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BEVEZETÉS
Az építészetet szokás megfagyott zeneként emlegetni, aminek alapját az alkalmazott arányok, kompozíciós módok hasonlósága adja. Az egyes hangközök matematikával leírható arányai megfeleltethetők egy épület geometriai arányainak,
de míg a dallam elröppen (bár újra eljátszható), az épület akár évszázadokon át körbejárható, szemlélhető. A hasonlaton
elgondolkodva mondhatnánk, hogy egy-egy épület: egy-egy dallam, dalocska. Egy épületegyüttes, falu, város: többszólamú zenemű. Egy település arculatát, építészeti kompozícióját a változatos utcák, terek, épületek sokasága adja, mint
egy zenekari mű sokszínűségét a vonósok, fúvósok, ütős hangszerek szólamai. Helyi lakosokként: háztulajdonosokként,
vagy leendő házépítőkként akarva-akaratlanul részesei vagyunk a Letkést játszó "megfagyott zenekarnak".
Ha a zenészek egymásra tekintet nélkül zenélnek - lehet bár szép a dallam, amit külön-külön játszanak - az összhangzás
fülsértő. Ugyanígy a házak, utcák, reklámok is lehetnek eltérőek egymástól, más rendeltetésűek, de ha nincsenek tekintettel egymásra, zavaros, csúnya környezetet alakítanak ki, ami bizonyítottan kedvezőtlenül hat a benne élőkre.
A zenében és az építészetben is használatos két alapvető kompozíciós mód: a harmónia és az ellenpont; az építészetben
az illeszkedés és a hangsúlyozott, szándékos eltérés. Utóbbival csínján kell bánni, hisz könnyű belátni, hogy ha egy zeneműben (vagy településen) túl sok az ellenpont (a kirívó, harsány, környezetével ellentétes épület), az eredmény éppoly
zavaros lesz, mint a fegyelmezetlen zenészek játéka.
Ez a kézikönyv segítség kíván lenni: a település bemutatásával, az értékek megismertetésével és az útmutató résszel tárja
fel az épített környezet szépségeit. Bevezeti az olvasót az építészeti értékek tárházába, hogy olyan házat tudjon építeni,
ami valódi büszkeséggel töltheti el, és a település képéhez illeszkedik, azt ízléssel viszi tovább. Az ajánlások nem tekinthetők kötelező jellegűnek, a céljuk nem a tervezési szabadság megkurtítása, uniformizálása, hanem éppen a valós értékek
megismertetése, a sokféle izgalmas lehetőség feltárása. Az unalomig másolt, giccses, sokszor import klónok helyett a
település karakteréhez illeszkedő választási lehetőségek bemutatása, a nem diktált, hanem valódi szabadság megismertetése.
A kézikönyv nem egy merev, lezárt egész, hanem nyílt, folyamatos hozzászólást és változtatást lehetővé tevő kezdeményezés kíván lenni, ahogy a település története sem befejezett, hanem folyamatosan továbbíródik.

Ezért, ha újabb szép ház születik, az
bekerülhet, sőt be is kell, hogy kerüljön
a könyvbe, hogy ezáltal büszke lehessen rá építtetője, tervezője, kivitelezője
és a település egyaránt. Egy ház elválaszthatatlan kapcsolatban van környezetével, szomszédjaival, településével. Valódi gyümölcse pedig csak
annak a kapcsolatnak van, ahol a felek
egymást, szeretik és harmóniában élnek egymással. Igaz ez az emberi kapcsolatoktól a zenén át épített környezetünkig.
E kézikönyv tehát egy folyamatosan változó anyag első változata, mely a település mai, 2017. évi állapotát mutatja be.
Készítése során bejártuk és körbefotóztuk a falu területét, feldolgoztuk az adatszolgáltatásként kapott művi és természeti
értékeket és lehatárolásokat, tanulmányoztuk a történeti-helytörténeti munkákat. Már e változat készítése közben, de
utána is várjuk az észrevételeket, javaslatokat , kiegészítéseket, melyek az éves rendszerességű felülvizsgálat során
bekerülhetnek az ilyen módon állandóan fejlődő, gazdagodó kézikönyvbe.
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A magyar falvak utcaelrendezése, telekosztása, építészete az elmúlt ezer év során alakult ki. Fejlődése a történelem
viharai ellenére a huszadik század közepéig szervesnek, folyamatosnak tekinthető. Az évszázadok során az egyéni-családi gazdálkodás olyan észszerű telekosztást, telekméretet, telekhasználatot alakított ki, ami be tudta fogadni az újabb és
újabb gazdasági, házépítési, életmódbeli változásokat anélkül, hogy alapjait módosítani kellett volna. Ez a falusi hagyomány magába foglalja a hely adottságainak megfelelő életmódot a gazdálkodástól a művészetekig és a (táj)nyelvig, építészeti megnyilvánulása a keskeny hosszú telek (egyik végén az utcával, a lakóházzal, gazdasági udvarral és épületekkel,
veteményessel, másik végén a földekre vezető dűlőúttal), az ennek megfelelő hosszú házzal. Az azonos életmód és az
erős közösség mintegy magától hozott létre olyan faluképet, melyben az egyes házak ugyan sosem egyformák, az összkép
mégis (a hasonló épületformák, anyagok, színek következtében) egységes. Ez a falusi hagyomány zökkenőmentes átmenetet is biztosított a városiasodás felé: építészeti vetülete a hosszú házak L alakú bővítése az utcai telekhatár mentén,
ami zártsorúan beépített városi utcák létrejöttéhez vezet.

A huszadik század második felében a magyar falut több csapás törte meg. A XX. század elejétől vett lendületet világszerte
az a gondolkodás és életmód, amely csak az anyagi világot tekinti létezőnek, a fejlődés fő tulajdonságának a vetélkedést
(harcot) tekinti. Ennek egyenes következménye a közösségek széthullása, a törekvés az egyéni érdekek mindenek fölött
való érvényesítésére, az erkölcs, morál háttérbe szorítása. Mindezt csak erősíteni látszik a gyorsuló technológiai fejlődés.
Hazánkban a falvaknak a kegyelemdöfést a mezőgazdaság szocialista kollektivizálása, a "téeszesítés" adta, ami (az
1950-es évektől) alapvetően forgatta fel a hagyományos gazdálkodást, fölöslegessé téve a ház mögötti gazdasági épületek többségét, a kert végi dűlőutat, a hosszú telkeket, miközben a propaganda az új, "szocialista" életmódot sulykolta az
emberekbe. Ez a váltás a falusi építészetben a sátortetős "kockaházak" elterjedésében mutatkozott meg, megkezdve a
falukép széthullását. A rendszerváltás után beköszöntő szabadság cseppet sem javított a helyzeten: a "szocialista közösségi" tulajdonformák megszűnésével a magántulajdon vált uralkodóvá a "másnak mi köze hozzá, mihez kezdek vele"
általános szemlélettel. Ez tükröződik falvaink mai arculatában is, a távoli vidékek stílusait idéző (alpesi, mediterrán stb.),
vagy helytől független "modernista" épületekben, hivalkodó anyaghasználatban és színekben, vagy éppen ellenkezőleg:
elzárkózó magas, tömör kerítésekben.
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LETKÉS BEMUTATÁSA
Letkés Pest megye északi részén, a Nyugat-Börzsöny keleti lábánál, a szlovák
határ közelében fekszik. A falu nyugati határában folyó Ipoly itt gyűjti össze a
Börzsönyben eredő Szép-patak, a Letkési-patak és a Medve-völgyi patak vizét.
A vulkáni andezitből építkező hegység lábánál levő alacsonyabb pleisztocén teraszok ártéri síkságán löszös-homokos, a hegység felé kvarckavics alapú tufásagyagos, lajtamészköves erdőségi talaj van.
A területre mérsékelt övi, hegyvidéki éghajlat jellemző: a napsütéses órák száma
valamivel kevesebb, a csapadék valamivel magasabb az országos átlagnál. A
növényzetet változatos fű és dudva vegetáció, mészkedvelő molyhos- és kocsánytalan tölgy, gyertyán- és bükkfa alkotja. A megművelt alacsonyabb területeken szántóföldek, nagyüzemi gyümölcsösök és szőlők alakultak ki. Az állatvilágot a Börzsönyben megtalálható nagyvadak (szarvas, őz, vaddisznó), a kisebb
emlős ragadozók és a nagyobb ragadozó madarak képviselik.
A község keleti része, területének csaknem fele a Duna-Ipoly Nemzeti Park része.

A falu határa három részre osztható: az Ipoly menti, gáttal védett alacsonyabb síkságon vizenyős rétek, szántóföldek
vannak. Az országúttól keletre fekvő dombokon szántóföldek, bogyós gyümölcsösök, szőlők találhatók, majd ezektől keletre a Börzsöny nyugati nyúlványai, melyeket molyhos- és kocsánytalan tölgyes, bükkös, gyertyános erdő borít. Külterületi
lakóterületek nincsenek; a községtől keletre jól körülhatárolt pincés-présházas terület található. A pincék átépülnek, egyre
inkább hétvégi házként használatosak.

A település bemutatása |7

Letkés állandó lakossága 1200 fő körül mozog, óvoda, iskola, művelődési ház, könyvtár működik a településen.
Egészségügyi ellátása meglepően jó: háziorvos mellett fogorvos, védőnő is van a faluban, gyógyszertár is található.
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A tiszta, gondozott település folyamatosan fejlődik, aminek eredményeképpen a megmaradt hagyományos lakóházak jó
része az elmúlt évtizedekben erősen átépült; épületei különféle korok és stílusok képviselői. Keveredésük sajnos esetenként zavaros utcaképet eredményez, amit a növényzet csak részben enyhít. Néhány utca, különösen a Május 1. utca
viszont - a viszonylag gyors beépülés következtében - meglepően egységes, rendezett képet mutat.
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ÖRÖKSÉGÜNK
A község határának keleti része, főként az Ipoly folyó mente, jó fekvésének köszönhetően szinte már az őskortól tartósan
lakott terület volt. Sok leletre bukkantak Letkés belterületén is. Az őskori és újkőkori leletek mellett rézkori és bronzkori
emlékek II-III. századi római provinciális edénytöredékek, késő avar kori és honfoglalás kori leletekkel is büszkélkedik a
község.
Az Árpádkortól a késő-középkorig folyamatosan kerültek elő tárgyi emlékek. A középkori település, melynek temploma is
volt, a Letkés patak két partján húzódott keleti irányban. A középkori iratok a helyi "csolnakosokat" gyakran említik. Az
1500-as években a falu esztergomi egyházi birtok , majd a török uralom alatt az újvári "ejálet" (tartomány) része lett.
A mai templom 1811-ben épült. Az 1700-as években az Ipolyon két malom is működött. A XVIII sz. végi első katonai
felmérés térképén már világosan látható a Fő utca beépítése; a XIX sz. közepén készült második katonai felmérés térképén már a Dózsa György és a Rákóczi utca nyomvonala is kirajzolódik. Az 1800-as évek végén a legnagyobb birtokos az
esztergomi főkáptalan volt, a letkési gazdák csak kis részét birtokolták a határnak. A lakosság jelentős része béres volt,
ez a település építészeti örökségét is meghatározta. Ennek településszerkezeti jelei a Fő út és a Rákóczi utca mentén
lévő apró telkek és a keresztben megosztott hosszú telkek (és házak); építészeti jele pedig az egyszerűbb, tornác nélküli
hosszú háztípus viszonylag gyakori előfordulása.

Letkés az első katonai felmérési térképen
(XVIII. sz vége)

Letkés a második katonai felmérési térképen
(XIX. sz közepe)
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A község műemlékei:
- Római katolikus templom
356/2; 350/7; azonosító:7114, tsz:7094
- Immaculata szobor
Rákóczi utca 24.; Hrsz. 356/2;

Rákóczi utca 24.; Hrsz.
azonosító:7113, tsz:7093

A község települési értékleltára a rendezési tervekhez készített örökségvédelmi hatástanulmány alapján készült. Ezt részben átdolgoztuk és kiegészítettük néhány lakóépülettel és számos kerekes kúttal. Ezek közül néhányat itt is bemutatunk
a teljesség igénye nélkül. A védelemre érdemes házak többsége a Rákóczi utca és a Fő utca környéken található, sajnos
legtöbbjük eléggé leromlott állapotban.
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Kereszt, Fő utca

Kereszt, Pincefalu ▲
▼

Ipoly-híd

Széppatak-puszta

Liliompuszta ▲
▼

Széppatak-puszta

12 | Örökségünk

Volt magtár, Dózsa György utca

I. világháborús emlékmű, Dózsa György utca

Lakóház, Lelédi-major

Melléképület, Fő utca
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Lakóház, Fő utca 18.

Lakóház, Fő utca 71.
▼

Lakóház, Fő utca 64.

Kerekes kutak
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Letkés országos és megyei természeti értékei:
- A Duna-Ipoly Nemzeti parknak a község területét érintő része (a Börzsöny erdőterületei).
- Natura 2000 területek: - Börzsöny
HUDI 20008 kiemelt jelentőségű természet-megőrzési terület
- Ipoly-völgy
HUDI 20026 kiemelt jelentőségű természet-megőrzési terület
- Börzsöny és Visegrádi-hegység HUDI 10002 különleges madárvédelmi terület
- OTrT és PMTrT-ben lehatárolt Országos ökológiai hálózat területei:
magterület: a Duna-Ipoly Nemzeti parknak a község területét érintő része - a Börzsöny erdőterületei
ökológiai folyosó: az Ipoly medre a belterülettől északra a gátkoronáig, keletre a régi Ipoly-mederig, délre a Trianonicsatorna országútig meghosszabbított vonaláig
- a község területe az OTrT Tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetébe tartozik.

▲ Látkép az Ipoly felé a Sport utca végéről
mető mellől ▼

A Börzsöny a te-
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ELTÉRŐ KARAKTERŰ TELEPÜLÉSRÉSZEK
A telekszerkezet alapján a falu fejlődése négy periódusra osztható: a központi rész (a
Főutca, Rákóczi utca és a Dózsa György utca előző kettő közti szakasza) a tulajdonképpeni "Ófalu", a századok alatt kialakult település a hazai falvakra jellemző hosszú
keskeny telkekkel és a terephez igazodó, néha zegzugos utcavezetéssel. E területtől
északra a XX. század első felében alakítottak ki utcákat (Kossuth, Petőfi, Ipoly, Diófa u.
és a Dózsa Gy. u ezek közti szakasza), rövidebb, szabályosan kiosztott telkekkel. Ez
idő tájt kezdődhetett a Csenger utca beépülése is.
Az 1960-70-es években rendezési terv alapján építették ki a Május1. és Béke utcát (3.
periódus), majd az 1974-e rendezési terv szerint a Sport utcát és a Széchenyi utcát.
Mindamellett az északi részen és a Csenger utcában is a terület beépítése a hagyományos hosszú házakkal, illetve ennek letkési változatával - ez kontyolt nyeregtetős, tornácos, vagy a tornác helyén túlnyúló tetővel épített - kezdődött. Mivel ezeken a területeken is éppúgy megtalálhatók a hagyományos - részben átépített - épületek és a későbbi korok épületei, mint az erősen átépített központi részen, településképi szempontból indokolt, hogy e területeket egy egységként kezeljük.
Így az eltérő karakterű településrészek a következők:
- Ófalu: a település északi része a Fő utca és a Csenger utca déli oldalán lévő telkek
hátsó telekhatáráig (megjegyezve, hogy a Fő utcai átmenő telkek megosztása esetén a
kialakuló új déli telekre a Sport utcai karakter az érvényes)
- Május 1. utca - Béke utca
- Sport utca - Széchenyi utca
- Pincefalu
- Gazdasági területek és birtokközpontok
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ÓFALU
Az Ófalu Letkés legrégebbi településrészeit foglalja magába. A hagyományos
falusi építészet inkább a telekszerkezetben és az oldalhatáros beépítésben mutatkozik meg, maguk az épületek az elmúlt 100 évben többségükben átépültek.
Ennek ellenére indokolt a történelmileg
kialakult telekosztás és beépítés megtartása. Természetesen ahol lehet, a keresztirányú telekmegosztásokat célszerű
lenne megszüntetni. A területen egymás
mellett állnak átépített de sok esetben
helyreállítása érdemes tornácos vagy
tornác nélküli hosszú házak, a huszadik
század elejének a polgárházak mintájára
átépített vagy új épületei, valamint az
1950-es 60-as évek tipikus sátortetős
"10x10-es" kockaházai és a későbbi évtizedek különféle stílusú épületei.
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Május 1. u. - Béke
utca
A két utca beépítése az 1970 es években kezdődött, a telkek
parcellázása és az út kijelölése rendezési terv alapján történt. A kornak megfelelően a telkek mérete jóval kisebb a
hagyományos falusi telkeknél, hiszen a mezőgazdaságból
élőknek sem volt többé szükségük gépek, nagyobb testű állatok, takarmány stb. elhelyezésére.
Mivel a terület viszonylag rövid időn belül beépült, egységes
utcakép jött létre, természetesen a lakosok hasonló ízlésének köszönhetően. A többségében alápincézett, földszintes
és tetőtér beépítéses lakóházak oromfalasak, általában a tetőgerinc az utcára merőleges.
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Sport u. - Széchenyi
u.

A Sport utca északi oldalának beépítése tulajdonképpen a fő úti telkek
megosztásával kezdődött, az 1970-es
80-as években. Azóta a község déli
irányban még egy utcával, a Széchenyi utcával bővült. Ezen a területen a
napjainkig tartó beépítés során a mai
igényeknek megfelelő épületek épültek, többnyire nem falusias, hanem inkább kertvárosias jelleggel, bonyolultabb alaprajzzal és épülettömeggel,
változatos tetőformákkal, a legkülönfélébb stílusokban. Akad köztük a barakk- vagy csarnoképületre emlékeztető épülettől kezdve a felvidéki népi
építészetre jellemző oromzatos (vagy
alsó-) csonkakontyos tetejűn át a "mediterrán", vagy "amerikai" stílusig mindenféle
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Újabb építésű házak a Sport és a
Széchenyi utcákban.
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GAZDASÁGI TERÜLETEK, BIRTOKKÖZPONTOK

A jelenleg hatályban lévő településrendezési eszközök részben a község belterületén a Tsz egykori géptelepén, részben külterületen (Széppatak pusztán, Liliompusztán és a községtől északra az út mentén) jelölnek ki gazdasági területeket. Ezek funkciója természetesen egyelőre nem ismert.
A hatályos építési jogszabályok lehetővé teszik mezőgazdasági területeken
úgynevezett birtokközpont létesítését. Ezek tulajdonképpen mezőgazdasági
központok terménytárolókkal, gazdasági épületekkel, állattartó épületekkel gépállomással terményfeldolgozóval. Bár Letkésen nincsenek jelenleg birtokközpontok mivel azonban bármikor létesíthető ilyen, településképi vonzataik következményeire fel kell készülni.
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PINCEFALU
A falutól keletre található pincés - présházas terület az egykor virágzó szőlőművelés emléke. Sajnos a pincék szinte
mindegyike átépült, legtöbbjüket már a hétvégi házként nyaralóként használják. Ezzel sajnos az egykori, vélhetően egységesebb településkép is megszűnt. A terület kezelését nehezíti, hogy az épületek úszótelkesek (az épület területe önálló helyrajzi szám), ennek ellenére közvetlen környezetüket a tulajdonosok gondozzák, esetenként be is kerítik.

5
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ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ
Arra a kérdésre, mitől szép egy lakóház, nem lehet egy mondatban válaszolni.
Neves építészek és filozófusok a különféle megközelítések ellenére egyetértenek azonban abban, hogy a közhiedelemmel ellentétben a szépség nem szubjektív, nem részrehajló.
Szép az, ami érdek nélkül tetszik, mondja Kant. A szépség sokféle lehet. Borainkról sem mondhatjuk, hogy a vörösbor jó, a fehér nem. Tudva, hogy bizonyos
alkalmakhoz, ételekhez jobban illik a vörös, mondhatjuk, hogy mi a rozét szeretjük. Ebben a fejezetben nem szeretnénk egyoldalúan állást foglalni, leszűkíteni a lelhetőségeket. Viszont szeretnénk bemutatni, hogyan kerüljük el a legáltalánosabb hibákat, ne járjunk úgy, mint a borász, aki gyakorlatlanul túlkénezi
borát.
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ÓFALU
Az Ófalu területére, mint az ismertetésben kifejtettük, a különböző korokra jellemző épületek keveredése jellemző. Ez
esetben harmonikus, szép utcaképet akkor kaphatunk, ha illeszkedünk a környező épületekhez. Házépítés, felújítás vagy
átalakítás során az illeszkedés a következőképpen segíthet nekünk, a környezete és a falu iránt felelősségteljes építkezőnek: meg kell néznünk a szomszédos 3-4 házat, vajon van-e valami közös bennük, az előkert méretétől, az épület
formáján és méretén, a tetőformán és a tetőgerinc állásán túl a homlokzatok és a tető anyagáig és a színekig. Ezek
anélkül nyújthatnak támpontot nekünk és tehetséges tervezőnknek, hogy szolgaian másolnánk környezetünket. Az is
lehet, hogy telkünk, vagy felújítás-átépítés előtt álló házunk éppen két eltérő stílusú szakasz határán áll: ilyenkor eldönthetjük, melyikhez kívánunk illeszkedni, de még jobb, ha házunkat úgy alakítjuk, hogy átmenetet képezzen a két szomszédos épület között.
TELEPÍTÉS
A telken az épület elhelyezése akkor
megfelelő, ha az északi (ÉNy-i, ÉK-i), oldalhatárhoz közel áll, így nagyobb, védett kertrész alakul ki.
Ha a ház az utcavonaltól távol épül, megközelítése csak nagy burkolt felületen át
történhet. Az azonos méretű előkertek
eredményeképpen jön létre egységes,
szép utcakép. Különböző méretű szomszédos előkertek esetében a kettő közti
átmenet javítja az utcaképet.

TEREPALAKÍTÁS
Bár Letkés alapvetően sík terepen fekszik, a Rákóczi utca Ipoly felőli vége
dombra épült, ezért építkezésnél itt lejtős
telekkel van dolgunk. A családi házak terepre illesztésénél törekedni kell a lehető
legkevesebb föld megmozgatására (ez
egyben a legolcsóbb is). Jó megoldás, ha
az ábrához hasonló részleges bevágást
alkalmazunk, de még jobb, ha az épületet a terepre illesztjük.
Nem fogadható el a teljes bevágás, hiszen így az épület mögött magas támfal
alakul ki, a mélyedésben megáll a víz,
hó, és a kert is rosszabbul használható.
A teljes kiemelés sem jó megoldás: az
épület így kiemelkedik a többi közül, feltűnő platóra, támfalra kerül ami nem szép
látvány; nem mellesleg nehézkesebb az
alapozás is.

MAGASSÁG
A területen álló épületek magassága
közel azonos. Az új házaknak a meglévőkhöz hasonló magassággal kell épülniük, a túl magas házak nem illeszkednek a környezetükbe. Természetesen
nem az a cél, hogy pontosan egyforma
magasságú házak épüljenek, de az emelet iránti igény némi ügyességgel úgy is
megoldható, hogy házunk utca felőli része mégis illeszkedjen a szomszédos
épületek sorába.
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TETŐFORMA
Letkésen hagyományosan a magyar falvakra jellemző nyeregtetős házak épültek végükön oromfallal vagy kontyolva.
Ahogy bővítették a házat az utca mentén
L alakban (vagy csak a tornácot megszélesítve, beépítve), a tető az 1950-es 60as években épült "kockaházak" sátortetejéhez kezdett hasonlítani - mindkettőre
számos példa van a faluban.
Ezen a területen az új házaknál a meglévőkhöz hasonlóan törekedni kell az egyszerű tetőformákra, felépítmények, széles álló tetőablakok stb. nélkül. Az összetett, bonyolult tetőformák itt nem elfogadhatóak. Ez egyaránt vonatkozik a nyeregtetős, a sátortetős, vagy a ritkábban
előforduló manzárdtetős épületekre.

TETŐHAJLÁSSZÖG
Letkésen a jellemző tetőhajlásszög a hazai éghajlatnak megfelelően 40 fok körüli,
ez jellemző a területen álló házakra is.
Emiatt ezen a területen nem kívánatos
sem a túl lapos, sem a túl meredek tető.

SZÍNEK
A falusi házak régen döntően fehér színűek (meszeltek) voltak, vagy halvány
sárgás, okker, barnás színűek ún. földfestékekkel festve. Ezek a színek jól illeszkedtek a tájba. A területen a visszafogott, halvány, pasztell, a környező épületekhez harmonikusan illeszkedő színek
használata ajánlott. A világos árnyalatok
nyáron kevésbé melegszenek fel (az
élénk, sötét színűre festett fal felületének
hőtágulása a mai, jól hőszigetelt épületeknél speciális megoldásokat igényel).
A földfestékek a napsugárzást jól bírják,
míg a műanyag festékek (főleg a vöröses, lilás színek idővel megváltoznak, kifakulnak.
Nem elfogadható a feltűnő és kirívó színhasználat, a rikító színű, csillogó fémlemez fedések és burkolatok.
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Május 1. u. - Béke
utca

A néhány kivételtől eltekintve egységes - oldalhatáron álló, általában pince+földszint+tetőtér-beépítéses, oromfalas, utcára
merőleges gerincű - beépítésű területen új építés, bővítés esetén a meglévőkhöz hasonló épületek építése javasolt. Újra
hangsúlyozzuk: a környezetbe illeszkedés nem jelenti azt, hogy a szomszédos épületeket kellene másolnunk. Oldalirányba
és fölfelé az utcai homlokzattól számított 5-6 méternél távolabb térjünk el, így megőrizhető az egységes utcakép.

TELEPÍTÉS
A telken az épület elhelyezése akkor
megfelelő, ha az északi (ÉNy-i, ÉK-i), oldalhatárhoz közel áll; az előkert mérete a
szomszédokéval megegyező (eltérő méretűek esetén azok átlaga) legyen.

TETŐFORMA
Ezen a területen az új házaknál a meglévőkhöz hasonlóan törekedni kell az egyszerű tetőformákra, felépítmények, széles álló tetőablakok stb. nélkül. Az összetett, bonyolult tetőformák itt nem elfogadhatóak. Oromfalas épületek építése javasolt, az oromfalon túlnyúló tetővel. Tetőfedésre a cserép, vagy az azbesztmentes pala javasolt.

MAGASSÁG
A területen álló épületek magassága
közel azonos. Az új házaknak a meglévőkhöz hasonló magassággal kell épülniük, a túl magas házak nem illeszkednek a környezetükbe. Természetesen
nem az a cél, hogy pontosan egyforma
magasságú házak épüljenek, de az emelet iránti igény némi ügyességgel úgy is
megoldható, hogy házunk utca felőli része mégis illeszkedjen a szomszédos
épületek sorába.
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TETŐHAJLÁSSZÖG
Letkésen a jellemző tetőhajlásszög a hazai éghajlatnak megfelelően 40 fok körüli,
ez jellemző a területen álló házakra is.
Emiatt ezen a területen nem kívánatos
sem a túl lapos, sem a túl meredek tető.

SZÍNEK
A falusi házak régen döntően fehér színűek (meszeltek) voltak, vagy halvány
sárgás, okker, barnás színűek ún. földfestékekkel festve. Ezek a színek jól illeszkedtek a tájba. A területen a visszafogott, halvány, pasztell, a környező épületekhez harmonikusan illeszkedő színek
használata ajánlott. A világos árnyalatok
nyáron kevésbé melegszenek fel (az
élénk, sötét színűre festett fal felületének
hőtágulása a mai, jól hőszigetelt épületeknél speciális megoldásokat igényel).
A földfestékek a napsugárzást jól bírják,
míg a műanyag festékek (főleg a vöröses, lilás színek idővel megváltoznak, kifakulnak.
Nem elfogadható a feltűnő és kirívó színhasználat, a rikító színű, csillogó fémlemez fedések és burkolatok.
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Sport u. - Széchenyi
u.

A modern falusi életmód (földművelés-állattenyésztés, de legalábbis háztáji kertművelés, kisállattartás) összeegyeztethető a hagyományos telekmérettel, telekhasználattal és épületformákkal. Letkés lakosságának egy része
azonban, helyben, vagy más településen másfajta, városiasabb életet él: irodában, üzemben, üzletben stb. dolgozik, kertjében sem termeszt növényeket, nem tart állatokat. Teljes mértékig érthető tehát az igény másfajta
(szakszóval kertvárosias) telekméret, telekhasználat és épületformák iránt. Az eltérő életformák azonban eltérő
településképet eredményeznek, és visszautalva a Bevezetőben leírtakra, ezek keveredése egy bizonyos mértéken felül már zavaros, csúnya faluképet eredményez.
Letkésen a jól elkülönülő Sport és Széchenyi utca kiválóan alkalmas az ilyen igények kielégítésére; gazdagítva a
településképet egyúttal "tehermentesítve" a hagyományosabb beépítésű településrészeket.
Ezen a területen tehát a hagyományos falusihoz képest "kertvárosiasabb" településkép kialakítása a cél. Ez átmenet a falusias és a kertvárosi típus között: a beépítés (az ún. "építési hely") ugyan oldalhatáros, de összetettebb
épületformák és tetőformák, és tetőfelépítmények (pl. álló tetőablakok) megengedhetőek, amint ez jellemző a már
megépült épületekre.

TELEPÍTÉS
Mivel Magyarországon az északnyugati
szélirány az uralkodó, a telken az épület
elhelyezése akkor megfelelő, ha az
északi (ÉNy-i, ÉK-i), oldalhatárhoz közel
áll, így nagyobb napsütötte, szélvédett
kertrész alakul ki.
A területen álló épületek a telekhatárral
párhuzamosan épültek (ez a jellemző a
falu egészére is) ezért nem elfogadható,
ha a ház az oldalhatárral nem párhuzamosan van telepítve. Ha pl. a kilátás miatt építenénk "ferdén" a házat gondoljuk
meg, hogy a látvány (ki vagy beugró) sarokablakon át is éppúgy élvezhető házunk pedig még izgalmasabbá, modernebbé is válhat Az sem fogadható el, ha
a ház az utcavonaltól távol épül, mert így
megközelítése csak nagy burkolt felületen át történhet. Az azonos méretű előkertek eredményeképpen jön létre szép,
egységes utcakép

MAGASSÁG
A területen álló épületek magassága
közel azonos: földszintesek, vagy földszint tetőtér-beépítéssel. Az új házaknak
a meglévőkhöz hasonló magassággal
kell épülniük, a túl magas házak nem illeszkednek a környezetükbe. Ha mégis
ez az igény és a helyi előírások engedik,
a magasabb rész az utcavonaltól távolabbra kerüljön; így az utcakép egysége
megőrizhető.
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TETŐFORMA
Mivel a területnek vannak olyan utcaszakaszai, ahol egyforma a tetőgerinc-irány,
vagy hasonlóak az épületformák fontos,
hogy a szomszédos épületekhez legalább az utcai szakaszon illeszkedjünk:
oromfalas házak közé ne építsünk kontyoltat, utcára merőleges gerincűek közé
se az utcával párhuzamosat. Az új házaknál ezt betartva alkalmazhatunk öszszetettebb tetőformákat, felépítményekkel, álló tetőablakokkal stb.

TETŐHAJLÁSSZÖG
Letkésen a jellemző tetőhajlásszög 40
fok körüli, ez jellemző a területen álló házakra is. Emiatt nem kívánatos sem a túl
lapos, sem a túl meredek tető. Azonban
a már kialakult laposabb, vagy meredekebb tetős utcaszakaszokon a szomszédokhoz illeszkedjünk.

SZÍNEK
A területen a hagyományos falusias területekkel megegyezően a visszafogott, a
környező épületekhez harmonikusan illeszkedő színek használata ajánlott, nem
elfogadható a feltűnő és kirívó színhasználat, a rikító színű, csillogó fémlemez fedések és burkolatok. A világosabb pasztellszínek és a földfestékek előnyeiről az
előzőekben már írtunk.
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GAZDASÁGI TERÜLETEK, BIRTOKKÖZPONTOK
Letkésen a településrendezési eszközökben külterületen kijelölt gazdasági területeken (Liliompuszta, Széppatakpuszta, hrsz. 02/15 országút menti része) jelenleg nem folyik ipari-mezőgazdasági üzemi tevékenység.
A beépítésre nem szánt területek nagy részén (a Börzsöny erdeiben, az Ipoly
árterületén) nem helyezhető el épület. A szántókon azonban - bár ezek sem beépítésre szántak - bizonyos jogszabályi feltételek betartásával létrehozhatók birtokközpontok. Mivel ezek lényegében mezőgazdasági üzemek, a rájuk vonatkozó ajánlásokat a gazdasági területekkel összevontuk.

Letkésen a gazdasági területeken javasolt
- az egyszerű épületformák használata,
- a különféle rendeltetések különálló épületekbe, épületcsoportokba helyezése,
- a telekhatár mentén többszintes (gyep, cserjesor, fasor) védő
zöldsáv ültetése,
Letkésen a gazdasági területeken nem elfogadható:
- a bonyolult, lepényszerű épületformák használata,
- a különféle funkciók egymáshoz toldott épületekbe helyezése,
- a védő zöldsáv elhagyása, vagy ritkás, különálló növénytelepítés

TETŐFORMA
Az új házaknál a meglévőkhöz hasonlóan törekedni kell az egyszerű tetőformákra, felépítmények, széles álló tetőablakok stb. nélkül. Az összetett, bonyolult
tetőformák itt nem elfogadhatóak. Ez
egyaránt vonatkozik a nyeregtetős, a sátortetős, vagy manzárdtetős épületekre,
lakó- iroda- vagy gazdasági épületekre.
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TETŐHAJLÁSSZÖG
Hacsak nincs üzemi technológiai igény,
ami indokolná a lapos tetőt, magastetős
épületek építése javasolt.

MAGASSÁG
A technológiai jellegű (üzemi, állattartó, tároló) épületek mérete, magassága általában jelentősen eltér a lakó- vagy irodaépületekétől. Lakó és irodaépületet nem javaslunk többszintesre építeni, a falusi tájaktól ez idegen, ezért törekedjünk
földszintes épülettömegek kialakítására. Ügyeljünk a homlokzat-kialakításra is, igazodva a már meglévő épületekhez.
Az Ipoly menti sík területeken a földszintes, nyújtott (a hosszúházaskhoz hasonó) épülettömeg a tájba illő. A folyótól távolabbi dombos területeken igyekezzünk a szintvonalak mentén, a lejtővel párhuzamosan elhelyezni az épületeket; ha a
lejtés irányában álló épületeket illesszük a terepre, követve annak emelkedését (így kevesebb földet is kell megmozgatnunk). Ügyeljünk arra is, hogy a területnek (teleknek) arra a részére építsünk, ahol az épületek a legjobban illeszkednek a
tájba. Kérjük ki építész, településtervező, vagy tájtervező véleményét!
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PINCEFALU
A belterülettől keletre lévő Pincefaluban csoportosan hétvégi házak, átépített borospincék találhatók. Telepítésükre nincs
ajánlás, hacsak az nem, hogy pincesorként nem javasolt telepíteni, a megváltozott funkciók miatt. Mivel a szőlőművelés
visszaszorult, jó részüket tárolóként,hétvégi házként használják; az esetleges új épületek funkciója is inkább ilyen lehet.
A területen épülő újabb építményekre és a meglévők átépítésére vonatkozó ajánlások:
- az épületek földszintesek, földszint+tetőtér-beépítésesek, az új épületek méretben, tömegben illeszkedjenek a meglévőkhöz
- a homlokzatok vakoltak legyenek
- tetőfedésre a cserép a megfelelő, a fémlemezt, palát kerüljük
- kerítés építése nem javasolt

SZÍNEK
A területen a visszafogott, a környező
épületekhez harmonikusan illeszkedő
színek (fehér, halvány világos pasztell árnyalatok) használata ajánlott, nem elfogadható a feltűnő és kirívó színhasználat.

TETŐHAJLÁSSZÖG
A jellemző tetőhajlásszög ez esetben is
40 fok körüli, ez jellemző a területen álló
épületekre is. Emiatt nemkívánatos sem
a túl lapos, sem a túl meredek tető.
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KERÍTÉSEK
Letkésen sokféle kerítés található az oszlopok közé feszített
dróthálótól a tömör kerítésig, meglehetősen vegyesen, még
az egyes utcákban sem beszélhetünk kialakult, uralkodó kerítéstípusokról. Ezért csak általános javaslatokat tehetünk
remélve, hogy az átépítések során egységesebb utcakép
jön létre.
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Általános elvként, anyaghasználatra, kialakításra vonatkozóan a korábban már kifejtett illeszkedés lehet a vezérfonalunk (természetesen nem az igénytelen, csúnya megoldásokhoz kell illeszkedni). A kerítés ne legyen 2m-nél magasabb. A mögé ültetett sövény, bokor legfeljebb 20 cm-rel legyen magasabb. mint maga a kerítés.
Az utcavonalon álló beépítésű utcaszakaszokon tömör utcai
kerítés javasolható.
Ahol a fa léckerítés terjedt el, a lábazat nélküli megoldás is
elfogadható.

Ide majd saját rajzot készítünk
(a Lechner honlapon nincs megfelelő)

A Dózsa György és a Petőfi utcában az utcai telekhatáron
az alacsony lábazatú, épített (kő, vakolt tégla vagy beton)
oszlopos, fa vagy fém betételemes kerítéseket javasoljuk,
ez ad egy határozott ritmust, amivel az utcakép talán a legegyszerűbben javítható.

A Béke, Május1, Csenger, Sport, Rákóczi, Ipoly utcákban
az utcai telekhatáron alacsony lábazatú, fa vagy fém oszlopos, fa vagy fém betételemes kerítéseket javasolunk.
A település többi utcájában a kerítéstípus illeszkedéssel határozható meg.

Ide majd saját rajzot készítünk
(a Lechner honlapon nincs megfelelő)
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KERTEK
Nemcsak a meglévő, de az átalakuló és új településrészeken is kiemelten fontos, hogy a településrész és az épületek harmonikusan illeszkedjenek a tájba. A megfelelő telepítésen és terepalakításon túl ügyeljünk arra, hogy lehetőség szerint megfelelő természetes hátteret, környezetet
adjunk az épületnek. Így otthonunk olyan lesz, mintha már
rég ott állna, emellett a kertben és az épületben tartózkodás is kellemesebbé válik.
A tájba illesztett épület nem hivalkodik, hasznosítja a fák
szélvédelmét, árnyékolását is. Az épülettömeg követi a
háttérnövényzet szerkezetét, kertje követi a jellegzetes
szegélyvonalakat, takarja a burkolt felületek látványát. A
kert legyen bensőséges kialakítású. Vonzóbb a látvány, ha
nem tárul fel pőrén az épület és a kert minden részlete. Az
épületet részlegesen takarjuk növényekkel, amelyek kiemelik annak szépségét, kontrasztosabbá téve az emberi
alkotást. Az ügyesen ültetett megfelelő növényzet védi az
épületet az utca zajától (előkertes beépítés esetén; utcavonalon álló épület esetében az utcai fasor és bokrok-sövények szolgálják ezt a célt), nyáron a túlmelegedéstől, miközben télen lombját lehullajtva beengedi a napfényt. Fontos eleme lehet a kerteknek a víz. Az épület tájba illesztését a megfelelő építési hely megválasztása mellett nagyban segíthetjük a meglévő növényzet megtartásával. A telek rendezésekor tartsunk, védjünk meg annyi növényt,
amennyit lehet! A csupasz telekre telepített növények
csak sok év után nyújtanak kedvező látványt, barátságos
környezetet.
Letkésen a kerteknek csak egy része pihenő vagy díszkert, jó részük gazdasági célokat szolgál: néhol növénytermesztés (veteményes, gyümölcs) folyik rajta, de állattartás
is. Ez esetben is ügyelni kell legalább arra - a kerti építmények egységes kialakításával, gondozott növényzettel -,
hogy a kert rendezett benyomást keltsen.
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ERKÉLYEK, TORNÁCOK

Letkésen a megmaradt vagy átépített hagyományos falusi
épületek túlnyomó része oszlopos oldaltornácos (bár tornác
nélküliek is fennmaradtak), rendszerint falazott oszlopokkal
és gyakran mellvéddel, ritkábban fa oszlopokkal mellvéd
nélkül.

A tornác a modern falusi háznak is szerves része lehet: árnyékolja, védi a mögötte lévő helyiségeket a melegtől és az
időjárás viszontagságaitól, fedett teraszként szolgálhat. Mivel rendkívül karakteres képet ad a háznak, ügyeljünk az
oszlopok, nyílások arányaira, itt is törekedjünk az egyszerű,
tiszta formákra és anyaghasználatra.

A tornácok utca felé eső végére gyakran ajtót helyeztek,
vagy befalazták; néha a nyílásokat beüvegezték, így bővítve a belső teret. A befalazott tornácajtók visszaállítását
javasoljuk.
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Az erkélyek a tradicionális falusi lakóházaktól idegenek: az épületek - lévén elegendő hely - hagyományosan földszintesek. Bár az emeletes és tetőtér-beépítéses házak a múlt század második felétől egyre gyakoribbak, az erkélyek, loggiák
inkább (gyakran nem túl sikeres) díszítőelemek rajtuk, faluhelyen szemmel láthatóan nemigen használják, nem is javasoljuk. Ha ennek ellenére mindenképpen erkélyes házat építenénk, az ilyen típusú épületeknek a Sport utca – Széchenyi
utca még be nem épített részei adhatnak helyet.

Erkélyt, loggiát ne építsünk a lakóház utcai homlokzatára. A
jól használható erkély csendes, kertre néző, széltől (és napjainkban egyre inkább naptól) védett, és elég mély ahhoz,
hogy nyugágy, vagy kisebb asztal székekkel kényelmesen
elférjen rajta. Az erkély kialakításánál is kerüljük a túldíszítettséget, törekedjünk egyszerű formák és anyagok alkalmazására.
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AJTÓK, ABLAKOK
Az ablakokon és ajtókon át kapcsolódik egymáshoz az épület és a külvilág, ezek nagymértékben meghatározzák a homlokzatok megjelenését, esztétikáját. Ezért nem mindegy, milyen ajtókat-ablakokat építünk be, mint ahogy az sem, milyen
elrendezésben. Mielőtt lecserélnénk a régi míves, díszített ablakokat, érdemes tájékozódni a felújítás felől: sok esetben a
régi tok és szárny ellátható korszerű tömítéssel, hőszigetelő üvegezéssel.
az eltérő korokban épült vagy átépített házakon más-más (koronként jellemző) ablakokat-ajtókat találunk.
A hagyományos hosszúházak utcai homlokzatán általában
két álló téglalap alakú kétszárnyú ablak van (ezeket cserélték-cserélik le előszeretettel egy nagyobb fekvő téglalap
alakúra, tönkretéve ezzel a homlokzat összképét). Védett
utcakép esetén felújításkor, átépítéskor meg kell őrizni az
ablakok méretét-arányát, lehetőség szerint az ablakszerkezetet is, vagy törekedni kell az eredeti ablakosztás helyreállítására.
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Új épület tervezésekor, új ajtók, ablakok beépítése
előtt mindig járjuk be a környéket, tanulmányozzuk a
nyílászárókat, merítsünk belőlük ihletet. Az épület tömegéhez és arányaihoz illeszkedő ablak-ajtó kialakítással, nem csak saját házunkat tesszük szebbé, hanem az esztétikus utcaképet is erősítjük.
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HOMLOKZATKÉPZÉS
Letkésen hagyományosan a vakolt homlokzatfelület terjedt
el. Az ajtók-ablakok köré és az eresz alá gyakran vakolatdíszeket, párkányokat készítettek, melyeket néha színeztek
is. A lábazat vagy sötét színűre festett vakolt volt, vagy burkolólapokkal rakták ki.
Az Ófalu területén kerüljük az élénk, hivalkodó színeket,
homlokzati felületképzésnek vakolatot használjunk.
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A Május 1. u. - Béke u. területén az épületek túlnyomó többsége egyszerű, vakolt homlokzatú, világos színnel egyszínűre festett; az ajtók-ablakok körül nincs keretezés. A lábazat vagy a pince kiálló része beton, vagy sötétebb (többnyire
szürke) színű vakolat. Ezen a területen kerüljük az élénk,
hivalkodó színeket, tartózkodjunk eltérő homlokzati anyagok használatától.

A Sport utcában és a Széchenyi utcában is a vakolt homlokzatképzés van túlsúlyban, de - főleg az újabb épületek erőteljesebben színezettek: világoskék, sárga, rózsaszín,
illetve élénk, telített színek: bézs, okker, sötét sárga, sötétszürke is előfordul. Több épületen van téglaburkolat, fehér
mészhomok, vagy cserépszínben, de faburkolat is található.
A nyílászárókat esetenként kerettel látják el.
Ezen a területen - a környezethez illeszkedés alapvető szabályait azért betartva - változatosabb szín- és anyaghasználat lehetséges.
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RÉSZLETEK
Az ördög a részletekben rejlik (mint azt a házunkat tervező
építészek nagyon is jól tudják). Letkésen számos apró részlet, ötlet látható, amivel igyekszenek a helybéliek szebbé
varázsolni házaikat, kertjeiket, de az utcákat-tereket is. Érdemes nyitott szemmel járni, bátran lessük el és alkalmazzuk a jó példákat, legyen szó egy jól sikerült tetőről, egy ötletes bejáratról, míves kerítésről, vagy a máig létező kispadról.
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MAI PÉLDÁK

Községünkben az utóbbi évtizedben is számos új ház épült,
elsősorban a Sport és Széchenyi utcákban összefüggő területe, de elszórtan máshol is.
Ezek között a legkülönfélébb
stílusúak találhatók. A Széchenyi utcai ház jó példa a modern
építészet eszközeinek alkalmazására vidéki épületen. Modern tömegformálásával és
anyagkezelésével, visszafogott
színeivel és egyszerű tetőformájával szépen illik környezetébe.
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A Fő utca északi oldalán álló ház kitűnő példája a két eltérő párkánymagasságú ház közötti átmenetnek. A jól eltalált
tetőforma és a két épületrész aránya a talán kissé jellegtelen homlokzat ellenére megszépíti, figyelemre méltóvá teszi az
épületet.
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A Rákóczi utcai épület a környezet minőségét is javító felújítás szép példája.

Szépen felújított "kockaház" a Kossuth Lajos
utcában.
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A Kossuth utcai épület felújítása során megőrizték
az eredeti ablakokat és a
homlokzati vakolatdíszeket.

Végül álljon itt néhány a
közelmúltban épített középületek közül: az óvoda,
üzletház és a takarékszövetkezet épületei.
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UTCÁK, TEREK

Letkés utcái változatos szélességűek: a Fő utca szélessége a 80m-t is eléri, közepén a patakkal, partjai mentén zöldfelületekkel, elszórtan épületekkel, két burkolt úttesttel, de a Május 1 utca szélessége is 30m körüli; míg a Rákóczi utca Ipoly
felé eső végének szélessége néhol alig négy méter. Vonalvezetésük is jelentősen eltér: míg a Fő utca és a Rákóczi utca,
valamint a Dózsa György utca az elmúlt századok girbegurba nyomvonalvezetését őrzi, a 20. sz. eleje óta kialakult utcák
nyílegyenesek. A szélesebb utcákon sok a zöldfelület: gyep, bokrok, fasorok; a Fő utcán még - szép régi szokás maradványaként - gyümölcsfák állnak. Ahogy az falvainkban gyakori, a terek - a Sport utca melletti kivételével - inkább utcabővületek, mint a Csenger utca patakparti szakaszán.
A Fő utca alkalmas sétány, a falu főterének kialakítására. A nagy kiterjedésű zöldfelületeket az önkormányzat gondozza; a házak előtti szakaszokat a lakosság általában szépen rendben tartja.
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A Május 1 utca a gondozott, széles zöldfelületekkel
Fasor a Dózsa György utcában
A Csenger utca északi része

A Diófa utca és az Ipoly utca
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Kiültetett növények a Május 1. és a Sport utcában

Park a Csenger utcában és a Fő úton

Játszótér a sportpálya mellett és a Sport utcában
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HIRDETÉSEK, REKLÁMTÁBLÁK,
ÉPÜLETGÉPÉSZETI BERENDEZÉSEK
Letkésen alig található reklámtábla. Sem a határátkelő, sem a falun átvezető út
forgalma nem akkora, hogy reklámelhelyezést generáljon. A határátkelő melletti,
az országba érkezőket tájékoztató táblák és a kerékpárút jelzőtáblájának megjelenésére a településnek nincs hatása. A községben óriásplakátok nincsenek,
egyetlen közvilágítási oszlopon van kisebb méretű reklámtábla. Így a reklámokat
az üzletek, étterem, a takarékszövetkezet felirata, cégére jelenti. Ezek meglepően
visszafogottak, jóllehet a minőségük még fejleszthető. Ezeken kívül a falu két végén üdvözlő feliratok, a művelődési ház oldalán uniós pályázat táblája található. A
közvilágítás beton oszlopára ragasztott plakátok-hirdetések legalább egy, központi helyre állított hirdetőtábla szükségességét jelzik.
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Az ágasfák közt megbújó feliratoknál hatásosabb figyelemfelkeltő lehet egy igényes, konzolos cégér.

A Letkési-patak menti védőkorlátok és a
hidak korlátjainak igényesebbre cserélése a településkép javításának látványos és viszonylag olcsó eleme lehetne.
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Az utcaképhez a hirdetőtáblák reklámfelületek cégérek is ugyanúgy hozzátartoznak, mint az épületek vagy a növényzet.
Vállalkozóként sem mindegy, milyen módon hirdetjük szolgáltatásunkat.
A hirdetés lényege a tájékoztatás, melyet utcaképbe illően is megtehetünk, hiszen elsősorban a figyelemfelkeltés a célunk
és nem a járókelők rosszallásának kiváltása. A környezet színeihez illeszkedő, visszafogott, de míves, elegáns hirdetés
vagy cégér is eléri célját. A Takarékszövetkezet vagy a községháza felirata erre jó példa lehet.

A televízió mára a háztartások nélkülözhetetlen elemévé vált.
A műholdvevő tányérantennát sose szereljük a homlokzatra. A tetőn elhelyezve
nem zavarja az utcaképet.
Általában törekedjünk arra, hogy legalább az utcai homlokzatra ne kerüljenek
gépészeti berendezések (pl. klíma, gáz
v. villanyóra). Ha ez elkerülhetetlen, alakítsuk úgy a homlokzatot, hogy takarja a
berendezéseket

A lakóházak elektromos energia ellátására és melegvíz ellátására egyre
gyakrebban használnak környezetbarát
napelemeket illetve napkollektort.
Ezeket - természetesen a megfelelő tájolást figyelembe véve - mindig a tető síkjával párhutamosan helyezzük el, amint
a képen is látható.
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