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  Tisztelt Olvasó! 
 
Dr. Kós György vagyok, Fábiánsebestyén község polgármestere. Így ismeretlenül is szeretettel 
köszöntöm Önt községünket bemutató arculati kézikönyv nyitólapján.  
Mind polgármesterként, mind itt élő és a község háziorvosaként dolgozó lokálpatriótaként 
büszke vagyok településünkre. 1994 óta állok vezetőként Fábiánsebestyén élén, s az eltelt évek 
számtalan emlékezetes pillanatának köszönő szavai megerősítettek abban a hitemben, hogy 
van értelme a munkámnak. A fő célkitűzésem a folyamatos fejlődés. Mindig keresem azokat a 
lehetőségeket, forrásokat, amelyeket községünk javára lehet fordítani, felhasználni. 
Ismerem a település múltját, megteremtettem a jelenét, tudom, hogy mit szeretnék 
megvalósítani a jövőben és bízom abban, hogy lehetőségem lesz terveimet valóra váltani. 
Az elmúlt években látványos fejlődésen ment keresztül településünk. 
Megváltozott a település arculata, megszépült a település központja. A közintézmények egy 
jelentős része infrastrukturálisan, energetikailag felújításra kerültek, a többinek az ilyen célú 
fejlesztése pedig épp ezzekben az órákban zajlik. Mindemellett több kilométer járda épült, 
valamint felújúlt. Településünk méretéhez képest a szociális ellátó rendszere pedig országos 
szinten is példa értékű.  
Fábiánsebestyén az itt lakóknak, tiszta, rendezett környezetet, élhető települést jelent. 
Bízom abban, hogy a kézikönyv olvasói megfelelő képet kapnak Fábiánsebestyénről, s az itt 
található leírásokkal, bemutatásokkal jobban megismerik a települést. 
 
Polgármestereként számos kihívással, feladattal találkoztam. Munkatársaimmal közösen azon 
dolgozunk, hogy minél élhetőbb környezetet sikerüljön megteremtenünk. Igyekszünk 
felkutatni a településünk számára értékes és előnyös lehetőségeket. Pályázatok írásával a 
lehető legkedvezőbben próbáljuk meg kihasználni a hazai és az uniós pályázati lehetőségeket. 
Törekszünk arra, hogy településünket és környezetét fejlesszük, hogy az itt élők valóban 
érezhessék, hogy biztonságuk és boldogulásuk egyaránt fontos nekünk. Fábiánsebestyén és 
környéke rengeteg látnivalót rejt magában, lakói kedves, vendégszerető emberek. A szép, 
nyugodt és élhető település elérése és megőrzése érdekében szükséges és elengedhetetlen a 
tervezett és ízléses települési arculati kép kialakítása. 
 

Dr. Kós György 
polgármester 

BEVEZETÉS 

1 
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Fábiánsebestyén lakóterületének 
történelmi magja magában hordozza a 
múlt építészeti sajátosságait. A katolikus 
templom a település legmagasabb 
pontján épült meg, és e köré telepedett 
le az egykori piac, a kiskereskedelmi 
egységek, és az ellátást szolgáló 
épületek. A templom körül az adott 
korban kialakult kiterjedés tipikusnak 
tekinthető. Az utcahálózat szabálytalan 
vonalvezetése, valamint a hasonló 
szabálytalanságot mutató telekstruktúra 
is az akkori telekalakító tényezők hatását 
támasztja alá. 

 

Fábiánsebestyén bemutatása 
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A Község szerkezetének és településképének egyértelműen meghatározó elemei egyrészt, hogy az Alföldön fekvő község, melynek legmagasabb pontja 
101 méter, másrészt pedig a mezőgazdasági tevékenységek dominanciája. A települést ugyanis mezőgazdasági művelésű területek veszik körül, és 
lakóépületeinek jellege is a hagyományos földműveléssel foglalkozók, kiskertet művelőkhöz igazodik. Szerkezetét ugyanakkor a fentiek mellett 
jelentősen meghatározza telepített jellege, amely szabályos mérnöki szerkesztésű területekkel teszi karakteressé az alaprajzot.  
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Az központ utcáin több olyan régi parasztház található, amelyek beosztása a XIX. 

század végének paraszti háztartására jellemző.  

Fábiánsebestyén község központjában találhatóak a különböző funkciókat ellátó 

intézmények, mint az igazgatási, társadalmi, művelődési, nevelési-oktatási, 

szociális és egészségügyi, testnevelési és sportolási, kereskedelmi, valamint a 

szolgáltató és vendéglátó intézmények. Ez a fajta intézményi koncentráció a 

szabályos alaprajz ellenére határozott településközpontot ad a településnek. A 

lakóterületek teljes egészében falusias lakóövezeti besorolás alá esnek, holott a 

Kossuth Lajos, Szabadság, Dózsa György, Jókai utcák által határolt tömbök déli 

peremein a kétszintes, tömbös, kisvárosias beépítés jellemző. A lakóterületeken 

elhelyezkedő épületek beépítését tekintve többnyire előkertesek, de 

előfordulnak előkert nélküli beépítésűek is. A régi épületeket kerek, faoszlopos, 

lopott tornácok jellemezték, amik a legtöbb esetben beépítésre kerültek az évek 

folyamán. Jellemzően földszintes, de nem ritka a földszint + tetőtér beépítéses 

lakóépület is, illetve a tetőtér beépítéses épületek jellemzik elsősorban a Jókai 

utcától északra elterülő részt.  

 



 
 

7 | O l d a l  
 

 Míg az 1960-1970 és az 1977-1980 közötti időintervallumokban kétszáz-kétszáz körüli 

új lakás épült, addig az 1980-1990 közötti időszakban ez a szám 124-re csökkent, az 

ezt követő években pedig még tovább, mondhatni drasztikus apadás következett be. 

A lakásépítési kedv csökkenése azonban nem köthető össze a lakosságszám 

fogyásával, hiszen az már az 1949-et követő időszakban megkezdődött. Valószínű 

azonban, hogy az utóbbi évek alacsony lakásépítési tendenciájának okát már a 

népességszám alacsonyabb szintű csökkenése, mondhatni stagnálása eredményezi. 

A 2001-2005, valamint a 2006-2011 közötti időszakban ugyanis csupán 3-3 lakás épült 

a településen, a 2012-2017 közti időszakban csak egy. Fontos továbbá kiemelni, hogy 

a község jelenlegi lakásállományának csupán 18,3%-a épült 1946 előtt, vagyis 

Fábiánsebestyénen a lakóépületek nem tekinthetőek túlzottan időseknek. 

A lakóterületen összesen 899 lakóépület található, melyek 92%-a lakott. A 

településen üdülőnek minősített épületegység nincs. A lakások komfortfokozatát 

megvizsgálva elmondható, hogy 62,1%-át összkomfortos felszereltség jellemzi, 

24,1%-uk pedig a komfortos besorolásba tartozik. Összességében elmondható, hogy 

a zömmel szabályos alaprajzú településen a falusias jelleg mellett városias vonások is 

felfedezhetők, ezek nem új keletűek. A határozott településközpont, valamint az 

1960-70-es évek sor- és tömbházai egyértelműen városias karaktert mutatnak, míg a 

falusias beépítés mögött a máig meghatározó agrárium áll. Mindazonáltal az elmúlt 

időszakban a lakások komfortfokozata látványosan javult, ami mellett az átlagosan 

nagyobb alapterület is városias vonásnak tekinthető.  A településen található 

zöldterület nagysága összesen 60 833 m2, melyből a négy darab játszótér, tornapálya 

és pihenőpark összesen 14 878 m2 területet tesz ki. A zöldfelületi rendszer elemei 

közül a település külterületén találhatóak erdők, gyepek, vízfolyások, állóvizek, 

vízparti fásítások, út menti fasorok, illetve mezővédő fásítások. 
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Az itt élők jellemzően földműveléssel foglalkoznak. A 

települést számos megmunkálásra alkalmas 

mezőgazdasági terület határolja. A település határában, 

amíg a szem ellát gabona és kukoricaföldek teszik 

különlegessé Fábiánsebestyén község vidékét. 

A növényvédelemre tekintettel a földhasználók és a 

termelők kötelesek védekezni a terjeszkedő, idegen 

növényfajok ellen (mint például a parlagfű, keserű csucsor 

és a selyemkóró). 

A belterület zöldfelületi elemei a közparkok, közterek, a 

zöldfelületi jellegű intézmények, mint a temető vagy a 

sporttelep, a különböző fasorok, fásított területek, 

valamint a jelentősebb zöldfelülettel rendelkező 

intézmények, mint az Erzsébet Otthon, az egészségház és 

az iskola. 

Fábiánsebestyén utcái nem mutatnak egységes képet. A 

kisebb utcák fás növényzete többnyire meggyet és szilvát 

termő fasorokat jelent. Nagyobb egybefűggő egység nincs, 

csak utca szinten látható egységes fásítás. (Iskola utca – 

tölgyfasor, Mátyás király utca -  gömbjuhar, stb)  A település 

karakterének, arculatának formálásához elengedhetetlenül 

fontos a zöldfelületek minőségi átalakítása, tudatosan, terv 

alapján történő fejlesztése. Helyi védelemre érdemes 

egyedi fák közül a kocsányos tölgy (Rontó ér mellett) 

kiemelkedő értéket képvisel. További zöldterületes 

övezetnek tekinthető a temetőkert, mely rendbetartott, 

látogatott, gondozott zöldfelület. 

 

ÖRÖKSÉGÜNK 3 
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Fábiánsebestyén közigazgatási területét nemzetközi és országos védelem alatt álló területek is érintik, mint a Körös-Maros Nemzeti Park és a Natura 
2000 SCI és SPA területek. Helyi védelem alatt áll továbbá a település belterületétől nyugatra, a Kórógy-éren túl a 08/131 helyrajzi számon található 
idős, nagyjából 200 éves kocsányos tölgy (Quercus robur). Szintén értékesek a Kossuth Lajos utcában, valamint az Iskola utcában húzódó tölgyfasorok 
(Quercus robur ’Fastigiata’) és a Petőfi Sándor utcában, az egykori vasúti pályatest mentén húzódó dupla platán- (Platanus Hybrida), és nyárfa-fasor 
(Populus fajok), illetve a sportpálya körüli nyárfasor (Populus’ Ialika – jegenyenyár)  
A községben látható a környék egyedülálló művészeti alkotása, az általános iskola előtt kialakított, fából faragott szoborpark, ami Cseh Lajos munkája.  
Az egészségház előtt áll Tóth Valéria Anya gyermekével című szobra, a községi parkban pedig Samu Katalin Két medvebocs című alkotása áll. 
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 Építészetilet teljesen elkülönülő településrészt 
Fábiánsebestyén területén meghatározni nem 
lehet. Viszont pár utca-részt különálló arculati 
egységként kezelni szükséges.  
A lakóterületek teljes egészében falusias 
lakóövezeti besorolás alá esnek, holott a Kossuth 
Lajos, Szabadság, Dózsa György, Jókai utcák által 
határolt tömbök déli peremein a kétszintes, 
tömbös, kisvárosias beépítés jellemző. Ettől 
északra pedig a tetőtérbeépítéses családi házak   
dominálnak. A lakóterületen összesen 899 
lakóépület található, melyek 92%-a lakott. A 
településen üdülőnek minősített épületegység 
nincs. A közmegegyezés szerint a telelpülést 
ketté választó vasútvonal dél oldalán elhelyzkedő 
településrészt „Öregfalu”, néven illetjük, de 
építészetileg nem egy elkülönülő településrész. 
Összességében elmondható, hogy a zömmel 
szabályos alaprajzú településen a falusias jelleg 
mellett városias vonások is felfedezhetők, ezek 
nem új keletűek. A település rendelkezik valódi 
településközponti résszel, mivel az intézmények 
egy jelentős része egy jól lehatárolható részre 
csoportosulnak. A határozott településközpont, 
valamint az 1960-70-es évek sor- és tömbházai 
egyértelműen városias karaktert mutatnak, míg a 
falusias beépítés mögött a máig meghatározó 
agrárium áll.  

 

ELTÉRŐ KARAKTERŰ 
TELEPÜLÉS-RÉSZEK 
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12 | O l d a l  
 

  

Fábiánsebestyén község központjában találhatóak a különböző funkciókat 
ellátó intézményeket, mint az igazgatási, társadalmi, művelődési, nevelési-
oktatási, szociális és egészségügyi, testnevelési és sportolási, 
kereskedelmi, valamint a szolgáltató és vendéglátó intézmények.  
Ez a fajta intézményi koncentráció a szabályos alaprajz ellenére határozott 
településközpontot ad Fábiánsebestyénnek. Az központ utcáin több olyan 
régi parasztház is található, amelyek beosztása a XIX. század végének 
paraszti háztartására jellemző. Továbbá, ahogyan az az egész településre 
jelemző, a hatvanas-hetvenes évekbeli un: „kockaházak” tarkítják. Ezek a 
típusterv szerint épületek az egész települést vizsgálva talán a leggyakoribb  
épület fajta.  

Település központ 



 
 

13 | O l d a l  
 

  

A falu ma is álló és működő temploma 
1932-ben épült Árpádházi Szent Erzsébet 
tiszteletére. Fábiánsebestyén 
lakóterületének történelmi magja (az 
öregfalu egy része) magában hordozza a 
múlt építészeti sajátosságait.  
1940. augusztus 6-án hirdették ki az 
Országos Népes Családvédelmi Alapról 
(ONCSA) szóló 1940. évi XXIII. 
törvénycikket. A települést 1941-43 
között mintaközségként építették ki 200 
családi házzal, iskolával, óvodával, utcai 
díszfákkal és cserjékkel. A mai napig ez az 
esemény volt a település arculatának 
legfontosabb formálója. A 
lakóterületeken elhelyezkedő épületek 
beépítését tekintve többnyire 
előkertesek, de előfordulnak előkert 
nélküli beépítésűek is. Jellemzően 
földszintes, de nem ritka a földszint + 
tetőtér beépítéses lakóépület is, illetve a 
fentiekben leírt többszintes épület is 
található a településen. A régi épületeket 
kerek, faoszlopos, lopott tornácok 
jellemezték. 

 

Ófalu, Öregfalu 
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A lakóterületek teljes egészében 
falusias lakóövezeti besorolás alá 
esnek, holott a Kossuth Lajos, 
Szabadság, Dózsa György, Jókai 
utcák által határolt tömbök déli 
peremein a kétszintes, tömbös, 
kisvárosias beépítés jellemző. A 
település zöldterületei közül 2 db 
játszótér továbbá a sportpálya (a 
település védjegyeként is ismert 
jegenyesorral körülvett területe ) 
ezen a határvonalon helyezkedik 
el.  

 

Kisváros 
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A település külterületi része 
lakosságszámilag jelenősen 
megritkult (7-8 lakott tanya); 
hasonló építészeti képet mutat, mint 
a település belterülete, különöskép 
az „Oncsa házak” egyszerű 
századközepi építészeti stílusa.  
A mezőgazdaság jelenléte, a 
majorok már csak nyomokban idézik 
a századfordulós, vagy legalább a 
„TSZ”-es időket. Ezen a téren egy 
technológiai modernizációval együtt 
megvalósuló modern építészeti 
dizájn is megjelenik. 
A településképet a külterületi volta 
miatt, illetve a körülötte lévő 
nagymértékű zöldterület miatt nem 
zavarja. De ezeknél a telepeknél is 
megjelenik a régi paraszti épitészet, 
ha más nem egy-egy kis-iroda, vagy 
vendégfogadó formájában.  

Külterület 
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ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ 
5 

Fábiánsebestyén község viszonylag szabályos alaprajzú többutcás település 
túlnyomórészt földszintes beépítésű. Fábiánsebestyén megannyi különböző, 
mégis egymással együttes harmóniát alkotó építészeti karaktert hordoz 
magában.  A község településszerkezetének kialakulásában meghatározó 
szerepet játszott a már meglévő úthálózatok nyomvonala. 
A községet meghatározó jelentősebb útvonalak (a jelenlegi Köztársaság utca, 
Dózsa György utca, Fő utca és Szabadság utca), hosszirányban, valamint kereszt 
irányban tagolják a település területét. A különböző szerkezeti elemek, az 
utcahálózat aránya, elhelyezkedése is legalább annyira meghatározó, mint a 
beépítés jellemzői, vagy a fasorok, épületek magasságai. Nagy, gazdag 
termőhelyeinek köszönhetően a települést beépítésre nem szánt 
mezőgazdasági területek övezik. A beépített területeken belül - a községekre 
jellemzően - a területhasználat egységes képet mutat. A lakóterületek 
jellemzően lefedik a teljes község központi beépített részét. A település 
rendelkezik valódi településközponti résszel, mivel az intézmények egy jelentős 
része egy jól lehatárolható részre csoportosulnak. A település hangulatában és 
településszerkezetében is egységes, szép falusias arculatot mutat. 
A település egészét lehet vizsgálni, részekrebontás építészetileg teljesen nem 
jól elkülöníthető. Ellenben a Kossuth Lajos, Szabadság, Dózsa György, Jókai 
utcák által határolt tömbök déli peremein a kétszintes, tömbös, kisvárosias rész 
külön megemlítendő, valamint az ezektől ésakra fekvő részen jobbára a 
tetőtérbeépítéses családi házak dominálnak. 

A megannyi meglévő épület heterogén képet mutat, de hasonló építészeti 
karakterek megjelenésével mégis egységessé teszi a település arculatát. 
A települést jellemzően oldalhatáron álló, utcára merőleges gerinc kialakítású, 
nyeregtetős épületek alkotják. Újonnan építeni kívánt épület esetében, 
oldalhatáron álló beépítést kell alkalmaznunk. Javasolt a közvetlen 
környezetben alkalmazott tetőforma és tetőhajlásszög alkalmazása, valamint az 
épület utcára merőleges kialakítása. Meglévő épület felújításánál vagy új 
építésénél járjuk körbe közvetlen környezetünket és a már meglévő építészeti 
elemekhez igyekezzünk idomulni. 
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Fábiánsebestyén teljes területén a családiházak a telek 
oldalhatárán állnak, a ház mellett és mögött 
növényzettel, ezzel is teret adva a természet adta jó 
közérzet élményének. Nem javasolt, a szabadon álló 
(telek közepén elhelyezett) ház, illetve a telken 
nagymértékben hátrahúzott, illetve a telken szögben 
elhelyezett családi ház.  
A „kisvárosi” részen, lévén beépítettlen terület nem 
lelhető fel, nem teszünk ajánlást a telepítés voltára. 
Ellenben felújtás estén a meglévő épületek alaprajzi 
megváltoztatását nem javasoljuk a egységes kép 
védelme érdekében.  
 

TELEPÍTÉS 
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MAGASSÁG és TETŐFORMA 
A településen a családi házak magassága 
közel azonos. A meglévő épületek közé épülő 
új házaknak közel azonos magasságban kell 
épülniük. 
Nem javasolt a túl magas házak elhelyezése. 
A településkép sajátossága az utcára 
merőleges, nyeregtetős épületek; valamint a 
sátortetők jelenléte. Új házak építésénél 
célszerű a szomszédban elhelyezkedő házak 
tetőformáját figyelembe venni és annak 
megfelelően azt saját házunkon is 
alkalmazni. 
 
 

TETŐHAJLÁSSZÖG 

A településen a családi házak tetőhajlásszöge 
közel azonos. A meglévő épületek közé épülő 
új házaknak közel azonos tetőhajlásszöggel 
kell épülniük.  
Nem javasolt a túl magas, illetve a túl 
alacsony tetőhajlásszöggel rendelkező házak 
elhelyezése. Amennyiben új épület építésén 
gondolkozunk, úgy ne a tördelt tetőformát 
alkalmazzuk, hanem a többi épülethez 
hasonló karakterű épületet építsünk. A 
„kisvárosi” részen lapostető, illetve a másik 
épületformányál alacsondőlésszögű 
hullámpala tetőzet figyelhető meg. Esetleges 
felújításkor javasoljuk a hajlássög 
megtartását.  
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ANYAGHASZNÁLAT ÉS SZÍNEK 
 

A település területen jelenlévő lakóházak 
építésénél alkalmazott anyagok változatosak. 
Hagyományos szerkezetű vályog, szilikát, 
valamint tégla építőanyagból épült házakat 
találunk. A tető héjalása jellemzően téglavörös, 
terakotta színezetű cserépfedéssel megoldott. 
Az alkalmazott homlokzati színvilág világos. 
Jelenlévő épületekre jellemző a minimális 
homlokzati díszítettség. Több épületen is 
megfigyelhető az antik díszített deszka oromzat 
használata. 
A nyílászárók általában fehérre festett faanyag 
felhasználásával kerültek beépítésre.  
Új épület építésekor, igyekezzünk a fent leírtak 
alapján összegyűjtött építészeti karakterek 
megőrzésére. Új házunkba a korábbi korok 
higgadt építészeti hangulatát modern eszközök 
alkalmazásával próbáljuk visszaidézni. 
A jövőben az új lakóházak építése mellett a 
felújítások nagy részarányával kell számolni. 
Meglévő épület felújításakor a területen 
elsősorban a hőszigetelő vakolat alkalmazását 
javasoljuk. Az épület formálásakor legyünk 
figyelemmel az arányok megtartására. Az 
értékes homlokzatdíszek felújításkor 
kerüljenek visszaállításra. Nem elfogadható 
feltűnő, kirívó színek használata, valamint rikító 

színű fémlemez fedés, burkolat. 
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  A csatronákat műtrágyal magasítani, 
vagy befedni nem javasolt, valamint 
a járda vonalvezetése a telekhatár 
mellett kell, hogy megvalósuljon. 
Magasranővő fákat az elektromos és 
a távvezetékek alá nem javasoljuk 
telepíteni. 
 

Egységes utcakép létrehozása 
egyenlő távolságra lévő épületekkel 
lehetséges. Hátra húzással megtöri 
az utca ritmusát. 

Eltérő tetőformák alkalmazásakor 

megbomlik az egységesség. Azonos 

tetőformáknál ez elkerülhetővé 

válik. 

Az egységes utcakép része: a járda 
követi a kerítések vonalát, valamint 
a járda és az úttest között húzódó 
vízelvezető, valamint szikkaszztó 
árkok találhatók. Törekedjünk az 
utcánkén egységes zöldterüelt 
képzés megvalósítására, azonos 
vagy rokon fajok ületetésével/ 
pótlásával. 
 

Az utcafronttól egyenlő távolságra 
lévő épületek egységes nyugodt 
ritmusú képet adnak. 

Azonos hajlású tetőknél egységes 
utcakép jön létre. 
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  A természetes anyag és 

színhasználattal egységes 

településkép jön létre. Az eltérő 

kirívó színű épületek nem 

illeszkednek a meglévő házokhoz. 

A feliratok reklámtáblák 

használatakor ügyelni kell az 

egységes megjelenésre. Túlzottan 

hangsúlyos használatuk befolyásolja 

a település arculatát. 

Félig áttört kerítés alkalmazása jól 

átlátható településképet biztosít. 

A feliratok egységes színhasználata 

egységes utcaképet alkot, ahogyan a 

homlokzatok hasonló színválasztása. 

Tömör kerítés alkalmazása nem 

átlátható településképet hoz létre. 
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A településen az áttört, valamint az oszlopok között elhelyezett áttört 
kerítések elhelyezése a megszokott, esetleg az elősövények elhelyezése.  
A tömör és nem átlátható megoldások leginkább nem fogadhatóak el; 
figyeljünk az átláthatóságra, vagy a kerítés magasságára. 
 
A településre jellemző a hagyományos vas- és fakerítés alkalmazása, mint 
határoló elem. 
A természetes anyagok használata, mint a fa, élősövény jó példája lehet a 
harmonikus utcakép megteremtésének. Az otthonos, falusias hangulat 
megőrzése érdekében növénnyel felfutatott vagy nyitott, utcaképbe 
illeszkedő kerítést célszerű elhelyezni telkünk határában, mivel a 
nyitottabb kerítés a naposabb, átszellőztethetőbb kert élményét kelti. 
Kerülendő a rakott, zárt kerítés. 

KERÍTÉSEK 
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A rendezett kert kicsiny szigete életterünknek, mely egy dolgos nap után 
menedéket nyújthat. A kert sok időt és odaadást igényel, 
azonban változatos növényállománnyal egész évben tündöklővé tehetjük. 
Az utcai, valamint kerti gyümölcsösök és rendezett kertek jó példával 
szolgálnak arra, hogy saját portánk rendben tartásával hozzájáruljunk az 
épített- és természeti környezet összhangjához. 
Fábiánsebestyén Község polgárai szép, rendezett kertekkel 
büszkélkedhetnek, melyek a települést még hangulatosabbá varázsolják. 
Javasolni tudjuk a harmonikus településkép érdekében az ingatlok előtti, 
illetve az előkerti zöldterületek folyamtos ápolásást. 

KERTEK 
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A tornác a lakóház homlokzata mellé épített, pillérekkel, boltívekkel 
alátámasztott fedéllel ellátott terület. 
A településen az egyszerű faragatlan faoszlopos tornácoktól kezdve a kő- 
és téglapilléres anyagú, ívelt vagy négyzetes formájú alakváltozatokat is 
megfigyelhetjük. 
A tornác fölé kiugró tetőszék azt szervesen az épület egészébe foglalja. 
Gyakori a sík vakolt tornácmennyezet, vagy a deszkaborítású mennyezet. 
A tornácok többségében nyitott kialakításúak, az oszlopok között könyöklő 
gerendákat, mellvédszerű falat nem mindelhol látni. 
 
Erkélyek a település „Kisvárosi” részén jelennek meg nagyobb számban, 
illetve ettől a területtől északra elhelyezkedő, későbbi építésű tetőteres / 
padlásszobás házaknál. Fellelhető mind a tartófalsíkjáig, mind az ezen kissé 
túlnyúló változatok is. Felújításkor törekedjünk ezek megőrzésére.  
Új építésű ingatlanok esetében mutasson irányvonalként a szomszédos 
ingatlan arculata.  

ERKÉLYEK, TORNÁCOK 
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A tradicionális nyíláskialakítások a homlokzatokon jól megfigyelhetőek. Azok jellemzően két- és háromszárnyú, álló alakú kialakítással járulnak hozzá az 
épület karakteréhez. 
Leginkább elterjedt a faanyagú, natúr vagy fehér festésű ablakok alkalmazása. Az utóbbi években elterjedt a felújátos során a műanyag nyílászárók 
alkalmazása is. Az ablakok védelme érdekében a belső oldali redőnytokos redőny, zsalu vagy spaletta elhelyezését javasoljuk.  

AJTÓK, ABLAKOK 
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Az alkalmazott homlokzati színvilág leginkább a világos. Jelenlévő 
épületekre jellemző a minimális, főleg geometriai, homlokzati díszítettség. 
Jellemzően vályog, illetve tégla építésű, világos vakolattal ellátott 
lakóházak vannak jelen a településrészen. Házaink külső színezésekor a 
világos színeket részesítsük előnyben. Az alkalmazott héjalás túlnyomó 
többségben cseréppel, esetleg cserepes lemezfedéssel megoldott, 
elfogadott. Elsősorban a cserépfedés javasolt, az antracit, sötétbarna, 
téglavörös, terrakotta, mediterrán színek alkalmazásával. Házunk külső 
karakterének megalkotása során figyeljünk a harmonikus összkép 
megteremtésére. Ezt könnyedén létrehozhatjuk az egymáshoz illő 
homlokzati festék, nyílászárók, és cserépfedés színének megtalálásával. 
Házunk homlokzatát dinamikussá és különlegessé tehetjük burkolt vagy 
festett lábazat alkalmazásával, valamint az ablakok körül elhelyezett 
díszítőelemekkel. Nem elfogadható feltűnő, kirívó színek használata, 
valamint rikító, csillogó, fénylő fedés alkalmazása. 

HOMLOKZATKÉPZÉS 
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A mai kor klímaváltozás okozta éghajlat- és hőmérsékletváltozásnak 
megfelelően érthető az igény a kellemesebb hőmérsékletű házbelső 
megteremtése iránt. Ezt jelenleg csak klímaberendezés beüzemelésével 
tudjuk elérni. Az eszköz kiépítése során legyünk figyelemmel arra, hogy a 
kültéri egység lehetőleg az épület homlokzatának kert felőli részén 
kerüljön elhelyezésre. Az jelenlétével, házunk arculatát ne befolyásolja. 
Energiatudatos életmódunk egyik segédeszköze lehet a napkollektor 
illetve a napelem. Elhelyezése során, a kedvező energiatermelés 
szempontjából lehetőleg háztetőnk déli oldalára telepítsük, és kerüljük a 
talajon való elhelyezését. Utcai konty tetősíkra napelemet, napkollektort 
lehetőség szerint ne helyezzünk el. 

Egyéb műszaki berendezés - napkollektor, légkondicionáló 
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KORTÁRS ÉPÜLETEK, EGYSZERŰ, 
LETISZTULT ÉPÍTÉSZET 
Magastetős, oromfalas épületek 
hagyományát folytató, egyszerű, 
letisztult építészeti megjelenés. 
Az oromfalas, utcára merőleges gerincű, 
magastetős, arányos egyszerű épület 
kiemelkedik környezetéből. A 
parasztházakat idéző, hagyományos 
tömeg, finom részletképzéssel, 
színvonalas anyaghasználattal, kortárs 
építészeti megjelenéssel párosul. Az 
utcára néző ablak keretezése, az 
oromfalon megjelenő díszítés, az előtető 
kialakítása, a részletek megformálása régi 
korok egyszerű, de mégis igényes, 
kézműves építészetével mutat 
rokonságot. 
Az ablakkeretezés, a lábazatkiképzés a 
kerítés arculatával összecsengően lett 
kivitelezve. Méretével és formaiságával 
mégsem töri meg az utcaképet, sőt üde 
színfoltja lehet az adott utcának. 

MAI PÉLDÁK 
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  A nagyobb méretű épületekkel Fábiánsebestyén északi fekvésében lehet 

nagyobb számban találkozni, nem alakítanak ki jól elszeparálható külön 

település részt, de lényegesen gyakoribbak. Építészetileg a ’80-as – ’90-es 

évek típusterv alapján készült házak, illetve kuriózumként 2-3 egyedi 

tervezésű ház is színesíti a településünk összképét. Jellemzően teljesen 

harmonizálnak a környező épületekkel, gondozott díszkertjeik, esetenként 

konyhakertjeik kítűnő színofoltjává teszik ezeket az ingatlanokat a 

heterongén de mégis harmonizáló utcaképnek. 
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Településünk különlegessége a Cserna-féle 
szélmalom. Ami viszont a belső településképet 
semmilyen módon nem befolyásolja. 
Utcáink kialakítása során fontos a tiszta, 
egyenes vonalvezetés. Az utcakép 
legmarkánsabb élő elemei a magasra növő fás 
növények. Településünk közterületei 
barátságosabbá tétele érdekében igyekezzünk 
utcáinkat - a beláthatóság figyelembevételével 
- több virággal örökzölddel, kertészeti 
elemmel díszíteni. Ez nem csak számunkra lesz 
kellemes, hanem otthont is teremt különböző 
állat- és növényfajok számára. A gyerekek 
számára kialakított játszóterek, az idősek 
számára árnyas padok nyújtanak 
kikapcsolódásra, pihenésre megfelelő 
helyszínt. A gondozott, virágos közterületek, , 
az szobrokkal, emlékművekkel gazdagított 
közpark barátságossá és szerethetővé teszik a 
települést. 

UTCÁK, TEREK 
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 Reklámok 
A településképhez a hirdető-, reklámtáblák és a cégérek is ugyanúgy 
hozzátartoznak, mint az épületek, kertek. Településképi befolyásolásuk 
nagy, így fontos az egységes megjelenésre való törekvés. 
A cégér, cégtábla elhelyezése szükségszerű követelmény. 
A hirdetmény lényege a tájékoztatás, melyet az utcaképbe illeszthetően is 
megtehetünk. Fábiánsebestyén település központjában, továbbá a 
nagyobb boltok előtt valamint a község önkormányzatában hirdetőtábla 
felülete segíti a polgárok és az idelátogatók napi hírekről való értesülését. 
 

Tipográfia 
A település utca-, hirdető-, reklám- és tájékoztatótábláinak megjelenését 
nagyban befolyásolja az alkalmazott betűtípus. 
Jelenleg nincs egységesen alkalmazott betűtípus és tipográfia és a jövőben 
javasolt betűtípusok: Times New Roman, Scipt MT Bold, TristanaTW Cen 
Mt Bold 

HIRDETÉSEK, REKLÁMTÁBLÁK 

8 



 
 
 

33 | O l d a l  
 

 

 
FÁBIÁNSEBESTYÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
www.fabiansebestyen.hu 
polghivfabian@tanet.hu 
6625 Fábiánsebestyén, Szabadság tér 2. 
Telefon: 63/366-555 
Polgármester: Dr. Kós György 
polgarmester emailcíme: polghivfabian@tanet.hu 
SZERKESZTETTE: Marton János Attila 
SZÖVEG: Marton János Attila 
FOTÓ: Marton János Attila és Vida Szűcs István 
Fábiánsebestyén, 2017. 

FELHASZNÁLT IRODALOM 
- Fábiánsebestyén község településszerkezeti terv jóváhagyott és alátámasztó munkarészei. /Tervező: KÉSZ Kft. – 2010./ 
- Építészeti útmutató ábrái, kézirajzai, képei – Lechner Tudásközpont 
- Magyarszéphely TAK – tájékoztató anyag – Lechner Tudásközpont 
- Fábiánsebestyén község honlapja 
- Google Maps fotói 
- Vida Szűcs István, Marton János Attila magánfotó gyűjteménye 

IMPRESSZUM 


