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A város vasútállomásán áll egy öreg hársfa. Ágai, lombjai között tíz évtized susog. 
Törzse terebélyes, kérge, akár egy idős földműves tenyere. Látta Jánossomorja korai 
történetét. Leveleivel integetett a háborúba vonulóknak, megremegett a közelében 
elsüvítő német és orosz gránátoktól, a kitelepítettek vonatainak füstjét még sokáig 
őrizte lombjai között és örült a betelepítettek vagonjaiból kiszálló gyerekek reményt adó 
hangjának. Fájón nézett az ’56-os menekölők után és örömmel zöldell ma, amikor 
Jánossomorja békés és virágzó korszakát éli. Kérge olyan, mint az összes többi 
hársfának, mégis egyedi, akár egy ujjlenyomat. Őrzi a sebeket, ághelyeket és 
vihartépéseket, bicskával farigcsált szerelmes üzeneteket, és a kérge alatt a jövő évi új 
hajtásokat is. Áll, vigyáz az övéire. 
Jánossomorja maga is ilyen. Sokban hasonlít más kisvárosokra, mégis, szerényen de 
egyedi. 
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Ha vendégünk érkezik és végigsétál az utcákon, rajongó csodálattal beszél a házsorokról, napsugaras, 
régi kapukról, fasorokról… sok olyan dologról, amit mi, itt élők észre sem veszünk a mindennapi 
hangyaboly-zsongásban. Ilyenkor mi is rácsodálkozunk. Ekkor látjuk, hogy városunk mi mindent őriz a 
múltunkból, az egykori itt éltek céljaiból, hagyományaiból, örömeiből és szomorúságaiból. Vigyáz az 
övéire, és őriz a jövőnek. A régiekből és belőlünk is. Látjuk azt a sok nyomot, amit mi hagytunk benne, és 
reméljük, ettől is egészségesebb, szebb és időt-állóbb lesz. Mint a hársfa a vasútállomáson. 
Ez a munka, amit kezében tart az olvasó, a szakember, épp ezt a célt szolgálja. Célja, hogy megmutassa, 
és megőrizze mindazt az épített környezeti értéket, amit a múlt és a jelen teremtett a jövőnek. 
Rámutasson, milyen Jánossomorja, milyenek vagyunk mi magunk is és milyenné tehetjük, milyenné kell 
tennünk a régiekért és az eljövendőkért egyaránt. 
Köszönöm ezt a nagy munkát, és kívánom, hogy hasznos, értékes segítsége legyen a holnapnak! 
 

Lőrincz György, Jánossomorja város polgármestere 
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„A Jánossomorját alkotó, korábban három község a Hansághoz közel, de a biztonságot nyújtó mosoni kavicsháton települt meg. Idáig a 

gyakori áradások nem jöttek fel, és biztonságban élhettek, legalábbis a természeti erőkkel szemben. A Hanság elegendő élelmet nyújtott az itt 

élőknek, veszély estén még búvóhelyet is találhattak a szigeteken vagy a nád rejtekében." 

(Thullner István) 

  

   A környék tökéletes síkság. A várost kiváló minőségű szántók veszik 
körül, az egykori keményfás ligeterdők maradványai a település déli 
területein alkotnak összefüggő erdőket. Az északi határ művelt földjei felett 
hatalmas szélkerekek adnak új léptéket a tájnak. A város kapujában 
korszerű üzemek csarnokai fogadják az érkezőt, dús szántókkal 
elválasztva a lakóterülettől. 
A török időkben elnéptelenedett három falu a XVIII. század elején éledt 
újjá. A mocsárszéli Pusztasomorjára elsőnek környékbeli víziemberek – 
halászok, pákászok – költöztek. A gyékényszövés szinte napjainkig fontos 
elfoglaltság volt. Szentjánosra és Szentpéterre birtokosaik német földről 
hoztak telepeseket. A német anyanyelvű, de szívében magyarrá vált 
jánosiak és péteriek a ’48-as szabadságharcban egy emberként álltak ki a 
nemzet mellett. A XVIII. században beindult lecsapolás után a táj képe 
jelentősen átalakult. A gyarapodó, iparosodó városias fejlődést Trianon 
akasztotta meg. A Tóköz nagy részét Ausztriához csatolták, a három 
település a határra szorult. 
1946-ban a németajkú lakosok többségét – közel 5000 embert – 
kitelepítettek Németországba. Szokásaik, hagyományaik egy csapásra 
eltűntek, csak sajátos házaik idézik emléküket. Helyükre nagyrészt a 
Felvidékről elűzött magyar menekültek érkeztek. A beilleszkedés év-
tizedekig tartott.  
A „határsáv” fél évszázadon át erősen korlátozta a három falu életét – még 
rokonlátogatáshoz is belügyes engedély kellett. Az Európai-uniós 
csatlakozás után a határok megnyílhattak, Jánossomorja autós 
átkelőhellyé vált. A mezőgazdaság mellet az ipar is újjáéledt, biztos 
kenyeret nyújtva munkavállalóinak. A szentpéteriek, szentjánosiak, puszta-
somorjaiak csak a legutóbbi időkben váltak „jánossomorjaiakká”, de 
továbbra is őrzik az önállóság hagyományát. 
 
 
bibendum. Aliquam ipsum mi, scelerisque 
ac hendrerit in, feugiat sit amet felis. 
Vivamus volutpat est vitae lectus 
aliquam, id pellentesque magna efficitur. 
Etiam ac iaculis sapien, ac volutpat urna. 
Donec sed tincidunt risus. Duis maximus, 
lorem id varius venenatis, odio enim 
dignissim velit, eget interdum nibh lorem 
at lorem. Aliquam erat volutpat. Sed 

JÁNOSSOMORJA BEMUTATÁSA 

2 



 
 
8 | A település bemutatása 

 

 

 
 
Mosonszentpéter határában korszerű üzemek telepedtek meg, s fogadják a Mosonmagyaróvár felől érkezőket. Az 
ipartelepet a lakóházaktól dús szántók választják el. Reméljük, hogy belátható időn belül innen indul ki a várost 
északról elkerülő, Ausztriába vezető út, tehermentesítve az egykori főutcákat.  
A város bevezető szakaszán még fellelhető a telekhatáron álló, előkert nélküli, nyeregtetős oromfalas parasztház. 
A „belvárosban” az utcafronton a ház befordul, telekszélességre tágul, s utcával párhuzamos nyeregtetők sorával 
adja a tipikus kisvárosi zártsorú utcasor képét. 
A főutca felé a városias arculat tükrözi a polgárosodó gazda városias igényeit, a hosszú telek hátsó frontján nyitott 
gazdasági bejáraton át működött a porta: a pajta, istálló, baromfiudvar, górék stb. A hátsó utak túloldalán húzódtak 
a kertek további gazdasági épületekkel, melyek mára lakóutcákká alakultak – a ’40-es évek óta megszokott vidéki 
kockaházas beépítéssel. 
A Rákóczi Ferenc utca ma még a 86-os számú főközlekedési út része – óriási nemzetközi teherforgalommal -, de 
az elkerülő szakasz belátható időn belüli megépítése után van esély az egykori főutca-szerep feltámasztására. Az 
utca igényes berendezésével a ma még dübörgő kamionoktól terhelt átmenő szakasz ismét a szentpéteriek 
korzója lehet.  



 
 

A település bemutatása |9 

 
 

 

 

 

 
Mosonszentjános német ajkú lakossága – 
hasonlóan a szentpéteriekhez – 
gazdálkodó paraszt volt. A főutca 
karaktere is hasonlóan alakult, sőt 
központi helyzete - a "középső" falu - miatt 
üzletek, iparosok, intézmények települtek 
ide.   
Szerencsére ez a városrész máig 
megőrizte kisvárosias báját. Az igényes 
épületek finom vakolatdíszeikkel, szépen 
megmunkált kapukkal, míves ablakokkal, 
padlásszellőző-rácsaikkal, nagyrészt 
túlélték a kitelepítés után beköltöző utódok 
„újgazda” szemléletét, s a házak 
egyenkénti kisebb-nagyobb léptékű 
rekonstrukciójával különösen érdekes, 
értékes miliőt nyújtanak. A centrumban – a 
templom körül – már egy évszázada 
megindult az emeletessé válás, valódi 
városközpont-hangulatot teremtve. A 
széles utca, az egykori piactér ismét 
virágos, fásított sétánnyá válhat – ha a 
várost északról elkerülő út is megépül, 
tehermentesítve az Ausztria felé vezető 
főút átmenő szakaszát. 
A fejlett mezőgazdaság fejlett feldolgozó 
iparral társult: évszázados élelmiszer-
feldolgozó üzemek ékelődnek a lakó-
területek közé. Az elhagyott öreg ipari 
épületek jelentős része új felhasználásra 
vár – nyilván nem ipari, inkább speciális 
lakó-, kereskedelmi-szolgáltató szerepben. 
A tölcsérszerűen táguló utcatorkolatok, 
egykori vízgyűjtő tavacskák helye szépen 
gondozott városi parkokként gazdagítják a 
mezővárosias arculatot. 
A várorész határában felhagyott kavics-
bányató kínálja a természetközeli városi 
strand kialakításának lehetőségét. 
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Pusztasomorja „magyar falu”, a herceg 
Eszterházyak ősi birtoka. Tipikus egyutcás 
magyar falu volt, orsószerűen kiszélesedő 
utcájának közepén templommal. A község 
közvetlenül a mocsár mellé települt, 
utcájának törését a vizenyős területből 
kiemelkedő halmok összekötése adja. A 
fésűs beépítésű hosszú porták végében itt 
is hátulról földúttal feltárt gazdasági udvar 
volt istállókkal, ólakkal, konyhakerttel, 
melyet keresztcsűrök (teljes telek-
szélességben álló pajták) választottak le a 
lakóudvarról.  
A centrumban, a templom környékén a 
főutca házai itt is lassan összenőttek, 
zártsorú beépítés alakult ki. Az egykori 
kertek helyén új lakótelkek létesültek, ahol 
már a kockaházas beépítés a jellemző. 
 
 
 
A jó minőségű termőföldre alapozva az 
1950-es – ’80-as években kiváló 
eredménnyel működő állami gazdaság és 
a TSz a három község területén több 
telephelyet, majort, mezőgazdasági 
üzemet létesített, melyek a rendszerváltás 
után gazdát váltottak, nagyrészt 
kihasználatlanul romlanak. A helyenként 
lakóházak közé ékelődő telepek sorsa 
bizonytalan. Míg a város peremén lévők 
továbbra is működhetnének üzemként, 
telephelyként, addig a beékelődő telepek 
sorsa a város szövetébe illeszkedés lehet, 
akár speciális – intenzívebb – lakó-
területként, akár közösségi vagy 
kereskedelmi intézményként, de kiváló 
lehetne parkok, sportolási-szabadidős 
létesítmények elhelyezésére is.  
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a településképi szempontból meghatározó építészeti, műemléki, táji és természeti 
értékek, településképi jellemzők 

  
Jánossomorja máig őrzi az egyesített három falu szerkezetét, jól elkülönülő 
építészeti arculatát.  
Mosonszentpéter és Mosonszentjános újkori lakossága a török háborúk során 
elnéptelenedett magyar falvakba telepített németek utódai voltak, akik magukkal 
hozták termelési, építési, életmód-beli szokásaikat. A módos német telepesek – 
heidebauerek – főutcán sorakozó zártsorú, vakolatdíszes földszintes házai kedves 
kisvárosias arculatot eredményeztek, jól körülhatárolható városmagot képezve. 
Pusztasomorja folyamatosan megőrizte magyarságát. A Hanság-mocsár közvetlen 
szomszédsága nem csábította a hegyvidékről érkező német "honfoglalókat". Az 
újratelepülők az Eszterházy uradalom magyar jobbágyai és a környék vízi emberei - 
halászok, pákászok - voltak.  Tipikus fésűs beépítésű egyutcás falu alakult ki, 
orsószerűen szélesedő főutcájának tengelyében a középkori alapítású 
templomával.  
 
A legnagyobb határral rendelkező Szentjános (Mosonszentjános) – két évszázada 
vásártartási jogot szerzett mezőváros – központja a főutca kiöblösödő vásárterébe 
merőlegesen ékelődő Keresztelő Szent János titulusú barokk templom, mely az 
1650-ben épült evangélikus templom helyén áll. Elődjének, az Árpád-kori 
rotundának romjait a temető rejti. A templom mögött áll az emeletes barokk 
plébánia, mellette pedig kétoldalt a szintén barokk Nepomuki Szent János és a 
historikus Szűz Mária-szobor.  
 
Szentpéter (Mosonszentpéter) első temploma a XIII. században épült, korának 

szokása szerint temetővel övezve – jóval korábban, mint ahogyan a települést az 

első ismert írásos adat jegyzi (Zentpether 1440). A cinterem-fallal körülvett egykori 

temető helyét a mai településszerkezet is őrzi. 1678-ban a torony megtartásával új 

templomot építettek, mely több tűzvészt, felújítást megélve ma is áll. Jelenlegi 

historikus formáját az 1905-ös bővítés során nyerte. 

Pusztasomorja – és temploma – első említése 1285-ből való. A középkori templom 

1713-ig állt, ekkor helyére kegyura, herceg Eszterházy László emeltette a ma is álló 

barokk templomot, megőrizve az orsó-alakú főutca teresedésének tengelyében álló 

keletelt elrendezést. 
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A három településrész máig megőrizte sajátos arculatát. 
A régi negyedek épületállománya nagyrészt a XIX. 
század végi házak soraiból áll, s bár ezek az épületek 
önmagukban nem jelentenek különleges építészeti 
értéket, együttesük - akár egy üveg-vagy kerámia 
gyöngyökből álló nyakék - kedves, szerethető 
városképet ad. 
A belvárosok (Szentpéter, Pusztasomorja és különösen 
Szentjános) zártsorú főutca-szakaszának házai 
nagyrészt őrzik egykori díszeiket - vakolatkeretek, díszes 
párkányok, szép kapuk és ablakok, míves szellőző-
rácsok - melyek közösen alkotják a "jánossomorjai" 
hangulatot.  
A házak jelentős részét átalakították (műanyag ablak, 
hőszigetelt homlokzat, kicserélt kapuk...), de az eredeti 
homlokzat a fellelt nyomokból még helyreállítható. A 
rekonstrukció nagyon fontos, hogy egyszer ismét a 
kisváros fénykorát idéző kellemes korzó lehessen a mai 
országútból. 
A történeti rész peremén fennmaradt még néhány régi 
épület a zártsosúsodást megelőző időkből. Ezek a 
hagyományos kisalföldi háromosztatú parasztházak 
oromfallal, egyszerű nyeregtetővel. A nádat régen 
lecserélték cserépre, a nyitott kémények is eltűntek. 
 
A három falu - köszönhetően kegyuraiknak és módos 
polgáraiknak - számos szép kápolnácskával, köztéri 
alkotással, szoborral, kereszttel büszkélkedhet. Ezek 
máig megbecsült értékek, melyeket a helyiek szeretnek. 
 
Jánossomorja vonzerejét nemcsak a házak, utcák sora, 
szobrai és keresztjei képezik. A széles utcatorkolatok, 
egykori "libaúsztatók" ma szépen fásított, parkosított 
ligetek. 
A várost egykor határoló mocsárvilág eltűnt. A déli 
határban a vizes réteket felváltó keményfa erdők 
kínálnak kirándulási lehetőséget, míg az északi részen a 
madárvilág figyelhető meg - köztük az Európa-szerte 
ritka "magyar strucc", az embereket kerülő óvatos túzok. 
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Jánossomorja arculatát a három alkotó falu együttese 
nyújtja. Az egyéniséget a történeti településrész, a főutca 
mentén szerveződött házak sora adja. Ezek Jánossomorja 
esetében szépen megőrizhetők, helyreállíthatók. A belső 
mag peremén - a történeti faluszerkezetet megőrizve, de 
épület-állományában megújulva - bővültek a falvak a XX. 
század közepén. A jól működő állami gazdaság, az 
újrainduló ipar vonzotta betelepülők "körül-lakták" a három 
falut, tipikus kertvásosias családi házas portáikkal. Mivel 
többnyire nem gazdálkodók voltak, így nem volt jellemző a 
nagy gazdasági udvar, az állattartó és tároló épületek 
halmaza. Ez már a magyar vidéki kisváros. A város 
jellegzetes épületei a háború előtt létesült nagy 
élelmiszeripari üzemek megmaradt néhány csarnoka. A 
telepek és az épületek hasznosítása még a jövő feladata. 
A szakképzett munkaerő, határ-közelség új vállalkozások, 
gyárak idetelepedését eredményezte. Ezek már a 
korszerű technológiára alapozott modern ipari építészet 
példái. 

ELTÉRŐ KARAKTERŰ 

TELEPÜLÉSRÉSZEK 

 Történeti településrész 

 Átalakuló történeti településrész 

 Kertes családi házas településrész 

 Ipari településrész 

 Intenzív beépítésű településrész 
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Pusztasomorja:  

A magyar identitású falu építészeti arculata különbözik a német szomszédoktól. Az orsószerűen 

táguló főutca öblében álló templom, a fésűs beépítés tipikus magyar alföldi faluszerkezet. A 

porták rendje – hosszan hátranyúló ház, majd az udvart lezáró keresztcsűr vagy pajta – a 

telekszerkezetben máig megőrződött. A telekvégek beépítése nehezen indul, az új házakat 

inkább az újabb lakóterületekre építették. 

Mosonszentpéter és Mosonszentjános: 

A főutcán a nyomaiban még fellelhető oldalhatáron álló, utcai oromfalas beépítés a XIX. század 

végén megváltozott. A házak az utca vonalán keresztszárnnyal bővültek. Ezzel kialakult az a 

kedves kisvárosias arculat, amely a két városmag képét meghatározza. A központban – a 

templom körül – megjelentek az egyemeletes házak is, városias arculatot sugallva.  

 

TÖRTÉNETI TELEPÜLÉSRÉSZ 
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A terület teljesen beépült. A néhány foghíj, rossz 
állagú épület bontása utáni telek természetes 
módon a kialakult arculathoz igazodva, annak 
értékeit felhasználva épülhet be. A hasonló telek-
szélesség, az egymáshoz igazodó tömegű házak 
sora harmonikus egység – akkor is, ha az épület 
önmagában érdektelen. Több telek összevonása, 
összeépítése ezt a rendet megbontaná. 
 
A telek főutca felőli zártsorú beépítése a legjobb 
kihasználtságot eredményezi. A porta a kapualjon 
át közelíthető meg – ami az autó tárolását is 
lehetővé teszi a kapualjban vagy az udvaron. 
A házakat az utcával párhuzamos, felépítmény 
nélküli egyszerű nyeregtető fedi cseréphéjazattal. 
A régi házak többségének padlását termény-
tárolásra használták, a megemelt párkányon lévő 
szellőzők az épület díszítését is szolgálták. A 
megemelt padlástér kiváló lehetőséget teremt a 
tetőtér jobb kihasználására. Az egységes utcakép 
megőrzése végett kerülni kell a tetőfelépítményt, 
tetősíkból kiugró ablakot, oromfal-szerű 
megoldásokat. A hagyományos ablak-arányok, 
anyaghasználat és színezés a ház gazdájának 
izlését, környezeti érzékenységét tükrözi. 
Felújítás során – akár korabeli képek alapján – az 
eredeti állapot, arányok, részletmegoldások 
(asztalos-szerkezetek, húzott párkányok, 
vakolatdíszek, rácsok) visszaállítása legyen a cél.  
Új épület, foghíj-beépítés esetén a legjobb meg-
oldás a kortárs építészet nyelvén meg-
fogalmazott, tömegével, arányaival, színezésével 
az utcaképbe illeszkedő ház. 
A túlnyomó többségében önálló telekre 
leválasztott hátsó kertek oldalhatáron álló 
előkertes családi házakkal épültek be. Ezek 
beépítésére az átalakuló történeti településrész 
szabályai a mérvadók. 
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Az utcák vonalvezetése, szabálytalanságai, a telkek 
alakja, mérete még őrzi a több évszázados 
település lenyomatát, de a házak jelentős részét 
felváltották az újabb épületek, a megmaradtak nagy 
része pedig elavult, rossz állagú. A harmonikus 
utcakép megbomlott. A város múltját őrző 
telekszerkezet megőrzésével új, kortárs-
formanyelvű házak építhetők a környezetre 
jellemző beépítési módon (zártsorú vagy oldal-
határon álló). Az előkert létét, méretét szintén a 
kialakult környező beépítéshez kell igazítani. A 
tetőidom nyeregtető utcával párhuzamos gerinccel, 
vagy – az épület arányától függően – utcára 
merőleges gerinc esetén kontyolt. Itt is kerülendő a 
kiugró tető-felépítmény, bonyolult tetőidom. A még 
felújítható régi házak esetén az eredeti homlokzat 
helyreállítása a cél, így legalább pontszerűen 
felidézve a városrész egykori hangulatát. 
 
Előkertes beépítés esetén a tömör (falazott) kerítés 
kerülendő, a környéken még álló szép példák 
alapján a házhoz illő áttört kerítés építése a 
megfelelő megoldás. A nem túl magas élősövény is 
általában jó megoldás lehet. 
 
Az idegen – mediterrán, alpesi stb. – házak helye 
szülőhelyükön van, ahol az alkalmazott jellemző 
elemek és anyagok (tetőhajlásszög, homlokzat-
képzés, díszítés stb.) földrajzi, éghajlati 
környezetükhöz igazodva évszázadok során 
alakultak ki, s a közösség nemzeti identitását jelzik. 

 

ÁTALAKULÓ 

TÖRTÉNETI 

TELEPÜLÉSRÉSZ 
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A gyáripar letelepedésével beözönlő új 
lakosok a történeti településmagok 
körül szabályos geometriájú új telek-
osztásokon építkeztek. Jellemzően 
oldalhatáros, előkertes földszintes a 
beépítés, a tetőidom a mindenkori 
divatnak megfelelően alakult (sátor-, 
nyereg-, kontyolt tető, összetett tető). 
A felhasznált, látszó építőanyagok, 
felületek, színezések hagyományosak, 
nem jellemző a kirívóan eltérő elemek 
(kék hullámlemez vagy bitumenes 
zsindely) alkalmazása. Az előkert 
gondozott, virágos, több helyen a 
tájidegen, de divatos örökzöld-lombok 
takarják a mögötte megbúvó házat. 
 
Az új ház a környező beépítéshez 
alkalmazkodóan, a lehető leg-
egyszerűbb tetőidommal készüljön – 
ezzel a ház nemcsak szebb lesz, 
hanem olcsóbb és hibalehetőség-
mentesebb is. Garázs, tároló, egyéb 
építmény lehetőleg a ház mögé 
kerüljön. 
A kerítés – a szép példák nyomán - 
áttört vagy élősövény (kerülve a 
magas növésű örökzöldeket), ezzel 
maga a ház és a környezettel való 
kapcsolata is barátságosabb lesz. 

 

KERTES 

CSALÁDIHÁZAS 

TELEPÜLÉSRÉSZ 
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Átalakuló iparterületek:  
a XX. század elején a kiváló termőföldön 
alapuló fejlett mezőgazdaság eredményeként 
komoly élelmiszeripari beruházások jelentek 
meg: a Szórády-féle hengermalom, a Frank-
gyár. Az üzemi épületek a korabeli ipari 
építészet magas színvonalát képviselik, máig 
erős városkép-alakító szerepet betöltve.  
Függőleges technológiára tervezettek, erős 
szerkezeti megkötésekkel. A mai korszerű 
technológiák befogadására szinte teljesen 
alkalmatlanok, így hasznosításuk meglehetősen 
problémás. Eltűnésükkel nemcsak a település 
történetének egy lényeges momentuma veszne 
el, de karakteres épületük bontása a város 
értékes építészeti tárát is szegényítené. 
Felhasználásuk, a város életébe illesztésük 
komoly kihívás. 
 

 

Új iparterületek: 
az új ipari épületek, telepek a város határában, 
a lakóterülettől elkülönülve épülhetnek. A 
várostestbe ékelődő egykori majorok egy 
részében is működnek komoly üzemek, de 
elsősorban a be- és kiszállítás vonzotta 
teherforgalom meglehetősen zavarja a környező 
lakók életét.  
Építészeti arculatukat alapvetően az alkalmazott 
technológia határozza meg. Ez természetes 
módon jelenti a kortárs építészet letisztult, 
geometrikus formavilágát. Minta a magyar ipari 
építészet világszínvonalú hagyománya lehet. 
 
Az ipartelepek humánus megjelenését, 
szervesebb tájba-illeszkedését az igényes zöld-
felület, fásítás elősegíti. 
 

 

 

 

IPARI TELEPÜLÉSRÉSZ 
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INTENZÍV BEÉPÍTÉSŰ LAKÓTERÜLET 
 

 

Jánossomorja növekszik, városiasodik. Az új gyárak szakképzett munkaerőt vonzanak. A 
kellemes lakókörnyezet, a minőségi óvoda, iskola, a jó közlekedési kapcsolatok, a biztos 
megélhetés miatt remélhetőleg egyre több fiatal választja városunkat otthonául. 
 
Jánossomorja túlnyomórészt kertes családiházas beépítésű. A családalapító fiatalok 
többségének ma már más az igénye: minőségi többlakásos házak minimális díszkerttel, esetleg 
pihenő-és gyermekjátszó hellyel, garázzsal, lehetőleg a munkahely közelében. 
 
A többszintes, többlakásos házak természetes helye elvileg a város szívében van. 
Jánossomorján –Szentjánoson – a történeti rész központjában már közel száz éve felépültek az 
első emeletes „belvárosi” házak – köztük közintézmények (iskola). A belváros egységes 
történeti építészete kialakult, új, többlakásos házak építésére itt már nincs hely.  
A többlakásos „tömbházak” a hagyományos földszintes családiházas lakóterülettől karakteresen 
elkülönülve, lehetőleg saját világán belül harmonikus egységben – de nem egyformán – 
épülhetnek. Formanyelvük a kortárs építészet világa, nem szükséges a helyi építészeti elemek, 
formák, szín-és anyaghasználat erőszakolt beillesztése. Az építészeti minőség legyen a mérce, 
a vidéki kisváros miliőjét elsősorban a lépték, a környezet igényes alakítása, a szép 
zöldfelületek, fasorok idézzék meg. 
A családiházas övezetben is lesz mód az intenzívebb beépítésre: a városias életmódot választó 
fiatalok itt kisebb, keskenyebb telkeken sorházakat, láncházakat építhetnek. A vonzó természeti 
környezetet a belső díszkert és a közterületi fasorok, virágos zöldfelületek pótolhatják 
 
 
Az intenzívebb beépítésű lakóterületen a lakóházak közé épülő üzletek, irodák, oktatási, 
kulturális és egyéb közcélú épületek a lakóházakhoz hasonló módon, az utcaképbe illesztve 
alakíthatók ki. A környezetalakítás – parkosítás, burkolatok, utcabútorok – minősége 
egyenrangú az építészeti kvalitással. 
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Egy ország, vidék, tájegység építészeti arculata sok évszázad összegyűlt 
tapasztalatai alapján alakult ki. Meghatározó nyilván az éghajlat, a csapadék, a 
helyszínen fellelhető építőanyag, és nem utolsósorban a hagyományok és a 
gazdasági helyzet. 
Jánossomorja mocsár mellé települt síkvidéki falvakból állt össze. A hagyomány – 
a kisalföldi magyar és a betelepülő német – egyaránt a bőségesen rendelkezésre 
álló helyi anyagokkal – agyag, nád, fa – gazdálkodhatott. Egy évszázada még a 
tömésfalú, nádtetős háromosztatú ház volt a jellemző, a nemzetiségi különbség 
inkább a porta berendezésében és a gazdálkodási módban volt eltérő. 
A két német falu – Szentpéter, és főleg Szentjános - módos parasztpolgárai a XIX-
XX. század fordulóján átépítették házaikat, az utcafronton szobákat építve – városi 
módit követve. Így alakult ki a kedves kisvárosias arculat, a földszintes zártsorú 
beépítés. A széles utca fasoraival kínálta a vasárnapi korzózás, a mise utáni 
beszélgetés, ismerkedés lehetőségét. Ez az arculat adja Jánossomorja báját, 
egyediségét. 
A városmagok köré szerveződött újabb lakóterületek építészete – az ország többi 
részéhez hasonlóan – már nem a hagyományok követésén alapult. Az éppen 
kapható anyagokból, a kor vidéki divatjának megfelelően kockaházak sora létesült. 
A 80’as évektől ez a rend is felbomlott. A magazinoknak, TV-nek, filmeknek 
hatására a magyar településekbe „betört a nagyvilág”: a spanyol haciendáktól 
kezdve a tiroli házakon át az amerikai faházakig megjelent szinte minden típus, 
megbontva a települések hagyományos ritmusát, rendjét. 
Minden típusnak saját hazájában van helye. Az építészet éppúgy része a nemzet-
tudatnak, mint a nyelv, a dalok, táncok, vagy az étkezési szokások. S ahogyan a 
nyelv, a zene megújul, úgy az építészet is újjászületik. 
A XXI. század elején nyilván nem háromosztatú parasztházakat építünk. Az 
életmód gyökeresen változott. Míg néhány évtizede a portákon gazdálkodtak, a 
kertben zöldséget, gyümölcsöt termeltek, ma erre egyre kisebb az igény. Nagy 
feladata az építtetőknek és tervezőknek a kortárs magyar építészet művelése. 
Erős alapot ad ehhez a hagyományok ismerete, a „nemzeti építészeti nyelv” 
helyes használata, melyen – éppúgy, mint a beszélt nyelven – kortárs formavilág 
teremthető. A magyar hagyományok erősek. A formavilág, a felhasznált anyagok, 
mesterségbeli fogások jó kezekben az adott környezetbe illeszkedő karakteres 
építészeti arculatot eredményeznek. A tégla, a fehér falak, az égetett cserép, a fa 
és kő jól megfér az üveggel, acéllal, korszerű anyagokkal. S ahogyan a 
szentjánosi zártsorú kisvárosi főutca néhány évtized alatt szerethető városmaggá 
nőtt, úgy a ma még meglehetősen vegyes stílusú és minőségű kertvárosi utcák is 
barátságossá, minőségi lakókörnyezetté válhatnak. Természetesen ennek fontos 
része az utca „berendezése”, a fasorok, ligetek, minőségi burkolatok és 
berendezések. 
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Jánossomorja történeti településrésze 
az egykori falvak központja. Ez 
gyakorlatilag a fő utcát jelenti.  
Szentjánoson az utca mentén zártsorú 
beépítés alakult ki, utcával párhuzamos 
nyeregtetővel. A házak az oldalhatár 
mentén mélyen hátranyúlnak a telken, 
itt volt a konyha, a kamrák, alárendelt 
helyiségek. A nagyszoba, az "ebédlő" 
az utcai frontra került. 
A gazdasági udvart a hátsó útról 
közelítették meg, így számos esetben a 
fő utcai fronton nincs kapubehajtó. Ez 
addig nem okozott problémát, míg a 
telek egy kézben volt. Az utóbbi 
évtizedekben megindult a telekvégek 
leválasztása, a gazdasági út felőli 
beépítése. A főutcai kapualj nélküli 
házaknál bizony ez komoly problémát 
eredményezett - nem lehet az udvarra 
autóval behajtani.  
A házak szigorúan az utcavonalon 
állnak, előépítmény, terasz nem töri 
meg a járda szabad vonalvezetését. Az 
utcavonaltól hátrahúzás - akár autó-
beálló, akár előkert vagy terasz céljából 
- ezt a harmonikusan egységes térfalat 
megbontaná. 
Az utca finom töréseit, hajlását a házak 
elhelyezése követi. A templom körül így 
tágul az utca piactérré, befogadván a 
mise utáni beszélgetőket, a hetipiacot, 
sőt a településrész háborús gyászának 
emlékműveit. 

 

TÖRTÉNETI TELEPÜLÉSRÉSZ 
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MAGASSÁG 
A házak - a szentjánosi központ kivételével - 
egységesen földszintesek. A gazdag 
parasztok a padlást terménytárolásra, 
szárításra használták. A szellőző-nyílásokat a 
megemelt párkányon alakították ki, s díszes 
vakolat-kerettel, ráccsal díszítették. A 
megemelt térdfal miatti aránytalanságot a 
födémszint párkányon történő meg-
jelenítésével, azaz széles díszes párkánnyal 
oldották.  
Új ház építésekor élni lehet ezzel a megemelt 
térdfallal, de fontos a valós szintek - a 
földszint és a padlás - homlokzaton történő 
megjelenítése. Ellenkező esetben a ház 
kellemetlenül magas homloka rossz épület-
arányt eredményez. A megemelt padlástér 
jobb beépítési lehetőséget biztosít. 
Szentjánoson a templom körül megjelentek az 
emeletes házak, ezzel is erősítve a városias 
arculatot. 
Fontos, hogy a tetőkön kiugró felépítmények, 
"kutyaól-ablakok", tornyocskák ne legyenek. 
 
TETŐHAJLÁSSZÖG 
A tetőhajlásszög az utcakép erős eleme. Az 
egymás mellett sorakozó hasonló tömegű, 
szélességű, magasságú házak azonos 
ritmusa adja a településrészek központjának 
szépségét. Ennek fontos eleme a tetősíkok 
hajlásszöge. Nagyon fontos a tetőhajlásszög 
környezetéhez illeszkedése, mert már 
viszonylag kis eltérés is megbonthatja ezt a 
harmóniát. Ez a kortárs formanyelven 
megalkotott foghíjbneépítésekre is vonatkozik.  
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TELEPÍTÉS 
Foghíj-beépítés esetén az új 
épületnek követnie kell a kialakult 
ritmust (törekedni kell a történeti 
telekszerkezet megőrzésére), a 
beépítésnek valóban zártsorúnak 
kell lennie.  
Az új ház - a többihez hasonlóan - 
az utcavonalon álljon, ne törje meg 
a hasonló tömegű házakból álló 
füzért. A központban, a templom és 
a városháza környékén már egy 
évszázada egyemeletes beépítés 
jellemző, így ezen a szakaszon 
nincs akadálya az emeletes házak 
építésének. 
 
SZÍNEK 
A kereskedelem a festékek széles 
választékát kínálja, csábítva az 
építtetőket az "ilyen még nem volt" 
megoldásokra. A történeti városrész 
házai díszesebbek a szokásosnál, 
ami a színezésben is megjelenik. A 
házak egy része a vidéki szecesszió 
szerény alkotásai, s ez a 
színezésben is látszik. Fontos a 
színek ház stílusához, korához 
történő jó megválasztása - ez a 
falra, ablakokra, kapukra egyaránt 
vonatkozik. Ajánlatos a meglévő 
példák követése, újrafestés esetén 
az eredeti színezés feltárása. 
Az élénk, kirívó festés kerülendő, fő 
cél a szomszédos házak harmóniája 
legyen. 
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   ÁTALAKULÓ TÖRTÉNETI TELEPÜLÉSRÉSZ  

 
a történeti mag főutcára néző házainak hosszú telkéből leválasztott hátsótelkek beépítésével jött létre. Az évszázadok során kialakult telek- és utcaszerkezet 
megmaradt, csupán az egykori gazdasági út felőli front is beépíthetővé vált. Építészete csak annyiban különbözik a kertes családi házas területekétől, hogy a kialakult 
telekméretekhez kellett alkalmazkodnia. A házak a mindenkori építészeti divathoz igazodnak, így az általában oldalhatáron álló földszintes családi házak az elmúlt 
évtizedek minden formáját képviselik: a sátortetős kockaház, az oromfalas nyeregtetős, a kontyolt, a „mediterrán” egyaránt megjelenik.  
 

KERTES CSALÁDI HÁZAS TELEPÜLÉSRÉSZ 
 
 Jánossomorja területének túlnyomó többségét a kertes családi házak jellemzik. A várost alkotó történeti három falu – Szentjános, Szentpéter és Pusztasomorja – XX. 
század második felében történő bővülése a meglévő porták körül kiosztott építési telkeken valósulhatott meg. Ezek a telkek már mérnöki megfontolás szerint, az akkori 
építési szabályok szellemében kimért parcellák voltak, köztük az egyenes, szerkesztett, árkokkal, közművekkel, sok esetben járdával kibővített utakkal. Ennek kiváló 
helyi példája a Szentjánoshoz tartozó Hanságliget. 
A beépítés módja többnyire oldalhatáron álló előkertes földszintes ház, széles telek esetén előfordul a szabadon álló változat is. A felépült házak jellemzője – ugyanúgy, 
ahogyan az átalakuló történeti részé – a mindenkori lehetőségeknek (éppen kapható építőanyag, a kőműves mester tudása, az aktuális építési jogszabályok stb.), 
kialakult szokásnak, divatnak felelt meg. Az új beépítés legfontosabb szabálya így a szoros környezethez való alkalmazkodás. A sokféle stílus (illetve stílustalanság) 
leginkább a mindent jótékonyan eltakaró, szép fasorokkal simítható kedvessé, szerethetővé. 
 

TELEPÍTÉS 
Fontos a szomszédokhoz, az 
utcában jellemző beépítéshez 
illeszkedő telepítés. Az utca-
vonal vagy a kialakult előkert 
megtartása a harmonikusan 
egységes utcakép megőrzése 
szempontjából alapvető. 

Nem mindegy, hogy az utca-
fronton a ház homlokzata, vagy 
egy áttört kerítés mögötti 
gondosan ápolt virágoskert 
jelenik meg. 

 

 

 

TETŐFORMA 
Az elmúlt fél évszázad alatt a 
tetőformák divatja sokat változott. A 
hagyományos oromfalas, nyereg-
tetős idomot a sátortető, majd azt a 
mediterrán, az alpesi és a divat-
lapoban feltűnő számos idegen típus 
váltotta fel. Leghelyesebben akkor 
járunk el, ha a választott tetőforma 
illeszkedik környezetéhez, lehetőleg 
a helyi hagyományokra alapozva 
törekszik a lehető legegyszerűbb 
alakzat formálására. 
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  Az egyszerűség nemcsak a ház jó 
megjelenése, a „kivagyiság” el-
erülése miatt fontos, hanem 
általában olcsóbb, hibalehetőség-
mentesebb szerkezeti, építészeti 
megoldásokat is eredményez.  
 

Előkertes beépítés esetén az 
utcaképet a kerítések határozzák 
meg. Fontos, hogy ne tömör 
falakkal zárjuk be az utca két 
oldalát, hanem áttört – lehetőleg a 
helyi hagyományokon alapuló – 
kerítések létesüljenek.  
 

INTENZÍV BEÉPÍTÉSŰ LAKÓTERÜLET 
 

Jánossomorja túlnyomórészt családi-
házas beépítésű kisváros. A 80'as 
években néhány többlakásos ház épült, 
aztán ez a folyamat elakadt. Az 
iparosodás erősödésével, az ingázással 
új lakásigény merült fel: nem a kertes 
családiház, hanem a lakás. A jó 
minőségű városi lakás. 
A városközpont "betelt", így ezek 
számára új területeket kell kijelölni. Az 
így épülő házak a kortárs építészet 
alkotásai. Az összhang az egy tömbben 
épülő új házak között szükséges, nem 
kell a történeti építészetet utánoznia. 
 

Hagyományos magyar település meg-
határozó látképi eleme a tetők halmaza – 
a formák és színek festői – de nem tarka 
– megjelenése. 
A vékony héjazati anyagok, kirívó színek 
alkalmazása bántóan megtöri a kialakult 
rendet, ezért kerülendő a táblás 
lemezekből készülő és/vagy szokatlan 
színezésű tető. 

 
 

Régebbi házaknál szép példáit láthatjuk 
a míves vaskerítéseknek, kovácsolt 
kapuknak. A fa kerítéseknek is erős 
hagyományai vannak. Az egyszerűség 
itt is lényeges, a kerítés ne vonja el a 
hangsúlyt a házról. 

 

A meglévő lakóterületektől lehetőleg 
fasorokkal elválasztott új rész önálló 
építészeti nyelvet: a kortárs forma-
nyelvet használja. Itt megengedett - 
egységesen - a lapostető, a kishajlású 
tető, a modern tetőfedő- és homlokzat-
képző anyagok használata.  
 

Természetesen az építészeti harmónia 
az új területeken is fontos. Az új házak 
tömegei, tömegformálása egymással 
összehangoltan tervezendő. 
Nagyon fontos: a környezetalakítás, 
fásítás, zöldfelület és utca minősége a 
házakkal egyenrangú követelmény! 
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Az utcakép fő alkotóeleme az utcát kétoldalt határoló térfal, a házak, kerítések sora. A 
történeti belvárosok utcavonalon álló, zártsorú beépítése esetén a térfal maga a ház. 
Jánossomorja történeti magjaiban - különösen Szentpéteren és Szentjánoson - a 
főutca házsora változó: a zártsorú házak között néhol "bennmaradt" az oldalkertben 
álló oromfalas ház, az utcára forduló, azzal párhuzamos nyeregtetős épület sem éri el 
mindig a szomszédos ház falát. Néhol csak egy kapu ékelődik a két ház közé, néhol 
még kerítés is húzódik egy darabon. Ezeken a részeken az utcafronti kerítés tömör 
legyen, lehetőleg vakolt és festett, mint maga a ház. Ezzel a formálással az utca 
"zártsorúsodása" erősíthető, a stabil térfalat nem szakítja meg az áttört kerítés. 
A történeti magon kívül - főleg a kertes családiházas részen - a zöld lombok, az útszéli 
zöldsávok és az előkertek virágágyásai nyújtják a kertvárosi karaktert. Itt a tömör 
kerítés durva elkülönülést, elzárkózást sugároz.  
Az áttört kerítés a lehatárolást maradéktalanul megoldja, és szépen olvad 
környezetébe. A faanyagú deszka-és léckerítéseknek szép hagyományai vannak: a 
fűrészelt hímű díszes megoldások, vagy éppen az anyagában szép egyszerű 
szerkezetek elegánsan emelhetik ki a ház megjelenését, az udvar és a kert látványát. 
Hagyományos kerítés-anyag a tégla és a kő. Vidékünkön a kő nem jellemző, de mint 
természetes anyag, használata az új, kortárs épületek és kerítések esetében 
megengedhető. 
A kovácsolt vas vagy a fémháló kerítések között is számos jó, követésre méltó példa 
van. Ezek alacsony lábazatukkal, míves kialakításukkal emelik a ház rangját. 
Amennyiben a tulajdonos el kíván zárkózni a külvilágtól, vagy zavarja annak zaja, az 
élősövény a legszebb megoldás. A jól ápolt sövény a természetet csempészi az utcára. 
Környékünkön az örökzöldek nem honosak, azok inkább a hegyvidékeken érzik jól 
magukat. Ezért az örökzöldek (fenyők, hamisciprusok és tuják) helyett a lombos 
sövények az ajánlottak. Ezek nemcsak nyírható lombjukkal, de ősszel változó 
színűkkel is gyönyörűek. 
A kerítések fontos eleme a bejáró, a kapu. Lényeges, hogy ezek a kerítéssel azonos 
anyagból, azzal harmonizáló formában készüljenek. A ház nem erőd, nincs szükség 
óriási kapukra, fedeles bejárókra (ez egészen más vidék sajátja). 
A kerítésen kívüli járda, a járdaszél alakítása sem elhanyagolható. Igaz, hogy ez már 
közterület, de az igényes gazda az utca-szakaszát is gondozza. Ez nem azt jelenti, 
hogy az utcán házanként más növény-és facsoportok jelennek meg, de a ház lábánál 
díszlő virágok - ha van helyük - az otthonosságot sugározzák. 

 

KERÍTÉSEK 
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A kertek a házak "szabadtéri szobái". Bár általában az utcáról nem, vagy csak 
korlátozottan láthatóak, mindenképpen a város arculatának fontos elemei. Igényes 
ház szép kert nélkül nem létezik. A magyar kertkultúra komoly múltra tekint vissza. 
A hagyományos virágok, fűszer-és gyógynövények régi emlékeket idéznek. 
A kert család pihenésének, a gyerekek játékának legjobb környezete. Azon túl, 
hogy a gazda örömét leli benne, a város zöld tüdejének lényeges része. S itt 
vidéken az sem elhanyagolható, hogy nagyobb porta esetén a mindig friss és 
egészséges teményeket nyújtó haszonkertnek is helyet adhat. No és a kedvenc 
kutya, macska is örömét leli benne.  
 

KERTEK 
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A Jánossomorját alkotó három község gazdag 
építészeti hagyományokkal rendelkezik. A XIX-
XX. századi történeti mag épületállománya 
mindhárom faluban túlnyomórészt megmaradt. 
Pusztasomorján a magyar hagyományokat 
követő kisalföldi ház, míg Szentpéteren és 
Szentjánoson a heidebauer ház a jellemző. 
Mindkét típus tornác nélküli, azaz nincs 
oszloppal alátámasztott széles eresz, viszont 
széles árnyékvető eresz minden parasztház 
udvari frontján jelen van. 
A városias házak belső udvarán szintén nem 
jellemző a tornác. A szentjánosi belvárosban 
több emeletes ház is van, de ezek erkély-
nélküliek. 
A fentiek alapján a tornácokkal, erkélyekkel 
kapcsolatban hagyomány-követésről nem 
beszélhetünk, viszont az újabb házaknál 
felmerülhet ezek igénye. 
Az új, kortárs házak erkély-tornác-loggia 
képzése nem kizárt, hiszen praktikus építészeti 
elemekről van szó. Alakításuknál, anyag-
használatuknál a kortárs formanyelv a 
meghatározó: ez hagyományos környezetben a 
hagyományos anyagok - elsősorban a fa - 
alkalmazását jelenti, míg most alakuló területen 
szabadabb anyaghasználat is elfogadható: a fa 
mellett a kő, tégla, és az újabb anyagok, mint az 
acél, az üveg. 
A tervezéskor a tornác, erkély feladatát kell 
szem előtt tartani: kapcsolat a ház belső terei és 
a közvetlen környezet - a kert, a növényzet, a 
virágok, madarak - között. 

ERKÉLYEK, TORNÁCOK 
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A ház ablaka a ház szeme - a szem pedig a lélek tükre. Az ablak a ház történetét, volt és jelen 
lakóinak életminőségét tükrözi. A történeti mag régi épületállománya túlnyomórészt ma is az egykori 
faszerkezetű kapukat, ajtókat és ablakokat őrzi. Ezek szinte kivétel nélkül mind mívesen faragott, 
díszített szerkezetek, szépen alakított lakatos-vagy kovács-szerkezetekkel felszerelve. Fontos, hogy 
a házak rekonstrukciója, felújítása vagy korszerűsítése során ezeket a szerkezeteke is helyreállítsuk, 
ha lehet, az eredeti megtartásával, kiegészítésével, végső esetben újragyártásával (a 
fémszerkezetek többsége ebben az esetben is felhasználható). 
Az új házaknál - a ház stílusának megfelelően - a korszerű, jó minőségű szerkezetek alkalmazhatók, 
amelyek nemcsak formájukban, de anyagukban, színükben is őrzik a minőséget. 
 

AJTÓK, ABLAKOK 
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Jánossomorja legszebb, legvonzóbb része a szentjánosi belváros - lehet! Az utcasort alkotó házak 
mindegyike őriz valamit egykori megjelenéséből: szép vakolatkeret, ablak-szemöldök, párkánydísz, 
szellőzőrács, míves kapu és ablak, kovácsolt ereszvas. A történeti magokban a házak eredeti 
homlokzatának rekonstrukciója lehet a cél. Ez nemcsak a díszítőelemek rekonstrukciójára, hanem az 
alkalmazott technológiákra (sima, festett vakolat) és a színezésre is vonatkozik. Jó, ha feltárható a ház 
eredeti színe, de új, környezetéhez igazodó színezés is alkalmazható. Az erős, kirívó színek, a tarka 
homlokzatfestés kerülendő! Az utcán végigsétálva egyenként megcsodálható lesz a házak változatos, 
mégis összeillő arculata.  
Új házak esetén a kortárs építészet eszközeivel kell élni, azaz az egyszerű, tiszta homlokzat, a jó 
minőségű természetes anyagok - kő, tégla, vakolat - használatával. Fontos a homlokzat 
nyílásrendjének, jó arányának megtalálása. Rátett diszítés helyett az ablakok, ajtók geometrikus 
formájával, azok ritmusával lehet a házat széppé tenni. A letisztult, egyszerű homlokzatot 
gazdagíthatja növény - akár falra futtatva, akár ablakban, erkélyen. 
 

HOMLOKZATKÉPZÉS 



 
 
34 | Építészeti útmutató 

  

A történeti építészet - még vidéken, falun is - szívesen élt a kézműves díszítés 
eszközeivel. Az asztalosok, ácsok, lakatosok és kovácsok, de még a kőművesek 
is szívesen formáltak sajátos motívumokat, virágokat, csigákat, egyéb díszeket. A 
tömeggyártás előtti idők kedves, megőrzendő emléke ez. Mennyivel szegényebb 
egy ablak, ha megfosztjuk füles keretelésétől, domborműves szemöldökétől. 
Érdemes elnézegetni a szentjánosi, péteri és somorjai régi házak ablakainak, 
ajtóinak, kapuinak finom részleteit, a szerelvények játékos íveit, a vakolatdíszek 
szertelen változatosságát. A régi szerkezeteken ezek a díszek a fűszerek. Kicsik, 
finomak, szinte jelentéktelenek, de ha eltűnnek, a szerkezetek sivárakká válnak. 
Sajnos ezek a részletek a legérzékenyebbek, korhadnak, letörnek, rozsdásodnak. 
Igyekezzünk megőrizni, helyreállítani s ezzel gazdagítani környezetünket. 
 

 

RÉSZLETEK 
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Jánossomorja három alkotó falujának 

történeti magja a XIX-XX. században 

alakult ki. A belváros főutcájának 

beépítése lezárult, legfeljebb egy-egy 

foghíj, rossz állagú ház helye épülhet 

be. Az új háznak szorosan illeszkednie 

kell a környezetéhez, ez a tömeg-

formálását, tetőidomát erősen megköti. 

Ahhoz, hogy a foghíj mégis rangos 

kortárs alkotás lehessen, kiemelkedő 

építészeti kvalitás szükséges.  

A meglévő lakóterületen - a történeti 

magon kívül - a formálás szabadsága 

nagyobb. A vegyes építészeti környezet 

különösebb illeszkedésre nem szorít: 

fontos a lépték, a tömeg, a telepítés 

módja, a tetőidom, de a formálás már 

szabadabb. Lényeg az idegen módi 

kerülése: a mediterrán, alpesi, amerikai 

stílusnak nem Jánossomorján van a 

helye. Kerülendő a kirívó anyag-és 

színhasználat. 

Az új beépítésű lakóterületeken a 

kortárs építészet formavilága szabadon 

érvényesülhet. A harmóniát a tömbön 

belül kell megteremteni - azaz itt is 

figyelni kell az alakuló környezetre. 

Mindez a magán-, a vállalkozói és 

közösségi (önkormányzati) építésre 

egyaránt vonatkozik. 

MAI PÉLDÁK 
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  A város újabbkori (50'es évek utáni) 
építészete meglehetősen középszerű, 
és napjainkig nem igazán létesült 
mintaként felmutatható példa, a 
mellékelt képek más településekről 
származnak. 
Van köztük családi ház, többlakásos 
épület, kis szakrális épület (szinte 
utcabútor) és nyilvános WC is. Hát 
lehet ilyet is csinálni! 
Remélhetőleg néhány év múlva már 
jánossomorjai példákat is mutathatunk. 
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Jánossomorja városa kiemelt 
figyelmet fordít közterületeinek 
gondozására, fasorok, parkok, 
ligetek létesítésére. Az 
adottságok ehhez igazán 
biztosítottak: a keresztutcák 
széles torkolatai, az egykori 
vízgyűjtők helye, az alkotó 
falvakat elválasztó beépítetlen 
zónák.  
A parkok, ligetek mellett fontos 
az utcai fasorok létesítése, 
gondozása.  
Főleg a kertvárosi részek 
utcáinak vegyes minőségű 
házakból álló sorát jótékonyan 
"összesimítja" a fák mindent 
takaró lombozata. Nyáron 
kellemes a lombok árnyékában 
sétálni, s ne feledjük: egy 
nagylombú fa egy felnőtt ember 
oxigén-mennyiségét termeli 
meg. A szépség, egészség 
haszna mellett a fa lombja ad 
otthont számos madárnak. 
Az utcák túlnyomórészt nyílt-
árkos vízelvezetésűek. A 
gondosan nyírt füves árokpart, 
a rendezett padka rendezett 
benyomást kelt. S a belvárosias 
részeken a burkolat anyaga, 
mintája, az út berendezése, az 
utca zöldfelületeinek minősége 
lényeges eleme a városról 
kialakuló képnek.  
 

UTCÁK, TEREK 
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A közterületeken megjelenő táblák, hirdetések, 
reklámok minősége, száma erősen befolyásolja a 
városképet. Különösen kényes a történeti település-
mag, ahol egy-egy igénytelen táblával, esetleg táblák 
garmadájával magát a történeti értéket romboljuk. 
 
Néhány igényes, akár iparművészeti minőségű cégér, 
egy-egy jól megtervezett, reklámhordozóként is 
használható utcabútor még szép is lehet, gazdagítva 
környezetét. 

 

 

HIRDETÉSEK, 

REKLÁMTÁBLÁK 

8 



 
 

|41 

 

 
JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
 
Jánossomorja honlapcíme: www.janossomorja.hu 

Jánossomorja email-címe: hivatal@janossomorja.hu 

Jánossomorja postai címe: 9241 Jánossomorja, Szabadság u. 39. 

Telefon: 96/565 240 

Polgármester: Lőrincz György 

Polgármester email-címe: polgarmester@janossomorja.hu 

Főépítész: Dimény Gábor 

Főépítész email-címe: foepitesz@janossomorja.hu 

SZERKESZTETTE: Dimény Gábor 

SZÖVEG:                Dimény Gábor 

FOTÓ:                     Völgyzugoly Kft.; Szalai Imre, Dimény Gábor; Dimény Luca 

GRAFIKAI TERVEZÉS: Lechner Tudásközpont  

 

Jánossomorja, 2017. 

IMPRESSZUM 


