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Bevezetés |3 

 

  

  
Az Alföld rónáján található Kétsoprony község, 
melynek környezeti adottságaiból, történelmi 
és kulturális értékeiből, az alapítás óta eltelt 
időben, kialakult a maga sajátos (alföldi) 
arculata. A településképi arculati kézikönyv 
feladata, hogy ezeket bemutassa, valamint 
hogy hozzájáruljon a település természeti és 
épített örökségének megőrzéséhez. Ehhez 
kívánunk támpontot nyújtani a községben 
építkezni vagy felújítani kívánók számára. 

BEVEZETÉS 1 
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Azt szeretnénk, ha a kézikönyv szemléletformáló 
hatással lenne az építésre vagy felújításra
vállakozók számára. Fontos, hogy ha bárminemű 
építkezésbe vagy felújításba fogunk, vegyük 
számításba az adott utca arculatát, továbbá egész 
Kétsopronyét is.  
Ezt a folyamatosan bővülő dokumentumot egy 
kiindulópontnak szánjuk, nem tekintjük lezártnak. 
Bemutatunk javasolt építészeti megoldásokat, 
szemléltető ábrákkal és helyben készült fotókkal 
kiegészítve, mindezt a helyi építészeti 
hagyományokat szem előtt tartva. Ugyanakkor 
ismertetünk kerülendő példákat is, nem
Kétsopronyban készült fotókkal.  
Bízunk benne, hogy Kétsoprony településképi 
arculati kézikönyve segítségére lesz az építkezni 
vagy felújítani vágyók számára! 
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Kétsoprony község Békés megye középső részében található, a 
békéscsabai járásban. A település külterületén halad a 44-es 
számú főút, innen bekötőúton közelíthető meg a falu. A teljes 
lakónépessége a 2015-ös adatok alapján 1330 fő. 

Kétsoprony neve ószláv eredetű (sopa: karám, fészer, szín). 
Valamikor két helységből állt. Templommal már az Árpád-korban 
rendelkezett. Mátyás király idejében Keth-Soprony, majd Sopron, 
1560-ban Ket-Sopron, 1557-ben pedig Mezőkén Söbrön néven 
említik. A XVIII. század közepén Mező-Két-Sopronnak nevezték, 
ma újra Kétsoprony a neve. Fényes Elek, még, mint Nagy-Sopron 
pusztát említi 1870-ben. Szláv eredetű neve alapján 
feltételezhetjük, hogy hajdani keletkezése a népvándorlás korára 
nyúlik vissza. Egyik 1773-ból származó okmány úgy emlékszik meg 
róla, hogy akkor „még meglátszottak a hajdani soproni templomnak 
fundamentumai, s a nép állította, hogy az anyagot a török hordta el 
Gyulára és Szarvasra.”  
Az Árpád-korban a szekcsői Herczeg (Dunaszekcső) család kezén 
találjuk, majd Mátyás idejében az Ábránffyak birtoka. Zsigmond 
idején királyi adományként a Hédervári család kapja meg. Később 
V. László kezére kerülhetett, mert 1455-ben ő adományozta 
Hunyadi Jánosnak. Hunyadit az aradi káptalan minden 
ellentmondás nélkül be is iktatta birtokába.  

A két különálló falunak külön-külön földesura volt, akik külön bírákat 
is tartottak. 1563-ban már 53 család lakta a települést, tehát a 
lakosok száma körülbelül 280 körül mozgott.  

Az itt lakók a török hódoltság első idejét jól bírhatták, mert számuk 
nem csökkent, hanem emelkedett. 

KÉTSOPRONY BEMUTATÁSA 2

1. térkép: Az Első Katonai Felmérés (1763-1787). Lent az általános iskola és a temető. 
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2. térkép A Második Katonai Felmérés (1806-1869), lent Szent István szobor és a” falu határa” 

A 16. század végétől azonban már nincs adat a két faluról, tehát 
ebben az időben pusztulhatott el. 1723-ban Harruckern-birtok lett. 
Az új földesúr nem gazdálkodott ezen a vidéken, hanem 
Kétsopronyt is kiadta bérlőknek. Ekkor olvadt össze Csaba és 
Nagy-Soprony határa, s ettől az időtől kezdve Csabáról is 
igazgatták az önálló község megalakulásáig. 

A mai falu környékén csak lassan alakult ki a tömöttebb település, 
ennek magyarázata főleg az, hogy a kétsopronyi határban a bérlők 
állandóan váltogatták egymást, nem telepedtek le, s emellett a 
jobbágyok sem tudtak földhöz jutni. 

A népesség szaporodásával Békéscsaba jobbágysága egyre 
fokozottabban rászorult a pusztabérletre. Ezek a bér- vagy 
árendaföldek szoros értelemben nem viselték magukon az 
úrbériség jegyeit, de azáltal, hogy folyamatosan, megszakítás 
nélkül birtokolták a jobbágyok, lényegében a parasztbirtok szerves 
részét alkották. Az ilyen egyetemlegesen bérbevett jószágokat, a 
község maga parcellázta fel lakói között. Békéscsaba 
felvirágzásában nem kis részben a pusztabérletek játszottak 
szerepet.  

Halmos Béla Békéscsaba és környéke területrendezésének 
települési kérdéseivel foglalkozó tanulmányában ezt írja: 

„Csaba földrajzi fekvésében lappangó helyzeti erőket, éppen 

környékének pusztulása és újratelepülése mozdította meg. 

Harruckern János 1718-ban Gömör megye kishanti részéből ág. 

ev. vallású tót jobbágyokat hozott Csabára.” A következő 

évtizedekben, sorozatos adományozásokkal, a Csaba körül 

elpusztult középkori falvak (beleértve Mező-Kétsopronyt is)

határainak kisebb-nagyobb részeiből, kialakította a megnépesített 

Csaba falu óriási (56 7099 kat. holdnyi) új határát.  
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 A XVIII. században, a földművelés általánossá válásával megindult 
a város hatalmas határának „betanyásodása”. 

A falutlan mezőháti tanyavilág, Békés megyei részének majdnem 
közepén, a városoktól messze, egészen későn (1876) telepített 
Kondoros falu alá délkelet felől (átlag 8 kilométerre) benyúló és 
Békéscsabának a legtávolabb (átlag 17 kilométerre) eső sopronyi 
határcsücsökben, három párhuzamos dűlőút két oldalán, három 
majdnem útifalu-szerűen zárt tanyasor épült ki. Mindezek a 
tanyagócok a tanyatelepülés túlfejlődésével önként is megindult 
„falvasodás” kiinduló bázisaivá lettek.  

(Gerendás 1923-ban, Mezőmegyer 1927-ben vált ki.)  

Kétsoprony településszerkezetét vizsgálva, az egykori tanyasoros 
településszerkezet a mai napig jelen van, ilyen például a Kereszt-
sor, a Szeszfőzde sor, vagy a Kutyaszorító elnevezésű dűlőutak 
mellé települt rész.  

A község központi része falusias karakterűvé alakult, szabályos 
utcaszerkezet, hosszúkás telkek és sűrűbb beépítés jellemzi. 

Itt található a község temploma és fontosabb középületei, A 
polgármesteri hivatal,  a művelődési ház, illetve az orvosi rendelő, a 
védőnői szolgálat, az élelmiszerbolt és a posta is a központi részen 
kapott helyet. A településen általános iskola és óvoda is üzemel. 

A XVIII. századi betelepítések hatására, a községben a mai napig 
jelentős számú szlovák kisebbség él a magyar lakossággal 
békességben. 

A település címerében fellelhető, gabonakalászokból álló “csokor” 
azt hangsúlyozza, hogy a lakosság hajdan is, ma is mezőgazdasági 
munkával keresi meg mindennapi kenyerét. 

 

Kétsoprony főutcája, a Dózsa György út, háttérben a templommal, jobbra, lent a művelődési 

ház. 
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A mai templom 1938-ben épült, a régi helyett.  

Az első plébániáról már 1552-ben említést tesznek. A helyi lelkészséget 1942-
ben szervezték meg, plébániai rangra 1972-ben emelték. Az épület maga 
egyhajós, homlokzati tornyos, egyenes szentélyzáródású. A torony a homlokzati 
középvonaltól jobbra helyezkedik el, a homlokzat síkjából enyhén előrelépve.  

Az épület homlokzata keretezett.  A Millennium emlékére állították a katolikus 
templom előtt elhelyezkedő Szent István szobrot. A kőből faragott szobor magas, 
díszített posztamensen áll. Szent István baljával kardját markolja, jobbjában 
országalma, fején a Szent Korona, háta mögött zászló látható. 

Szent István király katolikus templom és környezete 

3ÖRÖKSÉGÜNK, ÉRTÉKEINK 
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A település közigazgatási területén található egyedi tájértékek kataszterezését a 
Debreceni Egyetem TTK Tájvédelmi és Környezetföldrajzi tanszéke végezte 2010. 
évben.  
A kutatás során a csatolt térképen jelölt tájértékeket vették számba: ide tartozik például 
a polgármesteri hivatal előtti park (jobbra), a Dózsa György úton, a park szélén 
található kút és köztéri óra (bevezetőben), illetve a település múltjából származó 
településszerkezeti és épített értékek (Bikács sor, Kereszt sor, Pálinkafőzde sor). 
A törvény erejénél fogva védelem alatt áll a község területén lévő, 0. kategóriájú 
kunhalom. 

A település közigazgatási területén található egyedi tájértékek 



 
 
10 | Örökségünk, értékeink 

 

  

Egyedi tájértéket képvisel a 44-es számú főút melletti feszület
(balra, fent) és facsoport (mely helyi jelentőségű védett természeti 
érték, jobbra, fent), lent a II. világháborús emlékmű, Mladonyiczky 
Béla szobrászművész alkotása, és a Dózsa György úti parkrészlet. 
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  A képen az egyedi tájértéknek nyilvánított Kereszt sor egy részlete látható. 
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KÉTSOPRONY 

Kétsopronyban - az arculati jellemzők tekintetében 
– négy eltérő karakterű területrész különböztethető 
meg. A karakterek felosztása nem feltétlenül 
földrajzi, inkább építészeti, arculati szempontok 
szerint történt.  

Az első, a falusias lakóterületeket foglalja 
magában a település központi részén, amelyek 
lakóházakat és néhány fontosabb középületet 
tartalmaznak.  

A második karaktert, az általános tanyás 
mezőgazdasági területek jelentik, különböző 
helyen, nem összefüggő területen.  

A településen, több helyen, kül- és belterületen 
egyaránt találunk gazdasági üzemi területeket. 
Ezeknek a területeknek az építészeti megjelenése 
jelentősen eltér a falu általános képétől, más a 
telekméret, magasság, telepítés, ezért önálló 
építészeti karakterként határoltuk le, ez a harmadik 
építészeti karakter. 

Negyedik pedig, a külterület beépítésre nem szánt 
része, mezőgazdasági területek, vagy horgásztó. 

ELTÉRŐ ÉPÍTÉSZETI KARAKTEREK 
BEMUTATÁSA 4
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Kétsoprony falusias településrészek 
Kétsoprony központi része többutcás, szabályos szerkezetű 
település, ahol a fésűs beépítés a meghatározó. A falu 
településszerkezete még idézi az eredeti formáját, a település 
parasztházai viszont már többnyire eltűntek, vagy jelentősen 
átalakított formában jelennek meg. Az eredeti telepítés az 
utcára merőleges volt, ami a II. világháború után készült 
épületek esetén már megváltozott. A lakóházak előkerttel 
kapcsolódnak a közterülethez.  
Az épületek építészeti formavilága, kora változatos, jelentősebb 
számban találunk a II. világháború után épült sátortetős 
típusházból, a kockaházakon túl megjelennek a többszintes 
épületek is. A széles utcákon nagy zöld előkertek vannak, a 
település ligetes jellegét erősíti a központban található több, 
szépen gondozott park is.  
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  Kétsoprony községben az alföldre jellemző lakóházak épültek. A XIX. 
század végéről, illetve a XX. század első felében épült parasztházak a 
térség hagyományos lakóházai, amelyek a település tanyás területekein 
maradtak fenn. 

A 2-3 szobával és egyéb helyiségekkel rendelkező parasztházakat az 
utcára merőleges helyzetben építették, téglaalappal, amelyen vályog
anyagú felmenő fal nyugszik. Formájuk, kivitelezésük függött a 
tulajdonos anyagi helyzetétől, illetve nemzetiségétől egyaránt.
Kétsoprony lakóházai a hosszanti kialakítás mellett egy, vagy két 
ablakkal néznek az utcafrontra. Tetőformájuk a nyeregtető, esetleg 
kontytető, jellemző héjazati anyag a nád, vagy a cserép. A XIX. század 
végétől a ház jellemző eleme az oldaltornác. Az oszlopok fából, vagy 
égetett téglából készültek. Az ólak, gazdasági épületek, egyéb a falusi 
parasztsághoz köthető építmények a falusi, tanyasi porta részei. 

Építészettörténeti előzmény bemutatása 
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Kétsoprony, általános tanyás mezőgazdasági területek 

A település hosszú időn keresztül Békéscsaba külterületének része volt, ekkor 
alakult ki az a néhány utca, amely megőrizte a korabeli településszerkezetet. (A 
bemutatás fejezetben leírtuk a település kialakulásának folyamatát.)  

A mai 44-es főútról leágazó, arra merőleges dűlőutakra vannak felfűzve a 
tanyasias beépítésű épületek. Ezeknek, az Alföldre jellemző karakterű
területeknek az építészeti megjelenése eltér a falusias településközponttól, a 
telekszerkezet tájértéket képvisel és megőrzésre javasolt, ezért a Települési 
Arculati Kézikönyvben külön karakterként foglalkozunk velük. 
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  Kétsoprony, ipari-mezőgazdasági üzemi területek 

A településen, több helyen, kül- és belterületen egyaránt, találunk gazdasági 
üzemi területeket. Ennek a területnek az építészeti megjelenése jelentősen 
eltér a falu általános arculatától. 

A jelentősebbek közülük, a Dózsa György úton, belterületen (baloldalon, lent), 
a 44-es számú főút mellett (jobb oldalon, alsó kép mutatja) és a Bikács soron 
helyezkednek el. Ezen kívül van struccfarm is. 
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Kétsoprony közigazgatási területéből a mai napig a mezőgazdasági területek 
foglalják el a legnagyobb hányadot. A község határában találunk horgásztavat 
is. A tulajdonosi jogokat a Dugovics Titusz Horgászegyesület gyakorolja, 
békéscsabai központtal. Területe: 0,9 hektár. A telepített és fogható halfajok: 
ponty, amur, süllő, csuka. 

A tó és a mezőgazdasági művelés alatt álló a területek beépítése nem indokolt 
és nem tervezett. 

Kétsoprony külterület, beépítésre nem 

szánt területek 
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Az építészeti útmutatóban szereplő 
ajánlásainkkal szeretnénk segítséget 
nyújtani építész és építtető számára, 
hogy a településen olyan épületeket, 
épületfelújításokat valósítsunk meg a 
jövőben, amelyek megőrzik a település 
egyedi hangulatát. 

5ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ 

TELEPÍTÉS 

Kétsoprony község falusias 
lakóterületeinek nagyobb részén az 
előkertes telepítés a jellemző. 

A településen kezdetben, az 
oldalhatáron álló, utcára merőleges 
rendszerű kialakítás a leginkább 
jellemző (jobb oldali ábra), a II. 
világháború után épületek esetében ez 
már gyakorta megváltozott.  

Új ház építésekor, javasolt az utcában 
meglévő épületek telepítéséhez 
illeszkedni. Az épületet indokolatlanul 
visszahúzni, vagy elforgatni a jellemző 
tengelytől nem javasolt. (Jobb felső 
képen látható a helytelen telepítés.) 

ÁLTALÁNOS BEÉPÍTÉSI AJÁNLÁSOK Kétsoprony, falusias lakóterületek 

Példa a településen helyes telepítésre. 
Az azonos méretű előkertek adják meg az 
egységes az utcaképet. 
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Példa a településen tetőhajlásszög és 
magasság illeszkedésre. 
 

MAGASSÁG 

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

Kétsopronyban általában az 
egyszintes házak a jellemzők, de 
egyes területeken találunk emeletes, 
többszintes épületeket. A tervezett 
építménymagassággal a szomszédos 
házakhoz ajánlott illeszkedni, 
általános esetben javasolt az 
egyszintes kialakítás. 

TETŐHAJLÁSSZÖG 

A község falusias részein a meglévő 
lakóépületek tetőhajlásszöge 
javarészben 35-45 fok között van. 

A meglévő település szövetbe épülő új 
házak is hasonló tetőhajlásszöggel 
épüljenek, mint környezetükben lévők. 

A Településképi rendelet szerint a 
Mikszáth Kálmán utcától délre, a 
belterület határán fekvő új 
lakóterületen ettől eltérő hajlásszögű 
lakóépület is építhető. 
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TETŐFORMA 

A település falusias karakterű részein
fellelhető tetőformák, általában 
kontyolt nyereg-, vagy sátortetők. 

A nyeregtetős, vagy ritkábban 
sátortetős házakból álló utcaképbe 
nem javasolt tördelt, összetett 
tetőformájú épület, igyekezzünk a 
szomszédoshoz hasonló kialakításra. 

Kétsoprony fiatal település. A
belterület falusias karakterű részén, a 
település szélei felé az utóbbi 15 
évben épült házakat is találunk. A 
modern építészet formái kellő 
körültekintéssel beilleszthetők a 
meglévő településszövetbe.
Lapostetős lakóház tervezésekor, az 
építés megkezdése előtt szakmai 
konzultáció, építési engedély köteles 
tevékenység esetén településképi 
véleményezés szükséges. 

Példa a településen a hagyományos 
értékekhez illeszkedő tetőformára.  
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Példa a településen megfelelő 
színhasználatra. 

Javasolt fehér, vagy világos 

tónusú, pasztellszínű vakolat, sötét 
színű nyílászáró. 

 

SZÍNEK 

A homlokzatok színvilágára a település
központi részein a világos színek a 
jellemzőek, új építésnél és felújításnál 
is ajánlott a fehér, vagy a 
pasztellszínek világos árnyalatainak 
használata. Kerülni kell a harsány, 
élénk színeket.  

Nem elfogadhatóak a rikító 
fémlemezfedések vagy burkolatok 
sem. 
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KERÍTÉS 

A településen fontos az utca és a 
lakóingatlan területének 
elválasztására szolgáló kerítések 
egysége. Kétsoprony községben 
hagyományosan az áttört kerítés a 
jellemző.  

Korai előzménypéldák a vessző-, 
vagy léckerítés (például, bal alsó 
kép).  

A kezeletlen felületű, tömör, beton 
elemes kerítés kerülendő. 

Kerüljük a teljesen áttört nád-, vagy 
drótfonatos kerítést az utcafronton.  

 

Jellemző példák: 

Javasolt a faanyagú léckerítés.  

A hasonló magasságú kerítés 
településképi szempontból előnyös
(lásd jobb szélső kép), igykezzünk 
anyag- és színválasztásban is 
illeszkedni.  
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TELEPÍTÉS 

A fent nevezett településrészek soros tanya 
szerkezettel épültek, ahol az épületek a 
telken a dűlőút közelében, arra felfűzve 
helyezkednek el. A főépület jellemzően az 
útra merőleges telepítésű, a további 
épületekkel együtt sok esetben belső védett 
udvart keretez. A telken az úthoz képest 
jelentősen visszahúzni, a mezőgazdasági 
területrész kárára építeni nem javasolt. 

SZÍNEK 

Az épületek falainak színezésére javasolt a 
fehér szín. Kerülni kell az erős, harsány, 
színeket! 

 

 

 

Kétsoprony általános tanyás településrészek 

A Kereszt sor, Bikács sor, Kutyaszorító és 
Szeszfőzde sor nevű dűlőkön épült 
településrészek beépítési vázlatait olyan az 
esetekben mutatjuk be, amikor az eltér a 
falusias településrészekre vonatkozó 
ajánlásoktól, vagy javasolt kiemelni, 
megkülönböztetni.  

Jó példa a településről, a fenti sematikus képen 
látható tanya épületegyüttes.  

Az épületek három oldalról lazán keretezik a 
csaknem négyszögletes udvart. Az épületek 
mögött mezőgazdasági terület helyezkedik el. A 
homlokzati vakolat színe fehér. 
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MAGASSÁG 

A tanyás településrészeken a 
földszintes kialakítás a jellemző, 
épületfelújításoknál, esetleges új 
építésnél is egyszintes kialakítással 
kell tervezni. 

 

 

TETŐHAJLÁSSZÖG, TETŐFORMA 
tekintetében, a központi területhez 
hasonlóan, 35-45 fok közötti
tetőhajlásszög javasolt. A manapság 
divatos, „mediterrán” 
tetőhajlásszögű, tetőformájú ház 
nem illeszkedik a település tanyás
részeinek karakterébe, ezért ez a 
forma kerülendő. 

KERÍTÉS 

Ezeken a településrészeken javasolt 
az alacsonyabb, áttört fakerítés 
építése.  

Az áttört kerítés, vagy kertkapu 
növeli az átláthatóságot. 

Kerüljük a teljesen áttört nád-, vagy 
drótfonatos kerítést az utcafronton.  
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KERÍTÉSEK 
Kétsopronyban számos lakóház kerítését szépen felújították az 
utóbbi években. Korábban a kerítések általában lábazat nélkül 
készültek, ma gyakran találunk oszlopokkal, lábazattal erősített
térelválasztásokat.  

Javasolt a fakerítés színét sötétebb színekből választani, a 
lábazat anyagát pedig természetes anyaggal burkolni.  

Sok szép példát találunk a településen fakerítésre. A bal felső 
kép azt mutatja, hogy a hasonló anyagú és magasságú kerítés 
egységes utcaképet eredményez. 
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Kétsopronyban az épület és az utca között lévő előkertek az 
áttört kerítéseknek köszönhetően vizuálisan szinte az utca 
részét képezik. 
A településre széles utcák, az utcákon az úttest és a járda, 
illetve a kerítés között, zöldfelületi sáv jellemző.  
Javasolt lakóházunk előtt, a közterületen lévő szegélyeket, 
csapadékvíz elvezető árok partját is gondozni, mert az is a 
miénk.  
Találunk erre is szép példákat a községben, például jobbra a 
Dózsa György úton található széles zöldterületre szép 
virágokat ültettek. 

KERTEK 

Előkertek, utcák 
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Lent gazdasági épületek az udvar hátsó részében a településen, 
fent szép példák pihenőkert kialakításra, a felső két kép nem a 
településen készült: 
 

A falu életében fontos szerepet töltött be a mezőgazdaság. A 
lakóházak mellett, mögött elhelyezkedő kertet az emberek 
megművelték. Még ma is találunk arra példát, hogy a teljes hátsó 
kert művelésre kerül (lenti kép), egy szépen rendben tartott, 
megformált konyhakert, esztétikai értéket is hordozhat.  

A XXI. században a kert már a pihenés színtere is, amelyben a 
haszonkert mellett a pihenőkert is helyet kaphat, egy szépen 
gondozott gyep, színes virágok az emberek lelki nyugalmát is 
erősíti. Az udvarban elhelyezhető, épített kerti tűzhely a gyakorlati 
haszna mellett az udvar dísze is lehet.  

Javasolt az éghajlatnak, a táj jellegének megfelelő növények, 
virágok ültetése. 

Pihenőkert, udvar – falusias településrészek 
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  Pihenőkert, udvar - tanyás településrészek 
 
A tanyák az aktív mezőgazdaság tevékenység következtében jöttek létre. 
A lakóházak mögött elhelyezkedő területet az emberek megművelték, 
megművelik. Még ma is találunk arra is példát, hogy a lakóudvarban is 
szép konyhakert kerül kialakításra (bal alsó kép).  

Az épületek által lazán körbezárt belső udvar fontos élettér. Találunk 
példát ma is élő, szépen rendben tartott udvarra.  

 



 
 

Építészeti útmutató |29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TETŐK, ANYAGHASZNÁLAT 

Településképi szempontból javasolt héjazati anyag a cserép,

illetve a 60-as évek után épült épületek esetén a betoncserép is. 

Szép példák megfelelő fedési anyagra. 

Kerülendő a településképi és egészségi szempontból káros 

hullámpala. Nem javasolt lakóházon a kék színű, fém hullámlemez, és a 
régi épületeken kerülendő a bitumenes zsindely. 
Nem a településen készült képek! 
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AJTÓK, ABLAKOK, KAPUK 

Jó példák a településről: 

Kétsopronyban az utcai homlokzatok hangsúlyos eleme volt 
az osztott üvegezésű faablak. A hagyományos 
parasztházakon az ablak mérete az épülethez volt igazítva, 
javasolt ezen a homlokzaton a nyílásméretet megtartani. 
Balra, fent látható példák a tanyás településrészről.  

A településen az áttört kerítések részeként, találunk néhány 
szép fakaput, ezek adják a kapcsolatot az utca és az udvar 
között. (A bal felső képen egy alacsony, áttört fakapu, amely a 
tanyás részeken jó példa, de nem a településen készült) 
Nyílászárók javasolt színvilága a barna, sötétbarna, esetleg 
sötétzöld. 
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Kétsopronyban sok épület épült a II. világháború után, 
amelyeknek homlokzati kialakítása változatos. 

A település lakóházainak jelentős részét a méretben 
nagyobb, általában a II. világháború után épült épületek 
jelentik. Különböző korok építészeti termékei jelennek 
meg, településképi szempontból meghatározóak a
sátortetős, két helyiségsoros típus „kockaházak”, amelyek 
léptékükben, magasságukban illeszkednek a ritka, 
fennmaradt régi épületekhez. A településen találunk 
néhány jellegzetes homlokzati kialakítású középületet is. 

HOMLOKZATKÉPZÉS, falusias lakóterület 



 
 
32 | Építészeti útmutató 

 

 

  

Kétsoprony tanyás településrészein, jellemzően hagyományos 
lakóházak annak, homlokzatukon az alföldi falvakra jellemzően két 
osztott üvegezésű faablak, a timpanonban leggyakrabban 
deszkaborítás található. Sajnos sok ház rossz műszaki állapotban van, 
vagy a különböző átalakítások során az eredeti homlokzat karaktere 
megváltozott. Tájértéket képviselnek, felújításuk javasolt. 

HOMLOKZATKÉPZÉS, általános tanyás terület 
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A település épületein, közterein találunk néhány érdekes építészeti részletet. 
Közterületen, vagy a lakóházak udvarán találhatók kutak, harangláb, vagy 
egy régi kémény, vagy kerítés részlete, melyek egyedi kialakításúak.  

Településképi szempontból lényeges a közterületeken lévő tárgyak igényes 
részletképzése, a terek, járdák burkolata. Anyaghasználatban preferáljuk a 
természetes anyagokat.  

A képeken néhány igényes, a településre jellemző részlet látható. 

 

RÉSZLETEK, ANYAGHASZNÁLAT 
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MAI PÉLDÁK 

Falusias településrész: meglévő épületek felújítása, átalakítása  

Napjainkban az energiaárak emelkedése következtében, a családi 
házak hőszigetelése egyre nagyobb teret kap, amely lehetőséget 
adhat a kockaházak újragondolására, nagyobb átalakítások nélkül is. 

Az átalakítás, felújítás során törekedjünk arra, hogy az épület a falu
építészeti karakterével, színvilágával harmonizáljon.  

Javasolt a házak világos tónusú vakolattal, fa zsalutáblás 
nyílászáróval, vörös, vagy barna színű cserépfedéssel történő 
átalakítása.  

Nagyobb nyílászárót a belső udvar felé nyissunk, ahol bővítésként 
fedett, vagy nyitott teraszt is kialakíthatunk.  

A képek nem a településen készültek. 
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  Tanya épületeinek feújítása, átalakítása bővítés 

Az Alföld jellegzetes letelepedési formája, a tanya, amely a szocialista 
mezőgazdasági átalakítás során sokat veszített jelentőségéből. A 
magánbirtokok újbóli megjelenésével, a fenntartható fejlődés igényének 
megfogalmazásával az országban több helyen tanyafejlesztéseket 
hajtottak végre.  
Az építészeti karakter megőrzésével, de az épületek formai és műszaki 
modernizálásával élhető, szép birtokközpontok jöttek létre. 

A jobb szélső képeken látható épület esetében nem lebontották, hanem 
felújították a rossz állapotú vályogházat és átrium jellegű védett udvart 
hoztak létre, két oldalszárny hozzáépítésével.  Az épület megjelenését 
barátságossá teszi a természetes anyagok használata, fehérre meszelt 
falakkal és a barna fa szerkezetekkel. 
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UTCÁK, TEREK 7
A településen főbb utcái a 44-es sámú főútra merőlegesen helyezkednek 
el. A Dózsa György út mellett vannak a település középületei. Az utca 
széles, kétoldalt széles zöldfelülettel. 

Kétsoprony utcáin általában zöldfelületi sáv és vízelvezető árok választja 
el a főutat az épületektől. Az utak a falusias településrészen többnyire 
aszfalt burkolatúak. 

Falusias településrészek 
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UTCÁK, TEREK - általános tanyás terület 

A tanyás településrészek soros tanya utcaszerkezetűek, a 44-es 
számú főútról leágazó dűlőutakra felfűzve helyezkednek el a 
telekhez kapcsolódó épületek.  Az utcák általában szilárd 
burkolattal nem rendelkeznek, a zöldfelületi jelleg dominál.  

Az épületek, építmények nem képeznek zárt utcát, egymás után, 
lazán kapcsolódnak az úthoz. 
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Kétsoprony sok szép parkkal, zöldterülettel rendelkezik, amelyekben emlékművek, 
szökőkutak találhatók. A településközpontban tájértéket képez az ősfás park.  

A községben van játszótér (jobb alsó kép). 

Parkok, terek, zöldterületek 
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HIRDETÉSEK, REKLÁMTÁBLÁK 8
Az épületek homlokzatára a színes fényreklám helyett a 

hagyományos cégérek elhelyezése javasolt, a házak 

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

A képek nem a településen készültek. 
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IMPRESSZUM 

A Települési Arculati Kézikönyvben felhasználtunk néhány, a település honlapján talált fényképet. 

A kézikönyvben szereplő fotók nem kizárólag a településen készültek!  

Az építészeti útmutató, a mai példák és a reklámhordózókkal kapcsolatos témakörökben szereplő 
javaslatok között, máshol készült fényképeket is beillesztettünk saját adatbázisunkból, hogy olyan 
mintákat tudjunk bemutatni, amely a település arculatát, karakterét kedvező irányba módosíthatja. 
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