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BEVEZETÉS

Minden település egyedi, sajátos vonásokkal bír. Története és 
a táj, amelyben megszületett, olyan jellemzőkkel, megjelenéssel 
ruházza fel, amely megismételhetetlen. A települések identitása 
hozzájárul a helyi lakosok életminőségéhez és a gazdasági 
élethez egyaránt. A város egyedi arculata ismerős, családi 
légkört teremt az ott élőknek, az “itthon vagyok” érzését adja. Az 
ön-azonos településkarakter az ide látogatók számára 
barátságossá, szerethetővé teszi a helyet - olyanná, ahová 
érdemes eljönni, és ahová szívesen visszatérnek. 

A növekvő igények miatt új településrészek, új  utcák és 
utcaképek alakulnak ki, melyeknél ajánlatos figyelembe venni az 
évszázadokon át kialakult és az egyes tájakra jellemző 
városépítés hagyományait, így elősegítve településeink 
arculatának kialakítását. A városokban az épületek cserélődése, 
alapterületük bővítése, az életmód változással járó átalakulása 
természetes folyamat. Ugyanakkor, ha az új házak aránya túllép 
egy bizonyos mértéket, akkor a településrész, utca elveszíti a 
korábbi hangulatát. Ugyanez a folyamat játszódik le akkor is, ha 
a régi épületek felújítása során a hagyományos anyagok tűnnek 
el a homlokzatokról és helyüket új, a területre hagyományosan 
nem jellemző anyagok váltják fel.  

Az identitás megóvása a település lakóin múlik, mindenkin 
egyaránt. Keressünk harmóniát a meglévő értékek, adottságok, 
a kialakult kép és a modern igények, elvárások között annak 
érdekében, hogy a település élő és élhető maradjon. Vegyük 
figyelembe az összképet telekrendezéskor, egy-egy ház 
építésénél, átalakításánál, felújításoknál, kerítés építésénél, 
kertek kialakításánál, látható közművek elhelyezésekor. Az 
eredmény mindannyiunk életére hat.   

A kézikönyv ehhez kíván segítséget adni: a település 
bemutatásával, az értékek megismertetésével és az ajánlott 
megoldásokat tartalmazó útmutatóval. 
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CSORNA BEMUTATÁSA

Csorna a Kisalföld szívében helyezkedik el, a Rábaköz északkeleti részén. Északi oldala a Hansággal szomszédos: a 
lecsapolások előtt az egykori lápvidék a város északi határát érte. 

A terület az őskortól lakott: a Sülyhegy környékén talált leletek tanúsága szerint már a csiszolt kőkorszakban is éltek itt. Az 
újabb vaskorban kelták telepedtek meg itt, majd – történészek által elfogadott álláspont szerint – a római Mursella állt itt. A 
Római Birodalom hanyatlása után hunok, longobárdok, majd avarok lakták a vidéket. Honfoglaláskor Sur vezért és 
nemzetsége vette birtokba a környéket, egyes feltételezések szerint Csorna neve is innen származik. Mások szerint a 
szláv “fekete föld” vagy “fekete falu” kifejezésből ered a név, a termőterületek, illetve a lápvidék bizonyságául. A Sur 
nemzetség később Osl néven élt tovább: a település középkori urai is közéjük tartoztak.  A város Serna néven 1226-ban 
fordul elő először oklevélben, de a város korábban is helyi jelentőségű központ volt: a csornai premontrei prépostságot 
már 1180-ban megépítették. Egyes források szerint a középkori település kialakulása is a prépostsághoz köthető. A 
falunál nagyobb lélekszámú, fejlett kézműiparral is rendelkező város a középkorban mezővárosi rangot kapott, vásártartási 
joga is volt. A mohácsi csatavesztés után, 1543-ban a törökök kirabolták a várost, majd Győr 1594-es elfoglalása után 
Csorna török megszállás alatt állt. A XVII. században a város birtokosok szerint két részre oszlott: a Hercegszerre és a 
Prépostszerre, ezzel egy időben megindult az iparoscéhek alakulása. A Rákóczi-féle szabadságharc utáni időszakban 
kezdett újra fellendülni a település: gyógyszertárat és a premontreiek iskolát nyitottak. A település 13 ezer hold földjének 
mintegy kétharmad része ekkor az Eszterházyak kezében volt, a többit a premontreiek birtokolták. 

Csorna határának északi része a XVIII. század végi folyószabályozások és lecsapolások következtében erőteljesen 
megváltozott: a korábbi lápok, mocsarak, erdők nagy részét, fokozatosan  mezőgazdasági használatba vették. Ezt 
mutatja, hogy 1816-ig 1500 kisholdnyi új szántót alakítottak ki. A Rábca 1795 és 1799 között új medret kapott, a 
következő évszázadban egymás után építették a Hanságot lecsapoló csatornákat, végül a XIX. század végén a 
Rábaszabályozó Társulat folytatta a szabályozást.  

A premontrei rend (1574 óta tartó) hosszú szünet után 1702-ben kapta vissza a prépostságot, 1733-ban grammaticális 
iskolát alapítottak. Később II. József rövid időre ismét feloszlatta a rendet, de 1802-es újralakítása után Csorna lett a rend 
egyik magyarországi központja. A rend szerepét a város életében számos épület mutatja. 

1835-ben megépült a Csornáról Győrbe vezető út: itt találkoznak a Pápáról, Mosonmagyaróvárról, Győrből és Sopronból 
érkező utak – a település közlekedési csomóponttá vált. 
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Csorna fejlődése a XIX. század elején gyorsult 
fel igazán. Az Eszterházyak német iparosokat 
telepítettek be, akik ún. Német Társulatba” 
tömörültek, mert a helyiek nehezen fogadták 
el őket. Az 1840-es években mintegy 438 
ház, 84 jobbágytelek és 3732 lakos alkotta a 
települést. Az 1848-as szabadságharc után 
felszabadultak a jobbágyok, megszűntek az 
úrbéri terhek, a telkekből polgári tulajdon lett.  

A kiegyezés után, 1871-ben megszűnt 
Csorna mezővárosi státusa, hivatalosan 
nagyközség lett, bár a napi szóhasználatban 
továbbra is városnak nevezték. 1876 és 1896 
között  kiépítették a vasutat: ettől kezdve a 
Rábaköz gazdasági központjává vált.  

A fellendülés erőteljesen megjelenik a 
településkép alakulásában is: gőzmalom, 
téglagyár, gépgyártó üzem mellett új épületek 
tucatjai épültek ekkoriban.  

A kulturális élet is erősödött, 1894-ben készült 
el az elemi fiúiskola épülete, majd 1905-ben 
árvaházat nyitottak.  

A kereskedők szerepét mutatja, hogy 
érdekvédelmi egyesületet alakítottak. A Margit 
Kórházat 1913-ban kezdték el építeni, két év 
alatt készült el. 1921-tól polgári fiúiskola is 
működött. A kereskedelem is erősödött: a 
XIX-XX. század fordulójára a kereső lakosság 
mintegy 10%-a foglakozott kereskedelemmel.
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Általános településkép, településkarakter

A XIX. század végén a nagybirtok túlsúlya jellemezte Csorna mezőgazdaságát. 
A község összes művelhető területe 16371 kh, a gazdaságok száma  637 volt, 
de a földterület 89 %-át hat, 100 kh-on felüli birtok adta, melynek kisebbik 
része a premontreiek, nagyobbik része a Eszterházyak kezén volt. A 
nagybirtokokon majorságok jöttek létre: a birtokot művelők (Csorna teljes 
lakosságának mintegy 15-20%-a) itt éltek. A majorságok a környező táj szerves 
részei voltak. Kettő maradt fenn közülük a XX. század végére is: a Földsziget 
és a Csatári-major.  
A világháború sok csornai katona életét vette el. A kommün bukása után 381 
házhelyet osztottak ki, így a település további lakott területekkel bővült. A két 
világháború közötti időszakban épültek meg az akkori közintézmények épületei. 
A városban működött 1930-tól 1950-ig (a rend feloszlatásáig) a premontrei 
rend Hittudományi Főiskolája. 1946-ban létrejöttek a nyolcosztályos iskolák, 
majd gimnáziumot alapítottak, ami később középiskolaként működött tovább.  
1941-ben Csorna külterülete 64 dűlőből, 16738 kataszteri holdnyi területből 
állt, melynek mintegy fele volt az Eszterházyak, kb. 9 %-a a premontrei 
prépostság kezén. A II. világháború szintén sok áldozatot követelt: a katonai és 
polgári áldozatokon kívül deportálták a város szinte teljes zsidó lakosságát. 
1945-ben megkezdték a földosztást: a Földigénylő Bizottság 9902 kh földet 
osztott szét. A földosztások következtében, 1952-re 1733 mezőgazdasági 
üzem működött Csorna közigazgatási területén, melyekből politikai hatásra 
állami gazdaságokat kezdtek el létrehozni. 1959-ben már 5 TSZ működött itt, 
mely 1970-ben egyesült Petőfi TSZ néven. Az ipari üzemeket 1948-ban 
államosították, majd az 1960-as évektől kezdve egyre több ipart telepítettek 
Csornára. 
Csorna fejlődése 1971-es várossá nyilvánítása után még jobban felgyorsult. 
Kulturális és sportlétesítményeket építettek, az iparban foglalkoztatottak száma 
megtriplázódott, fellendült a kereskedelem, a szolgáltatás és az oktatás is. 
Csorna igazi kistérségi központtá vált: sokan itt találtak munkát a környező 
falvakból. Mindez a város további növekedését, arculatának alakulását hozta 
magával.
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A város története összetett településszerkezetet hozott létre. Az útifalvakra jellemző teleklábas szerkezetet találjuk a 
belváros egyes részein, illetve Alsószer és Felsőszer magjaiban. A belvárosban a belső majorsági és a prépostsági 
tömböt a hatvanas években városépítés ún. úszótelkekkel alakította át, ezekhez hasonló morfológiai elem a pavilonos 
elrendezésű kórház telke is. A Szent István tér déli oldalán találjuk a legsűrűbb telekrajzolatot. Itt és az Alsószer északi 
felén gyakoriak a besűrűsödés jeleit mutató telektömbök, ahol a telek hosszában több épületrész található egymás 
mögött, de gyakran a telkek is felaprózódtak. Különösen a felsőszeri részben gyakori, hogy tágas tömbbelsők jellemzik a 
telektömböket, ami a zöldfelületi ellátottságra van kedvező hatással. A városközponttól kifelé távolodva a lakótelkek 
hosszúsága, részben nagysága a szalagtelkes részeken általában megnő, illetve a mérnökileg kiosztott részeken 
szabályos struktúrák jellemzőek, itt a végletet Kiscsorna sakktáblás alaprajza jelenti. A város karakterét leginkább a XX. 
század építészete szabja meg. Az elmúlt évtizedek városrekonstrukcióknak köszönhetően a “szocreál” építészet 
rányomta bélyegét a történeti belvárosra is: tömbházas és historizáló  épületegyüttesek váltják egymást.
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ÖRÖKSÉGÜNK

9

a településképi szempontból meghatározó építészeti, műemléki, táji és természeti értékek, településképi jellemzők



Az épített környezet értékei  
Csorna városában meglehetősen kevés műemléki védettséget élvező épület található. Ezzel összefüggésben nincs a 
településen műemléki jelentőségű terület, történeti kert és világörökségi terület sem. Ugyanakkor a megyei területrendezési 
terv meghatározása szerint Csorna történeti településnek számít. 

Régészeti terület, védett régészeti terület, régészeti érdekű terület 
A településszerkezeti terv számtalan régészeti lelőhelyet ábrázol tervlapján, a belvárosban, a Szent István tér körüli 
lelőhelyen kívül a várost körbeveszik a régészeti területek. Csorna településén a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és 
Vagyongazdálkodási Központ adatszolgáltatása szerint 62 régészeti terület található.  

Műemlék, műemlékegyüttes 
Csorna város egyetlen műemléki együttese a premontrei rendház és templom. A 16. sz.-i eredetű épület fő építési 
korszaka a késő barokk, 1802-1808 között.  
Lépcsőházban négy szobor található a 19. sz. első feléből. Nagytermének festése a 19. sz. első negyedéből származik. 
Az épület jó állapotban van, nemrég felújításon esett át.  

A római katolikus templom (volt premontrei templom) középkori eredetű, 16. századi épület, amelyet a 19. sz. elején 
barokk stílusban teljesen átépítettek. A templom előcsarnokában Szt. Mihály dombormű látható a 13. sz. első feléből. 
Berendezése: barokk főoltár és szószék 1780, illetve 1790 környékéről. További szakrális, műemléki védelem alatt álló 
épület a Nepomuki Szt. János-kápolna és -szobor. A szobor 18. századi barokk, az épület 1888-ban készült. 

Egyéb, műemléki védelem alatt álló építmények: 
● Kőkereszt, copf, 1799. Tersántzky E. sírköve, 1831. 
● Kőkereszt, copf, 1799. 
● Mária-oszlop, rokokó, 1757. 
● Szent Donát-szobor, rokokó, 1818. 

Védett épített környezet, a helyi, egyedi arculatot biztosító építészeti jellemzők. Helyi védelem 
A helyi építészeti, helyi történelmi, identitásformálás szempontjából fontos építészeti emlékek, illetve a település építészeti 
karakterének megőrzése nagyon fontos, így kiemelendő a mezővárosi építészeti múlt karakteres elemeinek, a főtéri 
palotasornak, a városi házaknak, és a város történeti külvárosi magjaiban a falusias karaktert őrző házaknak a  védelme. 

A helyi védelemre vonatkozó szabályok kiterjednek a helyi védelem alá vont épületek tömegformálására, tetőzetére, 
homlokzatára, színezésére. Védett utcakép esetén a meglévő épületek felújítása, átépítése csak a szomszédos két épület 
karakterének figyelembevételével, az eredeti építészeti stíluselemek felhasználásával lehetséges.  

A 85-86-os főutak közös szakaszáról látható módon óriásplakátokat nem lehet elhelyezni, kivéve a városi jelentőségű, 
közérdekű ideiglenes hirdetményeket. A településkép védelmében kiemelten kell kezelni az egy épületben lévő 
üzlethelyiségek kirakatainak, portáljainak, illetve az épületek és környezetüknek összehangolt műszaki tervezését, továbbá 
egyes épületek helyreállítását szolgáló munkákat is. 
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Helyi védett épületek
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EGYEZTETÉSHEZ KÖTÖTT ÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉG
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● meglévő épületek homlokzatának felújítása, megváltoztatása, akkor is ha az a nyílászárók méretét nem érinti, de a 
nyílászárók osztását, a homlokzati felület anyagát, felületképzését vagy színét érinti 

● a meglévő épület közterületről látható homlokzatához illesztett elő tető építése, bővítése, átalakítása 
● a meglévő épületek tető felújítása akkor is, ha az a tartószerkezetet nem, de a tetőfedés anyagát színét vagy a tetősík 

ablakok beépítést, elrendezését érinti 
● meglévő épületek, építmények önálló rendeltetési egységei számának, vagy az építmények rendeltetésének – épület 

egy részére vagy az épület egészére vonatkozóan – megváltoztatása, különösen, ha az telephely engedélyezési 
eljárást teszi szükségessé, ha a korábbi rendeltetéshez képest környezetvédelmi (zaj- és légszennyezés) szempontból 
kedvezőtlenebb helyzetet teremthet, jelentősen megváltoztatja az ingatlanon belüli gépjármű forgalmat, az előírásoknál 
többlet parkolóhelyek kialakítását, a közterületi csatlakozás megváltoztatását (ha a közúti, gyalogos vagy kerékpáros 
forgalmat veszélyeztetheti) teszi szükségessé 

● reklámok, cégérek, hirdetők, valamint transzparensek elhelyezése magán- és közterületen, külön reklámhordozón, 
épületek homlokzatán, ingatlanok kerítésén  

● építmény, jelzőtábla (a szabványos közlekedési jelzőtábla kivételével), szobor, emlékmű, kereszt, emléktábla 
elhelyezése közterületen 

● a telek közterület felőli határán kerítés építése, szerkezeti változást eredményező felújítása, kerítéskapuk áthelyezése és 
létesítése 

● elektronikus hírközlő építmény (közműpótló műtárgy, műtárgynak minősülő antennatartó szerkezet) létesítése, 
● meglévő szerkezetre antenna felszerelése 
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Táji érték, tájkarakter

A település északi része a Hanság kistájon, déli része pedig a Csornai-sík kistájának nyugati határán helyezkedik el. A 
Hanság kistáj nagy része alacsony ártér, többségben belvízmentesített. A felszín sűrű belvízmentesítő csatornahálózattal 
szabdalt. A Csornai-sík kistáj nagyobb részében magasártéri helyzetű hordalékkúp síkság, csatornahálózattal tagolva. A 
település területének jelentős része geológiailag jelenkori képződmény, a Kiscsorna településrész környéki terület 
homokliszt, lösziszap, az északnyugati terület tőzeg. 

Csorna területének táji jellegét a felszíni adottságokhoz igazodó területhasználat határozza meg. A sík területen a 
viszonylag csekély szintkülönbségek, az eltérő adottságú talajok, a területek lefolyási viszonyai szabják meg az optimális 
tájhasználatot.  

A hansági területeket extenzív művelésű mozaikos gyep- és erdőgazdálkodási tájkarakter jellemzi,  természetvédelmi 
oltalom alatt állnak. A Hanságtól az acsalagi útig terjedő, illetve a 86. számú főúttól keletre lévő, a barbacsi útig terjedő 
területek intenzív művelésű, mozaikos szerkezetű szántóföldek, gyep- és erdőgazdálkodási területek.
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Csorna északi, hansági területe a megyei területrendezési terv szerint térségi tájképvédelmi területbe soroltak.   

         Védendő térségi jelentőségű tájképi elemek: 

- A Hanság gyep és erdő művelési ágú, mozaikos szerkezetű területei. 

         Védendő helyi jelentőségű tájképi elemek: 

- A szántó, gyep és erdő művelési ágú, mozaikos szerkezetű, infrastrukturális elemekkel  csekély mértékben érintett 
területek. 

A tájképvédelmi területen meg kell tartani a táji, természeti adottságoknak megfelelő művelési ágakat, azok térbeli 
szerkezetét, a szántóterületek határain lévő fásításokat. Kerülendő a szélenergiát hasznosító műtárgy, a távközlési 
adótorony, az elektromos légvezeték, a hirdető berendezések. 

Tájképi egyedi tájértékek 

● Csíkos–éger: Földsziget településtől északnyugati irányba a Rába folyó mentén. Támasztógyökeres éger sarjerdő. 
Kis mértékben veszélyeztetett. 

● Hansági Élőhely Rekonstrukció: Rábca folyó, Hansági-főcsatorna, Bikafeji erdőrezervátum között elhelyezkedő 
nemzeti parki terület. Visszaárasztott lápi kaszálórétek. Nem veszélyeztetett.
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Egyedi tájértékek
Épületek 

● Királytói erdészház, a Király-tói Rábca zsilip mellett: Eszterházy "stílusban" épült sárga-piros épület istállóval, 
magtárral, nyári konyhával, gémeskúttal. Nem veszélyeztetett. 

● Lakóház, Köztársaság utca 12.: Idős, polgári stílusban épült lakóház a templom mellett, kertjében idős diófával. Kis 
mértékben veszélyeztetett. 

● Lakóház, Dózsa György utca 74.: Idős, lakott polgárház, egy idősebb és egy fiatalabb diófa áll  a kertjében.   
Közepesen veszélyeztetett. 

● Jézus szíve római katolikus templom és Mária szobor, Szent István tér: A Jézus szíve római katolikus templom 
modern stílusban épült. A templom előtt keskeny dísztér, azon Szent Máriát ábrázoló szobor található. Kis 
mértékben veszélyeztetett. 

● Evangélikus templom és kert, Köztársaság utca 14.: Az evangélikus templom a vasút mellett található, mellette egy 
kisebb templomkerttel, melyben egy tölgy, két juharfa áll. Kis mértékben veszélyeztetett. 

● Premontrei Nagyboldogasszony Plebánia, Soproni úton a városközpontban. Nem veszélyeztetett. 
● Kápolna, Bocskai út 151.: A nemrég felújított kápolna a főút mellett található. A hozzá tartozó kertben csak egy-két 

fa áll. Mögötte, a hozzátartozó telken belül veteményeskert látható. Nem veszélyeztetett. 

Emlékművek 

● Feszület, Dózsa György utca: Kőfeszület, Krisztus lábánál áll Mária. Közepesen veszélyeztetett. 
● Feszület, Thököly utca végén a 86-oson (HRSZ 0349/57): Elhagyatott, nem gondozott kőkereszt két vadgesztenye 

között, melyek közül az egyik korhadt. Erősen veszélyeztetett.
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Fasor, facsoport   
   	  	  
● Ligetes facsoport, Táncsics utcán végig, az út menti kiszélesedő területen. Vegyesen állnak benne mezei juharok, 

három idős akác és fűzfák. Kis mértékben veszélyeztetett. 
● Fasor, Erzsébet királyné útja: Ezüst-, és mezei juharokból álló fasor, amely végighúzódik az utcán. Nem 

veszélyeztetett. 
● Platánsor, Soproni út: dupla, idős platánfasor a régi laktanyák előtt. A fák nagy méretűek. Kis mértékben 

veszélyeztetett. 
● Fasor, Dör és Csorna között: Az út két oldalán nagy méretű nyárfákból álló fasor áll. Kis mértékben veszélyeztetett. 

Park  
	    
● Park szobrokkal, Szent István tér: A város főtere nagy területen helyezkedik el, rajta holocaust emlékmű, Mária 

szobor, feszület és közkút is található. Nem veszélyeztetett. 
● Csukás Zoltán mezőgazdasági szakközépiskola, szakiskola és kollégium parkja, Kórház utca: Idősebb fákat 

tartalmazó park, sok hárssal, fenyővel, állatszobrokkal. Nem veszélyeztetett. 
● A Széchenyi út és a Fő út közötti Petőfi lakótelep parkja: Nagy, idős fák állnak a lakótelep melletti parkban. Fűzek, 

hársak, platánok, fenyők, kőrisek. Nem veszélyeztetett. 
● Premontrei Park, a Premontrei Nagyboldogasszony Plébánia mellett: Nagyobb kiterjedésű, idős park szép 

faállománnyal. A sűrűn álló fák miatt az alacsonyabb szintek növényzete hiányzik. A fák legnagyobb részben 
juharok, tölgyek. Közepesen veszélyeztetett. 

● Vilmos park: A tóban lehet horgászni, szép a környezete, a partja erősen be van nőve náddal. Nem veszélyeztetett. 

Temető 

● Őrangyal temető, Thököly utca vége: A temetőkapun egy angyalszobor áll, a temetőn belül található egy kis 
kápolna és egy feszület is. Közepesen veszélyeztetett. 

● Szent Antal temető, Soproni és Bartók Béla utca találkozásánál:  A temetőben díszes, régi sírok találhatók, illetve 
egy kápolna is áll ott, aminek nem ismert az építési dátuma. Kis mértékben veszélyeztetett. 

● Zsidó temető, Bartók Béla utca: A temetőben sok igen régi sír található. A halottasházat 2004-ben újították fel. 
Erősen veszélyeztetett.
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Belváros
A csornai belváros a település területéhez kicsiny kiterjedésű, kelet–nyugati irányban a gimnáziumtól a Hantech-ig terjed. 
Szerkezetét a 85-86. sz. főutak közös szakasza, illetve négy egymásba nyíló tér  -  a Szent István tér, Széchenyi tér, 
Mártírok tere és a Premontrei park - határozza meg. A legtöbb közintézményi, gazdasági (kereskedelmi és szolgáltató) 
funkció ezek körül csoportosul (városháza, premontrei rendház, piac, üzletsor, oktatási, kulturális, egészségügyi és 
szociális intézmények. Építészeti karakter szempontjából a történeti, historizáló épületállomány és a korai időszakában 
épített lakótelepi, tömbházas beépítések alkotnak városképi együtteseket. 

A Szent István téren észak–déli kiterjedésű ága esetében a térfalat  a városháza és a premontrei rendház kettőssége 
határozza meg. A téren pihenőpark található egy kisebb pavilonnal, padokkal, szobrokkal. A rendházban található a 
csornai múzeum, és egy üzlethelyiség. 

A Szent István tér derékszögben csatlakozó részének nyugatról középtájt csatlakozik a tér észak-déli ágához. E térrész 
meghatározó eleme a modern stílusban épült, 1938-ban felszentelt Jézus Szíve plébániatemplom. A város korábbi 
temploma, a Szent Ilona templom még 1790-ben égett le egy városi tűzvész során, utána a lakosság a premontreiek 
templomát használta mintegy másfél évszázadon át. A modern, letisztult formavilágú, monumentális templom stílusából 
fakadóan jól megfér, a később a tér északi és déli oldalán felépített modern tömbházakkal, azok városképi illesztése 
meglehetősen jól sikerült.  

A templom mögötti teresedés egyrészt szintén pihenő és díszparkként ékesíti a várost, fő térfal alkotója érdekes módon 
két épület oldala: a Jézus Szíve plébániatemplom és a Széchenyi általános iskola. Ez a tér szolgál a városi piac helyéül is. 
A tér nyugati és északi térfalát már kisvárosias lakóházak alkotják.
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A premontrei park mára sajátos településszerkezeti egységgé vált. A park a korai időszakában a város beépítés 
sűrűsítésének fő területe lett. Korábbi, jellemzően földszintes lakóházakat lecserélve a déli oldalon a főszolgabíróság 
(könyvtár) környezetében a vízmű épületeivel, illetve kocka alakú tömbházakkal kezdték a beépítést, amelyet keleti és 
északi irányban is folytattak. Itt az Andrássy utca déli oldala teljesen áldozatul esett a városrekonstrukciónak, és a Park 
utcát is megnyitották, amelynek északkeleti sarkában a Rákóczi iskola foglal helyet. Nyugaton, a Szent István téren a 
művelődési központ épülete is a park szélére került. A cserjeszint, a virágos elemek nagyrészt hiányoznak, és 
távhővezetékek keretezik a parkot, amely idegen látvány. 

A Mártírok tere a legkisebb az említettek közül, ennek kereskedelmi szerepe az elsődleges, a lakások az épületek 
emeletein foglalnak helyet. Városképi szempontból meglehetősen idegen és mára megkopott állapotba került elem a 
Rábaközi áruház épülete, amelynek felújítása és városképi illesztése szintén kiemelt cél. A Mártírok terének kereskedelmi 
funkciója az Alsószer városrészből a Soproni útba torkolló valamennyi történeti jellegű utca esetében megtalálható, és 
természetesen a Soproni út palotasorán is. 

A belváros déli részén szintén találhatók közintézményi, közszoltáltatási funkciók (rendőrség, kórház, autóbusz állomás, 
Csukás szakiskola), és lakótelepi részek is. A Soproni úton új társasház is található, s mellette egy parkolóként 
hasznosított foghíj csatlakozik a kórházhoz, amely belső útként magába foglalja a Kórház utca északi végét. A kórházat is 
magába foglaló tömb már a város déli lakóterületei felé képez átmenetet.
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Alsószeri kertváros
Az Alsószeri kertváros alapvetően kisvárosias jellegű lakóterület, bár a vasútállomás irányában emeletes történeti beépítés 
is előfordul. Csornán azonban nem a más vidéki városainkban gyakori városfejlődési irány zajlott le a vasútépítések 
kapcsán: mivel a település városiasodása „mélyebbről” indult, nem alakult ki villaszerű beépítés az állomás irányába. 
Ehelyütt a városiasodás alacsonyabb fokán történt léptékváltás, és így a falusias, oromzatos épületek cseréjével 
kispolgári városias, de döntően földszintes beépítés alakult ki. Ez a településszövet a háborút követően, és a 
rendszerváltozás után tovább városiasodott, közintézmények (iskola, óvoda, posta stb.), emeletes lakóházak üzemek, 
raktárak (sok ezek közül ma barnamező) beépítésével. 

Sajátos városrész a vasútállomás környéke, amelynek jellegadói a régi malom együttese, a vasutas bérházak, 
raktárépületek, és a felújításra szoruló evangélikus templom. A Gorkíj utca – amely a város vasúton túli terjeszkedésének 
torzóban maradt mementója – már a déli iparterületekhez sorolt, ám szerkezetileg ehhez a városrészhez csatlakozik, 
hiszen csak innen megközelíthető
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A lakóterületek változatos képet mutatnak. Az általánosságban kispolgári, a városhanyatlás jeleit – sok foghíj – is mutató 
lakótömbökben a pontszerű megújulás jelei is láthatók. Az Alsószer kertváros észak–déli irányú főutcáit sok helyütt 
gyalogos közök kötik össze keresztirányban.  
 
Az Alsószer kertvárosias beépítésű részeinél nagyrészt földszintes lakóházak állnak, a városközponthoz közelebbi 
részeken találunk kétszintes épületeket. A házak elhelyezkedése a telkeken belül változatos. A házak többnyire az 
utcafronton állnak, néhol keskeny előkert választja el őket az utcától. A városközponttól távolodva egyre több 
szabadonálló épületet találunk. Tetőforma és az épület tájolása tekintetében szintén összetett a kép: nyeregtető és 
sátortető váltja egymást. A tetők hajlásszöge csak néhány régebbi, oromfalával az utcafrontra néző ház esetében 40-45 
fokos; a sátortetők vagy kontyolt  tetők hajlásszöge 25-35 fok közötti. Színhasználat tekintetében szintén változatos a 
kép, de általánosságban elmondható, hogy nem használnak élénk, rikító színeket, többségében a visszafogott, halvány 
földszínek jellemzőek. 

A kerítésformák szintén változatosak. Az oldalhatáron álló épületek esetében, gyakori a tömör (falazott vagy beton) vagy 
(fémlappal vagy hullámlemezzel) teljesen kitöltött kerítés. A városközponttól távolodva, egyre több előkertes, vagy akár 
szabadonálló beépítést találunk. Ezeknél a kerítés inkább csak félig tömör (falazott vagy terméskő), geometrikus 
fémráccsal vagy faelemekkel kiegészítve.  

Az utcafásítás korábban rendszertelen volt, de az elmúlt időszakban átgondolt fásítás indult meg. Régebbi fasorok 
megmaradt példányait (akác, juhar) változatos ízlés szerint egészítették ki (nyír, fenyőfélék, tuják). Az utcakép 
harmonizálása érdekében javasolt utcánként azonos, őshonos fafajok ültetése (pl. juhar, kőris, nyár, nyír fajok). 
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Felsőszeri kertváros
Felsőszer irányába a belvárosban erősebb városépítés indult a háború után, így a falusiasabb városrész és a belváros 
között jelentősebb a városképi kontraszt. A világháború előtt a Laky Döme utca mentén indult el a városiasodás, amely 
ma több közintézménynek ad helyet. Egy közhasználatú sportpálya is van a városrészben (csakúgy mint Alsószeren) 

A városrész főutcája, a Dózsa György út még meglehetősen falusias képet mutat. Az elmúlt évtizedekben helyenként 
többlakások tömbházak is épültek, a Thököly út mentén – a Hantech üzemet követően pedig nagyobb léptékű beépítés 
is történt. Hasonlóan Alsószerhez itt is találkozhatunk a pontszerű megújulással, új családi házakkal. A városrészben 
helyenként tágas tömbbelsők találhatók, az Andrássy utcából egy tömbfeltáró – egyelőre – zsákutcát is nyitottak ezzel 
összefüggésben, emellett új, kortárs beépítéssel a nyugati oldalon nyitott utcákban találkozhatunk még. Funkcionális 
tekintetben a városrészben vendéglátóhelyeket, kisebb boltokat, panziót és az Őrangyal temetőt találjuk. 

A városrész belváros felőli részén gyakori az egy-kétszintes zártsorú beépítés, azonban a Dózsa György utca felé tartva 
jobbára már csak egyszintes, oldalhatáron, vagy szabadonálló családi házakat találunk, viszonylag nagy hátsó kertekkel. 
A házak többnyire egyszerű nyeregtetősek vagy sátortetősek. Elvétve előfordul egy-két összetettebb tetőszerkezet, de az 
alapvetően nem illik a városrész összképébe. Az oromfalas házak tengelye többnyire párhuzamos az utcával. Az előkert 
ritka.
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Vilmos park
A Vilmos park körüli városrész legfontosabb funkciója a Hunyadi gimnázium, a Szent Antal temető és a városi sportpálya. 
Lakóépületek a park északnyugati részén helyezhetők el a tó környezetében. Emellett a Soproni út mentén kereskedelmi-
szolgáltató épületek – autószalon, autómosó, bútoráruház – ékelődnek be a zöldterületbe. A park egy ligetes terület képét 
mutatja. A területen kertbútorzatot, padokat találunk, emellett, az északi felén egy játszótér található. A parkban az időről-
időre összegyűlő csapadékvizek és a talajvíz sokáig megmarad. 

Lakóterület viszonylag kevés található ezen a városrészen. Arculati szempontból meghatározó elem maga a park és a 
hozzá kapcsolódó sportpálya. A városi zöldterület mindenképpen megőrzendő, fejlesztendő, a lakosok jólléte érdekében. 
Növénypótlás esetén ajánlott őshonos növényfajok használata, valamint kerülendő az invaziv fajok kiültetése. A rekreációs 
érték biztosítása mellett az  invaziv növényfajok terjedésének megakadályozása érdekében is fontos a terület jó karban 
tartása.
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Kiscsorna
Kiscsorna városrész egy falusias, kertvárosias lakóterület, sakktáblás alaprajzzal. Kisebb alközpont is található a közepén, 
az út mindkét oldalán, északon a volt laktanya területéhez kapcsolódóan. A városrészben egy óvoda és egy sportpálya is 
található.  

A városrész házai jobbára földszintes családi  házak. Az egyszerű alaprajzú épületeket az utcafronttól keskeny, virágos 
előkert választja el. Gyakori a sátortetős kockaház. A házak tetőformája nyerges, ritkán kontyolt is lehet. A nyeregtetős 
épületek tengelye gyakran az utcával párhuzamos, de egyes részeken arra merőleges. A tetők hajlásszöge 25-45 fok 
között változik. A kerítések félig tömörek vagy teljesen áttörtek. A kerítések tömör részénél (mellvéd, oszlopok) gyakori a 
terméskő használata. A kerítések átlátható része jobbára fémből vagy fából készül.  

Utcafásítás vonatkozásában kiemelendő a Soproni út fasora, mely megóvásra ajánlott táji érték. A környező utcák 
fásításait érdemes hasonlóan harmonikusan kialakítani, illetve a meglévőt pótolni.
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Déli iparterület
A déli iparterület magába foglalja a város ipari parkját, az azokhoz északról csatlakozó falusias, kertvárosias 
lakóterületeket, a Tondach cserépgyárát, az ahhoz északról csatlakozó szolgáltató területeket (pl. benzinkút), a 
vasútállomást. A városrész tengelyét a 86. sz. főút déli irányban kivezető szakasz jelenti, a vasút pedig lényegében 
elválasztja egymástól a lakó és a déli ipari területeket. A városrésznek markáns funkciót adott a mintegy évtizede épített 
Tesco nagyáruház.
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Keleti iparterület
A keleti iparterületen a Sole-Mizo Zrt. tejgyára, a Csornahő – Csornai Hőszolgáltató Kft., a Seeburger-Rábaközi 
Konzervipari Kft., Farkas Kft., és egy benzinkút valamint egy csarnok adja a karakteres, jellegadó funkciókat. Az elkészült  
85-86. sz. gyorsforgalmi elkerülő út jelentősen átértékelte a jelenleg még mezőgazdasági hasznosítású környező 
területeket. Lakóterület – zárványként – minimális található a városrészben.
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Északi városrész, Földsziget, Csatárimajor
A 86. sz. főút északi kivezető szakasza mentén található a termálfürdő és a kemping.  

A Csornához tartozó területen egykor az Esterházyak létesítettek majorokat a földesúri gazdálkodás 19. századi 
fejlődésekor. Ilyen volt egykor Pálmajor, Mátyás sziget, Hosszúdomb, Pistakút, Gyöngyös major mára azonban csak kettő 
maradt, ezek egyéb belterületnek számítanak. A 2011-es népszámlálás szerint Földszigeten 72 lakásban 111fő, Csatári 
majorban 18 lakásban 18 fő lakott. Csatári major közvetlenül a 86. számú út mellett található, az a keleti határában halad 
el. Az Acsalagra átkötő mellékút a nyugati határát alkotja. Egykori központi épülete a Ráth kúria. Emellett vendégház is 
található a településen.  

Földsziget a Bősárkány–Acsalag–Osli mellékút mentén helyezkedik el, több kisebb településrészből áll. Az egyik ilyen az 
Esterházy-Berg-Hertelendy-Mesterházy kastély és a körülötte elhelyezkedő park. A magántulajdonban található 
kastélyban bolt és kápolna is működött. A településrész szélén egy mezőgazdasági birtok áll.
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 a településkép minőségi formálására vonatkozó ajánlások: építészeti útmutató
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Történeti településkép
Telepítés 

A belvárosban új házak építésénél, felújításnál figyelembe kell venni az adott tömb, egység karakterét. Történeti városoknál 
általában telekhatárral lehatárolt egységeket vesznek figyelembe, de Csorna belvárosa speciális ebben a tekintetben, mivel 
a hatvanas évek alatt végzett tömbrekonstrukciók erre nem voltak tekintettel, így sok esetben az utca vonala tekinthető a 
karakterek határának. Az utcák így kialakult, felemás benyomást keltő képét a növényzettel, utcafásításokkal, kisebb 
területek parkosításával lehet ellensúlyozni.  Fásításoknál mindenképpen javasolt őshonos, az adott élőhelyi viszonyokat, 
forgalmat jól tűrő fa és cserjefajokat alkalmazni, adott esetben szakértő segítségének igénybe vételével.
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Ajánlott az egységesebb karakterű részek beépítési jellegének megtartása. A historizáló, zártsorú, 2 legfeljebb 3 szintes, 
nyeregtetős beépítések közé ne telepítsünk szabadonálló, lapostetős épületet. Ugyanígy, fordított helyzetben sem tegyük 
ezt: kialakult, szabadonálló, lapostetős beépítésbe ne illesszünk magastetős, és/vagy a meglévő lapostetős épületeknél 
alacsonyabb házat, családi házat. 



Terepalakítás 
A jellemzően sík területen terepalakítási munkálatokra nincs szükség, illetve nem javasolt 
ilyen típusú munkavégzés, kivéve a vízvédelemmel, vízelvezetéssel kapcsolatos 
munkálatokat.  

Magasság 
A Belvárosban az építménymagasság jellemzően a kisvárosias beépítéshez igazodóan 
12.5 m alatti. Többnyire kétszintes, helyenként tetőtérrel beépített épületek alkotják a 
Belváros fő karakterét. A tetőtér beépítések során figyelni kell a beépített környezetéhez 
igazódó építménymagasság megtartására. A Belváros északi részén a beépítési 
magasság nő, a háromszintes (esetenként négy szintes) tömbszerű beépítésnek 
köszönhetően. Itt az övezeti szabályozás miatt jelenleg nincs lehetőség túlépítésre. 
Ugyanakkor az Erzsébet királyné utca irányában a Belváros “ellaposodik, földszintes-
egyemeletes épületek jelennek meg. Az intézményi-szolgáltatási funkció esetleges 
terjeszkedésével az illeszkedés szabályainak betartása mellett  a földszint+emelet+tetőtér 
szintszám javasolható. Ez ugyan építménymagasodást eredményez, de a kapcsolódó 
belvárosi beépítéssel egységes települési arculatot hoz létre.

33



Tetőhajlásszög 

A jellemző tetőhajlásszög 30-45°, illetve az északi részen, a tömbszerű beépítésnél lapos tető. A történeti településrészen 
lapos tetős épület elhelyezése nem javasolt. A túl magas illetve túl alacsony hajlásszögű tetők nem illeszkednek a 
Belváros történetileg kialakult utcaképébe. 

Tetőforma 

 A jellemző történeti tetőforma az utcával párhuzamosan futó nyeregtető. A nyeregtető az esetek többségében sík felület, 
helyenként tetősíkablakokkal, néhány esetben kutyaólablakkal, kiugróval megtört felület. A történeti utcakép 
harmóniájának megtartása érdekében javasolt a sík felületű, utca vonalával párhuzamosan futó nyeregtető alkalmazása.  

Szín 

A színhasználat historizáló épületeknél a klasszikus Eszterházy-sárgától a halvány pasztellszínekig terjed, nem ritka két, 
egymással harmonizáló szín használata egy homlokzaton belül. Színválasztásnál érdemes megfigyelni a szomszédos 
házak színeit, felújításnál érdemes figyelembe venni az épület eredeti vakolatszínét. Ne használjunk rikító, a környező 
épületektől elütő színeket. 

A házgyári részeken egyes tömbök sötétebb színt kaptak a legutolsó felújításnál: ez nem töri meg, hanem egységessé 
teszi a látványt. Ajánlott a földszínek használata. A kis- és kertvárosias részeken álló házak színezése visszafogott, 
nagyrészt a világos földszíneket részesítették előnyben. 
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Tornácok 

A területen nem jellemző tornácok építése. A historizáló épületeken előfordul egy-két díszesebb erkély vagy kiugró, A 
modernebb, kisvárosi házakon is találunk szolid erkélyeket. 

A kisvárosias részeken inkább az épülethez hozzáillesztett tornácokat találunk. Toldott tornác kialakításánál mindenképpen 
érdemes figyelni az igényes kivitelre. Ha tornácot építenénk a házhoz, ne az utcafronton tegyünk, hanem inkább a 
csendesebb oldal- vagy hátsó traktushoz csatlakozva.  

Ajtók, ablakok 

A historizáló épületek nyílászárói hagyományosan fából készültek, osztott szerkezetűek. Felső lezárásuk helyenként íves, 
falazott párkányuk, keretük díszített.  Cserénél, felújításnál érdemes a hagyományos formát megtartani. Lehetőleg fa 
ablakra cseréljünk, a redőnytok beépített legyen: ne bontsa meg a homlokzat képét.  

A házgyári házaknál leginkább a nyílászárók egységes jellegének megtartására érdemes odafigyelni: cserénél egységes 
színt és formát válasszunk, redőnyök tekintetében is.  

Homlokzatképzés, anyaghasználat 

A homlokzatok a belvárosban többnyire vakoltak. A homlokzatok kialakítása a historizáló épületeknél az építészeti stílus 
karakterjegyeinek megfelelően díszesebb: felújításánál érdemes erre külön figyelmet fordítani, és az épületre jellemző 
stukkókat és más díszítéseket meghagyni, felújítani. Ellenben, új épület építésénél nem ajánljuk a stílus felszínes 
utánzását, valamint azt sem, hogy már kialakult, más jellegű épületen helyezzenek el hasonló dekor elemeket.  

A kis- és kertvárosias részeken a homlokzatok kialakítása többnyire egyszerű, színezésük visszafogott: érdemes ehhez 
illeszkedni. A házgyári jellegű, lapostetős lakótelepeknél fontos, hogy felújításnál megtartsák az egységes arculatot.  

Kertek 

A historizáló részeken a kertek (ahol vannak) tömbbelsőbe szorult, apró zöld szigetek. A házgyári házas beépítéseket 
parkosítva telepítették, de az évek során többségük meggyérült. Minőségük változó, felújításra, fokozatos újratelepítésre 
szorulnak. Az épületek körüli kertek helyett a városrészre jellemzőbbek a közhasználatú zöldterületek. 

A belváros szélén húzódó kis- és kertvárosias területeken a házakat hobbikertek veszik körbe, apró előkerttel. Ezen a 
területen megtartandó a burkolt/beépített terület és a kertek aránya, kerülendő a telkek növényzettel borított részének 
lefedése. 
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Kerítések, térfalak 

A historizáló tömbök beépítése zártsorú, a térfal ebből adódóan zárt, néhol fordul elő zárt, falazott kerítés, kitöltött fém 
kapuval. A házgyári részek szabadonálló, parkosított elrendezése nem igényel kerítést, inkább a zöld térfal jellemző. 

A kertvárosias részeken a kerítés inkább csak félig tömör (falazott vagy terméskő), geometrikus fémráccsal vagy 
faelemekkel kiegészítve.  
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Átalakuló, új településrészek
Telepítés 

Az átalakuló - külső - városrészek jellemzően kertvárosias vagy falusias karakterjegyekkel 
rendelkeznek, a telkek szinte kivétel nélkül szalagtelkek, még a sakktábla alaprajzú 
Kiscsornán is. A szalagtelkek oldalhatáron álló beépítési móddal épültek be, a házak 
tengelye (tetőgerinc) jellemzően az utcára merőleges. Kiscsornán a sátortetős épületek 
mellett az úttal párhuzamos telepítés jellemzi a településrész karakterét. 

A telepítés során a fenti karakterjegyeket javasolt figyelembe venni. Az átalakuló, új 
településrészeken nem elfogadható, ha egy ház az utca vonalától elforgatott rendszerbe 
települ. Az átalakuló településrészeken a családi házak telepítése akkor megfelelő, ha az 
utcára, a telek utcafronti részére merőleges. 

Kiscsorna esetében az alábbi telepítési elv is elfogadható: a sátortetős és az úttal 
párhuzamos nyeregtetőjű épületet itt vegyesen jelennek meg, többnyire oldalhatáron, 
vagy az oldalhatárhoz közeli beépítéssel. Ezeket a karakterjegyeket, a kialakult utcaképet 
nem javasolt  más beépítéssel, telepítéssel megzavarni.
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Terepalakítás 

A jellemzően sík területen terepalakítási munkálatokra nincs szükség, illetve nem javasolt                                              
ilyen típusú munkavégzés, kivéve a vízvédelemmel, vízelvezetéssel kapcsolatos munkálatokat (vízelvezető árkok). 

Magasság 

A földszintes-tetőteres beépítés magasítása nem indokolt. A meglévő épületek közé épülő új házaknak hasonló 
magasságúaknak kell lenniük. A meglévő épületeken emeletráépítés nem javasolt. 

Tetőhajlásszög 

A jellemző tetőhajlásszög a tetőforma függvénye: nyeregtetős (oromfalas épületeknél) a tetőhajlásszög magasabb, de 
jellemzően 50°alatti. Sátortető esetén alacsonyabb, de jellemzően 20°feletti. A túl alacsony, vagy túl magas hajlásszögű 
tető megtöri az utca ritmusát, töredezetté teszi az utcaképet, így mindenképpen kerülni kell az ilyen tető építését.



Tetőforma 

Az átalakuló városrészekre  a sátortetős és a nyeregtetős forma a jellemző. Kerülni kell a bonyolult, tört (mediterrán) 
tetőformákat a már kialakult településrészeken. Amennyiben azonban kialakul egy tördelt tetőformájú házakból álló 
utcakép, oda ne kerüljön nyeregtetős, sátortetős épület. 

Szín 

A színhasználat a külvárosokban általában visszafogott: a halvány földszínek skáláján mozog. A cseréptetők színe a 
terrakottától a sötétbarnáig változik. Kerülendő a harsány színek, valamint a szomszédos épületek színhasználatától elütő 
összeállítások használata. 

Tornácok 

A külvárosokban jobbára az épülethez hozzáillesztett tornácokat találunk, a városban nincs hagyománya a tornácos 
házaknak. Toldott tornác kialakításánál érdemes figyelni az igényes kivitelre. Ha tornácot építenénk a házhoz, ne az 
utcafronton alakítsuk ki, hanem inkább a csendesebb oldal- vagy hátsó traktushoz csatlakozva.  

Ajtók, ablakok 

Ajánlott a környező házakhoz illő stílusú nyílászárók használata. A keretek, ajtók, kapuk színét javasolt az utcában 
használatos színekhez igazítani. Redőny elhelyezésénél legszerencsésebb a beépített redőnytok.  

Homlokzatképzés, anyaghasználat 

A homlokzatok vakoltak, kialakításuk egyszerű, visszafogott. Az új építésű házaknál érdemes ehhez igazodni. 

38



Kerítések, térfalak 

A kerítések a külvárosokban félig falazottak (terméskő vagy vakolt)  fémrács vagy deszka kiegészítéssel, vagy teljes 
egészükben áttörtek. Kerülendő a teljesen zárt (falazott, fémtáblával, hullámpalával vagy náddal átláthatatlanná tett) kerítés 
kialakítása. Félig falazott kerítéseknél ajánlott a terméskő vagy más természetes kőanyag használata a mellvéd és az 
oszlopok kialakításához. A kerítés többi része készülhet fából, vagy szolid fémrácsból. 

Kertek 

A kertek a külvárosokban jellemzően hobbikertek, néhol kis haszonkerttel, gyümölcsfákkal keveredve. A kis előkertek 
akkor keltenek jó benyomást, ha szépen gondozottak, virágosak, ápoltak. A kertek növényzettel borított felületének 
nagyságát érdemes megőrizni: ha lehet, minél kisebb felületen burkoljuk le a házainkat körülvevő kerteket. Javasolt 
őshonos, de legalábbis nem invazív  fafajok ültetése mind a gyümölcsfák, mind a díszfák, díszcserjék ültetése esetén. 
Kerüljük például az ezüstfa és  a bálványfa ültetését. 

Iparterületek 

Az iparterületek a város két határán állnak, mintegy kapu jelleggel. Javasolt látványuk takarása zöldfelületek, védő fa- és 
cserjesorok telepítésével. Javasolt az őshonos, helyi élőhelyviszonyokat tűrő, nagy lombozatot fejlesztő, ezáltal jól takaró 
fajok telepítése. A város fasoraihoz illeszkednek a juharok illetve a platán, cserék közül ajánlott a fagyal, a bangiták
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Utcák, közterek, közparkok
A városi zöldterületek, zöldfelületek megőrzése, bővítése, jó karban tartása nemcsak a látvány, hanem a lakosok jólléte 
érdekében fontos. Növénypótlás esetében általánosságban ajánlott az őshonos növényfajok használata, valamint 
kerülendő az invazív fajok kiültetése. A rekreációs érték biztosítása mellett, az  invazív növényfajok terjedésének 
megakadályozása érdekében is fontos a területek jó karban tartása. 

A város fontosabb parkjai: 
● Szent István tér 
● Csukás Zoltán mezőgazdasági szakközépiskola, szakiskola és kollégium parkja 
● A Széchenyi út és a Fő út közötti Petőfi lakótelep parkja 
● Premontrei park 
● Vilmos park 

Itt érdemes felhívni a figyelmet a Premontrei Park idős faegyedeinek védelmére, a kert karbantartására, állapotának 
javítására. A Vilmos parkban záportározó található, mely horgászásra is alkalmas. 
Az elmúlt időszakban átgondolt fásítás indult meg, a régebbi fasorok megmaradt példányait (akác, juhar) változatos ízlés 
szerint egészítették ki (nyír, fenyőfélék, tuják). Az utcakép harmonizálása érdekében javasolt utcánként azonos, őshonos 
fafajok ültetése (pl. juhar, kőris, nyár, nyír, fűz fajok, berkenyék). Példaként szolgálnak azok az utcák, amelyek meglévő, 
szép fásítása városképi jelentőségű (Erzsébet királyné útja – juharok; Soproni út – platánsor, Dőr és Csorna közötti 
nyárfasor). Ezen utcákban fontos a meglévő faegyedek egészségi állapotának megőrzése. 
Közületi munkák, útfelbontások, lég- és földvezetékek elhelyezésénél fokozottan érdemes ügyelni a környező fák 
gyökérzetének, ágkoronának megóvására, az okozott károk minimalizálására. 

Ahol a beláthatóságot zavarja a faültetés, ott érdemes megvizsgálni a cserjesor ültetésének lehetőségét. Jól nyírható és 
várostűrő a fagyal, de javasolhatóak a bangiták és a galagonyák is, vagy a húsos som. 
Az eltérő építészeti arculatú, de közvetlenül egymással szemben, egymás mellett épült tömbök kontrasztját jól oldják a 
megfelelően ültetett, nagy lombú fafajok, cserjék. Ez az ún. kulisszahatás sokat javítana a belváros historizáló és modern 
tömbjeinek összehangolásában. Itt is ajánlott az őshonos fafajok (hársak, juharok, kőrisek) alkalmazása. A látványt zavaró 
tűzfalak takarására jó megoldás a fal befuttatása kúszónövényekkel (pl. borostyán, lilaakác). Kerülendő az invazív fajok 
ültetése. 

Végül minden város képe színesíthető, barátságosabbá tehető dézsás növények, virágládák elhelyezésével a köztereken. 
Érdemes a polgárokat ablakba való virágládák elhelyezésére biztatni. 
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Sajátos építmények



Részletek
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Részletek
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