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Bevezetés  

 

A Település Arculati Kézikönyv azzal a céllal jött létre, hogy bemutassa a község egyedi han-

gulatát, tájképét. Mekényes a Hegyhát egyik kis gyöngyszeme, amely remekül harmonizál a 

természettel, épületei kiemelik a táj szépségét, és nem uralják azt. A község egy dél felé nyíló 

völgyben helyezkedik el: a falu felé közeledve, ahogy ereszkedünk le a dombon, már messzi-

ről ránk tekint a 18. századi evangélikus templom tornya, mely a helyieknek már egyet jelent 

az otthon képével. Leérve a dombról, egy patak két partján helyezkedik el a falu, amit a Fő 

utca fűz fel egy sorba. Központjában állva csodálhatjuk a természet és az épületek egyedi 

harmóniáját, élvezhetjük a mindig friss, jó levegőt és megtapasztalhatjuk a falu egyedi har-

móniáját. A mai világban sokszor az emberiség uralni akarja a természetet, kihasználni, az itt 

élő emberek pedig megmutatják, hogy lehet úgy együtt élni a természettel, hogy nem tesz-

szük tönkre azt. A falunak környezete miatt egyedi mikroklímája van, mindig tiszta a levegő 

és nyáron a legnagyobb forróságban is kellemes az idő. Mekényes kiállta a történelem meg-

próbáltatásait, bár sokszor majdnem teljes egészében elpusztult, mindig sikerült újjáépíteni, 

és tovább formálni a település arculatát. Mekényesen remekül él egymás mellett több etni-

kum, ez a történelem során is így volt és sokat formált a település képén. A magyar és német 

építészeti szokások és hagyományok együttélése mind a mai napig jellemző Mekényesre.  

Az arculatot együtt formálja a természeti adottság, az épített környezet és a helyiek szokásai, 

hagyományai. Ez a könyv segíthet megtartani a helyi értékeket, megőrizve a hagyományokat 

és a tradicionális építészet elemeit. Nem előírásokat vagy mindenkire kötelező szabályokat 

fogalmaz meg, nem jogszabály, hanem csak javasol, irányt mutat és igyekszik vezérfonalat 

adni a jelen és a jövő polgárainak.  

 

Mekényesről röviden  

 

Mekényes Baranya megye északi részén a Tolna megyei határ mellett a Hegyháti járásban 

elhelyezkedő község. A szomszédos települések Nagyhajmás, Lengyel és Kurd, a legközelebbi 

város Mágocs. Fő közlekedési útvonal nem halad át a településen, megközelítése csak gyen-

ge minőségű, negyedrangú utakon lehetséges. A falu egy völgyben helyezkedik el, ezért is 

nehezen elérhető, viszont ennek köszönhetően gyönyörű környezete van. Lakosságszáma 

alacsony, a KSH adatok szerint a 300 főt sem éri el, egészen pontosan 278 fő volt 2017. janu-

ár 1-én, és tartósan csökkenő tendenciát mutat. Megemlítendő, hogy az alacsony népesség-

szám ezen a területen teljesen általános: Mekényes nem kivételt, hanem inkább az általános 

trendekhez illeszkedik a Hegyháton.  

Mekényesen a magyar mellett a német népesség is meghatározó, a mai napig majdnem 

10%-a a falunak németajkú. A német lakosság evangélikus, a magyar zömmel római katolikus 

hitvallású. Területe 17,7 km2, mely több részre osztható, van egy belső mag, a lakóterületek-

kel, kifelé haladva pedig a gazdasági célú területek helyezkednek el, míg a település közigaz-
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gatási területéhez tartoznak még beépítésre nem szánt területek, ezek főleg művelés alatt 

álló termőterületek, legelők, erdőségek.  

A terület az 

Első Katonai 

Felmérés tér-

képén  

Forrás: mapi-

re.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mekényes mai földrajzi helyén eredetileg egy rácok lakta falu volt, mely azonban a török 

hódoltság idején teljes egészében elpusztult, mára semmi nem maradt abból a korból. A fel-

szabadító háborúk során, a területen lévő puszta először egy dombóvári uradalomhoz tarto-

zott, ami a 18. század elején az Esterházyakhoz került. Az új birtokosok német telepeseket 

hoztak a faluba Darmstadtból, akiknek köszönhetően a falu újjáépült. Eleinte ez egy lassú 

folyamat volt, közel fél évszázadba telt a települést újra felvirágoztatni. Ezután következett a 

község fénykora, Mekényeshez sok jó minőségű termőterület tartozott, felépítették a mai 

evangélikus templomot, a lakosságszám folyamatosan nőtt, volt, hogy több mint 1200 ember 

is otthonának tudta Mekényest. Ez idő alatt is az Esterházyak igazgatása alatt állt a terület. A 

falu legnagyobb része ekkor német volt és nagyrészt mezőgazdasági munkával foglalkoztak.  

A német többség egészen a második világháborúig megmaradt, a háborút követő vészkor-

szakban viszont az itt élő németajkú lakosság jórészét kitelepítették. A háborúk utáni veszte-

ségek miatt a falu 600 főre zsugorodott. Ezután következett a városba való elvándorlás, en-

nek következtében az elöregedés, ami tovább csökkentette a lakosságszámot. A rendszervál-

tozás után ugyan költöztek vissza családok Németországból, és a környező vagy távolabbi 

városokból is, de a csökkenő tendenciát ez sem állította meg, mára alig 300-an maradtak 

Mekényesen és ez a szám tovább csökken.  

A település egy patak völgyében húzódik, a völgy északról és délről nyitott, közúton is ezek-

ből az irányokból lehet megközelíteni a falut. Dombvidékről van tehát szó, a dombtetők át-
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lagmagassága 2-300 méter. A község határában erdőség és szántóföldek találhatók. A terüle-

ten fiatal harmad- és negyedidőszaki folyami üledékek és a jégkorszakból visszamaradt lösz 

található. A lösz egy fiatal, de rendkívül jó talajképző kőzet, ennek köszönheti a terület a jó 

minőségű termőföldjeit. A falu gazdasági életében ez mindig is meghatározó szerepet ját-

szott, ez az adottság a mainál sokkal jobban hasznosítható lenne.  

 

 

  

Az épített örökség elemei  

Mekényesen egy országos műemlék védelem alatt álló épület található, ez az evangélikus 

templom, ezen kívül még 27 objektum élvez helyi védettséget, ezek főleg lakóépületek, me-

lyek tartalmazzák a helyi építészet jellegzetes stílusát, akad olyan, ahol a házhoz tartozó gaz-

dasági épület vagy kerítés is védelem alatt áll, ezeken kívül az általános iskola épülete és a 

helytörténeti emlékmű, valamint a mellette lévő forrás, ami helyi védettségű.  
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Templom 

A faluból bárhonnan jól látható 

a dombon magasodó 18. századi 

evangélikus templom, mely Me-

kényes egyetlen országosan 

védett műemlék épülete. A 

templom 1783 és 85 között 

épült copf stílusban. Belső be-

rendezése miatt Magyarorszá-

gon egyedi, szentélyben látható 

az oltár – Jézust ábrázoló témá-

val – hátfalának párkányán a 

magyar címerrel, a szószékoltár 

hangvetőjét viszont a császári 

korona díszíti. A templomhajó 

két oldalán karzat húzódik, melyeket az apostolok képei díszítenek, az oltár felől pedig II. 

József és Ferenc császár portréi láthatóak, ez is bizonyítja a német nemzetiség történelmi 

jelenlétét a faluban.  

A templomot – az evangélikus hívők számának megcsappanásával – már csak alkalmanként 

használják, külön nem látogatható. Az épület jelenleg felújításra szorul.  
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Lakóházak  

 

A településen található 

épített örökség derék-

hadát a lakóházak al-

kotják. Több közülük 

helyi védettség alatt 

áll, főleg azok, amelyek 

máig őrzik a falu tradi-

cionális építészeti jel-

legeit. A védett épüle-

teket a Fő utca fűzi fel 

egy sorba. Ezek az épü-

letek jórészt egységes 

építészeti stílust mu-

tatnak.  

Az oldalhatáron elhe-

lyezett lakóépület egé-

szen az utcáig kiérnek, 

arra merőlegesek, ol-

dalt tornácosak, hozzá-

juk pedig hosszan, hát-

ra elnyúló szalagtelkek 

tartoznak.  

 

 

 

 

A házba rendszerint oldalról, a tornác felől lehet bejutni, az eredeti bejárat még az épület 

elején, az utcafronton volt, ezek az ajtók ma is rendre megtalálhatók, de funkciójukat elvesz-

tették, sokhelyütt ablakká alakították át.  

A tornácok díszített faoszlopokkal vannak tele, ezek máig tanúskodnak a falu gazdagságáról, 

hiszen a kézzelfogható funkció nélküli díszítőelemekre csak egy tehetős és igényes települé-

sen volt lehetőség költeni. Néhány ingatlannál megfigyelhető még a meglehetősen nagymé-

retű kapunyílás, ezek az egykori tehetősek házaira jellemzők, ahol egy jól megrakott szekér-

nek kellett az átlagosnál méretesebb bejárat. 
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A településkép érdekében fontos megőrizni az épületek jó állapotát, rendszeres karbantar-

tással, ez egyéni és közösségi érdek is.  

 

Gazdasági épületek  

A falusias beépítettséghez tartoznak a gazdasági épületek is, melyek a termény elraktározá-

sára, vagy állattartásra szolgáltak egykoron. Ezek sok esetben a lakóházhoz kapcsolódnak, 

mintegy lezárásként, de néha önállóan is megtalálhatók. A gazdasági épületek, elsősorban a 

pajták, jellemzően a lakóépület hossztengelyére merőlegesen, a telek hátsó részén helyez-

kednek el. Külsejük jellegzetes, díszes, ezek a helyi építészet fontos elemei.  
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A település karakterei  

Mekényes karaktere, arculata egységes benyomást kelt. A különbségeket csak elsősorban 

funkcionális alapokon fogjuk tárgyalni, külön kezelve az alapvetően lakófunkciójú területeket 

a gazdasági, illetve egyéb funkcióktól. 

 

 

Falusias karakter  

Általános jellemzők 

Mekényes teljes képét a falusias beépítettség és látkép uralja. A község egy völgyben helyez-

kedik, egy vízfolyás két partján, ez fűzi fel sorba az épületeket. Mekényes látképe remekül 
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illeszkedi a tájba, nincs olyan kirívó épülete, mely rontaná az összképet, illetve az összhangot 

a természettel. A falu területe bár nem nagy, de a terepviszonyai változatosak, ehhez igazo-

dik a beépítettség is, a telkek mérete, az utca szélessége hol kisebb, hol nagyobb. A település 

többször is elpusztult, majd újjáépült, a jelenlegi struktúra a 19. században alakult ki, a mai 

házak jó része ekkor épült fel, vagy a 20. század elején, az elmúlt időben jelentős beruházás, 

építkezés nem volt a faluban. A lakóházak jellemzően a telekhatárig kinyúlnak, jellegzetes 

oromfalas homlokzatúak, tornácosak, melyek díszes faoszlopokkal készültek. Az ingatlanok-

hoz hosszan elnyúló sortelkek tartoznak, ezek kiterjedése kelet-nyugat irányú, nagyságuk a 

terepviszonyok függvényében változik. Egy kutatás szerint a szélesebb telkek valaha mind 

keresztcsűrös beépítésűek voltak, azonban ez ma nem minden esetben figyelhető már meg. 

Mekényesen a legjelentősebb a Fő utca, ebből ágaznak el kisebb utak, de ezek is Fő utca né-

ven vannak bejegyezve. A telkeken belül a házak elrendezése a hagyományokat követve ol-

dalhatáron álló, másképpen fésűs.  

 

 

A lakóépületek jellemzően a telekhatárig nyúlnak, megfigyelhető, hogy a bejárati ajtó az utca 

felől nyílt eredetileg, ma már oldalt a tornác felől vannak nagyrészt, ám az említett eredeti 

ajtó még ma is megtalálható, csak funkcióját vesztette vagy ablakká alakították át. Oldalt 

tornác csatlakozik a házakhoz, mely felett túllóg a tető, tehát felülről fedett, oldalról nyitott. 

A tornácok némelyike felfalazott, leggyakrabban díszes, esztergált, vagy faragott faoszlopok 

támasztják alá a tető túllógását. 
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A házak végében a lak-

részre merőlegesen he-

lyezkednek a gazdasági 

épületek, csűrök és paj-

ták. Ezek az épületek 

sokszor a lakóházaknál 

díszesebbek is lehetnek, 

téglával, vagy kővel ke-

retezett ablakokkal és 

ajtókkal.  

A mai épületek a faluban 

jellemzően égetett 

agyagtéglából készültek, 

illetve részben vagy 

egészben égetetlen vályogtéglából. Az általában 40-45 fokos hajlásszögű nyeregtető szinte 

kizárólagosan kerámiacseréppel van fedve. A házak általában egyszintesek, többemeletes 

vertikálisan tagolt beépítettség nem található Mekényesen.  

A népi parasztházak a dominánsak, de megje-

lennek az 1960-70-es években készült négyze-

tes alapú sátortetős házak is. Ha úgy tetszik, a 

település elzártsága és a tervgazdaság idősza-

kában tapasztalható elhanyagoltsága csökken-

tette az épületállomány megújulását, ezáltal 

hozzájárult a hagyományos parasztházak által 

hordozott örökség fennmaradásához.  

A házakra jellemzően egy, vagy nagyobb házak 

esetén két utcafronti (két ablak esetében mindig szimmetrikus), ablak jellemző, a többi az 

épület oldalán, sorban található meg.   

A homlokzat minősége, díszítettsége 

természetesen függ az egykori épít-

tető, illetve a mostani tulajdonos 

anyagi helyzetétől, de jellemzően 

rendezett. Némely kisebb ház esetén 

egyszerű, de néhol kifejezetten nagy 

hangsúlyt fektettek a homlokzat dí-

szítésére. A homlokzatok színe beleil-

lik a környezetbe, nem kirívó.  

Egységes kerítésstílus, mint a legtöbb 

településen, Mekényesen sem jele-

nik meg, de megfigyelhetőek általános jellemzők, például a nyitottság, az átláthatóság. Ez is 

alapvetően a falusias környezet velejárója. Megjelenik a kovácsoltvas használata, de a klasz-

szikus téglára vagy betonoszlop alapokra húzott drótkerítés is.  
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Ajánlások  

Telepítés és beépítés 

A település karakterére jellemző beépítés megtartása java-

solt. Új ingatlan esetén a telekhatárra, tehát ne középre 

építkezzünk, lehetőleg érjen ki az utca felőli határig. A sza-

badon álló beépítés nem javasolt. Kerüljük az iker- vagy sor-

házas építkezést. A funkciójukat vesztett gazdasági épülete-

ket olyan módon alakítsuk át vagy lássuk el új szerepkörrel 

(például gépkocsi-tárolás), hogy az eredeti tömegalakítás, 

anyaghasználat, és lehetőleg a díszítések, motívumok ma-

radjanak meg az korabeli állapotban. Az udvarok rendezése 

és átalakítása, a díszkerti-rekreációs funkció erősítése ajánl-

ható. 
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Magasság 

Az eddigi trendnek megfelelően ajánlott egyszintes házakat építeni, a meglévőkre teljes 

emeletet ráépíteni nem javasolt. A tetőterek beépítése lehetséges, de alapvetően a földszin-

tes jelleg megőrzése lenne a cél.  

 

Tetőhajlás 

A karakteridegen lapos tető építése nem célszerű, kerülendő a Magyarországon nem tradici-

onális, valamint a karakterben is idegen mediterrán vagy alpesi jellegű tető. A tetők hajlás-

szöge igazodjon a kialakult, 40-45 fok közötti gyakorlathoz.  
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Tetőforma 

Javasolt megtartani a falura jellemző nyeregtetős vagy sátortetős stílust, ha a tetőteret be-

építjük, az ablakok legyenek a tetővel egy szintben. A tető lehetőleg legyen egysíkú, a tor-

nácnál válthat azonban meredekséget. Lehetőségszerűen kövessük a községben eddig meg-

szokott stílusokat, e szerint például a fióktetők, csonkakontyok, törtvonalú tetők, tornyocs-

kák stb. alkalmazása nem javasolt. A karakter megköveteli az egyszerű, letisztult formák al-

kalmazását.  
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Homlokzatépítés, anyaghasználat, szín 

Anyaghasználatkor érdemes figyelembe venni az eddig megépült házak anyagát, javasolt a 

tégla és a kerámiacserép használata. A homlokzat átalakításánál vegyük figyelembe a nyílás-

zárók eredeti kiosztását. A színválasztásnál kerülendőek a túl élénk, harsány árnyalatok (lila, 

piros), amelyek ronthatják a falu látképét, és felboríthatják a természettel való harmóniáját. 

Ugyanez a visszafogott stílus ajánlott a díszítő elemekre is. A házon elhelyezhetőek szolid 

vizuális elemek. Hagyományosan jellemző e karakterben az eltérő anyaghasználat a lábazat 

tekintetében, ugyanakkor törekedjünk arra, hogy az itt megjelenő formák, minták és anya-

gok is harmonizáljanak a településen megszokottal. A burkolatok tekintetében figyeljünk a 

hagyományos anyagok megőrzésére, esetlegesen modernebb formavilággal való harmonikus 

ötvözésre. A tetőn javasoljuk a kerámiacserép használatát, mely színe szintén ne legyen kirí-

vó, a legjobb a natúr téglaszín. Lehetőség szerint kerüljük a pala, illetve főleg a fémlemezek 

használatát.  

  

 

 

 



16 

 

Ajtók és ablakok 

Az ingatlan átépítésekor tartsuk meg a nyílászárók eredeti méretét, kiosztását, elosztását. Ne 

helyezzünk el a kelleténél nagyobb ablakokat, az ablakkereteket tartsuk meg, anyagukban 

lehetőleg időtálló fából készüljenek. Ajánlott a barna és bézs árnyalatok használata. A re-

dőnyházakra ugyanez az eljárás vonatkozik. A redőnyház színe igazodjon az ablakkeretéhez.  

 

 

 

Részletképzés 

A részletnél is a visszafogottság legyen az elsőszámú 

szempont. Ügyeljünk a tornácok faoszlopainak mintá-

jának megőrzésére. Lényeges, hogy színükben, ará-

nyukban illeszkedjenek a ház és a település már meg-

lévő karakteréhez.  
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Az épületek, tornácok, kertek figurális díszítése kerülendő. 

Az ereszcsatornák kialakításakor a meglévő minták szerinti 

díszesebb bádogosmunkák, avargyűjtők kialakítása támo-

gatható.  

A gazdasági épületek átépítésekor használjunk a már meg-

lévő épülethez hasonló színeket, anyagokat.  

 

 

 

 

 

Kerítések 

Legfontosabb, hogy a falusias karakter megtartása érdekében ne használjunk tömör, átlát-

szatlan kerítéseket. Javasolt a 30-40 centiméter magas betonalapzatra épített fa vagy fém 

kerítés. A kovácsoltvas kapu és kerítés, illetve ezek megőrzése, felújítása is támogatott.  

 

Gazdasági területek  

Általános jellemzők  

Mekényes kevésbé iparosodott, gazdasági épületei főként mezőgazdasági (tároló) funkciókat 

látnak el, kis számban és kiterjedésben. Ezek a lakóterületektől távolabb, általában védősá-

vokkal is elválasztva települtek, így az azokhoz való közvetlen illeszkedés nem jelent megol-

dandó problémát. Fontos ugyanakkor a tágabb értelemben vett helyi karakterbe, valamint a 

tájba illesztés.  
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Ajánlások  

Telepítés és elrendezés 

Új épületek elhelyezése esetén ügyelni kell a táji környezetbe történő illesztésre és a sza-

badon álló elhelyezésre. Állattenyésztési funkciók esetén fokozottan kell ügyelni a védőtá-

volságokra és a védősávok alkalmazásra. A telkeken az épületeket szabadon állóan, egy-

mástól is elválasztva célszerű telepíteni.  

 

Anyaghasználat és tetőforma 

Célszerű az eddigi struktúra megtartása, színben, anyagában ne üssön el a többi épülettől és 

lehetőleg illeszkedjen bele a természeti környezetbe.  
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Utcák, parkok közterek  

 

Általános jellemzők  

 

A község magán hordozza a klasszikus falusias beépítettség stílusjegyeit. Elvileg egyetlen 

utcája van, a Fő utca, ugyanakkor ebből ágazik el több kisebb köz, melyek szintén Fő utca 

néven vannak bejegyezve, tehát papíron egy utcás a falu, de településmorfológia szempont-

jából nem a klasszikus típus. Az utcát egyik oldalon járda és csatorna szegélyezi, aztán a szi-

lárd burkolatú úttest. A falut kettéosztja egy vízfolyás, amin több kisebb gyalogos és autós 

híd vezet keresztül. A vízfolyás másik oldalán szintén szilárd burkolatú út és házak található-

ak, mellettük járda.   

 A patak környéke parkosított. A település köz-

ponti helyének a községháza és az iskolaépület 

környéke tekinthető.  A település utcája dél felé 

lejt, a házak közöttt nagy szintkülönbség nem ta-

pasztalható, az evangélikus templom és a temető 

helyezkedik el a lakóházak szintje felett egy-egy 

dombon.  

 

 

 

Ajánlások  

Burkolat, járda  

Törekedni kell a kialakult rendszer jó állapotban való 

megőrzésére, különösen a vízelvezető árok és a járda 

kapcsán, amelynek folyamatos karbantartása szükséges. 
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Utcaburkolat, emlékművek 

Utcabútorok telepítése 

csak a meglévő stílushoz 

igazodva javasolt. Ezek 

elhelyezésekor törekedni 

kell a kialakult közterek 

funkcionális megerősíté-

sére. A jelenlegi növény-

zet diverzifikálható és 

bővíthető. Új emlékmű-

vek elhelyezésének foko-

zottan ügyelni kell a tele-

pülés karakteréhez való 

illesztéshez, így anyag-

használatban elsősorban 

a fa javasolt. 

Temetők 

A temetők gondozásakor törekedni kell a jó állapot fenntartására, beleértve a történeti sír-

kövek megőrzését, a zöldterületek gondozását. A temetőkben a település egyéb közterüle-

téhez igazodva növények, elsősorban örökzöldek telepítése javasolt. 
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Beépítésre nem szánt területek  

Általános jellemzők  

Mekényes közigazgatási területéhez tartoznak mező- és erdőgazdálkodási területek, magas 

arányú a szántók kiterjedése. A terület főként mezőgazdasági jelentőségi, de turisztikai 

szempontból is fontos. A Kapos-Hegyháti Natúrpark területe érinti a falut és turista útvonal is 

vezet erre.  

 

Ajánlások  

Telepítés, magasság 

A beépítésre nem szánt terület jelenlegi karakterének, táji értékeinek megőrzése a legfonto-

sabb. Alapvetően az új épületek elhelyezése esetén törekedni kell a lehető legkisebb mérté-

kű beavatkozásra. Az épületek ne legyenek kirívó nagyságúak és a természetidegen anyago-

kat kerülni kell, valamint ne használjunk elütő, rikító színeket. Kerülendők a nagyméretű, 

különösen toronyjellegű épületek. Új épületek elhelyezése esetén javasolt a növényzettel 

(fasorral, örökzöldekkel) való elhatárolás, takarás. A telepítés a közúttól távolabb célszerű, az 

épületeket szabadon állóan elhelyezni. Elsősorban a földszintes forma fogadható el.  
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Tetőhajlás, tetőforma 

A tájba illő, alacsony hajlásszögű tetők kialakítása javasolt, nyereg- vagy sátortetős formá-

ban. A lapostetők, illetve 45 foknál meredekebb nyeregetetők létrehozása kerülendő. 

  

Homlokzatépítés, anyaghasználat, szín 

Az adott karakteren belül a legjelentősebb feladat a tájba illesztés, amelyhez a természetes 

anyaghasználat jelentheti a kulcsot. A színekben itt is a föld színeket (barnát, zöldet) lehet 

javasolni. Az anyaghasználatban a tégla és a cserép, a fa, a terméskő lehet a legjobb megol-

dás, a fém, hullámlemez, hullámpala ugyanakkor kerülendő. 
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Kerítések és térfalak 

A karakterhez alapvetően a kerítés létrehozása nem illeszkedik. Amennyiben az mégis indo-

koltnak tűnik, akkor a legjobb megoldás az élősövény (esetleg drótkerítéssel kiegészítve). 

Kerüljük a zárt, átláthatatlan kerítések alkalmazását.  
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törvényben meghatározottak figyelembevételével  

Polgármester: Major Ottó 

Főépítész: Hajdú Csaba 
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Felhasznált források:  

Építészeti útmutató ábrái: Lechner Tudásközpont  

Magyarszéphely településképi arculati mintakézikönyv  

Mekényes hatályos településfejlesztés és rendezési eszközeinek dokumentumai, régi térké-

pek: www.mapire.eu/hu, https://www.arcanum.hu, termeszetvedelem.hu 

Térkép a Google Earth Pro segítségével.  
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