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1. BEVEZETŐ ÉS KÖSZÖNTŐ 
„Azért vagyunk a világon,  

hogy valahol otthon legyünk benne.” 
Tamási Áron 

Tisztelt Olvasó! 

Gomba községet, szűkebb Hazánkat, az Otthont igyekeztünk képpel és szóval leírni a következő 
oldalakon. Mindezt a törvényi felhatalmazás alapján azért is tettük, hogy megmutassuk a falu 
általunk szeretett arcát saját magunknak, és mindazoknak, akik még otthonul szeretnék 
választani Gombát.  

Nem lehetünk egyformák, ettől szép a teremtett világ, viszont mindenhol mindenkinek léteznek 
egyedi tulajdonságai, adottságai, szokásai, ami meg tudja különböztetni a szebbet a még 
szebbtől. E tulajdonságokat, adottságokat és szokásokat kell megőriznünk világunk szépségéhez, 
és e kiadványnak fontos szerepe van mindezek dokumentált rögzítésében.  

A Településképi Arculati Kézikönyv a helyben lakók és a közreműködésre felkért szakemberek 
2017-ben összegyűjtött véleményét tartalmazza a természeti és épített környezetünk állapotáról, 
a megbecsülendő részéről éppúgy, mint az ide nem illő alkotóelemeiről. A településkép nem 
kényelmi kategória, hanem az a vizuális kultúra, amely sok mindent elárul a falu lakóiról, 
ugyanakkor meg is határozza a gombaiak emberi természetének egy részét. 

Forgassák bátran e kiadványt, lássák meg benne a szépséget Önök is, de – kérem – abban is 
értsünk egyet, hogy kár lenne elrontani a falu ábrázatát. Őrizzük meg eddig bevált jó 
szokásainkat, hogy Gomba továbbra is maradhasson a helyiek otthona, illetve mindazoknak, akik 
a mai szépségébe bele tudnak szeretni. 

 

Tisztelettel, 

Lehota Vilmos, polgármester  
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2. Gomba bemutatása 
általános településkép, településkarakter 
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2. Gomba bemutatása, általános településkép, településkarakter  
 

 

Gomba település a természetföldrajzi tájbeosztás szerint az Észak-Magyarországi-középhegység 
nagytájban, Cserhátvidék középtájban, Gödöllő-Monori-dombság kistájcsoportban és a Monor-
Irsai-dombság kistájban helyezkedik el. A község közigazgatási területe Monor, Péteri, Mende, 
Úri, Káva, Tápióság és Bénye településekkel határos.  

Domborzat 

Gomba területén a harmadkor végén kiemelkedéssel fiatal eróziós dombság alakult ki. A határban 
sok a meredek lejtő, a területet erős eróziós barázdák és vízmosások szántották fel. A mély 
bevágású völgyek a vízfolyások formáló munkájának eredményei. A nagy esőzések által lemosott 
lösz a völgytalpakban halmozódik fel.  
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A település a Gombai – patak és kapcsolódó kisebb völgyek által meghatározottan, egy 
északnyugatról nyílt völgyben fekszik, amelynek délnyugati részén emelkedik ki a Várhegy 
löszdombja. A tengerszint feletti magasság 110–223 m között változik, átlagosan 150 méter 
tengerszint körüli. A határ észanyugati részén fekvő Tete a legmagasabb, 223 méter, fu-
tóhomokkal borított kimelkedés.  

Talaj, geológia  

A felsőpannon agyagos rétegekre nagy vastagságban felsőpliocén folyami homok települt. A fel-
színt nagyobb részben lösz, illetve löszös homok, kisebb részben futóhomok fedi. 

A löszön csernozjom barna erdőtalajok és mészlepedékes csernozjomok képzőtek. A csernozjom 
barna erdőtalajok mechanikai összetétele vályog, kisebb részeken homokos vályog. 
Vízgazdálkodásukra a közepes vízvezetőképesség jellemző, a mezőgazdasági termesztés 
szempontjából jó minőségűek. 

A mészlepedékes csernozjom talajok szintén löszön képződtek. Megfelelő vízgazdálkodású, fel-
színtől karbonátos, jó termékenységű, fizikai összetétel szerint vályog talajok. 
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A hely természeti adottságainak köszönhetően a megtelepedés a völgyek mélyén kezdődött és a 
helybeliek a talaj miatt jelentős természetátalakító munkát is végeztek.  

A telkeket mélyen bevágták a domboldalakba és innen nyitottak pincéket is. A lakóterületek 
ezután lassan behúzódtak a völgyek távolabbi területeire és látványában nagyon szép, bár erősen 
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szabdalt településkép alakult ki. A szorgos természetátalakító munka később gondokat is okozott, 
a löszfalak suvadása, a pincék állapota számos problémát okozott, amit máig nem lehetett 
felszámolni. 

Története 

Az ősidők óta lakott hely. A talajvizsgálatok és a legkorábbi fennmaradt térképek szerint a 
környéket évezredekig összefüggő erdőség borította. A Várhegyen 1858-ban Kubinyi Ferenc tárta 
fel a bronzkori „Pogányvár” erődítményrendszerének maradványait. Főleg kő- és 
csontszerszámok, valamint agyagedények kerültek elő, de akadt néhány átfúrt fejű bronztű is. 
A római korban jazigok lakták, sírjaikban kalcedon- és üveggyöngyöket találtak. 
A honfoglalás után első ismert tulajdonosa a Gombai család volt. 

A törökuralom alatt Gomba nem néptelenedett el, mert fekvése miatt a nagyobb hadak 
szerencsésen elkerülték. 

A Rákóczi szabadságharcban elnéptelenedett a falu, de hamarosan visszatelepültek és új 
telepesek is érkeztek. Magyarok lakták a települést, idegen etnikum betelepítése itt nem történt 

mint a szomszédos elpusztított 
falvakban. 

I. Katonai felmérés térképe 

A település lassan fejlődött a XVIII. 
században, az 1800-as évek elejére 
kezdett megerősödni és bár 
birtokszerkezete átalakult, a 
köznemesség erősödött és több 
kisebb kúriát építettek a faluban, 
amelyek részben a mai napig 
fennállnak. 
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II. katonai felmérés térképe 

A térkép egy lendületesen fejlődő kis 
települést mutat, feltehetően a XIX. 
szd közepén. 

Ebben az állapotában még valóban 
megtarthatta eredeti kétbeltelkes 
állapotát, mert nagyobb szérűskertek 
látszanak az északi és déli oldalán a 
falunak 

 

 

A III. katonai felmérés térképe 

A XIX. szd. végén nem látszanak a 
rendezett telekállapotok még a 
térképen, de addigra már ki kellett 
mérni és rögzíteni a telekállapotokat, 
mert az 1881-es kataszteri felmérés 
már mindenütt rögzített telek-
határokat mutat. 

A jellemző beépítés mindenütt az 
oldalhatárra állított volt a faluban, kivéve a megmaradt nemesi kúriákat, hiszen azok méretüknél 
és funkcionális kialakításuknál fogva csak más formában voltak elhelyezhetők. 
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Az 1881-es kataszteri felmérés térképének részlete 

Eredeti településszerkezetként és esetleges védettség kijelölésekor érdemes ezt az 1881-es 
állapotot figyelembe venni. 
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A falu népessége a XIX. szd végére, a XX. szd. elejére nagyon megerősödött. Gomba 
mezőgazdasági jellegű településből inkább alvó településsé alakult. Komolyabb ipari kapacitás 
sosem telepedett le a falun, az egykori nagy munkáltató a termelőszövetkezett nagyon 
visszaszorult - és mint előtte hosszú évtizedekig - a budapesti ingázás lett a jellemző. 

Jó közlekedési kapcsolatai miatt a népesség jelentős része ma is a fővárosban dolgozik. 

A lakónépesség alakulása a XIX. sz. végétől 

Év  1890 1900 1910 1920  1930 1940 1950 1960 1970 1980  1990 2000 

Jelenlévő 
népesség 

2340 2390 2610 2851  2828 2697 2748 2569 2613 2500  2424 2487 

 

1941 katonai térkép 

A település a II. világháború után a 
fennsíkra is felkúszott, a Monorra 
vezető út mentén nagyobb 
kertvárosi lakóterület alakult ki és 
összenőtt a főút mellett Bényével. 

A térképen még csak a Bényére 
vezető út mellett vannak épületek, 
Monor felé még nem indult meg a 
beépítés, bizonyítva, hogy a XX. 
század második felében jött itt létre 
a kertvárosi rész. 

Jelenlegi népességszáma 2 950-3 000 főre tehető 
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Gomba turisták szemével 

„Ha	 szeretnénk	 mindenképpen	 felcímkézni	 a	 Gombára	 tervezett	 kellemes	 kirándulásunkat	 –	 hogy	
megkülönböztessük	a	többi	kellemes	kirándulásunktól	–,	nevezzük	úgy:	a	hangulatok	és	gondolatok	sétája.	Ugyanis	
valóban	nem	igényel	megerőltető	gyaloglást,	a	hegymenetek	is	inkább	szelíd	domboldalak	és	árnyas	lankák,	csak	
sétálnunk	kell.	Eközben	pedig	annyi	 szépet	 látunk,	hogy	magunk	 is	 elcsodálkozunk,	 s	 jönnek	 elő	a	kérdések	 és	
válaszok	is	szép	sorjában.	
	

Nem	is	kell	ehhez	rendkívüli	látvány.	Akinek	van	szeme	hozzá,	egy	idő	után	muszáj	megkérdeznie:	valóban	létezik	
ennyiféle	 zöld	 szín,	 mint	 amennyi	 az	 erdőkkel,	 kertekkel	 borított	 domboldalakról	 árad?	 És	 ennyiféle	 ötletes	

építészeti	 megoldás,	 amely	
a	 hegyi	 utakról	 lefutó	
vizeket	 tereli	 a	 patakba,	
ami	 aztán,	 mindet	
összegyűjtve,	 a	 falu	
határában	 lévő	 tóba	
szállítja	 a	 forrásokból	 és	
felhőkből	 származó	
szállítmányát?	 Annak	 a	
romjaiban	is	–	vagy	tán	épp	
amiatt	 –	 elragadó	
kastélynak	 az	 ablakából	
vajon	 a	múlt	 században	 is	
látták	 már	 az	 öreg	
gesztenyesort?	

	

	

 

A	kastélyok	és	kúriák	előtt	–	amint	azt	tapasztalni	fogjuk	–	mindenhová	tájékoztató	táblákat	helyeztek	ki,	amelyek	
válaszokat	adnak	a	minket	leginkább	érdeklő	kérdésekre,	és	korabeli	képeken	azt	is	megmutatják,	milyenek	voltak	
az	épületek	és	bennük	az	élet	akkoriban,	amikor	Gomba	még	a	középnemesség	kedvelt	lakóhelyének	számított.	
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Cukrászda,	 söröző,	 fagyizó,	 csöpp	
péküzlet,	 pizzéria,	 a	 Kenyeres‐kert	
(egy	 hatalmas,	 zöld	 pihenőhely,	
egyszersmind	a	közös	rendezvények	
tere),	 mellette	 a	 játszótér,	 a	
közelben	egy	 tanösvény	startpontja	
–	 ez	 mind	 rendelkezésére	 áll	 a	
pihenőknek,	 akik	 aztán	 foly‐
tathatják	 útjukat	 vagy	 a	
tanösvényen,	vagy	a	Kossuth	téri	két	
templomtól	 jobbra,	 a	 paradicsomi	
szépségű	 horgásztó	 felé.	 Ha	
vállalkozó	 kedvűek,	 elgyalogol‐
hatnak	 a	 két	 kilométerre	 lévő	
Tetepusztára,	 ahol	 megint	 csak	
lenyűgöző,	 vadregényes	 tájjal	 –	
benne	 vadnarancsokkal	 –	
találkozhatnak,	 és	 egy	 apró,	 öreg	
temetővel	…	
 

Aki	eközben	helyben	maradt	Gomba	
központjának	 valamelyik	 bájos	
szögletén,	 betérhet	 a	 közösségi	
házba,	 ahol	 minden	 hétvégére	 jut	
valami	 kellemes	 program.	 Hol	
kézművesvásár,	hol	fotókiállítás,	hol	
valamilyen	koncert	vagy	előadás.	Ha	
szerencséje	van,	talán	találkozhat	a	
hely	elismert,	idős	helytörténészével	
is,	 akinél	 többet	 –	 és	 akinél	

lenyűgözőbben	–	senki	nem	tud	beszélni	a	falu	történelméről.	Ő	ugyanis	a	feleségével	minden	áldott	nap	többórás	
sétát	tesz	a	környéken.	Azt	mondja,	annyira	gyönyörű,	annyi	újdonsággal	szolgál,	hogy	soha	nem	lehet	megunni.	Mi	
ehhez	azt	tennénk	hozzá:	és	olyan	közel	van	Pesthez,	hogy	már	csak	emiatt	is	szégyen	lenne	nem	megismerni	ezt	a	
kedves	szomszédot”.	

	
	A	cikk	a	Turista	Magazin	2015	cikkíró	pályázat,	belföldi	kategória	1.	helyezettje.	Megjelent	a	
Turista	Magazin	2015.	augusztusi	számában.	
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3. Örökségünk, a településképi szempontból meghatározó építészeti, műemléki, táji 
és természeti értékek, településképi jellemzők 
 

Az elmúlt évtizedekben az eredeti épületállomány döntő többsége megsemmisült, átépült, 
helyükre új épületek kerültek, amelyek már nem követték a régi beépítés egységes megjelenését, 
az utcaképek döntő többsége elveszítette eredeti megjelenését. 

Az utóbbi években viszont érzékelhetővé vált, hogy valamelyest érzékenyebbek lettek az emberek 
az egykori értékekre és ha nem is teljes egészükben, de részletekben, a felújítások tervezésekor 
már gondosabban járnak el. 

A műemlékek állapota is meglehetősen vegyesnek mondható. Volt, ahol megtörtént a teljes 
felújítás, van ahol az állagmegóvásra gondolnak, de mindenütt szükséges lenne komolyabb 
beavatkozás, mert van olyan értékes épület, ami teljes romlás, a pusztulás határán van. 

 

Az adatszolgáltatás szerint Gombán az alábbi műemlékek szerepelnek a nyilvántartásban: 

Műemlékek 

Cím  Név  Védelem 
 
Bajcsy‐Zsilinszky u. 2.  v. Scitovszky‐kúria  Műemlék 
Bajcsy‐Zsilinszky u. 1.  v. Bárczay‐kastély  Műemlék 

Bajcsy‐Zsilinszky utca 5.  Perczel‐kúria 
általános műemléki 
védelem 

Kossuth Lajos tér 1.  Református templom  Műemlék 
Jókai Mór u.  Patay‐kastély  Műemlék 
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Műemléki környezetek 

név  védelem  helyrajzi szám 

v. Bárczay‐kastély  
ex‐lege műemléki környezete 

Műemléki 
környezet 

622, 719, 718/1, 715/3, 715/2,  
713, 696, 626, 625, 624/2, 624/1,  
623/1, 620/1 

v. Scitovszky‐kúria  
ex‐lege műemléki környezete 

Műemléki 
környezet 

1051/5, 620/1, 621, 696, 718/1,  
720/1, 722/2, 722/3, 723/1, 735 

Patay‐kastély  
ex‐lege műemléki környezete 

Műemléki 
környezet 

312, 321, 316, 314/2, 318, 505/1,  
505/2, 505/3, 0166/6, 507 

Református templom  
ex‐lege műemléki környezete 

Műemléki 
környezet 

1050, 1051/1, 1051/3, 1051/5, 3,  
597/1, 598, 599, 613, 619/2, 620/1,  
696, 720/2, 721, 723/1, 723/2, 726, 727 

 

 

 

Bárczay-kastély 
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Bárczay-kastély – a barokk stílusú épületet a 18. 
században építtette a Fáy család. Később Bárczay András 
vásárolta meg, átalakította. 1773-ban emeletet építtetett 
rá. A kastély az 1800-as évek közepén a Szemere családé 
lett, majd 1928–51 között a Máriássy családé. Jelenleg a 
termelőszövetkezet irodáinak ad helyet az épület.  

 

 

 

 

 

Scitovszky-kúria – 18. századi 
barokk épület volt, de 1810-ben 
klasszicista stílusban átalakí-
tották. A Scitovszky család a 20. 
század elején vásárolta meg, 
majd a Kenyeres család birtoka 
lett. Jelenleg a település 
polgármesteri hivatala működik 
benne.  
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Patay-kastély – A 18. század végén építtették 
a Bárczayak, majd a Patay család birtokába 
került. Itt élt Patay József, a reformkori 
ellenzék egyik vezetője, az Országos 
Honvédelmi Bizottmány tagja. Később 
művelődési ház, majd könyvtár működött 
benne. Jelenleg üresen, elhanyagoltan áll.  

 

 

 

Református templom, barokk, 1776. Építette: Jung József és 
Haber József. Berendezés: oltárasztal, szószék, padok, copf, 
18. sz. vége. 

Körülkerített, egyhajós későbarokk templom. Kelet felé néző 
főhomlokzata előtt lépcsős feljárat vezet fel, az utca felől 
kapuval lezárva. 
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Perczel – kúria régen és mai állapotában. 

 

Perczel-kúria – a 18. század végén, klasszicista stílusban készült épület, melyet a Puky család 
birtokolt a 19. század végéig. Katona József itt írta a Bánk bán néhány részletét. 1925-ben a 
Perczel család lett a kúria tulajdonosa. Jelenleg családi ház.  
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Táji örökségünk 

Gomba község képét a meredek lejtőkkel határolt, széles talpú löszvölgyek, a völgyeket övező 
terjedelmes löszhátak és a löszvölgyek különleges típusai, a rövid, ám szűk és igen mély 
löszszurdokok színesítik. A települést kelet-nyugati irányban osztja ketté a Gombai-patak völgye, 
s tőle északra csordogál a Felsőfarkasdi-patak, melyeket mocsári növényzet és változó szélességű 
gyepsáv kísér, itt-ott fűzfacsoportokkal tarkítva a tájat.  

A patakokra felfűzve egy-egy völgyzárógátas víztározó szolgálja a település jobb vízhasznosítását 
és teszi változatosabbá a táj képét. Mindezek miatt a patakok mentét és környező területeket 
tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő terület övezetébe sorolták.  

A külterület nyugati felén húzódik a szűk völgybe épült, történeti településképet őrző Felsőfarkasd 
és a homokháton létesült, hagyományos szőlőskerteket idéző Tetepuszta. Gomba tájhasználatát 
elsősorban a löszhátakon elterülő szántóterületek jellemzik, valamint a település déli csücskében 
megbúvó nagyobb összefüggő szőlők és gyümölcsösök. 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Felsőfarkasdi‐patak mente 
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Természeti értékek  

Gomba az Északi-középhegység leg-
délebbi kistája, a Monor-Irsai-dombság 
területén fekszik. A pleisztocén időszak 
második felében a terület emelkedni 
kezdett, aminek hatására a dél-keleti 
irányú lejtésnek megfelelően, 
szimmetrikus völgyek keletkeztek. Ezek 
ma a Gombai-patak és a Felsőfarkasdi-
patak völgyei. A korszak végén 
felszínének nagy részét a szél által 
lerakott löszréteg borította be, míg az 
észak-nyugati részén kisebb homoktakaró 
alakult ki, ez a mai Tetepuszta.  

A terület száraz, gyenge lefolyású, a 
meglévő vizeket völgyzárógátas tavakkal 
igyekeztek hasznosítani (Felsőfarkasdi-tó, 
Gombai-tó). A település nagy részén 
cserjoznom barna erdőtalajok, illetve 
mészlepedékes cserjoznomok uralkodnak, 
amikhez a völgytalpakon réti talajok 
csatlakoznak. A hirtelen lehulló nagy 
mennyiségű csapadék a völgylejtőkön 
erőteljes eróziót, míg a völgyekben a 
sárlehordás lévén feltöltődést okozhat. 

Növényföldrajzi szempontból a Panno-
nicum flóratartomány, Matricum 

[2] Löszfal, Bercsényi utca 

[3] Kis‐Szurdik 

[4] Pusztai  [5] Nagy  [6] Selymes peremizs 
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flóravidékének nógrádi flórajárásához (Neogradense) tartozik. A Monor-Irsai-dombság löszhátait, 
völgytalpait löszgyepekkel, löszcserjésekkel váltakozó lösztölgyesek borították, míg a patakokat 
mocsárrétek és láperdők kísérték. A mezőgazdaság által nem hasznosított hegylábperemi 
löszgyepek és szálkaperjerétek (pl.: a gombai Várhegy) ritka, védett növényei a pusztai meténg, 
a selymes peremizs és a nagy ezerjófű. 

Táji- és természetvédelmi szempontú kijelölés alatt álló területek 

A község fő értéke tehát az ökológiai folyosóként is szolgáló patakvölgyek és a hozzájuk szorosan 
kapcsolódó területek. Gomba területének körülbelül 2%-a az európai jelentőségű Natura 2000 
területek, az Alsó-Tápió és patakvölgyek elnevezésű HUDI 20050 jelű kiemelt jelentőségű 
természetmegőrzési terület része. A patakot kísérő gyepek, láprétek és löszvegetációk 
természetközeli állapotukban maradtak fenn, melyek megőrzése és fenntartása elsődleges 
természetvédelmi szempont. 

[7] Alsó‐Tápió és patakvölgyek Natura 2000 terület 
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A településen országos 
minőségű természeti 
emlékek is találhatók. 
Ilyen a múlt század 
közepén, Kubinyi Ferenc 
ásatásai során feltárt, a 
falu szélén található ex 
lege védett földvár, a 
Várhegy, mely párkány-
zatának keleti oldala 
máig kivehető. A Gom-
bai-patak mentén elte-
rülő ex lege védett 
lápterület szintén or-
szágos természeti emlék, 
s egyben az országos 

ökológiai hálózat magterületeként kijelölt terület, mely fontos élőhely és fajmegőrzési 
génrezervátum. Továbbá a településen több terület ökológiai folyosóként van számon tartva, 
melyek fontos élőhely láncolatok, s a génáramlást szolgálják, biztosítják. 

 

Egyedi tájértékek 

A tájban olyan emlékek élnek múltunkról, melyek tiszteletet ébresztenek bennünk és tanítanak. 
Ha meg akarjuk őrizni a tájban rejlő kisemlékeket, az értékmegőrzés egyik fontos alapja a 
természeti, kultúrtörténeti és táji örökségünk ismerete és az értékek felismerése, megóvása.  Az 
így felismert tájban megjelenő pontszerű értékeket, tájalkotó elemeket a Természetvédelmi 
törvény egyedi tájértéknek, a településképvédelmi rendelet egyedi tájértéknek jelölt 
létesítményként nevezi. 

[8] Várhegy 
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Gombán az egyedi táj-
értékeket négy nagy 
csoportba sorolhatjuk: 

‐ Településsel kapcso-
latos tájértékek, 
melyek főként épített 
értékek (kúriák, lakó-
házak, tanyaépüle-
tek) és emlékművek. 
Ebbe a kategóriába 
sorolhatók továbbá 
az eredeti település-
képet megőrző utcarészletek is Felsőfarkasdon, amik a régi, tornácos parasztházakkal és a 
mögöttük húzódó domboldalba vájt pincékkel a településre jellemző utcaképet mutatnak. 
 

‐ 10Termeléssel kapcsolatos tájértékek a melléképületek, górék, a régi elhagyott tanyahelyeken 
megbúvó pincék, melyek többnyire a löszoldalakba vájt, téglával boltozott építmények, illetve 
a Gombai- és a Farkasdi-halastavak, melyek túlnyomórészt természetes parti zonációt mutató 
növényzete mind 
esztétikai szempont-
ból, mind élőhelyként 
értékessé teszi a 
tavakat. 

 

Gombai halastó 

 

[9] Felsőfarkasd 
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‐ Biológiai és földrajztudományi egyedi tájértékek a löszfalak a partifecske fészkelő 
üregeikkel, a löszdombok, s a rajtuk kialakult alföldi sztyepprétek, a lösz-szurdok, valamint 
az idős települési fák, melyek jellegzetes felépítésükkel, vagy korukkal a település 
meghatározó, karakteres elemei. 

‐ Illetve az esztétikai egyedi tájértékek, melyek közé a kilátópontok sorolhatók. Gombán két 
ilyen karakteres kilátópont található. A református temető déli csücskéből kitűnő rálátás 
nyílik a település egy részére és a templomra, illetve a Bercsényi utcában található 
löszdomb, ahonnan szinte az egész település jól látható. 

  

[10] Rálátás Gombára a Bercsényi utcai löszdombról 
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4. Településképi szempontból meghatározó, eltérő 
karakterű területek 
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4. Településképi szempontból meghatározó, eltérő karakterű területek lehatárolása, 
a településkép, arculati jellemzők és településkarakter bemutatásával 
 

Gombán az eredeti kialakult arculat a falusi jellegű beépítés, amit annak ellenére megőrzött, hogy 
épületállományának nagyobb része szinte teljes egészében lecserélődött, így területén csak kevés 
helyen maradt meg az utcahálózaton és a telekállapotokon kívül értékes épület, sajátos építészeti 
objektum és értékelhető építészeti részlet. 

A település területe a hagyományos falusi beépítésre, régi kertvárosi karakterű beépítésre, új, a 
XX. szd. második feléből származó kertvárosi beépítésre osztható fel. Új területhasználati elem a 
Polgármesteri Hivatal mögötti tömbbelsőben fejlődő szabadidőpark.  

Viszonylag új típusú területek a halastó környéke a horgásztanyákkal (üdülőterület), a külső 
területen kialakult lovarda és gazdasági terület. 

A településbelső területén ezeken kívül még temető, erdő és szántóterületek találhatók.  

Jelenleg formálódik és jó irányban halad a „településközpontnak” nevezhető terület, ahol az 
önkormányzat több jelentős fejlesztést hajtott végre, amelyek új, mai építészeti megfogalmazást 
hoztak be a kicsit álmos és lassan erodálódó falusi környezetbe. Példájuk valószínűleg hatni fog 
a tágabb környezetre is, megmutatva, hogy lehet új környezeti jellemzőkkel átalakítani a falusi 
területeket, anélkül, hogy az elveszítené eredeti karakterét. 

 

A hagyományos falusi területeken is folyamatos az átalakulás, de talán kijelenthető, hogy ma 
már jobban értékelik a gombai polgárok azt a miliőt, ami érzékelhető, ha sétálunk az utcákon és 
a település külső területén. 

A hagyományos gombai lakóház viszonylag hosszan elnyúlik a telekhatár mentén, oldaltornácos, 
kétablakos, kiskapu nyílását is megőrző utcai homlokzattal rendelkezik, gyakran előkertes. 
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Az utcai előkertek és a közterületek sajnos jelentős mértékben átalakulóban vannak. Az egykori 
faluban a szépen gondozott előkertek az egynyári és évelő virágokkal eltűntek, legfeljebb néhány 
cserjeféle és gyep, ami borítja az elő- és oldalkerteket, nem pedig virágoskertek.  

Az utcai növényállomány is átalakult, az egykori gyümölcsfákat felváltották díszfák és az 
örökzöldek. Az utcák többnyire gondozottak, de nincsenek vagy kevés helyen léteznek egységes 
fasorok, kevés a lombhullató egyed, több a solitair fa és néhány díszcserje a közterületeken is. 
Szükség lenne a közterületeken új fasorok telepítésére, sövények ültetésére. 

 

A település belső területén az intézményfejlesztés mellett a közterületeken megindultak a 
jelentősebb változások. Átalakult, pontosabban létrejött a Szemők tér, egységes burkolat készült 
és szépen gondozott zöldfelület az új piac és a megújult épületek között. A tér látványa 
harmonikusan illeszkedik a hagyományos utcaképbe és a szomszédságában felújított épületekkel 
együtt derűs színfoltjává vált a falunak. 

A templomok és az egykori kúriák közötti Kossuth tér is nagyobb figyelmet érdemel. Nem a 
városias térburkolatok jelentik csak a megújulást, hanem a növényzet kiültetése, kezelése, a 
téren lévő emlékek gondozása, ápolása. 

A megépült új épületek, szépen beilleszkedtek a falu szövetébe, jól kiegészítik a faluképet és a 
hagyományostól eltérő megvalósításuk a vizuális kultúra megújítását, a korszerű építészet 
népszerűsítését jelentik. Hatásuk bizonyára érvényesülni fog. 

A magánépítés területén is több jól megformált és a környezetébe illeszkedő épület valósult meg 
az elmúlt években. A megépülő M4 gyorsút, aminek közvetlen leágazása van a faluhoz növelni 
fogja népszerűségét és a beköltözési kedvet. Kiszolgálásukra szükség van új intézményekre. 
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Eltérő karakterű településrészek – Külterület 

Gomba külterületének különböző tájkaraktereit a domborzat, a tájhasználat, táji megjelenés és 
a tájképi jellemzők közösen formálták és alakították. A löszhátakon és a völgyekben más és más 
jellegű tájak formálódtak. A közigazgatási terület túlnyomó része tájképvédelmi szempontból 
kiemelten kezelendő övezethez tartozik, valamint a vízfolyások és környezetük az ökológiai 
hálózat részét képezik. 

A lehatárolt tájkaraktereket az alábbi csoportosítás szerint különítettük el egymástól: 
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Gomba külterületén elhe-
lyezkedő Felsőfarkasd egy-
kor önálló településként 
működött. Felsőfarkasd 
mindössze egy utcából és 
néhány ösvényből álló 
településrész, melynek 
karakterét a megőrzött 
eredeti településkép adja.  

A területen jellemzően ha-
szonkerti művelés folyik, 
gazdasága szintén megőrződött, s a régi falusi idillt idézi meg. Az utcakép fenntartása és a régi 
tornácos házak megőrzése elsődleges szempont. Fontos továbbá a falusi karakter megőrzése, a 
haszonkertek művelése. 

Szintén hagyományos tájkaraktert idéz meg a település külterületén, Felsőfarkasdtól 
délre található Tetepuszta. A településrész a régi szőlőskertek maradványa, telekosztásai, házai, 
pincéi mind ezt a hangulatot idézik. A szőlőművelés már kevésbé jellemző, mindössze néhány 

telken találhatók szőlő 
ültetvények, a terület ma 
már inkább hétvégi kertes, 
üdülőházas jelleget képvi-
sel. Tetepuszta kiemelkedő 
értékei közé tartoznak 
azonban a löszfalba vájt 
pincék, melyek egyedi 
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tájértékként vannak számon tartva. A terület hanyatlásának megakadályozására az infrastruktúra 
fejlesztése adhat megoldást.  

A szántóföldi 
hasznosítású, helyenként 
gyepekkel, keskeny me-
zővédő erdősávokkal 
szabdalt területek jellem-
zője a hullámzó felszín és 
a nagy táblás művelés. 
Tájképi adottságai rész-
ben a kedvező dombor-
zatának köszönhetőek, a 
nagy távlatok szép 
látványt nyújtanak a 
területen áthaladóknak. 
Fontos feladat a táji 
látványkapcsolatok 
fenntartása a tájképi 
karakter megőrzéséhez, 
így ezeken a terület 
kerülendő az erdősítés és 
erdősávok telepítése. 
Ugyanakkor a tájképi értéke növelhető alacsony, gyümölcstermű fajok ritka telepítése az utak 
mentén, mint például a kökény (Prunus spinosa) vagy a gyepűrózsa (Rosa canina)  

A gyümölcsfákkal beültetett mezőgazdasági területek Gomba közigazgatási területének déli 
csücskében húzódnak. A rendezett raszterhálóban ültetett gyümölcsösök egyedi hangulatot teremtenek a 
tájban, s látványukat tovább fokozza a több helyen megjelenő domborzathoz igazodó teraszos kialakítás.  
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Fontos, hogy a gyümöl-
csösök rendezett képet 
mutassanak, mind telepí-
tésükre, mind gondozá-
sukra vonatkozóan. A 
rendezett sorok vezetik a 
tekintetet.  

Javasolt továbbá a lösz-
dombokra felfutó gyümöl-
csösök esetén a tera-
szolás, mellyel szabályoz-
hatóvá válik a csapadékvíz 
lefolyása, s így csökkent-
hető a talajerózió. Nem 
mellesleg könnyíti a művelést és egyedi hangulatot kölcsönöz a tájnak 

Az ökológiai hálózat elemeként megjelenő patakok és tavak, valamint a hozzájuk 
kapcsolódó vízparti vegetáció és galériaerdők kiemelt természetvédelmi szereppel bírnak 
Gombán.  

Patakot kisérő galériaerdő 



____________________________________________________________________________________________ 

46 
____________________________________________________________________________________________ 

A patakokat kísérő mocsár-és láprétek élővilága szintén kiemelkedő érték, nem beszélve a 
Gombai-patak mentén elterülő ex lege védett lápterületről.  

A lehatárolásba eső völgyzárógátas tavak elsősorban vízgazdálkodási szempontok miatt 
létesültek, mára azonban elsődlegesen horgásztóként funkcionálnak. A lehatárolt területen 
elsődleges szempont a természetvédelmi célú kezelés, a növény- és állatvilág biodiverzitásának 
megőrzése. Kerülendő a területet tagoló elem, infrastruktúra létesítése, mely ökológiai gátat 
állíthat a génterjedésnek. 

Farkasdi horgásztó 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az erdészeti nyilvántartás alapján talajvédelmi és faanyagtermelő gazdasági 
erdőterületek a belterület közvetlen környezetében, valamint a gyümölcsösök területén találhatók 
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meg nagyobb összefüggő foltokban. A gazdasági rendeltetésű területeken történő fakitermelést 
lehetőség szerint fenntartható, azaz szálaló kitermeléssel szükséges végezni. 

Gombai horgásztó 
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Gomba külterületén több 
ipartelep és gazdasági létesítmény 
található. A telepek többnyire 
mezőgazdasági ágazatban mű-
ködnek. Tájképi megjelenésük 
nem esztétikus, többnyire zavaró. 

Tehenészet 

Iparterületek létesítésénél elsőd-
leges szempont kell, hogy legyen 
a belterülettől való megfelelő 
távolság biztosítása, mely a telep 
által generált környezetterhe-
lésnek megfelelően kerül meg-
határozásra.  

A tehenészet Tetepuszta felől 

A kedvezőtlen tájkép elkerülése 
végett gondoskodni kell a meg-
felelő tájba illesztésről, ami a telep 
környezetének rendezését és az 
ipari épületek takarását egyaránt 
magába foglalja. Megfelelő 
takarást többszintes növény-
állomány telepítésével érhetünk el. 
A telepítés során javasolt igazodni 
a helyi flóravilághoz. 

 

Agromobil szövetkezet 
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5. A településkép minőségi formálására vonatkozó 
ajánlások 
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5. A településkép minőségi formálására vonatkozó ajánlások: építészeti útmutató, 
közterületek településképi útmutatója – utcák, terek, közparkok, közkertek 
 

A településképi arculatot természetesen nem csak az önkormányzat szándéka és rendelkezésre 
álló anyagi forrásai alakítják, hanem a lakosság igénye és lehetőségei. Nyugodtan kijelenthető, 
hogy nem az anyagiak szabják meg elsődlegesen, hogy milyen lesz az új épület, a ház és lakás 
minősége, hanem az igények mellett a környezet ismerete és szeretete, a kiválasztott hely 
jellegének, arculatának a felismerése és megértése. Ehhez kíván segítséget nyújtani ez a 
kiadvány és megmutatni azt, hogy Gombán is van jó példa és van szándék arra, hogy 
környezetünk az előnyére változzon. 

Az igényesség és a jó színvonal nemcsak a lakóépületeknél és a középületeknél elvárás. Egy 
gazdasági épület esetében éppen olyan fontos, mint bármi más, kereskedelmi-szolgáltató 
épületek, vagy a pihenés, kikapcsolódás épületeinek esetében. Bármit építünk, fejlesztünk mindig 
arra kell törekedni, hogy a környezetébe illeszkedő mű, harmonikus állapot jöjjön létre. 

 

Egy meglévő környezetbe tervezett épület helyszínének kiválasztása mindig gondos mérlegelést 
igényel. A helyszín kiválasztása során figyelembe kell venni a történelmi előzményeket, az épület 
és a táj kapcsolatát, a majd benne élők igényeit, szokásait, beleértve a gépkocsi elhelyezés és 
használat valamint úthálózati kapcsolatokat, a domborzatot.  
Fontos, hogy jól felmérjük igényeinket és lehetőségeinket, s olyan helyet válasszunk, amely nem 
csak vágyainknak, hanem életmódunknak is megfelel, s összhangban van az elvárásainkkal. Igaz 
ez akkor is, ha új lakóépületet szeretnénk építeni, vagy egy régit felújítani, átalakítani. Ilyen 
fontos szempont lehet például, ha egy jó panorámájú, de nehezen megközelíthető helyre 
szeretnénk építkezni, ahol számolni kell az evvel járó életmódbeli nehézségekkel. De ugyanígy 
mérlegelendő, ha egy kialakult, hagyományos utcaképbe tervezünk házat, ahol az adott 
környezethez szükséges a lehető legjobban illeszkednünk.  
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A rosszul elhelyezett épület rontja a településképet, a tájképet, és negatív példát mutat. 
Ugyanakkor a gondos tervezéssel olyan épület is létrehozható, ami tiszteletbe tartja a 
hagyományokat, reflektál azokra, és nem csak összhangban van a táj karakterével, de jó példát 
mutat más építtetőknek is.  
Falusi lakóterület 

Az építési telkek településen belüli elhelyezkedése, tájolása és fizikai paraméterei megszabják a 
telken való épület elhelyezését. A hagyományosan kialakult beépítés meghatározza az új épület 
helyét és beépítési módját. Új épület elhelyezésénél figyelemmel kell lenni a környezetbe való 
harmonikus illesztésre, a terület védettségére, valamint a megfelelő tájolásra.  
Gombán a falu egészében a szabályozás szerint oldalhatáron álló beépítés van és továbbra is ez 
marad az elsődleges. 
Amennyiben a telekosztás derékszögű, így a nem utcavonalra és nem merőlegesen telepített ház 
építése tönkreteszi a kialakult utcaképet. Egyéb helyeken az új épület elhelyezésénél vegyük 
figyelembe a telekhatár szögét, a meglévő épületek előkertjeit, valamint a kialakult oldalkertek 
ritmusát. Igazodjon az épület a kialakult telekrendszerhez. 
 

 

 

 

 

 

 

A telepítés akkor is lehet sokszínű, ha többségében már lakótelekként beépült területen a kijelölt 
építési hely (mely meghatározza az elő, oldal és hátsókert méretét) köti az épületek elhelyezését. 
Új épület építési helyen belüli elhelyezésénél vegyük figyelembe az utcában már kialakult előkert 
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méreteket. Alapelv az, hogy az egységes utcakép érdekében mindig igazodjunk a már kialakult, 
harmonikus rendhez. 
Gombán is épültek kétszintes épületek korábban, de nem túl jó megoldás a kialakult 
környezetben. Legfeljebb az erősebb lejtőkön van lehetőség rá, de nem ajánlott. 

Tetőtér beépítés esetén fontos az utcai homlokzat léptékének és nyílásainak megtartása, 
az udvar felé a hagyományoknak megfelelőnél nagyobb nyílás is nyitható. 
A tetőhajlásszög 35-45 fok közötti, az ennél meredekebb, vagy enyhébb hajlásszögű tető 
nem illeszkedik az utcaképbe. A faluban lévő régi épületek többségének utcára néző 
homlokzata oromfalas kialakítású, környezetükben új épület kialakítása is csak ennek 
figyelembe vételével épülhet, keresztszárnyat csak az utcától 6,0-8,0 méterrel hátrahúzva 
helyezzünk el. 
Az utcai homlokzatok kettő vagy egy ablakosak, többségében tornácbejárattal. Új épület 
utcai homlokzat kialakításánál törekedjünk a tömör és áttört felületek arányának 
egyensúlyára, kerüljük a nagy nyílásokat, ne nyissunk garázskaput az utcára, és 
semmiképp ne helyezzünk el erkélyt az utcafrontra. 
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Oldalhatáron álló beépítés esetén az épületek elhelyezkedése az utcára merőleges 
rendszerű. Az indokolatlanul hátrahúzott lakóház építése nem ajánlott. Oldalhatáron álló 
beépítés esetén nem elfogadott, ha egy épület nem utcavonalra merőlegesen, hanem az 
utca vonalától elforgatott rendszerben telepített. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az utcafronttól egyenlő távolságra lévő épületek egységes, nyugodt ritmusú képet adnak.  
Egységes utcakép létrehozása egyenlő távolságra lévő épületekkel lehetséges. Egy épület 
hátra húzásával megtörik az utca ritmusa.  
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Kertvárosi lakóterület 

A kertvárosi területek nem különülnek el erős kontúrokkal a falusi beépítésektől, kivéve a Gombai- 
és Bényei út környékét. A Szurdik alatt a völgyek oldalait, a jelenlegi lakóterületek jelentős részét 
már egy évszázaddal korábban belakták, elfoglalták a beépített és a kertként művelt területeket. 

Az életmód váltással ebbe épültek be az újabb típusú, a polgári élet ideáját utánzó, a szabadon 
álló beépítésből származtatott „kockaházak”, a két világháború között és a II. világháború után, 
amelyek zömmel a helyi és környékbeli iparosmesterek „típustervei” alapján készültek. 

Az utcaképek így meglehetősen vegyes képet mutatnak, együtt él a hagyományos beépítés és a 
korszerűbbnek gondolt, néhány évtizeddel fiatalabb beépítés.  

Az épületek zömmel sátortetősek, minden irányból lekontyoltak, pala vagy cserép fedéssel 
készültek. A nád- és szalmatetők a tűzveszély miatt régen eltűntek. 

 

 

 

 

 

Azonos magasságú épületek egységes utcaképet alkotnak. Eltérő tömegarányú épületek nem hoznak létre egységes 
utcaképet  
 

A település lakóterületeinek - a HÉSZ-ben Lf építési övezetek - területére javasolt előírások:  
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Az előkert mérete igazodjon az utca beépítésében már kialakult nagyságrendjéhez, amit a 
szomszédos két-két telek, valamint a túlsó utcafront helyszínrajzával lehet igazolni. Új 
tervezett telekosztás esetében az előkert nem lehet kevesebb 3-5 méternél. 

A tetőforma legyen egyszerű és illeszkedjen a meghatározott beépítés rendjéhez.  

Oldalhatáron álló épület esetében a fő tetőgerinc az utcavonalra merőleges, vagy a 
hagyományos telekhatárhoz igazodó legyen. 

A tetőfedés anyagaként hagyományos és beton cserép alkalmazandó, eredeti 
anyagszíneikben. Élénk, rikító színű kék, zöld, lila fedések nem alkalmazhatók. Fémlemez 
fedések (korcolt, és ehhez hasonlító trapézlemez fedések, szendvics panelek) világos- és 
sötétszürke árnyalatokban használhatók. 

(Bitumenes zsindely, cserepeslemez, hullámlemez meglévő lakókörnyezetben csak 
kiegészítésre, javításra használható. Új épület építésekor alkalmazni tilos.) 

Tömör kerítés és kapu csak a zártsorú beépítés és utcavonalra kiálló, hagyományos 
beépítésben elhelyezkedő, oldalhatáron álló beépítés esetén alkalmazható, egyéb 
helyeken legalább 50%-ban áttört kerítés és kapu építhető, max. 30 cm magas lábazattal. 

Az előkertekben legalább 60% zöldfelület alakítandó ki, a gyepfelület nem lehet nagyobb 
az előkert területének 30%-nál. Ezek az arányok a telek előtti zöldsáv kialakításánál és 
gondozásánál is betartandók. 

 

Az épületeken a reklámok, cég feliratok elhelyezhetők, de ezek mérete csak az épülethez igazodó 
nagyságrendű lehet. Nem alkalmazható a teljes homlokzat reklámfelületként. 

Az üzletek neve, az épületek funkciója feltüntethető a homlokzatokon, amennyiben nem borítja 
fel a meglévő homlokzat és épületarányokat. Célszerű a településképi véleményezés körébe 
bevonni ezt a tevékenységet, mert erőteljes a hatása a településképben. 
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Az épületen maximum 0,5 m2 nagyságú cég- cím- vagy reklámtábla helyezhető el. 

 

Gazdasági és mezőgazdasági üzemi területre vonatkozó előírások: 
 
Nem fogadható el új csarnokok élénkszínű és csillogó felületű héjazata, mely messziről 
virít a tájban.  

Homlokzaton mérlegelve az épület méretét és a környezetben elfoglalt helyét, javasolt a 
környezetbe olvadó színek, például grafitszürke, antracit, vagy a meleg, visszafogott föld 
színek használata.  

A telkek határai mentén előnevelt, iskolázott fákból fasorokat kell telepíteni. A kerítések 
mentén magasra növekedő cserjéket kell telepíteni, vagy a hálós kerítéseket növényekkel 
befuttatni szükséges.  

(Az előkerteket nagy mélységűre kell méretezni (15-30 m), hogy a parkolók, tárolók 
elhelyezhetők és növényzettel elhatárolhatók legyenek.) 
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Nyílások, építészeti részletek 

A meglévő épületek felújítása lehetőséget ad arra, hogy mód legyen a környezethez jobban 
illeszkedő megoldások kidolgozására, ami egy öreg épület esetében is nagyon hatásos tud lenni, 
ha átgondolt és felelősségteljes a megtervezése. 

A nyílászárók cseréje esetén lehetőség nyílik akár új ablakosztás kialakítására. Az utólag felszerelt 
fehér redőnytokok beszerelése helyett ajánlott a rejtett szerkezetek ablakkal együtt történő 
beszerelése, vagy a praktikus és az épületnek egyedi karaktert adó zsalugáterek elhelyezése. 

Hagyományosan a ház alja mindig nehéz, 
sötétebb tónusú, mint a falazat. Anyaga 
lehet kő, tégla, vagy vakolt- festett. 
Lehetőség szerint javasolt a lábazat eredeti 
anyagból való újraépítése, mely a 
hőszigetelés mellett is lehetséges.  
Fontos részletek, amelyek nagyban be-
folyásolják az épület megjelenését a 
kerítések és a korlátok, anyagválasztásuk 
könnyeddé vagy nehézkessé teheti a ház 
arculatát. 
Egy átalakítás legnagyobb beavatkozása a 
tető teljes szerkezetének átépítése, új 
homlokzati nyílásrendszer kialakítása, a 
tetőtér beépítése. Abban az esetben, ha 
lehetőség van a teljes tető cseréjére, 
mindig a hosszabb homlokzattal párhu-
zamos gerincben kell gondolkodni. A tetőtér 
nyílászárói kövessék az alsó szint 
homlokzati osztásrendszerét, tagolását. 
Szükség esetén a homlokzatokon új helyre 
kerülhetnek az új arányú és osztású 
nyílászárók. 
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Anyag és színhasználat 

Az épület homlokzatának, tetőfedésének és nyílászáróinak 
színkiválasztása nagyban befolyásolja az épület esztétikus 
megjelenését. Kerülni kell a hagyományostól eltérő, túlzottan élénk 
színeket és túlformált részleteket. 

A jól megválasztott színösszeállítás láthatóvá, de nem feltűnővé 
teszi az épületet. Jobban beilleszkedik a környezetébe, ha a 
természetes színeket választják. 

A homlokzati szín kiválasztásánál még fontosabb, hogy olyan 
halvány színeket válasszunk, amelyek a természetben is 
megtalálhatók. A falak festésére a fehéren és törtfehéren, sárgán 
kívül a „földszínek” az agyag, tégla, terrakotta, szürke és a 
halványzöld árnyalatai javasolhatók.  

Az ablakok, ajtók színét is a természetben megtalálható színek 
közül szükséges választani, itt már alkalmazhatók a sötétebb 
árnyalatok is. Fontos szempont, hogy összhangban legyen a 
homlokzat színezésével. 

Kerüljük a rikító és túl élénk színezést. 
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Közterületek, utcák megjelenése 

Gombán az utcák döntő többsége rendezett és gondozott 
képet nyújt. A házak előtt a zöldfelületek többsége jól kezelt, 
növényállományuk ugyanakkor meglehetősen vegyes. 
Kevés helyen érvényesül egységes kezelés, telepített fasor, 
kiültetett cserjesorok. 
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A közterületek témaköréhez tartozik a kevés számú emlékhely, tájérték ami a településen 
található.   
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Javaslatok közterületek növényzetére 

UTCAFÁSÍTÁSRA ALKALMAS FAFAJOK 
Kislevelű hárs         Magyar kőris ‐       Platán 

 
 
Kocsányos tölgy      Nyírfa        Mogyorófa 
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  Tűzvörös juhar        Csörgőfa      Gömbjuhar 
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KÖZTERÜLETRE JAVASOLT CSERJÉK 
 
Vörösgyűrűsom       Rózsalonc      Gyöngyvessző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Labdarózsa        Kékszakáll      Sóskaborbolya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ostorménbangita      Hortenzia        Mályvacserje 
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6. Jó példák bemutatása 
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6. Jó példák bemutatása: épületek, építészeti részletek kerítések, kertek, 
zöldfelületek kialakítása 
 

Gombán sajnos csak kevés eredeti formában fennmaradt lakóépület található. Sajátos módon 
gazdagnak tekinthető műemlékekben, a környékbeli településeken gyakorlatilag szinte nincs is 
világi műemlék, de a lakóházak viszonylag korán lecserélődtek és az itt élők inkább a 
„kockaházakat” választották. 

A veszélye nő annak, hogy eltűnik a lakóházak közül az eredeti módon megmaradt oldaltornácos, 
hosszúház, ami nem lenne kívánatos, ezért az elkövetkező években fontos lenne a helyi védelem 
intézményét bevezetni, hogy megőrizhető legyen a még értékelhető építészeti örökség. (Az M4 
út várhatóan két éven belül megépül és Gomba még közelebb kerül Budapesthez, ami vonzó 
lehet az agglomerációba kitelepülőknek.) 

Néhány esetben viszont látható, hogy ezek a falusi épületek mintha újjászületnének néhány 
tulajdonos kívánságára, ami fontos tényező lehet a közeli jövőben. (Lásd a fejezet címlapját!) 
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A megmaradt falusi lakóházak felmérése, megőrzése, értékleltár készítése szükséges, hogy 
egyértelmű legyen mindenki számára, melyek azok az értékek, amelyek Gombát jelentik. 

 

 

 

 

 

 

Az épületek fennmaradásában komoly szerepet játszik, hogyan lehet a korszerűsítést úgy 
végrehajtani, hogy megjelenése ne torzuljon, hagyományos részletei látható módon 
megőrizhetők legyenek, de feleljenek meg a mai elvárásoknak. Ehhez már a helyi önkormányzat 
segítsége, támogatása is szükséges, megfontolandó hogyan tudja elősegíteni ezt a folyamatot. 
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Az Önkormányzat is sokat tett annak érdekében, hogy az építészeti kultúra fejlődhessen, a 
megvalósított beruházások remélhetően példaértékűek és inspirálók a lakosság számára. 
Hasznosságuk kiteljesedhet ebben a funkcióban és megsokszorozzák hatásukat.  

A Civilház épülete 
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A Rendezvényház az egyik első volt abban a fejlesztési programban, amit az Önkormányzat 
megvalósított. Az épület elhelyezése elismerésre méltó és részleteiben is jól megoldott. Nem 
jelenik meg látható módon a falu műemléki központjában, de mégis fontos helyen van és betölti 
funkcióját. 
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A Rendezvényház épülete 

 

 

Játszótér a Kenyeres-kertben. A Polgármesteri Hivatal mögötti tömbbelsőben kialakított 
szabadidőpark részlete. A patak melletti területen pihenőhelyek, sportpályák és játszótér nívós 
kialakítása.  
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Sajátos építményfajták 

A településképhez hozzátartoznak a falu tájékoztatásra, reklámozásra, szolgáló táblái, felíratai, 
figyelem felkeltő egyéb elemei, valamint az energiatermelés, hírközlés berendezései, az 
épületeken megjelenő eszközei. 

Gombán az önkormányzat üzemeltet hirdetőtáblákat a lakosai részére és a tanösvény tábláit a 
turisták, a faluban különböző ügyekben megjelenő polgárok számára. Az egykor jó megjelenésű 
elemek mára kissé megkopottak, elhelyezésük sem feltétlenül jó. Fontos funkciót töltenek be, 
ezért fenntartásuk elhelyezésük is figyelmet, megfontolásokat érdemel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A táblák mellett fontosak a településképben, az 
épületeken megjelenő felíratok, cégjelzések, reklámok 
elhelyezése. 
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Lényeges szempont, hogy az elhelyezendő felírat, megnevezés, cégtábla mérete visszafogott 
legyen, ne konkuráljon az épület méretével, illeszkedjen annak homlokzati rendjéhez és bár 
kétségkívül fontos információs szerepe van, ne gyűrje maga alá az építészeti tömeget, a 
homlokzati részleteket, elemeket. 

 

Az épületre kerülő újabb technikai jellegű berendezések egyre lényegesebb szerepet játszanak 
életünkben. A különböző antennák, erősítők, riasztók mind-mind új, korábban nem létező elemek, 
amelyek az épületeken kerülnek elhelyezésre. 

 

 

A napkollektorok és fotovoltaikus elemek szintén az épületeink tartozéka lett az elmúlt években. 
Megjelenésük nagymértékben megváltoztathatja az épület eredeti megjelenését, ezért nem 
lényegtelen hová kerülnek elhelyezésre.  

A klímaberendezések szintén ebbe a körbe tartoznak, kedvezőtlen helyen is megjelenhetnek az 
épületeken, elhelyezésük gondos tervezést igényel. 
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A berendezések oly módon kell elhelyezni az épületen, hogy az utcaképet a lehető legkevésbé 
zavarják. 

Oldalhomlokzaton, kerti homlokzaton a tetőn, összefogottan, egy elemként jelenjenek meg, így 
nem is minden – különösen az erősen tagolt tetőfelületek – tető alkalmas az elhelyezésükre. 
Töredezetten elhelyezkedve inkább zavaróak a településképben. 

A klímaberendezések ne kerüljenek utcai homlokzatra, rejtetten, udvar felé, kert felé néző oldalon 
jó elhelyezni a nagyobb méretű dobozokat. Takarásban is elhelyezhető. 

Létezik ma már olyan integrált fűtési rendszer, ahol nagyobb berendezések elhelyezéséről kell 
gondoskodni. A tervezés során egyre nagyobb szerepet tölt be az energiagazdálkodás és a 
rendszerek további fejlődése várható.  

Mindezek a fontos követelmények felállításával kezelhetők a településképi rendeletben. 


