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1
Bevezetés
Az Orfűre látogató turista, nyaraló, vendég, vagy épp fesztiválozó fejében biztosan megfordul ez a gondolat:
milyen szerencsések, akik itt élhetnek. De vajon miért érzi a külső szemlélő kivételezettnek az orfűi lakosokat?
Talán azért, mert magával ragadja a több, mint 60%-ban erdővel borított táj, vagy, mert rácsodálkozik a szinte
egybefüggőnek tűnő vízfelületekre, netán megérzi a XIX. századi vízimalom történelmi esszenciáját? De az
is lehet, hogy egy mosoly kíséretében az jut az eszébe, milyen jó, hogy az orfűi lakosok kedvezményesen
juthatnak be a „Fishingre”. Igen, ez mind Orfű és ennél sokkal több. A természeti és az épített környezet változatos megnyilvánulása, sajátos településszerkezet, öt település szövetsége, turisztikai vonzerő, üdülőfalu,
fesztiválközpont, horgászparadicsom, a medvehagyma hazája, s a felsorolást folytatva nem utolsó sorban az
itt élő, pihenő és dolgozó emberek közössége.
A településképi arculati kézikönyv megfogalmazásánál a fenti értékeket, sajátosságokat, természeti és építészeti adottságokat, örökségeket szedtük csokorba. Orfű sokszínű, sajátos identitása teszi a települést egyedivé és megismételhetetlenné. Az arculati kézikönyv egyfelől arra vállalkozik, hogy ezeket a közös értékeinket
bemutassa, másfelől egy olyan, a közösség és szakemberek által megfogalmazott normagyűjteményt tartalmaz, mely a helyi jó példákon keresztül irányt mutat a jövő településképéhez.
Az arculati kézikönyv elkészítésének egyik legfontosabb mozzanata volt, hogy a helyi lakosok véleményükkel, ötleteikkel részt vettek a tervezésben. A településen összesen hat alkalommal tartottunk településrészi
és orfűi lakossági fórumokat. A beszélgetéseken szóba kerültek az épületek színei, tetőformái, homlokzatai,
nyílászárói, azok anyagai, és az utcafronti kerítésekről is szó esett. Együtt gondolkodtunk el azon, hogy vajon
milyen is lenne az az egységes és rendezett utcakép, amit Európában annyiszor láttunk és tetszett nekünk.
Milyenek lehetnének a terek, a parkok és a mindenki által szeretett, becsült zöld környezet? Vajon mit érdemes
megmentenünk a múltunkból és mi az, ami bátor változtatást igényel?
Célul tűztük ki, hogy ne csak a vendégek, hanem az itt lakó, vagy nyaralóval rendelkező közösség is azt érezze, Orfű egy olyan hely, ahol jó élni és pihenni. Az elkészült arculati kézikönyv nem lehet teljes leltár, csupán
egy pillanatfelvétel, mely Orfű múltjának és a jelenének képkockáit Magyarország térképére helyezi fel.
Füziné Kajdy Zita
Orfű polgármestere
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Orfű bemutatása
Orfű a Baranya megyei Hegyháton, a Mecsek hegység északnyugati lábnál Pécstől 16 km-re elhelyezkedő
üdülőfalu. A völgy korábbi öt ősi települése (Orfű, Mecsekrákos, Bános, Mecsekszakál és Tekeres) formálódott az elmúlt bő ötven év alatt – a természeti értékek lehetséges megtartásával, sőt gyarapításával - az ember
beavatkozása révén ezerarcú, mégis egységes, ismert üdülőterületté.
A több, mint ezer lelket számláló település kisvárosnyi (445 hektáros) belterületén lakó- és üdülőövezetek,
tavak (az Orfűi, a Pécsi és a Herman Ottó tó összesen 113 ha vízfelülettel), erdők, ligetek, parkok adnak helyet
a nyári üdülési szezon napi 10-15 ezres vendégseregének, amely hétvégi házakban, panziókban, magánszállásokon, kempingekben és ifjúsági táborokban talál elszállásolási lehetőséget.
Az üdülővendégek szórakoztatását, kikapcsolódását, pihenését és ellátását strandok, fejlett kereskedelmi és
vendéglátó hálózat, sportpályák, lovardák, különféle kulturális rendezvények szolgálják.
Az üdülés, pihenés, vízi sportok űzése mellett elsősorban a horgászat, vadászat és környék természeti értékeinek gyalogos – kerékpáros megismerése jelenthet kellemes kikapcsolódást. Érdeklődésre tarthatnak számot a helyi védettségű régi lakóházak, utcaképek, a hagyományos őrlési technikákat és további ördöngős
malomszerkezetek bemutató Malommúzeum, a népi gasztronómia fortélyait és eszközeit felkaroló Kemencés Udvar, Orfű környéki erdők legemblematikusabb növényét bemutató Medvehagyma Ház, az orfűi karszt
megannyi barlangjának ökoturisztikai központja, a Mecsek Háza, az orfűi tórendszer lenyűgöző tavai, a természetvédelmi területeket bemutató tanösvények és a Mecsek hegység erdő borította hegyláncai között
kacskaringózó túraösvények.
Természeti és táji adottságok bemutatása:
Orfű a Dunántúli-dombság nagytájon a Mecsek és Tolna–Baranyai-dombvidék középtájban a Mecsek hegység és a Baranyai-hegyhát kistájak határán fekszik.
A Mecsek-hegység a környezetétől viszonylag magasra emelt legfőképpen karbonátos kőzetekből felépülő tönkös sasbérc. A Nyugati-Mecsek geológiai felépítése egyszerű, perm és triász képződményekből áll és
a legfőbb jellemzője a karsztosodás. Ilyet az Orfűi-karszton is megfigyelhetünk ezerszámra. A terület legnagyobb karsztos ürege az orfűi Vízfő-forrás barlangja, mely egyben a Mecsek legnagyobb barlangja is. Más
számos rekordot döntő karsztjelenség is megfigyelhető az orfűi karszt területén. A Spirál-barlang a Mecsek
legmélyebb barlangja a maga 108 méteres mélységével, és ugyancsak itt található a Mecsek legnagyobb
barlangterme is, 30x20x25 méteres méretével. Továbbá itt található a Mecsek legmagasabb cseppköve is,
az „Orgona” a maga 6 méteres magasságával és 3 méteres szélességével. A Szuadó-barlangban található
a Mecsek legnagyobb tömegű cseppköve, a „Búboskemence”. Az orfűi Vízfő-forrás a Mecsek legnagyobb
karsztforrása, illetve egyben az országban is a második. Rendkívül érdekes képződmény még a karszton a
Sárkány-szakadék a különleges geológiai formáival és egyedi növény-, és állatvilágával. Nem feledkezhetünk
meg a szintén Orfűn található Mészégető-barlangról sem, ahol pedig a Mecsek legnagyobb barlangi vízesése
csodálható meg szervezett barlangi túrák keretében. És ne feledkezzünk meg nem utolsó sorban a Sárkánykút és a Toplica-forrás egyedi geológiai adottságaiból fakadó különlegességeiről sem.

A Mecsek északi hegységperemi részein a szilárd kőzetet, mint feküt legfőképpen miocén agyagos rétegek váltják fel, így ezeken
a területeken csuszamlások tarkítják a hegység morfológiai képét, ezekkel Orfű és Tekeres térségében több helyen is találkozhatunk. A település területén fut az Orfűtől a Husztót térségéig tartó árkos süllyedés, melyben az Orfű-patak is folyik. A település
területe a tengerszint feletti 170 és 528 méter közt váltakozik.Orfű területén a talajok túlnyomó többsége agyagbemosódásos
erdőtalaj, de rendzina és podzolos erdőtalajok is megtalálhatóak.

A falu a Kaposon keresztül Duna vízgyűjtő területéhez tartozik. A terület legjelentősebb vízfolyása az árkos vetődéssel kialakult
Orfűi-patak, amely az orfűi Vízfő-forrásban ered és Mecsekrákos, Mecsekszakál, Tekeres, Kovácsszénája és Husztót helységeket
érintve Oroszlónál a Széki-patakba torkollik.
Orfű falu-, és tájképét legkarakteresebben az orfűi völgyben elhelyezkedő tavak határozzák meg. A hatvanas évek elején született meg a terv, hogy Pécshez közel, a Mecsek egyik völgyében nagyobb tórendszert alakítsanak ki. Palkó Sándor, a Baranya
Megyei Tanács egykori elnöke volt a terv megvalósításának szorgalmazója és támogatója. Völgyzárógát épült az orfűi völgyben.
1962-ben Orfű és Mecsekrákos között készült el az első mesterséges tó. A „kísérlet” sikerült. A Mecsek leggazdagabb vízhozamú
forrását, a Vízfő-forrás vizét fogták meg és vezették új otthonába. Megszületett az Orfűi-tó a maga 11 hektáros vízfelületével.

Aztán Mecsekrákos és Tekeres között készültek el a gátak, és egy több mint két kilométer hosszú és száz méter széles 72 hektáros
mesterséges tó jött létre, a Pécsi-tó. Az ezt követő években további völgyzáró gátak létesültek Tekeres és Kovácsszénája között,
s így ma már további két újabb mesterséges tó húzódik Tekeres felett. Az Orfűi-tó elsősorban fürdésre szolgál, a Pécsi-tó a vízi
sportok kedvelőié, a Hermann Ottó-tó halrezervátum, természetvédelmi terület, a horgászok paradicsoma. Halat az Orfű területén
lévő mindhárom tóba telepítettek, és természetesen mindhárom tóban horgászni is lehet. A vizekben huszonnyolc féle hal található, melyek számára kiváló búvóhelyeket biztosítanak a vízben hagyott facsonkok és a tavakat övező nádasok. A tavak partján
kiépített és szabad strandok találhatóak. A tavak létesítése óta a vízisport élet is fellendült. Komoly országos és világversenyeken
jelentős eredményeket felmutató kajak-kenu szakosztály működik a Pécsi-tavon, de ugyanezen a tavon találhatjuk meg az orfűi
vitorlás és szörf egyesületeket is, melyek számos, általuk szervezett rangos versenyen csábítják a sport szerelmeseit a vízre. S
továbbá ne feledkezzünk meg az egyre népszerűbb sárkányhajózásról sem, amely tovább színesíti a sportéletet az orfűi vizeken.

Orfű közel 70%-át erdő borítja, melynek szinte teljes egészét őshonos fafajok alkotják. A terület a mecseki flórajáráshoz tartozik. A
flórajárás magját képező Mecsek hegység geológiai felépítéséből és geomorfológiai sajátosságaiból adódóan délies elemekben
bővelkedő változatos flórának nyújt termőhelyet. A savanyú talajt adó permi homokkövön és a mezozóos üledékekből felépülő
területeken a napsütötte délies hegyoldalakon jellemzően cseres-tölgyesek virítanak, az északi lejtőkön pedig nagy kiterjedésű
gyertyános-tölgyesek uralkodnak. A leghűvösebb, legcsapadékosabb területeken bükkerdők társulásai a jellemzőek. Számos
társulás csak itt és a közeli Villányi-hegységben fordul elő (pl. ezüsthársas törmeléklejtő-erdők es szurdokerdők). A patakokban
bővelkedő völgyekben égerligetek es a forrásgyepek kicsiny foltjai találhatók. Jellemzők a szubmediterrán és a balkáni fajok, de
jégkorszaki reliktumfajok utolsó élőhelyei is megtalálhatóak. Az egykori legelők, mocsár- és kaszálórétek a hagyományos művelés visszaszorulásával lassan becserjésednek. Számos védett állat-, és növényfaj él az Orfű környéki hegyekben és a völgyekben
csordogáló vízfolyásokban illetve az orfűi tórendszer vizeiben.

Orfűi rendezvények

Orfű közösségi és turisztikai életének kiemelkedően fontos eseményei a különféle tematikájú rendezvények, fesztiválok. A kulturális, gasztronómiai és sportrendezvények rendkívül színes és változatos programokkal várják nemcsak az orfűieket, hanem igyekeznek minél szélesebb rétegeket megszólítva Orfűre csábítani. A kulturális fesztiválok közül kiemelkedik a napjainkra országos
népszerűségre szert tevő, s az orfűi rendezvények közül a messze legnagyobb látogatószámmal bíró Fishing on Orfű.

A gasztronómiai tematikájú rendezvények zászlóshajója Orfűn a Medvehagyma Fesztivál. De meg kell említenünk további más
orfűi rendezvényeket is, melyek színvonalas programjaikkal ugyancsak nagy népszerűségnek örvendenek. Ezek közé tartozik
az Ökofesztivál, az augusztus 20.-ai Új Kenyér ünnepe, a Tökfesztivál és a Nagy Orfűi Szalonna Fesztivál. A sportrendezvények is
széles palettával vannak jelen az üdülőtelepülés életében, s viszik messzi földre Orfű jó hírét. Ezen rendezvények közül megemlítendő a Sárkányhajó Fesztivál, a Pécs-Orfű Félmaraton Futóverseny, az Orfű Mad triatlonverseny, a Mecsek Rallye, a Pécsi-tó Át-,
és Körbeúszás, és a Jeges Újévi Csobbanás.
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Örökségünk (műemlékek, helyi védett épületek,
helyi értékek)
A település kulturális célpontokat is tartogat a látogatóknak. A Malommúzeumban a gabonaőrléstől a
kenyérsütésig követhetjük a búza útját. A Kemencés Udvar és Tájház a Medvehagyma Fesztivál otthonaként is ismert, gazdag kiállítótere pedig tavasztól őszig várja a látogatókat. A Muskátli Vendéglő mellett lévő Kemencés Udvarban, az ország különböző tájegységeinek kemencéit és a kemencében való
sütés-főzés eszközeit, edényeit láthatják. A Tájházban a Mecsek-hegyhát mutatkozik be. A berendezési
és használati tárgyak mellett, egy interaktív Medvehagyma-szobába csöppennek. Itt mindent megtudhatnak, amit a növényről tudni kell. Szezononként változó szabad téri kiállításunk is van.
Országos jelentőségű műemléki védettséget élvez az Orfű központjában elhelyezkedő egytengelyű,
tornácos parasztház (ma rendőrség), valamint a Vízfő-forrás mellett található ún. Forrásház, amelyet Csete György organikus építészeti stílusban épített 1970-74 között, hogy szivattyúházként funkcionáljon,
Komló vízellátását biztosítva (1988-ig működött). Helyi védettséget élvez a tekeresi utcakép a hagyományos sváb építészeti stílusjegyeket hordozó épületekkel.
A Vízfő-forrás patakjára a 19. században egy ún. patak(vízi)malom épült. Ma az országban egyedülállóan
van működési engedély birtokában. Nem a desztináció öröksége, de az ottani múzeumban megtekinthető egy Mekényesről áttelepített szárazmalom is.
Kuriózumnak számít Orfű központjában álló, az Orfűi Tájház épülete, amely egy egytengelyű, tornácos
parasztház egybe épülve a templommal (ilyen található Mecsekszakálon is).

Műemléki és helyi védelem alatt álló épületek
Műemléki védelem alatt álló épületek:
- Orfű, Széchenyi tér 3. (Rendőrség épülete) lakóház, iroda
- Orfű, Forrásház, Füzes Antal sétány, vízkivételi épület, tartózkodó
Országos műemléki védelemre javasolt:
- Orfű - „Kis Orfű”, Templom és turistaház, Kossuth utca 11.
- Orfű - Mecsekrákos, Templom és kemencemúzeum, Széchenyi tér 11.
- Orfű - Mecsekrákos, Nyaralóház, Széchenyi tér 8.
- Orfű - Mecsekszakál, Templom és lakás, Szabadság utca 29.
- Orfű - Tekeres, Templom, volt iskola és lakás, Petőfi utca 11.
- Orfű - Tekeres, Istálló, Petőfi utca 12.
Helyi védettséget élveznek:
- Orfű - Mecsekrákos:
		
- Széchenyi tér 9. - volt lakóépület
		
- Széchenyi tér 12. - bejárati tornác
		
- Széchenyi tér 15. - lakóépület
		
- Széchenyi tér 16. - lakóépület
		
- Béke utca 5. - lakóépület
		
- Béke utca 7. - lakóépület
		
- Béke utca 9. - istálló
		
- Béke utca 22. - lakó- és melléképület
		
- Béke utca 24. - lakóépület
- Orfű - Mecsekszakál:
		
- Jókai utca 2. - lakó- és melléképület
		
- Mecsekszakáli utca 2. - lakó- és melléképület
		
- Szabadság utca 13. - lakó- és melléképület
		
- Szabadság utca 15. - lakó- és melléképület
		
- Szabadság utca 26. - kútház
		
- Szabadság utca 28. - lakó- és melléképület
		
- Szabadság utca 30. - melléképület

- „Kis Orfű”
		
		
		
		
		
		
		
		
		

- Kossuth utca 1. - istálló
- Kossuth utca 7. - lakó- és melléképület
- Kossuth utca 9. - lakóépület
- Kossuth utca 15. - lakó- és melléképület
- Kossuth utca 19. - lakóépület
- Kossuth utca 21. - lakó- és melléképület
- Kossuth utca 26. - lakóépület
- Kossuth utca 28. - lakó- és melléképület
- Dózsa Gy. utca 6. - melléképület

- Orfű - Tekeres:
		
- Petőfi utca 1. - istálló
		
- Petőfi utca 3. - lakó- és melléképület
		
- Petőfi utca 4. - lakóépület
		
- Petőfi utca 5. - melléképület
		
- Petőfi utca 7. - lakó- és melléképület
		
- Petőfi utca 8. - lakóépület
		
- Petőfi utca 9. - lakó- és melléképület
		
- Petőfi utca 10. - lakó- és melléképület
		
- Petőfi utca 13. - istálló
		
- Petőfi utca 15. - lakóépület
		
- Petőfi utca 19. - vegyesbolt
		
- Petőfi utca 20. - melléképület
		
- Petőfi utca 23. - lakó- és melléképület
		
- Petőfi utca 24. - lakó- és melléképület
- Orfű - Bános:
		
- Fő utca 9. - gazdasági épület
		
- Fő utca 11. - lakóépület
		
- Fő utca 14/a - 14/b. - templom, turistaszálló
		
- Hámán K. utca 2. - lakóépület
		
- Hámán K. utca 4. - lakóépület
		
- Hámán K. utca 6. - gazdasági épület

HELYI ÉRTÉKEK:

HERMAN OTTÓ-TÓ

KÉZMŰVES ALKOTÓHÁZ

A Herman Ottó-tó, az orfűi tórendszer harmadik tagja az Orfű
községhez csatolt Tekeres külterületén, gyönyörű környezetben található; tájvédelmi jellegű, fürdeni nem, csak horgászni
lehet benne. A Horgász Egyesületek Baranya Megyei Egyesülete hasznosítja. A völgyzárógátas tó igen változatos, akadókkal, nádasokkal szegélyezett. Területe: 45,9 ha, ebből 28,2 ha
a vízfelület. Pécsről Orfű-Tekeres településeken keresztül közelíthető meg. A Hermann Ottó-tó, hal és madárrezervátum, élőhelye olyan ritka védett állatnak is, mint például a vidra. A tavon
csónakból megfigyelhetik a turisták a védett fajokat. A tó kedvelt kirándulóhely, nem csak kicsiknek, hanem nagyoknak is.

A vízimalom egykori molnárháza ma az Orfűi Kézműves Egyesület alkotó- és kiállítóhelye, kézműves foglalkozás helyszíne.
Az épületben hosszú évek óta rendszeresen tartanak kézműves tematikus képzéseket: kosárfonó és fazekas táborokat, több
turnusban gyermek napközis heteket, fafaragó táborokat, gyékény napokat, nemez és bőrműves hétvégéket és táborokat. Az
Orfűi Kézműves Egyesület a hagyományokat felkutatja, megismeri, megismerteti, megőrzi, ápolja, ezen felül élő műhelyeket
alakít ki az oda érkező vendégeknek. Megismerteti azokkal a
kézműves mesterségek használatát, technikáját, továbbadva
az ifjúságnak. A kézművesség fellelhető értékeinek restaurálása, dokumentálása, bemutatása, valamint a kézműves társadalom életvitelének, szokásainak, ünnepeinek megismerése
és megismertetése feladataik közé tartozik. Ezen túl a céljuk a
céhhagyományok megismerése, bemutatása és értékeinek
átmentése mind a jelen érdeklődők, mind az útókor számára.

MALOMMÚZEUM

MECSEK HÁZA

Az Orfűi Malommúzeum az 1970-es évek elején jött létre. Ennek keretében – a kézi őrlőköveken felül – kétféle malomtípust
ismerhetünk meg. Az idősebb a Mekényesről áttelepített járgányos szárazmalom az olajpréssel, a másik az eredeti helyén
álló vízimalom, az egykori Nicsinger- malom. Ugyanebben a
malomban 1946-ig működött egy népi olajütő is, amelynek az
egyenként közel másfél tonnás tölgyfagerendái ma is valósághűen szemléltetik az olaj sajtolásának folyamatát. A vízimalom
ma újra üzemszerűen működik. az emberiség egyik legalapvetőbb találmánya, nagyon fontos civilizációs és kultúrtörténeti
intézmény. Az Orfűi Malommúzeum berendezéseinek felújítása
1994-ben kezdődött; 2001-ben fejeződött be a vizesárok és
a vízikerék helyreállítása, majd ettől a pillanattól kezdve a vízi
energiát ismét az őrlés szolgálatába állították. A visszaállított
orfűi vízimalom nem csupán múzeum, hanem az egyetlen patakmalom hazánkban, amely napjainkban is tényleges gabonaőrlést folytat egész évben. A múzeum egyedülálló, hiszen itt
található a száraz- és vízimalom együttese.

A Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület (SZKBE) 1997ben alakult és tevékenység a barlangkutatás. Bázisául a Mecseket, ezen belül Nyugat Mecseket, Orfűt választották. Számos barlangot tártak fel az elmúlt időszakban. A házat a SZKBE
építette, Orfű belterületén. A Mecsek háza szerves része a Malom-múzeumból, a Vízfő- barlangból és a Sárkány-szakadékból
álló turisztikai látványparknak, illetve tanösvénynek. Az Orfű
térségében található, idegenforgalmi hasznosítás számára is
megnyitott barlangokba (Trió-,Szuadó-barlang) a kalandtúra
első színterét képezi a Mecsek Háza. A turisták egy rövid ös�szefoglalót hallhatnak a barlangok kialakulásáról, fotókiállítások, poszterek segítségével megismerkedhetnek a barlangok
világával, földalatti formáival. Az épület 2007-ben épült, amely
az egész országban egyedülálló, hiszen nem létezik még egy
olyan létesítmény Magyarországon, amely speciálisan a barlangászok igényeinek megfelelően lenne kialakítva.

MEDVEHAGYMA FESZTIVÁL

NAGYBOLDOGASSZONY KÁPOLNA

Az egészséges életmód fesztiválja. Az esemény célja a medvehagymának, e feledésbe merült gyógynövény kultúrájának
felkutatása, megújítása és a népi gasztronómiába való visszaállítása. A rendezvényen az illatos medvehagyma és medvehagymás ételek mellett zene, színház, játékok, kisvonatozás, előadások, bemutatók, kiállítás és versenyek várják az érdeklődőket.
A növény köré szerveződött programsorozat lehetőséget kínál
a medvehagyma kultúráját felújítani, valamint azt átadni a jövő
generációjának.

1880-ban épült. A kápolnát az egykori iskolából és lakásból alakították ki. Az oltárkép egy ismeretlen festőtől származó Murillo
másolat. A tabernákulumot id. Ulmer András készítette 1990.
körül. Harmóniummal is rendelkezik. Helyi műemlékvédelem
alatt áll.

ORFŰI TÁJHÁZ ÉS KEMENCÉS UDVAR

ORFŰI-TÓ

Az Orfűi Tájházban a Mecsek–Hegyhát tájegység mutatkozik
be a Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága Néprajzi Osztályának kiállításával. Találkozhatunk a múlt emlékeivel úgy, hogy
betekintést nyerhetünk a tájegység jellegzetes tárgyai, használati és gazdasági eszközei működésébe is.A Kemencés Udvarban – mely a Tájházzal közös udvarban helyezkedik el – nyolc
működő kemence látható, melyek az ország különböző tájegységeinek kemencetípusait reprezentálják. Az Orfűi Tájház igazi
kuriózum. Ritkaságszámba megy az épületegyüttes, mert ami
itt látható, az egy templommal egytengelyű tornácos parasztház látványa. A tájház közös udvarban van a Kemencés Udvarral, ahol az ország egyes tájegységeinek kemencetípusai és a
hagyományos sütés-főzés eszközei láthatók, felelevenítve a
magyarság hagyományos építészeti, főzési, étkezési szokásait.

Az Orfűi tórendszert a Vízfő-forrás bő karsztvize táplálja. A vízellátást 32 km2-nyi karsztos vízgyűjtő biztosítja, mintegy 4,5 millió
m3 évi jellegzetesen kalcium-hidrogénkarbonátos (CaHCO3)
vízhozammal.A tórendszer kialakításának terve még az 1960as évek elején született meg. A terv célja a bővizű karsztforrás
lehetőségeinek kihasználása, s ezzel egyidejűleg a tórendszerhez csatlakozó üdülőterületek létrehozása volt.Elsőként az Orfűi-tó készült el 1962-re, mely 17 kataszteri holdnyi vízfelületével
ekkor a tóvilágban a legkisebb volt. A tó Orfű és Mecsekrákos
között fekszik. A gátakkal övezett partú tó mára már híres kirándulóközpont, a fürdőzők és horgászok paradicsoma lett, vízminősége kiváló. A tó bővíti a kikapcsolódási lehetőségeket egy
homokos parttal kiépített stranddal (Kistó strand). Az Orfűi-tó,
mint a többi tó is (Pécsi-tó, Hermann Ottó-tó) turisztikai vonzerőt
biztosít azok számára, akik aktívan részt vesznek különböző vízi
sportokban. Természetesen azoknak, akik nyugalomra és pihenésre vágynak, alkalmuk adódik horgászni illetve fürdeni is.

PÉCSI-TÓ

SZAKRÁLIS KISEMLÉKEK

Az orfűi tórendszer legnagyobb, 69 ha-os völgyzárógátas tava
a megye horgászcentruma. A Mecsek északi oldalán lévő, hegyek által körülvett Pécsi tó országosan kedvelt üdülőközpont.
A tó megépítésének gondolata az 1960-as évek elején fogant,
majd az 1964-1965-ben megépült a tó. 1966. október 9.-én hivatalos ünnepség keretében került felavatásra. A tónak, mint tározónak több rendeltetése van. Az árvízvédelem, üdülőövezet,
strandolás, vízi sportok adottságainak megteremtése mellett a
sporthorgászat is kiemelkedő szerepet kapott. A tó vízszintje 70
m-rel magasabban van a Balaton vízszintjénél, átlagmélysége
3,3 m. A Pécsi tó, mint turisztikai vonzerő, lehetőséget kínál az
oda érkezőknek, csónakázni, fürdeni, valamint horgászni. Számos vízi programot kínál, ilyen például a kajakozás, kenuzás,
sárkányhajózás, vitorlázás, szörfözés. Kellemes sétát tehetnek a
tókörnyéki erdőben gyalogosan, kerékpárral vagy akár lóháton.

Orfű területén számtalan olyan vallási tárgyú szobrot, keresztet,
képet állítottak a helybeliek, melyeket általában az egyház is
szentesített ugyan, ám alapvetően a népi vallásos gyakorlatban
játszottak döntő szerepet. Ezek a szakrális kisemlékek nagymértékben károsodtak a második világháború harcai, majd a
kommunizmusnak inkább a nemtörődömségből fakadó pusztítása miatt, mindezek ellenére még ma is nagy mennyiségben
vehetők számba. A szakrális kisemlékek szervesen hozzátartoznak egy-egy település képéhez, részét képezik a helyi hagyománynak. A vallási jellegen túl fontos kiindulási pontot jelentenek felekezeti hovatartozástól függetlenül mindenki számára.
Némely szobor, út menti kőkereszt alkotója szemmel láthatóan
képzett kezű mestere volt a szakmájának, másokén inkább az
a szeretet érződik, amellyel a mesterségbeli hiányosságokat is
pótolni tudták az egykori alkotók.

SZENT IMRE HERCEG ISKOLAKÁPOLNA

A szakrális kisemlékek szervesen hozzátartoznak egy-egy település képéhez, részét képezik a helyi hagyománynak. A vallási
jellegen túl fontos kiindulási pontot jelentenek felekezeti hovatartozástól függetlenül mindenki számára. Némely szobor, út
menti kőkereszt alkotója szemmel láthatóan képzett kezű mestere volt a szakmájának, másokén inkább az a szeretet érződik,
amellyel a mesterségbeli hiányosságokat is pótolni tudták az
egykori alkotók.

SZENT MÁRTON PÜSPÖK KÁPOLNA
A fehérre festett, hajdani paplakkal egybeépített kápolnácskába az előreugró, négyzetes torony alatt léphetünk be. A
szerény berendezésű kápolna oltárképén a püspök áll, a feje
körül két angyal, lábainál tájkép, benne kis fehér templom látható. 1926.-ban elkészült a kápolna oltárasztala. Jelenleg egy
adományból származó villanyorgonával rendelkezik. A kápolna
előtti két feszület állítólag a német – magyar lakosság miatt került felállításra.A templommal egybeépített épületrész tornácos
parasztház látványát idézi. Paplak, kántorlakás, iskola, orvosi
rendelő és szolgálati lakásként is működött. A templom állomás
– és bélyegzőhelye a Szent Márton Európai Kulturális Útvonalnak. Az épület a Katolikus Egyház és Orfű Község Önkormányzat tulajdona. Helyi műemlékvédelem alatt áll.

SZENT MÁRTON PÜSPÖK TEMPLOM

SZUADÓ-BARLANG

A templom 1880.-ban épült, az oltára 1926.-ban készült el. Valaha egy szalmatetős kápolna volt, iskolával, tanítólakással; 70 diákja volt. A gyóntatószéken, csilláron, oltáron, stációs képeken
és szentképeken kívül harmóniummal is rendelkezik, falán az
Amiens-i jelenetet ábrázoló festmény látható. Egy időben minden nap este 10 órakor harangoztak, hogy a közeli erdőkben
meghallván hazataláljon az orfűi lakos. Helyi műemlékvédelem
alatt áll.

A barlang a Mecsek-hegység hetedik leghosszabb és negyedik legmélyebb barlangja.A barlang felfedezése 1994. december 3-án történt, amikor is kb. 20 m hosszúságban sikerült az
eldugult víznyelőt kitisztítani. 1995 nyarára már a feltárt hosszúság 145 m-re nőtt a Nagy-akna elérésével. A 15 m-es akna alján
lévő 6-7 m vastag agyagos törmelék több évre visszavetette a
feltáró kutatást, így csak 2000 nyarán sikerült azt áttörni. A barlang felső szakaszát szűk, kúszós járatok jellemzik. A Nagyomlástól tágasabb járat következik, apró patakkal, kis kanyonban
zubogó vízeséssel, erősen erodált, csipkézett sziklaképződményekkel. A barlang legmonumentálisabb része a Nagy-akna.
A barlang további, mintegy 100 m-es szakasza patakos, szűk
járat, jelenleg feltárás alatt áll. Értékei miatt a Szuadó-barlang
fokozottan védett.

TRIÓ-BARLANG

VÍZFŐ FORRÁSHÁZ

A barlang a Mecsek-hegység egyik legjelentősebb víznyelőbarlangja, a hatodik leghosszabb (240 m) és a harmadik legmélyebb (55 m) barlang a térségben. Kutatását 1997-ben kezdték
meg. A Trió-barlang legfőbb vonzereje a változatossága. Szűk
kúszodák, tágas aknák, széles folyosók, hasadékok, kürtők
megannyi variációja lelhető fel benne. A barlang első harmada
szűk, kúszós, de igen izgalmas szakasz. A második, középső
szakasz tágas, aknákkal színesített járat, csodálatos cseppkőképződményekkel. Itt beépített létrák segítik a közlekedést.
Az első aknában található Búbos kemence és a felette csüngő
cseppkőzászló a Mecsek egyik legnagyobb cseppkőképződmény- formációja. A Trió-barlang harmadik harmada ismételten
szűkebb, helyenként hasadék jellegű járat kisebb termekkel
tagolva. A Nagyköves-terem és az Agyagos-ág 1-es és 2-es
kistermeinek cseppkőkérgeken apró mikrotettarátákat is megfigyelhet a látogató. Külön kuriózumot jelentenek a Trió-barlang
oldalfalán kipreparálódott puha agyagos márgarétegek.

A forrásház története a Vízfőforráshoz kapcsolódik. 1970-1974
között Csete György tervei alapján megépítették a forrásházat, a
magyar organikus építészet első, világszerte ismert épitményét,
mely otthont adott a műtárgy kezelőszemélyzetének és a gépház egyes részeinek. Ez a fölfelé kétszintes betontulipán nem
csupán esztétikai élmény, de innen kapta a 20 km-re fekvő
Komló az ivóvizet. A villamos központként rendeltetésszerűen
működő emelet fölé még egy hangulatos, pihenést szolgáló,
kör alakú faburkolatos, üvegkupolás termet is helyezett az alkotó. A Vízfő-forrás és a Forrásház napjainkban ipari funkcióval
már nem rendelkezik, azonban a turisztikai kínálat szerves részét képezi. 2007-ben az orfűi önkormányzat pályázatot nyert
az épület renoválására és a belső tér helyreállítására. A Vízfőforrás és barlangja ezzel az építménnyel, a vízkivétel és az egyedi víztovábbítási technika elvével együtt egyébként egy olyan
ipartörténeti unikum, amely az egész világon egyedülálló. Így
bemutatása nagyon fontos.Műemléki védelem alatt áll.

4
Eltérő karakterű településrészek Orfűn
Orfűn, az öt korábbi település által létrehozott egyedi településszerkezet alapvetően három építészeti karakterre oszthatjuk: falusias jellegű területekre, üdülő területekre és tóparti területekre. Ez nem azt jelenti, hogy
az egyes településrészek egyazon karakterbe tartozó egységei egymástól jellegükben finoman ne lennének
különbözők, de legtöbb jellemzőjük azonossága felismerhető.
Fontos, hogy miközben mindhárom építészeti karakterű területen örvendetes fejlesztések folynak, ne veszítse
el a terület az egyedi jellegét, vagy egyszerűen megfogalmazva: sajátos ízét, identitását.
Mindhárom karakternek védendő arculati értékei vannak, ha ezeket figyelmen kívül hagyjuk a jövőben a település széttöredezett, jellegtelenné váló arcát mutatja majd.
Az öt egykori hegyvidéki kisfalu: Mecsekrákos, Bános, Mecsekszakál, Tekeres és Orfű falusias, népi karraktere
és különleges településszövet szerkezete szerencsére a mai napig fennmaradt. Ez annak köszönhető, hogy
sok lakóépület, udvari, gazdasági épület az eredeti állapotában, vagy felújítva látható ma is, valamint a később
épült épületek is megőrizték ezeket a sajátosságokat. A fenti gondolatokat szemléltetve a falusias jellegű településszövetre jellemző, az utcára merőleges, vagy párhuzamos főépület telepítés és az ezekhez tartozó
gazdasági épületek, melyek mindenképpen megőrzendők.
Az üdülő karakterű területek sajátos arculata a hegyvidéki, tóparti üdülőkarakter, melyhez a később épült
társasüdülők és szálláshelyek stílusukban illeszkednek. A tájba simuló, a tájjal egy kompozíciót alkotó, az
épített és a természeti környezet harmóniáján alapuló tájkép megkülönbözteti ezeket a településrészeket a
lakóterületektől. A nagy kiterjedésű, egymástól területileg messzebb helyezkedő üdülőövezetek, több mint
ezer nyaralót foglalnak magukban. A nyaralóparcellák jellemzően kis- és közepes telekméretükkel, intenzív
zöldborítottságukkal, rendezett környezetükkel vonzzák az új vásárlókat és bérlőket. Üdülő karakterű területek:
Orfűi-tó mente (Orfű Szőlőhegy, Ady Endre utca), Diás, Kalaphegy, Dollár utca és környéke, A-B-C-D szektorok, Mecsekszakál, Herman Ottó, Tavasz utca és Fenyves sor környéke.
A tóparti területek sajátos, egyedi hangulata tette igazán ismerté és népszerűvé Orfűt. Napjainkban számtalan
rendezvény, hobbi és versenysport, pihenés, szórakozás, kikapcsolódás jellemzi a tópartot. Fontosnak gondoljuk, hogy az egyes funkciók megfelelő arányban és mértékben képviseljék magukat a területen úgy, hogy
a védendő, egyedi karakter hosszú távon fennmaradhasson. Megőrzendők a tóparti területek pihenő és sport
lehetőségei, illetve a terület minőségi szolgáltatásokat nyújtó és a turizmust ösztönző jellege. A tóparti terület
kiemelt értéke az a természeti környezet, mely erdő részleteivel, egybefüggő zöldfelületeivel, nádasaival, az
állat- és növényvilág eredeti élőhelyeivel együttesen alkotja a tópartok látványát.

4.1
Tóparti területek
A víz, mint az élet szinonimája, emberi létünk alapeleme meghatározza életünket. Napjaink egyik legfontosabb kérdése, hogy lesz-e elegendő ivóvizünk a jövő számára, felelősséggel tudtunk-e sáfárkodni a ránk bízott természeti kinccsel?
A víznek tehát nem lehet hátat fordítani, a víz élőhelyet, táplálékot ad, mozgásban és életben tart. Ugyanakkor hazánk természetes és mesterséges vizei egyben szórakozást és kikapcsolódást is jelentenek. Az urbanizáció hatására az emberek a városokba költöztek, hagyományos élőhelyeiket elhagyva ellentmondásos
viszonyuk lett a természeti környezettel. Mégis minden hétvégén a „betonrengeteget” maguk mögött hagyva
a „zöldbe vágyódva” keresik fel hazánk erdeit, vizeit, üdülőhelyeit. A mai ember az elveszített múltját, s talán a
boldogságát is keresi a vizek partján.
A pécsi ember egyedülálló épített és természeti környezetbe született, mégis egy valami hiányzik az életéből:
a víz. A hatvanas évek elején született az ötlet, hogy Pécs közelében mesterséges tórendszert hozzanak létre.
A Baranya Megyei Tanács és Palkó Sándor elnök támogatásával völgyzáró gát épült az orfűi völgyben és elkészült az első mesterséges tó, mely Orfűről kapta a nevét. A Mecsek egyik legbővebb vízhozamú forrásának
a Vízfő-forrásnak mederbe terelésével összesen négy tó létesült. Az elsőként létrejött Orfűi-tavat, a Pécsi-tó, a
Herman Ottó-tó és a Kovácsszénájai-tó követte. Az Orfűi-tavak turisztikai vonzerőt biztosítanak azok számára,
akik aktívan részt vesznek különböző vízi sportokban. Természetesen azoknak, akik nyugalomra és pihenésre
vágynak, alkalmuk adódik horgászni illetve fürdeni is.

Az Orfűi-tó
Az Orfűi tórendszert a Vízfő-forrás bő karsztvize táplálja. A vízellátást 32 km2-nyi karsztos vízgyűjtő biztosítja, mintegy 4,5 millió
m3 évi jellegzetesen kalcium-hidrogénkarbonátos (CaHCO3) vízhozammal.A tórendszer kialakításának terve még az 1960-as
évek elején született meg. A terv célja a bővizű karsztforrás lehetőségeinek kihasználása, s ezzel egyidejűleg a tórendszerhez
csatlakozó üdülőterületek létrehozása volt. Elsőként az Orfűi-tó készült el 1962-re, mely 17 kataszteri holdnyi vízfelületével ekkor a
tóvilágban a legkisebb volt. A tó Orfű és Mecsekrákos között fekszik. A gátakkal övezett partú tó mára már híres kirándulóközpont,
a fürdőzők és horgászok paradicsoma lett, vízminősége kiváló.
A tó bővíti a kikapcsolódási lehetőségeket egy homokos parttal kiépített stranddal (Kistó strand).

A Pécsi-tó
Az orfűi tórendszer legnagyobb, 69 ha-os völgyzárógátas tava a megye horgászcentruma. A Mecsek északi oldalán lévő, hegyek
által körülvett Pécsi tó országosan kedvelt üdülőközpont. A tó megépítésének gondolata az 1960-as évek elején fogant, majd az
1964-1965-ben megépült a tó. 1966. október 9-én hivatalos ünnepség keretében került felavatásra. A tónak, mint tározónak több
rendeltetése van. Az árvízvédelem, üdülőövezet, strandolás, vízi sportok adottságainak megteremtése mellett a sporthorgászat,
votorlázás is kiemelkedő szerepet kapott. A tó vízszintje 70 m-rel magasabban van a Balaton vízszintjénél, átlagmélysége 3,3 m.
A Pécsi-tó, mint turisztikai vonzerő, lehetőséget kínál az oda érkezőknek, csónakázni, fürdeni, valamint horgászni. Számos vízi
programot kínál, ilyen például a kajakozás, kenuzás, sárkányhajózás, vitorlázás, szörfözés. Kellemes sétát tehetnek a tókörnyéki
erdőben gyalogosan, kerékpárral vagy akár lóháton.

A Herman Ottó-tó
A Herman Ottó-tó, az orfűi tórendszer harmadik tagja az Orfű községhez csatolt Tekeres külterületén, gyönyörű környezetben található; tájvédelmi jellegű, fürdeni nem, csak horgászni lehet benne. A Horgász Egyesületek Baranya Megyei Egyesülete hasznosítja.
A völgyzárógátas tó igen változatos, akadókkal, nádasokkal szegélyezett. Területe: 45,9 ha, ebből 28,2 ha a vízfelület. Pécsről OrfűTekeres településeken keresztül közelíthető meg. A Herman Ottó-tó, hal és madárrezervátum, élőhelye olyan ritka védett állatnak
is, mint például a vidra. A tavon csónakból megfigyelhetik a turisták a védett fajokat. A tó kedvelt kirándulóhely, nem csak kicsiknek,
hanem nagyoknak is. Helyi védettségű természetvédelmi területen fekszik.

Kovácsszénájai-tó

Bár közigazgatásilag nem Orfűhöz tartozik az orfűi tórendszer eleme a Kovácsszénájai-tó. A Kovácsszénájai-tó jelentős tájalkotó
elem, mely gazdag növény és álltavilágnak ad otthont. A település közvetlen környezetében lévő tó mellett az Orfűi patakba torkolló állandó vízfolyások élővilága mellett, érdekes földtani képződmények, forrás és barlang található.

Az elmúlt 40 évben jelentősen megváltozott a táj. A faluvégi libaúsztatók és kenderáztatók helyét elfoglalták
a tiszta vizű, mesterséges tavak. A tó körül autó, kerékpár és részben gyalogossétány épült. A parton sportlétesítmények, vendéglátóegységek, strandok, szálláshelyek és nem utolsósorban nyaralók épültek. Az apró
víkendházak, a magamutogató, tájidegen „villák”, a jó arányú, jó ízléssel megtervezett épületek vegyes képet
mutatnak. A változó esztétikai igénnyel megépült épülettoldások, kerítések, tárolók és stégek a tájképet rontják.
A jövőben a tóparti területek további beépítése nem javasolt.
Arculatilag zavaró a Pécsi tavon létesült stégek minőségi és esztétikai kialakítása, törekedni kell az egységes
méretek, anyagok használatára. Javasoljuk további közösségi stégek kialakítását, melyekre évről-évre nagyobb igény mutatkozik.
A működő szabadstrandok a településarculat kiemelkedő helyszínei, ezért a „bódé” jellegű építmények telepítése, valamint ezekhez épülettoldalékok kapcsolása, részleges, vagy teljes fedése nem javasolt! Tartózkodni kell a túlzó méretű és mennyiségű reklámfeliratoktól. A büfék berendezése legyen egységes, kerülni kell a
„bazári hangulatot” keltő színeket, a rossz minőségű műanyag bútorokat.
A fizetős strandként funkcionáló AquaPark és Kistó strand arculatilag kialakult, feladatát ellátja. Az AquaPark
parkolójában lévő könnyűszerkezetes büfék esztétikai állapota javítandó.
A tavak partján található, ma már csak kisebb foltokban meglévő nádasok feltétlenül megőrzendők. Ökológiai
szerepük mellett a vízpart látványát is meghatározzák.
A tóparti területek sajátos, egyedi hangulata tette igazán ismerté és népszerűvé Orfűt. Napjainkban számtalan rendezvény, hobbi és versenysport, pihenés, szórakozás, kikapcsolódás jellemzi a tópartot. Fontosnak
gondoljuk, hogy az egyes funkciók megfelelő arányban és mértékben képviseljék magukat a területen úgy,
hogy a védendő, egyedi karakter hosszú távon fennmaradhasson. Megőrzendők a tóparti területek pihenő
és sport lehetőségei, illetve a terület minőségi szolgáltatásokat nyújtó és a turizmust ösztönző jellege. A tóparti
terület kiemelt értéke az a természeti környezet, mely erdőrészleteivel, egybefüggő zöldfelületeivel, nádasaival, az állat- és növényvilág eredeti élőhelyeivel együttesen alkotja a tópartok látványát.

4.2
Üdülő területek
Magyarországon jellemzően a XX. század második feltől az életszínvonal emelkedése, a szabadidő meghos�szabbodása, mind több ember számára tette lehetővé, hogy a várostól, otthonától távol töltse a szabadidejét.
Ennek következtében kialakult az emberi aktivitás statikus és dinamikus szférája. A statikus szférára a nyugalom megtalálása, az otthon megteremtése, míg a dinamikus szférára jellemzően a turizmus előretörése a
jellemző. Amíg a dinamikus aktivitást korunk embere a motorizáció és az infokommunikációs eszközök fejlesztésével és használatával éri el, a statikus állapot létrehozása továbbra is az építészek feladata.
A „második otthon”, a nyaraló nem új fogalom az emberiség történetében. A római korból származó villák
maradványait hazánkban számtalan helyen tárták fel a régészek. Az ókor polgára is a falu, a táj nyugalma után
vágyott. A reneszánsz, majd a barokk századaiban reprezentatív méretű nyári paloták épültek kielégítve az
akkori uralkodó osztályok igényét. A XX. században a tudomány, a technika, a gazdasági élet fejlődésével
lehetőség nyílott a második otthon megteremtésére. Magyarországon a XIX. század második felében kialakultak a divatos üdülőhelyek, gyógyüdülők. A második világháborút követően az szocialista rendszer fontos
célkitűzése volt, hogy a polgárai minél nagyobb számban és minél szélesebb körben jussnak nyaralóterületekhez, hétvégi házakhoz. A rendszer legitimitását jelentette az egyén szerény, ámde folyamatosan emelkedő
jólétének biztosítása, melynek egyik jelképe a nyaralás szabadsága és lehetősége volt. A 60-as évektől kezdően akkora igény mutatkozott a vízparti területek parcellázására, hogy a helyi tanácsok - felismerve az ebben
rejlő gazdasági lehetőségeket - minimális méretűre szabták a telkek kialakítását. A sűrűn, egymás mellé épített
nyaralók azonban nem a nyugodt üdülést biztosították, hanem az üdülőterület urbanizálódást jelentették melyekhez a feltételek egyáltalán nem, vagy csak részben voltak adottak. Így a Kelet-Közép-Európában sajátos
képződményként létrejöttek az egyedi hangulatú „víkend-telepek”, nyaralóövezetek.
Az épületek összessége és minősége egy ország építészetét jelenti, hiszen annak műszaki és humánus tartalma a nemzet kulturális szintjének egyik bizonyítéka. A táj szépsége öröktől fogva adott, s a tájba beépülő épület annak szerves kiegészítője. A jól megszerkesztett épület emelheti a táj értékét, elhibázva azonban súlyosan
elronthatja azt. A tájban tömegesen megjelenő üdülő-, nyaralóépületek építése, esztétikája nem csak az építész feladata, hanem közügy is. Ezért is fontos, hogy a településarculati kézikönyvben bemutatott jó példák az
egész orfűi közösség számára elfogadható iránymutatást jelentsenek. Ha nem ragaszkodunk a táji elemekkel,
kialakult struktúrákkal harmonikus nyaralóépítésre, korszerűsítésre, fejújításra az eredmény elszomorító lesz.

A 60-as évektől mutatkozó tömeges nyaralóépítési igény kielégítése nem csak településfejlesztési szempontból volt problematikus, hanem az építészeket is új kihívások elé állította. Az akkori Építésügyi és Városfejlesztési Minisztérium számos típustervsorozattal segítette az építtetőket, helyi hatóságokat. Az akkori kor elvárásainak megfelelő, modernista, esztétikailag és funkcionálisan jól átgondolt épületek ma is meghatározzák
nyaralóhelyeink arculatát, s ez nincs másként Orfűn sem.
Az 1960-as években völgyzáró gát épült az orfűi völgyben. Orfű és Mecsekrákos között készült el az első
mesterséges tó. A kísérlet sikerült. A Mecsek egyik leggazdagabb vízhozamú forrását a Vízfő forrás vizét fogták
meg és vezették a medencébe, megszületett az Orfűi-tó. Aztán Mecsekrákos és Tekeres között készültek el
a gátak, s egy több, mint kért kilométer hosszú és száz méter széles mesterséges tó jött létre: a Pécsi-tó. Az
újabb völgyelzáró Kovácsszénája felett létesült, így létrejött a Herman Ottó, majd a Kovácsszénájai-tó. Az orfűi
tórendszer első két tagjának megépültét követően az Orfűi 1962-es és a Pécsi-tó 1966-os átadását követően
megváltozott a táj. A domboldalakon hétvégi házak „serege” létesült. Számos egykori baranyai és pécsi nagyvállalat létesített itt csoportos, vállalati üdülőket. Többek között üdülője volt a Baranya Megyei Tanácsnak, a
Mecseki Ércbányászati Vállalatnak, a Mecseki Szénbányáknak, a Vízügyi Igazgatóságnak, a Tejipari Vállalatnak, a Matávnak és a Pannon Volánnak. A vállalati üdülők nagy része a rendszerváltozás után magánkézbe
került. Az apró házak zöme azonban a magántulajdonosoké. Az akkoriban elérhető építőanyagokból: fából,
kőből, téglából rakták a falakat, de arra is bőven láthatunk példát, hogy sokan előregyártott elemekből építették a nyaralóikat.

A
Nyaralók és üdülőterületek településarculati alapelvei
Sohasem téveszthetjük szem elől annak a tájnak a hangulatát, ahová építkezünk. Ha ausztriai utunk során mégoly kedves hangulatú alpesi házakat látunk is, ha tengerparti utazásainkon megtetszenek a piros kúpcseréppel fedett kis ablakos házak, ne próbáljuk őket egy az egyben adoptálni Orfűre. Ezek az utánzások nem lehetnek szépek, ha elveszítik eredeti táj és éghajlat, anyag és
építőgyakorlat adta hitelüket.
Azt se higgyük, hogy a furcsa, szokatlan arányok és formák keresése modern, kortársgondolkodást jelent. Ellenkezőleg. Korunk
csak a funkcióhoz idomuló, a szerkezetekből logikusan következő formák létjogosultságát ismeri el. A kifelé-befelé dőlő falvégek,
bizarr színezések, homlokzatot „díszítő” értelmetlen díszek és ábrák csakúgy mellőzendők, mint a különféle méretű és arányú ablak
és ajtó, a sokféle anyag alkalmazása, vagy a periodikus betonacélból hegesztett, feketére festett, lakkozott díszrács kompozíciók.
A túlságosan nagy hétvégi ház felrobbantja a táj és az építmények megszokott, szemnek, léleknek kellemes emberi léptékű arányait. Az üdülőövezetek házait magunknak építjük; magunknak és a környékünkön lakóknak; magunknak és az arra utazóknak.
Egy feltűnni akaró épület nemcsak nevetséges, de a gazdája ízlésvilágára sem vet jó fényt.
Téves az az elterjedt személet, hogy egy jó és szép hétvégi ház felépítése szükségszerűen költségesebb is. Megfordítva sem igaz:
a sok pénzt felemésztő, nagy anyagi áldozatokkal létrejövő épület még korántsem biztos, hogy szép, vagy akár praktikus lesz. Az
egyszerű, természetes anyagok kézenfekvő, olcsóbb szerkezetek alkalmazása csak növeli az épület hitelét, illeszkedését a hazai
tájba. Nem szabad elhanyagolni, megspórolni a tervezést, mert a jó szakemberrel megterveztetett ház nem csak esztétikusabb,
de olcsóbb is.
A táj, a telek és a tömeg művészi összehangolásának döntő pontja a tervezés. A sok-sok tudnivalót, amelyek a telek beépítésével,
a lejtésviszonyokkal, az épületarányokkal kapcsolatosak nem sorolhatjuk fel. Ezek aprólékos, minden részletre kiterjedő ismeretét
részint rendeletek szabályozzák, részint a tervező kötelessége, hogy valamennyit ismerje.
Fontos hogy nyaraló vásárlásánál, építésénél, átépítésénél, fejlesztésénél az alábbi alapvető szempontokat vegyük figyelembe:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

a telek egészséges fekvése,
a jó talajviszonyok,
a meglévő tereplejtési viszonyok,
zajártalom, esetleges levegőszennyezési ártalom (pl. por),
a telek megközelítése,
a gazdaságos teleknagyság és a telek alakja,
a közművek biztosítása,
a szép fekvés,
a nyaraló elhelyezése,
a nyaraló tájolása,
az összefüggő kertterület,
a nyaraló környezete
a nyaraló kertje,
a nyaraló kerítése.

B
Orfű horgászfalu (A-B-C-D szektorok)
Sajátos hangulatú térségnek tekinthető a horgászfalu, ahol a kb. 100-150 m2-es telkeken lévő, egyre tömegesebbé váló 30 m2-es
házak jelentős sűrűséget eredményeznek. Nevéből adódóan eredetileg kifejezetten kisméretű „horgászlakok” kialakítása volt a
cél, ahol a tó és a halak szerelmesei csupán idejük legkisebb részét töltik. A tópart és a víz közvetlen közelsége azonban a területet
felértékelte és rendkívül sűrű beépítésű nyaralóövezetté formálta. Arculata vegyes, a túlzsúfolt „egymás hegyére-hátára” épített
kisebb-nagyobb nyaralókat néhol rendezett terület és arányos beépítés váltja. A terület további bővítése nem javasolt, az épületek
esztétikai és minőségi fejlesztése azonban prioritás. Lényeges elem az épületek tóparthoz való viszonya. Jellemzően tömegükkel,
tetőformájukkal merőlegesek tóra, így oromzatukkal egységesen a vízfelület irányába néznek. Mivel településarculati szempontból
kiemelten fontos ez a terület, így különös jelentőséget kap a lépték és tömegforma helyes megválasztása és az anyag- és színhasználati javaslatok betartása.

A horgászfalu közvetlenül a vízpartra épült. A
kis üdülőtelkek előkertjei, a sétánnyal és a nyaralók stégjeivel együtt alkotják a tóparti terület
arculatát. A magán és közösségi zöldfelületek
határai elmosódnak, használatuk során nyüzsgő élettel telítik meg a tópartot.

Látkép a „C” szektorról. Jól megfigyelhető,
hogy a szektorok épületei együttesen is
azonos léptékű épülethalmazokat alkotnak. Az
összetartozó megjelenést az is erősíti, hogy az
azonos tömegű épületek mindegyikének tetővonala merőleges a tópartra, ezáltal a házak
egységesen a tó felé nyitnak.

Látkép a „B” szektorról. A szektorok a tó
irányából szemlélve a településkép első
– ezáltal meghatározó - rétegét alkotják.
A tóparti nádasok, a nyaralók telkeinek
növényállománya, és a véderdő fenyőfa
sorai együttesen alkotják az üdülő település
kellemes zöld hangulatát.

A szektorok közeit tágas zöldfelületek
töltik ki, melyek minőségi kialakításukkal
alkalmasak lehetnek az itt lakók, és a sétányt
használók pihenő és sportfelületeinek is.

A szektorok kis 200 négyzetméteres telkeit kis
léptékű, maximum 30 négyzetméter alapterületű hétvégi kabinok elhelyezésére tervezték.
Ebben az egymásra épült, sűrű beépítési
szövetszerkezetben a terepviszonyok lehetővé
teszik, hogy a 2. és a 3. sorban elhelyezkedő
épületek is tóparti rálátással rendelkezzenek.

Látkép a „A” szektorról. A nagyobb, korosabb
fák között megbújó nyaralóépületek látványával a sűrű beépítés érzete csökken, és a sétány
számára is kellemes atmoszférát biztosít.

A nyaralóépületek széles megnyitásukkal
magukba fogadják a tó panorámáját. A
süllyesztett szint felett a tetőtér beépítésével két szinten alakíthatók ki a lakóterek. A
fehér színhasználat elegáns visszafogottsága nem harsogja túl az épületet környezeténél, mégis elegáns megjelenést ad.

A nyaraló felújítás szép példáját láthatjuk.
Megmaradt a nyaraló léptéke, mégis 4
évszakos komfortot nyújt a bent pihenők
részére. A légies, kortárs anyaghasználatával és a finom aszimmetrikus tömegképzésével mozgalmasabbá teszi, de ugyanakkor megtartja az épület eredeti nyeregtetős
geometriáját. Az épület harmóniáját a telek
igényes kertépítészete egészíti ki.

Az épület oromfalának tömegtagolása, a
síkváltásnál megjelenő anyagváltással. A
vakolt rész a környezetéhez kapcsolja az
épületet, a tartós minőségi téglaburkolat
megjelenése finom kiemelést eredményez.

Az erkélyek, teraszok és a környezet
támfalrendszerének helyes szerkesztése.
A tömeggel egy egységet képeznek és
nem toldalékként jelennek meg az épület
mellé helyezve. Az így kialakult átmeneti
terek oldják az épületek tömegeit és a
használóik számára is intimitást adnak.

Az alapformák megtartása mellett sok
lehetőségünk van az épület hangulatának
megadásához. A jó arányú, ízléses, tradicionálisabb nyíláskeretezés harmonikus
példája látható.

Természetes anyagok alkalmazása a nyaralóépítészet egyik sajátossága. Az épület
erkélyének mellvédje és a telek határoló
kerítése azonos elemekből készült. Ez a
telek az egységes megjelenését erősíti.

C
Herman Ottó utca és környéke

A Herman Ottó utca és környékén fekvő üdülőterület a Fenyves sort, a Tavasz utcát és a Herman Ottó utcát foglalja magában. Orfű
egyik legszebb üdülőterületén járunk teljes körűen kialakult telekstruktúrával, infrastruktúrával, a területhez kapcsolódó szolgáltatásokkal (élelmiszerbolt, Horgászbüfé, sportolási lehetőség, stb.).
A Fenyves sor Orfű talán egyetlen teljesen egységes építészeti arculatú, erdei hangulatú utcája. A Tavasz és Herman Ottó utcák
rendezettsége, parkosított üdülő- és lakóházai, a Pécsi-tóra panorámát biztosító telkei a népszerű Balaton parti üdülőhelyekkel
versenyre kelhetnek. A terület kiemelt értékei sokak számára állandó lakóhellyé avanzsálják ezeket az utcákat.

A telkek előtti előkertek növényzete határozza
meg a nyaralóutcák hangulatát. Egységes
növény kiválasztással a természetes környezet
hangulatát kapjuk. A zöld tömeg által a telkek
használói védelmet nyernek az utca forgatagától.

Erdei hangulatot árasztó nyaraló, a természettel
harmonikus egységet képez. A hegyvidéki
nyaraló hangulat legfontosabb eleme az
épületek tetőjének meredek hajlásszöge, mely
a fatörzsek vertikalitásához illeszkedik.

A telek zöldjébe visszahúzódó nyaralót az
építésez saját maga számára tervezte. A
lakótereket a kerttel egy tágas télikert kapcsolja össze. Az épület egyszerű és elegáns
karakterét a hivalkodó formavilág helyett
a természetes minőségi anyaghasználat
határozza meg.

Terméskő alapzaton nyugvó nyúlánk, egy
sátorformából képzett kompakt nyaralóépület tömeg. A tető vékony elemes fedése, a
visszahúzott fehér színű vakolt oromfalak és
a világos faelemek könnyed megjelenését
biztosítanak.

Egységes utcakép szép példája. Azonos
tömeg és formaképzés az épületeknél, azonos
jelleg és magasság a kerítések építésénél. A
magas és nyúlánk fenyőerdő átvonul a különböző tulajdonban lévő telkeken, az üdülők
homlokzataikkal a fatörzsek mögé rejtőznek.

Az előző épület oldalsó képe. Az épület teteje
a talajig lefut, oromfala szépen rakott terméskő.
Léptékével és anyaghasználatával együtt az
épített elem természeti környezetbe helyezésének szép példáját láthatjuk.

Azonos lépték és tömegforma két verzióban. A
telek nagyságok kis léptékű épületek számára
terveződöttek. A tető elhagyása a beépítés
léptékét csökkenti. A teraszok fedése az épület
tömegének folytatásaként képződött.

A konstruktivista tömegformálás két egymás
mellet épült nyaraló épülete. A típustervek
korszakában az egységes utcakép magától
adódott. Az elkerülhetetlen korszerűsítésük
során ezen épületekre sokszor új megjelenést
szabunk, mely sajnos sokszor nem számol az
eredeti szándékkal és léptékkel.

A modern nyaralóépítészet funkcionalista
szerkesztése az ideális használatra terveződött. Nemes egyszerűségével határozott
fehér hasáb tömegével mégis harmóniában
van a környezete zöldfelületeivel. Bejáratát
és teraszát a homlokzat visszahúzásával
jelzi.

Lendületes tömegkompozíció, ahogy a
nyaraló vékony, filigrán erkélylemezeivel az
erdőből hetykén kitüremkedik. Az építéssel
egy időben ültetett, azóta koros fákkal az
épület ma egy tömegelgondolást alkot, és
már értelmezhetetlenek lennének egymás
nélkül.

A természeti és az épített elemek térfalai
egy egységes alkotnak. Ha a környező fák
koronájának, és az épület gerincének szintjei
azonosak, az épület léptékét elsősorban nem
a magassága határozza meg. A kiemelt alagsori szint felett is két lakószint képezhető.

Harmonikus tömegű ikernyaralót az utca oldali
képének homogenitása teszi nemessé. A
különböző épületelemek, így a teraszt fedő
tetőlemez, a homlokzat, az erkély korlátjai, és
a nyílások zsaluzata is egységesen vörösléc
burkolatot kaptak. Az iker épület nem tűnik ki a
környezet egyéni nyaralós léptékéből.

D
Mecsekszakál üdülőterület
A Mecsekszakáli üdülőterület a Szabadság utcát, a Mecsekszakáli utcát, a Tölgyfa utcát, a Nagyirtás utcát, a Kapcaréti utcát, a
Borostyán utcát, az Őz utcát és a Jókai utcát foglalja magában. Továbbá elszórtan nyaralók találhatók Mecsekszakál több pontján,
illetve az egykori zártkerti területeken. Az utóbbi évek intenzíven fejlődő településrésze, ahol a régi falurészre inkább a lakó, míg az
új telekosztásokra az üdülőövezet léte a jellemző. A vízi közművek kiépítése lehetővé teszi a közterületek végleges kialakítását, esztétikai és funkcionális fejlesztését. Telkeire 800 – 1000 m2-es nagyság jellemző, a területen épült nyaralók az Orfűn átlagosnál nagyobb méretűek, téglából és kőből épültek. Könnyűszerkezetes nyaralóépület a nyaralóterületen nem jellemző. Utcaképe vegyes,
sokszor keveredik a falusias és üdülőterületi karakter. A tisztán üdülőterületként funkcionáló utcák arculata kialakult, egységes. A
terület további üdülőterület fejlesztésre alkalmas.

A lejtős terepviszonyra létesült üdülő terület lehetőséget
teremt, ugyanazon formájú épületek változatos irányú elhelyezésére. Az épületek így mindig a kedvező benapozás,
és a legjobb kilátás felé nyílnak meg.

Az épület megfelelő elhelyezésével intim
telekrészt nyerünk, így a belső területeket a
nyaraló saját tömegével védi az utca forgatagától. Azonos tömegforma esetén sok eszköz
van a tulajdonos kezében az épület felnyitás
irányának meghatározásában.

A nyaraló formát lekövető, hézagosan
faburkolattal készült arányos tároló épület.
A főépület karakterén kívül fontos a telken
elhelyezett melléképületek minősége is,
hiszen ez a kép is része a település arculatának.

Az azonos tömegelemeken túl az utcákban
megjelenő egységes anyaghasználatú és
színtónusú épületek egységes karaktert
határoznak meg.

A kis épületek elhelyezése szépen leköveti
a terület terepvonalait. Az egyfelé néző
oromfalak fontosak, ha az utcakép távolabbról
együttesen is látható.

Az erdőszélre visszahúzódó kis léptékű,
elegáns nyaralóépület. A telek nyitottsága a
természethez tartozás érzését kelti. A kert szép
vonalvezetésű tereplécsőzete a növénytelepítéssel együttesen az épület könnyed, a talaj fölé
lebegő teraszához vezet. Üvegezett télikertje, a
hagyományos orfűi kiugró tornácára utal.

E
Kalaphegy és környéke, Diási üdülőterület
Orfű egyik legexponáltabb üdülőterülete, mely mind az üdülő, mind a kiránduló népesség vonatkozásában jelentős kapacitással
rendelkezik. Üdülési idényben ez a terület a tavak térségének legterheltebb része. Az 5000 férőhelyes Aquapark, az 1000 fős kemping, a közel 1500 szálláshelyet magába foglaló vállalati, társas és családi üdülőterület nagyrészt kialakult, minőségi fejlesztésére
azonban mielőbb sort kell keríteni.

A Kalaphegy és környékét a Kalaphegyi út, Dollár út, Galagonya utca, Diás utca szegélyezik. Üdülőközponti szerepe vitathatatlan.
Egyfelől az Aquapark és a Camping jelenléte, a tóparti szolgáltatások koncentráltsága, számos vendégház, panzió és szállásadó
jelenléte, másfelől a csoportos nyaralók, táborok, a vízi centrum épületei és közterületei határozzák meg az üdülőközpontot. A terültet határozott tengelyként a Dollár út szervezi. Keletről a vízpart és a vízparthoz kapcsolódó szolgáltatások: Aquapark, éttermek,
szálláshelyek, vitorlásközpont, vízi turisztikai központ, jurta tábor, és tóparti sétány szegélyezi. Nyugatról a camping, a panziók, a
csoportos nyaralók határolják. Üdülőhelyi központi szerepe a továbbiakban fejlesztendő, a térség parkolási lehetőségei átgondolandók, arculata egységesítendő.
A Fishing on Orfű, Dél-Dunántúl legnagyobb könnyűzenei fesztiválja az Pécsi-tó melletti Panoráma kempingben, melyet először
2008-ban rendeztek meg. A fesztivál nevét a pécsi Kiscsillag együttes kislemezének címéről, illetve a korongon található azonos
című szerzeményről kapta. Mára a fesztivál Orfű védjegye, töretlen népszerűségének indoka a minőségi zenei kínálat, a páratlan
természeti környezet, az emberi léptékű fesztiválméret, a színes kulturális kísérőprogramok. A fesztivál helyszíne a Panoráma Camping a szezon többi részében campingként, illetve koncerthelyszínként és termelői piacként funkcionál.
A Diási üdülőterület a Sport, Verseny és Nyíl utcákat foglalja magában. Telekstruktúrája rendezett, a telkei beépültek. A telkek vezetékes vízzel és csatornával ellátottak. Épületeire jellemzőek a típusterv nyaralók. Kistelkes telekstruktúrája zsúfoltság érzetét kelti,
azonban utcaképe rendezett, nyaralói jól karbantartott, egységes képet mutatnak. Intenzív zöldterület veszi körül, a terület számos
pontjáról kilátás nyílik a Pécsi-tóra. Vonzó, értékes üdülőterület, további bővítése nem indokolt. Az utcák burkolatának javítására a
jövőben nagyobb figyelem fordítandó.

Az üdülőterületek központja Pécsi-tó keleti oldalán létesült,
közel a vállalati- és csoportos üdülők utcáihoz. Erre a centrumra szerveződtek a strand bejárat épületei, a fürdőzőket
kiszolgáló éttermek és büfék sora, valamint a camping
bejárata is. Az épületek egységes formában, négyzetes
alaprajzú ragasztott fatartós szerkezetű, cserepes fedésű
tetőzete „felülvilágítós kupakokkal” készültek. Az épületek
egyes elemeire időközben „rárakódott toldalékok megtisztítása után” újra egységes arculatot kaphatunk.

Kis településsé összeálló épülettömegek. A
harmonikus kompozíció együtt él az üdülő
település látványával.

A Panoráma Kemping sátor szimbolikájú
karakteres bejárata egyben a hegyvidéki
erdő kapuja is. A sátor helyek és lakókocsik utcái a rétegvonalakra szerveződtek,
melyek legfelső szintjéről a Pécsi-tó páratlan
kilátását kapjuk. A vizesblokkok és egyéb kiszolgáló egységek nyitottak, természetesen
átszellőztethetőek, kialakításukkal fokozzák
a természetben együttélés érzetét.

Meredek hajlászögű nyaralóépület a hegyvidéki karakter sajátos megjelenési formája. A
nyílás zsaluzatok vidám színhasználata egyedi karaktert biztosít az üdülő arculatához.

A vállalti üdülők épületegységei léptékükben
az egyéni nyaralóépületek világát idézik.
Egységes megjelenésüket a természetes fa
anyaghasználat erősíti.

A csoportos szálláshelyek nem egy nagy
tömegű épületként, hanem kis egységekben
megjelenő példája. A kis lakóházak halmaza
szelíden megbújik a tópart erdő foltjában.

A képen a kőfal, mint a nyaraló oromfalazatának burkoló anyaga jelenik meg,
mely magába foglalja a kéménytestet is.
A különböző homlokzati anyagok által
képzett sík és anyagváltással az épület
tömege tagolható.

A terméskő a hegyvidékek építőanyaga,
és mint természetes építőanyag elterjedt
az erdei környezetben épült nyaralóknál is.
Kőből rakott markáns lábazatán biztosan
nyugvó nyaralónak a kiugró kőfal penge
kéménye vertikális hangsúlyt biztosít.

Elemes „növénytámfalra” helyezett kompakt nyaralóforma. A zöld támfal egyszerre
megoldja a terepszintek elválasztását
és a telek terület lehatárolását, valamint
kellemes látványt is biztosít.

Erdei hangulatot árasztó meredek
hajlászögű tetőkialakítással készült kön�nyűszerkezetes nyaraló, a természettel
harmonikus egységet képez, mind a forma
vertikalitásával, mind az anyaghasználatának azonosságával.

A házszerű alapforma, dinamikus konzolos
kialakítással. Az épületelem túlnyújtásával
egyben a teraszfedés is megoldott. A
támaszelemek nem zavarják a környezet
látványát.

Rakott kőfalból épült társas üdülő, mely
tömegének íves meghajlítása a tópart
vonalvezetését követi. A nehézkes kőfal
elemek látványát filigrán acél lépcsőszerkezetek ellensúlyozzák, ridegségét pedig
a meleg hatású fa betétek oldják.

F
Szőlőhegy és Orfűi-tó mente
Orfű Szőlőhegyet a Horgász, Vadász, Turista, Honvéd, Kőhegy, Szőlő, Kadarka, Óbor, Borkő utcák, a Pincesor, Erdőalja sor, a Muskotály, Harmat, Napfény, Kilátó, Csipkebogyó utcák, az Avar köz, Rigó köz és a Seregély köz alkotja.
Ez a víkendtelep az elsőként alakult ki Orfűn. Telekstruktúrája rendezett, a telkek zömmel beépültek. A területen csak a meghatározó utcák rendelkeznek vezetékes vízzel és csatornával. A felszíni szennyeződésekre erősen érzékeny karsztos képződmény miatt
a meglévő telkek további bővítése, komfortosítása csak a közművesítés után javasolt. Kistelkes parcellázás, intenzív zöldterületi
borítottság a jellemző. A terület különös értéke a domboldalról elénk táruló, a tavakra és a környező dombokra kilátást nyújtó panoráma. Legmagasabb pontján kilátó létesült. Épületeire jellemzőek a típusterv nyaralók, a hegyvidéki nyaralóhangulatot kölcsönző
„ponikléc” csehszlovák, vagy az ERDÉRT előre gyártott faházak. A Horgász, Vadász, Turista, Honvéd, Kőhegy utcák egységes
képet mutatnak, közművel ellátottak.
Az Orfűi-tavat közvetlenül az Ady Endre és a Dobó utcában található nyaralók határolják. Középtelkes kialakítású, rendezett utcaképű, magas zöldborítottsággal rendelkezik a terület. Több nyaralót állandó tartózkodásra, lakóházzá alakítottak tulajdonosaik.

Kis tömegű egyszintes modernista épület. A
kis házat a fás telek szélére tolták, ezáltal nagy,
összefüggő pihenőudvar képződött. A terasza
átmeneti öv kialakítással az udvar és a belső
lakóterek között szakipari szerkezettel később
épült be. A terepszint követését az udvar támfal
lépcsőzése biztosítja.

Az enyhe lejtésű félnyeregtető a modernista
nyaralóépítészetünk jellegzetesége. Az épület
a nappali terénél nyílik meg a terasza a környezete felé, így hálóterei felé csökken a belső tér.

Eredeti állapotát megőrző kis léptékű típusterv nyaraló. A könnyed acél korlátelemek az
épület tömegét nem súlyosbítják. Az épület
visszafogottsága miatt a kertépítészet elemei és a koros növényállomány határozza
meg a telek hangulatát.

Az igényes rakott terméskő alkalmazása
kiegészíti az udvar hangulatát. A növénykazetták és a homlokzatburkolat anyagának
azonossága az épület és a kert összetartozását mutatja.

A dús növényállomány közé visszahúzódó
nyaraló, egyszerű, letisztult eszközökből építkezik. Helyes fa- és bokorültetéssel az udvarnak
árnyas és napos részei is keletkeztek.

A föld felszínétől ellebegtetett kis kubus
tömegkompozíciója nyaralóként alkalmazva.
A teherhordó szerkezet rendszerét a statikus
kőburkolat alkalmazása kiemeli. Az áttört egyedileg tervezett kerítése nem zárja el a belső kert
növényzetének látványát a környezetétől.

A kert intenzív növényállománya „kifolyik” a
közterületre. A növénytérfal barátságos hangulatot teremt az utcaképben, egyben a telek
előkertjének intimitását biztosítja.

Anyag és síkváltással képzett karakteres oromkialakítás. Az épület barátságos arca kitekint az
előkert növényállománya fölött.

Az épülettömegből képzett átmeneti terek a
belső funkciók meghosszabbításaként értelmezhetők. A szépen komponált ikernyaraló
igényesen megtervezett és kivitelezett kertépítészettel egészül ki. Az épített elemekre
felkúszott futónövények elmossák a kert és
a ház határát.

Azonos léptékű és tömegformájú elemek
részleteinek differenciáltsága érdekes,
változatos utcaképet eredményez. Az egymás mellett szorosan telepített épületeknél
kifejezetten fontos a környezetéhez való
illeszkedés.

A meredek telek magaspontját tekintélyesen
uraló kő lábazatos nyaraló épület. A magasba
az erdei hangulatot árasztó kertben kanyargós
út vezet. Az épület terasza az udvar növényzete fölé lebeg.

Az angol kertek igényességével képzett,
a természetet legjobban utánzó minőségi
többszintes kertkialakítás a használói számára
intenzív pihenést biztosít. Az egymás melletti
kis telkek elválasztását az idős árnyékot adó fák
és a sűrű cserjeállomány biztosítja.

Tipikus szőlőhegyi nyeregtetős nyaralóépület. A homlokzat egyszerű kialakításában csak a részelemek válnak hangsúlyossá, nem pedig az épület egésze. Így
megteremtődik a környezetével képzett
egységes arculat, de egyben egyedi
kialakítást is biztosít tulajdonosának.

A konstruktivista nyaraló tömegének finom
aszimmetriáját a fémpálcás lépcsőkorlát diagonális eleme fokozza. A lankás
domboldal terepemelkedését az épület
tömegével folytatja, beáramoltatva a külső
teret a nyaraló belsejébe.

Az utcasor épületei egységesen a panoráma felé nyílnak az előkertek fölé magasodva foglalják el helyüket. Az épületek
erkélyei a homlokzat visszahúzásával
képződnek.

A szőlőhegy eredeti présházas hangulatát
boltívsorával megidéző üdülőépület. Az
egyértelmű tömegképzés elválasztja a
lakóterektől az alagsori szint funkcióit.
A felső rész hátrébb húzása az épület
magasságának érzetét csökkenti, és tágas
teraszkialakítást biztosít.

A tetőfelületek látványa messziről
meghatározza az épület képét. Fontos
az ízléses, nem hivalkodó, telítetlen színű,
természetes anyagokból készült tetőfedés
kiválasztása.

Az alaptípus harmonikus változata,
mely homlokzatképzésében szélesebb
eszköztárat használ. Az oromzatba húzott
kontyocskával az épület magasságát
oldja, természetes anyaghasználatának
meleg színeivel a fehér vakolt felületeket
ellensúlyozza.

4.3
Falusias jellegű területek
Településszerkezet: A táj földrajzi adottságai és az ehhez kapcsolódó gazdálkodás alapvetően határozták
meg a településszerkezetet is. A szűk völgyekkel és meredek hegyoldalakkal szabdalt Orfűi-völgy legtöbb
egykori települése halmaztelepülés volt: az utcák girbegurbák, szűkek, egy-egy házhely, belső telek kis területű volt, csak a lakóház fért el rajta. Ezért ezeken a településeken osztott, kétbeltelkes településszerkezet
alakult ki a XVIII. század végére, mivel a házak körül már nem tudták elhelyezni a gazdasági épületeket. Így a
település szomszédságában lévő réteken második beltelket, úgynevezett szállásokat alakítottak ki, és azokon
helyezték el az igavonó állatokat, a takarmányt és a gazdasági épületeket. A szállásokat úgy alakították ki,
hogy azok a faluhoz, a legelőkhöz és a szántókhoz is közel legyenek. Ezzel ellentétben Tekeres és Orfű esetében szabályos, rendezett településszerkezettel találkozunk. Ezekbe a falvakba német telepesek érkeztek a
XVIII. században – Tekeresre 1756-ban, Orfűre 1768-ban –, így itt a mérnöki házhelykimérés következtében
szabályos szalagtelkes települések alakultak ki.
Hangulat: A fentmaradt épületállomány hangulatában őrzi az eredeti hegyvidék kisfalvainak karakterét. A
településrészek központját mind az ötnél egy épített harangláb jelöli ki. A 60-as 70-es évek rendezési tervei az
üdülőterületeket térben elkülönülve jelölték ki, ezek eltérű arculata nem vegyült a lakóterületekével. A 70-es
évektől leginkább Mecsekrákos és Orfű település szerkezete bővült, de az új elemek nem rombolták a kialakult harmóniát. Mecsekrákos jórészt a település központi intézményi épületeivel bővült, és új lakó utcák létesültek, az „Öreg” Orfűn néhány új épület épült be az eredeti település szerkezetbe. A rendszerváltás utáni idők
zavaros képe szerencsére elkerülte a település falusias részeit, és karakterében eltérő kertvárosias beépítések
sem létesültek befolyásoló léptékben. A tóparti üdülés mellett felértékelődött a kis települések csendjére vágyó falusi turizmus is, amelyre sok vállalkozás épült. Több lakó épület és csűr újult meg, és a lovasturizmus is
erre a területre költözött. Mivel ezek a terület arculata stratégiai jellentőségű, ezért roppant fontos a jó építészeti
minőségű épületek megtartása, és a tipikus falusias karakter erősítése az új építéseknél.
Épületek: A lakóépületek a telkek utca felöli oldalára épültek az utcára merőleges, szimmetrikus tetőformával, csak Tekeres egészén és Orfű Öregfaluban figyelhetünk meg az utcával párhuzamos beépítést. Az
épületek magas terméskő lábazattal épültek, és ahol a terepviszonyok megkívánták gyámolított támfalszerű
kialakítással. A magasabb lábazatok mögött pincéket találunk. A lakóházak homlokzati felülete jellemzően
vakolt, a nagyobb, módosabb épületeknél vakolat ornamentikára is szép példákat találunk. Jellemző a hosszoldalon kialakult íves tornác kialakítás, melyhez néha kiugró bejárati tornác kapcsolódik. A tornácok tégla, öntöttvas, és fa szerkezetekkel támasztottak. Az oromfalak kialakítása is változatos. Találhatunk a tetőn túlnyúló
macskalépcsős mintásan rakott tégla tűzfalakat, és egyszerű fehér vakolt oromzatokat. A tetőfedés anyaga
jellemzően világos színű égetett agyagcserép, néhol palafedés. A gazdasági épületek jellemzően az utcától
beljebb és arra párhuzamosan épültek. Léptékükben álltalában a lakóépületekhez képest szélesebbek és
magasabbak, és tartósabb anyagokból létesültek. Jellemző a terméskő és tégla felület, amelyek egymástól
tagolva, mintásan rakott igényes felületekkel készültek. A keretezett nyílásaik felett jellemzően megjelennek a
tulajdonosára, építési idejére, vagy a funkciójára jellemző felíratok, homlokzati díszek.

A
Mecsekrákos
Mecsekrákos az a településrész ahol mindig történik valami. Ez nem véletlen! Az orfűi völgyben való elhelyezkedéséből fakadóan ő lett az a településrész, amelyből a születendő üdülőfalu központja lett. Mecsekrákos szíve és motorja a település mindennapi életének. Itt található a polgármesteri
hivatal, az orvosi rendelő, a patika, a posta, a vegyesbolt, az iskola, az óvoda, és a bölcsőde is. Mindezek mellett a fiatalok szabadidő eltöltésének is az
üdülőterületen belüli legfontosabb színtere. Orfű sportéletének a színe-java is itt koncentrálódik, minden orfűi sportegyesület bázisa Rákoson található. A
vízisport-egyesületek (kajak-kenu, vitorlás, szörf, sárkányhajó) mellett a labdarúgó egyesület és az Orfűi Sporttábor pályái is itt lelhetőek fel. Számos országos jelentőségű sportrendezvény házigazdája is a településrész. Továbbá Orfű legjelentősebb kulturális és gasztronómiai rendezvényeinek is Rákos ad
otthont. Minden évben itt kerül megrendezésre az országos hírnevűvé vált Fishing on Orfű könnyűzenei fesztivál, illetve áprilisonként Orfű emblematikus
növénye köré szerveződő Medvehagyma fesztivál is. Természetesen a medvehagyma nem csak ebben a néhány napban van jelen a település életében, hanem a Tájház és a Medvehagyma Ház egész évben szervez programokat e kultikussá vált növény bemutatására s népszerűsítésére. A kulináris
kalandok kedvelői számára is Rákos tartogatja a legtöbb meglepetést, hiszen az üdülőfalu számos kiváló étterme itt található, melyek a gasztronómia világában rengeteg új élményt kínálnak. Mint az eddigi leírtakból is kiolvasható volt, jellemzően Orfű mecsekrákosi része a közhivatalok, a közintézmények,
a sportélet és a turizmus fő színterei, de ezeken túl fontos megemlítenünk, hogy a legnagyobb lakosságszámmal bíró része is a falunak a mecsekrákosi
településrész. Ide költöztek be a legnagyobb számban az Orfűre betelepülő új orfűi polgárok, s természetesen ennek megfelelően itt találhatjuk a legtöbb
új építésű ingatlant is. De itt található Orfű régi épületei közül két, a faluképet erősen meghatározó ház is: a mecsekrákosi templom és egy XIX. századi
lakóépület, mely napjainkban országos védettséget élvez.

A mecsekrákosi főtér közelében álló egykori
iskolaépület és kápolna, a szomszédos hagyományos megjelenésű, nyeregtetős épület
együttessel a természetes környezetbe simulva jelenik meg a településközponti látképben.
A főtéren átfolyó patak a terület fontos elemét
alkotja.

A főtérről déli irányba tekintve szintén a település természetközelisége érezhető, a központi
ligetben megbúvó földszintes, tradicionális
épületekkel, a Mecsek erdővel borított lejtőivel.

Az orfűi kemencés udvar és tájház a
hagyományos vidéki életmód hangulatának
felidézésével teszi teljessé a településközpontot. Az itt található épületek, építmények
hagyományos anyaghasználata, formaképzése szintén a falusias jelleget erősíti.

A településközpont természetes jellegét erősíti a területen végig futó patak, a rajta átívelő
gyalogos hidakkal és ösvényekkel. A főtér
közelében a patak árkát szegélyező zöld sáv
fákkal borított ligetté bővül.

Tároló épület a kemencés udvarban. Az aprított fa építőanyagként történő felhasználása a
gazdasági épülethez kifejezi a természetesség
igényét.

A központi ligetet a főtéren álló középületek
szegélyezik. A modern épületek megjelenésében a hagyományos, településre jellemző
tornácos kialakítás tükröződik.

A főtéren álló kemencés udvarhoz kapcsolódó
Muskátli étterem hagyományos megjelenésű
épülete. Jellemző a hagyományos építőanyagok használata, mint a natúr égetett kerámia
tetőfedés, vakolt, meszelt falfelületek, illetve fa
oromzatok

Az épített elemek léptéke, anyaghasználata és
formaképzése tiszteletben tartja a természetes
környezetet. A természetes és épített környezet
aránya ideális teret biztosít a kikapcsolódásra.

A rendőrség épületének tradicionális, igényes, vakolati díszítésekkel ellátott oromfalas
homlokzata szintén zöld környezetbe simul.
Az épület mellett megbúvó kút építmény
kialakítása, anyaghasználata szintén a
tradíciókat követi.

A falusias jelleget tükröző egyszerű, nyeregtetős épület díszes, fa burkolatú tornácos
kialakítással. Az összképet a természetes,
zöld környezet teszi teljessé.

A mecsekrákosi településközpont meghatározó eleme az egykori iskola épület és kápolna.
Az épület egyszerű megjelenésű, nyeregtetős
tömeg, melynek oldalán a jellegzetes tornác
fut végig. Az anyaghasználatra szintén a természetesség, egyszerűség jellemző, égetett
agyag tetőcserép, meszelt, vakolt felületképzés.

A rendőrség épülete tornácos kialakítású,
amely a település több pontján - mind régi,
mind új épületek esetében - fellelhető, jellegzetes elem. A tégla burkolatú tornáchoz azonos
anyagból, tömör téglából falazott előlépcsők
kapcsolódnak.

A természetközeliség és a tradicionális jelleg a
gazdasági, udvari épületeken, épületszárnyakon is megjelenik. A hagyományos építőanyagok használata jellemző, terméskő falazatok,
boltozott tömör tégla nyílásáthidalásokkal,
natúr égetett agyag tetőfedéssel.

A Ladik köz egyedi, sikátoros, zártsorú beépítése különleges hangulatot teremt. Az itt álló apró
épületek nyeregtetős kialakításúak, hagyományos anyaghasználattal. Több, a településre
jellemző elem fellelhető az épületeken, mint a
terméskő lábazat, a fehér, vakolt falfelület és az
égetett kerámia tetőfedés.

Egyes kortárs épületek amellett, hogy a modern igényeknek megfelelnek, hűen tükrözik
a hagyományos jelleget, mind formaképzés,
mind anyaghasználat tekintetében. Jelen
esetben a nyeregtetős, oromfalas kialakítású
épület izgalmas eleme a formát lekövető,
fából készülő árnyékoló szerkezet.

A Cseralja utca modern, ikerházas beépítése
a hagyományos, falusias jelleget tükrözi
az utcára merőleges, oromfalakkal záródó
épületformálással.

A település alapvető eleme a Pécsi tó környezetében húzódó parti sétány. A vízparti
környezet, a nádasok, a fás ligetek az orfűi
hangulat nélkülözhetetlen elemei. A sétány
a főtér irányából érkező patak befolyásánál
természetes megjelenésű, fából készült híddal
egészül ki.

A kisléptékű, hagyományos formájú és anyaghasználatú épületek a település arculatformáló
elemei. A nyeregtetős épületek terméskő lábazattal, fehér, vakolt falfelülettel, natúr égetett
kerámia tetőfedéssel a természetes környezetbe illeszkednek.

A mecsekrákosi településközpont északi
területén áll az egykori iskolaépület és
kápolna. A kápolna fehér, egyszerű
megjelenésű, négyszögletes tornya a természetes környezetből kiemelkedve, de
azt tiszteletben tartva az orfűi településkép
meghatározó eleme.

Az épületek minősége a részletképzések következtében tovább fokozódik. A
településre jellemző az igényes kialakítású,
vakolt, falazott kémény kialakítás.

Kortárs lakóépület, amely a hagyományos formákat, anyaghasználatot ötvözi
a modern megjelenéssel. A nyeregtető
alatt megbúvó terasz mikroklímáját javítja a
hagyományos fa szerkezetű, áttört oromfal
szerű árnyékoló megoldás.

A Szent Márton püspök kápolna. A fehérre
festett, hajdani paplakkal egybeépített
kápolnácskába az előre ugró, négyzetes
torony alatt léphetünk be. A szerény berendezésű kápolna oltárképén a püspök áll, a
feje körül két angyal, lábainál tájkép, benne
kis fehér templom látható.

A településközponti ligetben álló modernista boltépület bejárati kialakítása.

A tradicionális nyeregtetős épület jól illeszkedik a természetes környezetbe, hagyományos anyaghasználatával, jellegzetes
tornácos kialakításával. Külön említést
érdemel a díszített fa oromzati megoldás.

B
Orfű öregfalu
Minden itt kezdődött, s ma is minden itt kezdődik. Nem véletlen tehát, hogy az egykori Orfűről kapta a nevét ’60-as években kialakuló új üdülőtelepülés.
Hiszen az ezer szállal Pécshez kötődő orfűi völgy kapuja volt mindig is Orfű faluja. Innen erednek a völgynek életet adó vízfolyások. Itt épült meg az első
tava annak a tórendszernek, mely ma az egész üdülőfalu látképét és mindennapjait meghatározza. Itt épültek fel az első nyaralók, melyek a település
életébe egy új korszakot hoztak el.
Az egykori, hegyek közt megbúvó kisfalu mintegy eszenciája napjaink új Orfűjének. Ember és táj, hagyomány és modernitás tökéletes harmóniája jellemezte mindig is a történelem folyamán és napjainkban is a falut. Az itt élő emberek mai napig szorgalmukkal, s életszemléletükkel hűen Orfű tradícióihoz
igyekeznek mindenben kitűnni, mint ahogy az orfűi táj legemblematikusabb növénye, a medvehagyma is itt akar az egész országban első lenni a tavaszi,
új élet hírnökeként.
Orfű a mai üdülőterület legzöldebb és legerdősültebb része. Külterületének teljes egésze természetvédelmi terület. Rengeteg barlang s forrás, s számos
olyan élőhely jellemzi, mely az egész országban egyedülálló. E természeti értékei az Orfűre látogató kirándulók, turisták kedvelt úti céljai: Kalandos barlangtúrák, elvarázsolt szurdokvölgyek, jégkorszakból megőrződött élővilág kicsiny birodalmai, és az Orfűi-tó feltöltődést és felfrissülést kínáló hullámai.
A természeti értékek mellett fontos szerepet tölt be a hagyományok ápolása is. Az egykori cisztercita kolostor mellett található az Orfűi Malommúzeum,
mely az egykorvolt gazdag mecsekvidéki malmok világának állít emléket a még a ma is működőképes, ördöngős szerkezeteivel. S itt a múzeum területén
a népi kézműves mesterségek is otthonra leltek az orfűi kézművesek által.

Jellegzetes orfűi kép a természetes környezetben álló, utcával párhuzamos, nyeregtetős
épület. A formálás és az anyaghasználat
hagyományos, égetett kerámia tetőcseréppel
vakolattal, terméskőből épített tömör kerítéssel.
Az épület vakolati díszítése, párkánya, tagozatai
a településképre jellemző motívum.

Utcával párhuzamos gerincű nyeregtetős
épület, magas, terméskő lábazati kialakítással.
Jellegzetes elem az utcára merőleges irányú
terméskőből falazott lábazati támpillér. Az
épület anyaghasználatára az egyszerűség,
természetesség jellemző.

Utcafrontra épült gazdasági épület, mely tradicionális anyaghasználattal készült, természetes környezetben. Terméskő lábazatára
tömör téglából épültek falazatai, boltozott
nyílásokkal, tagozott kialakítással. Oromfali
díszítései jellemző arculati elemek.

Az öregfalu domborzati viszonyaira reagáló,
utcaszintről kiemelt, utcával páthuzamos
gerincű magastetős épület, vakolati díszítéseivel, a természetes környezettel összhangban lévő arányaival és anyaghasználatával
fontos településképi elem.

A Dózsa György utca jellegzetes képe az utca
mellett végig futó patakkal, falusias jellegű, utcára merőleges gerincű nyeregtetős lakóépületekkel, a természetes környezet közelségével.

Utcával párhuzamos, magas lábazattal készült
lakóépület, jellegzetes vakolati ornamentikával,
ívelt, nagyméretű kapuzattal.

A domborzati viszonyokhoz magas lábazati
kiemeléssel alkalmazkodó, egyszerű tömegformálású nyeregtetős épületen fellelhetők a
jellegzetes orfűi építészeti jegyek, a hagyományos anyaghasználat, a tornácos kialakítás.

Az utcával párhuzamos kialakítású lakóépület mellett megjelennek az igényes kivitelű,
hagyományos megjelenésű, utcafrontra
kihelyezett gazdasági épületek. A tradicionális anyaghasználat mindkét épülettípusra
jellemző.

Orfű öregfalu településközpontjának
meghatározó eleme az itt álló Szent Márton
püspök templom, melyet egyszerű tömegformálás, hagyományos anyaghasználat
jellemez. A földszintes épület homlokzatát
téglaburkolat borítja, míg a középre helyezett
négyszögletes torony fehér vakolt felületképzéssel kap hangsúlyt.

A zöld környezetben terméskő lábazaton
álló, tömör téglafalból épült épület részleteinek kialakítása magas minőséget képvisel. A
részletgazdagon megformált fa nyílászárók
boltozott tégla áthidalásai, a homlokzati tagozatok mind értékes elemei az épületnek.

A természetes környezetben álló gazdasági
épület tradicionális jellege mind formaképzésben, mind anyaghasználatban megjelenik.
A terméskő lábazaton álló tömör téglafalak
falazott ornamentikája tovább fokozza az
építészeti értéket.

A lombok közt megbúvó hagyományos megjelenésű épületre a hagyományos anyaghasználat jellemző. A jellegzetes tornác díszes fa
oromzatú bejárattal egészül ki.

Jellegzetes orfűi udvar képe tárul elénk, a
teleket három oldalról szegélyező épületekkel.
A gazdasági épületek tradicionális anyaghasználattal épületek, terméskő lábazattal, tömör
tégla falakkal, tégla ornamentikával, illetve natúr
égetett kerámia tetőfedéssel.

A hegyoldalra szűken felvezető, hangulatos
utca végén nyugodt, természetes környezetbe
érkezünk, melyben falusias léptékű, apró, nyeregtetős épületek állnak. Az épületek állapota
leromlott.

A tradicionális megjelenésű, utcával
párhuzamos nyeregtetős épület lakószintje
kiemelt. A magas terméskőből falazott
lábazat az utcára merőleges támpillérekkel
egészül ki. Az épület oromzatát téglából
falazott ornamentika díszíti.

Az udvari épület tradicionális anyaghasználatával összhangban áll zöld környezetével.
A terméskő lábazat, a tömör tégla falak és
ezek ornamentikája jellegzetes településképi
elemek.

Az épületekkel keretezett udvarban a zöldfelület és az épített elemek egyensúlya nem billen
fel. Az épületeket a tradicionális formaképzés
és anyaghasználat jellemzi. Tégla, fehér, vakolt
felületek, natúr cserépfedés, terméskő elemek
jelennek meg az épületeken.

Az utcára merőlegesen elhelyezett, jellegzetes tornácos kialakítású lakóépület mellett az
udvari építmények is említést érdemelnek,
mint a tradicionálismegjelenésű, fából készült,
cserépfedéssel rendelkező kerekes kút.

Hegyvidéki jellegű, nyeregtetővel fedett,
visszahúzott végfallal kialakított teraszos
lakóépület, melyet egyszerű anyaghasználat jellemez. Natúr cserépfedéssel,
fehér, vakolt falfelületekkel és fából készült
árnyékolókkal.

Egyszerű megjelenésű, csonkakontyos
oromfalas utcai homlokzatú lakóépület,
fehér, vakolt felületképzéssel, natúr égetett
kerámia tetőfedéssel.

A természetes környezetben álló tradicionális gazdasági épület az orfűi településkép jellegzetes eleme. Az épület terméskő
lábazattal, tégla ornamentikával, natúr
cserépfedéssel készült.

A kápolna fehér, négyszögletes tornya
meghatározó eleme az orfűi településközpontnak, mely formálásból és léptékéből
adódóan a természetes környezettel
összhangban áll.

Tömör tégla, natúr fa és égetett agyag cserépfedés összhangja jellemzik a gazdasági
épületeket, építményeket.

Orfű elhelyezkedéséből, a település
léptékéből adódóan a zöld környezet a
település egészében jellemzően fellelhető.
A fákkal szegélyezett sétányon ez a hatás
fokozottan érvényesül.

C
Tekeres
Tekeres falu az üdülőterület egyik legkarakteresebb, leghangulatosabb településrésze, melyet kialakult telekstruktúrája, beépítési módja miatt helyi védelemmel rendelkezik. Népi karraktere és különleges településszerkezete szerencsére a mai napig fennmaradt. Ez annak köszönhető, hogy sok lakóépület,
udvari, gazdasági épület az eredeti állapotában, vagy felújítva látható ma is. Örömhír, hogy a később épült épületek is megőrizték ezeket a sajátosságokat,
a felújításokat jó ízléssel, a hagyományokat tisztelve végezték el a tulajdonosok. A településrész számos vendéglátó funkcióval rendelkezik, igényes
apartman, panzió, ifjúsági szállások, programok, rendezvények, gasztronómia, termelői piac várják az idelátogatókat.

A tekeresi utcafronti homlokzati megjelenés
jellegzetes példája, boltozott, nagyméretű
kapuzattal, a nyílások körül megjelenő vakolati
díszítéssel. A tömör fából készült kapuzat szintén részletesen kidolgozott, díszített kivitelű.

Tekeres gazdasági épületeire jellegzetes
ornamentika, tradicionális anyaghasználat
jellemző. Az épület terméskő lábazattal, tömör
tégla fallal, natúr cserépfedéssel készült. Az
ívelt szemöldökű nyílások körül visszatér a kő,
faragott szegély formájában.

Tekeresi utcakép az utcával párhuzamosan telepített épületekkel. Az egyszerűbb
megjelenésű épület a hagyományos helyi
jellegzetességeket hordozza magán, a
nyílászárók körül, illetve a párkány alatt
megjelenő ornamentikával.

A természetes környezetben álló, egységes,
falusias képet mutató egyszerű, nyeregtetős épületek összessége jól tükrözi a
természettel való együttélés fontosságát a
településen.

A településre jellemző a homlokzati ornamentika, amely mind a lakó- mind a gazdasági
épületeken fellelhető. Az udvarban álló tégla
falazatú gazdasági épület nyílásai körül faragott
kő szegély jelenik meg, az ajtó fölött jellegzetes, figurális díszítéssel.

Utcafronti homlokzati részlet, jellegzetes tagozott
párkány kialakítással, figurális ornamentikával.

Az udvari gazdasági épület díszítése a
különböző természetes építőanyagok
megjelenésével megoldott. A terméskő
falban tömör tégla díszítés, nyílászárók
körüli ívelt szegélyezés jelenik meg. A kertben álló kút építmény szintén természetes
anyagokból, hagyományos megjelenéssel készült.

Az utcaképet meghatározzák az egymás
mellé épület épületek homlokzatai, illetve
a szűk járdát szegélyező zöld sáv. A képen
megjelenő jellegzetes épületelemek a
fából készült zsalugáterek, és a homlokzati
ornamentika.

Az utcafronton álló lakóépület kapuján
át a belső udvar hangulata kiszűrődik. A
zöldfelület és a tradicionális anyagokból
készült, díszített hátsó gazdasági épület
arányos egészet alkot.

A Nagyboldogasszony kápolnát 1880ban az egykori iskolából és lakásból
alakították ki. Négyszögletes, fehér tornya
egyszerű kivitelű, a tekeresi utcakép meghatározó pontját alkotja.

A tekeresi udvari gazdasági épületek
jellemző példája. A tömör tégla falazatok
színezett tégla ornamentikával, ívelt szemöldökű nyílászárók keretezésével válnak
egyedivé. A díszített kivitel a fából készült
kapuzatokon is jellemző motívum.

A természetes és az épített környezet
összhangja. A zöldből kisléptékű épületek
emelkednek ki. A lakó- és gazdasági épületek jellemzően falusias képet mutatnak,
egyszerű nyeregtetős, oromfalas formálással, tradicionális anyaghasználattal.

D
Mecsekszakál
Az egykori Szakál falu az Orfűi-patak völgyének egyik mellékvölgyében húzodott meg. Településszerkezetét a halmazos beépítettség jellemezte a korábbi évszázadok folyamán is. Napjainkra az egykori község beépített területe számos nyaralóépülettel bővült. Az itt található telkek, jellemzően Orfű
más üdülőterületeihez képest, nagyobb méretűek, így az itt megépült nyaralóházak is nagyobb léptékűek. A szakáli üdülőtelkek az orfűi üdülőtelepülés
létrejöttének egy későbbi szakaszában kerültek kialakításra, ezért itt már elenyészőek a típustervek alapján épített nyaralók.
A falurész feletti dombhátakon egykor paraszti szőlők nyújtózkodtak. Ezek nagy része napjainkra már eltűntek, a présházak helyét jellemzően mára nyaralóépületek vették át, de a telekszerkezetek itt nagyrészt megmaradtak, s így itt nem egy klasszikus üdülőterületi beépítettség alakult ki.
Mecsekszakál és a Pécsi-tó között elterülő sík füves területen található az orfűi lovaspálya, mely számos rendezvénynek szokott otthont adni. Eredendően nem a lovas sportok kiszolgálására épült a terület, hanem a Dél-Dunántúli Vízügyi Hatóság 1972-ben repülőteret kívánt itt létrehozni. A munkálatok
megkezdésével egy időben az akkori igazgató, Kiss György úgy döntött, hogy a repülőtér apropójából emlékparkot kíván létrehozni Tóth György egykori
mentőpilóta emlékére. Az emlékpark helyszínéül a leendő reptér északi csücskénél található Tekeres falu határát szemelték ki, ahol a HA-OMB lajstromjelű Super Aero repülőgép került kiállításra. Az új repülőtér és a Tóth György után elnevezett emlékpark avatására 1973. augusztus 26-án került sor látványos
légiparádé mellett.

A mecsekszakáli utca meghatározó pontja az
utcával párhuzamosan álló nyeregtetős épület,
illetve a négyszögletes, fehér, egyszerű kivitelű
harangtorony. A földszintes épület homlokzata
erős ornamentikával ellátott.

A természetközeliség erősen érződik a településen, az épített elemek alig bontják meg a
zöld környezet egységét, vagy abba belesimulnak egyszerű formálásukból, kis léptékükből
adódóan.

Egyszerű nyeregtetős gazdasági épület, tégla tűzfalas kialakítással. A terméskő lábazat
tömör tégla falakat hord magán, jellegzetes
homlokzati tégla ornamentikával díszített.
A tetőfedés szintén természetes anyaggal,
natúr cseréppel megoldott.

Zöld környezetben álló hátsó gazdasági
épületszárny, melyre a tradicionális formaképzés és anyaghasználat jellemző. A tégla
ornamentika a településre jellemző képet
mutat.

Mecsekszakál domborzati viszonyaiból
adódóan a hegyvidéki hangulatú utcakép és
épület megjelenés is jellemző. A kisléptékű,
utcára merőlegesen álló nyeregtetős épületek
megbújnak a zöld környezetben.

A területen jellemző állattartás meghatározó
településképi elem. Az ember és természet
közti összhang áthatja a települést.

A településre jellemző udvari elrendezés. Az
anyaghasználatot az egyszerűség, természetesség jellemzi. Az udvarban a zöldfelületben
kerti építmények jelennek meg, hagyományos
fa szerkezetű nyeregtetővel fedett kemencével,
terasszal.

A jellegzetes tornácos hosszúház terméskő
lábazaton áll, fehér homlokzati vakolattal, natúr
cserépfedéssel. Az udvarban tradicionális
megjelenésű téglából falazott, cseréppel fedett
kerekes kút építmény áll.

A zöld környezetbe illeszkedő udvari
épületszárny terméskő lábazattal, terméskő
ás tégla vegyes falakkal. A falakon tégla ornamentika jelenik meg. A nyeregtetős forma
natúr cserépfedéssel válik teljessé.

A nyeregtetős gazdasági épületek mellett a
zöldfelületekben kerti építmények jelennek
meg. A téglából falazott, cseréppel fedett
kerekes kút az udvar jellegzetes eleme.

Az udvari épületszárny egyszerű formaképzéssel, téglából és terméskőből álló falazattal szegélyezi a zöldfelületet. Jellemző zsalugáteres
nyílászáróit tömör tégla berakások keretezik.
Az épület hagyományos nyeregtetője natúr
cseréppel fedett.

A tereplejtés következtében kiemelkedő terméskő lábazaton tömör téglából falazott gazdasági épület. A tégla ornamentika a nyílászárók körül keretet képez, az épület homlokzatát
tagolt párkánnyal zárja. Az épületen megjelenő
fa elemek szintén díszített kivitelűek.

A természetes domborzati viszonyokat
lekövető utcán falusias léptékű, hagyományos megjelenésű nyeregtető épületek
állnak, összhangban a zöld, természetes
környezettel.

Ahol a domborzati viszonyok megengedték a lakóépület alá kispince
létesült. A pincekapu hangulata az épület
homlokztata előtt megnőtt két fával együttesen kellemes atmoszférát biztosít a falusi
utcaképnek.

Az utcát határoló függőleges deszka
kerítés mögött álló falusias léptékű, csonka
kontyos tetővel fedett épület jellegzetes
településképi elem, amely a zöld környezetben megbújik.

A négyszögletes, egyszerű kivitelű, fehér
harangtorony a település meghatározó
épülete. Léptékéből és megjelenéséből
adódóan a zöld környezettel összhangban, de mégis markáns elemként áll a
mecsekszakáli Szabadság utcán.

Orfű területére jellemzőek a szakrális
kisemlékek, melyek olyan a helybeliek által
állított vallási tárgyú szobrok, keresztek,
képek, melyeket általában az egyház is
szentesített ugyan, ám alapvetően a népi
vallásos gyakorlatban játszottak döntő
szerepet.

Egyszerű, kis nyílással ellátott utcára néző
oromfalas melléképület, mely léptékéből,
formájából adódóan ileszkedik a településképbe, illetve a zöld környezetbe.

E
Bános
A tavaktól kissé leszakadó településrész elsődlegesen lakóterület az itt élők számára. A barátságos emberi léptékű táj a nyugalmat, a maximális kikapcsolódás, biztosítja. Hangulatos Fő utcája, központi tere Szent Imre herceg iskolakápolnájával kellemes beszélgetésre csábít. A tökéletes csend, az elvonulás
színtere Bános, hisz a nagyvárosi lét állandó zajából, stresszes környezetéből ilyen helyre vágyódik az ember. A családi, falusi turizmus befogadó helye,
ezért a település szerkezetében a nagytelkes telekstruktúra feltétlenül megőrzendő. Kiváló lehetőséget teremt a lovas turizmusra, kirándulásra. Külterületén az egykori uradalmi szőlők helyén veteményeskertek, igényesen művelt gyümölcsös tarkítják a tájat. Számos túraútvonal találkozik a településen.
Bánosról közelíthető meg a Mecseki Láthatatlanoknak napokig védelmet biztosító Vágotpuszta.

A település központjában utak által határolt
kis zöldfelület, teresedé jön létre, melyen fa
szerkezetű, egyszerű megjelenésű pavilon áll.
A térfalat alkotó épületek szintén tradicionális
kivitelűek, nyeregtetővel fedve, terméskő lábazattal, fehér, tagozott vakolt falfelülettel.

A tradicionális, egyszerű épület csonkakontyos oromfalához arányos előtető csatlakozik,
melynek lefedésére az épületet is borító natúr
cserepet használtak. A természetes környezettel összhangban álló épület udvarán jellemző
kerekes kút építmény áll.

Az egyszerű nyeregtetős, falusias épületkialakítás jellemző a településre. A lábazat terméskőből készült, amely vakolt tagolt, fehér
falfelületet hord magán. A falfelület díszítése
visszafogott, azonban így is jellegzetes
képet mutat. A tetőfedés natúr cseréppel
megoldott.

Az utcaképet az utcára merőlegesen
álló, falusias jellegű épületek végfalai és a
természetes anyagokból készülő kerítések váltakozása határozza meg. Jellemző
hagyományos építőanyagok a terméskő, a
tömör tégla és a fa.

Hagyományos építőanyagokból készült
udvarban álló gazdasági épület. A falazatok
terméskőből készültek, tégla berakásokkal, a
nyílászárók körüli keretezéssel. A bejárat feletti
figurális díszítés az épület ornamentikájának
meghatározó jegye.

A Szent Imre herceg iskolakápolna a XX.
században épült. Palával fedett, fehér vakolattal készült négyszögletes tornya, az épület
egyszerű formaképzése a területre jellemző
tradíciókat követi.

5
Ajánlások
1. Építészeti útmutató
2. Anyaghasználat
3. Kertek, zöldfelületek
		- Természeti adottságok
		
- Magánkertek kialakítása
		
- A növényzet
		
- A zöldfelületek, kertek, használata
		
- A növényanyag kiválasztása
4. Utcák, közterületek
5. Kerítések

5.1
45o- 60o

GSPublisherVersion 0.27.100.100

Az épület maximum két egymás feletti szinttel létesülhet.

Az épületek egy kompakt, tagolásmentes tömegformában létesüljenek. Egyszerű nyeregtetős (45 o - 60o) tetőhajlásszöggel építendő.

GSPublisherVersion 0.27.100.100

Egyszerű nyeregtetős (45 o - 60o) tetőhajlásszöggel építendő. Tetőkontyolások, kiugró tetőelemek létesítése nem megengedett

Nem megengedett a rikító, a táji környezettől és beépítéstől elütő
harsány színhasználat. Fehér, vagy telítetlen világos színek, és természetes földszínek használandók.

GSPublisherVersion 0.27.100.100

45o- 60o

GSPublisherVersion 0.27.100.100

0o- 5o

GSPublisherVersion 0.27.100.100

45o- 60o

Lapos tetős épület (<5o) tetőhajlásszöggel építendő.

Az épületek egy kompakt, tagolásmentes tömegformában létesüljenek. Nem megengedett kiugró tömegelemekkel tagolt, összetett
épülettömeg létesítése. Egyszerű nyeregtetős (45 o - 60o) tetőhajlásszöggel építendő.

GSPublisherVersion 0.27.100.100

45o- 60o

GSPublisherVersion 0.30.100.100

Kis léptékű, 5-6 m traktusszélességű épületek létesíthetők,
az épületek egy kompakt tömegformában létesüljenek, a település
szövetre jellemző beépítési módban.

Nem megengedett a rikító, a táji környezettől és beépítéstől elütő
harsány színhasználat. Fehér, vagy telítetlen világos színek, és természetes földszínek használandók.

GSPublisherVersion 0.30.100.100

Tetőkontyolások, kiugró tetőelemek létesítése nem megengedett.
Egyszerű nyeregtetős (45 o - 60o) tetőhajlásszöggel építendő.

Lapos tetős beépítés esetén az épület egy lakószinttel létesülhet
(alagsori szint nélkül).

GSPublisherVersion 0.30.100.100

45o- 60o

GSPublisherVersion 0.30.100.100

0o- 5o

GSPublisherVersion 0.30.100.100

45o- 60o

Lapos tetős beépítés esetén az épület egy lakószinttel létesülhet
(alagsori szint nélkül), <5o tetőhajlásszöggel építendő.

Egyszerű nyeregtetős (45 o - 60o) tetőhajlásszöggel építendő.
Nem megengedett kiugró tömegelemekkel tagolt, összetett
épülettömeg létesítése.

GSPublisherVersion 0.30.100.100

Kis léptékű, 6-8 m traktusszélességű épületek létesíthetők,
az épületek egy kompakt tömegformában létesüljenek, a település
szövetre jellemző beépítési módban.

GSPublisherVersion 0.30.100.100

Kis léptékű, 6-8 m traktusszélességű épületek létesíthetők a település
szövetre jellemző magasságban. A településrész központokban a
tetőtérbeépítés nem megengedett.

GSPublisherVersion 0.30.100.100

45o- 60o

GSPublisherVersion 0.30.100.100

36o- 45o

Egyszerű nyeregtetős (36 o - 45o) tetőhajlásszöggel építendő.
Tetőkontyolások, kiugró tetőelemek létesítése nem megengedett.

Egyszerű nyeregtetős (36 o - 45o) tetőhajlásszöggel építendő.
Az épületek egy kompakt tömegformában létesüljenek, a település
szövetre jellemző beépítési módban.

GSPublisherVersion 0.30.100.100

36o- 45o
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Nem megengedett a rikító, a táji környezettől és beépítéstől elütő
harsány színhasználat. Fehér, vagy telítetlen világos színek, és természetes földszínek használandók.

Egyszerű nyeregtetős (36 o - 45o) tetőhajlásszöggel építendő.
Lapostetős épület építése nem megengedett.
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5.2
Ajtók, ablakok, tornácok

Homlokzatképzés, anyaghasználat, szín,
részletek

5.3
Kertek, zöldfelületek
Régóta tudjuk, hogy a környezetváltozás és főleg a természeti környezet jótékony, pihentető hatása – különösen a városi ember számára – milyen jelentős. Ezt érzi az a sok ezer városi ember, aki egy vasárnapon felkeresi
az erdőket, nyaralóterületeket és más természeti értékeinket. E hatás miatt ültetünk a „városi kőtengerbe” fákat, létesítünk kerteket. Fontos, hogy a természet jótékony hatású eszközei a közvetlen élőkörnyezetünkben
legyenek.
Orfű, a Dél-dunántúli emberek számára nagy érték a maga természeti szépségeivel, derűs, mosolygó településrészeivel, a testet üdítő vizeivel, a lelket vidámító szelíd dombjaival, a megnyugtató hatású tájjal.
Az orfűi kertek és a zöldfelületek a természetet viszik közel az ember lakóhelyéhez. Jó kertet és települési
zöldterületeket csak az összes körülmény alapos vizsgálatával, meggondolásával alkothatunk meg. A kertek
komponálásánál sok tényezőt kell figyelembe vennünk, ha a feladatunkat a legjobban szeretnénk megoldani.
A kert és a zöldfelület az élő természet egy darabja lesz, így a benne élő növényzet életigényeire nagy gondot
kell fordítanunk. Számot kell vetnünk az éghajlattal, a domborzattal, a talajjal, az őshonos növényzettel. Mindazzal, ami van és mindazzal, ami az adottságok folytán megvalósítható és lehetséges. Irányadó a kialakításnál
a terület jellege, a telek nagysága, alakja, a ház és mindenekfelett maga az ember, aki benne lakik a házban és
a kertben egyaránt. A kertekre és zöldfelületekre nézve a jól bevált tapasztalati irányelvek és a helyi sajátosságok segítik a munkánk.

A természeti adottságok

A kertek, zöldfelületek kialakításánál mindenekelőtt az éghajlati adottságokkal kell számot vetni. Jelentős tényező a hőmérséklet,
a hőmérsékletingadozás, a csapadék, a napfény, a szélerősség és szélirány, a fagy mértéke és jellemző kiterjedése. Az éghajlattól függ, hogy vajon mely dísznövények, gyümölcsfák, mely növénynemek és fajok tudnak megélni az adott helyen, hisz csak
ezekből állíthatjuk össze az orfűi kertek és zöldfelületek növényvilágát. A nyaralókertek kialakításánál különösen figyelembe kell
vennünk, hogy csak nyári, vagy egész éves tartózkodásra tervezzük a kertünk?

A kert kialakítására, egész megjelenésére erősen kihatnak a domborzatai viszonyok. Területünk lejtésének mértékét és irányát égtájak szerint kell figyelembe vennünk a telepítendő növények kiválasztásánál, de még inkább abban a tekintetben, hogy a kerteket,
zöldfelületeket milyen egyéb funkciókkal szeretnénk gazdagítani. Gondoljunk a teraszok, bútorok, sporteszközök és sportolásra
alkalmas területek kialakítására.
Magán- és közkertjeinkben egyaránt törekednünk kell arra, hogy az itt tartózkodók számára a nagy élményt, a tavak látványát lehetőleg minél hosszabb szemlélésre alkalmas módon biztosítsuk. A szép, kellemes helyek kialakításának gyakran akadálya van, ezért
ezeket a helyeket közterületen tartósan beépítés nélküli területként kell biztosítanunk.

A magánkertek kialakítása

A telek nagysága jelentős befolyást gyakorol tervezési elhatározásainkra abban a tekintetben, hogy a kerti teret, vagy tereket egybe
kell fűznünk az épület térsorozatával. A kettőnek, azaz a háznak és a kertnek olyan szoros szimbiózisát hozhatjuk létre, amelyet mai
felfogásunk szerint ideálisnak tekinthetünk. Így természetesen az épület a maga tömegével, részletmegoldásaival a kerttervezést
is irányítja. Helyes megoldásra csak akkor juthatunk, ha a tervezéskor az épületből indulunk ki.

Döntő jelentőségű a kertkialakítás lehetőségére az, hogy a teleknek mely részén áll a ház; azaz a keskeny hosszú teleknek, vagy a
rövid széles teleknek melyik oldalához közel. A kert szempontjából nem előnyös az-az első pillanatban legegyszerűbbnek látszó
elhelyezés, hogy az épület a telek közepén áll. Főként kis kertek esetében ez a megoldás kerülendő. Ebben az esetben minden
oldalon egyforma nagyságú kertrészlet alakul, de ezáltal a kert szétaprózódik. Kedvezőbb, ha egyik oldalon a lehető legnagyobb
összefüggő zöldfelületet alakítunk ki. Általában a kert szempontjából a leghelyesebb, ha az utca és az épület a telek északnyugati
sarkához van közel. Így a délelőtti árnyék a legkevésbé értékes területre esik, az előkertre és az oldalkertre, míg a jól tájolt napos
szobák ablakai előtt a kert jelentékeny része szervezett egységben kibontakozik. Az orfűi lakó- és nyaralóhelyeken az ideális megoldáshoz az is hozzátartozik, hogy a kertnek a fő térrészlete – ha a telek fekvése megengedi – a tó, vagy a völgy felé essen, hogy a
kert legnagyobb terét és a táj látványát együtt, egyszerre tekinthesse meg a házból kilépő.

A zöldfelületek, kertek használata
Az kerti ülőhelyek kialakítására a legcélszerűbb egy a háztól távol eső, csendes tartózkodási helyet találnunk, ahol az ülőalkalmatosságokat egymással szembefordítva minden évszakban és órában találunk egy a nappal szemben és a nappal háttal forduló
ülőhelyet.
Minél kevesebb és minél keskenyebb az út, annál kellemesebben érezzük magunkat. Az élettelen felület a legkevesebb helyet vegye el az élő növényzettől, de gondos figyelemmel kell a tervezésnél eljárnunk, hogy utak mindenhol legyenek, ahol arra szükségünk lesz. Kertünk részleteit, az értékesebb növénycsoportokat, szalonnasütőt, szerszámos házat szintén meg kell közelítenünk,
de ezekhez a helyekhez elég, ha lépésnyi távolságban ösvényként elhelyezett kőlapokat, tipegőket alkalmazunk.

Alapvető jelentőségű a zöldfelületek, parkok, kertek kialakításakor, hogy figyelembe vegyük annak használóját, azaz az embert. A használók kor-, nem szerinti összetétele, életkora és igényei döntik el a kialakítást. Szükséges-e játszótér, padok, vízfelület és ezek intenzív
fenntartása, vagy csupán a zöldfelületek táji kompozícióját biztosító extenzív zöldfelület fenntartása? Másként kell a kertet berendezni
annak a részére, akinek a kertészkedés örömet, élvezetet jelent; aki a kertjével, a kert élővilágával – növényeivel, állataival – együtt él,
mint annak a részére, aki kevés idővel rendelkezik, vagy csak idényszerűen használja a nyaralóját. Utóbbi esetben olyan megoldást kell
keresni, mind a kert formai kialakítását, mind a növények összeállítását illetően, mely minimális ápolási munkát kíván. Itt a tömeghatást
célzó, erős színeffektust képező, de tartósan változatlan növénykiültetés lesz a helyénvaló, míg a lelkes kertbarát számára a sokféle,
hétről-hétre újdonságot jelentő növény összeállítás lesz a célszerű, mely a születés és az elmúlás színjátékát újra és újra bemutatja.

A növényzet
Kertünk, parkjaink, zöldfelületeink alapja, lényege a növényzet. Növényzetük alapján zöldfelületeink jellege háromféle lehet. Uralkodó lehet benne a természetet legjobban utánzó „vadnövényzet”; jellegzetessége lehet a haszonnövények sokféle faja; végül a
növényzet elsősorban ornamentális, dekoratív szerepet tölthet be.
A természetet legjobban utánzó növényzet Orfűn, az erdő és záródása, azaz a lombos fák, cserjék, félcserjék telepítése. Mindegyik
alkalmas arra, hogy a szabad természet hangulatát becsempéssze kertünkbe, vagy közterületeinkre. Az igények szerint kisebb,
vagy nagyobb helyet szánhatunk az erdei hangulatot megteremtő növényeink számára.

Erősen befolyásolják a növényválasztást a talajadottságok. Lehetőségeink attól függnek, hogy milyen a talaj kötöttsége, tápanyagtartalma, vízzáró, illetve vízvezető képessége. Orfű területére többségében a kötött, agyagos, sovány talaj a jellemző.
A kerti teret kialakító növénytömegek, fák cserjék, fenyők és a felületek aprólékosabb díszét jelentő virágültetések is hangulatukkal
feleljenek meg a környezet jellegének.

A növényanyag kiválasztása

Élő anyagról lévén szó, ha jó fejlődést szeretnénk a növényeinknek biztosítani, az adott talaj és éghajlati viszonyokat gondosan
figyelme kell vennünk.
Gyümölcsöskertünkben, konyhakertünkben – hacsak nem szélsőségesek a talaj, víz és fényviszonyok – házi használatra kielégítő eredménnyel a legtöbb gyümölcs és zöldségfajtát megtermelhetjük. Gyümölcsökre Orfűn az alma, a dió és az eperfa a legjellemzőbb.

A medvehagyma: Évelő növény. A nedves, árnyas erdőkben érzi jól magát, az enyhén savas talajt kedveli. Erősen fokhagymaillatú
levelei kora tavasszal jelennek meg, és a nyár közepére elszáradnak. Április-májusban virágzik. Az elnevezés a középkorból eredeztethető, amikor a Teuton lovagok megfigyelték, hogy a téli álomból ébredő medvék rengeteg medvehagymát esznek, hogy
a hideg évszak során lemerült vitamin és ásványi anyag készletüket feltöltsék, és kitisztítsák az emésztőrendszerüket. Tavasszal
ma már mindenhol kóstolhatunk „vadfokhagymát”; a fővárosi piacoktól elkezdve a neves éttermekig, mégis az Orfű az egyetlen
olyan hely, ahol egész évben fogyaszthatók a medvehagymával készült ételek. A gyógynövény népszerűségére alapozva Orfű az
elmúlt években tudatosan úgy irányította fejlesztéseit, hogy abban a medvehagyma mindenképpen szerepet kapjon.

Orfű sokszínű, kellően változatos és gazdag növényválasztékát nincs lehetőségünk felsorolni, de álljon itt a településre jellemző
pár példa. Örökzöld tűlevelűek és lomblevelűek (fenyők, tiszafa, borókák, borbolya, csodabogyó, magyal, borostyán, stb.). Hagymás, gumós és gyökértörzses évelők (csillagvirág, gyöngyike, gyöngyvirág, hóvirág, kankalin, hunyor, medvehagyma, nárcisz,
nőszirom, őszirózsák, harangvirágok, gólyaorr, pünkösdi rózsa, labdarózsa, hortenzia, varjúháj, stb.)

5.4
Utcák, közterek,parkok
Egy település az utcák és terek hálózatán keresztül tárul föl, vagyis a közterületeken keresztül érzékeljük a település organizmusát, mivel az utcák és terek vázrendszere hordozza magán a különféle területi-funkcionális
elemeket.
A közterületek ugyanakkor nem csupán a közlekedést és az alapvető térfunkciókat szolgálják, hanem megjelenésük és az általuk nyújtott térérzet folytán sajátos értéket képviselnek, nem csak a városépítészet mércéjével nézve. Nem mindegy, milyen minőség fejeződik ki az utcákat és tereket érintő teleülés építészet révén
– amelyben a tájépítészet is tevékenyen kiveszi jó esetben a részét.
Az is tényszerűen megállapítható, hogy minél gazdagabb a településen belüli differenciáltság, minél tagoltabb a településszerkezet és sokrétűbbek a közösségi terei, annál jobban érzik magukat Orfűn a lakók és a
nyaralók.
Alapvető igényként merül fel Orfű díszítése, az orfűi terek élhetővé tétele a településépítészet gyakorlatában.
Az orfűi terek a közlekedési szerepen túlmenően gyakran díszkertként és egybefüggő zöldterületként is funkcionálnak. A kertépítészeti, térképzési kialakítás és a növénytelepítés felé támasztott tömör kívánalmak:
- az építészeti környezet formavilágával harmonizáló,
- fokozott használatot bíró, illetve jó tűrőképességű,
- jól fenntartható legyen.
Orfű fontos részét képezik a zöldterületek, a zöldfelület rekreációs célú területei: közkertek, fásított sétányok és
terek, parkok, vízfelületek környéke, strandok és sportterületek, erdők és kiránduló helyek, melyek kialakításához vagy felújításához tértervezés vagy parktervezés ajánlott.
A jól funkcionáló közösségi tereknek:
- átlátható a szerkezete,
- kompozíciója és anyaghasználata illik az építészeti környezethez és közlekedési viszonyokhoz,
- funkciókhoz illő zöldfelület-burkolat arányú,
- térhasználatot segítő és stílusos architektúrákkal, berendezési tárgyakkal felszerelt
- nem öncélúan artisztikus, hanem a teret használókat szolgálja,
- kellemes a hangulatúk, látványuk
- tükrözik a település arculatát.

Az utcabútorok, és egyéb közterületi berendezési tárgyak csak önkormányzati engedéllyel létesíthetők, helyezhetők közterületre.
Az utcák és terek együttesének szerves tartozékai az utcabútorok.
Az utcabútorok lehetnek:

már-már építmény számba menők,

fix, vagy csak nehezen elmozdítható berendezések,

mobil, valóban bútorként mozgatható berendezési tárgyak.
Ezek alapján különféle tervezési eljárást igényel a helyhez illő berendezések, utcabútorok alkalmazása, hogy
jó megoldás szülessen nem csak a településépítészet objektív szempontjaiból, de a helyi igényeknek megfelelően is.
Az utcabútorok tervezésénél és elkészítésénél részesítsük előnyben:

a természetes anyagokat,

a modern, kortárs formavilágot,

földszíneket,

a könnyű fenntarthatóságot,

a könnyű pótolhatóságot,

tisztíthatóságot.

5.5
Kerítések
Az utcai kerítés és az oldalszomszédok közötti kerítés ritkán azonos kialakítású. Az utca felől rendszerint zártabb, igényesebb kivitelű, míg a szomszédok felől egyszerűbb. Az utcai kerítés adja az első benyomást a
telekről: szervesen hozzátartozik a telekhez és a telken lévő épületekhez, így nem mindegy, hogyan illenek
egymáshoz és az utcaképhez.
A családi házak kerítései „komolyabb” kerítéssek, a hétvégi házak telkeit többnyire „játékosabb” kerítések jellemzik Orfűn. Fontos, hogy ez a szabadabban értelmezett játékosság ne váljon öncélúvá, hivalkodóvá. Az
újabb kerítések építőinek bizonyos mértékben alkalmazkodniuk kell a már meglévő szomszédos kerítésekhez elsősorban a magasságot és a felhasznált anyagokat illetően.
A XX. század második felétől a kerítések magassága csökkent, számos esetben jelképessé vált. A XXI. század
sajnos sok esetben – részben érthető okokból – rácáfol a kerítésmagasság csökkenésére, egyre több „erődítmény” jellegű építmény csúfítja utcaképet.
Igyekezzünk egyszerű, de egységes, a környezethez igazodó tartós kerítést kialakítani. A kerítés fontos tartozéka a háznak. Javasoljuk a szemmagasság alá kerülő magasságú kerítések építését, mely különösen akisebb méretű telkek esetében kellemes összhatást kelt.
A kerítés sok esetben kiváltható, párosítható növényzettel, élősövénnyel. Ez a megoldás azért ajánlható, mert
dekoratív, formázható, természetes hatású, ráadásul a sűrű ágrendszerű, szúrós-tüskés fajták védvonalként
még a vasidomokkal, szögesdróttal is felveszik a versenyt. Élősövénynek a fagyalt, magyalt, a fagyálló babérfajtákat, murvafürtöt, a tűztövist, vagy éppen a som és galagonyasövényt ajánljuk.
A sövény szélességével fokozni lehet az alacsonyabb kerítés biztonságát, ugyanakkor szabályozni lehet a
telekre való belátás mértékét is. Oldalsövény telepítésekor ez különösen fontos lehet.
Amennyiben a kerítés „épített változatához” ragaszkodunk, lehetőleg természetes helyi, vagy a térségből származó (fa, terméskő) építőanyagokkal dolgozzunk.
Orfűn olyan üdülőterületeken, lakóhelyeken ahol a szomszédok között közvetlen, jó kapcsolat alakult ki, tulajdonképpen nincs is szükség merev kerítésre, amennyiben szükséges csak az eszmei határvonalat érdemes
érzékeltetni.
Különösen oldalhatáron javasoljuk az élősövény, a vesszőkből, vékony dongákból összeépített laza, nővényekkel befuttatott válaszkerítést. Kerüljük a drótháló, a kovácsoltvas, az átláthatatlan, tömör betonépítmények
alkalmazását.
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Mai példák

- Pelényi Margit - Ökoturisztikai Látogatóközpont (Medvehagyma ház) - Mecsekrákos
- Kondor Tamás, Greg András - Orfű malommúzeum fogadóépület

Ökoturisztikai látogatóközpont

Orfű szívében, a Pécsi-tó partján felépült Ökoturisztikai Látogatóközpont összekötő kapocs a természet és Orfű üdülőterülete között. Interaktív tárlatunk játékos formában mutatja be a Nyugat-Mecsek és a négy tó ökológiai értékeit, Orfű turisztikai látványosságait, kulturális kincseit. Az épület tetőteraszáról páratlan kilátás nyílik Orfűre és a Pécsi-tóra.

Az ökoturisztikai fejlesztés eredményeként felépült Medvehagyma Házban a látogatók a Nyugat-Mecsek érdekességeit, a természettel harmóniában fejlődő üdülőterületet, Orfűt és a négy tóból álló tórendszer ökológiai értékeit ismerhetik meg. Cél, hogy az
újonnan létesült látogatóközpontban elhelyezésre kerülő tárlat interaktív, játékos formában mutassa be a területet a gyerekeknek
és felnőtteknek egyaránt.
Az épületet, amely önmagában is izgalmas látványosság, Pelényi Margit, Ybl Miklós-díjas építész tervezte. Az épületben lévő installáció a legkorszerűbb számítástechnikai módszerekkel került kialakításra.

Orfű malommúzeum fogadóépület, papírmalom

A projekt kulturális célú fejlesztése a már meglévő Malommúzeumot egészíti ki egy papírmalommal, mely a papírkészítés teljes
folyamatát mutatja be. A malom felépítése országos néprajzi és ipartörténeti szenzáció, hiszen napjainkra az összes kallómalomtípus minden egyes példánya eltűnt Magyarország területéről, így a hajdanvolt papírmalmok is.

A papírmalom épületében – és ahhoz szervesen kapcsolódva – kaphat helyet egy tradicionális grafikai eljárásokat bemutató és
alkalmazó nyitott grafikai műhely, ahol a papírmalomban előállított papír további feldolgozásra kerül, ezzel teljes vertikumát mutatva
be a papír előállításának és művészi feldolgozásának.

7
Stégek
Vízparti kapcsolattal rendelkező telkek tulajdonosaiban gyakran felmerül a stég létesítésének ötlete. Azonban
vásárolhatunk csak stéget „vízjoggal”, telek nélkül is. Stégről lehet horgászni, fürdeni, napozni, csónakkikötőként is szolgál, de esőbeálló és akár kisebb zárható rész is építhető rá. A szabályok azonban minden esetben
betartandók.
Aki Orfűn stéget kíván létesíteni, annak az Orfű Pécsi-tó Nonprofit Kft-vel mederhasználati szerződést kell kötnie. A stéget csak jogerős létesítési engedély birtokában szabad elhelyezni a tómederben.
A stég (víziállás) a meder talajába beépített, vagy a meder talajára támaszkodó tartókra rögzített padozat,
amely a vízterületnek nem vízgazdálkodási célú (pl. horgászat, fürdőzés, napozás, tudományos megfigyelés,
munkavégzés) használatát teszi lehetővé. A stégeket csak a létesítési engedélyükben meghatározott célra
szabad használni. A tulajdonos köteles gondoskodni az általa igénybe vett mederrész és partszakasz rendszeres takarításáról és vízi növényzetének eltávolításáról, kivéve a védett nádasokat.
Arculatilag sokszor zavaró a Pécsi tavon létesült stégek minőségi és esztétikai kialakítása. Törekedni kell az
egységes méretek, anyagok használatára. Az elhanyagolt, elhagyott benyomást keltő stégek, rontják a tó és
a tópart összképét, rossz hangulatot árasztanak a látogatóknak. A stégek erőszakos, aránytalan eszközökkel
(szögesdrót, szemmagasság feletti ajtók, acélszekezetek,
Javasoljuk további közösségi stégek kialakítását, melyekre évről-évre nagyobb igény mutatkozik.

8
Hirdetések, reklámok
A településképhez a hirdetőtáblák, reklámfelületek, cégérek is ugyanúgy hozzátartoznak, mint az épületek
vagy a növényzet. Reklámberendezések elhelyezésének, kihelyezésnek célja, egyrészt hogy felkeltse az érdeklődést, másrészt pedig, hogy beinvitálja a vásárlókat. Nagyon fontos az, hogyha egy reklámberendezés
figyelemfelhívó, akkor az ne bontsa meg egy épület homlokzatának összhangját, ezzel együtt a szűkebb környezetét. A figyelemfelhívó berendezéseknek összhangban kell, hogy legyenek az épület architektúrájával,
színezésével, a közterület (utca, tér) jellegével, közterületi bútoraival és köztárgyaival. A hirdető berendezések
kihelyezésére a kérelmező tehet javaslatot, amit helyszíni szemle után az önkormányzat hagy jóvá. A helykiválasztásnál fontos szempont, hogy a berendezések ne akadályozzák se közlekedést sem pedig a forgalomban
részt vevő járművek kilátását. A hirdetések, reklámtáblák kihelyezését rendelet szabályozza (A mindenkori
„A településkép védelméről szóló törvény reklámok közzétételével kapcsolatos rendelkezései” adják a jogi
keretét a helyi rendeletnek.), amely alapján, a település területén reklámhordozó elhelyezése szabályokhoz
kötött. Tartsuk figyelembe a meglévő építészeti elemeket, alkalmazkodjunk az épület építészeti karakteréhez,
melyen hirdetésünk megjelenik, illetve tartsuk szem előtt a szomszédos épületeken, illetve utcakép egészét
meghatározó hirdetőfelületek stílusát. Reklámfelületünk legyen igényesen kivitelezett, használjunk minőségi
anyagokat, melyek az időjárás próbáját is kiállják.
Kirakatok, portálok esetében fontos szempont, hogy az üvegfelületeket lehetőleg ne fóliázzuk be teljes felületükön, ha a funkció megengedi, mindenképpen törekedjünk arra, hogy ne korlátozzuk feleslegesen a járókelőknek a betekintést, hiszen a terek átláthatósága kitágítja az utcát. Fontos álláspont, hogy a nyomtatott
grafikák, képek nem helyettesítik a változatosan és ízlésesen kialakított kirakatot. Alakítsuk úgy belsőépítészeti
eszközökkel a belső teret, hogy a kirakatunk vonzó legyen. Egy rendszeresen változó, ötletesen kialakított
kirakatfelület megállásra készteti a járókelőket, belépésre invitál.

Az épületek funkcióját meghatározó feliratok, cégérek, a homlokzatok, a közterületek karakteres elemei. Kialakításuknak tükröznie kell a szolgáltatás jellegét, alkalmazkodnia kell az épület megjelenéséhez és illeszkednie
kell a környezethez, különösen védett terület, épület esetén. A tervezett névtáblák, feliratok, cégérek mérete,
színe, aránya, anyaga vegye figyelembe az érintett épület színezését, anyaghasználatát, homlokzati tagolását,
nyílászáró kiosztását, építészeti részletképzését.
Az épülethomlokzaton konkrét termék ne jelenjen meg: kerüljük a termék- és ételfotók elhelyezését a homlokzaton és a hozzá kapcsolódó felületeken. Ha mindenképpen ilyen módon szeretnénk hirdetni, akkor válas�szuk a megállító táblát, melyen ezeket az elemeket szabadon alkalmazhatjuk. Megállító táblát az üzlet nyitva
tartás ideje alatt és csak úgy szabad kihelyezni, hogy a gyalogos- és gépjárműforgalmat nem akadályozza. A
megállító táblákat fához, villanyoszlophoz, kandeláberhez, kerékpártámaszhoz ne rögzítsük, annak független
szerkezetként kell megállnia.
A közúti kereszteződések környezetében, a közlekedés zavarása elkerülése érdekében, kerüljük a KRESZben használatos színek használatát a hirdetések, feliratok kialakításakor. Magánházon kizárólag csak az abban jelenlevő szolgáltatás, helyszínen folytatott saját tevékenység hirdetése lehetséges. Az egységes arculati
kialakítás, a könnyen cserélhető felületek a később bekövetkező változásokat is rugalmasan képes kezelni,
elkerülve az egymásra ragasztott, nem kellően esztétikus jövőbeni beavatkozásokat.
A közterületbe 20 cm-en túl benyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény, üzleti védőtető, hirdető berendezés,
cég és címtábla elhelyezésére – helyi rendelet értelmében – engedélyt kell kérni.
Ugyancsak engedély köteles a vendéglátó ipari előkert, kerthelyiség kitelepülés céljára, árukirakodásra, illetve mutatványos sátor, rendezvénysátor felállítása. Önálló hirdető-berendezés elhelyezésére, kerthelyiség kialakítására vonatkozó kérelem esetén műszaki dokumentációt, esztétikai tervet, látványtervet kell csatolni a
kérelemhez.
A vendéglátóhelyek kitelepüléseinél, valamint a piacok, vásárok esetében az egységes, lehetőleg nyers és
nem rikító színű, minta nélküli napernyőket részesítsük előnyben. A száz színben pompázó, reklámfelületként
használt napernyők látványa a legszebb utcaképet is elcsúfítja. A logó és a visszafogott színezésű reklám
elhelyezésére alkalmas a napernyő függőlegesen lelógó textilsávja is.
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