszerváltás után a földek nagy
részét továbbra is az átalakult Termelő-szövetkezet művelte, a 
háztáji gazdaságok leépültek. A mezőgazdaságból élők száma
jelentősen lecsökkent a településen, nagy részük az iparban talált új
megélhetést. 
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Magyarsarlós morfológiailag, szalagtelkes völgyi falu (sorfalu) típusnak tekinthető, ahol a település
a Nagykozári-patak mentén, a völgyben épült. A település egységesen falusias karakterű, a
templommal szemben, a Nagykozári-patak völgyében, van egy faanyag kereskedelmi vállalkozás
telephelye, ami léptékében, telepítésében eltérő. 
A községet délről tudjuk megközelíteni, a bekötőút meredeken vezet le a völgybe, ahol a falu
megtelepedett. A helységnévtáblát elérve a II. világháború után épült házakat látunk, majd a
patakon átkelve, jobbra fordulva érjük el a település központját. Itt található, a lépcsősoron
felkapaszkodva, a település temploma. A kanyargós főutcán, balra épített támfallal, rézsűvel
támasztották meg a meredek domboldalt, jobbra a völgyben nagy zöldterület közepén folyik a
Nagykozári-patak (jobb oldali kép az ellenkező irányból készült). A minden irányban a település fölé
magasodó dombok tetején itt-ott épületek tűnnek fel, melyek mezőgazdasági tevékenységhez,
szőlőműveléshez kapcsolódnak. 
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A templom építése 1750 körül kezdődhetett, és 1793-ban fejeződött
be, copf stílusban. Ez utóbbit megerősíti, hogy a bejárat fölött is
olvasható ez az évszám, tehát a templom idén (2017-ben) már 224
éves. Műemléki védelem alatt áll. A templom orgonája 1830 és 1840
között épült. Oltárképét Falkoner Ferenc festette, 1793-ban.
Szenteltvízmedencéje török kori, főoltára barokk, szószéke copf stílusú.
A torony a 2000-es évek elején új süveget kapott, amit vörösréz
lemezekkel burkoltak. Ekkortájt a tetőt is felújították. A szentély maga
egyhajós, homlokzati tornyos, félköríves szentélyzáródású épület.
Homlokzatán három ablak található, alattuk a bejárati kapu. 

3ÖRÖKSÉGÜNK 
Szűz Mária Szent Neve római katolikus
templom
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A településen számos hagyományos lakóépületet találunk, amelyek műemléki 
védelem alatt ugyan nem állnak, viszont a korabeli Dél-dunántúlii települések 
hangulatát, karakterét hozzák vissza. Az épületek változó műszaki állapotban 
vannak, a baranyai népi építészet stílusjegyeit hordozzák magukon, 
vályogtéglából épültek a XX. század elején.  

Magyarsarlóson kevés ilyen épület maradt fenn, a Petőfi Sándor utcában, a 
templom közelében és az utca nyugati szélén. Ezek a lakóházak 
építészettörténeti értéket hordoznak, ezért emeljük ki az örökségünk 
fejezetben. 

XX. század első felében épült népi építészeti 
emlékek 

Fontos lenne, hogy ezek az épületek 
eredeti formájukban legyenek 
láthatók. Az utcai homlokzat 
nyílászáróinak osztását ne 
változtassuk, ne falazzunk be, vagy 
ne vonjunk össze ablakokat. A küső 
tokos, műanyag redőny (főként a 
fehér színű) kerülendő, javasolt a 
zsalugáter. Nagyobb üveg-felületű 
megnyitást az oldalsó, vagy hátsó 
homlokzaton alakítsuk ki. 
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A falucska festői környezetben, a Dél-Baranyai dombságban, a Nagykozári-patak 
által mélyített, kelet-nyugati irányú völgyben fekszik. A település külterületén 
folyik bele a Nagykozári patak a Vasas-Belvárdi vízfolyásba.  

Mindkét folyóvíz környezete, illetve a település külterületének észak-északeleti 
részén található erdők a Nemzeti ökológiai hálózat részét képezik.  

A szelíd dombok övezte, patakok szabdalta erdőségekkel övezett vidék mind a
bakancsos turistáknak, mind a vadászat szerelmeseinek felejthetetlen élményt 
nyújt. 

Természeti értékek
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MAGYARSARLÓS 

ELTÉRŐ ÉPÍTÉSZETI 
KARAKTEREK BEMUTATÁSA 4

Magyarsarlós község, négy egymástól különböző karakterű részből áll. 

Az első, a község belterületi része, amely nagyrészt lakóépületeket
tartalmaz. 

A település szélén, külterületen, illetve a központban, a patakvölgyben 
találunk gazdasági területeket. Ezeken a gazdasági területeken
elhelyezkedő épületek telepítésükben, méretükben eltérnek a
faluszerkezettől, ezért külön karakterként határoljuk le.  

A harmadik karaktert a domboldalban, a falu körül nagy, de nem 
összefüggő területen elhelyezkedő, kertes mezőgazdasági területek
alkotják, melyek közül a délnyugati dűlőben van összefüggő épületsor.

A negyedik karaktert a helységet körülvevő, beépítésre nem szánt
külterületi rész jelenti, amelyek részben mezőgazdasági művelés alatt 
állnak, vagy megmaradnak erdő-, vagy legelőterületnek. Az ökológiai 
hálózathoz tartozó területek kijelölését az Örökség fejezetben 
bemutattuk. 
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A település központjában, magaslaton helyezkedik el a templom, amely
meghatározza a község látképét. Magyarsarlóson, a faluban zömel
lakóépületeket találunk, egy ipari és néhány középület kivételével.  
Az utcákra általában az előkertes telepítés a jellemző, de helyenként 
utcavonalas beépítéssel is találkozunk. A lakóépületek oldalhatáron 
állnak, többnyire az utcára merőleges telepítéssel helyezkednek el a 
szalagtelkeken. Az előkertek, a Jókai Mór utca kivételével, egészen kicsik 
és általában soros udvar a jellemző.  
A változatos domborzat utcaképet meghatározó elem.  
A községben jellemzően a II. világháború után épült házakat találunk, de 
van néhány hagyományos, régebbi épület is.

Magyarsarlós község falusias lakóterület
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Építészettörténeti előzmények 
bemutatása 
Baranya megye népi építészetéről sok forrásanyag maradt fenn. A XIX. században a
középkor végén kialakult, háromhelyiséges parasztház, ami a megyében is általánossá
vált. Helyiségei soros elrendezésűek, azaz egymás után következnek. Az utca felőli 
helyiség rendszerint szoba. Később bővítették több szobásra és előszeretettel
alkalmazták a tornácot. Általában a ház rövid véggel fordul az utca felé, bejáratai a
hosszú udvari homlokzatról nyílnak. A korabeli utcaképet a hasonló magasságú házak 
homlokzatának ritmusa adta meg. A bal alsó képen egy korabeli példa a megyéből
(Feked), valahogy így nézhetett ki Magyarsarlós Petőfi utcájának középső része is
egykoron, a két utca domborzati viszonyai hasonlók.  
Az udvarban több gazdasági épületet volt megtalálható, Baranyában jellemző, hogy az 
ól felett helyezkedett el a lécfalu góré (kép:Bóly), Magyarsarlóson is van ilyen
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Magyarsarlós közigazgatási területén találunk üzemi épületeket. A falu 
külterületén, településtől délkeletre, az 57-es főút mellett, egy 
korszerű állattartó telep, a község központi részén, a templommal
szemben pedig egy faanyag kereskedelemmel foglakozó vállalat
telephelye található 

Az itt lévő épületek léptékükben, telepítésükben különböznek a község
lakó- és igazgatási részein lévő épületektől, ezért a kézikönyvben külön 
építészeti karakterként határoljuk le. A településen készült képek jól
érzékeltetik az ipari jellegű épületek különbözőségét a falusias

Magyarsarlós ipari-, mezőgazdasági üzemi 
területek 
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 Magyarsarlós külterület - kertes 
mezőgazdasági területek 
A falu külterületén, a falut övező domboldalon, főként szőlő- és 
gyümölcsös kerteket látunk. A déli oldalon, a Gorne brdo dűlőben a
kiskertekhez présházak, gazddasági épületek is kapcsolódnak.   
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 ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ 5
Az építészeti útmutatóban szereplő ajánlásainkkal
szeretnénk segítséget nyújtani építész és építtető 
számára, hogy a településen olyan épületeket,
épületfelújításokat valósítsunk meg a jövőben,
amelyek megőrzik a település egyedi hangulatát. 

ÁLTALÁNOS BEÉPÍTÉSI AJÁNLÁSOK
Magyarsarlós falusias lakóterület 

TELEPÍTÉS 

Magyarsarlós községben az oldalhatáron álló,
utcára merőleges rendszerű telepítés a leginkább
jellemző. 

Szalagtelkes területen új ház építésekor, javasolt
az utcára merőleges tetőgerinc. 

Indokolatlanul elforgatni ettől a tengelytől és a
jellemző beépítési vonaltól az épületet hátrahúzni
nem javasolt.  Új épület telepítésekor minden
esetben érdemes a szomszédos épületekhez
illeszkedni. 

A jobbra látható képen, a településen található
utcarészlet, példa a településen utcavonalas
telepítésre, az adott utcára jellemző beépítési
távolság megtartása egységes utcaképet adhat. 
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Példa a tetőhajlásszög és magasság 
illeszkedésre. A vázrajz nem a 
településen lévő részletet mutat

MAGASSÁG 

Településképi szempontból indokolt,
hogy a jelenlegi szövetbe újonnan
beilleszteni kívánt házak hasonló
építménymagassággal épüljenek, mint
a már meglévő épületek. 

A Petőfi utca északkeleti részein és a 
Jókai Mór utca nagyobb részén az
egyszintes épületek a jellemzők, itt a 
jövőben épülő új házak is földszintes, 
vagy tetőtér-beépítéses kialakításúak 
legyenek. A település egyéb területein 
mindig a szomszédos épületek
magasságának figyelembe vételével

TETŐHAJLÁSSZÖG 

Magyarsarlóson a meglévő
lakóépületek tetőhajlásszöge
javarészben 35-45 fok között van. 

A meglévő épületek mellé építeni
kívánt házak is hasonló
tetőhajlásszöggel épüljenek, mint
környezetükben lévők.  
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TETŐFORMA

A településen lévő tetőformák 
általában egyszerű nyereg-, vagy 
sátortetők. 

A nyeregtetős házakból álló 
utcaképbe nem kerülhet tördelt, 
összetett tetőformájú épület, a 
szomszédoshoz hasonló tetőforma 
javasolt. 

Magyarsarlós községben, nem 
jellemző a lapostetős, vagy nagyon 
szabdalt tetőformájú ház, ezért ilyen 
házak építése kerülendő. 

Példák a településen illeszkedő
tetőformával rendelkező épületekre,
tetőkre. Jobbra a templom előtti 
magaslatról a környező lakóházak
nyeregtetői láthatók. 
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Javasolt fehér, vagy világos tónusú,

pasztellszínű vakolat, sötét színű
nyílászáró.  

Példa a településen megfelelő
színhasználatra. 

SZÍNEK 

A homlokzatok színvilága a településen
változatos, de jellemző a fehér, vagy a 
pasztellszínek világos árnyalatai. 
Feljításnál, új építésnél is alkalmazzuk
ezeket az árnyalatokat, kerüljükl a 
harsány, élénk színeket.  

Nem elfogadhatóak a rikító
fémlemezfedések vagy burkolatok sem.  

TEREPALAKÍTÁS 

Az épületeket a lejtésviszonyok
figyelembe vételével kell elhelyezni, 
nagyobb rézsű, vagy bevágás nem
indokolt
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KERÍTÉS 

A településen fontos az utca és a
lakóingatlan területének elválasztására
szolgáló kerítések egysége is. 

A közégben hagyományosan az áttört
kerítés a jellemző. 

A kezeletlen felületű, tömör, beton
elemes kerítés kerülendő. 

 

Jellemző előzménypélda a fa 
léckerítés, jobbra. Később fémből 
készült, áttört kerítésre is találunk 
példát a faluban. 

Példa a településen egyszerű fakerítés 
kialakításra, stílusuk hasonló, a Jókai 
utcán, hátrahúzott épülettelepítésnél a
patak melletti nagy zöldfelület és az
épületek előtti nagyméretű előkert
egységét biztosítja. 
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KERÍTÉSEK 
Magyarsarlóson a tömör kerítés nem jellemző.
A község belső területein áttört fém, vagy fakerítések vannak. Ajánlott elsősorban a 
barna, világosbarna színre festett léckerítés, mely megvalósítható kő lábazattal és 
oszlopokkal. Javasolt a térségben elérhető kő használata. 

A képeken néhány jó példa a
településről, felújításuk javasolt. 
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   KERTEK 
Előkertek, utcai előkertek 

Magyarsarlóson az épület és az utca között lévő előkertek az áttört 
kerítéseknek köszönhetően vizuálisan szinte az utca részét képezik. (Lenti két
kis kép.)    Javasolt a lakóházunk előtt, a közterületen lévő szegélyeket, 
csapadékvíz elvezető árkok partját is gondozni, mert az is a miénk! Találunk 
szép példákat erre a településen. 

A településkép szempontjából is meghatározó az utcai előkertek, belső előkertek
esztétikus megformálása. Jó példák a településről. 
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Az épület melletti keskeny sávot, lehetőség szerint gyepes terület fedje, a
kerítés mellett, pedig virágokat ültessünk. A ház lakóinak hangulatát, 
életérzését javítja a lakóépületet körülvevő pihenőkert. Javasolt az
éghajlatnak, mikroklímának megfelelő virágok ültetése.

A hátsókertben, illetve szélesebb oldalkertben alakítsunk ki 
könyhakertet. A hagyományos vidéki életmódra jellemző 
volt, hogy az emberek megművelték ezt a kertrészt. Erre 
példa a jobb alsó kép. 

Pihenőkert, udvar 
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ERKÉLYEK, TORNÁCOK 

A hagyományos magyar népi építészet jellegzetes eleme az oszlopos tornác.  
A tornác épülethez viszonyított elhelyezkedése alapján, a településen az oldaltornác
a jellemző, de fellelhető lopott tornác kialakítás is. Anyagát tekintve a tornácok
oszlopai általában téglából épültek, van azonban fából készült is, részben a
tulajdonos anyagi helyzetének függvényében.  
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ANYAGHASZNÁLAT 

Kerülendő a településképi szempontból káros hullámpala, vagy a 

kék színű fém hullámlemez.  
Nem a településen készült képek! 

Településképi szempontból javasolt a cserép, betoncserép (a 

meglévő hagyományos épületeken nem javasolt!) héjazati 
anyagok.  
Jó példa anyaghasználatra a településen. 
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AJTÓK, ABLAKOK, KAPUK 
Ajtók, kapuk: 
A XX.század első felében a falukép része volt
a kerítésben elhelyezett fakapu. Erre
különböző változatban találunk példát ma is.
A hagyományos épületek nyílászáróinak
javasolt anyaga a fa.  
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Ablak jó példa: 

A faluban lévő hagyományos épületeken
megtalálhatók még eredeti ablakok. Ezek osztott 
üvegezéssel, fából készültek. Balra és lent három
régi ablak, felújításuk ajánlott.  

Új építésnél, felújításnál is javasolt a fa 
nyílászáró, színvilága a barna, sötétbarna, 
sötétzöld. 

A templom bejárata, barna színű 
faajtóval és felette az építés ideje.  
Jó példák a településről, a középen 
beillesztett három kép nem a 
községben készült. 
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   HOMLOKZATKÉPZÉS 
A településen találunk népi építészeti emlékeket,
amelyek szépen őrzik, mutatják, hogyan nézhetett ki
a község 80-100 évvel ezelőtt. Van, ahol
fennmaradt az utcai homlokzat eredeti osztása a két 
kis osztott faablakal és vakolatdíszekkel (a 
szövegmező alatti két kép). 

Néhány hagyományos parasztház példa a településről, a lenti képeken látható hazaknál már
kisebb átalakítás történt, de karakterében őrzi az egykori kialakítást. Felújításnál törekedjünk 
az eredeti ablakosztás visszaállítására! 

Javasolt világos pasztellszínek használata a homlokzaton, sötét színű faablakokkal. 



 
 

Építészeti útmutató |31 

 

   

A községben a hagyományos lakóházak mellett találunk középületeket, az 
udvarhoz kapcsolódó gazdasági épületeket, melyek szintén gondosan 
formált homlokzati kialakítással készültek. Van néhány olyan lakóépület,
amelyik nem utcára merőleges telepítésű. (balra, felső kép).  
Jobbra lent szép példa, kertes mezőgazdasági területen, a Gorne Brdo
dűlőben igényesen felújított présház.  

HOMLOKZATKÉPZÉS --- eltérő karakter, 

gazdasági épületek 
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RÉSZLETEK, ANYAGHASZNÁLAT 

A településen találunk néhány szép részletmegoldást. A 
Petőfi Sándor utcában lévő hagyományos lakóház
oromzatának kialakítása példa arra, hogy a népi 
építészetben, a maga egyszerűsége mellett is, nagy
hangsúlyt kapott a homlokzatok részleteinek kidolgozása. A
régi épületeknél feltűntették a homlokzaton az építés 
idejének dátumát (lásd templom, lakóházak). A faluban az 
udvar fontos része a kút, melynek változatos formálásával
találkozhatunk.  

Építéskor fordítsunk figyelmet az igényes anyaghasználatra, 
jó példa erre a képeken látható kerítés lábazat, vagy járda 
burkolata. 
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MAI PÉLDÁK 

Magyarsarlós községben maradt fenn régi, értéket 
képviselő hagyományos lakóház, vagy gazdasági épület. A 
településkép szempontjából is lényeges ezeknek az
épületeknek a felújítása, állagmegóvása.  

Jobbra, fent egy Magyarsarlósi ól, amelyet ha megfelelően 
felújítunk, az udvar értéke jöhet létre.  
A következő képeken látható példák egy olyan településen 
készültek, ahol már megkezdték az értékek helyreállítását.
A korábbi évtizedek rombolása helyett, az utcai
homlokzatokon visszaállították az eredeti nyílásosztást és 
vakolatdíszeket. A felújítás kapcsán az utca felől ismét arca 

Régi, népi építészeti karaktert hordozó 
épületek felújítása, átalakítása.

Felújítás után:Felújítás előtt: 
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Magyarsarlóson vannak régi épületek, amelyek tégla homlokzati
felülettel épültek. (Jobbra látható két kis kép.) Ezek az épületek általában 
megromlott műszaki állapotúak, felújításuk javasolt.  Az egyik ilyen a 
templom mellett elhelyezkedő nemzetiségi közösségi ház. A falvakban 
nagy jelentősége van a helyi közösséget összetartó helynek. 

A lap alsó felén, egy Baranya megyei községben található épület látható,
melynek kialakítása jó példa arra, hogyan lehet építészetileg igényes, a
környezetébe léptékében és anyaghasználatában is illeszkedő házat
alkotni. 

Tégla épületek, épülethomlokzatok felújítása 
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   II. világháború után épült épületek felújítása 
Magyarsarlós községben sok lakóház épült a II. világháború után. Ezek az épületek 
különböző stílusban épültek, vannak, amelyek a szocialista időszak típustervei 
alapján, mások a 80-as évek kétszintes, nyeregtetős építészeti termékei. (Balra két 
kép a településről, a felső képen lévő ház zsalugáteres, színhasználata illeszkedik a 
faluképbe.) Napjainkban, az energiaárak emelkedése következtében, a családi házak
hőszigetelése egyre nagyobb hangsúlyt kap, amely lehetőséget adhat ezeknek a 
lakóházaknak az újragondolására, akár nagyobb átalakítások nélkül is.  Jobbra olyan 
épület-felújítások képei láthatók, ahol a felújítás után építészeti minőségjavulás
történt. A fotók nem a településen készültek. 
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    7Általában az út mindkét oldalán épületek helyezkednek el, az út mellett 
zöldterület található. A Jókai Mór utcában csak az utca egyik oldalán találunk
lakóházakat (jobbra, lent), csakúgy, mint a Petőfi Sándor utca település szélén 
fekvő részein. A buszmegálló anyaghasználata, és a zöld növényzettel
befuttatott támfal javítja a településképet. 

UTCÁK, TEREK 
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 Parkok, zöldterületek 

A településen nagyon sok park és zöldterület található. 

A helység központi részén, a Nagykozári-patak mentén elhelyezkedő, nagy 
kiterjedésű, beépítetlen zöldterület településképi szempontból is meghatározó. 
Ennek egy részén, emlékparkot létesítettek. 

A templom környezetében alakult ki a település központja, az itt lévő téren
található egy fa játékokkal telepített játszótér. A tér szellős, szépen parkosított.
A községben tobb, kisebb teresedés is van, ahol egy feszület, vagy éppen pad
helyezkedik el. 
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SAJÁTOS ÉPÍTMÉNYEK, HIRDETÉSEK, 
REKLÁMTÁBLÁK 

8
Az épületek homlokzatára a színes fényreklám helyett a hagyományos cégérek elhelyezése

javasolt. A házak falaira, illetve a kerítésre kerülő reklámok mérete, legfeljebb 0,5 m2 lehet. 

A bal alsó kép nem a településen készült. 

Magyarsarlós közterein találunk tájékoztató táblákat, melyek vázszerkezete természetes anyagból
készült, építészeti megfogalmazásuk szép. 
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MAGYARSARLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Magyarsarlós honlapcíme: www.magyarsarlos.hu 

Magyarsarlós e-mail címe: msonkormanyzat@gmail.com 

Postai címe: 7761 Magyarsarlós, Petőfi utca 54. 

Telefon: +36-30-297-3050 

Polgármester: Dukai Zoltán 

Főépítész: Farkas István 

Főépítész emailcíme: magyarsarlos@foepitesz.com 

 

SZERKESZTETTE: Farkas István, Németh István, Mórucz László 

SZÖVEG: Németh István, Horváth Adrienne 

FOTÓ: Farkas István, Németh István 

GRAFIKAI TERVEZÉS: Németh István, Mórucz László 

 

A TAK készítésekor felhasználtunk néhány fotót a település honlapjáról. 

A kézikönyvben szereplő fotók nem kizárólag a településen készültek!  
Az építészeti útmutató, a mai példák és a reklámhordózókkal kapcsolatos témakörökben szereplő javaslatok
között, máshol készült fényképeket is beillesztettünk saját adatbázisunkból, hogy olyan mintákat tudjunk
bemutatni, amely a település arculatát, karakterét pozitív irányba módosíthatja.  
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