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KÖSZÖNTŐ 
 

Kedves Szobi Polgártársam!  

Kedves Látogató!  

 

Szob Településképi Arculati Kézikönyvét tartja a kezében, melyet 2017 nyarán a településkép 

védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény által előírt módon közösen alkottunk meg mi, Szobon 

élők.  

Mind a lakóházak, mind tágabb értelemben vett lakókörnyezetünk, a város képének minősége, 

értékei nagymértékben hozzájárulnak életünk minőségéhez. A kézikönyv célja, hogy saját 

magunknak és leendő honfitársainknak iránymutatásul szolgáljon a jövőbeni építkezésekhez olyan 

módon, hogy városunk általunk nagyra becsült természeti, építészeti és településképi értékeit 

méltó módon megőrizzük magunk, és utódaink számára. A kézikönyv megalkotásakor ezért 

fontosnak tartottuk, hogy nyitott szemmel járjunk városunkban, felfedezve az itt elrejtett értékeket, 

észrevéve az apróbb szép vonásokat, részleteket is. Szeretnénk, ha ez a szemlélet hosszútávon is 

meghonosodna Szobon. 

E kötet az elmúlt időszakban ezekért a célokért tett közös erőfeszítésünk eredménye, amiért 

szeretnék egész Szob nevében köszönetet mondani Önnek is! Bízom benne, hogy a jövőben még 

többet tehetünk együtt településünkért. 

 

A további közös munka reményében üdvözlettel, 

 

 

 

 

 

        

 

  Ferencz Gyöngyi 

            Polgármester  

       Szob, 2017. december  
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SZOB BEMUTATÁSA 

A település története 

Szob Pest megye északnyugati részén, a Dunakanyar nyugati kapujában fekvő, határmenti 

település melynek közlekedésföldrajzi adottságai kiválóak. Sajátos jellegzetessége emellett a 

vízparti fekvés, hiszen közigazgatási határának jelentős részét a Duna, Ipoly és Damásdi-patak 

képezik.  

Szob már a korai időkben is lakott település volt; a honfoglalás idején jelentős magyar csoport 

telepedett le a jelenlegi Szob település határában, több településnyom is fennmaradt. A 

hagyomány szerint itt keltek át a Dunán a honfoglaló magyarok. 

Neve feltehetően szlovák eredetű; a város maihoz hasonló neve (SOB) szerepel egy, az Árpád-

korból származó levélben, amely 1280-ban íródott. Feltehetően valamilyen szláv személynévből 

keletkezett: Zoob, Zwb, Zob, Zub, Zoby, Szob, Szobb, majd ismét Szob.  

 

A település az évszázadok során hol 

egyházi, hol királyi, hol pedig nemesi birtok 

volt. Az 1700-as években a török 

megszállás és a pestisjárvány révén 

bekövetkezett elnéptelenedés miatt 

Nyitráról szlovákokat telepítettek a 

településre. Az ellenreformáció idején 

sokan elköltöztek a településről, mert nem 

akarták felvenni a katolikus vallást. 

 

A település XIX. századi felvirágzása a 

németalföldi eredetű Luczenbacher család egyre sikeresebb vállalkozásainak volt köszönhető. Az 

ország iparosításában elért kiváló eredményeiért nemességet adományoztak a család kiemelkedő 

tagjának, Luczenbacher Pálnak 1878-ban. A család a XVIII. században telepedett le Szobon – az 

ő emléküket őrzi a Duna-parton álló kastély illetve az Öregtemetőben található sírkápolna is 

valamint a temetkezési helyüknek épített kálvária. 

 

 

 

Ligeti Antal festménye 1883-ból: Szob a Duna mellett 
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Szobon élt még egy jelentős vállalkozó család, akiket említeni szükséges: a Norvégiából 

idetelepült család. Gregersen Guilbrand 1847-ben érkezett hazánkba, a vasútépítkezéseken 

mérnöki munkát végzett, a szobi Ipoly-híd építésén dolgozott és letelepült a városban. 

Munkakapcsolatba került Luczenbacher Pállal és sok közös vállalkozásban együtt vettek részt. 

A város fejlődésében jelentős szerepet játszott az 1850-ben átadott Vác-Párkánynána vasútvonal 

is, mely Hont vármegye bekapcsolódását is jelentette. Az Ipolyon átvezető híd a II. világháborúban 

megsérült, helyette épült a jelenleg is meglévő híd. Az 1944-es bombázások során a település egy 

része súlyosan megsérült, több halálos áldozat is volt. 

Luczenbacher Pál vállalkozásai (hajógyár, kőbánya) nagyban segítették Szob lakosainak 

megélhetését. 

 

 

 

  

Munkában a Szobi rév, háttérben a Pilismaróti révkikötő. A képet Koczuba József helyi lakos készítette. 
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Szob szomszédos települései: Ipolydamásd, Márianosztra, Kóspallag, Nagymaros és Zebegény; 

nyugatról Ipolydamásd mellett a Szlovákiához tartozó Helemba határolja. 1950 előtt Nógrád 

megyéhez, majd 1950-től Pest megyéhez tartozik; jelenleg a Szobi járás központja.  

 

Szob címerének leírása 

Anjou háromszög pajzs alakban, heraldikai zöld alapon ezüst színű lovas 

dárdájával a sziklából vizet fakaszt. A lovas Szent László glóriával ábrázolt 

alakban, aki szomjazó seregének fakasztja a vizet.  

 

 

1970 óta nagyközség; a városi rangot 

2000-ben nyerte el; a város fejlődése a 

rendszerváltás után indult meg. A 

település mindig is a Börzsöny-vidéki 

települések centrumaként funkcionált; 

számos társaság tagja. Vasúti 

kapcsolata révén fontos vasúti 

határátkelőhely. 

Szob ma közkedvelt kirándulóhely, 

hiszen a magaslatokról, például a 

Kálvária-dombról feltáruló látvány 

páratlan. A település a Duna-Ipoly 

Nemzeti Park területét képezi.  

2016 óta a Nagybörzsöny Kisvasút 

vonala Szobot is érinti. A Nagybörzsöny 

- Nagyirtás - Márianosztra – Szob vonal 

– amelyet „transzbörzsöny” útvonalnak 

is hívnak - összesen 22 kilométer 

hosszú, „Magyarország egyik 

leglátványosabb hegyi pályája, a vonala 

szűk patakmedrek partján, sűrű erdőkben kanyarog, irányfordítóval és hármas hurokkal győzi le a 

meredélyeket”. (Forrás: http://www.kisvasut.hu/view_cikk.php?id=3059&rfa=10) 

  

http://www.kisvasut.hu/view_cikk.php?id=3059&rfa=10
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Településkép, településkarakter bemutatása 
 

Szob fő utcája a Budapesti 12-es számú főút 

amely hosszirányban tagolja a települést. Ezzel 

párhuzamosan, a Duna felőli oldalon találjuk a 

Budapest-Vác-Szob vasútvonalat. 

A város arculata nem egységes; a döntően 

kertvárosias jellegű lakóterületek sok helyen még 

a falusias utcaképet mutatják, megőrizve a 

hagyományos, jellegzetes történelmi beépítési 

módot is. Ezt a képet törik meg a, mintegy 

zárványként megjelenő, kisvárosias területek 

többszintes épületei. 

A többi beépítési mód, karakter – rekreációs 

területek, gazdasági és mezőgazdasági 

funkcióknak otthont adó területek – a települési 

szövetben (belterületen) vagy elszórtan, 

zárványszerűen jelennek meg, 

Külterületének részei: 

− Bőszob, 

− Csákhegy, 

− Malomkert, 

− Malomvölgy, 

− Vasúti őrházak, 

− Verbicdűlő. 

 

 

  

Szob látképe a Duna felől régen – Forrás: 
http://www.szob.hu/index.php?menu=varos&act=kepeslapk

uldo   

Szob, háttérben a terpentingyár épületei és a római 
katolikus templom – Forrás: www.utazzitthon.hu 

3 

Szob látképe a Duna felől ma, a Szobi révről 
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Védendő elemek Szobon 

Minden településen vannak olyan 

elemek, karakterjegyek, 

hagyományos építészeti 

megoldások, amelyeket meg kell 

őrizni, vagy tovább kell örökíteni. 

Szobon a Helyi Építési Szabályzat 

rögzít ilyen épületkarakter 

elemeket: 

− utcavonalra merőleges, 

oldalhatáron álló beépítés; 

− tornácos parasztházak; 

− nádtető; 

− vakolt, festett falfelületek; 

− függőleges tengelyű (álló), 

kis szélességű ablakok; 

− kőlábazatok, kerítések, 

helyenként 

nyíláskeretezések. 
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ÖRÖKSÉGÜNK 

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

Településünk bemutatásánál nem maradhat el a műemlékek, védett 

illetve védendő épített és természeti értékek, nevezetességek 

felsorolása. Szob gazdag építészeti, szobrászati valamint 

településszerkezeti, városépítészeti elemekben egyaránt. Ezek mind 

történelmi korszakok lenyomatát őrzik. E fejezet nem csupán egy leltár, 

hanem múltunk, identitásunk alapjait összegzi. 

Az országos vagy helyi védelem alatt álló értékek bemutatása után nem 

feledkeztünk meg azokról sem, amelyek ugyan jelenleg nem védettek, 

de amelyekre ugyanúgy büszkék vagyunk, és számunkra fontosak, 

hiszen hozzájárulnak hagyományaink, történetünk megőrzéséhez. 

Országos védelem alatt álló műemlékeink 

Szent László római katolikus templom – Szent László utca 1. 

A Szent László királyról elnevezett római 

katolikus templom 1775-1778 között épült barokk 

stílusban, országos védelem alatt álló műemlék, 

a település negyedik temploma. A település 

központjában álló, magas lábazattal, 

nyeregtetővel készült épület. Egyhajós, 

homlokzat előtti tornyos, keletelt templom, 

nyugati homlokzata hármas tagolású, magas 

toronnyal. A tornyon bádoglemezzel fedett 

hagymasisak látható, mely a település 

látképében is érvényesül, messziről látható. 

Az egyhajós templom főoltárát Dunaiszky 

Lőrinc – a kor neves faszobrásza - készítette 

klasszicista stílusban és 1818-ban állították fel: 

Szent Istvánt és Szent Imrét ábrázoló 

szobrokkal. 

Ugyanezen a téren áll Nepomuki Szent János 

szobra is, amely egy barokk stílusú festett fa 

szobor a XVIII. századból. illetve Szent László 

szobra is, melyek helyi védelemre javasolt érték. 

A templom plébániaépületet a helyi védelemre 

javasolt értékek között tüntetjük fel.  
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A római katolikus templom és környezete a Szent László téren 



9 
 

 

A Luczenbacher család és 
öröksége 
 
A Luzenbacher család kastélya a 

Duna-parton áll. Fennállása során 

két alkalommal került átépítésre: 

először a XIX. század első felében 

klasszicista stílusban, majd 1904-ben 

neobarokk stílusban. Udvarán XIII. 

században épült Árpád-kori templom 

állt, melyet a XVIII. század elején 

lebontottak. Az épületet 

folyamatosan bővítették. 

 

Utcafronton álló földszintes épület, 

eredetileg két különálló épület volt. 

1904-1907-ben klasszicizáló és neobarokk stílusban épült át a kastélyépület, Alpár Ignác 

budapesti tervező tervei alapján. Itt állt Szob első iskolaháza is. 

 

Az épületet 1987-ben az Országos Műemléki Felügyelőség „városképi jelentőségű építménnyé” 

nyilvánította; jelenleg országos védelem alatt álló műemlék. 1931 és 1950 között rendház 

működött benne, miután a család csődbe ment és az épületet 1931-ben a lazarista rend vásárolta 

meg. A rendet 1950-ben felszámolták, így ez a funkciója ekkor megszűnt. Az épületet 

államosították, nevelőotthon működött benne. A rendszerváltás után újra a rend tulajdonába került, 

ahol azóta a Szent László Gimnázium kollégiuma működik. A kastély melletti, Duna-partra vezető 

macskaköves utcán idős gesztenyesort találunk. 

A Luzenbacher-kastély épületei és belső udavara. 
 Forrás: www.kastelyom.hu 

Egykori Luczenbacher kastély, ma a Szent László gimnázium 
kollégiuma - Forrás: www.kastelyok.eu 
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Gesztenyesor a Duna-partra vezető sétányon, a Luczenbacher kastély mellett  
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Helyi védett értékeink 
 

Volt Határ étterem épülete – Rév utca - Köztársaság utca 

Átépített vendégfogadó; hosszú, földszintes, lekontyolt középület, amely a 

XVIII. század végén épült. Hosszoldala közepén bejárattal, három-három 

záróköves barokk keretezésű ablakkal, lizénaszerű párkány és sarok 

kiképzéssel. 

Rév utcai homlokzatán Szob önkormányzata 2014-ben emléktáblát helyeztetett 

el. Az épületen a következő felirat olvasható: „1939 őszén ebben az épületben 

a lengyel menekültek menedéket találtak. Hirdesse ez a tábla is a lengyel-

magyar barátságot!” 
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Temetői sírkápolna és Czeczko-kereszt – Öregtemető, Tompa Mihály utca 

Az Öregtemetőben található sírkápolnát és kriptát a Luczenbacher család építtette 1851-52-ben, 

amely a család nyughelyéül szolgál. A neogótikus stílusú kápolna tervezői Gerster és Feszl 

Frigyes pesti építészek voltak. A kápolnarész bejárata a déli főhomlokzaton található; a bejárat 

feletti mozaik kép Máriát és a kisdedet ábrázolja, mely Róth Miksa műhelyében készült. A kápolna 

mögött, attól északra található a Czeczko-kereszt, amely magas kőkereszt kő korpusszal. 

Talapzatán felirat: „AND. CECKO CURIVAT 1780”. 

 

Kálvária stációkkal 

A szobi kálvária és a hozzá tartozó kápolna a 

település déli bejáratánál, a város felett fekvő 

löszdomb tetejére épült, gyönyörű kilátással a 

Dunakanyarra. A kálváriához vezető út – a Kálvária 

utca - a település fő utcájáról nyílik. Stációsora 9 

építménnyel készült a domb tetején a hozzájuk 

csatlakozó kápolnával, melynek oldalán további 5 

kép látható.  

A kápolna tetejére lépcső vezet, ahol három kereszt, 

a Golgota áll.  

Czeczko-kereszt a Régi temetőben Temetői sírkápolna a Régi temetőben 

Stációk a Kálvária-dombon 
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A stációk és a keresztek már 1881-ben 

álltak, a kápolna 1890-re készült el – ez az 

évszám látható magán a kápolnán, illetve a 

bent található emléktáblákon is. A kápolna 

tervezője és építője Czigler Győző 

egyetemi tanár volt. 

A stációk a város felett uralkodó 

magaslatra vezetnek és az út bal oldalán 

állnak, egymástól általában 12-13 méterre. 

A szobi kálvária stációin öntöttvasból 

készült táblaképek találhatók, a 

domborműveket Luczenbacher Pál 

készíttette.  A kálvária-kápolna a stációsor 

végén, a domb szélén épült fel, a Duna-

part felett. A kápolna bejáratának két 

oldalán süttői mészkőből faragott lépcsősor 

vezet a tetejére; itt állnak a keresztek: 

Jézus és a két lator. 

A bejárattal szemben van a kápolna oltára, 

melyet Jézus Szent Szíve tiszteletére 

szenteltek fel. Eredetileg az oltáron egy 

életnagyságú Krisztust ábrázoló festmény 

állt, melyet 1970-es évek közepén vandál 

kezek tönkretettek.  

 

  

Három kereszt a kápolna tetején 

Kápolna a felvezető lépcsőkkel, tetején a három kereszttel 

A kálvária végén található magaslatról páratlan kilátás nyílik a Dunakanyarra 
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Helyi védelemre javasolt épületek és műemlékeink 

Csokorba szedtük azokat az épületeket és műemlékeket, amelyek ugyan nem állnak sem 

országos, sem helyi védelem alatt, de megjelenésük, képviselt értékeik miatt méltán pályázhatnak 

e címre, és számunkra ugyanolyan fontosak, mint védett társaik. Ide tartoznak a településünk 

múltját, történetét őrző épületek, emlékművek. 

Gregersen-kastély – Köztársaság utca 33.  

A Köztársaság út 33. szám alatt álló épület a 

norvég Gregersen család kastélya. Egyemeletes, 

téglalap alaprajzú, mára már átalakított épület; 

eredeti nyílászárói, zsalugáterei még néhány 

helyen felfedezhetőek.  

Az 1992-ben felújított épület lakóházként 

működik. 

Zilachy-kastély –Zilachy Lajos utca 10. 

Az 1985 körül épült, „Duna-parti kastély”-ként is emlegetett Zilachy-kastély 16 szobájával 

eredetileg halászok szálláshelyéül szolgált. Az önkormányzati tulajdonban lévő épület ma is 

lakóépületként funkcionál, jelenleg 14 család lakik benne. Eklektikus stílusú, szabadon álló, 

közepén enyhén előrelépő, erkélyekkel ellátott rizalitos emeletes épület. Kertjében idős fák –

hársak, vadgesztenye, magyar kőris - találhatók. 

 

 

  

A Zilachy-kastély épülete ma 

A Gregersen-kastély a Köztársaság utca 33. szám alatt 
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Polgármesteri Hivatal – Szent Imre utca 12. 

A Polgármesteri Hivatal példaértékű rekonstrukciós munka. A hivatal mögötti terület is teljes 

környezetrendezésen esett át, amely ma kedvelt házasságkötő helyszín. 
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Börzsöny Közérdekű Muzeális Gyűjtemény – Szent László utca 14. 

A helyiek által ma is Börzsöny Múzeumnak nevezett intézmény 1960-ban alakult. 2003-ban 

múzeumból kiállítóhellyé lett minősítve. 2013 januárjától Szob Város Önkormányzata a fenntartó. 

Városunk vezetésének köszönhető, hogy 2013 júniusában sikerült elnyerni a gyűjteményi rangot. 

A működéshez több mint egy évtizede nélkülözhetetlen segítséget nyújt a Börzsöny Múzeum 

Baráti Kör Közhasznú Egyesület. A Börzsöny Közérdekű Muzeális Gyűjteményben a mai Szobi 

járás területéről származó néprajzi, régészeti, természettudományi anyag került bemutatásra. 

Fontos, hogy a megyében csak ez a muzeális intézmény rendelkezik természettudományi 

kiállítással. Ennek szakmai hátterét a Magyar Természettudományi Múzeum muzeológusai 

biztosították. Jelentős az itt őrzött, de ki nem állított levéltári jellegű történeti anyagunk is.  

Látogatóink a zegzugos épületben és az udvar fedett részén igen sok érdekességgel 

találkozhatnak. A környék magyar, szlovák és német gyökerű településeinek néprajzi anyaga 

mellett a neolitikumtól a török kor végéig terjedő régészeti gyűjteménnyel dicsekedhetünk. Az 

alagsori kiállító-helyiségekben a Börzsöny-hegység helyén több tízmillió évvel ezelőtt élt állatok 

kövületei, egy 15 millió éves megkövesedett fatörzs részlete és még mamutcsontok is találhatóak. 

A környék jelenkori állatvilágáról a lepke és rovargyűjtemény, valamint a Lajos Gyula 

nagybörzsönyi vadász gyűjteményéből származó, élethű erdei vagy vízi környezetbe helyezett 

kitömött négylábúak, madarak és halak adnak érdekes képet. Szintén Lajos Gyulától származik a 

kiállított nagyszámú agancs és trófea, melyek a neves vadász börzsönyi vadászatainak emlékei. A 

kapu alatti bejáróban a helytörténeti vonatkozású feliratos kőemlékek, emléktáblák és több száz 

éves faragványok láthatók. 

Nagytermünkben évente többször váltják egymást a kortárs festők, képzőművészek időszaki 

kiállításai és a környékünkhöz kapcsolódó néprajzi, történeti, régészeti emlékekhez kapcsolódó 

időszaki tárlatok.  
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Lakóépület – Szent Imre utca 9. 

Zártsorú beépítésű, utcával párhuzamos tetőgerincű, földszintes épület. 

Ablakai felett szemöldökpárkányt alakítottak ki. 

 

 

Lakóépület – Árpád utca 2. 

Eredetileg tornácos épület téglaarchitektúrával. Utcai homlokzatán az 

ablakot kicserélték, a tornácot üvegezéssel verandává alakították, de 

karaktere őrzi az eredeti hangulatot. 
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Kuha tanya - külterület 

Szob külterületén, Bőszob településrészen található tanyasi 

vendégfogadó. Jellegzetes rakott kő talapzattal és a homlokzati kő 

kiosztású épület. 

 

 
Szent László szobor 

 A róla elnevezett téren található Szent László szobra, amely mészkő 

talapzaton álló bronz mellszobor. Jó állapotban, rendezett környezetben 

található. 
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Krisztus szobor a Szent László tér és 

Árpád utca sarkán 

A XVIII. századi kőkorpuszt 1914-ben 

újították fel. 

 

 

Szent Orbán kápolna – Tompa 

utca 

Luczenbacher Pál állíttatta a régi 

márianosztrai országút bal 

oldalán; a szőlőhegy védelmét 

és bő termést vártak tőle. 

Magántelken álló tégla épület, 

közepén szoborfülkével: itt áll 

Szent Orbán szobra. Építője, 

építési éve ismeretlen. 

Nepomuki Szent János szobra 

A hajósok és vízimolnárok védőszentjének 

szobra az egykori főút, valamint a Dunához, 

a régi szobi révhez levezető út mellé került. 

A Huszák János által 1758-ban állíttatott 

mészkőszobrot eredetileg színesre 

festették. 2010-2011-ben a Krisztus 

szoborral együtt felújításra került. 
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. 

 

 

 

 

  

Zsidó temető – Tompa Mihály utca 

Egykori zsidó közösség temetkezési 

helye, 1800-as évekből származó 

héber és magyar feliratú 

sírkövekkel. A temető bejáratánál a 

rétsági járásból elhurcolt és megölt 

255 zsidó áldozat emlékműve áll, 

melyet Halmos Ernő a holocaust 

diósjenői túlélője állíttatott.  

 

 

Idősek napköziotthona 

Szépen felújított, 

hosszfőfalas zártsorú 

földszintes lakóépület 

nyeregtetővel, vakolat 

architektúrával, az 

ablakok felett 

szemöldökpárkánnyal. 

Szob első iskolája volt, 

építtette: Luczenbacher 

Pál. 

 

 

Pelczéder kápolna  

– Köztársaság utca 

A Köztársaság utca végén a falu 
egykori bírája építtetett egy „Jézus 
Szent Szíve” tiszteletére szentelt 
kápolnát. Felirata: „PELCÉDER 
KÁROLY ÉS NEJE ÉPÍTTETTE 
1936”. 
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Nevezetességeink 

Mária kegyhely a Zebegényből Márianosztrára vezető Bőszobi-út jobb oldalán, a Matyóka-

tanya mellett 

Bőszobon található, kedvelt kirándulóhely. 

A kápolnát Burda József és neje állította 1941. augusztus 8-án, miután a Szűzanyához 

fohászkodva Burda József meggyógyult. Elterjedt a hely csodatévő híre, mely a sok 

hálatábla alapján talán nem lehet alaptalan. 

1961. május hóban felszentelték, így miséző hely lett. 

A kápolna két részből áll: 3 méter magas terméskő kápolnarészből, üvegezett 

szentképtartóval, előtte oltárszerűen kiképzett kőépítménnyel (220x100x100 cm). 

1972-ben felújították, jó állapotban van. 

 

  

Mária kegyhely. A képet készítette: Koczuba József helyi lakos 
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Kereszt a 12-es út és a Rigó utca 

találkozásánál 

A Zebegény felöli település bejáratánál áll a 

Laczkó-kereszt, melyet Laczkó János állíttatott 

1742-ben. A kereszt a mélyút oldalán állt, 

majd az útépítés miatt egy lakóház kertjének 

sarkába helyezték. Jelenleg az eredeti helyén 

látható. 

Az iskola bejáratánál az Árpád 

emlékmű áll. 

Nap Porta 

Szob-Csákhegy Felsőmajornál, a Csák-hegy déli oldalában található a Nap 

Porta, amelyet egy régi tanyaközpont marhaistállójából alakítottak ki a XX. 

század első felében, majd 2010-es évek elején pedig felújították. A 

pihenőhely kiváló testi-lelki felfrissülési lehetőséget biztosít nem csak a 

Mária-út zarándokainak. (Forrás: http://www.napporta.hu/) 
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Vadgesztenye fasor az Árpád 

utcában 

Millecentenáriumi emlékoszlop a Köztársaság téren. 
Különböző kövekből faragott, több elemből állított oszlop, tetején madárszárny. Alatta íjat és 

nyílvesszőket formázott dombormű látható. Felirat: 896 emlékére Szob 

Az emlékoszlop 1996-ra készült, de csak 2003-ban állították fel. 

Sukola-kereszt (Koczuba József 

képe) 
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Vasútállomás melletti MÁV épületek - Ipolyság utca 

Jellegzetes településképi karakter elemnek számítanak a szobi vasútállomás utcájában illetve a 

Volánbusz állomás mellett található MÁV épületek. Földszintes házak és emeletes lakóházak, 

jellegzetes, sötétzöld színűre festett, szívmintás zsalugáterekkel.  
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Javasolt városképi védelem 

Szent Imre utca 

 

Természet és tájvédelem 

Duna-parti sétány – Széchenyi sétány. Az EuroVelo 6-os számú kerékpárút-hálózat része.  
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ELTÉRŐ KARAKTERŰ TELEPÜLÉSRÉSZEK 

Szobon összesen 6 eltérő karakter településrészt különíthetünk el, melyet az alábbi ábra mutat be.  

 
 

 

  

4 
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LAKÓTERÜLETEK 
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Szob belterületének döntő része kertvárosias lakóterület, de itt az utcák, családi házak sok helyen 

még a falusias stílust őrzik. A hagyományosan jellemző történelmi oldalhatáron álló beépítési mód 

sok helyen felfedezhető még. A kertvárosias beépítés mellett kisebb arányban kisvárosias 

beépítéssel is találkozunk.  

A kertvárosias lakóterületek karakterét, jellegét tekintve megállapítható, hogy azokra négy  

alapvető típus jellemző: 

1. Az országos főutat (12-es út) kísérő, oromfalas, halmazos sűrű beépítettségű városmag. 

Ezt a karaktert őrzi az Orgona utca és környéke. Itt a házak jellemzően a terepváltozatokat követik; 

az épület telken belüli elhelyezése változatos, de jellemzően oromfalas, nyeregtetős épületek 

találhatók itt. 

2. A hagyományosan oldalhatáron álló, váltakozó gerincű épületekkel beépített terület a 

település jelenlegi központjában. Ezzel a típussal találkozhatunk a település fő utcája mentén; 

ilyen épületek alkotják a Szent Imre utcát is. Előkert jellemzően nem alakult ki; a telkek előtt 

keskeny zöldsáv van, amelyet gyakran fasorok foglalnak el. 

 

 

3. Közép és nagytelkes, újabban parcellázott területek. Az 1970-es évek elején új 

telekalakítással kialakított kertes beépítés a klasszikus kertvárosias karaktert mutatja: bonyolultabb 

tetőformák, szabadon álló vagy oldalhatáros beépítéssel, jellemzően nagyobb előkerttel 

rendelkező, akár többszintes családi házakat találunk például a Nyár utca - Tavasz utca 

környékén, vagy a Munkácsy-Kodály Zoltán utca környékén.  

  

Utcával párhuzamos gerinccel, oldalhatáron álló, 
oromfalas lakóépületek a főút mentén 

Új telekalakítással kialakított kertes beépítés 
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4. Telepszerű beépítés. A Préskert utcai 

szociális bányásztelep ékes példája ennek a 

típusú beépítésnek, ahol a házak többsége 

ikerház; a telkek előkerttel vagy anélkül 

kerültek kialakításra. Az utca közepén 

található a jellegzetes megjelenésű tisztviselői 

lakás, oldalán torony jellegű épületrésszel. 

 

   

Telepszerű beépítés ikerházakkal a Préskertben 

MÁV többlakásos szociális épületek 

Régi temető, háttérben az Ady Endre utcai többlakásos épületével 

A Préskerti tisztviselői lakás (Garay kastély) 
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Szob településközponti területén a lakó és intézményi funkciók vegyesen találhatók meg. A 

városközponti funkciókat az Ipolyság utca – Árpád utca – Szent Imre utca – Szent László utca – 

Arany János utca és Rév utca által lehatárolt területen találjuk. A terület elsődleges funkciója a 

települési és térségi intézményi ellátás igazgatás, kereskedelem, szolgáltatások és egészségügy 

terén. 

Ami a településmag lakóterületeit illeti, elmondható, hogy leginkább a falusias lakókörnyezetre 

emlékeztető elemek köszönnek vissza.  A beépítést tekintve a zártsorú és az oldalhatáron álló 

beépítés egyaránt megfigyelhető; jellemzően földszintes épületek találhatók itt, melyeknek nincs 

előkertje. A műemléki környezetben, a római katolikus templom környéki utcákban található 

lakóépületekhez előkert nem tartozik; jellemzőbb a telkek előtti utcakert, illetve a zöldsávba 

telepített fasorok. 

 

 

Szob településmagja madártávlatból - Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Szob 

Településközponti (vegyes) terület 
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Rekreációs fejlesztési területek 
 

Szobon három nagyobb rekreációs célú 

területet különíthetünk el; ezek adnak 

otthont a település sportcélú, turisztikai-

idegenforgalmi létesítményeinek, 

funkcióinak. Közvetlenül a Szobi rév 

szomszédságában, a Duna-parton 

helyezkedik el a kemping területe, a 

hozzá tartozó felújított fogadóépülettel.  

A másik rekreációs fejlesztési terület a 

Damásdi-patak mentén található a 

Malomkertben, a közigazgatási terület 

nyugati határán, a 12-es út mellett. Ez a 

terület a Duna-Ipoly Nemzeti Park védett 

területeihez tartozik. Ezen a területen 

Ökofalu kerül majd kialakításra: a hazai 

mezőgazdaság, építészet tematikus 

bemutatásával, kulturált szálláshellyel, 

szolgáltató és vendéglátó 

létesítményekkel. Jelenleg a Malomvölgyi 

tábor- és kemping található itt. 

 

  

A Malomvölgyi tábor és kemping létesítményei - Forrás: Google Maps 

Az Ipolykapu Kemping fogadóépülete a Park utca 11. szám alatt 
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Szob - Gazdasági területek 
 

Szob bel- és külterületén a gazdasági, 

azaz a kereskedelem, ipar, szolgáltatás 

funkcióknak helyet adó területeket 

elszórtan találjuk. A belterület 

súlypontjában helyezkedik el a Szobi 

Gyümölcsfeldolgozó üzem; a belterület 

két szélén, a település bejáratánál 

további gazdasági területeket találunk. 

Épületeikre általában jellemző az 

alacsony tetőhajlásszög, a homlokzat 

terén pedig a visszafogott színhasználat. 

 

Ezek közül is a legnagyobb a még 

napjainkban is működő Szobi Italgyártó 

Kft. telephelye – amely egykor az ország 

egyik legnagyobb szörpüzemének 

számított - a főút mentén található. Az üzem tagolatlan, nagyméretű, alacsony tetőhajlásszögű, 

fehér homlokzattal rendelkező épülete karakteresen jelenik meg a lakóépületek közvetlen 

szomszédságában. 

 

A belterület szélein lévő gazdasági területek: a Zebegényről Szobra vezető út mellett, közvetlenül 

található üzemanyagtöltő állomás valamint a település nyugati szélén letelepült cégek. 

Ezen kívül ide tartozik még az egykori TSZ major és épülete, amely a Márianosztrára vezető út és 

a 12-es út kereszteződésénél található, a lakóterületektől távol a mezőgazdasági területbe 

ékelődve. 

  

A Szobi Szörp gyümölcsfeldolgozó épületkubusai 

Benzinkút Szob határában a 12-es főút mellett, a 
település keleti részén 

Gazdasági rendeltetésű területek a belterület nyugati 
részén 
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Mezőgazdasági területek 
 

Szob külterületének jelentős részét az általános és kertes mezőgazdasági területek teszik ki, 

melyek a belterülettől északra helyezkednek el. Az általános mezőgazdasági terület karakterét a 

művelés alatt álló szántóföldek határozzák meg. Ezen a területen a mezőgazdasági tevékenység 

kísérő létesítményei mellett csak elszórtan találunk épületeket. Itt található a Napporta 

zarándokhely valamint a Kuha-tanya is.  

A kertes mezőgazdasági (volt zártkerti) területen főként szőlőkkel és gyümölcsösökkel 

találkozhatunk– ez utóbbin Szedd magad is működik.  

A település egyetlen természetvédelem alatt álló területe is a mezőgazdasági területekbe ékelődve 

helyezkedik el: a Rózsáson található árvalányhajas. 

  

Szob mezőgazdasági területei a Rózsás felől nézve, háttérben a védett árvalányhajas természeti területtel. 
A képet Koczuba József helyi lakos készítette. 
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Bányaterület 
 

Szob és Márianosztra között helyezkedik el a vulkáni eredetű, lajtamészkővel borított Csák-hegy 

(379 m), ahol a XIX. század közepe óta bányásszák a fekete, szürkésfehér színnel áttört 

piroxénandezit követ, melyet utcai kövezetek készítéséhez is használnak. 

Szob közigazgatási területére eső része a településközponttól északra, a Malomvölgyben 

helyezkedik el. Közel 120 éve folyik itt kőbányászat; a bányászott anyagok: piroxén-andezit, 

amfibol-andezit és dácit. 

 

A terület karakterét egyrészt 

a bányászati tevékenység 

révén kialakult teraszolt 

bányafalak illetve 

bányagödrök adják, 

másrészt az üzemeltetéssel 

kapcsolatos technológiai 

létesítmények valamint 

irodaépület, szociális 

épületek. 

 

Szob és Márianosztra közös közigazgatási határán fekvő bánya. 

Forrás: Colas Északkő honlapja (www.colas.hu) 
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AJÁNLÁSOK 

ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ 
 

Mitől szép egy épület? Mi tesz egy települést széppé? Erre a kérdésre a válaszok száma annyi, 

ahány embert kérdezünk. 

Vitruvius római kori építész, hadmérnök és szakíró a következőképpen fogalmaz a venustas-ról 

azaz az ékesség elvéről: „Az a báj, amikor egy mű megjelenése kellemes és elegáns, az 

alkotóelemek aránya a szimmetriának megfelelően van kialakítva.” Ez annak a három 

(vitruviusi) követelménynek egyike, amely az építészet lényegét fejezi ki. A szépség mellett helyet 

kap a hasznosság (funkcionalitás) és a tartósság, azaz a megfelelő építőanyagok megválasztása 

is. 

Ebben a fejezetben, helyi példákon, szituációkon keresztül fektetjük le azokat az alapszabályokat, 

amelyeket új lakóépület kialakítása, bővítése vagy akár felújítása során illik figyelembe venni és 

alkalmazni. Szükséges ez azért is, hogy a már történetileg kialakult telekstruktúrát, szép utcaképet 

megőrizzük, azok karakterét tovább erősítsük. 

Azokon a területeken, utcákban, ahol helyi védelem alatt álló épületek vagy utcakép kap helyet, ott 

az épületek felújítása, állagmegóvása során törekedni kell az eredeti állapot fenntartására vagy 

annak visszaállítására.  

5 

A Rév utca 
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Ajánlás – Lakóterületek, településközponti vegyes területek 

Ahogy azt már a lakóterületek bemutatásánál említettük, Szobon a kisvárosias beépítés mellett 

döntően a kertvárosias beépítési mód négy alapvető típusa figyelhető meg. Védendő, felújításnál 

megőrzendő épületkarakter elemek közé tartozik többek között az utcavonalra merőleges, 

oldalhatáron álló beépítés – így ez megőrzendő. Mivel a két terület lakóépületei alapvetően 

hasonló karakterjegyeket mutatnak, így azokra egy fejezeten belül teszünk ajánlásokat. 

TELEPÍTÉS 

Beépítési mód tekintetében alkalmazkodjunk a már kialakult telekstruktúrához; tehát oldalhatáron 

álló beépítés esetén a mi házunk is az oldalhatárra kerüljön. Az új építésű kertvárosias területeken 

a szabadon álló beépítés elfogadható, hiszen ott jelenleg is így helyezkednek a családi házak. 

Az épület telken belüli elhelyezésénél is kövessük ezt az alapszabályt: ne helyezzük el az épületet 

túl hátrahúzottan, hiszen ezzel megbontjuk az utcakép ritmusát. Ha az adott utcában előkert nem 

alakult ki, abban az esetben épületünket tervezéskor szintén az utcafronti szabályozási vonalra 

helyezzük, előkert nélkül. 

 

 

A településközpontra jellemző zártsorú beépítés fontos kisvárosi karakter. Itt az „optikai zártsor” is 

elfogadható, az épülethez szorosan kapcsolódó bejárati kerítésszakasszal.  



38 
 

A családi házak a lakóterületeken illetve a településközponton belüli lakóterületeken is állhatnak az 
utcára merőleges vagy azzal párhuzamos tetőgerinccel egyaránt, de az illeszkedés elvét ebben az 
esetben is követni kell. 
 
Melléképületek elhelyezése esetén jó megoldás, ha azokat a főépülethez kapcsoltan (mögötte) 
helyezzük el, és nem elszórtan a telken belül. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAGASSÁG 

Az egységes utcakép, karakter megtartása érdekében családi házunk tervezésénél vegyük 
figyelembe a szomszédos épületek magasságát. A kertvárosias lakóterületek esetében ez 
változatos lehet, ám általában elmondható, hogy – még ha típusonként is – de van egy kialakult 
állapot, amelyhez igazodni kell. 
 
Kertvárosias lakóterületre ne tervezzünk kisvárosias környezetbe illő, többszintes épületeket, 
amelyek „kilógnak” az utcaképből, és felhívják magukra a figyelmet. 

Kisvárosias beépítési mód esetén pedig az ott kialakult magasságokat vegyük figyelembe. 
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TETŐ 

A tetőhajlásszög minden esetben egyezzen meg, vagy legyen nagyon hasonló a környéken lévő 

családi házakhoz. Ez a lakóterületek illetve a településközponti vegyes területek esetében 35 és 

45° között alakul. Lapostető, enyhelejtésű tető kialakítása is megengedett (illeszkedéssel). 

Ami a tetőformákat illeti: ahol az egyszerű tetőformák dominálnak, ott olyat alkalmazzunk. A 
településmagra a nyeregtető és a kontyolt tető a legjellemzőbb, mely sok esetben oromfallal néz 
az utcára. A településközponttól távolabb eső kertvárosias lakóterületeken használhatunk 
összetettebb, tördelt  tetőformákat, de ezt se bonyolítsuk túl. Minden esetben figyeljük meg, hogy a 
szomszédos házak esetében milyen tetőformát alkalmaztak! 

 

Egységes utcakép: azonos magasságú épületek, visszafogott homlokzatszínek 
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ANYAGHASZNÁLAT (homlokzatképzés, színek) 

Homlokzatszínek terén javasolt a természetes, anyagszerű színek közül választani és előnyben 
részesíteni a világos, természetes pasztell színeket. Homlokzaton fémlemez és műanyagburkolat 
használata nem megengedett. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Homlokzatképzés. A rizalit – 

például sarokrizalit - visszatérő 

elem, főleg közintézmények, 

középületek homlokzatában – 

idézzük csak fel az orvosi 

rendelő vagy a polgármesteri 

hivatal épületét!  

Gyakran megfigyelhetjük 

különböző anyagok 

kombinációját; különböző 

textúrájú anyagok vegyítésénél 

azonban törekedjünk 

mértékletességre. Gyakori 

megoldás a terméskő lábazat 

vagy akár a falakat védő 

kőrakás is. 

 

Kontytetős, oromfalas épület kő lábazattal 
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KERÍTÉS 

Belterületen, kis- és kertvárosias lakóterületeken legfeljebb 1,8 méter magas kerítés telepíthető. 
Kerítésünk minden esetben legyen áttört; ne telepítsünk tömör kerítést, kerítéselemeket, hiszen 
azzal csak erődítményhatást keltünk, ráadásul a településképben is markánsan jelennek meg. Az 
elemek állhatnak lábazaton – például a kerítés egészéhez viszonyítva 1/3 magasságig rakott 
talapzaton – de ezen is áttört kerítéselemek kapjanak helyet.  
Anyaghasználatot tekintve kő, fa, tégla, fa, fém vagy kovácsoltvas kerítést javasolt elhelyezni. 
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Ajánlás - Rekreációs fejlesztési területek 
A településkép minőségi formálására vonatkozó ajánlások  

 
Szobon a rekreációs, idegenforgalmi funkcióknak 3 
terület ad otthont: az egyik a településközpont 
szomszédságában, a révállomás és környéke, a 
másik kettő pedig a település két szélén található. 
Ez utóbbi kettőnek közvetlenebb a kapcsolata a 
természettel, a természeti környezettel: a 
Malomvölgyi tábor és kemping például az útról alig 
látszik a sűrű növényzet miatt. Épületek kialakítása 
során kövessük a tájbaillesztés alapelveit: a 
helyszínt gondosan válasszuk meg, a formai 
kialakításnál ügyeljünk a tömegekre, tetőformára, 
homlokzatszínekre egyaránt. 
 

TEREPALAKÍTÁS 

Előfordulhat az a szituáció is, ahol a domborzati 

adottságok következtében az épületet terepre kell 

illeszteni. Ilyen esetben kerüljük a túlzott 

földmunkával járó bevágást vagy feltöltést, hiszen 

amellett, hogy az építési költségeket is aránytalanul 

megemeli, épületünk nem lesz tájbaillesztett, a 

tájképben kedvezőtlenül fog megjelenni. Jó 

megoldás az épület részleges bevágása. 

 

 
ANYAGHASZNÁLAT (színek) 

A révállomás és környéke rekreációs területein követhetjük a szomszédos eltérő karakterű 

területeken alkalmazott megoldásokat akár színek, akár homlokzatképzés terén. A patakmenti 

területek esetében törekedjünk az egyszerű, nem feltűnő, természetbe illő megoldásokra, 

anyagszerű színek használatára.  
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Ajánlás- Gazdasági területek 

A településkép minőségi formálására vonatkozó ajánlások  

 
A gazdasági és kereskedelmi funkciójú területek Szobon zárványszerűen, szórtan jelennek meg a 

települési szövetben vagy annak közvetlen szomszédságában. Általában ilyen területen az 

épületek elhelyezése érzékenyebb, hiszen a településképben, tájképben méreteik révén sokkal 

markánsabban érvényesülnek. Jó helyszínmegválasztással, megfelelő növénytelepítéssel és 

homlokzatképzéssel azonban enyhíthetünk ezen a feszültségen. 

TELEPÍTÉS 

A telephely, gazdasági épületek körüli sűrűbb fásítással elérhetjük az esetlegesen kedvezőtlen 

látvány takarását, a lakóterületek védelmét is. A terepre illesztés szabályait itt is kövessük, ha a 

terepviszonyok megkívánják. 

 

 

Növénytelepítés: Gazdasági területek esetében a kerítés mentén zöldsávot kell kialakítani; a 

telepített fajok honos fajok közül kerüljenek ki. 
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MAGASSÁG 

Szobon a gazdasági épületek jellemzően földszintesek; így javasolt a kialakultnál nem magasabb 

épületet elhelyezni a területen.  

 

 

 

KERÍTÉS 

Gazdasági területen legfeljebb 2,0 méter magas kő, tégla, fa tömör kerítés vagy fa, fém áttört 

kerítés építhető. 

ANYAGHASZNÁLAT (színek) 

 

Amennyire a technológia valamint az épületek rendeltetése engedi, úgy a hagyományos 

anyaghasználatot részesítsük előnyben. Színek terén is törekedjünk az anyagszerű színek 

használatára. 

 

Az utcafrontról nem csak 
házunk homlokzata látható, 
hanem 
Kerítés anyagválasztásánál 
törekedjünk a természetes, 
hagyományos 
anyaghasználatra, például a 
fára. 
 
Áttört kerítéseket 
alkalmazzunk, hiszen azok 
kevésbé keltik 
Kerítésünk állhat talapzaton is, 
de az áttört 

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

accumsan. 

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

accumsan. 
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KERÍTÉSEK 

Ami a kerítéseket illeti, Szobon 

változatos anyaghasználattal és 

szerkezeti megoldásokkal 

találkozhatunk. A településközponti 

területen általában magas, tömör 

kerítéseket látunk, míg a kertvárosias 

részekre leginkább áttört elemek 

jellemzőbbek.  

Kerítések terén is beszélhetünk 

hagyományos anyaghasználatról; 

általában tégla, kő, fa, kovácsoltvas 

vagy ezek kombinációiról. Szobon is 

találunk jó példát arra, hogy a 

hagyományos és modern 

anyaghasználat nem csak megfér 

egymás mellett, hanem harmonikusan 

illeszkedhet is. 

Kerítésünk kialakításakor dolgozzunk a 

lakóépületeknél is alkalmazott 

anyagokkal, hiszen így még inkább 

egységes hatást érhetünk el. 
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Tégla és kovácsoltvas elegáns 

kombinációja. A visszafogott 

szürke szín jól illeszkedik a fehér 

családi ház homlokzatszínéhez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alacsony fa kerítés áttört 

elemekből, mely színeiben is jól 

illeszkedik a lakóépülethez.  
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KERTEK 

„Tiszta udvar, rendes ház” – tartja a 

mondás, amely szinte mindenki számára 

ismerős lehet. A cím elnyerése régen 

egyfajta kitüntetésnek is volt tekinthető, 

amely komoly presztízzsel járt.  

A mozgalom célja volt, hogy arra motiválja 

az embereket: tartsák rendben portájukat. 

Ez a dicséretes törekvés ma is követendő, 

hiszen szépen gondozott, rendszeresen 

fenntartott előkertünk nem csak ránk vet jó 

fényt, hanem az utca- és településképet is 

jelentősen javítja, hozzájárul annak pozitív 

megítéléséhez. 

Növényválasztásnál mindenképp 

hagyatkozzunk a helyi, őshonos fajokra, 

hiszen ezek azok, amelyek a helyi éghajlati 

viszonyokhoz hozzászoktak és jól érzik 

magukat kertünkben. Ilyenek például a 

hársak, mezei juhar, kőris fajok. 

A kert ingatlanunk azon része, amelyben a természet, az évszakok szerint mindig más arcát 

mutatja. Gondos fajválasztással egész évben gyönyörködhetünk munkánk gyümölcsében. 
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Előkertünkbe, telkünk előtti kertrészbe és 

akár az utcakertbe is ültethetünk díszesebb 

fajokat, amelyek megjelenésükkel ékesítik 

utcánkat – hiszen mégiscsak ezek az 

ingatlanunk látható részei.  Oldalkertünk, 

hátsókertünk is funkcionálhat akár 

díszkertként, de kialakíthatunk benne 

haszonkertet, konyhakertet. 

Kertek kapcsán nem szabad 

megfeledkeznünk a közhasználatú, sok 

esetben valamely közintézményhez tartozó 

kertről, közterületről sem. Ha nem is minden 

esetben nyílik rálátás az utcáról, fenntartásuk, 

gondozásuk legalább ugyanolyan fontos, 

hiszen azok a település reprezentatívabb 

részein találhatók. 

Fasorok esetén válasszunk bátran a 

településen már alkalmazott fajokból: gömb 

juhar, vérszilva; a kertvárosiasabb részeken 

gyümölcsfákból – például dió, szilva, 

cseresznye, meggy, mandula. Vízpart 

közelébe kerüljenek vízkedvelő, vízjelző 

növények, például füzek.  
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UTCÁK 
 

Az utcákon végigsétálva 

felfedezhetjük a 

településre jellemző 

beépítési módokat is; 

benyomást kapunk a 

településről. 

Szobon a legtöbb utcán 

árnyékot adó fák, fasorok 

alatt sétálhatunk el. A 

település reprezentatívabb 

terein – mint amilyen a 

Szent László tér is – 

díszes kiültetésekben 

gyönyörködhetünk. 

Utcák, terek valamint 

közparkok, közterek 

esetében is beszélhetünk 

kialakult helyzetekről, 

amelyeket követnünk kell: 

jellemző 

homlokzatmagasságok, 

utcakeresztmetszet, 

zöldsáv kialakítása. 

  



50 
 

 

Olyan területeken, ahol a 

zöldsáv mérete elegendő és a 

közművek elhelyezése is 

engedi, ott telepítsünk fasort – 

különösen igaz ez a 

településközpontra, műemléki 

környezetre. Fasorok esetén 

részesítsük előnyben a honos 

fajokat (vagy azok díszesebb 

változatait): kislevelű hárs, 

nagylevelű hárs, ezüst hárs, 

mezei juhar, erdei juhar, kőris, 

gyertyán. Azonban 

légvezetékek alá csak kis 

növésű fát ültessünk!  

Fasorba telepíthetünk 

gyümölcsfákat is, diót, 

cseresznyét, meggyet, 

mandulát. Ahol fasor nem 

alakítható ki, ott azt sövénnyel 

kell kiváltani.  
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Igényes utcabútor és pergola a Polgármester Hivatal mögötti parkban 

KÖZPARKOK, KÖZTEREK 
 

A közterek és parkok, utcák 

elengedhetetlen kellékei 

(elemei) a világítás, a 

szemétgyűjtés elemei, padok, 

ivókutak, információs táblák: az 

utcabútorok. Ezek 

egységességét is szem előtt 

kell tartani: válasszunk egy 

bútorcsaládba tartozó, 

egységes megjelenésű 

padokat, elemeket! A 

fenntarthatóság érdekében 

utcabútorok anyagának 

megválasztása esetén 

részesítsük előnyben az 

időjárásálló, időtálló anyagokat; 

amelyek karbantartására, 

fenntartására nem kell annyi 

időt és energiát fordítani. 
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UTCABÚTOROK SZOBON 
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Duna-part mentén végighaladó kerékpárutat korlát kíséri; ha megfáradunk a túrázásban, 

biciklizésben, akkor a sétány pihenőhelyeken ülve csodálhatjuk a Dunakanyarra nyíló panorámát.  

Ezek az utcabútorok mind fából készültek; a fa természetes színe és anyaga révén kellemesen 

idomul a Duna-parti létképbe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerékpárút a Duna-part mentén. A képet készítette: Koczuba József helyi lakos. 
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Sajátos építmények, reklámhordozók, egyéb műszaki berendezések 

Utcákon a zöldsávba telepített fasorok esetében nem csak a fák egymástól való megfelelő 

távolságára kell ügyelnünk, hanem azok magasságára is, hiszen a legtöbb utcán légvezetékek is 

futnak, amelyek megjelenése a településképben fokozottan érvényesülnek. 

Légvezetékek elhelyezésével kapcsolatban a következők ajánlottak. Szob központi részén, a 

településmagban – főleg műemléki környezetben – légkábelt és átjátszótornyot ne helyezzünk el! 

A régi, falusias karakterű utcakép látványán is jelentősen ront a légkábelek kusza rendszere, a 

betontoszlopok sora. A villanyvezetékeket helyezzük inkább a föld alá, így lesz arra hely, hogy 

fasort telepítve esztétikus utcaképet alakítsunk ki. 

 

 

 

 

Olyan helyeken, ahol légkábel vagy átjátszótorony 

létesítése megengedett – ilyen területek a külterületen 

található mezőgazdasági, gazdasági területek – ott az 

elhelyezés terén a következőkre ügyeljünk. 

Növénytelepítésnél olyan fajokat ültessünk, amelyek 

végleges magassága sem éri el a légkábel magasságát, 

valamint ne közvetlenül az oszlop alá ültessünk. 
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JÓ PÉLDÁK - Épületek 

A védendő, hagyományos utcakép, a történelmi beépítésű településrészek falusias 

lakóépületei mellett említést kell tegyünk az újonnan beépített területekre jellemző 

kertvárosias, modern megjelenésű lakóépületekről is. Olyan mai példák bemutatására 

törekszünk, amelyeket a jövőbeli építkezések során követendőnek tartunk – hiszen a 

modern is lehet szép, szemet gyönyörködtető. 

 

Vegyíthetjük a hagyományos elemeket a modern megoldásokkal, de ne feledjük az 

aranyszabályt, miszerint a kevesebb néha több. 
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JÓ PÉLDÁK - Részletek 

„Az ördög a részletekben rejlik” – szokás 

mondani, s ez Szobon sincs másképp. A 

településen sétálgatva a figyelmes szemlélőnek 

könnyen feltűnnek azok az apró részletek, 

melyekre az itt élők büszkék; mellyel – ha nem is 

hivalkodóan – de ki szeretnének tűnni. 

Az alábbiakban olyan, nem csak építészeti 

részletmegoldásokat, részleteket mutatunk be, 

amelyek nem csak figyelemreméltóak, hanem a 

település identitásához is hozzájárulnak. Ide 

tartozik a Szob feliratú tégla, melyet több 

lakóépület homlokzatán is felfedezhetünk.  

Az apró részletek nem csak a 

homlokzatképzésben jelenhetnek meg, hanem 

visszatérő elemként akár az egész településen. 

Ilyen például utcabútorok. Szobon több helyen is 

találkozhatunk a sötétzöld talapzaton álló 

címeres kandeláberrel. 
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JÓ PÉLDÁK – Sajátos építmények, reklámhordozók, egyéb 

műszaki berendezések 
 

A helyi vállalkozások, boltok, üzletek elengedhetetlen velejárói a hirdetések, reklámtáblák, 

amelyek a településképben markánsan érvényesülnek, jól láthatóak. A rosszul elhelyezett, 

oda nem illő színben pompázó reklámtáblák bizony nem eredményeznek harmonikus 

képet. 

Az alábbiakban olyan reklámokat és hirdetéseket mutatunk be, amelyek jól illeszkednek a 

homlokzathoz, nem keltenek feltűnést – de mégis észrevehetőek, „településképbe 

illesztettek”.

8 
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Hirdetőtáblák is kaphatnak egységes 

arculatot. Szobon a hagyományos fa 

kerettel, és eső elleni védő tetővel 

ellátott hirdetőtáblákkal találkozhatunk, 

ilyen került elhelyezésre a 

polgármesteri hivatalnál és a 

révállomáson is. További 

hirdetőfelületekkel találkozhatunk még 

az Ipolyparton, a kenyérgyárnál vagy a 

vasútállomáson. 
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