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„Amikor a svábok 1712-ben csónakkal közeledtek a falu 

határához, és meglátták Kapos völgyében a szép dombokat, 

egymást kérdezgették, mondván: Tu sau? Így lett a - ’látod’ 

jelentésből - tu sau-ból (Du schau) Dúzs a falu neve” 
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Amennyiben egy település a fejlődése során 
nem szeretné elveszíteni önmaga – őseire 
emlékeztető – arculatát, a hagyományalapú 
falufejlesztés jelenthet számára megoldást. 
Mert a hagyomány nem egy szitokszó és nem 
egy merev, fejlődésképtelenségre kárhoztatott 
eszme, hanem a helyhez és kultúrához kötődő, 
ahhoz rögzített és annak továbbélését, 
fejlődését segítő emberi cselekvőkészség. 
Dúzs hangulatát alapjában határozza meg az 
építészeti hagyatéka, mely a helyi kulturális 
örökség részét képezi, és egyúttal reflektál a 
település színes múltjára. A Település Arculati 
Kézikönyv arra nyújt megoldást, hogy a falu a 
táji, építészeti értékeit, hogyan tudja átmenteni 
a jövőbe, anélkül, hogy mindez a fejlődése 
útjába álljon. A tanulmány egy olyan sorvezető, 
amely közérthető módon ismerteti azon jól 
meghatározható technikákat és eljárásokat, 
amelyek alkalmazásával a község 
karakteréhez jobban igazodó, értékálló 
épületek építhetők. Ez a dokumentum 
elsősorban az építkezni vágyók segítségére 
készült, de mindenki haszonnal forgathatja, aki 
érdeklődik a település egyedi karaktere, 
építészeti öröksége és jövőképe iránt. 



 
  

 

A népi etimológiával szemben Dúzs nevének eredete 

valószínűleg a XIII. században divatos szláv eredetű 

Dus személynévből származik. A krónikában először 

1230-ban említik Dúzsként az erdőkkel körülvett falut, a 

török időkben lakott volt, de a felszabadító háborúk 

alatt elnéptelenedett. 1740 és 1780 között, Mária 

Terézia uralkodása idején kezdődött meg a község 

újbóli betelepítése, főként német ajkú családokkal. A 

település szinte teljes egészében német nemzetiségű 

volt, egészen az 1946-os kitelepítésükig, mikor az 

ország különböző területeiről magyar családokat 

telepítettek a helyükre. Bukovinából 42 székely család 

érkezett, Budapest és környékéről 28 család jött, de 

települtek ide Biharból és Csongrádból is, összesen 7 

család. A falu lélekszáma a 1930-es évek végén 

meghaladta a 650 főt, melyet ezt követően sosem ért 

már el. Az év eleji adatok alapján 241 fő alkotta a 

település lakosságát, mely összetételét tekintve 

meglehetősen heterogén. Cigányok, magyarok, 

németek és székelyek egyetértésben élnek Dúzson.  
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Dúzs a Tolnai-hegyhát északi lankáin a Kapos –folyó 

völgyében, a Hőgyészt Dombóvárral összekötő út mellett 

fekszik. A település vonattal a Budapest-Dombóvár-Pécs 

vasútvonalon érhető el. A Mecsektől északra 

elhelyezkedő dombvidékre, a széles, hullámos 

dombhátak és többnyire egyenes völgyek a jellemzőek. A 

község a nagykiterjedésű síksági szántók és a folyó fölé 

emelkedő meredek hegyhát találkozásánál fekszik. Ebből 

kifolyólag a tengerszint feletti magassága 100-300 m 

között mozog. A talaj összetételét tekintve lösz az 

uralkodó, de északon, ahol a mezőgazdasági művelésre 

alkalmas területek fekszenek, ott inkább homokos. A 

települést gazdag vegetáció veszi körbe, melyre 

jellemző, hogy egykori végeláthatatlan erdeinek helyét 

sokfelé szőlőültetvények foglalják el, melyek a település 

nagyságához képest kiemelkedő méretűek. A 

megmaradt természetes erdők kisebb részben bükkösök, 

legnagyobb részben fenyvesek, illetve gyertyános- és 

cseres-tölgyesek, amelyek nagyvadak kedvelt élőhelye. 

Az erdőterületek többsége az Országos Ökológiai 

Hálózat, illetve a Natura2000 hálózat része. A szőlő 

parcellák és az erdő foltok váltakozása mozaikos táj 

benyomását keltik, amelyet a védett növények csak 

tovább színesítenek. Kiemelendő, hogy a löszös talaj 

miatt országos szinten is kimagasló hatóanyag-tartalom 

jellemzi a helyi gyógynövényeket. A domboldalakon a 

szőlőtermesztés régi múltra tekint vissza. Már a 18. 

században igen magas szőlőkultúra jellemezte a falut. A 

település volt egykoron Mária Terézia hivatalos fehérbor-

szállítója is. A talajadottságoknak és a klimatikai 

viszonyoknak köszönhetően Dúzson létesült az ország 

első filoxéramentes telepeinek egyike is. A község 

korábban a Szekszárdi borvidék völgységi körzetének 

tagja volt, jelenleg a Tolnaihoz tartozik. Dúzs borászati 

hagyományait napjainkban a Lehmann és Horváth Pince, 

illetve a számos háztáji termelő viszi tovább.  

 



 
  

 

 

A község területe 1203 ha, ebből belterület 38 ha. Dúzs 

belterületének szerkezete kialakultnak tekinthető, a 

csekély fejlesztési igények miatt szerkezetet alakító, 

jelentős változások nincsenek a közeljövőben 

betervezve. A település belterületének lakóterületi 

túlsúlya a meghatározó, mely egységes településszövet 

benyomását kelti. Dúzs többutcás szalagtelkes útifalu, 

amely mindösszesen öt darab utcából épül fel. 

Településképet tekintve a telkeknek az utcára néző 

végében helyezkednek el az alapvetően oldalhatárra 

épült lakóházak, beljebb következik a gazdasági udvar a 

gazdasági épületekkel. A telek belső vége legtöbbször 

veteményes vagy gyümölcsöskert. A környező 

településekhez hasonlóan Dúzson is három jól 

elkülöníthető háztípus figyelhető meg, melyek különböző 

korok eltérő építészeti igényeinek és lehetőségeinek a 

manifesztálódásai. Ezek pedig a 19. század végén, 

illetve a 20. század első felében épített németség jegyeit 

magán viselő parasztházak, a hatvanas évek elején 

elterjedt sátortetős Kádár-kockák, illetve a nyolcvanas 

évek végén uralkodóvá váló égbetörő, beépített tetőterű 

„alpesi” stílusú családi házak. A település tiszta, 

rendezett, gondozott, az infrastruktúra a 

csatornázottságot leszámítva teljes körű. Az óvodai 

nevelés, iskolai oktatás, az egészségügyi ellátás 

sajnálatos módon nem áll rendelkezésre Dúzson, csak a 

szomszédos Hőgyészen. A helyi lakosok hivatalos 

ügyekben a kiváló állapotban helyreállított polgármesteri 

hivatal dolgozóihoz fordulhatnak, mely a 

körjegyzőségben működő Szakályi Közös 

Önkormányzati Hivatalhoz tartozik. Az épület a település 

büszkesége, mely eredetileg az 1929-ben katolikus 

elemi népiskolának épült. Az épület virágos előkertjében 

áll a két világháborúban elesett helyi hősök emlékműve, 

valamint az utca túloldalán található a Szent György 

vértanú tiszteletére szentelt római katolikus templom. A 

polgármesteri hivatal, illetve a templom alkotja már 

évszázadok óta a település központját. 
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Az Örökségünk című fejezetben a településképi szempontból 
meghatározó táji és természeti értékeket, illetve építészeti és 
településképi jellemzőket ismertetjük. Megítélésünk szerint 
az értékvédelem első és egyben egyik legfontosabb eleme a 
táji és a természeti értékek. Ahhoz, hogy az ember 
kiegyensúlyozott és boldog életet tudjon élni, egy élhető 
közegre van szüksége. Természetesen az egyéni 
preferenciák akár drasztikus mértékben is különbözhetnek, 
azonban a biztonságos, szennyeződésektől mentes, 
folyamatosan megújuló, zöld környezetre közösen 
bólintanánk rá. Mindez létrejöttének egyik alapfeltétele a 
települést övező erdőségek, illetve a természetes vizek 
védelme, mely viszont már túlmutat a helyi érdekeken. Ebből 
is kifolyólag Dúzs erdőségeinek nagy része, illetve a Kapos 
menti területek az Országos Ökológiai Hálózat részét 
képezik, így kiemelt védelem alatt állnak. Dúzs külterületének 
környezeti szempontból legértékesebb részei a település déli, 
erdőkkel borított védett területei, melyek a Natura2000 
hálózathoz tartoznak. Egyes részei, mint a Lengyel-Hőgyészi 
erdők a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi 
területén található különleges természet-megőrzési területek. 
A területek értéke nem csak a flórában, hanem az abban 
élőhelyre lelő faunában is testet ölt. A valaha a községhez 
tartozó erdőben termett a II. világháború előtti leghíresebb 
magyar trófea. Zichy Rubido Iván által 1929 őszén elejtett, 
rendkívüli terpesztése miatt „magyar ökörnek” elkeresztelt 
gímszarvas, mely több nagydíjat és aranyérmet is nyert. A 
napjainkban is kiemelkedőnek számító 214 Nadler pontot érő 
trófeát ma a Természettudományi Múzeum őrzi. A 
biodiverzitás védelme, az ökológiai hálózat folytonosságának 
biztosítása, valamint a harmonikus tájszerkezet megőrzése 
szabályozásokat kíván meg, melynek célja, hogy Dúzs az 
elkövetkező generációinak számára is tovább öröklődjön falu 
gazdag élővilága.  
 

 



 
 
 

Ennek a gondolatmenetnek egy másik aspektusa a tájképvédelem is. A belterület, a Kapos-völgy és a külterület 
északkeleti részén található – a jelenleg szántóföldi művelés alatt álló terület kivételével – a teljes közigazgatási terület 
tájképvédelmi övezet. Melynek célja összecseng a Település Arculati Kézikönyv jelentéstartalmával, miszerint a tájképet 
kedvezőtlenül befolyásoló épületek, építmények elhelyezése, vagy olyan más beavatkozás, amely a jellegzetes táji 
arculatot károsítaná, mindenképpen kerülendő. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dúzs egyetlen a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal által is nyilvántartott műemléki értékű épülete a Kis utca 9-es szám 

alatti eredeti állapotában rekonstruált sváb parasztház.  Az alábbiakban azokat a helyi védelem alatt álló építészeti 

emlékeket szeretnénk bemutatni, amelyek külsős szerv által nem kerültek elismerésre, mint megőrzendő művi értékek, 

azonban a település és lakosai, érdemesnek tartották rá őket. Az épített emlékek mellett helyileg védendő a település 

hagyományosan kialakult szerkezete, illetve a templom műemléki környezete is. A védelem azt jelenti, hogy a jövőben 

sem szabad ettől a szerkezettől eltérő szerkezetű fejlesztési területet kijelölni.  

 

Helyi védett épületek: 

1. Béke utca 13. Polgármesteri Hivatal 

2. Béke utca, templom előtti Kereszt 

3. Nefelejcs u. 2. előtti Kereszt 

4. Nefelejcs u. 4. Kegyeleti hely 

5. Béke u. 13. (pmh. előtt) 1/1 I. vh. emlékmű 

6. Béke u. 13. (pmh. előtt) 1/1 II. vh. emlékmű 

7. Zártkert Kereszt 

8. Béke utca 54. előtti Kereszt 

9. Béke u. – Homok u. sarok Kereszt 

  

Művi értékek esetében országos, illetve 
helyi védelem alatt álló épületeket 
különböztethetünk meg. Dúzs történeti 
gazdagsága révén mindkettővel 
rendelkezik. Igaz a település területén 
országos műemléki védettség alatt csak 
az 1828-ban a falu központjában – a 
Nefelejcs és a Béke utca sarkán - épült 
római katolikus templom áll. A Szent 
György vértanú tiszteletére szentelt 
szabadon álló egyhajós, déli homlokzati 
tornyos egyházi épület jellegzetessége, 
hogy klasszicista stílusban épült, azonban 
a berendezése korábbi. A templom oltára 
XVIII. századi barokk, a szószéke pedig 
copf stílusú. Egyedisége még, hogy a 
félköríves záródású csehsüveg boltozat és 
félkupola fedésű szentélye keskenyebb, 
mint a csehsüveg boltozatos hajója. 
Sekrestyéje 1936-ban épült, legutóbb 
1980-ban volt felújítva. 
 

Béke u. 13. (pmh. előtt) 1/1 I. vh. emlékmű 

Római katolikus templom 



 
 

    

 

Béke u. 13. (pmh. előtt) 

1/1 II. vh. emlékmű 

Béke utca 13. Polgármesteri Hivatal 

Béke u. – Homok u. sarok Kereszt Nefelejcs u. 4. Kegyeleti hely 

Béke utca 54. előtti Kereszt Nefelejcs u. 2. előtti Kereszt Béke utca, templom előtti Kereszt 

Kis utca 9. Sváb parasztház 



 
 
 

 

 

 

 

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal nyilvántartása szerint a településen több 
régészeti lelőhely is található. Szakhatósági állásfoglalás szerint Dúzs területén 
hat darab található, melyek az alábbiak.  

 
Dúzs község régészeti területei: 

1. lelőhely: Dúzs – Hosszú szántók 07/1 hrsz. 

2. lelőhely: Dúzs – Kertek alatt 57-69 hrsz. 

3. lelőhely: Dúzs – Ráczenberg 085/2 hrsz. 

4. lelőhely: Dúzs – Vasúti őrház 085/2 hrsz. 

5. lelőhely: Dúzs – Kenderföldek 05/1, 6-7 hrsz. 

6. lelőhely: Dúzs – Hosszú szántók 07/7-8 hrsz. 

Az ásatásokkal kapcsolatban Wosinsky Mór nevét kell megemlíteni. Ő volt az, 
aki megkezdte Tolna megye, és egyúttal Dúzs község régészeti kutatásait. A 
kutatásainak eredményeiről keveset tudunk, ami biztos, hogy mamutcsontok 
előkerüléséről írásos bizonyítékok születtek, azonban római vagy középkori 
eredetű épületeket, eszközöket nem talált a településen. 
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ÓFALU 

Dúzs Ófalujának meghatározásakor nagy segítségre szolgált 
egyrészt egy 1786 és egy 1859-ben készült térkép, melyek 
német nyelvem íródtak, és feltüntetésre kerültek rajtuk 
többek között a lakóházak, utak, vizek, hidak, út menti fá, 
földrajzi nevek, szántóföldek, szőlők, erdők a templom és a 
kocsma is. A térképen jelölt település a mainak csak 
töredéke, mely jól jelzi, hogy Dúzs 1930-as évekig 
folyamatosan fejlődött és növekedett, ekkor érte el a 
legmagasabb lélekszámátt is. Másrészt pedig a 
lehatárolásban nagy segítségül szolgál a településrészre 
jellező egyedi építészeti hagyományok, mely alapján az 
Ófalu egyszerűen lehatárolható. A történeti településrész 
által lehatárolt terület a Nefelejcs, a Homok és a Kis utca, 
valamint a Békés utca Kis utcáig terjedő része. Ez egy sűrűn 
beépült terület, erős építészeti arculattal és hatásokkal. A 
településrészre a német népi építészet jegyei a jellemzőek. 
A sváb paraszti porták jelenléte a falu egészén 
megfigyelhető, azonban legnagyobb arányban mégis a 
településközpontban találkozhatunk velük. A hagyományos 
stílusú épületek mellett megtalálhatóak a Kádár-kockák, 
illetve az „alpesi” stílusú, magasba törő emeletes lakóházak 
is. Az ezredfordulót követően divatossá váló mediterrán 
stílusú épületek száma elenyésző. 



 
 
 

  



 
 

 

  

Dúzs lakóterülete két részre oszlik, melyek az Ófalu és az Újfalu. Az 

utóbbi Dúzs szerves részét képezi, mégis jól körülhatárolható. A 

település Észak-Dél irányban nyúlik el, melynek Hőgyész, illetve 

Csibrák felöli részei a falu életében újonnan létrejövő 

településrészek. Jellegzetessége, hogy az épületek párhuzamosan 

helyezkednek el, azonban a tengelyük nem merőleges az utcára, 

így a homlokzat vonala a ház hosszanti tengelyét rézsútosan 

metszi. Ez a pozícionálás köszön vissza a Béke és a Homok utca 

kereszteződését követően, a Csibrák felé vezető úton, illetve a 

Hőgyészi soron is. Dúzs esetében a település lakóterületét tovább 

darabolni nem kézenfekvő, mivel a régi, a felújított, és az új 

épületek egymás mellett foglalnak helyet. A településrész a házak 

típusa, illetve kora szempontjából heterogén (parasztház, Kádár-

kocka, „alpesi” stílusú), de beépítési módjuk szempontjából 

egységes képet mutat. A Hőgyész felöli falurészt, egy árok választja 

el a község többi részétől. Kialakulása az út mellett található kiváló 

termőhelyi adottságú szántóterületeknek köszönhető, melyek a 

Hosszúszántók és a Kenderföldek névre hallgatnak. Az utóbbi egy 

homokos, sík terület, melyen régen valóban kendert termesztettek, 

ma már többféle növényt vetnek. A településrész jellegzetessége, 

hogy a meredek soron az épületek a domboldalban terülnek el. 

 

 

ÚJFALU 



 
 
 

    



 
 

 

 
 

Dúzs területén a szőlőtermesztés régi múltra tekint vissza. A 

talajadottságoknak és a klimatikai viszonyoknak köszönhetően 

Dúzson létesült az ország első filoxéramentes telepeinek egyike. 

A térség meghatározó szereplői az Apponyi család ebben is 

kiemelkedő szerepet játszott. Tolna megyében megvalósuló 

homoki szőlőtelepítés 1888-tól vett igazán lendületet, és 1897-re 

az Apponyiak hathatós közbenjárásával az ország összes homoki 

szőlő telepítésének az 1/5-ét tette ki a megye. A szőlő- és 

borkultúra mind a mai napig áthatja a település lakosainak életét. 

Napjainkban a települést övező, szőlővel borított domboldalakon 

számtalan zártkert található, melyek jellemzően a helyi lakosok 

kezében vannak, akik saját felhasználásra készítenek borokat. 

Ugyanakkor a település rendelkezik egy jól lehatárolható, 

egybefüggő területtel, amely a borászati hagyományok jegyében 

lett kialakítva, a modernkor igényeihez illeszkedve. A Borászati 

központban tevékenykedik a Horváth Pince Agrohold Kft. és a 

Lehmann Pince is. A különleges területen biztosítva van a 

borfeldolgozás teljes épületállományának elhelyezése, valamint a 

borturizmushoz kapcsolódó szállásépület vendéglátási funkció 

fejlesztésének lehetősége is.  A Klug tanyán lévő Lehmann Pince 

6 hektáron tevékenykedik, azonban nem csak a borkészítésre 

korlátozódik a tevékenysége, a borturizmuson és tanyasi 

vendéglátáson kívül művészeti alkotótáborok, és egyéb kulturális 

rendezvényeknek is otthont ad. A pince épített környezete külön 

figyelemre méltó, amely a 19-20. században kialakításra került épületek sajátkezű felújításával jött létre, mely 

harmonikusan simul bele a birtokot övező végtelen szőlő és erdő rengetegbe. Májustól-szeptember végéig, a felújított 

turistaszálláson egyszerre akár 18 fő elszállásolására is lehetőség van. A pince vezérterméke a Kástélyos bor. Az 

Agrohold Kft. a szomszédos 050/1-es helyrajzi számon, 10 hektáron tevékenykedik. A borászat szőlőtermesztéssel és 

értékesítéssel is foglalkozik. A díjnyertes borait helyben, a Borászati központban lévő saját pincében dolgozza fel. A 

Horváth pince egyik neves bora a Madarász Cuvée. 

BORÁSZATI KÖZPONT 



 
 
 

     



 
 

 
 
 
 
 

 
A település esetében eddig a beépítésre szánt területek kerültek 
lehatárolása, eltekintve a bel-, ill. külterületi jellegtől. Az alábbi 
fejezetben a fennmaradó településrészek kerülnek 
összefoglalásra. Három olyan egység van, amely a tervek 
szerint nem kerül beépítésre Dúzson. Ezek pedig, a szántóföld, 
rét, legelő területei, az erdők, illetve azon szőlők, melyek nem a 
Borászati központ területén fekszenek. A külterületre jellemző 
az erdőterületek nagy aránya. Dúzson az erdőtervi terület 
mértéke 2010-ben 681,41 ha volt. A település erdősültségének 
mértéke Csibrákéhoz hasonlóan a környező településeknél jóval 
magasabb, 60,5 %. Rendeltetésük szerint beszélhetünk védett, 
illetve gazdasági erdőről. A falu esetében az erdőterületek 
többsége az Országos Ökológiai Hálózat, illetve a Natura2000 
hálózat része. A gyepművelésű területek a Kapos-völgyi, 
valamint a dombságtól lefelé elterülő területek. 
Talajösszetételüket tekintve löszös, többnyire homokos 
jellegűek. A szántóművelésű területek a magasabban fekvő sík 
területek. A település kiemelkedő szántóföldjei a Kenderföld, 
Hosszú-szántó, illetve a Réti szántók. Ahogy a térképen is 
látható, méretük - a domborzati viszonyoknak is köszönhetően - 
az erdők részarányához képest sokkal alacsonyabb. A kertes 

mezőgazdasági területekhez tartoznak a régi zártkert azon részei, amelyek kisparcellás művelésűek, többnyire szőlővel 
és gyümölcsössel. Ezek a területek a Borászati központról kerültek leválasztásra, mivel nem alkottak vele szoros 
kapcsolatot. Napjainkban ezeken a parcellákon folyik a helyi lakosok háztáji felhasználásra történő szőlőtermelése, 
borkészítése. 

BEÉPÍTÉSRE NEM 
SZÁNT TERÜLET 



 
 
 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Az Ófalu beépítésének rendje a településkép jellemző 
tényezője. A keskeny parcellákon az épületek a telek 
oldalhatárán állnak, homlokzatuk az utca felé néz. A házak 
jellemzően kicsi (2-6 m2) előkerttel rendelkeznek.  A 
szabadon álló, illetve az utcafronttól távol elhelyezkedő 
épület elhelyezése kerülendő! Igazodjunk a már kialakult, 
harmonikus rendhez, melynek figyelembe vételével 
esztétikus környezetet alakíthatunk ki. 
A népi építészetre jellemző háromosztatúság (szoba – 
konyha – kamra) a dúzsi parasztházaknál is megfigyelhető, 
mivel a településrészen magas a számuk, így alapjaiban 
határozzák meg a falu kinézetét. A település parasztházaira 
jellemző, hogy a lakóházak hosszan benyúlnak a telekbe. A 
főbb melléképületek pedig mind vele egyvonalban, mögötte 
helyezkednek el. Amennyiben felújításra, esetleg garázs 
vagy új ház építésére szánjuk rá magunkat, akkor is 
célszerű a fentieket figyelembe venni, hogy az egységes 
településképet megtartsuk. 
 
 
 

 

ÉPÍTÉSZETI 
ÚTMUTATÓ - ÓFALU 



 
 
 

 
 
 
 
 

  

 

 

 

Az 1900-as évek elején a jobb módú családok már az L 

alakú, úgynevezett hajlított házat építettek. Így az 

utcával párhuzamos szárny 2-3 szobával gyarapította a 

lakóterületet, vagy lehetőséget biztosított kereskedelmi 

tevékenység végzésére. A falusias környezetben 

kézenfekvő lehetőség volt, hogy az utcavonalon még 

egy szoba építésével üzlethelyiséget (bolt) alakítsanak 

ki. Erre remek példát nyújt a Béke utca 22. szám alatti 

jelenleg is üzemelő bolt. Amennyiben bővítésre szánjuk 

rá magunkat, ügyeljünk rá, hogy az L alsó ága az 

utcafront felöli részre essen, így beleillve a település 

már kialakult képébe.  

 

 



 
 

 

Dúzs esetében jellemzően sok az üres telek, vagy 

eladásra váró ház. Amennyiben a meglévő épületek 

közé épülő új házat szeretnénk építeni, ügyeljünk arra, 

hogy azt hasonló magassággal kell kialakítani, mint 

környezetében lévő többi épület. Amennyiben lakóháztól 

eltérő jellegű épületet kívánunk létrehozni az adott telken 

akkor is tartsuk be az épület magasságát, az 

elhelyezkedését, illetve a kialakult tetőforma jellegét. 

 

 

 

A hagyományosan, a népi jellegű lakóépületek 

földszintesek. Környezetéből kiemelkedő padlószinttel, és 

terméskő alapozással rendelkeznek. A lábazat eleinte 

nem különült el a homlokzat többi részétől, majd elkezdték 

a homlokzat alapszínétől eltérő színűre festeni, általában 

szürkére. Később a lábazati falat is terméskőből építették, 

és divatos lett a szépen rakott köveket szabadon hagyni. 

Dúzs esetében mindegyik dekorációs elem megjelenik, 

mely így változatos, de mégis egységes képet mutat. 



 
 
 

Az Ófalura jellemző, hasonló tömegű és egyszerű 
tetőformájú épületben gondolkodjunk. A túl magas 
(„alpesi”) illetve túl alacsony (mediterrán) hajlásszög, 
vagy a tördelt, bonyolult tetőforma idegenül hat, ezzel 
megbontja az Ófalu egységes utcaképét, ezért 
kerülendő. Ebből kifolyólag célszerű 40-45 º-os az utca 
vonalára merőleges tetővel rendelkező épületeket 
emelni. Ügyeljünk a részletekre is. A natúr horgany vagy 
sötétzöld színű csapadékvíz-elvezető csatorna az 
elfogadott. A tetőn a természetes színű tetőfedő anyag 
az ideális. A településen jellemzően matt égetett 
agyagcserép fedés a meghatározó. Formai jegyekre 
tekintettel a hódfarkú, vagy egyenes vágású cserepek 
az ideálisak.  

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Az dúzsi utcai oromfal legjellemzőbb eleme a népi jellegű 
építészet esetében a szellőzőnyílás (kukedli), illetve a 
vakolattagozat. Ez a vakolatból készített kb. 30 cm széles 
keret körbefutott az utcai homlokzat kontúrján, követve a 
falak, a födém és a tető vonalait, azokat finoman kiemelve. 
A szín kiválasztásánál célszerű figyelembe venni a 
környezethez és az épület többi eleméhez való harmonikus 
illeszkedést. Általánosságban elmondható, hogy a 
homlokzat esetében az élénk, rikító színeket érdemes 
kerülni, helyette a lágyabb árnyalatok, földszínek az 
előnyösebbek. Egy zsalugáter, vagy egy fa nyílászáró 
gondosan kiválasztott vidám színe öltözteti a visszafogottan 
színezett házakat. A falu esetében a fehér árnyalatú 
homlokzat és a sötétzöld szín dekorációs használata lenne 
a dúzsi építészeti hagyományokhoz hű. Ugyanakkor eltérő 
szempontokat kell figyelembe venni például egy műemlék 
épület, egy jellegzetes Kádár-kocka, vagy „alpesi” stílusú 
ház esetében. 



 
 

 
 
Anyagválasztásnál minden esetben részesítsük 
előnyben a helyi, természetes, szépen öregedő 
anyagokat. Dúzs esetében ezek a fa, tégla, kő, 
illetve vályog.  

 
 

 

Az Ófaluban jellemzően két ablak nyílik az utcafrontra. Ugyanakkor például az L kialakítású 
épületek esetében akár három vagy négy ablak sem ritka. Ezek általában kétszárnyú, két 
vagy háromosztatú ablakok, párhuzamos kialakítással. Az ablakok négyszögletes, hosszanti 
kialakításúak. A településrészen az eredeti nyílászárók megléte a jellemző, azonban sok 
helyen már korszerű, műanyag ablakokra cserélték, vagy felújították ezeket. A műanyag és 
a fa nyílászárók kialakításukban hasonlóak, így lényeges különbség nem figyelhető meg az 
utcaképben emiatt. Az ablakok elhelyezkedése a tető gerincének vonalára szimmetrikusak, 
de előfordul, hogy esetenként a fal középvonalára. A parasztházak tekintetében a bejárati 
ajtó a homlokzattal egy síkban kap helyet, annak részét képezik, jellemzően boltív díszíti. 
Dúzson több háznál is látszódik, hogy az egykori ajtók befalazásra kerültek, vagy ablak 
került a helyükre. Amennyiben valaki még nem alakította át ilyen módon az épület 
homlokzatát célszerű megtartani a népi építészetre jellemző vonást. 

 
 



 
 
 

 
Az Ófalura jellemző parasztházak jellegzetessége a 
tornácos (gangos) kiülő kialakítása. Funkcióját tekintve a 
tornác télen betessékeli, nyáron kizárja a napfényt. Az 
évszakonként változó napmagassághoz igazodva egy jól 
elhelyezett tornác télen és tavasszal nem akadályozza a 
benapozást, a nyári időszakban azonban védelmet nyújt a 
túlzott felmelegedés ellen. Ezeknek több változata is 
megfigyelhető a környezetben. Dúzs esetében a házak 
esetében kő talapzatú, jellegzetes faragott faoszlopok 
vagy téglából épített pillérek jelentek meg a tornác 
alátámasztásához. A gang utcafronti végét sokszor ajtó 
zárta, amit boltív díszített. Az udvar felé néző oldalán 
pedig többnyire vakolt homlokzat a dekoráció, amely egy 
vagy két kisebb ablakkal, tornácbejárattal, helyenként 
egyszerű deszkaoromzattal van ellátva. A homlokzat 
színe fehér vagy halványsárga színnel kombinált, 
melynek kontrasztot ad az ablakokon, ajtókon és egyéb fa 
szerkezeteken megjelenő Dúzsra, illetve a svábságra 
jellemző sötétzöld szín. A terasz egy helyiséghez, vagy 
önálló rendeltetési egységhez kapcsolódó, 
padlóburkolattal ellátott külső tartózkodótér. Általában 
fedetlen állapotú. Az Ófalura nem kifejezetten jellemző. 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahhoz, hogy egy házra ránézve harmóniát érezzünk, nagyon 

sok múlik az apró részleteken. Ilyen, ha a színek, a használt 

anyagok összhangban vannak egymással. Dúzs Ófalu 

településrészén a népi jellegű épületek esetében jellemző a 

vakolatdísz használata. Ezek megjelenési formája többnyire 

12-15 cm széles vakolatkeret, illetve a vakolatból képzett 

ornamentikás minták. Az utcai homlokzat ékes dísze a 

tulajdonos neve vagy monogramja és az építés éve is. 

  



 
 
 

 

  
 
 

Dúzs Ófalujában az eredeti kerítések, már elenyésző 
számban vannak jelen. Jelenleg a leggyakoribb megjelenési 
formájuk a betonalapzatú áttört, fém- vagy fakerítések. Az 
áttörtség nyitott és barátságos hangulatot kölcsönöz a 
településnek. Ezt szem előtt tartva kerülendő a tömör 
kerítések telepítése. Amennyiben valaki a kíváncsi tekintetek 
elől elzárt, intimebb környezetet szeretne kialakítani az 
udvarában, a belátást inkább sövény telepítésével célszerű 
megakadályozni. Mely esztétikussága mellett, jól véd az utca 
pora és a beszűrődő zaj ellen is. 

 
 

 
 
 
 
 
Az Ófalu településrészen, az oldalhatáron álló beépítés a jellemző. 
A házak előkerttel rendelkeznek, így az utcáról nagyobb betekintést 
nyerhetünk a kertre. A fenntartható fejlődés érdekében fontos, hogy 
a lakók tudatosan alakítsák ki és óvják a zöldfelületeket. Új 
növényállomány telepítésénél célszerű az őshonos fajok 
preferálása. A lombhullató növények az örökzöldekkel szemben 
nyáron árnyékot adnak, télen viszont átengedik a meleget hozó 
napsugarakat. A járda és az úttest közti területet ajánlott zöld 
felületté alakítani. Ez a terület Dúzs esetében mindenhol füvesített, 
ráadásul a Béke utca muskátli ládákkal van szegélyezve, Az ide 
telepített növények, virágok természet közeli, hangulatos utcaképet 
teremtenek Dúzson. Kiemelendő, hogy a falu nagy gondot fordít a 
környezet ápolására, illetve a karbantartására.  



 
 

 

  



 
 
 

 

A településrészen a házak  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Hőgyészi soron külön kiemelendő az épületek 
domboldalban való elhelyezkedése. Amennyiben ide 
kíván valaki építkezni a terepalakítást az 
illusztrációnak megfelelően kell kivitelezni. A telken 
belüli szintkülönbséget oly módon kell leküzdeni, 
hogy az a sor eddig kialakult képébe beleilljen. 

 

 

 

ÉPÍTÉSZETI 

ÚTMUTATÓ - ÚJFALU 

 
 
 
 
Az Újfalu beépítésének rendje eltér a falu többi 
részétől. A házak jellemzően kicsi (2-6 m2) 
előkerttel rendelkeznek.  A falurész 
jellegzetessége, hogy az épületek párhuzamosan 
helyezkednek el, azonban a tengelyük nem 
merőleges az utcára, így a homlokzat vonala a 
ház hosszanti tengelyét rézsútosan metszi. Ez a 
telepítési mód a keskeny parcellákkal ötvözve 
igazán egyedi megjelenést kölcsönöz a 
településrésznek. Az ettől való eltérés 
mindenképpen kerülendő! Amennyiben felújításra, 
esetleg új ház építésére szánjuk rá magunkat, 
akkor telepítés jellege mellett, célszerű a 
környezetünkre is ügyelni. 
 
 
 

 

 



 
 

 
 

A településrészen a sváb népi jellegű épületek, Kádár-

kockák, és az „alpesi” stílusú házak érdekes egyvelege 

figyelhető meg. Az utóbbi épületek a többi fölé 

magasodnak, melyek megtörik a település összképét. 

Amennyiben a meglévő épületek közé új házat szeretnénk 

felhúzni, ügyeljünk arra, hogy a hasonló magassággal kell 

épülniük, mint környezetében lévő többi épület. 

Ezen gondolatmenet mentén az emeletes, nagy 

alapterületű házakat Dúzs e részére célszerű építeni, 

melyek így nem szabdalják tovább a település egységes 

arculatát. 

 

 

 

Hagyományosan a ház alja mindig nehéz, sötétebb tónusú, mint a falazat. Dúzs esetében anyaga, megjelenése igen 
változatos, többek között kő, tégla, illetve szürkére festett bevakolt felület. A hőszigetelés kialakítása miatt az eredeti, a 
helyre jellemző anyag sokszor eltűnik. Így javasolt a lábazat eredeti anyagból való újraépítése, amennyiben erre van 
mód.  Dúzs esetében mindegyik dekorációs elem megjelenik, mely így változatos, de mégis egységes képet mutat. 
Kerülendők a ragasztott, csempeszerű utánzatok, melyek csak bomlasztják a település összképét. 

  



 
 
 

 

A település e részén az Ófalutól eltérő tömegű és tetőformájú 

épületekben gondolkodhatunk. A túl magas („alpesi”) illetve 

túl alacsony (mediterrán) hajlásszög, vagy a tördelt, bonyolult 

tetőforma idegenül hat, ez mindenképpen kerülendő. Ebből 

kifolyólag célszerű lenne 40-45 º-os az utca vonalára 

merőleges tetővel rendelkező épületeket létrehozni, mely 

lehet akár sátor-, konty-, csonkakonty-, vagy nyeregtető is. 

Ügyeljünk a részletekre is. A natúr horgany vagy sötétzöld 

színű csapadékvíz-elvezető csatorna az elfogadott. A tetőn a 

természetes színű tetőfedő anyag az ideális. A településen 

jellemzően matt égetett agyagcserép fedés a meghatározó. 

Formai jegyek tekintettel a hódfarkú, vagy egyenes vágású 

cserepek a preferáltak.  

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

A homlokzat színének kiválasztásánál célszerű figyelembe 
venni a nyílászárók számát, és jellegét. Általánosságban 
elmondható, hogy a homlokzat esetében az élénk, rikító 
színeket érdemes kerülni, helyette a lágyabb árnyalatok, 
földszínek az előnyösebbek. A falu esetében a fehér 
árnyalatú homlokzat és a sötétzöld szín dekorációs 
használata lenne a dúzsi építészeti hagyományokhoz hű. 
Ugyanakkor eltérő szempontokat kell figyelembe venni 
például egy műemlék épület, egy jellegzetes Kádár-kocka, 
vagy „alpesi” stílusú ház esetében, melyek aránya sokkal 
magasabb a területen, mint az Ófaluban. Az utóbbiak 
esetében célszerű maximum kettő színt választani, és azt 
játékosan felhasználni. A lábazat, illetve homlokzat közötti 
eltérés, vagy az ablakok festéssel való kiemelés, mind 
egyedi arculatot biztosíthatnak a lakóháznak. 

 



 
 

 

 

 

Kerülendő a mű antikolt vagy egyéb mintázatú, nem 
természetes színű vagy anyagú héjazatok alkalmazása. Egy 
tagolt vakolatfelület nem kevésbé elegáns, mint egy jóval 
drágább kő vagy téglafelület. Anyagválasztás esetében minden 
esetben részesítsük előnyben a helyi, természetes, szépen 
öregedő anyagokat. Dúzs esetében ezek a fa, tégla, kő, illetve 
vályog, mely minden településrészére igaz.  

 

 

A településrészen általában 2-4 ablak nyílik az utcafrontra. Ezek párhuzamos kialakításúak, jellemzően kétosztatúak. 

Az emeletes illetve tetőtéri beépítés miatt általában két sorban is helyezkednek el az utcafrontra nyíló ablakok. Az 

ablakok formája hagyományos szögletes, íves ablakokkal nem igen találkozunk a településrészen. A település e 

részén a rejtett tokos redőnyök alkalmazása megengedhető, mellyel szabályozni lehet a nagyméretű ablakok 

fénybeeresztő képességét. A nyeregtetős házaknál a bejárati ajtó nem az utcafrontra nyílik, a homlokzati oldalon 

általában az újabb építésű, összetett tetőformájú házaknál található. Ezt érdemes figyelembe venni új ház építésénél.  



 
 
 

 
 

 
 

 

A tornác funkcióját tekintve télen betessékeli, nyáron kizárja a napfényt. 

Az Ófaluval ellentétben az Újfalu településrészen elvétve láthatunk 

tornácos házat, melyeknél leginkább egyszerű, oldalsó oszlopos 

tornácok figyelhetők meg. Általánosságban elmondható, hogy a tornác 

nem jellemző erre a településrészre. Amennyiben új épületnél tornácos 

megoldást tervezünk, törekedni kell arra, hogy a tornáckialakítás 

egyszerű és visszafogott legyen, esetükben inkább a terasz alkalmazása 

lehetne célravezető. 

 

 

 

 

 

 

Ahhoz, hogy egy házra ránézve harmóniát 

érezzünk, nagyon sok múlik az apró 

részleteken. Ilyen, ha a színek, a használt 

anyagok összhangban vannak egymással. 

Dúzs Újfalu településrészén nem jellemző a 

házak díszítése, az egyszerűség és 

letisztultság jellemző az építészetre. Mégis 

megfigyelhetőek olyan részletek, melyek 

hozzájárulnak a harmonikus utcaképhez. A 

házak színezésében általában két szín 

figyelhető meg, melyek illenek egymáshoz. Az 

ablakok körüli szegély színe sok esetben 

megegyezik a ház alapzatának színével. 

 

 



 
 

 

 
A falurészen a kerítések leggyakoribb megjelenési formája a 
betonalapzatú áttört, fém- vagy fakerítések. Az áttörtség nyitott és 
barátságos hangulatot kölcsönöz a településnek. Ezt szem előtt tartva 
kerülendő a tömör kerítések telepítése. Amennyiben valaki a kíváncsi 
tekintetek elől elzárt, intimebb környezetet szeretne kialakítani az 
udvarában a belátást inkább sövény telepítésével célszerű 
megakadályozni. Mely esztétikussága mellett, jól véd az utca pora és a 
beszűrődő zaj ellen is. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Az Ófaluhoz hasonlóan az Újfalu településrészen is az oldalhatáron álló 
beépítés a jellemző. A házak előkerttel rendelkeznek, így az utcáról 
nagyobb betekintést nyerhetünk a kertre. A fenntartható fejlődés 
érdekében fontos, hogy a lakók tudatosan alakítsák ki és óvják a 
zöldfelületeket. Új növényállomány telepítésénél célszerű az őshonos 
fajok preferálása. A lombhullató növények az örökzöldekkel szemben 
nyáron árnyékot adnak, télen viszont átengedik a meleget hozó 
napsugarakat. A járda és az úttest közti területet ajánlott zöld felületté 
alakítani. Ez a terület Dúzs esetében mindenhol füvesített, ráadásul a 
hőgyészi soron még virágágyásokkal is tarkított. Az ide telepített 
növények, virágok természet közeli, hangulatos utcaképet teremtenek 
Dúzson. Kiemelendő, hogy a falu nagy gondot fordít a környezet 
ápolására, illetve a karbantartására.  



 
 
 

 

 

 
 

A települést övező szőlőterület a tájkarakter egyik meghatározó 
eleme. Művelése szőlészeti-borászati gazdaságok által, illetve egyéni 
kiskertes formában egyaránt történik. A Borászati központban 
kifejezetten az előbbiek csoportja tevékenykedik, míg a Dúzst 
körülvevő beépítésre nem szánt szőlőparcellákat a helyi lakosok 
művelik. A Dúzs mellett található Madarász-dűlőben -, ahol a 
Lehmann, illetve a Horváth Pince is tevékenykedik - a löszös, 
agyagos talaj a jellemző, mely a Szekszárdi borvidékhez nagyon 
hasonló. A dombtetőn nincs fagyveszély, az utolsó óráig süti a nap a 
tőkéket, így a késői fajták is szépen beérhetnek. A szőlők és az 
ember harmonikus kapcsolatát a gondosan megművelt területek, 
pincesorok, présházak összessége mellett az épített emlékek is jól 
jelzik. A borvidék dűlőin kizárólag a szőlőművelést, szőlőfeldolgozást, 
bortárolást, borturizmust szolgáló épület vagy pince helyezhető el. A 
mobil jellegű építmények, csakúgy, mint a helyi építészeti 
hagyományoktól idegen, a terepet átrendező épületek kerülendők a 
területen. 

ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ – 

BORÁSZATI KÖZPONT 
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Ez a fejezet folyamatosan frissül, változik, amint új, és követendő, tájba illesztett ház épül/újul meg a településen. 

Célunk, hogy a Kézikönyv segítségével, minél több dúzsi embert, vagy jövőbeni helyi lakost inspiráljunk a 

településképbe illő épületek létrehozására. A régi arculat és karakterjegyek megőrzése nehéz feladat, különösen most, 

amikor a kultúrák keveredése, az aktuális divatirányzatok és a választék széles palettája áll rendelkezésre az építészeti 

megoldások terén. Jó megoldás lehet, ha a hagyományos karakterelemeket formailag követjük, anyaghasználatban 

azonban kortárs, a mai elvárásoknak megfelelő anyagokat alkalmazunk. Nem kell lemondanunk a korszerű szigetelés 

vagy fűtésrendszer adta lehetőségekről, mindösszesen egy az adott településrészre jellemző látványvilággal kell 

kombinálnunk. 

Több pozitív példával is találkozhatunk Dúzs területén, amely letisztult formavilággal rendelkezik és tiszteletben tartja a 

múltban alkalmazott megoldásokat. Ez a hozzáállás a település jövőben egységes arculatának kialakítása érdekében 

követendő.  

 

 

JÓ PÉLDÁK 
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Cras dictum efficitur metus. Mauris 
suscipit in lectus a vehicula. Phasellus 
nec 
nunc orci. Phasellus sodales sem ut 
arcu dignissim condimentum. Cras 
feugiat 
auctor mollis. Quisque egestas purus 
nunc, id accumsan metus lobortis at. 
Pellentesque porttitor enim sed orci 
vestibulum hendrerit. Quisque suscipit, 
enim id volutpat pharetra, odio metus 
commodo justo, nec auctor erat libero 
vitae nunc. Nunc placerat erat in diam 
auctor, non finibus tellus efficitur. 
Nunc hendrerit mattis finibus. Etiam sed 
nisi vitae arcu auctor luctus nec sed 
lectus. Vivamus urna arcu, finibus a 
nulla iaculis, consequat consequat nisi. 
tempor nisl cursus, sed maximus quam 
placerat. Vivamus consectetur magna 
quis turpis luctus ullamcorper. Integer 

accumsan. 

Cras dictum efficitur metus. Mauris 
suscipit in lectus a vehicula. Phasellus 
nec 
nunc orci. Phasellus sodales sem ut 
arcu dignissim condimentum. Cras 
feugiat 
auctor mollis. Quisque egestas purus 
nunc, id accumsan metus lobortis at. 
Pellentesque porttitor enim sed orci 
vestibulum hendrerit. Quisque suscipit, 
enim id volutpat pharetra, odio metus 
commodo justo, nec auctor erat libero 
vitae nunc. Nunc placerat erat in diam 
auctor, non finibus tellus efficitur. 
Nunc hendrerit mattis finibus. Etiam sed 
nisi vitae arcu auctor luctus nec sed 
lectus. Vivamus urna arcu, finibus a 
nulla iaculis, consequat consequat nisi. 
tempor nisl cursus, sed maximus quam 
placerat. Vivamus consectetur magna 
quis turpis luctus ullamcorper. Integer 

accumsan. 



 
 
 

  



 
 

 



 
 
 

  



 
 
 

 

  
A település arculatát nagyban befolyásolja a közterek 

állapota, melyek gondozása közérdek. 

Ehhez mindenki hozzáteheti a magáét, ha gondozza az 

előkertjét, kaszálja a gyepet a portája előtt, virágot, fát 

ültet. Egy szép előkert és a gondozott közterület emeli a 

ház fényét is, ahová öröm hazatérni. Ahol szűkebb hely 

marad a növénytelepítésre, ott egy-egy karakteres, jó 

tűrőképességű évelő vagy cserje használatával lehet 

szép utcaképet elérni:  

A növényválasztásnál figyelembe kell venni a 

termőhelyi viszonyokat, a felsővezetékek helyzetét. 

Válasszunk olyan fajt, ami karaktert ad a 

településrésznek, illetve a régióra is jellemző (pl. 

gyümölcsfa: szilva, cseresznye, dió; berkenyék, juhar, 

tölgy, hárs stb). 

UTCÁK, TEREK 
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Dúzson figyelnek arra, hogy esztétikus, barátságos településkép 

alakuljon ki. A történeti településrész több pontján, elsősorban a 

fő út mentén találkozunk különböző kedves díszítőelemekkel, 

virágosládákkal, virágágyásokkal. Ezek az apróságok, mind-

mind hozzájárulnak ahhoz, szép, barátságos településkép 

fogadja a községbe érkezőket.  

 



 
 
 

  

Dúzsra különösen jellemző a természet közeli hangulat, köszönhetően a rengeteg zöld felületnek, a 
virágosított köztereknek. A természet közeliség megjelenik a különböző infrastrukturális elemekben is, 
vagy anyag- vagy színhasználatban. A hirdetőfalak, a szemetesek, a buszmegállók várói és a település 
játszótere is fából készültek. . A faburkolat és a barna szín használata a jövőben is ajánlott ezen 
elemeknél.  
 

A Homok utca különleges jellemzője, hogy 

útburkolata homorú.  Ez az utca szűk 

férőhelye miatt vált szükségessé, mivel így 

már nem volt hely vízelvezető csatornák 

létesítésére. Ezért úgy alakították ki a 

felületet, hogy az középre vezesse, és úgy 

szállítsa el az esővizet. 

 



 
 
 

  

HIRDETÉSEK, REKLÁMTÁBLÁK 
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A hirdetőtáblák, reklámfelületek, cégérek minden településen szerves részét képezik az összképnek. Tájékoztató 

jellegük kapcsán nem csak nélkülözhetetlenek, de optimális esetben az utcaképbe is tökéletesen beilleszthetőek, ezáltal 

lehetőséget biztosítva a szebb településkép elérésére. 

 

 



 
 
 

 

  

Cégér, cégtábla elhelyezésekor elengedhetetlen, hogy az alkalmazkodjon az épület jellemzőihez, anyaghasználatához. A 

Lehmann Pince irányjelző táblája és cégére szépen harmonizál az épület oromzatán látható faragott faelemekkel és a 

pincéből áradó rusztikus hangulattal. 
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