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Kis községünk a Szigetköz szívében fekszik Győrtől 30, Mosonmagyaróvártól 12 

kilométerre. Ahogy többen ismerik: Szigetköz gyöngyszeme. 

Jelenleg 254 lélek lakja községünket, ami arról árulkodik, hogy békés, nyugodt kis 

falu, körülvéve friss dunai levegővel és gyönyörű tájakkal. Kis községünkbe érkező 

vendégek azonnal élvezhetik a békességet és nyugalmat, amit Dunaremete és a 

környék nyújt, messze a város zajától. 

A Duna falunktól egy kilométerre folyik, és már az odavezető út is nyújt élményeket 

a gyönyörű platánfa-sor kíséretében. Folyónkhoz érve nyugodt pihenő-park várja a 

turistát, ahol bográcsozni, kenuzni is van lehetőség, de egy kellemes déutáni piknik 

eltöltésével is kikapcsolódhat az ember, miközben a mellékág zárása kellemes 

morajlását lehet élvezni. 

Dunaremete nyugodt, családbarát település, minden korosztály megtalálja a maga 

szórakozását a kicsiktől az öregekig. Az igazi szigetközi ízekről a faluban lévő étterem 

gondoskodik, és egy jó kis horgászásra is van lehetőség az étterem melletti 

horgásztavon, illetve a szintén itt kialakított vadasparkban a Szigetköz 

vadállományába is betekintést nyerhetnek az ide látogatók. 

Aki egyéb kikapcsolódásra, pezsgésre vágyik, a szomszédos Lipót község termál- és 

élményfürdőjében élvezheti a wellness előnyeit, lehet továbbá lovagolni, illetve az 

aktív pihenés szerelmesei a lipóti kalandparkban találnak maguknak programot. 

Egy szó, mint száz; van látnivaló bőven, nyugodt és békés környezet és szép 

természet vár minden kedves letelepedni vágyót! 

Sok szeretettel várjuk Önt is! 

Marovics Géza  

polgármester 
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Isten hozta Önöket Dunaremetén! 
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A Szigetköz a Duna gyermeke. A falu életét a víz 

határozta és határozza meg mind a mai napig. 

Dunaremete pedig a néprajzkutató id. Timaffy 

László által az Ezer sziget országának is nevezett 

Szigetköz szívében található, alig 400 fős kis 

település. A falu életét leginkább a Duna folyam 

határozta meg a történelem során, jelenleg is ez 

a település északi határvonala. Délről a Mosoni-

Duna, míg K-DK felől a Győr-Tatai teraszvidék, 

Ny-DNy felől a Mosoni-síkság és a Rábaköz 

határolja. 

A falu országúton Mosonmagyaróvár felől 

Halászin és Püskin keresztül, Győr irányából 

Hédervár és Lipót településeken át közelíthatő 

meg. Vasúti megállóhely legközelebb Kimlén 

található, vízi úton történő megközelítésést 

pedig a falu határában működő komp biztosítja. 

A Duna az évezredek, -századok alatt kitörve az 

Alpok hegyei közül, a síkságon szétterülve 

hordalékát lerakta, így egy folyamatosan változó 

élővilágot hozott létre a lelassult kanyargó víz. 

Nem volt hajózható főmeder, a sok kis ág sok kis 

hordalékkúpot, szigetet hozott létre. Az egyik 

ilyen magaslaton alakult ki a település a 

középkorban, majd egy nagyobb árvizet 

követően újra épült 1-2 méterrel feljebb, 

magasabban, a víztől jobban védve. 

.  

DUNAREMETE BEMUTATÁSA 
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A hajóforgalom és kereskedelem ekkor még a Mosoni-Dunán zajlott, távolabb a falutól. A 19. században 

történt folyószabályozásnak köszönhetően biztonságosan hajózható lett a főmeder, kiszámíthatóbb a 

mezőgazdasági termelés, ami eddig az árvizek miatt nem volt az.  

1990 környékén a szlovák oldali vízierőmű építés és felvízi csatorna megépítése miatt a szigetközi főmederben 

a Duna vízszintje métereket csökkent, több ágból eltűnt a víz. Új vízpótló rendszer és a dunakiliti fenékküszöb 

megépítése óta a helyzet javult, de a kép megváltozott. Dunaremete környezetében is vannak újabb és 

véglegesen kiszáradt medrek (ma mezők, fűzfa-ligekek), továbbá félig kiszáradt ágak, mocsarak is. 
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A település nevének eredete 

bizonytalan. Írásos emlékek a 15. 

századtól biztosan ismertek, 

Remete, Remethe, Remetthe 

alakban, 1443-ban a Héderváryak 

birtokaként létező település. 

Maga a falu egyutcás településként 

működött évszázadokig, hol több, 

hol kevesebb lakossal. 
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A 18-19. században a házak elhelyezkedése az 

utca egyik és másik oldalán nem volt olyan 

szabályos és követhető, mint manapság – a 

házak szinte biztosan oda épültek, ahol a telen 

volt magasabb pont, így védve az ingatlanat a 

szeszélyes Dunától. 

A település ma hat utcával rendelkezik. A 

csatolt katonai felmérések alapján a 

település töréneti része a templomtól Ny-

ÉNy felé eső utcákra tehető. Az 1856-os 

kataszteri térkép már a mostanival közel 

megegyzően jelzi az utcákat.  

A Fő utca, a Kossuth utca és az Arany János 

utca tekinthető történetleg kialakultnak, a 

Szabadság utca, a Petőfi utca, az Ady Endre 

utca későbbi, míg a Sóskörtély utca teljesen 

új, 21. századi telepítésű. 

A településről a Duna felé vezető út, a 

platánsor történetileg szintén kialakultnak 

tekinthető. 

 

A Duna vize, az árvizek és a talajvíz mellett a legnagyobb 

pusztítást 1896. június 16-án a Nap végezte, amikor is a meleg 

nyári napon begyulladt egy pajta és a forró széllel elterjedt 

tűzben a falu nagy része leégett. Az 1954-es, július közepén 

érkező nagy árvíz, ami Győrig tarolt, Dunaremete épületeit 

megkímélte, s bár az éppen aratott gabonát mind elvitte a víz, 

az áradatból csak az oldalvíz okozott némi pusztítást: néhány, 

mórtéglás házat döntött le. 
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Az település utcái szélesek, jól 

beláthatóak. A gondozott, ápolt 

növények sok esetben már takarják a 

mögöttük megbúvó házakat. 

Az épületállomány vegyes képet mutat, 

az egész településen többségében 

vannak a kontyolt tetővel rendelekző 

épületek, melyek jellemzően a telek 

oldalhatárára épültek, de vannak 

előkerttel rendelkező lakóházak is 

bőséggel. Az újabb, 1970-80-as 

években épült házak többsége az 

utcára merőleges gerinccel épült, 

tetőtérbeépítéses lakóház. A 

legújabbak a Sóskörtély utcában 

találhatóak, ott már megjelent a 

mediterrán típusú tetőforma is.  

 

A falu utcái aszfaltozottak, a járda és az út közötti 

terület jellemzően füvesített, és különböző 

növényekkel van beletepítve.  

 



 
 

A település bemutatása |9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A település külterületi részének fő 

meghatározója továbbra is a Duna, 

annak közelsége. A vízpart felé a 

hajóállomáshoz kivezető plantánfa 

sor (allé) párját ritkítja. A 

hajóállomás melletti emlékpark 

padjain jó egy kicsit megpihenni. 

A település szélén a Dodó állatfarm 

és pihenőpark kellemes átmenetet 

biztosít a falu és a Dunához vezető, 

természeti értékekben gazdag 

külterület között.  
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A sík területen kialakult kis falut a Duna 

egykori árterének mezői veszik körbe.  Az 

agyagos homoktalajon főként búza, rozs, árpa, 

zab, köles, kukorica és takarmányrépa terem. 

Az erdőbirtok főként fűz- és nyárfákból állt. A 

falu lakossága 1929-ben 369 lélek volt, s 

kivétel nélkül római katolikus, magyar. A 

házak száma ekkor 70 volt. A községben jól 

felszerelt Önkéntes Tűzoltó Egyesület, 

valamint Levente Egyesület működött. Az 

iparosok sorában csupán 1-1 kovács, kőműves, 

illetve kereskedő volt található. 

Az 1960-ban még 350 fő által lakott 

Dunaremete lakossága 1996 végén 243 fő. A 

lakosság megtartása érdekében az 

önkormányzat az utóbbi években építési 

telkeket alakított ki a Sóskörtély utcában. 

Kiépítették az ivóvíz- és a szennyvízcsatorna-

hálózatot, de iskola, óvoda nincs a 

településen, a gyerekek a szomszédos 

falvakba járnak át. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/1960
https://hu.wikipedia.org/wiki/1996
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Dunaremete kevés utcával rendelkező kis falu a Szigetköz közepén. Épített 

öröksége mellett kiemelkedik a természeti, táji értékek sokasága is.  

A település egyik legnagyobb értéke a településszerkezetésben rejlik, őrzi a Fő 

utca és környezete évszázadokkal ezelőtt kialakult irányait. 

Az utcák jellemzően kétoldalas beépítésűek, bár akadnak egyoldalas 

utcaszakaszok is.  

A házak szinte mind utcára merőleges nyeregetetős, hosszú házak. A 

településen elforduló lakóház típusok közül legrégebbi (és ezáltal a 

legnagyobb régiség értékkel bíró) házak a „parasztbarokk” oromzatos 

épületek a 19. sz. végéről, 20. sz. elejéről. 

Az újabb kori beépítéseknél is találkozhatunk e mintára épített ingatlanokkal. 
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Hagyományos lakóháznak tekinthetőek azok az épületek, melyek utcai 

homlokzata kontyolt nyeregtetős, utcára merőleges gerinccel vagy sátortetős.  

Ez utóbbiak az utca felé jellemzően legalább két ablakkal fordulnak, és a telek 

hosszanti irányában további épületrésszel, -részekkel rendelkező hajlított 

házaknak tekinthetőek. 

A lakóépületek szinte kivétel nélkül mind 20. századiak, történeti 

régiségértékük ezért csekélyebb, de a településkép szempontjából erőteljes, 

meghatározó ingatlanok.  
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Dunaremetén az 

emlékezet és a 

hagyományok őrzése 

fontos. A településen 

ezért látható Milleniumi 

emlékoszlop és kereszt is.  

 

 

 

 

 

Dunaremetén több, kisebb-nagyobb méretű szakrális emlékkel is 

találkozhatunk.  

A falu közepén látható templom egytornyos kis épület, 

szentélyének keskeny, szögletes záródású apszisa megbújik a sűrű 

növényzet mögött. Építésének idejére ellentmondó adatokat 

találtunk (1775, 1812). 

Ugyanitt áll egy Mária fülkeszobor is.  

A templom mellett levő temetőben egy kőkereszt várja a 

felújítást. 

A falu nyugati határában egy szépen felújított kis kápolna 

található. 

A Dodó állatfarm közelében látható fülkében Jézus szíve szobor 

áll. 

keresztek??? 
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Dunaremetén jogszabállyal védett 

műemlék vagy régészeti lelőhely nem 

található. Jelenleg helyi védelem alatt 

sem áll egyetlen ingatlan sem.  

Helyi védelemre javasoljuk az 

örökségvédelemért felelős hatósággal 

egyetértésben a Nepomuki Szent János 

templomot a Mária fülkeszoborral, a 

Püski és Kisbodak felé vezető úton a kis 

kápolnát, valamint az ezen a lapon 

bemutatott három lakóházat is a Fő 

utcából:a Fő utca 9. (nyárikonyhával 

együtt értékes!), a Fő utca 11., és 21. 

számút.  

A Szabadság utca 9. sz. alatti 

parasztbarokk ház szintén védelemre 

javasolt lehet. 

 

 

 

 

 

 

Az épületek egyedi védelménél azonban fontosabb, hogy az ingatlanok, a beépítés 

karaketere, jellege tovább éljen, ezért javasojuk, hogy a településkép védelme érdekében 

az új beépítések esetén utcára merőleges tetőgerinccel, 40-45 fokos tetőhajlásszöggel, és 

oldalhatáros telepítéssel tervezzenek új ingatlanokat az építeni vágyók. Ahol van, ott az 

előkert legyen növényesítve, virágosítva. Az, hogy a történeti településmagban a házak hol 

előkerttel, hol pedig az utcafrontra épültek, és ezáltal a Fő utca szélessége is változóvá lett, 

megőrzendő érték, a falu egyik jellegzetessége lehet. 

A település központjában található templomot és környezetét érdemes lenne úgy 

kialakítani, hogy az egyben Fő térként is funkcionálhasson. 
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Az épített örökség részét nem csak a lakóépületek és 

szakrális jellegű épületek, építmények képezik, hanem az 

ún. egyéb kisemlékek is.  

Ilyenek lehetnek a még megtalálható termény 

(jellemzően kukorica-) tároló górék, és az udvari kutak. 

A górék esetében megfigyelhető gondosságra utal, hogy 

azok magas alapokra épült létesítmények (védekezésül az 

árvíz ellen), hol cseréppel, hol már újabb palafedéssel 

borítottak. 
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 A táji értékvédelem szintén fontos Dunaremete település életében, hiszen ezek is ahhoz a 

folyamhoz köthetőek, amely az itt élők mindennapjait meghatározza. A Duna közelsége 

miatt bizonyos állat- és növényfajok fokozott védelme szükséges, továbbá figyelemmel kell 

lenni arra, hogy ezek élőhelyeit ne háborgassuk, oda ne építkezzünk. 

A természeti védelem alatt álló ingatlanokon építés nem javasolható. 

A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatósága adatszolgáltatása alapján egyedi tájértékként 

nyilvántartásba vett ingatlanok, objektumok listáját itt közöljük.  

Temetői kereszt, Millenniumi emlékoszlop, milleniumi emlékkereszt, Krisztus szobor, 

Kápolna, Püski úti kereszt, hajóállomás, platános allé, horgásztó és vadaspark, Sorjási tó, 

Dunaremetei holtág, Dunaremete-csatorna, Szigetelt csatorna. 
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 A Fertő-Hanság Nemzeti Park 

Igazgatósága adatszolgáltatása alapján 

Dunaremete területén természeri 

terület, természetközeli terület, 

érzékeny természeti területként 

elnevezett, védett területek találhatóak 

az fentebb már felsorolt egyedi 

tájértékeken kívül.  

Településképi szempontból 

meghatározó területek lehetnek a 

FHNPI adatszolgáltatása alapján az 

országos védelem alatt álló területként, 

a Natura 2000 területként, az országos 

ökológiai hálózat magterületeként, 

ökológiai folyosójaként és 

pufferterületeként, valamint a 

tájképvédelmi szempontból kiemelten 

kezelendő területként védett 

településrészek is. Ezen felületek 

láthatóak a csatolt térképen, amely a 

Fertő-Hanság Nemzeti Park 

Igazgatósága védett természeti 

területek digitális adatbázisakának 

felhasználásával (verzió : 14.0) készült. 
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ELTÉRŐ KARAKTERŰ TELEPÜLÉSRÉSZEK 
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Dunaremete belterülete 

alapvetően két részre osztható: 

a történeti településmagra és a 

családi házas lakóterületre. 

Feljesztési célként megjelölhető 

egy területrész, ipari fejlesztés 

címén, tekintettel arra, hogy a 

település szívesen fogadna egy 

vízpalackozással foglalkozó 

üzemet.  

A családi házas lakóterületen 

belül, a település központjában 

található a temető is, 

közvetlenül a templom mellett. 

A külterületek jellemzően 

mezőgazdasági, erdő-, 

vízgazdálkodási területek, míg a 

hajóállomás környezete 

rekreációs parkként tartható 

nyilván. 

 



 
 

Eltérő karakterű településrészek |19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
20 | Eltérő karakterű településrészek 

 

 

 

 

  

A Fő utca, a Kossuth utca és az 

Arany János utca képezi a 

történeti településmagot.  Az 

utcák kétoldalas beépítésűek, 

a házak oldalhatáron állóak, 

előkeretesek vagy utcafronti 

telekhatárra épültek, de pont 

ettől egyedi az utcakép, ami 

ilyenformán megőrzésre 

érdemes.  

A házak vagy oromfalasak, 

vagy kontyolt nyeregtetősek, 

ahol a tetőgerinc jellemzően 

az utcára merőleges.  

A telkek keskeny, hosszú 

szalagtelkek, illetve a 

kanyaroknál szabálytalanabb, 

halmazos jellegűek, további 

darabolásuk, a telekméretek 

csökkentése nem javasolt.  

 

Történeti településmag 
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A történeti településmag 

utcavonalának vezetése és 

a telkek sem teljesen 

szabályosak, ennek oka 

szintén a Duna lehet: az 

árvízekkel sújtott 

területen oda építkeztek, 

ahol a telek arra 

megfelelőnek 

mutatkozott, és nem volt 

mocsaras.  

 

Az egyetlen út, ami a 

külvilággal Dunaremetét 

összeköti, a falu déli oldalán 

húzódik, nagyjából DK-ÉNY 

irányban. Keresztirányú út is 

csak egy van, ami az 1930-as 

évek óta meglevő, és 

nemrégiben ismét munkába 

fogott hajóállomáshoz vezet, 

ez az Arany János utca és a 

platánfa sor vonala. 
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  A történeti településmag keleti határa a Nepomuki Szent János tiszteletére nevezett templom és a temető. 

Attól keletre található az Arany János utcával párhuzamosan a Szabadság utca, valamint a Fő utca 

folytatátásában a Petőfi utca, amelynek végéből nyílik az Ady Endre utca, és a legújabb, a Sóskörtély utca, 

ami teljesen új, 21. századi telepítésű. 

Formailag a Sóskörtély utcától eltekintve az összes utca alkalmazkodott és illeszkedik a történeti 

településmaghoz, a házak ugyanúgy oldalhatárosak, a tetők az utcára merőleges gerincű, zömében kontyolt 

nyeregtetők, az utcák kétoldalas beépítéséűek – mindezen tulajdonságokra tekintettel a terület nem igényel 

különböző szabályozást, mint a település magja.  

A Sóskörtély utcában már megjelennek az újabb tetőidomok és a megszokott, hosszú házaktól eltérő 

alaprajzi kialakítások – modern utcakép a 21. században. Az épületek tömege, magassága azonban nem 

zavaró az újonnan nyitott utcában. 

Családi házas lakóterület 
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Dunaremete belterületét jellemzően 

természeti értékeik miatt védett 

szántók, mezők, rétek, legelök veszik 

körbe.  

Az érintett területek funkcióban tartása 

javasolt, mivel legtöbbjük valamilyen 

természeti védelem alatt áll. 

A Duna szabdalta területen a víz 

elvezetése céljából nagyon sok 

vízelvezető árok is található a település 

közigazgatási területén belül, ezek 

folyamatos jó karbantartásáról a 

továbbiakban is gondoskodni 

szükséges. 

A már említett platánfa sor is a  falu 

külterületén található, többszörös 

védelme miatt kiemelt figyelmet 

igényel, az esetlegesen kihaló fe 

egyedek pótlása, a fasor fiatalítása 

szükség szerint megoldandó.  

Külterületek 
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ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ 

5 

Az Építészeti Útmutató célja, hogy a település karaktereit, 

melyeket az Örökségünk című fejezetben bemutatott értékein 

keresztül mutattunk meg, minél tovább, és lehetőség szerint 

minél eredetibb formában tudjuk megőrizni, erősíteni. Fontos, 

hogy a régi együtt tudjon élni az újjal, így fontos, hogy az új 

beépítés alkalmazkodni, illeszkedni tudjon a meglevő 

karakterekhez a település értékeihez. Ehhez kíván fényképes, 

piktogrammos segítséget nyújtani az alábbi fejezet.  

Dunaremete nőtt település, melynek telekszerkezetét a  

természet és a Duna árvizei alkották: A házak jellemzően a telek 

oldalhatárára építettek, a tetejük a cseréppel fedett, és kevés 

kivételtől eltekintve egyszintesek. A történeti településrészre és 

a családiházas területre vonatkozó ajánlásokat, a két terület 

hasonló megjelenése miatt összevontan ismertetjük. A két 

területen a hagyományos karakter megőrzése támogatható. 

Épületmagasság   

A településen kevés (szabályt erősítő) kivétellel, szinte csak földszintes épületek 

találhatóak. Ennek célszerűen így is kell maradnia, a jellemzően alacsony házak közé 

emeletes ház beékelődése nem kívánatos.  

Tetőhajlásszög, tetőforma 

A településen a kontyolt, utcára merőleges gerincű 

nyeregtetős vagy sátortetős házak vannak jellemző 

többségben. A hosszú házak téglány, a hajlított házak L 

alaprajzúak, és találkozhatunk oromfalas homlokzatú, utcára 

merőleges gerincű épülettel is.  

A tetők hajlásszöge minden esetben 40-45° között van, így a 

történeti településmagban sem a nagyon meredek, sem a 

mediterrán típusú, lapos hajlású tetők megjelenése nem 

kívánatos, ahogy a tagolt tetők sem illeszkednek a 

hagyományos utcaképbe. A Sóskörtély utca legújabb házai 

vegyes képet mutatnak.  
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Bővítés lehetősége 

A történeti településmagban a keskeny, vagy a hajlított házak a jellemzőek. Bővítésük a telken hátrafelé, a 

meglevő épület mögött, azzal azonos vagy keskenyebb szélességben teljes mértékben elfogadható. Nem 

javasolt a bővítésnek a telken keresztben megvalósulnia, de értékként megőrzésre javasolt a széles 

telkeknek az az állapota funkciók bővítésére, amikor a telek házzal szemközti oldalhatárára épület 

nyárikonyha még megtalálható, és ma is funkcionál. 

A telepítés módja 

A házak jelenleg az utcafronton, telekhatáron vagy fűrészfogasan helyezkednek el, vagy keskeny 

előkerttel, picit visszahúzva a kerítés és a telekhatár vonalától. Nem javasolt ebben a településképben az 

előkertes házak közé utcafrontra építeni, ahogy nem javasolt az utcafrontiak közé egy nagy előkerttel 

vagy keresztbe fordítva tervezettet kialakítani. 
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A színek alkalmazása 

Dunaremete házai alapvetően pasztellszínekkel, 

világos árnyalatokkal színezettek. A 

homlokzatokon vakolatdíszek, húzott párkányok  

és mészfestés díszítés is előfordul. 

Javasoljuk ennek az értéknek a megtartását, 

kerülve a hagyományostól nagyon elértő színek 

alkalmazását (pl. zöld vagy kék fémlemez tető, 

rikító színű homlokzatok). 

Kerítések, térfalak, kapuk 

Jelenleg is többféle kerítéssel találkozhatunk. Az utcafrontra 

épült házak esetében gyakoribb a tömör, épített, téglafalas 

kerítés, vagy élő sövénykerítés, de van pálcás is. Azoknál az 

épületeknél, amelyek nem az utcafronton állnak, a kerítés 

szinte mindig áttört, pálcás kialakítású, anyaga fa (deszka, 

palló), vagy fém. A kerítés lábazata szilárd, kő, beton anyagú.  

Mivel a településen szinte mindenféle kerítés előfordul, 

mégsem érezhető ezek miatt disszonancia, nem tennénk 

javaslatot konkrét kerülendő típusra, inkább azt mondjuk, 

hogy a kerítés igazodjon a szomszédokhoz. Ha azok áttörtek, 

akkor az új is legyen az, ha tömörek, az új legyen tömör, vagy 

legalábbis kevésbé áttört. Nem javasoljuk új, előkertes 

beépítésnél a teljesen tömör kerítésfal kialakítását. 
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A fém kerítések és kapuk esetében a 

kapuoszlopok kőből rakottak, vagy téglából, 

esetleg betonból falazottak és vakolva vannak.  

A léckerítések minden eleme fából készült. 

Tömör fémlemez kapu mellett gyakran áttört 

pálcás fémanyagú kerítésmezők láthatóak. 

A kapuk áttört fémpálcások, tömör fémlapbból 

készültek vagy faanyagúak, deszkából kialakított 

szerkezetek. 
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  Erkélyek, tornácok 

A településen kevés az erkély, ezeket 

inkább újabb, az 1970-es, 80-as évek 

óta készült házakon látni a 

tetőtérbeépítés „tartozékaként 

megjelenve”. 

A tornácok a hagyományos hosszú 

házak oldalhomlokzatán helyenként jól 

látható, érzékelhető szerkezetek – 

ezekből már nagyon kevés van a 

településen, az új épületek esetében 

már a hagyományos téglapillérek, 

oszlopok hiányoznak, a tornácok 

alátámasztása mindössze kis 

keresztmetszetű faoszlop.  
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A cserélt ablakok sok esetben a történeti vagy 20. sz. első 

feléből származó korábbi vakolatkeretezés megtartása mellett 

kerültek beépítésre.  

Új ablakok keretezésénél javasoljuk a teljesen körbefutó 

keretek kialakítását, annak történetileg is van hagyománya,  

Ablakok 

Az ablakokat a ház szemeinek is szokás hívni. A belső tér az ablakon és ajtón keresztül tart kapcsolatot 

a külvilággal, így nagyon fontos, meghatározó eleme az épületnek mindkét szerkezet. A 20. század 

legelejéig bezárólag mind az ablakok, mind az ajtók kézi asztalosmunka termékei, míg a keretezésük 

kőművest kívánt. 

A nyílászárók kialakításának részletgazdagsága utalt az épület rangjára, az építtető gazdagságára is.  

A 20. század tömegtermékei a régi finom profilozásokat nem tudják és nem is akarják újra alkalmazni, 

másolni.  A településen a nyílászárók nagy többsége azonban cserélt ablak vagy ajtó, de a forma, a 

méret és az arány még történeti, a bemutatott példákon legalábbis 



 
 
30 | Mai példák 

 

 

 

 

  

Homlokzatképzés 

Jellemzően vakolt felületekkel találkozunk Dunaremete házainak 

homlokzatán.   

A régi, 19. század végi és 20. század elejéről való vakolatarchitektúra már 

csak mutatóban található meg,  

A legtöbb vakolt felület azonban 20. századi, amelyekre díszítés jellemzően 

az ablakok sávjába került és az eresz alatti párkányokban jelenik meg, 

tagozatok formájában.  

A homlokzati felületek sokszor kőporosak, pasztellszínekkel színezettek. 

Simított vakolat a legújabb éületek esetén jelenik meg, illetve a teljes 

felújításon átesett ingatlanok esetében. 
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  Részletek 

Az épületek részletgazdagásga Dunaremete településen változó mértékű: a 

századfordulóról megmaradt parasztház homlokzatán az ablakkeretezés 

sarkainál is megjelennek a virágmotívumok, de a legújabb építési munkákat 

követően is láthatunk igényesen keretelt íves ablakot. A falu házain a 

leggyakoribb díszítőmotívum az eresz alatti párkány golyvázása, tagolása, 

ahogy ez a csatolt ábrán is látható. Célszerű és kívánatos lenne ezeknek a 

párkányoknak a megőrzése és sérülés esetén a javítása (és nem a polisztirol 

habos készelemes pótlás). 
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MAI PÉLDÁK 
 
Dunaremete történeti településmagjában is vannak már új épületek, de a legtöbb a 2000-es évek elején nyitott 

Sóskörtély utcában található.  

Elmondható, hogy bár az utcaképek vegyesek, lehet egészen kellemes arányú építészeti megfogalmazásokkal találkozni, 

szép, új részleteket megfigyelni. Az anyaghasználat szintén vegyes, a történeti mészvakolatot felváltja a nemesvakolat, 

és terméskövet az építőkő, de kis odafigyeléssel ezek is kiválóan alkalmazhatóak történeti környezetben is. 
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Dunaremete utcái tiszták, rendezettek, hangulatosak.  A templom 

tágabb környezete virágokkal különösen díszített, de a többi utcában is 

találunk nagyon dekoratív díszítőelemeket.  

A falu életében a DODÓ Horgásztó és Vadpark, mint kikapcsolódásra, 

regenerációra alkalmas pihenőhely, fontos szerepet játszik: jó példát 

mutat arra, hogy lehet egy kis horgásztó környezetét igényes módon 

rendben tartva a közjó javára fenntartani. 

Hasonló módon szépen karbantartott és pihenésére kiválóan alkalmas a 

hajóállomás melletti parkosított terület is a Duna és mellékága közöt. 

  

UTCÁK, TEREK, PARKOK 
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   HIRDETÉSEK, REKLÁMTÁBLÁK, EGYÉB 

MŰSZAKI BERENDEZÉSEK 
 

A településen igényesen elhelyezett és megtervezett hirdetőtáblákkal, 

információs pontokkal találkozhatunk. Fontos lenne, hogy ez a tendencia 

így is maradjon, egyrészt mert a település vegyes képét jól ellenpontozza a 

visszafogott, semleges építőanyagból (fából) készített táblarendszer, 

másrészt mert a természeti védelem okán a település teljes területe 

különböző védelem alatt áll, így reklámtevékenység nem folytatható a falu 

területén. 

A cégér- és cégtáblák legyenek egyszerűek, egységesek, ne legyen rajtuk 

futófény és neonvilágítás. Ha ez meg tud valósulni, a falu jelenlegi, 

kellemes benyomást adó képe még sokáig megtartható lehet. 

A közműépítmények ne zavarják az utcaképet, javasolt növényzettel 

takartan történő elhelyezésük. 
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