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Bevezetés
A magyar Országgyűlés a hazai települések jellegzetes és értékes arculatának
megóvása, kialakítása, az épített és a természeti környezet egységes védelme,
egyben az építési beruházások gyors és sikeres megvalósíthatósága érdekében
megalkotta a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvényt
A településkép védelme a település vagy településrész jellegzetes, értékes, illetve
hagyományt őrző építészeti arculatának és szerkezetének - az építészeti, táji érték
és az örökségvédelem figyelembevételével történő - megőrzését vagy kialakítását
jelenti.
A kézikönyv a települések természeti és épített környezete által meghatározott
településképi jellemzők bemutatásának és minőségi formálásának eszköze.
Feltárja és ismerteti a településen belül jól elkülönülő egyes településrészek
arculati jellemzőit és értékeit és ennek figyelembevételével szöveges és képi
megjelenítés formájában javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti
elemek alkalmazására.

6. Jó példák bemutatása
7. Jó példák bemutatása: sajátos építményfajták

A Település Arculati Kézikönyv egyrészt a helyiek számára készül, hogy
közzétehető formában dokumentálásra kerüljön minden olyan épített környezeti
érték amely a sajátjuk, amelyre büszkék lehetnek és amelyet a jelenlegi és korábbi
generációk együttesen hoztak létre, amelyekkel táji-természeti értékeikhez
harmonikusan igazodnak. Másrészt azok számára, akik ebbe a kialakult épített
világba új épületekkel, régi épületek átalakításának szándékával kívánnak új
elemeket létrehozni, azért, hogy az új, amit létrehoznak, a meglévő értékeket
megőrizve építse tovább a község már meglévő értékeit.
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Köszöntő

Kelebia címere

Álló, csücskös talpú a pajzs, amely vörössel és kékkel negyedelt.
Az 1-es vörös mezőn jobbra fordult, mellső mancsait ragadozásra nyújtó,
növekvő, egyfarkú aranyoroszlán látható, Kelebia őstelepeseire, a kunokra utalva.
A 4-es vörös mezőn, szintén jobbra fordult, mellső mancsait ragadozásra nyújtó,
növekvő, kettős farkú aranyoroszlán, mely az egykori hovatartozásra utalva,
Szabadka címerét ismétli.
A 2-es kék mezőn a település keresztény jellegét megjelenítve, lebegő, stilizált
aranykereszt található.
A 3-as mező szintén kék, s Kelebia hét területi egységét szimbolizálva, hét lebegő
aranycsillag látható.
Maczkó József polgármester
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2. A település bemutatása, általános településkép,
településkarakter
Kelebia község az Alföld nagytáján belül a bácskai löszhátságon, két kistáj, a
Bácskai löszös síkság és a Dorozsma-Majsai homokhát találkozásánál, az ország
déli határán helyezkedik el. Bács-Kiskun megyéhez tartozó település a
megyeszékhely Kecskeméttől 104 km, Kiskunhalastól mintegy 31 km távolságban
déli irányban található.
A Budapest - Kunszentmiklós vasútvonal végállomásaként nemzetközi vasúti
határátkelőhely.
Területe: 66,7 m2, lakosainak szám: 2500 fő.
Szabadka tanyacsoport jellegű hegyközsége a trianoni határrendezés során
Magyarországon maradt és Kelebia néven 1924. december 12-én vált önállóvá.
Az egykori puszta felparcellázására visszavezethető szabályos mérnöki osztású,
derékszögű dűlőúthálózat és az arra szervezett tanyasor jellegű ritkás beépítések
jól mutatják a történeti gyökereket.
A központ intenzívebb beépítése és a XX. század első felében megépült
tekintélyes középületek pedig a közösség erejét jól érzékeltetik.
A XX. század végi nagymérvű lakásépítés a központban kertvárosias környezetet
teremtve valósult meg. Érthető, hiszen a határátkelő munkahelyein dolgozók már
nem a mezőgazdaságból élnek, lakókörnyezetük sem a gazdálkodáshoz igazított.
A korábbi kertek, szőlők, gyümölcsösök helyére erdők kerültek. Kelebia lakott
részét a zöldbe ágyazottság jellemzi.

Községközpontot kijelölő templom és környezetének határátkelőhöz kapcsolódó
új épületei.
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Kertvárosias jellegű belterületi rész.

A vasút, amelyre, mint tengelyre szerveződik a falu.

Tanyasor, a belterületi határ nem jelent éles különbséget.

A keleti határész Körösér menti mélyebb részei lakatlanok, itt a természet az úr.
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3. Örökségünk, a településképi szempontból meghatározó
építészeti, műemléki, táji és természeti értékek, településképi
jellemzők
A mai település a XX. század első negyedéig Szabadka város szerves része, így
történeti kronológiája is szorosan összefonódik Szabadka történelmével.
Szabadkának volt egy Kelebia nevű pusztája, ami viszont a mai község
földrajzilag körülhatárolható területétől jóval délebbre, a mai „szerb Kelebija”
területe. A mai Kelebia közigazgatási területe a szintén Szabadkához tartozó
Tompa puszta egy része (az 1783-as katonai térképen Puszta Tompay, 1865-ös
katonai térképen Tomba, 1881-es katonai térképen Tompai legelő-ként jelölve).
A honfoglaló magyarok, életmódjuknak megfelelően a folyóvizek mentén szállták
meg a területet, kétparti településsel. A Duna-Tisza közét nem népesítették be, a
folyók közét legelőnek használták. A vidéket a honfoglalás korában gyér füvű,
borókás homokbuckák láncolata jellemezte, amelyek között mocsaras, zsombékos
területek, összefüggő tóláncok húzódtak meg magas fűvel, olykor nádasokkal és
erdőcskékkel övezve. A királyi rendelkezések folytán az Alföldre mint
baromjárásul szolgáló területre besenyők és kunok települnek.
Nehezen hihető, hogy a vidék ez időkben lakatlan lett volna. A régészeti leletek is
ezt bizonyítják. A Duna folyása ekkor még más volt, az Alföldön ágakra szakadva
több kisebb-nagyobb szigetet alkotott. Az összefüggő mocsaras vidék a település
természetes védelmét biztosította.
Szabadka várost először egy 1391-ben kelt okiratban említik, Zabotka néven.
(Szabadkának sok más névváltozata is létezett a későbbiekben: Szabatka,
Subotica, Szent Mária, Maria Theresiopolis, Theresienstadt...).
Szabadka 1439-ig volt királyi birtok, amikor is a Hunyadiak birtokába került.
Ekkor már jelentékeny helység lehetett, mert egy, ebben az évben keltezett
okmányban, "oppidum"-nak, azaz mezővárosnak nevezték meg. A város és
környéke ezután többször is gazdát cserélt.

Az elkövetkező évtizedekben szerbeket és bunyevácokat telepítenek ide, kiknek
kötelességük volt bármikor a török ellen harcolni, s a vidék "határőrvidéknek"
számított.
lett, majdnem teljes szabad királyi városi jogokkal.
1779-ben a várost szabad királyi várossá nevezték ki.
A királlyal kötött örökös szerződés 3. pontja szerint a város használatába lett adva
a következő 12 kincstári puszta: Csantavér, Verusity, Tompa, Ludas, Zobnatica,
Nagyfény, Vantelek, Györgyén, Bajmok, Tavankut, Sebesity és Kelebia, melyek
mind önálló, különterületet képeznek. A városé továbbá a Körösnek nevezett ér
és a Pality tó.
A birtokviták dokumentumai még két, úgynevezett „eltitkolt” pusztát is említenek,
nevezetesen Csesztiszár (a mai Csiszár) és Razboistye (a mai Bácsborista),
mindkettő a mai Kelebia része.
Szabadka településszerkezete 1779-ben így alakult: a terület közepén volt a
várossal egybeépült vár (sánc), ezt délről szántók, északról, keletről és nyugatról
szőlők övezték. A szőlők mögött terültek el a városi puszták, a szállások. A város
határa nyugati irányban a mélykúti Tinójárásig terjedt, északon Tompa puszta
(katonaföldek) fölött haladt, ahol Kisszállást és Balota pusztát érintette, keleti
irányban egészen a szegedi földekig terjedő Körösi kaszálók.
A város mint földesúr 1747-ben a pusztákat felméreti és bérbe vagy áruba
bocsátja. Kivétel Tompa puszta, ahol 3000 hold közlegelőt képeznek. A
közlegelőket ezután úgynevezett járásokra osztják.
A puszták benépesítésének két módja volt. A város földművelői bérelt vagy
tulajdonolt birtokaikon – egymástól napi járásra, többnyire látótávolságon kívül –
ideiglenes házakat, kunyhókat építettek. Ezeket Szabadka környékén nem
tanyának, hanem szállásnak nevezték. Ez történt Tompa pusztán is. Itt a város által
adott nagy terjedelmű földek (800 láncon felüli birtokok) királyi rendeletre a
szegények között lettek kiosztva.

A török uralom alatt elnéptelenedett Tompa puszta más gazdátlan puszták
tulajdonjoga az udvari kamarát illette, vagyis visszaszállt a királyra. Szabadka
várost és környékét Mátyás király, II. Ulászló és Corvin Jánost követően a Török
család birtokolta. Mikor a Török család kihalt, a birtok a királyi kamarához került.
Ekkor a mai Kelebia területén lévő pusztákat a török mellett Lósi István, majd
Gombkötő János is birtokolja. Majd néhány földesúr cserét – Czobor grófok,
Podmaniczky bárók – követően Szabadka városhoz csatolták, annak szilaj-félszilaj
állattartó területeként, Tompa-puszta néven.
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A község fejlődése történeti térképeken szemléltetve
Forrás: Arcanum)(
1700-as évek második fele (I. katonai felmérés)

1800-as évek első fele

A domborzati helyzet és a Körösér is jól kivehető.
A város mint földesúr a pusztákat felméreti és bérbe vagy áruba bocsátja. Kivétel
Tompa puszta, ahol 3000 hold közlegelőt képeznek.

A járásokra osztás megjelenik a térképen. A futóhomok megkötésére megkezdődik
az erdőtelepítés.
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1800-as évek vége (III. katonai felmérés)

Szabadka mint nagybirtokos hosszú, 25 éves részletre eladogatta vagy bérletbe
adta az addig mezőgazdasági művelésbe nem vett, nehezen művelhető pusztákat.
A város az 1891. évi költségvetési hiányát a kelebiai s palicsi vasúti állomás
mellett fekvő 729 láncz 808 négyszögöl sivár homokterület eladásából várható
bevételből próbálta fedezni.
A területeket már1889-ben mérnöki felméréssel előkészítették az eladásra. Kelebia
esetében a vasúttól keletre eső területet a mai Petőfi utcáig, a vasúttól nyugatra eső
területet a mai Dózsa Gy. útig, de a vasútra merőleges Bajcsy-Zs. úttól csak egyegy utcányi szélességben mértek és parcelláztak. Az eladás (árverés) tényét a
közgyűlés 1890. november 20-ai ülésén nyugtázta. Legolcsóbban, lánconként alig
193 forintért Kelebián lehetett homokot venni. A sok-sok kisbirtokos már eleve
rejtette a z önálló községé válás távoli lehetőségét. Aki új birtokát részletfizetésre
vette meg, annak kötelessége volt birtokára házat építeni.
Az első házak – inkább egyetlen helység, vagy szoba konyhás kunyhók – vert
fallal, nádtetővel épültek. Így nem kellett esténként hazaszekerezni vagy
vonatozni. Ehhez persze már kellett az ültetvény, a szőlő. A futóhomokkal
borított, dűnés, sivár pusztákat a szorgos kezek alig egy évtized alatt virágzó
szőlőskertté változtatták. Szabadka város tanácsa már 1901. október 16-án – nem
féltve saját nagyságát, rangját, erejét - hegyközségi rangot adományoz Kelebiának.
A saját birtokra való építés kötelezettsége végeredményben egy laza beépítésű
faluszerkezetet eredményezett, ahol a lakott házak egymástól való távolsága
szokatlanul nagy.
Halas és Szabadka irányába megépül a Budapest-Zimony vasútvonal.
E szakaszon 1881 augusztusában kezdődött meg a kivitelezés, és az első vonatok
1882. december 5-én indulhattak Budapestről Szabadkára. Az úton 13 állomás
volt, ezek között Kelebia Állomás is (105-ös őrház), két sínpárral.

A közlegelőket a korábbi hagyományoknak megfelelően úgynevezett járásokra
osztják. Elnevezésük a település kialakulását tükrözi.
A község mai közigazgatási területére hét járás esik: Négyesjárás, Bácsborista,
Sztipityjárás, Szkenderjárás, Fődi járás, Vermesjárás, Vasútföld.
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Épített örökség
Római katolikus Krisztus király templom (Ady Endre u.112. 105 hrsz)
Plébánia (Bajcsy-Zsilinszky utca 41. 104/1 hrsz)

A városi polgárház jellegű plébánia 1928-ban Petrovácz Gyula mérnök tervei
szerint épült.

Községháza (Ady Endre utca 114. 430/5 hrsz)

Épült: 1928-ban, az első szentmisét 1928. december 23-án celebrálták,
felszentelése 1930. május 12-én történt.
A szecesszió népi irányzatába tartozó épületet Petrovácz Gyula mérnök, érseki
műszaki tanácsos tervezte.

A templommal stílusában rokon épületet eredetileg is községházának szánták.
Bayer Gyula mérnök tervei alapján 1938-ban épült, még ezen év október 2-án
került átadásra.
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Vámpalota

Vasúti épületek
Ipartörténeti, településképi jelentőségű a vasúti épületek

A vámtisztviselők részére épített ötlakásos épület 1929-ben épült.
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Természeti értékek
Az intenzív mező-, vagy erdőgazdaság szempontjából nem értékes területek
természeti szempontból annál értékesebbek. A Kőrösér menti gyepterületek és
természetvédelmi érintettségű (NATURA 2000. élőhely védelmi terület)
Kelebia, Öttömös, Ásotthalom, és Mórahalom környékének homok- és löszvidékét
valamikor üde rétek szikesedésre hajlamos buckaközök, tagolták. A táj egykori
arculatát ma már csak maradványfoltok őrzik. Körös- éri Tájvédelmi Körzet
ezeket foglalja magába.
A 2223 hektár kiterjedésű tájvédelmi körzet egy hajdani természetes vízfolyás, a
Kőrös-ér nevét viseli. A ma Körös-éri főcsatorna a környék felszíni vizeinek
elvezetését szolgálja.
A szigetszerű természetes és természetközeli élőhelyfoltokat vagy a mély fekvés,
vagy a rendkívül csekély termőerő miatt, nem volt érdemes művelésbe vonni, de
még ezek ősi növénytakarója is változott a tágabb környezet átalakítása és a
hosszú évek óta megfigyelhető szárazodás nyomán.
A tájvédelmi körzet északi sávja jellegzetes homoki élőhelyek sorozata.
Bácsborista: egy telepített erdők közé zárt homoki legelőfolt, ahol tízezer egyednél
is nagyobb a fokozottan védett homoki kikerics és a védett tarka sáfrány
állománya.
A tájvédelmi körzet legnyugatibb és legnagyobb része a Kelebiai halastavak és
erdők. A természetes terepmélyedésekben kialakított halastavak vízellátása ma
már nem rendszeresen biztosítható a Körös-érből. Így a nyílt vízfelületek
megjelenése véletlenszerű, a tómedrek olykor begyepesednek. Csapadékosabb
időszakokban a tavak vize táplálékforrást biztosít a gém- és kócsagfélék részére. A
telepített és természetes erdők ragadozó- és énekesmadár- állománya igen
változatos. A környező természetközeli erdőfoltokkal is tarkított területet
kaszálóként és legelőként hasznosítják. Itt találhatók az egyhajú virág és a tarka
sáfrány jelentős hazai állományai. Ezeken a még fennmaradt száraz gyepeken és
parlagokon él Európa legritkább emlősállata a délvidéki földikutya.
(Forrás: KNP Igazgatóság)
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4. Településképi szempontból meghatározó, eltérő karakterű területek lehatárolása, a településkép, arculati jellemzők és
településkarakter bemutatásával
Igazgatási terület beépítési karakterei

Belterületi karakter
Központ
A belterület és a kapcsolódó külterületi részek településszerkezetük egyforma.
A belterület szerkezete sem mutat változatosságot. A központ és a lakóterületek
különbsége a beépítésekben mutatkozik meg.
Településközpont a vasút és az országos közút találkozásában van. A templom, a
községháza, az iskola, az óvoda és a határátkelőhöz kapcsolódó közintézmények a
nyugati oldalon, az újabb közintézmények (kézilabda csarnok, piac,
agrárkereskedelmi központ) a keleti oldalon vannak. Az utóbbiak az újabb
építésűek.
Községközpont jellegzetes beépítései a vasút nyugati oldalán.
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Községközpont jellegzetes beépítései a vasút keleti oldalán.
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Lakóterületek
A belterület legnagyobb része fésűs beépítésű azonos építési vonalra (egységes
előkerti mérettel) elhelyezett épületekkel. Egységes utcaképet eredményező
beépítés, közel azonos időben történő beépítésekkel. Az 1960-as évektől az 1970es évek végéig jellemzően a kontyolt tetőformájú lakóházak (kockaházak) épültek,
amelyeket az oldalhatáron álló melléképültek sora követett.
Az 1970-es évek végétől 1990-es évek elejéig a nyeregtetős tetőtérbeépítéses vagy
a tetőtéri bővítés lehetőségét biztosító nyeregtetős lakóépületek épültek. Az
utóbbiak esetében utcai oldalon gazdasági helyiségként már megjelennek a
gépkocsitárolók.
Az utcai kerítések jellemzően áttörtek: fémpálcásra és falécesre egyaránt vannak
példák.
A központtól távolabbi részeken szép számban vannak foghíjtelkek. A
tömbfeltárással kiosztott Határőr és Park utcai beépítés is a beerdősített
kertvégekig fut ki. Összességében a zöldbeágyazottság jellemzi a lakóterületeket.
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A laza beépítést szemléltető képek
A homokos területen a spárga jól termeszthető, a tanyatelkek közötti telepítés.

A tompai határ mellé a XX. század első harmadában telepített falusias jellegű
Újfalu.
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Vasút
Kelebia életében, fejlődésében a vasút meghatározó szereppel bír. A település
arculatában is meghatározó minden, ami azzal összefügg a történeti MÁV
épületektől a vezetékeken át a szerelvényekig .

Budapest -Zimony vasút 105. őrháza

MÁV típusépületet eredeti tömegét megtartva újították fel.

105. őrház és a típus kerítés
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Zöldterületek
A beerdősített vagy magától beerdősült egykori parcellák kondicionáló hatása
okán a település zöldterületi ellátottsága igen jó.
A központi park inkább reprezentatív jellegű, a községháza méltó rávezetést adja.

Templom előtti fasor a közpark részének tekinthető.
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A központi park folytatásának tekinthetők az út túloldalán lévő szépen fásított,
parkosított részek.

A központi parkhoz szervesen kapcsolódik az 2016-ban elhelyezett
szoborkompozíció

Kovács Jenő alkotása Szent István király felajánlja az országot Máriának
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Mezőgazdasági karakter, tanyás beépítés
A táji, környezeti adottságokból következően a Kőrösér menti területek nagyobb, a
magasabb homokos területek kis parcellákat tartalmaznak.
Az előbbi rét, legelőként hasznosult és hasznosul ma is. Az utóbbiakon tanyák,
szőlők voltak az 1960-as évekig.

A tanyasorok beépítése igen megfogyatkozott, szőlői helyébe eredők kerültek,
amit az 2017. évi légifotó jól szemléltet.

Az 1954. évi térkép jól szemlélteti az akkori helyzetet.
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Tanyák a mezőgazdasági és erdőterületekkel együtt a táj meghatározó elemei

Funkciót váltó tanya, amelyet eredetileg láthatóan módos gazda, iparos vagy
tisztviselő építtetett. Az udvar berendezéséről ítélve ma nem gazdálkodási egység,
hanem lakás vagy üdülő.

Felhagyott tanya

Kerti lakká átépített gazdasági épület.
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Gazdasági karakter
A vasúthoz kapcsolódó gazdasági beépítéseken kívül szigetszerűen a külterületen
major jellegű állattartó épületeket tartalmazó gazdasági beépítések találhatók.
Szerencsés adottság, hogy ezek erdőkkel körülvett telepek.
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Erdőkarakter
Az erdőművelés jelentős, a közigazgatási terület legnagyobb hányadát - a
döntően KEFAG kezelésében álló – erdők foglalják el. A meglévő erdők
elsődlegesen gazdasági célúak. Ültetett erdők találhatók itt, az erdőtelepítés a
helyi éghajlat- és talajviszonyokat tűrő fajokból történt. A faállomány típusa
szerint Kelebia körzetében legtöbb az akácos (30%) és a hazai nyáras (28%),
jelentős arányú a fekete és erdei fenyves (16 és 15%), kisebb arányú a nyárasfüzes, a tölgyes és nyomokban van még egyéb lombos erdő. Az erdőkben gazdag
a vadállomány. Legfontosabb nagyvad a dámvad, a gímszarvasállomány
növekszik, az őz létszám magas. Ebből következően jelentős a vadgazdálkodás,
a vadásztatás nagyarányú, amely idegenforgalmi vonzerőt is jelent.
A gazdasági erdő besorolásba tartozó erdőségek fontos szerepet játszanak a
település jó levegőjének és kedvező klímájának fenntartása érdekében, ezért
megőrzésük kiemelt cél.
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5. A településkép minőségi formálására vonatkozó ajánlások
Az ajánlások megfogalmazása előtt hangsúlyozni kell, hogy a település helyi
építési szabályzata minden egyes telket a beépítési sajátosságok alapján vagy a
tervezett állapot elérését megcélozva övezetekbe sorol.
Egyes övezetekre egyértelműen rögzíti a helyi építési szabályzat, hogy mit lehet
építeni. A hogyan nézzen ki kérdésre azonban csak részben ad eligazítást.
A következő ajánlások a helyi építési szabályzat kiegészítéseinek,
magyarázatainak tekinthetők.
Közterület
A kialakított mérnöki szerkezet, a kialakított közterületi szélességek a közművek
elhelyezését biztosítják
- Ajánlott a telkek közterületi határain, azaz előkertekben őshonos lombhullató
fák, ezen belül is a hagyományos, tájra jellemző gyümölcsfák vagy utcában
egységes karakterű, telkeken átívelő, azokat összekötő fatelepítések
Telekhasználat
- a lakó, a gazdasági és pihenő funkció egyaránt elhelyezhető a kialakított
telkeken.
- a különböző funkciók gyakorlását a jó szomszédság elvével célszerű
összehangolni.
- a kertek lombhullató faállományának megőrzése lényeges feladat, és kerülendő a
homogén, nagy tömegben történő örökzöld telepítéseket.

Épület
- nyugodt építészeti részletképző elemekkel megvalósított épületek kialakítása
javasolt
- az épületek megjelenésének tükröznie kell azok funkcionális mivoltát, felesleges
díszítőelemek használata nem ajánlott
- földszintes vagy tetőteres épületek jellemzőek, és ennek a beépítési magasságnak
a megtartása javasolt
- magas, tömör kerítés kerülendő, az udvar közterület felőli zárását növényzettel
javasolt megoldani.

Minták lakóterületre
Tetőidom, épülettömeg

Az utcaszakaszon kialakult nagyságú és tetőidomú épületekhez kell igazodni, ez
biztosítja az egységes utcaképet.

Épület telepítése

Az egységes építési vonaltól eltérő épület-elhelyezés a beépítés ritmusát zavarja.
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Színezés

A harsány színek épültre nem valók, a növényzettel előidézett változatos
színhatások támogatandók.

A növényzettel zárttá tehető áttört kerítés esztétikus, a falszerű erődjellegű kerítés
ellenben nem az.
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6. Jó példák bemutatása
Épületek
Az elmúlt évtizedben jelentős közösségi épületek épültek. Ezek jó építészeti
minőségűek. Jó példaként említhetők.

Kézilabdacsarnok az elegáns funkcionalista épületek példája. A környezet
növényzetét megtartva, a sportterülettel szoros kapcsolatot tartva helyezték el.
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Az Agrárkereskedelmi Központ és a Kézilabdacsarnok között -szépen fásított
környezetben- kapott helyet a piac. Nyitottságával az új közösségi épületek jó
példája.
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Építészeti részletek
A történeti épületek finom részletei nem másolási célból, hanem az igényesség,
mesterségbeli tudás szemléltetésére kerülhetnek a jó példák közé.

Templom figyelmet érdemlő részletei
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Plébánia pártázata

Zöldterületek
Keskeny fák szegélyezte zöldsáv közepén lapburkolattal a „lélegző” felület jó
példája.

Vámpalota kerítésének míves zárása
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Az előkert kifut a közterületre, a köz és magánkertek találkozásának szép példája

Kerítés és járda közötti virágos sáv szép példája.
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7. Jó példák bemutatása: sajátos építményfajták
Díszes tábla fogadja az érkezőt.

Az önkormányzati intézmény táblája és a bolt tömbbetű felirata
mintául szolgálhat.

Kül-, és belterületen egyaránt igényes táblák igazítanak el.
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