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POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ
Tisztelt Olvasó!
Településünk Veszprém megyében az ajkai kistérségben található. Legfőbb adottságunk a
gyönyörű természeti környezet, amiért igazán érdemes személyesen is felkeresni
községünket. Különlegesen gazdag madár és növényvilág (pl: pusztai árvalányhaj,
gyurgyalag, vörös vércsék), és egyedülállóan szép természeti értékek várják az ide
látogatókat.
Településünk hangulatos pihenőhelye a Kútvölgy, mely egyedülálló természeti környezettel
várja a látogatókat, szalonnasütésre, bográcsozásra, rendezvények megtartására is
lehetőséget kínál.
Községünk környéke is híres kiránduló helyekben. Szőc irányából erdészeti úton
közelíthető meg a dabospusztai templomrom, majd egy kicsit távolabb a Hertelendy kastély
romjai találhatók.
Ez a kézikönyv segítség kíván lenni: a település bemutatásával, az értékeink
megismertetésével és az útmutató résszel tárja fel az épített környezetünk
különlegességeit.
Kiadványunk hiánypótló segédeszközként kívánja szolgálni a településünkön új épületeket
építeni, illetve a meglévő épületeket felújítani szándékozókat. A bemutatott példákkal
szeretnénk tudatosítani az olvasóban természeti és épített környezetünk értékeinek
fontosságát, egyben érzékeltetni is kívánjuk ez irányú elvárásainkat, útmutatást kívánunk
nyújtani az építkezőknek és tervezőknek olyan épületek létrehozásához, melyek szervesen
illeszkednek Szőc arculatához.
Kérem, legyen Ön is alakítója településünknek, kísérje figyelemmel jövőnk alakulását!
Németh Balázs
polgármester

Polgármesteri köszöntő
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1. BEVEZETÉS
Szőc a Dél-Bakony középső részén egy kellemesen ívelő kis völgyben elhelyezkedő aprófalu. Sajátos elhelyezkedésével, beépítésével, épületeivel, és szinte egyedülálló
zöldfelületeivel, fasoraival valamint barátságos utcáival harmonikusan belesimul a tájba, tökéletes alkotórészévé válva annak. Pihenőfalu jellegét szintén a település
természetközeliségének köszönheti. Értékes, hagyományos telekszerkezete, az egységes és hangulatos utcaképek, illetve a vonzó, tiszta és rendezett környezete együtt
alkotják a kis település egyedi arculatát és báját. Identitását tovább erősítik a múltból rendkívül szép állapotban megőrzött, az utcaképbe illeszkedő emlékek és a szakrális
alkotások is. Kulturális örökségségükhöz nem csak az épített környezet elemeinek megőrzésével, hanem többek között neves szülötteik tiszteletével is hozzájárulnak az
itt élők.
Ennek tudatában az arculati kézikönyv segítséget kíván nyújtani abban, hogy hogyan lehet megőrizni a település meglévő hangulatát, az épített örökséget, továbbá
útmutatást nyújt a leendő lakosoknak és építtetőknek abban, hogyan lehet a jövőben új értékekkel gazdagítani a községet, harmóniában a már kialakult településképpel.
Ennek érdekében bemutatja a község építészeti, táji – és természeti értékeit, valamint az eltérő karakterű településrészek beépítési jellemzőit. A későbbiekben pedig
ajánlásokat fogalmaz meg, annak érdekében, hogy az újabb keletű építkezések a hagyományok tiszteletében, az illeszkedés szabályait figyelembe véve történhessenek.

1. Bevezetés
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2. SZŐC BEMUTATÁSA
A Bakony-vidéki település már a neolit korban az
ősemberek ismert lakhelye volt. A környék szinte összes
településén találtak vaskori, kelta eredetű, római kori
emlékeket. A honfoglalás idején elszlávosodott terület
volt, a Bakony-vidéken több település őrzi még a
honfoglalás előtti nép emlékeit. Szőc település neve is a
szláv eredetű Selc szóból származik, jelentése kis falu.
Legelső írásos említésére 1257-ben került sor egy Zala
megyei okiratban, Zelch településként. A IX-XII.
században királyi birtok volt, majd 1226-ban részben a
veszprémi püspökség, részben pedig a Dobosi család
tulajdonába került. Története során több birtokosa volt,
tartozott a Gyulaffyakhoz, a Csobánczy uradalomhoz is,
végül pedig 1669-től az Esterházy család birtokolta. A
török pusztítások idején teljesen elnéptelenedett, csak
1741-ben került sor a község újratelepítésére az
Esterházyak által németek betelepítésével. A beköltözők
újjáélesztették a falut, szalma- és nádtetős házakat,
istállókat építettek. A földek gyenge termőképessége
miatt a lakosok főként mészégetéssel és
juhtenyésztéssel foglalkoztak. 1741-ben 119 fő, 1785ben pedig már 294 fő a falu lakossága. A település 1960ban érte el legnagyobb lélekszámát, 544 fővel. Az akkori
lakosság jelentős része már a padragi szénbányában, a
nyírádi bauxitbányában dolgozott. Ma a községnek 449
lakosa van, melyből azonban 160 fő a falu határában
lévő idősek otthona lakói.
Szőc kataszteri térképe

2. Szőc bemutatása
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3. TÁJI ÉS TERMÉSZETI ÉRTÉKEK
A település a Balaton-felvidéki medence nyugati részén, a DevecseriBakonyalja kistájon helyezkedik el. Így a település természeti környezetét,
növény- és állatvilágát a Bakony-hegység határozza meg. A községet dús
erdőkaréj veszi körbe, melynek fő alkotó faja a bükk, a tölgy, az éger, a fűz és
a gyertyán. A területen honos az őszi csillagvirág, a henye boroszlán, a
szakállas orbáncfű, a sárgaliliom és az erdei ciklámen. Az erdei állatok többek
között gyakori az őz, a szarvas, a pele, a mókus, a madarak közül pedig a
harkály, denevér, bagoly és a fácán.
Természeti környezetének egyik kedvelt helye a a község határában, egy kis
medencében található Kútvölgy, mely szépen kialakított kiránduló és
pihenőhely. Itt található az 1935-ben kiépített és 2004-ben felújított tiszta vízű
forrás is, mely ex-lege oltalom alatt áll, akárcsak a település északi részén
található láp, mely időszakosan vízzel telített, s ahol jelentős lápi
életközösség található.
Szőc közigazgatási területének csaknem egésze tájképvédelmi szempontból
kiemelten kezelendő területnek minősül. A települést jelentős részben érinti
az országos ökológiai hálózat övezete, magterületbe és pufferterületbe
tartozik a külterület nagyobbik része..

3. Táji és természeti értékeink
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A község helyi természetvédelmi területe a külterület dél-nyugati részén lévő
Szőci Pörös-Borókás Természetvédelmi Terület, ami 33 védett és egy
fokozottan védett, illetve számos botanikai szempontból értékes és ritka
növényfajnak ad otthont. Ismertebbek a nárcisz, a kék jácint, a kikerics és a
gyepű rózsa. Továbbá olyan értékes élőhelyek találhatóak itt, mint például a
sziklafüves lejtős sztyepp, a pannon cseres-tölgyes, molyhos-tölgyes, illetve
a gyertános-tölgyes.

Helyi természetvédelmi terület
Természetvédelmi terület védőövezete

3. Táji és természeti értékeink
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4. ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉGÜNK
Bár Szőc településnek műemlékileg védett épülete és műemléki környezete nincs, számos építészeti értékkel
és szakrális alkotással találkozhatunk. Rendkívül értékes a hagyományos telekszerkezete, az egységes
hangulatú utcaképe és beépítése.
Szent Flórián templom
Barokk stílusú, római katolikus templomát a betelepített német ajkú lakosság építette 1760 és 1770 között a
középkori román kori templom romjain, részben annak köveiből. A román stílusú romok oszlopai, az egykori
szentély és a templom körüli kőkerítés maradványai még ma is láthatóak. A templomot a település védőszentje,
Szent Flórián tiszteletére szentelték fel.

4. Építészeti örökségünk
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Hagyományos népi lakóházak
Bár sokkal kisebb számban, de a hagyományos népi építészetből is
maradtak fenn szép példák a településen.
Ezek az épületek kivétel nélkül egytraktusos alaprajzi elrendezésűek,
azonban két eltérő háztípus, a magyar és a német alakult ki a XVIII.XIX. században. A magyar ház minden helyisége az udvarról nyílt,
közöttük átjárási lehetőség nem volt. A német háztípus esetében
viszont az udvarról egyetlen bejárat volt, a helyiségek pedig egymásból
nyíltak. A melléképületek, az ólak, a pajták, csűrök egy sorban, a
lakóépület mögött épültek fel. Ez a soros udvarnak.
A lakóépületeknek sárba rakott kő, vagy ritkább esetben tégla az
alapja, fő falaikat is ezek alkotják. Tornác nélküliek, esetenként udvarra
néző kőoszlopos tornácúak voltak. A tetőfedés fő anyaga a zsúp,
később pedig a cserép lett. Ezekre a házakra egyaránt jellemző a
díszítéstől mentes fehér homlokzat, a padlásablakok, valamint a
macska-lépcsők. Ezek a népi házak jellegzetes és értékes elemei a
faluképnek, annak ellenére, hogy egyes elemeit mára már átalakították
a tulajdonosok.

4. Építészeti örökségünk
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Jellegzetes szőci lakóházak
A mai magyarországi faluk arculatának talán legmeghatározóbb elemei a magyar népi építészetet
kiszorító, ún. “Kádár-kockák”. A sátortetős, általánosságban 100 nm2 körüli alapterületű, négyzetes
alaprajzú családi háztípus az 1950-es évek elején terjedt el és egészen a ‘80-as évek végéig volt
meghatározó hazánkban. Népszerűségüknek egyik fő oka volt, hogy igyekeztek olyan házakat építeni,
amelyek minél költséghatékonyabbak. Ezen épületek alaprajza nagyon egyszerű, a legtöbb esetben
középfolyosós rendszerű, erre szervezték a többi helyiséget. ”Kőbeton” alapozásúak, mely azt jelenti, hogy
köveket raktak le, majd arra öntötték rá a betont. Előnye, hogy jól és gyorsan lehetett vele dolgozni, illetve
nagy szilárdsággal rendelkezik. Gyakori volt az agyag kötőanyagú falszerkezet, általában vályogtéglával
dolgoztak, de előfordultak döngölt megoldások is. Főként téglát használtak, hiszen a vályoggal szemben
nem volt érzékeny a vízre és a nehezebb födémeket is elbírta. A régebbi kockaházaknál borított gerendás
födém volt a legnépszerűbb, a világháború után azonban a nem éghető vasbeton anyagú födémek és az
acélszerkezetű tetők terjedtek el. Ezeknek a családi házaknak a homlokzata igen változó, vannak
egyszínű, puritán megjelenésűek, azonban a geometrikus formákkal gazdagon díszítettek is megjelennek.
Mivel a kockaházak szinte egyformák, ezért a homlokzatdíszítéssel próbálták meg tulajdonosaik egyedivé
tenni saját épületeiket. Az építészszakma korábban rosszallóan nézte a kockaházak sokaságát, hiszen a
“Kádár-kockák” legtöbbször a sokszáz éves múltra visszatekintő, organikusan fejlődött, nyeregtetős
parasztházak helyén épültek fel. Ennek ellenére ezek a házak igenis értékkel bírnak, hiszen egy
meghatározó korszaknak a lenyomatai, valamint erőteljes elemei a mai szőci faluképnek és arculatnak.
Hagyományos vakolásúak, visszafogott díszítések jellemzik

5. Eltérő karakterű településrészek
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Pincék és présházak
Az egykori alápincézett présházak egytraktusúak, kis alapterületűek. Homlokzatuk egyszerű, egy ablak és egy
padlásnyalás díszíti csak. Színük fehér, illetve halvány színeket alkalmaztak, az épületek a tájba illeszkednek.
A pincelejáró gyakran a főhomlokzaton kapott helyet finoman díszített ajtajával. A nyílászárók anyaga minden
esetben fa, színük a legtöbb esetben barna, de megjelenik a szürke és a zöld szín is. Néhol még az eredeti
nyílászárók is megtalálhatóak. A présházak mellett megjelenik a földpince is, vagyis a hegyoldalba vájt
kőboltozatos, egyszerű pincehelyiség. Hazánkban elterjedt szokás, hogy azokon a településeken, ahol a
szőlő– és bortermelés már nem olyan intenzíven van jelen, ott az egykori présházakat egyre inkább átalakítják
hétvégi házakká, nyaralókká, néhol laknak is benne.

4. Építészeti örökségünk

11

Szakrális alkotások
A Szőlőhegy oldalában található, 1840-ben
épült Szent György kápolna és a mellette
álló Szűzanya szobor, illetve a község
központjában, az 1880-as években épített
Mária kápolna a település védett értékei
közé tartoznak. Szintén helyi védelem alatt
álló épített örökségnek számítanak a
település területén található kőkeresztek. A
központban 1896-ban állították, a
Szőlőhegyi úton, a temetőben, valamint a
községbe vezető közút menti kőkeresztek
is az 1880-as években létesültek. Kivétel
nélkül fehérre meszeltek, gondosan
karbantartottak.

4. Építészeti örökségünk
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Köztéri alkotások
A település arculatához és kellemes hangulatához nagyban hozzájárulnak a
köztéri elemek, alkotások. Ilyen többek között a településkapuban a Szőcre
érkezőket köszöntő tábla. A lakosok identitásához hozzátartozik hősi
halottaik tisztelete, ezt szimbolizálják a világháborús emlékművek. A község
gyökereire, múltjára hivatott emlékeztetni a korabeli tűzoltókocsi a temető
melletti zöldfelületen, illetve az egykori bányászmúltat megtestesítő csille. A
falu védőszentjének, Szent Flóriánnak állított szoborra és a szépen kiépített
szőci forrásra is nagyon büszkék az itt élők.

4. Építészeti örökségünk
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Értékek a településen

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Római katolikus templom
Mária kápolna
Kárer kőkereszt (Kárer János állítatta)
Temető melletti kőkereszt
Temetőkereszt és értékes síremlék
Emlékmű a Jubileumi parkban
Szent Flórián szobor
Világháborús emlékmű
Régi tűzoltókocsi
Hagyományos népi lakóház
Hagyományos népi lakóház

4. Építészeti örökségünk

12.
13.
14.
15.
16.

Szent György kápolna
Szűzanya szobor
Kőkereszt
Gejszt kereszt (Geist család állítatta)
Szőci forrás
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Identitást erősítő tényezők
A „szőci poéta” – Preininger Kálmán (1920-1944)
Az identitást erősítő tényezőkhöz szervesen hozzátartoznak a települések neves, jelentős
életművet maguk után hagyó szülöttjei is, ugyanúgy, ahogy a hagyományok, a falunap, a
búcsú vagy az emlékművek. Ez Szőcön sincs másképp. Az 1920-ban született Preininger
Kálmán termékeny életművek ajándékozta meg szülőfaluját, 50 verset hagyott maga után.
A mindössze 24 évet élt parasztköltő különösen kedves a szőcieknek és a
környékbelieknek, hiszen verseiben nagy átérzéssel, humorral mutatja be a mindennapi
munkát, a paraszti élet hétköznapjait és a szegénységet, de születtek versei a szerelemről
is. Búcsú címet viselő kötetében verseit rajzokkal is illusztrálta. Az alkotó életének a háború
vetett véget 1944-ben. Szőc méltón ápolja a poéta emlékét, akinek költeményeiben
megjelennek a település hagyományai, az akkori egyszerű emberek élete, gondjai, örömei.
Dabospusztai templomrom, Hertelendy-vadászkastény romjai
Közigazgatásilag a délről szomszédos település, Sáska külterületén
található a dabospusztai templomrom és a Hertelendy-vadászkastély
romja. Ennek ellenére a köztudatban máig is szőci kastély - és
templomromként élnek. Így mindenképpen érdemes pár szót megemlíteni
róluk, hiszen az egykori Dabos település sorsa összefonódott a
községével. A bazaltból épült románkori templom és település pusztulása a
török időkre tehető. A település sosem épült újjá, helyén az 1750-es
években Sáska néven új település létesült. Az egykori, a környékbeliek
által „Pusztatemplomnak” hívott 8-10 méteres templomtorony viszont kitűnő
állapotban fennmaradt. A hajó északi és nyugati falának 3-5 méteres
maradványai ma is láthatóak. A templomrom közelében található az
eredetileg Okolicsányi, később pedig Rékássy kúria, melyet Hertelendy
Kálmán és neje kastéllyá épített át az 1930-as években. Az „Elfelejtett
Kastély” ma talán hazánk egyik legromosabb, ugyanakkor
legromantikusabb kastélymaradványa.
4. Építészeti örökségünk
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5. ELTÉRŐ KARAKTERŰ TELEPÜLÉSRÉSZEK
Belterület
Külterület
Szőlőhegy
Bányaterület
Idősek otthona

5. Eltérő karakterű településrészek

Szőc a Bakony-hegység két dombjának erdői alá ragasztott, elnyúló aprófalu. A tájba
tökéletesen beleilleszkedő településen hat karakterében eltérő településrész
határozható meg:
Belterület: Ófalu, Új lakóterület
Külterület, Szőlőhegy, Bányaterületek, Idősek otthona
A belterületen belül megkülönböztethető az ófalu és az új lakóterület szerkezete. A
külterületen pedig a szőlőhegy, a bányaterületek, illetve az idősek otthona jellege
különül el.
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Ófalu
Szőc egy nőtt jellegű település, belterületének
szerkezetét tekintve történelmileg egyutcás
település volt, így a Kossuth Lajos utcából vált a
mai fő utcája. Ennek ellenére a kisebb utaknak,
közöknek eredményeképp halmazszerű részek
is létrejöttek az utca mentén. A Kossuth Lajos
utca északi és déli oldalán is a fésűs beépítésű,
falusias lakóterület vált jellemzővé. A telkek a
település legrégebbi részében hosszú, de
keskeny, úgynevezett nadrágszíj telkek
előkertek nélkül. Épületei általánosságban
földszintesek, magastetősek. A lakóépületeket
pedig rendszerint melléképületek egészítik ki.
Szőcön az ófaluban közös használatú udvarok
is fennmaradtak. A község intézményei is a
történelmi faluközpontban csoportosulnak, itt
található a templom, a Községháza-művelődési
ház, a Könyvtár és a vegyesbolt is.

5. Eltérő karakterű településrészek

17

Új lakóterület
Az ősi településmag az 1850-es években kezdett
el dél-nyugati irányba megnyúlni. Ennél a XIX.
századi nyugati bővítésnél a telkek már
szabályosan osztottak, téglány alakúak és
előkerttel kialakítottak, csakúgy, mint a legkésőbb
kialakult utcán, a Petőfi utcán. Ezeken a
területeken már a kertvárosias beépítés a
jellemző. A lakóépületek oldalhatáron állnak, már
ritkábban fordul elő a melléképületek
hozzáépítése is. A legtöbb esetben a családi
házak földszintesek, a Kossuth Lajos utcán
azonban elvétve található egyemeletes épület is.
Kivétel nélkül magastetősek, azonban a Petőfi
Sándor utcában az utóbbi években épült épületek
eltérnek a hagyományoktól, mind az alacsony
hajlásszög tekintetében, mind a színezésben.
Alapterületük is jóval nagyobb, mint kialakult régi
utcákban meglévő beépítések. A Petőfi utcában
még több üres telek található.

5. Eltérő karakterű településrészek
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Külterület
A település jelentős nagyságú külterülettel rendelkezik, melynek nagy részét dombok foglalják
el. A területhasználatot tekintve elmondható, hogy a domináns használat a gyep, legelőként
hasznosított terület. Jelentős erdőterületek határolják azonban a belterületet keleten és délen is.
A domborzati adottságok kedvezőek a mezőgazdasági termelésre, így szintén jelentősek a
szántóterületek. A külterület keleti részén található a zártkert, vagyis a Szőlőhegy területe, ahol
a szőlőtermelés a legelterjedtebb, de emellett a gyümölcsös is megjelenik. A külterületen
található egy felhagyott gazdasági terület, bányaterületek és az idősek otthona a település déli
határában.

5. Eltérő karakterű településrészek
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Szőlőhegy
Az éghajlati adottságok igen kedvezőek a szőlő- és
gyümölcstermesztésre a Bakony térségében. Ennek
köszönhetően a szőlő – és borkultúra nagy múltra tekint
vissza Szőc községében is, annak ellenére, hogy
manapság sokkal kisebb jelentőséggel bír. A belterülettől
délre egy dűlőútra felfűzve alakult ki századokkal ezelőtt
a szőlőhegy területe hosszú, ám igen keskeny telkekből.
A szőlőtáblák felett állnak a völgy felé néző
hagyományos, egytraktusú kis présházak. Az egykor
helyi kőből épült, nyeregtetős alápincézett présházak és
földpincék nagymértékben hozzájárulnak a település
nyugodt hangulatához és arculatához. A présházak felett
néhol kisebb gyümölcsösök lettek telepítve. Sok helyen
megfigyelhető, hogy a présházak oldalkertjében
pergolával fedett kiülős “borteraszt” létesítettek.
Bányaterületek
A Bakonynak jelentős ásványkincse a bauxit, így egykoron Szőc is, a térség több településéhez
hasonlóan bányászatáról nevezetes település volt. Az első telephelyet, a Félix-bányát 1940
októberében nyitották meg, s a világháború után bányák egész sorát hozták még létre a
külterületen. A térségben még ma is jelentős termelésbe vonható bauxitvagyon található, de a
bauxitbányászati tevékenység teljesen megszűnt, az utolsó bányát 1970-ben zárták be. A
község határában azonban később több helyen is kőbányát nyitottak, melyekből
építkezésekhez mészkövet fejtettek. Szőc északi részén található egykori murvabánya
azonban mára szintén felhagyott. Délen, a „Szőc V. – Rókaharaszt” névre hallgató bányában
dolomitot, más néven murvát termelnek ki külszíni fejtéssel A bányászati tevékenység
felhagyásával visszamaradó, az ökológiai és tájképi adottságaiban jelentős mértékben,
hátrányosan módosított utótáj helyreállítása elengedhetetlen.
5. Eltérő karakterű településrészek
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Idősek otthona
A településen az 1950-es évek elején kezdődtek meg a bauxit lelőhely feltárási munkái, s 1952-ben
épültek meg a bányászlakások, valamint a legényszálló a Határvölgyben. Az 1970-es években a bánya
kimerülése miatt azonban ezek a lakóépületek megüresedtek, s a bauxitbánya a területet felajánlotta a
Veszprém megyei Tanácsnak, amely 1974-ben. kialakította az idősek otthonát.
Ma 10 különálló, földszintes kétegységes ház áll az idős lakók rendelkezésére. A területnek sajátos,
egyedi karaktere van, melyet a szabadon álló házak egységes, visszafogott megjelenése és a tájba
illeszkedése jellemez. A terület talán legnagyobb értéke a természetes környezet, a vörösfenyővel,
tölgyerdővel övezett völgy, valamint további díszítőértéke az igényesen fenntartott parkosított udvar
virágágyásokkal. Elmondható, hogy ez a terület szinte egy külön „településrészt” alkot lakóházaival,
könyvtárával, irodáival és egészségügyi ellátásával. Továbbá tartozik az otthonhoz egy konyhakert, 10
holdas gyümölcsöskert, valamint egy kisebb állattenyésztő telep is. Az idős emberek nyugalmának,
kényelmének ideális helyszíne.

5. Eltérő karakterű településrészek
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6. ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ
Ófalu településrész
Beépítés
A Szőc kialakult beépítéséhez való igazodás érdekében az
oldalhatáron álló, az utca vonalára merőleges telepítés javasolt. Az
utcavonaltól elforduló, illetve a kialakult rendszert megbontó
szabadon álló elhelyezés nem megengedhető. Az ófaluban a
telekstruktúra megtartandó, ezért nyúlványos telek nem alakítható
ki. Az ófaluban a régi lakóházak kivétel nélkül utcafrontra épültek,
ezért az illeszkedés szabályainak megfelelően a településmagban
ez a követendő minta, tehát előkert kialakítása a település ezen
részén nem kívánatos. A melléképületek a telek azon oldalán
helyezhetőek el, ahol a lakóépület is áll, szabadon álló beépítés
esetén pedig a lakóépület takarásában. A telken elhelyezendő
épületek építészeti kialakítása azonban egymással összhangban
kell, hogy legyen.

Épülettömeg
A település történeti belterületén a hagyományos népi lakóházak
egytraktusos alaprajzi elrendezésűek. A hosszú, de keskeny
keresztmetszetű házak mindegyike földszintes. A „kockaházak”
négyzetes alaprajzúak. Az ősi faluképet megbontani a
hagyományos arányok mellőzésével mindkét esetben tilos, tehát
kerülendőek a szomszédokhoz képest sokkal szélesebb vagy
keskenyebb épületek. Emelet ráépítésére nem lehetséges, de a
tetőtér beépítése azonban megengedett. Továbbá a
telekviszonyokat és a beépítéseket figyelembe veő méretű
keresztszárny építése is lehetséges, az utcavonalról visszahúzva
oly távolságban, mely az utcaképet már nem befolyásolja.
6. Építészeti útmutató
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Magasság
Az ófalu területén a földszintes házak jellemzőek,
magasságuk közel azonos. Tetőtér beépítésére van
lehetőség, emeletráépítés azonban nem lehetséges,
az egységes utcakép megőrzése érdekében. A régi
házak felújításánál ezt szem előtt kell tartani és a
hagyományos mintát kell követni. Magas építmények
és tornyok nem helyezhetők el.
Tetőzet
A területen épületek csak magastetővel létesíthetőek. Az
épületek főtömegének gerinciránya utcavonalra merőleges
legyen. A hajlásszög 40º-nál alacsonyabb és 45º-nál
meredekebb nem lehet. A tetőzetük a hagyományos formákhoz
igazodó kell, hogy legyen. Tehát a minél egyszerűbb kialakítás
javasolt, kerüljük a bonyolult, összetett tetőzeteket.
Tetőhéjazatként
cserépfedést
és
cserép-rendszerű
megjelenéshez hasonló kiselemes hatású fedést lehet
alkalmazni, de nádfedés is lehetséges, főleg a népi lakóházak
esetében. Kiselemes fedés színe elsősorban barna,
visszafogott piros árnyalat javasolt. Táblalemez, palafedés
alkalmazása nem megengedett.

6. Építészeti útmutató
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Anyag és színhasználat
Elsősorban a hagyományos építőanyagok alkalmazhatóak, így az épületek a helyi építészeti
hagyományoknak megfelelően helyi kő vagy vakolt homlokzati megjelenéssel, illetve a településre
jellemző világos, pasztelles színezéssel alakíthatóak ki. Nyerstégla felület a teljes
épülethomlokzaton kerülendő, a macskalépcső kivételével. A területen nem építhető látszó
fafelületű faház. Az ófaluban az egyszínű, visszafogott színhasználatú épületek dominálnak.
Jellemző szín a fehér, a sárga, ritkábban a szürke és a világos rózsaszín. A feltűnő, rikító
színhasználat nem megengedett. Fontos a környéken alkalmazott színekre figyelemmel lenni,
hogy lakóépületünk a szomszédokhoz, illetve az egész utcaképbe harmonikusan illeszkedjen.
Utcai homlokzat
Fontos, hogy az épületek részletképzései, például az ajtók, ablakok, esetenként a homlokzatdíszek anyagaikban és
színvilágukban is harmonizáljanak a vakolatszínnel, illetve a fő felületen alkalmazott anyagokkal. Utcafronton a
hagyományos arányú és méretű nyílászárók helyezhetőek el. Műanyag nyílászárók és a harsány színek alkalmazása nem
javasolt. Erkély, loggia kialakítása nem megengedhető. Az épületek utcai homlokzatán kerüljük a gépészeti elemek (például
klímaberendezés kültéri egysége, turbókazán, szellőzőnyílásainak és egyéb elemeket) elhelyezését. Parabolaantenna ne
legyen sem az oromfalon, sem a tetőn. Az épületek utcai homlokzatán garázs nem nyitható a hagyományos utcakép
megőrzése céljából. A vakolatdíszek kialakításánál a tradicionális formák, minták alkalmazása javasolt. Az idegen formákat
és a túldíszítettséget kerüljük.

Kerítés
Lakótelek utcai telekhatárán természetes anyaghasználatú áttört kerítés
vagy hagyományos kőbástya létesíthető növényzettel kísérve. Egyéb
telekhatáron csak az utcaihoz hasonló vagy növénnyel kísért drótfonatos
kerítés alkalmazható. Nem elfogadható a túl magas tömör kerítés, áttört
kerítések esetében pedig azok nádszövettel való zárása. Oszlopos
kerítéseknél 1/3 lábazat, 2/3 transzparens rész arányban legyen kialakítva.
A kerítés és a ház szín- és anyaghasználata legyen összhangban.
6. Építészeti útmutató
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Új lakóterület
Beépítés
A történelmi településmag területével szemben, a
kialakuló új lakóterületek már szabadabb beépítést
engednek. Kertvárosias beépítésű a Kossuth Lajos utca
nyugati része és a Petőfi Sándor utca. Ezeken a
területeken a kialakult beépítés alapján az utcafrontról
visszahúzott telepítés a jellemző, de az oldalhatáros
elhelyezés itt is követendő. Az utcavonaltól elforgatott
épület nem elfogadott. A kialakult előkertek méretét
szintén tartani kell, a térfalat megbontani az egyes
épületek jelentős hátrahúzásával és előretolásával nem
lehet. Ezen felül az utcafronthoz közelebb létesített
épület azért is javasolt megoldás, mert így értékes és
védett kertrész alakítható ki.
Épülettömeg
Bár kevésbé kötött tényezőkhöz kell igazodni, mint az
ófalu területén, de az újabb építésű házak esetében is
figyelembe kell venni azok környezetét. A szomszédos
családi házakra jellemző méreteket, arányokat nem
szabad mellőzni, az építendő ház ne legyen
szembetűnően se szélesebb, se keskenyebb a mellette
lévőknél. Az új lakóterületen a beépített tetőtér és a
keresztszárny építése elfogadott, az emeletráépítés
v
azonban nem. A kevésbé kötött alakítás ellenére
azonban javasolt, hogy a tömegformálás egyszerű és
visszafogott épületeket eredményezzen, hogy azok ne
bontsák meg az utca beépítési ritmusát.
6. Építészeti útmutató
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Magasság
Az új építésű házak tetőtere már beépített, de a
szomszédos házak magassága szintén illeszkedik
egymáshoz. Az kertvárosias épületállomány és az
utcaképek egységének megőrzése érdekében a településen
többszintes házak építése és emeletráépítések nem
megengedettek.
Az
újonnan
épülő
lakóházak
magasságának követnie kell a már kialakult mintát. Magas
építmények és tornyok sem helyezhetők el.

Tetőzet
Az újabb keletű településrészeken épületek az ófaluhoz
hasonló módon, csak magastetővel létesíthetőek. Javasolt
az utcára merőleges tetőgerinc. A tetőzetük a hagyományos
formákhoz igazodó kell, hogy legyen. Kerüljük a nagyon
összetett, bonyolult formákat. Tetőtér beépítése csak síkba
illesztett tetőablakok alkalmazásával lehetséges. A Kossuth
Lajos utcában az ófaluhoz való közelség miatt a tetők
hajlásszöge 40º-nál alacsonyabb, 45º-nál meredekebb nem
lehet. Mivel a Petőfi utcában mediterrán jellegű lakóépületek
is jellemzőek, ezért ott a megengedett legkisebb hajlásszög
30º, a legnagyobb pedig 45º. Tetőhéjazatként cserépfedést
vagy sötét tónusú kiselemes hatású fedést lehet alkalmazni.
Táblalemez, palafedés alkalmazása nem megengedett.

6. Építészeti útmutató
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Anyag és színhasználat
Szőc újabb kori lakóterületén az épülő vagy átalakításra kerülő házaknak
harmonizálniuk kell egymással és a kialakult, az ófalura jellemző visszafogott
anyag- és színhasználatú épületállománnyal. A település kertvárosias
területein szintén nem alkalmazható a nyerstégla és beton látható felületként
sem az épületen, sem azoknak környezetében. Ezen a területen szintén nem
építhető látszó fafelületű faház. Az esztétikus és homogén megjelenés, illetve
az új lakóterületek tájba simulása érdekében nem ajánlott az erőteljes, nem
természetes hatású színhasználat.

Utcai homlokzat
Az új lakóterületek épületein már nem jellemzőek népi elemek, mint például a
macskalépcsők és vakolatdíszek. Ennek ellenére az ófalu településrészre tett
javaslatok erre a területre is vonatkoznak. A homlokzati megjelenés legyen
egyszerű és visszafogott, mint a színek, mint pedig a homlokzati kiképzések
esetében. Szintén nem javasolt a gépészeti elemek, loggiák, erkélyek és
kialakítása az oromfalon.
Kerítés
Telek utcafrontján csak természetes megjelenésű kerítés javasolt. Az új
lakóterületen kevésbé elterjedt a hagyományos kőbástya kerítés, így a
meglévők megőrzésére törekedjünk. Új kerítésként növénnyel kísért
drótfonatos, vagy áttört kerítés alkalmazható, melyet 1/3 lábazat, 2/3
transzparens rész arányban lehet kialakítani. A nádszövettel takart, illetve a
tömör kerítések és a magas tujasorok nem megengedettek. Természetes
határ, növényzetből kialakított térelválasztás lehetséges, a kerítés hiánya is
elfogadott.
6. Építészeti útmutató
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Szőlőhegy
Terepalakítás
Az épületek elhelyezésekor gondoskodni kell azok tájba
illesztéséről, a környezetükhöz való összhangjukról. A telek
formájának kialakítása a változatos terepviszonyok függvényében
kell, hogy történjen, a háznak igazodnia kell a terepadottságokhoz.
A nagy talajmunka kerülendő, mert maradandó tájsebet okoz és
feltűnővé teszi az építendő házat. Ha földmunkára van szükség,
mindenképp kerüljük a nagy bevágásokat és a hatalmas
feltöltéseket. A terepalakítás elkerülése érdekében érdemes a
házat részben a földbe süllyeszteni, vagy szinteltolást alkalmazni,
hogy épületünk beleolvadjon a tájba. Célszerű az épületet a telek
magasabb részén elhelyezni, hiszen így a kilátás, a vizuális
élmény növelhető. Pince kialakítható a lejtős terepen.
Beépítés
A kertes mezőgazdasági terület a kisüzemi jellegű termelést és a saját ellátást szolgáló kertészkedés, illetve a szőlő-, és gyümölcsművelés helyszíne. Így a telkeken csak
ezeket a tevékenységeket és a borturizmust szolgáló épületek helyezhetőek el. A telkek több mint felét azonban gyümölcs - vagy szőlőműveléssel kell hasznosítani. A
tájképi és a népi építészeti hagyományokat is figyelembe vevő, a táj jellegét gazdagító présházak létesíthetőek. Meglévő épületek csak tájba illő módon újíthatók fel,
illetve építhetőek újjá. Az esztétikailag zavaró, a tájképbe nem illeszkedő épületeket takaró fásítással kell körbevenni. A szőlőhegy területén lakókocsi, lakókonténer,
egyéb mobil jellegű építmény és nyitott vízmedence nem helyezhető el.
Épülettömeg és magasság
A szőlőhegy régi és új présházai egyaránt egytraktusos alaprajzi
elrendezésűek, földszintesek. Felújításkor, új épületek esetében a
formai kialakítás nem mellőzheti a hagyományos arányokat. Ennek
értelmében emelet, tetőtér kialakítása nem lehetséges, a
környékbeli présházaknál szélesebb, illetve magasabb épület
létrehozása nem javasolt.
6. Építészeti útmutató

28

Tetőzet
Présházak csak hagyományos épületszerkezettel, magastetővel létesíthetőek. Kizárólag 42-45º-os
hajlásszögű nyeregtető alakítható ki, amelynek héjazata elsősorban természetes anyagú és színű
égetett cserép lehet. Bitumenes zsindely, pala és táblafedés, illetve nagy üvegfelületek
tájidegenségük miatt nem alkalmazhatóak. Bonyolult formák kialakítása erősen kerülendő.

Anyag-és színhasználat
Szőlőhegyen épület csak természetes anyagok használatával épülhet. Külső megjelenését tekintve kő és
vakolt homlokzatok kialakítása ajánlott. Tégla látszó alkalmazása, a szőlőhegyen is régi hagyománnyal
rendelkező macskalépcső kivételével nem lehetséges, látszó beton és nagy üvegfelületek nem alakíthatóak
ki. Homlokzatszínezésre elsősorban a fehér szín javasolt, de a föld színek használata is elfogadott.

Oromfal
A présházak századokkal korábban kialakult oromfalainak részletei, az ablakok, ajtók kiosztásai tökéletes
harmóniában vannak egymással. Ezért meglévő épületek átalakításakor törekedjünk az eredeti arányok,
nyílászárók és azok rendjének megőrzésére. A túlzott szimmetriát, a túldíszítettséget kerüljük. Nem előnyös,
ha túl sok, vagy aránytalan, esetleg több típusú nyílászáró jelenik meg. Oromfalon csak természetes anyagok
jelenhetnek meg, így kizárólag faszerkezetű, sötét színűre pácolt vagy mázolt nyílászárók alkalmazhatók. Az
oromfalon loggia, erkély és garázs sem létesíthető. Gépészeti elemek elhelyezését a főhomlokzaton kerüljük.

Kerítés
A szőlőhegy területén a földrészletek határain kerítés létesítése nem ajánlott. Kivételt képez a faoszlopokra
kifeszített vadriasztó háló, mely csak ott létesíthető, ahol a vadkár veszélye fennáll. Természetes határ, vagyis
a növényzetből kialakított térelválasztás lehetséges. Kerti támfal csak természetes kőből építhető,
növényzettel kísérve.
6. Építészeti útmutató
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Külterület
Szőc gazdag táji környezetben fekszik, mind erdő, mind szántó területekkel jól ellátott, emellett igen kedvező a gyepek aránya is. A településen a természetes és művi
elemek egyensúlyának megtartása érdekében a külterületen folyó gazdálkodást és építést a természet – és tájvédelem érdekeinek figyelembe vételével, illetve azok
sérelme nélkül lehet csak végezni. A meglévő természeti értékeket, mint például az erdőket és a kialakult tájjelleget fokozott védelemben kell részesíteni.
Nagymértékű tereprendezés, kerítés és támfalépítés nem megengedett. Az utakat mentén pedig fasorok létesítendők, honos, lombhullató fajokból.
Mezőgazdasági területek
A település külterületén a domináns területhasználat a mezőgazdasági művelés. A mezőgazdasági területeken csak a növénytermesztést, az állattenyésztést és az
ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozást és tárolást szolgáló építmények és épületek helyezhetőek el. Kizárólag a helyi építési hagyományoknak megfelelő, tájba illő
módon létesíthetőek, illetve takaró fásítást kell alkalmazni körülöttük. Terepszint alatti építmény nem alakítható ki.
A szántók mentén pedig mezővédő erdősávok, fa és cserjesorok telepítendőek őshonos fajok alkalmazásával. Mezőgazdasági területen a talajszerkezetet kímélő
agrotechnikát kell alkalmazni.
Erdőterületek
A meglévő erdőterületek esetében a véderdő és a gazdasági erdő különböztethető meg.
A védelmi rendeltetésű területeken épület nem helyezhető el és mesterséges felületek nem létesíthetőek, így
például bánya sem nyitható. A faállomány megújításánál kizárólag őshonos fajok telepíthetőek. Gazdasági
erdőterületeken csak olyan erdőgazdálkodási és egyéb tevékenység folytatható, amely az erdő alapvető
rendeltetését nem zavarja. Fatermelés és erdei termékek hasznosítása itt megengedett. Szakszerű és
természetkímélő erdőgazdálkodást kell folytatni. Zárt faállományú erdők telepíthetőek, kizárólag őshonos fajokból.
Csak erdő – és vadgazdálkodási, turisztikai célú, illetve kutatást, oktatást szolgáló építmények, épületek
helyezhetőek el.
Kerítés kizárólag csak erdőgazdálkodási, vadvédelmi vagy természetvédelmi céllal létesíthető.

6. Építészeti útmutató
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7. IRÁNYADÓ PÉLDÁK
Épületek
A hagyományos épületek szerkezete és részletei, az
eresz, kémény, az ablakok, az anyaghasználat, a
tömegformálás, apróbb díszítések és a kerítések jól
mutatják, hogy stílustól függetlenül hogyan lehet
illeszkednie az új, illetve a felújított épületeknek a falu
régebbi épületeihez. A régi egytraktusos parasztházak
és kockaházak az értékek megőrzése mellett is
átalakíthatók a mai igényeknek megfelelő otthonokká.
A népi parasztházak esetében megtartandó értékek a
macskalépcsők és a padlásnyílások, de a cél az hogy
a mai igényeknek is megfelelő, de a hagyományos
építészeti
elemeket
még
őrző
értékes
épületállománnyal büszkélkedhessen a település. A
felújításkor az épületek tömege, aránya és oromzata
megtartandó, hiszen részben ezek alkotják a település
egyedi és egységes arculatát. Az udvari homlokzat
azonban szabadon alakítható, a hagyománytól való
eltérés megengedett, ahogyan a jobb oldalt látható
szegedi kockaházra készített látványterv is mutatja.
Megjelenhetnek az udvari falakon nagyméretű
nyílászárók, összefüggő üvegfelületek és más
anyagok is. A kockaházak elterjedt és kedvelt
átalakítási módja, hogy a sátortetőt nyeregtetőre
cserélik, ilyenkor azonban a tetőgerinc az utca
vonalával párhuzamos.
Az új lakóterületeken kialakult tetőformájú épületek
színezésükben visszafogottak legyenek, előnyösebb a
fehér és világosabb színek választása. (Az alsó két
példa nem Szőcön található.)
7. Irányadó példák
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Ajtók, ablakok
A lakóházak megjelenését és az utcák hangulatát a
nyílászárók nagyban befolyásolják. A népi
parasztházakon
a
hagyományos
ablakok
kétszárnyúak, jellegzetesen hat osztatúak voltak és
általánosságban két kisebb ablakot helyeztek el
szimmetrikusan az oromfalon. Anyaguk fa, színük
sötét volt. Törekedjünk az eredeti ablakok
megőrzésére, ahol még fellelhetőek. A redőnyök
helyett pedig léc-, vagy deszkabetétes spalettákat,
más néven zsalugátereket alkalmazzunk.
Rendkívül hangulatossá és egyedivé teszik a
házat. Az ilyen típusú házakon a meglévő
padlásnyílások visszafogott és stílusos díszítése is
megengedett.
A kockaházakon jellemzően egy vagy két darab
nagyobb méretű, egyszárnyú, osztatlan ablak
található. Szőcön sok helyen megtalálhatóak még
az eredetileg beépített fa ablakok, de ma egyre
elterjedtebb a műanyag nyílászárók alkalmazása.
Beépítésükkor figyeljünk arra, hogy a ház
vakolatszínéhez illeszkedő, minél természetesebb
hatású színt válasszuk. Gyakori az ablakok körüli
finom díszítés. Mindkét épülettípus esetében a
bejárati ajtók a kert felöli homlokzaton kapnak
helyet. Jellegzetes vagy követendő ajtó nem
található a településen.

7. Irányadó példák
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Homlokzatrészletek
Szőc hagyományos parasztházain vakolatdísz nem található
és a padlásnyílások sincsenek nagyon kiemelve. Az fehérre
meszelt régi épületeket azonban a visszafogott, tájegységben
megtalálható növényornamentikás fehér vakolatdíszek sokkal
egyedibbé teszik, így felújításakor nyugodtan alkalmazzuk
őket (ld. a 3. képet).
A szőci, nem hagyományos parasztházakon egyszerű, de
változatos homlokzatdíszek jelennek meg. A jellemző díszítést
az egyszerű geometrikus formákból készített sorminták adják.
Az utóbbi évtizedekben megfigyelhető, hogy a házakról a
felújításokkor eltűnnek a díszek. Lehetőség szerint hagyjuk
meg őket, vagy alkalmazzunk díszítéseket, hiszen ez egyedi
részletképzések nagyban hozzájárulnak a település és az
utcaképek kedvező arculatához.

7. Irányadó példák
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Kerítések
Szőcön az egykor nagy népszerűségnek örvendő kötőanyag nélküli vagy
agyagos sárba rakott faragás nélküli kövek alkotta. Úgynevezett bástya
kerítések nagyon kevés számban maradtak fenn, ezért ezek megőrzésére
törekedjünk. Azonban a tömör kerítések létesítése a jövőben nem ajánlott. A
településen a jellemző kerítéstípus az alacsony lábazattal rendelkező áttört
fémkerítés. Ezeknél sok esetben található a kapuk alsó részén virágmotívum.
Színük általában barna vagy zöld. A kerítések és kapuik egyszerű
megjelenésűek, nem hivalkodóak, barátságos hangulatot kölcsönöznek a
településnek. Gyakoriak a transzparens fakerítések is, főként az újabb kori
településrészeken, melyek tökéletesen illenek a faluképbe. Továbbá bevett
gyakorlat, hogy a kerítéseket növényekkel kísérik, esetenként a kapuzatokat
növényzettel futtatják be és a telektulajdonosok igényes virágoskertet
tartanak fenn. Ezek mind nagyban hozzájárulnak a rendezett, a természettel
szorosabb kapcsolatban lévő település arculatához.

7. Irányadó példák
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Kertek, zöldfelületek és növényalkalmazás
A történeti településmagban a kedvezően nagy szélességű utcákban az előkertek
létesítésére nem volt szükség. Az utcák két oldala fásított, szép és értékes fasorok
kísérik a lakóházakat. A település fő utcájának, a Kossuth Lajos utcának a
tengelyében húzódó nyílt árok mentén gyepesített felület és változatos
növényállomány található. Az új utcáknál - ahol a szükséges szélesség rendelkezésre
áll - legalább az egyoldali fásítás ajánlott a kialakult minta követése érdekében. Az új
lakóterületeken már megjelennek a közlekedési terület és a magántelkek között
igényesen fenntartott előkertek, melyek nagyban hozzájárulnak az épületek és
egyben az utcaképek gazdagításához. Kialakításukkor azonban van néhány fontos
szabály. A növényzetet úgy kell kialakítani, hogy azok a közlekedést, az utak
beláthatóságát ne akadályozzák, illetve a szabadvezetékek alá csak évelőket,
cserjéket vagy alacsony lombkoronájú fákat, díszfákat ültessünk. Az alacsony
növények a homlokzatokat sem takarják ki, a kerítéseket kevésbé monotonná,
esztétikusabbá, s élőbbé varázsolják. A fásítás őshonos, a tájra jellemző lombhullató
fafajokkal lehetséges, a cserjék, évelők, egy – és kétnyári virágok esetében pedig a
hazai flórát reprezentáló fajok telepítése javasolt. A könnyen törő, szemetelő, illetve
allergiakeltő fafajok telepítése, főként közterületen nem megengedett, a telepített
tujasorokat kerülni kell. A lakótelek be nem épített részét kertként kell fenntartani. Az
épületek tájba illesztését segíthetjük kertünk igényes, gazdag növényvilágának
kialakításával. Építkezésnél, felújításnál ügyeljünk az eredeti, értékes
növényállomány megőrzésére. Lehetőség szerint fákat ne vágjunk ki. Magánkertünk
esetében is fontos, hogy elsősorban a tájegységre jellemző, lombhullató cserje- és
fafajok telepítése javasolt. A telepítésnél a tűlevelű örökzöldek dominanciája, valamint
tájidegen, egzotikus növények ültetése kerülendő. Özönnövényeket, inváziós
növényeket ne ültessünk! Az őshonos fajokat, gyümölcsfákat, diófát részesítsük
előnyben! Továbbá a nagy gyepfelületek létesítése nem érdemes, mert fenntartásuk
költséges. Törekedjünk minél rendezettebb zöldfelület kialakítására és nagy burkolt
felületeket ne létesítsünk.
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Telepítésre ajánlott növényfaj:
Kislevelű hárs (Tilia cordata)
Gyertyán (Carpinus betulus)
Berkenye (Sorbus sp.)
Gömbjuhar (Acer platanoides ’Globosum’)
Közönséges dió (Juglans regia)
Közönséges körte (Pyrus communis)
Cseresznye fajok (Ceraus sp.)
Egyéb gyümölcsfák (Malus sp,
Kerti madárbirs (Cotoneaster horizontalis)
Tűztövis (Pyracantha coccinea)
Nyári orgona (Buddleia davidii)
Mályva (Hibiscus siriacus)
Körömvirág (Calendula officinalis)
Kék nőszirom (Iris germanica)
Törökszegfű (Dianthus barbatus)
Erdei szellőrózsa (Anemone sylvestris)
Árnyékliliom fajok (Hosta sp.)
Krizantém (Chrysanthemum sp.)
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8. UTCÁK, TEREK
Szőc dombok között elnyúló, tágas és barátságos
utcákkal, bennük rengeteg növénnyel és
gondozott zöldfelületekkel rendelkező község. Ez
a fajta természetközeliség adja a település
legnagyobb
értékét.
Utcái
széles
keresztmetszetűek, nyílt árkaival, széles
zöldsávokkal, igen értékes fasorokkal és néhol
járdákkal kiépítettek. Nagy burkolt felületek
nincsenek, így szoros értelemben vett főtérről
sem beszélhetünk. Ellenben több teresedéssel
rendelkezik, melyek mind zöldfelületként
kialakítottak. Szőc északi részén egy közpark
jellegű, parkosított emlékhely, a Jubileumi park, s
mellette egy játszótér található. A Kossuth Lajos
utca végén pedig egy rendkívül hangulatos,
erdővel körülvett rendezvénytér került kialakításra
sportpályával, fedett és nyitott kiülős szabadtéri
padokkal. Jelentős zöldfelület keretezi még a
templomot is, ami szintén igényesen gondozott.

8. Utcák, terek
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9. HIRDETÉSEK, REKLÁMTÁBLÁK
A településen jelenleg nincs olyan kereskedelmi
épület, melyen cégér van kihelyezve és
reklámfelület sem található. Hirdetőfelület azonban
három helyen is kihelyezésre került. Egyforma
megjelenésűek, anyaguk fa, tökéletesen illenek a
településképbe. A község teljes területén reklám
kihelyezése csak a helyi termelés, szolgáltatás és
vendéglátás elősegítése céljából lehetséges. A
reklámfelületek anyaghasználata és formavilága
lehetőség szerint helyi hagyományokhoz kell,
hogy igazodjon, így az utcatáblák, hirdető és
reklámfelületek anyagának a fa ajánlott.
Elhelyezésük a táj-és településképet hátrányosan
nem befolyásolhatják. A telken belül önállóan
állhat figyelemfelkeltő tábla, közterületen viszont
csak útbaigazító táblaként vagy közműoszlopokon
helyezhető el. A reklám megjelenhet a támfalon, a
kerítésen, illetve az épület homlokzatán is. A
cégérnek azonban a homlokzat szerves részét kell
alkotnia, harmonizálnia kell az épület
színhasználatával és arányaival, a nyújtott
szolgáltatást, terméket kell, hogy szimbolizálja. A
település egész területén óriásplakát, hideg
színhőmérsékletű és vibráló fényjelenség nem
alkalmazható. A cégérek is lehetőleg fából
legyenek és a homlokzathoz illeszkedő kialakítású
legyen.
9. Hirdetések, reklámtáblák
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10. EGYÉB MŰSZAKI BERENDEZÉSEK
A lakóterületeken és a Szőlőhegyen a gépészeti elemek elhelyezése ill. kialakítása az oromfalon, utcai homlokzaton nem lehetséges. Ilyen gépészeti elemek (például
klímaberendezés kültéri egysége, turbókazán, szellőzőnyílásainak és egyéb elemeket) elhelyezése illetve parabolaantenna lehetőség szerint az utcáról kevésbé
látható helyen történjen meg.
Napelem, vagy napkollektor csak tetősíkban vagy a kert kevésbé látható helyén önállóan is elhelyezhető, de utcai tetőzeten semmiképp sem engedhető meg.
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KÉPJEGYZÉK

A kézikönyvben szereplő fotók esetben saját készítésűek.
Az Irányadó épületek és a Homlokzatrészletek illetve az Egyéb műszaki
berendezések című fejezetnél más településeken, általunk készült fényképeket is
beillesztettünk, hogy jó példákat, mintákat tudjunk bemutatni.
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