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Tisztelt Somogysárdi Polgárok! Kedves Látogató! Somogysárd Településképi Arculati 

Kézikönyvét tartja a kezében, melyet 2017 őszén a településkép védelméről szóló 2016. 

évi LXXIV. törvény által előírt módon közösen alkottunk meg mi, Somogysárdon élők. 

Mind a lakóházak, mind a tágabb értelemben vett lakókörnyezetünk, a falu képének 

esztétikai minősége nagymértékben hozzájárulnak életszínvonalunk emeléséhez. A 

kézikönyv célja, hogy saját magunknak és leendő lakosainknak iránymutatásul 

szolgáljon a jövőbeni építkezésekhez. Ennek egyik eszköze, hogy községünk az általunk 

nagyra becsült természeti, építészeti és településképi értékeit méltó módon megőrzi az 

utókor számára. A kézikönyv megalkotásakor ezért fontosnak tartottuk, hogy nyitott 

szemmel vizsgálódva a falunkban összegezzük azokat az értékeket, karakteres 

jegyeket, apró szép részleteket, melyekre építve a jövőbeni építési tevékenységekkel 

kapcsolatos elvárásokat meg tudjuk fogalmazni. Olvassák ezt a kézikönyvet annak 

tudatában, hogy ez nem egy lezárt mű, hanem egy jövőben is szabadon megújítható, 

bővíthető dokumentum. Szeretném megköszönni az arculati kézikönyv összeállításában 

véleményükkel, javaslatukkal közreműködő polgárok, civil szervezetek, szakemberek 

munkáját. Az további közös munka reményében üdvözlettel, 

 

       Fentős Zoltán polgármester 
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Tisztelt Lakók, Érdeklődők, Olvasók! 

A folyamatosan változó életünkben egyre nagyobb szerepe van a minket körülvevő 

térnek. Meghatározó az otthonunk, az utcák és végeredményben a település egésze is. 

A felgyorsult tempó tettenérhető a jogalkotásban is.  Ennek eredményeként adódott a 

lehetőség ezen Kézikönyv elkészítésére. Elsődleges célul tűztük ki az Önök minél 

szélesebb körű tájékoztatását, a lehetőségeik bemutatását, hogy az esetleges jövőbeli 

fejlesztéseik, felújításaik során rendelkezzenek megfelelő tájékozódási ponttal, 

információval. 

A könyv alkotóival együtt őszintén hisszük, hogy az Önök településének kialakult 

arculatát őrizni , óvni védeni szükséges, oly módon, hogy közben teret biztosítsunk az 

újnak, a korszerűnek is.  

Ebben a település vezetőivel együtt szívesen állunk a jövőben is rendelkezésükre. 

 

Tisztelettel: 

      Gáts András 

települési főépítész 

 

FŐÉPÍTÉSZI AJÁNLÓ  
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Egy település megjelenésében az elsődleges benyomást a természeti és az 

építészeti megjelenése adja. A települési arculati kézikönyv irányt mutat a település 

struktúrájának, hagyományainak, jellegzetességeinek bemutatásával az építészeti, 

utcaképi, arculati fejlesztéshez. Bevezeti az olvasót az építészeti értékek tárházába, 

hogy olyan házat tudjon építeni, ami a településhez, és tágabb értelemben a 

település földrajzi és társadalmi adottságaihoz illeszkedik. Az ajánlás nem kötött 

szabályt jelent, hanem irányvonalat, célja a valós értékek megismerése, 

sokfélesége, variálhatósága bizonyos esztétikai értékhatárok között, a település 

karakteréhez illeszkedő választási lehetőségek bemutatása. Az épületek mindig 

közvetlen kapcsolatban vannak szűkebb környezetükkel, közvetve a teljes régió 

összbenyomásával, stílusjegyeivel. 

BEVEZETÉS 
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Somogysárd címere 
 
 
A pajzs vörös mezejében álló kardot tartó lovak a 

település egyik legismertebb nevezetességére, a 

híres sárdi ménesre utalnak. A XVIII. században 

szerezte meg birtokul Sárd mezővárosát Somssich 

Antal, melyre Mária Teréziától Sárdi előnévvel 

együtt királyi adománylevelet szerzett 1746-ban. A 

család történelmi szerepére emlékeztet a koronán 

álló és nyílvesszőt tartó oroszlán, amely a 

Somssichok címeréből származik. 
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A község Belső-Somogy középső részén helyezkedik el, Kaposvártól kissé 

északnyugatra, a várostól mintegy húsz kilométer távolságban. A viszonylag nagy 

kiterjedésű határral rendelkező település északon Somogyfajsz és Pusztakovácsi, 

keleten Mezőcsokonya, dél-délkeleten Kaposfő és Kiskorpád községgel határos. 

A helység nyugati és délnyugati szomszédja Újvárfalva község és Nagybajom 

kisváros. Somogysárd északi határában fekszik Sörnyepuszta, amelyet az 1870-

es években csatoltak a községhez. Az egykori Sörnye része volt a ma már nem 

létező Szövécspuszta is, amely 1945 után néptelenedett el. A helység lankás 

felszínét három kisebb, észak–déli irányú völgy tagolja, ezek egyike Újmajornál, a 

másik a falu központjában, a harmadik pedig a nyugati határa mentén húzódik. 

Somogysárd átlagos tengerszint feletti magassága 160–170 méter, a déli terület 

ennél kissé magasabb fekvésű. 

 

SOMOGYSÁRD BEMUTATÁSA 
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Somogysárd a belső-somogyi falvak 
egyik jellegzetes képviselője. A Fő utca 
vonalvezetése út mentén spontán 
módon nőtt falu jellegét mutatja, a többi 
utca nyomvonal- és telekrendszere 
mérnöki tervezésű, szabályos, 
derékszögű rendszerű. A 60-as évektől a 
tanácsi- és termelőszövetkezeti székhely 
szerepkörből fakadó viszonylagos 
fejlettségének betudhatóan a falu régi 
portáinak jelentős része átépült, illetve a 
régi házak helyén új sátortetős, majd az 
országos divatot követve nyeregtetős, 
tetőtér-beépítéses és néhol emeletes 
házak is épültek. Ma a vegyes karakterű 
utcaképekben csak elszórtan találhatók 
meg a hagyományos jellegű fésűs 
beépítésű régi házak, a fennmaradottak 
szerint errefelé az egyszerű, tornác 
nélküli és csak szerényen díszített 
homlokzatok voltak jellemzőek. 
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Somogysárd történelmi felméréseken 
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Somogysárd vidéke már a rómaiak korában is lakott hely lehetett, erre 
utal a község belterületétől délnyugatra talált római kori régészeti 
lelőhely. Sárd a középkorban is jelentős falu volt, okleveles adatok 
szerint sorsa a közeli Csoknya és Hetes településekéhez volt hasonló, 
miután a középkor folyamán a Szerdahelyi Dersffy család birtoka volt. 
A középkorban a mai község területén négy település is fennállott: Sárd, 
Szövécs, Sörnye és Szentkirály. Szentkirályról feltételezhető, hogy itt 
valójában falu nem volt, csupán egy várkastély, és a hozzá tartozó 
szolgálók laktak itt. A török hódítást a környék kisebb várai (Bajom, 
Koroknya, Szentkirály, Sörnye, Fajsz) képtelenek voltak 
megakadályozni. A török uralom alatt Sárd környéke is csaknem 
teljesen elnéptelenedett. A hódoltság után csak Sárd népesedett be 
újra, és már a XVIII. században jelentős községgé vált, a környék 
legjelentősebb uradalma, a sárdi Somssich család központja itt fejlődött 
ki. Sörnyepusztán a XIX. században csak egy uradalmi major és egy 
kisebb kastély volt, majd a XX. század közepén vált faluszerű 
településsé. 
 

ÖRÖKSÉGÜNK 
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A belterülettől délnyugatra egy római kori lelőhely 
ismert. A középkori falu helye a helybeliek 
részéről ismert: a Tsz-major mellett az út déli 
oldalán emelkedő kis dombon állott a falu 
középkori temploma, amely átvészelte a 
hódoltságot, és csak a XIX. század végén 
bontották el. A belterülettől északra egy halastó 
délnyugati sarkánál állott a hagyomány szerint az 
egykori Szentkirály vára, sajnos régészetileg 
feltáratlan, a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi
Múzeum nyilvántartásában nem is szerepel. Ettől 
keleti-délkeleti irányban helyezkedik el a 
Szövécsi-rét lelőhely. A múzeumban lévő
terepbejárási útijelentés szerint a szántóföldeken 
tégla- és cserépmaradványok találhatók. Itt
állhatott a középkorban Szövécs falu, de ez nem 
bizonyított. A középkori Sörnye település helyét 
viszont a mai pusztától észak-keletre, az 
útijelentésben szereplő, Újsörnye felé vezető út 
közelében ismeretes török kori földvár-
maradvány környékén sejthetjük. Helye 
térképileg nem meghatározott. 
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Somogysárd műemlékei: 

- A Fő utca 12. (101 hrsz.) alatti volt Somssich-kastély a 18. század 
közepén épült barokk stílusban, később átépítették neobarokk 
stílusban. Kertje természetvédelmi terület. 

- A Szabadság téren (317 hrsz.) álló Római katolikus templomot 
Somssich Antal építtette 1755 és 1758 között, barokk stílusban. 

- A Szabadság tér 1. (327 hrsz.) alatti volt Betyár-csárdát az 1750-
es években szintén Somssich Antal építtetette. Vendégfogadó, 
kocsma volt a Somssich család tulajdonában. 
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  Helyi védett létesítmények: 

- Szt. Rókus kápolna - Kápolna u. - 83 hrsz. 

- Mária-kápolna - Árpád u. 16. - 337/1 hrsz. 

- Somssich-kápolna - Sörnyepuszta - 0296/2 hrsz.  

- Kastélypark - Fő u. - 101 hrsz. 

- Temetői kereszt - Temető - 236 hrsz. 

- Temetői kereszt - Sörnyei temető - 0296/20 hrsz.  

- Kereszt - Fő út - 250 hrsz.  

- Kereszt - Szabadság tér - 318 hrsz. 

- Jézus-szobor - Fő u. 73. - 263 hrsz. 

- Kereszt - Fő út - 546 hrsz. 

- Kereszt - Fő út 28. - 120/1 hrsz. 

- Kereszt - Petőfi u. 2. - 46 hrsz. 

- Kereszt - Kápolna u. - 83 hrsz.  

- Kereszt - Somogyfajszi út - 0262 hrsz.  

- Kereszt - Sörnyepuszta - 0296/2 hrsz.  

- Kereszt - Kossuth L. u. - 394 hrsz. 

 

Nyilvántartott régészeti lelőhelyek: 

- Újmajor I. lelőhely 

- Újmajor II. lelőhely 

- Sürgönyfási-dűlő 

- Szövécsi-rét 

- Szentmihály-puszta 

- Kishegy 

- Felső-Dolca 

- Szentkirályi-dűlő I. 

- Szentkirályi-dűlő II. 

- Szentkirályi-rét 

- 6. sz. halastótól K-re 

- Bánom-hegy 

- Soponya 

 



 
 

15 | Örökségünk 
  
 

 
 
 



 
 

Örökségünk | 16 

  



 
 

17 | Eltérő karakterű településrészek  

 

  

Egy település karakterét nemcsak a műemlék épületek, hanem a 
rá jellemző, hagyományos településszerkezet, a hagyományos 
utcaképek, az utcát alkotó jellegzetes házak, azok telepítése, 
tömege, homlokzata és részletei is alkotják. Ez az eltérő arculat 
ad egyéni, sajátos vonzerőt a településnek, az ott lakók és az ide 
látogató idegenek számára is.  
 

ELTÉRŐ KARAKTERŰ 
TELEPÜLÉSRÉSZEK 
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A település központja a Kastélykert és a 
római katolikus templom környezetében 
helyezkedik el. Itt találhatók a község-
központ intézményei, a művelődési ház, 
az általános iskola, az óvoda, a posta, az 
orvosi rendelő, a Betyár-csárda és a 
sportpálya is. A lakóterületektől 
markánsan elütő beépítettségű a terület.
A templom parkosított környezetben áll, 
ahol több emlékmű is helyet kapott. Az 
általános iskola lapostetős épülete nincs 
összhangban a település karakterével, 
ezért magastető elhelyezese javasolt. 
 
  

FALUKÖZPONT 
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A település legrégebbi területe a Fő utca 
mentén szerveződött organikus 
telekkialakítású lakóterület. Jellemző az 
épületek előkert nélküli, vagy csak pár 
méteres előkerttel történt telepítése. Így a 
házak előtt az utcafronton nem jellemző a 
növényzet telepítése. Ezt a feladatot, az 
úttest mellett lévő, néhol szűkös 
zöldterületnek kell átvennie. A terület 
egészét jellemzi a szellősebb, oldalhatáron 
álló beépítés. Vegyesen található az utcára 
merőleges és utcával párhuzamos 
tetőgerinccel létesült épület. A régi porták 
jelentős része átépült, illetve a régi házak 
helyén új sátortetős, tetőtér-beépítéses és 
néhol emeletes házak is épültek. 
  

TÖRTÉNETI LAKÓTERÜLET 
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A település fiatalabb részein az utcák 
nyomvonal- és telekrendszere mérnöki 
tervezésű, szabályos, derékszögű rendszerű. Az 
épületek több korszakból valók: az 1940-es évek 
előtt épült, olykor több mint 100 éves épületektől, 
az 1950 után, mintaterv alapján épült „kocka” 
házakon át egészen a modernebb kivitelezésű 
lakóépületekig. A terület egészére jellemző a 
szellősebb oldalhatáron álló beépítés. Egyaránt 
megtalálható az utcára merőleges és az azzal 
párhuzamos tetőgerinccel létesült, valamint a  
sátortetős épület is. A terület nagy 
változatosságában is meg kell ragadni a 
hasonlóságokat és úgy beilleszteni az új 
épületeket. Ilyen lehet a nem hivalkodó, sárga, 
fehér vagy pasztellszínű homlokzat, a nem tagolt 
tető és a természetes színű és alapanyagú 
tetőhéjazat. 
 

FALUSIAS LAKÓTERÜLET 
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Sörnyepuszta területén jelenleg 
91 db telek, de csak 20 db, 
többségében nagyon rossz állagú 
lakóház található elszórtan. A 
puszta infrastrukturális alap-
ellátottsága ugyan biztosított, 
mégsem fordult elő itt az elmúlt 
évtizedekben új építkezés. A 
puszta belátható időn belül 
gyakorlatilag el fog néptelenedni, 
és emiatt az Önkormányzat itt 
nem tervez további 
fejlesztéseket. Ha a puszta 
elnéptelenedne, elképzelhető, 
hogy a területen megjelenne az 
üdülési, illetve kertművelési 
jellegű hasznosítás igénye. 
 
 

SÖRNYEPUSZTA 
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ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ 

5

Ez a fejezet arra hivatott választ adni, hogy az egyes, 
különböző karakterű területeken a sajátosságok alapján 
milyen beépítési mód, és milyen épületek elhelyezése, 
milyen környezet kialakítása ajánlott, a település meglévő, 
kialakult képének megőrzése, és továbbfejlesztése 
érdekében. Egy településrész arculatához nemcsak az 
épületek, hanem az épület egyéb épített (kerítés, 
kiszolgáló műtárgyak stb.), és természeti környezete is 
hozzátartozik. Az társadalmi élet fejlődésével a 
környezetből kiszakadó épített környezet, elkerülhetetlen 
velejárója lett életünknek. Ugyanakkor az épített 
környezet a maguk épületeivel a legmeghatározóbb 
formáló erővel bírnak, mind negatív, de a törekvések 
szerint inkább pozitív irányban. A növényzet és a 
harmonikusan kialakított egyéb épített elemek, a 
harmonikus környezet kialakításának alapvető 
építőelemei. 
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TELEPÜLÉSKÖZPONT 

 
A településközpontok intézmény-
területeinek beépítése egyedi, 
sajátos feladat. Az ott elhelyezendő 
építmények funkciója megköveteli 
az egyedi foglalkozást, mind a 
telepítésben, mind a többi építési 
paraméter meghatározásában. 
Ebben az esetben is fonos feladat, 
hogy az ott elhelyett, illetve 
elhelyezni kívánt építmény 
illeszkedjen a településképhez, ne 
rontsa annak összhangját, 
látványát. 
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Magasság 

Az épületek magassága 
határozza meg egy utca keretét. 
A közel azonos magasságú 
épületek egységes arculatot 
alkotnak. A kisméretű eltérések a 
szomszédos épületektől nem 
zavaró hatásúak, de a túl nagy 
magasság különbségeket kerülni 
kell. Az újonnan épülő 
épületeknek a meglévő szom-
széd épületek (annak hiányában, 
a szemközti oldal, illetve a 
távolabbi épületek) magassá-
gához kell alkalmazkodniuk. 
 

FALUSIAS LAKÓTERÜLET 

 

Tetőhajlásszög 

Ezen területen jellemzően 30-45° 
közötti hajlásszögű, hagyo-
mányos formájú és színű 
cseréppel fedett épületek 
találhatók. Egyéb építőanyaggal, 
például hullám-palával fedett 
épületek, csak mint mellék-
épületek jelennek meg az 
utcaképet nem zavaró módon. A 
tetők egységes kialakítása 
rendezett ritmikát ad a 
településrésznek. 
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Telepítés 

A területen a lakó-
épületek oldalhatáros 
beépítéssel állnak, 
kisméretű előkertet 
hagyva az épület és a 
közterület között. Az 
előkert virágokkal, illetve 
zöld növényzettel 
történő beültetése is 
hozzájárul a falu 
természetközeli, meghitt 
megjelenéséhez. Az 
épületek az utcafronti 
telekhatártól egységes 
távolságra állnak, így 
harmonikus és nyugodt 
hangulatot kölcsönöz-
nek a település utcáinak.

Tetőkialakítás 

Jellemző a letisztult, utcára 
merőleges gerincű tető-
kialakítás, illetve kisebb 
mértékben az utcával 
párhuzamos. Az erősen tagolt 
tetőfelület kialakítása kerülen-
dő, mivel nem illeszkedik a 
meglévő épületek tetőfor-
májához. 
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Színek 

A település épületeire jellemző 
a visszafogott színhasználat, 
mind a homlokzat, mind a 
tetőfedés tekintetében. A fehér 
és a pasztell sárga szín a 
domináns az épületek 
megjelenésében. A tetőfedés 
anyaga általában cserép, 
hagyományos égetett agyagra 
jellemző színben. A környező 
épületektől eltérő, vagy az eleve 
harsány színhasználat a 
település kialakult képét 
tönkreteszi, a harmóniát 
felborítja. 

Az épületek és az 
utcavonal közötti előkert 
méretének nagy különb-
ségei, az utcasor túlzott ki-
be ugrálása rendezetlen 
hatást kel. Amennyiben 
mégis megjelenik egy 
nagyobb előkert ott 
célszerű a növényzettel, 
vagy kerítéssel ellen-
súlyozni a hatást, így 
visszabillentve az utca 
ritmusát egy harmoni-
kusabb kialakításba. 
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Telepítés 

A területek jellege miatt 
ajánlott az épületek 
telepítése során a 
megfelelő növényzet 
szükségességével is 
tervezni. Figyelni kell 
magának a területnek a 
védelmére, illetve a 
közelben lévő lakó-
területnek a védelmére. 

Magasság 

A meglévő épület-
állományra, és a terület 
közvetlen környezetre 
figyelemmel javasolt 
az új épületek magas-
ságának meghatáro-
zása, megtervezése. 

GAZDASÁGI TERÜLET 
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Tetőforma 

A területek hasz-
nálatának jellegéből 
adódóan javasolt az 
egyszerű tetőformák 
alkalmazása, a meg-
évő épületekhez illesz-
kedve. 

Anyaghasználat és színek

Az épületek színezésére a 
világos, pasztel színek 
javasoltak. A magastető 
csillogásmentes (matt) felü-
lettel alakítandó ki, a 
településképbe illő, jellem-
zően piros, barna, 
grafitszürke, vagy égetett 
cserép színben. 
 

Tetőhajlásszög 

A területeken a tető haj-
lásszöge igazodjon a már 
meglévőkzö épületekéhez. 
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Telepítés 

A táj szépségére, 
adottságaira figye-
lemmel az épületek 
elhelyezése során 
javasolt nagy figyel-
met fordítani annak 
megőrzésére. Ne az 
épületek uralkodjanak 
a tájon, inkább 
„éljenek” azzal együtt. 

Anyaghasználat és színek 

Az épületek színezésére a világos, pasztel 
színek javasoltak. A magastető 
csillogásmentes (matt) felülettel 
alakítandó ki, a környezetbe illő égetett 
cserép színben. 
 

Magasság, tetőhajlásszög és tetőforma

A zártkerben nem csupán a meglévő 
épített környezetre, hanem leginkább a 
természeti környezetre figyelemmel 
javasolt az új épületeknél, valamint a 
meglévő épületek esetében is azzok 
magassgának, tetőhajlásszögének és 
tetőformájának meghatározása, megter-
vezése. 

ZÁRTKERTEK 
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Az utcafront meghatározó 
látványa a kerítés, itt 
mindenféleképp a nem túl magas, 
áttörésekkel tarkított, csak 
lábazati magasságig falazott a 
példa. A teljesen tömör, 
átláthatatlan utcai kerítés 
kerülendő. Az építészeti arculatot 
az épületek mellett a kerítések is 
nagyban formálják, különösen 
azokon a településrészeken, ahol 
a házak előkerttel épültek. A 
teljesen tömör kerítésekkel 
övezett utcák csupán közlekedési 
csatornává válnak, az épületek 
elveszítik a közterülettel való 
kapcsolatukat. Áttört, növény-
zettel kombinált kerítéseket 
létesítsünk! Ne alkalmazzunk 
nád- vagy műanyag háló fedést 
és kerüljük az előregyártott 
kerítéselemek alkalmazását! 
 

KERÍTÉSEK 
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Az utcák és utcakép hangsúlyos eleme az 
épületeken kívül az előkert, és az oldalkert azon 
része, amelyre rálátunk az utcáról. Az előkertek 
minden esetben virágok (dísznövény) helye, az 
oldalkert ennél vegyesebb funkciót és képet mutat: 
pihenés, díszkert, parkolás területe. Zavaró hatást 
kelt, ha ezeken a részeken nem a tájra, és 
éghajlatunkra jellemző honos növényekkel telepítjük 
be ezeket a részeket (pl: pálmafa). Szerencsére a 
településben ilyen idegennek ható növénytelepítés 
nem található. 
Az egykori Somssich-kastély, valamint 8 ha-os 
parkjának tertülete 1978. óta természetvédelmi 
terület. A XVIII. sz. végén kialakított park eredeti 
növényanyagából több is megtalálható: taxusok, 
páfrányfenyő. 
 
 
 

KERTEK 

Telepítésre ajánlott növények 
listája: 

A közterületeken és magán-
telkeken a helyi klímának, 
talajviszonyoknak megfelelő, tájba 
illő növények alkalmazandók 
.  
Fák: zöldjuhar, korai juhar, 
vadgesztenye, enyves éger, nyírfa, 
díszcseresznye, platán, ezüst hárs.
Fenyők: hamisciprus, boróka, 
vörösfenyő, lucfenyő, tiszafa. 
Cserjék: som, mogyoró. madár-
birs, kecskerágó, aranyvessző, 
tűztövis, fagyal. 
 
 



 
 

35 | Építészeti útmutató 

 

  
HOMLOKZATKÉPZÉS 

A településen a hagyományos homlokzatképzés a jellemző, alacsony 
lábazattal és pasztellszínekkel, illetve fehér színnel. Az utcákban több 
helyen található visszafogott díszítéssel ellátott épület. A lakóházak 
általában egy, illetve két ablakkal néznek az utca felé. A közterületre 
párhuzamos tetőgerinccel épült házak rendelkeznek általában három-
négy ablakkal az utcafronti homlokzaton. A településkép meghatározó 
eleme az utcafronton megjelenő épülekek homlokzatképe. Figyelnünk 
kell azok karatkterét meghatározó elemeire. Ilyen meghatározó 
karakterelemek a homlokzati arányok megtartása, a nyílászárók 
méretei, a tetőformák, a színezés, illetve a díszítő részletelk.
Anyaghasználat tekintetében a természetes anyagok részesítendők 
előnyben (kő, faburkolat, tégla, vakolt felület). A településre jellemző a 
magas tetőforma, melynek héjalása sötétebb színű égetett agyag, 
világosabb színben agyagcserép vagy betoncserép javasolt. 
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A különböző korszakban épített épületek 
díszítésére jellemző az adott korban ott élő 
emberek egyénisége. A korábban épült 
épületek díszei finomabb, részletesebb 
elemekkel rendelkeznek. Az épületek 
oromzatán egy vagy két díszített nyílás van, 
amelyek funkciója mára már az épület jelenlegi 
használatától függően megváltozhatott. 
Később, az 50-es, 60-as években épült 
épületek díszítése egyszerűbb, jellemzőjök a 
geometrikus díszítőmotívumok. Az egyszerű, 
de igényes, jól megtervezett és kivitelezett 
részletek, díszek az épület értékében és 
megjelenésben is pluszt adnak. Ilyenek például 
a burkolati elemek, párkánytagozatok, fa 
szerkezeteken faragások (pl. tornác), eresz, 
bádogozás. A településen járva, 
felfigyelhetünk múltunk örökségére és 
környezetünkből merítve a település 
arculatához illeszkedő értéket teremthetünk 
építés vagy felújítás során.  
 
 
 

RÉSZLETEK 
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UTCÁK, TEREK 

6

Somogysárd utcáiban a zöldfelületek 
arányai jónak számít, a házak a 
közlekedési területtől több méterre 
helyezkednek el. A település 
intézményei környezetében fekvő 
zöldterületek gondozottak. Az 
intézmények (óvoda, iskola) kertjeiben 
is jelentős a zöldfelületek nagysága 
ahol megfelelő tér áll rendelkezésre 
játékra illetve sportolásra. Amennyiben 
lehetőség nyílik rá, ezen zöldfelületek 
nagyságát szükséges lenne tovább 
növelni és a megfelelő funkcióval (pl.: 
felnőtt sport játszópark) megtölteni. Az 
utcafásításnál ajánlott az őshonos 
fafajok ültetése (pl.: hárs, juhar, nyár). 
 
 

A virágos, zöld utcák, gondozott központi terek, 
régi megromlott betonjárdák helyett térköves 
járdák, foghíj telkek beépítése, jól megtervezett 
vízelvezetés fontos hozzátartozói az élhető, 
esztétikus településnek. A porták, előkertek, 
kerítések karbantartása és tisztán tartása nagyon 
fontos hatással van a falusi közkép kialakítására. 
Nagyon fontos az utcabútorok egységesítése, 
karbantartása, esetleg a reprezentatívabb részek, 
épületek díszvilágítása. 
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HIRDETÉSEK, REKLÁMTÁBLÁK 

7
Hirdetések és reklámtáblák, óriástáblák megjelenése nem jellemző a településen. Mivel ezek nagy 
szerepet játszanak a településkép megítélésében, így településüknek önkéntes alapon nem szabad 
történnie. Reklámhordozó vagy tájékoztató jellegű táblák helyét, méretét és alapanyagát 
mindenképp a településre jellemző, hagyományait tisztelő módon kell megtervezni és elhelyezni.  
Ajánlott a lakosok által használt területeken – buszmegállókban, parkokban – elhelyezni, amire fel 
lehet használni az ott található utcabútorok (pad, buszváró, köztéri hulladékgyűjtő) felületét. 
Óriástábla és henger reklámfelület elhelyezése településképi szempontból kerülendő, nem ajánlott. 
Az önkényesen, akár magánterületen kihelyezett reklámtáblák kihelyezését tiltani kell. A megjelenő 
reklámfelületek elhelyezése, formája is fontos szerepet játszik a település képének alakulásában. 
A reklámhordozó formájára, illetve elhelyezésére egységes mintát javasolt kialakítani. Arra kell 
törekedni, hogy ezek az egész településen egységesek legyenek, stílusukat tekintve lehetnek 
hagyományos vidéki anyaghasználatúak, mint például a fa, de elképzelhetőek modern 
formatervezett változatban is. A település adottságaira, természetközlei elhelyez-kedésére 
figyelmmel a reklámfelületek megjelenésében ajánlott mind nagyságában, mind színében a 
visszafogottság, a harsány külső kerülése. 
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