Balatonszőlős község Településképi Arculati Kézikönyve
1

BALATONSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Vászoly, Béke tér 1.
Rózsahegyi Tibor polgármester

KÉSZÍTETTE: BALATON – TÁJ ÉPÍTÉSZ IRODA KFT.
8230 Balatonfüred, Ady E. u. 10

Kéri Katalin okl. építész; önkormányzati főépítész szakmérnök
Pető Piroska környezetmérnök
MUNKATÁRS: Szücs Kata Fruzsina – fotó, szerkesztés, nyomdai előkészítés

Kerek talpú pajzsba (scultum in imo acuminatum) foglalt a címerkép, melyen zöld színű hármashalmon a község 15. századi eredetű gótikus temploma áll erődfallal körülvéve. A templomkép
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1. Bevezetés, köszöntő
A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. Törvény új jogintézményt vezetett be a magyarországi települések építészeti,
településképi védelmének biztosítása érdekében, mellyel közös életterünk, Balatonszőlős település, építészeti értékei védelmének új
korszaka kezdődhet el.
Felvállalva és elindítva ezt a nagyszerű folyamatot, készült el településünk Arculati Kézikönyve, mely községünk esztétikus
lakókörnyezetének jövőbeli kialakítása, illetve védelme érdekében lehetőséget teremt, a jellegzetes települési építészeti karakterjegyek
meghatározására és széles körű társadalmasítására.
A településkép védelme a település vagy településrész jellegzetes, értékes, illetve hagyományt őrző építészeti arculatának és
szerkezetének - az építészeti, táji érték és az örökségvédelem figyelembevételével történő - megőrzését vagy kialakítását jelenti.
A kézikönyv a - település természeti és épített környezete által meghatározott - településképi jellemzők bemutatásának és minőségi
formálásának eszköze.
Igyekszik feltárni és ismertetni a településen belül jól elkülönülő egyes településrészek arculati jellemzőit és azok értékeit, mind ezek
figyelembevételével szöveges és képi megjelenítés formájában javaslatot tesz a településképhez illeszkedő építészeti elemek
alkalmazására.
A Kézikönyv nem kötelezően betartandó előírásokat felsorakoztató rendelkezés, hanem elsősorban a települési döntéshozók és az
érintett lakosság tájékoztatását segítő, szemléletformáló kiadvány.
A jogszabályok útvesztője helyett röviden, lényegre törően és mindenki számára érthető módon igyekszik bemutatni településünk
környezetalakítással kapcsolatos előre mutató elvárásait.
A Kézikönyv meghatározza a település, településképi jellemzőit, a településképi szempontból egymástól jól elkülönülő településrészeket
arculati jellemzőikkel és értékeikkel, a településkép minőségi formálására vonatkozó javaslatokat, a településképhez illeszkedő építészeti
elemeket. Mindezekkel pozitív irányba szeretné terelni a jövőbeli építkezéseket.
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A településkép védelmét a Kézikönyv mellett lesz hivatott szolgálni az arra
épülő településképi rendelet is, mely jogszabályi formában fogja szabályozni
a településkép védelmének elemeit és a településkép alakításának
eredményes érvényesülését a meglévő építmények felújítása, valamint az új
épületek tervezése és kivitelezése során.
Az új jogszabályi előírások a településkép védelmének széles körű társadalmi
közreműködésen alapuló elvégzését tűzték ki célul, melynek a Kézikönyv
készítése során településünkön is igyekeztünk messzemenőkig eleget tenni.
Szeretnénk ezért hálás köszönetünket kifejezni mindazon lakosoknak,
szervezeteknek és közreműködő partnereknek, akik segítőkész, támogató
munkájukkal, javaslataikkal előremutató módon járultak hozzá a Kézikönyv
elkészültéhez.
A Kézikönyv elkészítésével azt a célt tűztük ki, hogy példaértékű és pozitív
irányú jövőbeli lehetőséget teremtsünk annak érdekében, hogy településünk
építészeti értékeit meg őrizzük és méltó módon hagyományozzuk át
utódainkra.
Bízunk benne, hogy az elkészült dokumentum elnyeri Kedves Lakosaink
tetszését és hosszú távon a kitűzött célt fogja majd szolgálni.
Fogadják szeretettel az új időszak első mérföld köveként, Balatonszőlős
község Településképi Arculati Kézikönyvét.

Mórocz László
polgármester
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2. A település bemutatása
Balatonszőlős e hatszáz fős kisközség festői természeti környezetben fekszik a Balaton-felvidéki Nemzeti Park kapujában, a SzőlősPécselyi medencében. Az idelátogatók egész évben élvezhetik a táj nyújtotta lehetőségeket kerékpáron, lóháton vagy gyalogosan. A
települést körül ölelő lankákról lélegzetelállító panoráma nyílik a Balatonra és a Tihanyi-félszigetre. A Balatonfüred és Környéke Borút
Egyesület nyitott pincéi a helyi borok mellett gasztronómiai élményekkel kínálják vendégeiket családias környezetben, harmóniában a
minden évszakban elbűvölő tájjal.

2.1 Rövid településtörténet
Balatonszőlős, a Tihanyi félsziget mögött, a Balatontól mintegy 6 km-re, az ún. Pécsely - Szőlősi medence keleti felében helyezkedik el.
Először 1121-ben említik hitelesen. Jelenleg használatos nevét 1758-ban olvashatjuk először.
A legkorábbi letelepedésre utaló nyomokat egész Balatonszőlős területén megtaláljuk. A jelenleg ismert legősibb településmaradványok
az újkőkor időszakából (i.e. III-IV. század) származnak. A szegényes telepmaradványok után a rómaiak nyomait már jóval markánsabban
lelhetjük fel. A Pécselyre vezető országút mentén egy római kori tanyagazdaság nyomait találták meg még a XIX. század végén. Récsey
Viktor 1891-es ásatását, 1961-ben a veszprémi múzeum szakemberei is igazolták.
A VI-VII. század homályos időszaka után, az avarok VIII-IX századi megtelepedése a következő stabil pont Szőlős történetében. A község
határától délre 1963-ban késő avar-kori temető, valamint a temetőhöz tartozó telep maradványait regisztrálták a régészek.
Az nem tudni, hogy a honfoglaláskor melyik nemzetség szállta meg ezt a vidéket, de az viszont bizonyos, hogy a IX-XIII. században - mint
az egész ÉNy-i Balaton-vidék - Balatonszőlős is királyi birtok volt. 1211-től a tihanyi apátság, majd 1222-től a veszprémi káptalan birtoka
volt. 1211-ben már falu.
A középkori Balatonszőlős a X-XIII. század idején nagyjából a mai település helyén állott. A régészek leletei alapján a Tói hegyen a késő
avar-kortól - VIII-IX. század - folyamatos, letelepült életmód található.
A XI-XIII. századi "adományozások és birtoklások során az eredetileg egységes királyi tulajdonában lévő birtokot művelő lakosság lassan
részekre vált szét. A királyi birtoklás végleges felbomlása után - a XIV. század elejére - a mai Balatonszőlős falut véve középpontul, a
földesúri birtokok az alábbi irányokban helyezkedtek el és vették körbe a települést. Északkeleti irányban a tihanyi apátság birtokai
terültek el. Ettől délre Balatonfüred irányába - Győr-hegy területén - a zirci cisztercita apátság volt birtokos. Ettől tovább délre - a
Balatonig - fehérvári káptalannak voltak birtokai. Ebben a körzetben - a Győr-hegytől délre magánbirtokok (Péter fia Sebestyén) és a
zalavári apátságnak földjei területek el, míg a nevezett hegytől nyugatra részben magánbirtokok (Arnold ispán és Valpod fiainak földjei),
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valamint Dénes ispán, illetve az almádi apátság birtokai húzódtak. A mai községtől délnyugatra pedig a veszprémi káptalan birtokai
terültek el. Ettől délre korábban az Orosz nevű úrnak a földjei voltak, melyek aztán a - tihanyi apátságnak alárendelt - oroszkői remeteség
birtokába kerültek."
Tehát számos kisebb uraság mellett a két legjelentősebb földesúr Szőlősön a veszprémi káptalan és a tihanyi apátság volt.
A várháborúk éve Veszprémet és környékét sem kerülte el. 1552-ben - miután a török elfoglalta a veszprémi várat - a királyi hadvezetés
megkezdte a vidék védelmére Vázsonykő és Tihany korszerűsítését, erődítését. Ennek megfelelően a környező falvak lakossága – így a
szőlősiek is - a kötelező várépítési robot keretében Tihany erődítési munkálatain dolgoztak.
Annak ellenére, hogy a magyarok 1566-ben visszafoglalták Veszprém várát, a törökök továbbra sem mondtak le erről a területről. A
szőlősiek tehát továbbra is fizették a török
adót (is). A XVI. század további részében az
öldöklés, menekülés és a nyomor jellemzi a
területet. XVI-XVII. században, sőt még a XVIII.
század első két évtizedében is előfordult, hogy
Szőlős többször is elnéptelenedett.
A
török
háborúkat
követő
Rákóczi
szabadságharc elkerülte Szőlőst és vidékét.
Ám mindennek ellenére a török és kuruc
harcok után - még a középkori mértéket véve
is - nagyon gyér volt a lakosság száma.
A XVIII. század közepén egyre nagyobb
mértékben növelték Szőlős lakosai - mind a
földbirtokosok, mind pedig a jobbágyok - a
szőlőket, elsősorban irtásföldek formájában.
Az
1750-es
évek
Habsburg
gazdaságpolitikájának
megfelelően
a
Dunántúlnak erre a részére is érkeztek német
telepesek. 1755-ben már megjelentek a
Hidegkúton megtelepedett svábok Szőlősön,
hogy a kis-szőlősi hegyen szőlőt műveljenek.
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Az 1770. év jelentős fordulatot hozott a falu életében. Megérkezett az első (református) tanító Tokaji Sámuel személyében, aki írást,
olvasást és valamicske aritmetikát tanított a falusi gyerekeknek. Az 1863-ig nem volt katolikus iskola a településen, ezért őket is a
református lelkész tanította (vagy nem
járatták iskolába a gyermeket a szülők).
Az
1848-49-es
forradalom
és
szabadságharc Balatonszőlősön is talált
olyan hazafiakat, akik önként vonultak
hadba a hazáért. Tizennégy bátor férfi
1848 őszén jelentkezett katonának a zalai
47-es és 56-os honvédzászlóaljakhoz. A
szabadságharc hadi eseményei sem a
környéket, sem a falut nem érintették.
1856-57
folyamán
Szőlősön
is
megvalósította a Habsburg uralkodóház a
birtokrendezési elképzeléseit. Ennek
megfelelően, 1860-as évek közepétől, a
faluban is a magánparaszti kisgazdaságok
váltak uralkodóvá. Újabb jelentős
változást az 1890-93-as nagy filoxéra vész
hozott, mivel a település környékének
teljes
szőlőállományát
elpusztította.
Többek között ez indokolja Kis-Szőlős
nagy népesség csökkenését, és a lakosság
jelentős pénzügyi gondjait. 1894-től megkezdték a kipusztult szőlők helyére az új fajták telepítését.
1907. december 1-jén lezajlott a község új (református) iskolájának ünnepélyes átadása. Az 1930-as évektől a faluban működő két
felekezeti elemi népiskolát (református és római katolikus) összevonták. Ettől kezdve egészen 1948-ig osztatlan iskolaként működött egy
tanítóval, csak hittanórákra vált szét a tanulócsoport.
Az 1910-es nagy országos népszámlálás eredményeként a falu lakosságán kívül összeírták a község teljes határának területét, ami 2228
katasztrális hold volt ekkor. Lakossága 386 fő. Az első világháború előestéjén a település hadköteles férfilakossága a nagykanizsai magyar
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királyi 20. honvéd gyalogezredbe vonult be. Szőlős lakosságának számához képest jelentős áldozatokat követelt a háború, mert 19 férfi
halt hősi halált 1914-1918 között. 1926. december 16-án a református templom falán emléktáblát helyeztek el tiszteletükre.
A két világháború közötti időszaknak két
jellegzetes színfoltja volt Szőlősön: a népi
színjátszás és a községi tűzoltó egyesület. A
színjátszásnak már korábbi hagyományai is
voltak, és már az 1920-as évek elején
dalárdával büszkélkedett a falu.
A második világháború csak az 1942.
február-márciusi mozgósításkor érkezett
meg a településre. A hadköteles
férfilakosság zömében a soproni 4. honvéd
gyalogezred részét képező 4/III. és 34/III.
veszprémi zászlóaljakkal - a 2. magyar
hadsereg alárendeltségében - került ki a
keleti frontra. A szőlősi honvédek zöme a
doni hídfőcsatákban és az urivi áttöréskor
haltak meg. A községet a német csapatok
1945. március 25-én vonultak be a faluba.
A harcokban több katona és két polgári
személy vesztette életét.
1945 tavaszán és nyarán megindult a
birtokosztás Szőlősön is. 1948 októberében
A
Veszprém
Megyei
Földhivatal
felszólította a község elöljáróságát, hogy
zárja le a földreformot.
1948-ban
megkezdték
az
iskola
államosítását, majd 1950. március 9-én az
államosítási bizottság alá is írta a jegyzőkönyvet. Az iskolában - egy rövid időszaktól eltekintve - csak alsó tagozatos diákokat oktattak.
1956-os forradalom idején a faluban jelentősebbnek mondható események nem történtek. Az 1957. júliusában meghirdetett
agrárpolitikája szerint itt is megalakult a mezőgazdasági termelőszövetkezet, mely az „Egyetértés” Tsz elnevezést vette fel, és 1959.
9
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február 22-től 1960. augusztus 31-ig működött. Ezt követően, három környező község három kis mezőgazdasági termelőszövetkezete
egyesült: a Balatonszőlős Egyetértés Tsz, a Balatonfüred Kisfaludy Tsz és a Balatonarács Lóczy Lajos Tsz. Az egyesülés új elnevezése:
„Balatonfüred Kisfaludy Mgtsz lett."
A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1963. január 1-jével kiadott utasítása értelmében közös községi tanácsot szerveztek
Balatonfüred és Balatonszőlős községeknek - Balatonfüred székhellyel. 1963. július 13-án határozat született arról, hogy Balatonszőlősön
vb-kirendeltség lép életbe. 1971 után - Balatonfüred várossá nyilvánításával Szőlős, Pécsely központú közös községi tanács irányítása alá
került. Szőlősön továbbra is megmaradt a vb-kirendeltség.
1974. egy újabb fordulópont az iskola és Szőlős történetében. 1974. december 16-án véglegesen kiürül a balatonszőlősi általános iskola,
mert a körzetesítési folyamatnak megfelelően a továbbiakban az alsó tagozatos tanulók is Pécselyen folytatják tanulmányaikat.
1990-ben Balatonszőlős újra önálló önkormányzattal rendelkező község lett. 1991. év legjelentősebb lépése az volt, hogy megkezdték a
falu egészséges vízzel való ellátását, vagyis a vezetékes vízrendszer kiépítésének előkészítését és megvalósítását, ami 1992-ben
megvalósult.
1992-ben a faluban megalakult a Földrendező Bizottság. Az első árverésre 1992. október 26-án került sor Szőlősön.
Utoljára 1992-ben - a lakók kérésének megfelelően - a katolikus temetővel szemben nyitott új utcát az önkormányzat. 2004. nyarán újabb
utcát nyit az önkormányzat, ami a Fűzfa utca nevet kapta.
2000-ben a falu csatornahálózatának kiépítése is megkezdődött. 2003 nyarától lehetőség van a településen a szennyvízhálózatra való
rákötésre.
2.2

A táj

Balatonszőlős a Szőlős-Pécselyi-medence keleti felén terül el, a
medence-alji részeken vízjárta élőhelyeket, művelt szántókat, a
falu felett emelkedő, javarészt triász korú mészkövek és
dolomitok alkotta hegyeken szőlőt, kerteket és erdőket találunk.
Vizekben bővelkedik, több forrás indul a területről a Balaton felé.
A Sóskút-forrás nevét a szőlőhegyként élő Sós-kúti dűlő is őrzi.
Tótvázsony felől a Hajagos-völgyön át érkezünk, kimagaslóan szép
természeti környezet gazdagítja a szurdokvölgyeket: a Hidegkútiséd útján és a Malom-völgyi-séd mentén egyedi hangulatot
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észlelhetünk. Változatos felszíni adottságok, sokrétű domborzat mutatja a területet felépítő kőzetek változatosságát az idők során zajló
lepusztulás eltérő ütemén keresztül.
A falu belterületétől Hidegkút és Tótvázsony irányában alakultak ki a medence felé lefutó hegyoldalakon a szőlőhegyek. Az egykor szebb
időket élt szőlőterületek a falu házaitól indulva, a műút két oldalától szinte a hegytetőkig felkúszva láthatók, képük átalakult.
A vékonyabb termőréteggel rendelkező magaslatok általában erdővel borítottak, gyepes, bokros területek váltakoznak a mezőgazdasági
műveléssel nem érintett részeken. Jellemzően sztyeprétek és kasztbokorerdők alakultak ki itt.
A kimagasló jelentőségű szőlőhegyi kultúrtáj meghatározó elemei a szőlők közé épült pincék, présházak, melyek közül Balatonszőlősön
számos máig álló értékes épületet jegyezhetünk. A népi építészet sajátos megoldásait tükröző, esztétikailag és néprajzi szempontból
érdekes épületek megőrzése kiemelten fontos a település és az egész Balaton-felvidék számára.

12

2.3
Településkép
A településképet az épített elemek, és a zöldfelületek, együttesen alakítják. Balatonszőlős minden szempontból figyelemreméltó képet
mutat. Az épületek jellemzően földszintesek és magastetővel készültek. A települést a környező dombok vonulatai veszik körül.
Sajnos egyre kevesebb azon épületek száma - népi lakóházak - melyek a XVIII-XIX. században épültek, ezért a meglévők sürgősen
védelemre szorulnak, hogy emlékként megmaradhassanak az utókor és a település számára egyaránt.
Az egykori településképbe bevegyülnek a huszadik század épületelemei.
Új beépített területekkel találkozunk a Balatonfüredről érkező út keleti oldalán, és a temetővel szembeni területen.
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2.4 Településkarakter
A településen felszín közelben található kőzetek változatossága, a geomorfológiai sajátosságok és a környezeti tényezők hatásai
változatos képet eredményeznek Balatonszőlősön is.
Balatonszőlős területének jelentős része szőlőkataszterbe tartozik, I. besorolásúak.
A falu házaitól közvetlenül indulnak a szőlővel hasznosított parcellák, a Csibe-hegyen át az Új-hegy felé, a műúttól keletre a Sós-kúti dűlőn
keresztül váltakoznak a művelt vagy kevésbé gondozott területek néhol régi pincékkel, nagy számban nyaralókkal. A közúttól nyugati
irányban magasodik a Kis-Gella és a Nagy-Gella tömege, utóbbi a környék legmagasabb egysége. A hegyek alsó és középső részén él a
szőlőművelés, a felsőbb régiók inkább üdülési funkciót töltenek be, az épületállomány vegyes összetételű és többféle arcot mutat.
A szőlőfeldolgozás, bortárolás céljára emelt, leginkább szórtan, de helyenként sorban telepítve elhelyezkedő épületek változatos
alaprajzúak, többnyire a szintvonalakra merőlegesen, a lejtők irányába nézve emelték ezeket. A tájkarakter szempontjából fontos, hogy
megelőzzük a szőlőhegyi léptékbe nem illeszkedő, túlméretezett vagy formájában, arányaiban elrugaszkodott épületek létrejöttét.
A külterület épületektől mentes térszínein természetvédelmi szempontból értékes élőhelyeket találunk, köztük vízjárta térségeket,
melyek a védett növény- és állatfajok számára kulcsfontosságúak.
A Sós-kúti dűlőnél, a hegy felső részén jó minőségű helyi kőzetanyagot fejtenek, a kőbánya eredményezte tájseb messziről virít.

3. Örökségünk, a településképi szempontból meghatározó építészeti, műemléki, táji és természeti értékek,
településképi jellemzők
3.1 Építészeti értékek a belterületen – védett műemlékek
 a református templom: Balatonszőlős első fatemploma kb. 1309-1313 körül, míg kőtemploma valamikor az 1330-40-es években
épülhetett. A templom konkrét említése 1343-ból való, míg plébánosát csak 1373-ban nevezik először. A XVI. század második felében a
Balaton-felvidéken is gyorsan terjed a kálvini reformáció. 1576-tól egyértelműen bizonyítható, hogy van református lelkésze a
településnek. A korábbi – középkori – templomot a megújult hit hívei lefoglalták a maguk számára, és jelentős mértékben átalakították.
Amikor 1978-ban elvégezték az alacsony kőfallal körülvett középkori templom régészeti kutatását, a feltárt padlószint alól előkerült egy
korábbi épület alapfala. A hajónál keskenyebb, egyenes záródású szentély még a XIII. századi, első építkezés nyomvonalát őrzi (a
helyreállított padlóburkolaton téglasor jelzi). A korai gótikus stílusban végzett XIV. századi bővítés különlegessége a hajó déli oldalához
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csatlakozó torony, amely a bejárat fölé magasodik. A sarkain támpilléres,
boltíves toronyalja előcsarnokot képez, az emeleten szintén középkori ablak
kőkerete látható. A törökvész idején megrongálódott építményt maguknak
renováló protestánsok lebontották a minden bizonnyal sokszög alaprajzú
szentélyt, a keleti oldalt egyenes szakasszal toldották meg, majd 1796-ban
beboltozták a belső teret. Ekkoriban készült a torony barokk sisakja is. A
XIX. században a gyülekezeti terem mindkét végére karzatot építettek; az
új, tágas ablakokat 1943-ban vágták a déli falba.
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 Lakóház – Fő út 4 /hrsz.: 6/
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Lakóház és gazdasági épület – Fő út 70 /hrsz.: 150/
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3.2 Építészeti értékek a külterületen - Védett műemlékek:
A szőlőhegyi épületállomány gazdagsága, népi építészeti jelentősége ellenére
még nem kerültek védelem alá az épített örökség meghatározó,
kulcsfontosságú elemei, a hagyományos képet mutató pince-présházak.

3.3

Természeti, táji értékek

Balatonszőlős változatos adottságai az élőhelyek, és ez által az élővilág
sokszínűségét eredményezik. A területen jelentős a védett növény- és állatfajok
előfordulása.
A Balaton-felvidéki Nemzeti Park területéhez tartozó tájrészletek gondozása,
élőhelyvédelme folyamatos feladat, a sérülékeny kultúrtáj egyensúlyának
megtartása kulcsfontosságú, ezért az alázat és az értékek védelme, a tájba
illeszkedés alapvető elvárás a településhez kötődők
felé.
A településen nagy számban törnek fel a
természetvédelmi törvény alapján védett források. A
karbonátos kőzetekbe vágódott szurdokvölgyek
páratlan élménnyel ajándékozzák meg a kirándulókat.
A táj összetett természetű fogalom, a még
érzékelhető harmónia, látható szépség a természet és
az ember fenntartható együttélésének tükröződése.
Jellegzetes, egyedi, különleges látványképek állnak
előttünk, varázslatos panoráma tárul fel a település
szőlőhegyeiről.
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A Balaton-törvény szerint a szőlőhegyi területek nagy része térségi jelentőségű tájképvédelmi terület övezetébe tartozik.
Az évszázados szőlőműveléshez kapcsolódó, antropogén eredetű geológiai „jelenség”, a szőlőkből kiforgatott terméskövek felhalmozása a
területen szokásos és elterjedt. A kikerülő köveket általában a földrészlet határokra halmozták, határmezsgyét építettek belőle.
 Tájhasználat, a szőlőhegyek jelentősége
A település neve is elárulja, hogy a
szőlő, a szőlőhegyek jelentősége
rendkívüli, a község múltja és jelene,
kedvező
esetben
jövője
a
szőlőtermesztéssel, borkészítéssel
szorosan
összefügg.
A
tevékenységhez kapcsolódó örökség
halmazán belül fontos szerep jut az
épített értékeknek, melyek a táj
karakterét a művelési formák
mellett leginkább meghatározzák.
A tájhasználat változásait jól
követhetjük a katonai felmérések
térképein, és a XIX. század közepén
készült kataszteri térképen. A
település karakterét meghatározó és
tájképi értékét legjelentősebben
befolyásoló szőlőhegyek kialakulása
több évszázadra vezethető vissza.
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Az első katonai felmérés térképén jól elkülönülnek a szőlőterületek, a
mai szőlőhegyek többsége szépen kirajzolódik.

A második katonai felmérésen az utak és az épületek is jól láthatók.

A harmadik katonai felmérésen már több helynév szerepel.
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Nagy jelentőséggel bír az 1858-as kataszteri térkép, mely részletes pontossággal ábrázolja a parcellákat. Ezen a máig megmaradt és a
felmérés évében már álló épületek beazonosíthatók.
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A táj összetett természete miatt azonos
fontosságúak a természeti képződmények mellett a
kultúrtörténeti értékek. Az ember tájalakító
tevékenysége a szőlőhegyekben a tájhasználat, a
művelés és a kapcsolódó építmények, a szellemi,
néprajzi örökség és hagyományok összhatásában
nyilvánul meg. Az emberi munka formálta művelt
természeti környezet, a kialakult kultúrtáj apró, de
jelentős értékeiből áll össze a megismételhetetlen,
egyedi egész.
A birtokhatárok jelzése gyanánt a határok mentén
előfordulnak a földből kikerült kődarabok alkotta
határmezsgyék, kőrakások-sáncok. Kiemelkedő
szerepe van a szőlőhegyeken a vízkivételi helyeknek,
a kutaknak is.
A természeti képződmények fontos csoportját
képezik a biológiai tájértékek közül az árnyat
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adó diófák, gyümölcsösök, szép alakú idős faegyedek. Földtudományi, vízrajzi értékek is párosulnak ezekhez. Az egyedi értékek mellett
tájképi, esztétikai értékeket is érzékelhetünk egy adott helyről feltáruló panoráma, jellegzetes látkép, hagyományos összkép látványa
által.
 Szőlőhegyi épületek- pincék, présházak
Területünkön a szőlő feldolgozása, a bor készítése és tárolása a hegyeken történt, ez magyarázza a szőlőhegyi épületek eredetileg is nagy
számát. A pinceépítés már a XIV. században megindulhatott kőpincék létrehozásával, a ma is álló értékes épületek egy része a XVIII.
században, többsége a XIX. század folyamán épült.
Laposa József lényeges mondatai kívánkoznak ide:
„A Balaton- felvidéki szőlőhegyek termesztéskultúrája, népi építészete történeti, nemzeti, esztétikai szempontból egyaránt kimagasló
értéket jelent és az épületek kapcsolata a tájjal, környezettel a mai építészet és környezetalakítás számára is rendkívül tanulságos. Ezek az
épületek pótolhatatlan ismeretek hordozói és a paraszti, népi kultúra legösszetettebb tárgyai.
Az elmúlt századok emberei a technikai tudás és gazdasági
fejlettség alacsonyabb fokán szorosabb kapcsolatban éltek a
környezetükkel. Számukra a természet, a környezet alapos
megismerése és törvényeihez való alkalmazkodás létfeltétel
volt. A szőlőbeli épületek különbözősége egyrészt a
változatos természeti adottságokból, másrészt a gazdaságitársadalmi különbségekből fakadt.”
Az építőanyagok jellege, az építés módja, és a kiszolgálandó
funkció alapjaiban meghatározzák az épületek sajátosságait.
A terepbe illesztés, a vastag kőfalak felépítése sajátos
viszonyt teremt a természeti környezettel, így a tájhoz
szervesen kapcsolódó, ahhoz illeszkedő méretek, formák és
arányok keletkeznek.
A legegyszerűbb típus a kőből boltozott pince, melyre szép
példákat találunk Szőlősön.
Gyakori a présházzal bővült, kétosztatú épület, nyeregtetővel
fedett présház résszel és földdel takart boltozott pincével. Az
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adottságok függvényében a bejáratot az épület elülső homlokzatán
vagy oldalt helyezték el.
A préstérből és pincerészből álló, egyszerűbb épületek nagy része
egészében tetővel fedett, sajátosságuk, hogy kifejezetten gyakori a
vakolatlan kőfal előfordulása. A helyben fejtett, jó adottságú, világos
színű mészkőből épített pincék szinte ragyognak a domboldalakon.
A háromosztatú, szobával bővült épületek szintén képviseltetik
magukat.
Az egyszintes épületek mellett fontosak a büszke tekintetű kétszintes
présházak. A legtöbbször teljes hosszában alápincézett épület felső
szintjén a szoba, présház vagy konyha húzódik. Oldalt nyíló bejáratuk a
konyha vagy présház részbe vezet, tekintélyes hosszúságú pincéjükbe
pedig általában az elülső homlokzat felől juthatunk. Az alsó szinten
dongaboltozatos présház és pince, vagy csak pince foglal helyet.
A településen jelentős az átépített épületek száma, de egyedi
agrártörténeti tájértékként jegyezhető, és védelemre is érdemes
szőlőhegyi épületek is alakítják a hegyek arculatát. Sajnos védett
műemléket nem regisztráltak itt, bizonyára hiányos volt a terület
felmérése. Összegezve a szőlőhegyi épületállományról elmondható,
hogy az épületek jellege, megjelenése nagyon vegyes és helyenként
már sűrű, a tájkép szempontjából kedvezőtlen a beépítettség. A
hajdani rengeteg épületből, kisebb présházból sok elpusztult, és
meglepően sok az épületromok száma, ezek évről évre olvadnak bele
aláhulló köveikkel a természetbe.
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A hagyományos tájkép
szempontjából esztétikailag
nem túl előnyös, az utóbbi
évtizedek alatt kevésbé
átgondolt
kivitelű
épületekkel is találkozunk,
ezek
átépítésekor
figyelembe kell venni a táji,
népi
építészeti
sajátosságokat és lehetőleg
javítani a megjelenésükön.
A felújítások tekintetében
több jó példa látható, az új
építések nem minden esetben illeszkednek a már kialakult képbe.
Az épületek közelébe érve legszembetűnőbb az arc, mely lehet egyszerűen vagy
gazdagon díszített. Nyeregtetős, oromfalas kialakításuk lehetőséget ad macskalépcsős
lezárásra, padlásszellőzők és
vakolatdíszek
alkalmazására.
Az
oromfalakon jellemző a
keretbe foglalt évszám, monogram, melyet egyéb motívumok is
kiegészíthetnek.
Tagolásként gyakran használnak a falmezőtől felületi kialakításban eltérő
vagy más színben húzódó vakolatsávokat, amely már önmagában
hagyományos díszítést eredményez. A nyílászárók körül szintén végighalad a
vakolatkeret.
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4.Településképi szempontból meghatározó, eltérő karakterű területek lehatárolása, a településkép,
arculati jellemzők és településkarakter bemutatásával
4.1 A történelmi település területe – Ó falu / A Fő
utcához tartozó ingatlanok, észak felé a Templom utcáig, a Pille
utca, a térkép szerint lehatárolt területen belül /

a terület: a területet a XIX. századi kataszteri térkép
alapján határoltuk le. Az egykoron egyutcás település mai Fő
utcájának vonalvezetése jól beazonosítható. Érdekessége, hogy az
egykori utca nyugatra haladva, markáns kanyarral délnek fordul.
Ezt az irányváltást valószínűsíthetően a domborzati viszonyok
okozhatták. De lehetséges, hogy a települések közötti kapcsolat,
hiszen a délnek forduló úton haladva – föld út – ma is Aszófőre
juthatunk. Még a kelet-nyugati irányú út mentén mély
szalagtelkek húzódnak, addig az észak-déli irányú szűk utcácska
két oldalán kis területű telkek sorakoznak.
A terület épületei igen vegyes képet mutatnak. sajnos egyre
kevesebb a régi paraszti építészeti emlék, így megóvásuk fontos
feladat. A XX.század kezdetének idején, még megtartották az
épületek az eredeti alaprajzi elrendezésüket. Majd az évtizedek
múlásával először a szabadkonyha kéménye tűnt el, amit
födémmel zártak le, majd az utcai oldalon a két kisebb ablakot
kicserélték egy nagyobb, háromosztású, redőnyös ablakra. A 60-as
70-es sátortetős kockaházas időszakából ide is jutott néhány
darab, de szerencsére nem vált általános formává.
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 a közterület: mint a település fő utcája, burkolt, rendezett, nem rég készült el a térköves járda.
 a telkek: Még a kelet-nyugati irányú út mentén mély szalagtelkek húzódnak, addig az észak-déli irányú szűk utcácska két oldalán kis
területű telkek sorakoznak.
 a házak: az épületek a telekformának megfelelően hosszházasok - ahol a lakóépület mögött, velük egy vonalban a gazdasági épületek
épültek – illetve a kisebb mélységű telkek esetében rövidebbek – itt a gazdasági épület vagy befordul az épület mögött, vagy vele
szemben helyezkedik el. Az ingatlanon lévő épületek mindkét esetben tégla alaprajzúak, nyeregtetősek, melyek gerince az utcára
merőleges. Tornácuk nincsen, bejáratuk az udvari homlokzat síkjából kissé vissza ugrik.
 a kerítések: helyi sajátosság, hogy a tömör, kőből rakott testes kerítés alacsony ~1,0m magas. Fedköve kőből készül. Az alacsony „kőfal”
egyetlen nyílása a nagykapu, melynek része a kiskapu is. A kapu két oldalán kőbástya van. A későbbi, beépítéseknél már a tömör fal
megnyílik és a kőpillérek között – a magasságot tartva – „lécmezők” készülnek.
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földdel fedett pincék a belterületi ingatlanokon: az Ó-falu területén több
helyen, de főleg a déli irányú szűk utcácskában – Fő utca - máig megmaradtak a
földdel fedett pincék. A pincék hossztengelye az utcára merőleges, hátfalukkal
támaszkodnak a telekhatárra.

a részletek: kerítéselemek, nyílászárók, kémények , homlokzati vakolat
díszek
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A terület középületei, értékei, a helyi védelemre vonatkozó javaslat:
A terület középületei:

 Közös önkormányzati hivatal kirendeltsége:
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 Közösségi ház és könyvtár:

 A II. világháborús emlékmű
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Az épületek és építmények fennmaradása érdekében, helyi védelemre tett javaslatunk a XIX. századi / 1856/ kataszteri térképen
fellelhető, és napjainkban is beazonosítható, még eredeti állapotában – vagy részlete – meglévő épületekre vonatkoznak.

Ez alapján a lehatárolt területen védetté javasoljuk:

 Lakóépület - Pille utca /hrsz.: 172/2 /

 Földdel fedett pince – Pille utca 83.sz. /hrsz.: 168 /
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Lakóépület – Fő út /hrsz.: 184/3 /



Lakóépület: Fő út /hrsz.: 35/
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 Lakóépület: Fő út /hrsz.: 35/
 Lakóépületek - Fő út /hrsz.: 156; 155/1 /
 Katolikus templom – Fő u. /hrsz.: 131/1 /
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Lelkész lakás a templomudvarban – Fő út /hrsz.: 96 /

 Lakóépület – Fő út /hrsz.: 99/1 /
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Lakóépület
és
földdel fedett pince – Fő
u. /hrsz.: 92/1 /


földdel
fedett
pincék a Fő utcában
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köztéri kút
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4.2 Az új beépítések /Cserényhegyi utca, Árok utca, Malomrét utca, Fűzfa utca /

a terület : A település új beépítéseihez a területeket
a 80-as években kezdték kiosztani. Ekkor épülhetett
be a Cserényhegyi út területe a korszak két,
háromszintes magastetős épületeivel, majd a
Malomrét egyoldalas utcája következett. Az 1992-es
évben új utcát – Árok utca - nyitottak meg a
temetővel szemben. 2004-ben pár házzal új utcácska
nyílik a Malomrét utca végénél. Mára úgy tűnik
lelassult az építési folyamat, bár új, üres telkeket
nem is nagyon találunk.
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a közterületek: rendezettek, de még fejlesztésük szükséges.
Az Árok utca

Játszótér az Árok utcában

A Cserényhegyi utca

A Malomrét utca
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a telkek:

Mindegyik terület tervezett utcákból és lakótelkekből áll, melyeken
oldalhatárosként épültek az épületek. Az előkertek egységesen 5
illetve 10 m mélységűek.

 az épületek: utcára merőleges nyeregtetősek. A Cserényhegyi
utcában nem ritka a háromszintes /pince, földszint, tetőtér/ még a
Malomrét utcában és az Árok utcában a kétszintes /földszint,
tetőtér/ kialakítás jellemző.

 a
k
e
r
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 a kerítések: a helyi szabályozásnak köszönhetően az utcákban valamennyi kerítés lábazatos, a kerítés mezőket pillérek válasszák el
egymástól. Itt-ott megjelenik a magas sövény is mint kerítéselem.
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4.3 Külterületi rész
A történelmi szőlőhegyek és szőlőműveléssel hasznosított területrészek /Csibe-hegy, Új-hegy, Öreg-hegy,
Nagy-Gella, Kis-Gella, Penke, Sós-kúti dűlő /
A település szőlőhegyei eltérő műveltségű és beépítettségűek, de karakterüket tekintve hasonló területek. A borvidéki termékleírás
térképmelléklete a következő dűlőket különíti el: Gella, Öreg-hegy, Penke, Sós-kút, Dobogó, Száka. A szőlőhegyek képét befolyásolja az
adott területegységre eső épületszám, az épületek minősége, a parcellák hasznosításának módja, a művelés típusa, az elhagyott, bozótos
területek részaránya. A hegyek szerkezetébe való beavatkozás negatív hatást eredményezhet, a területek további darabolása csak úgy,
mint a teljesen új épületek építése, és a tájidegen objektumok mint pl. az úszómedence létesítése, kerülendő.
Laposa József nyomán összhatás szerint azok a szőlőhegyek, ahol az átalakulás már
olyan nagymértékű, hogy igen kevés az esély a szőlőhegyi jelleg megőrzésére,
visszaállítására, megjelenésében, összhatásában kedvezőtlen vegyes tájhasználatú
„szőlőhegyek”-nek minősíthetők. Azokat a szőlőhegyeket, szőlőhegyi tájrészleteket,
ahol a terület termelési, történeti, építészeti adottságai kedvezőek, és a káros
folyamatok
megállításáraegyedi,
szigorú
szabályozással- még
láthatunk
esélyt,
azokat
„kiváló
dűlőként”
kell
számon tartani és
kezelni.

43

A faluhoz legközelebb eső Csibe-hegyi és Új-hegyi területek képe
vegyes, a művelt szőlők aránya viszonylag kedvező. Az épületek
átépültek, a területek darabolódása is megfigyelhető. A
nyaralófunkció tért hódított, erőteljesen átalakuló területek ezek.
A Sós-kúti dűlőben elhagyatott, műveletlen területek valamint jól
művelt, és új telepítésű szőlők váltakoznak. A Balatonfüred felé eső
részen jóval kevesebb épület áll, ezek egy része kivételesen értékes.
Szép példákat is találunk, igényes és tájképbe jól illeszkedő felújítások
formájában.
A hegy felső részén működik a kiváló építőkövet adó kőbánya. A
környező pincéktől, nyaralóktól kiváló panoráma nyílik a Tihanyifélsziget, a Balaton illetve Pécsely irányába.
A Kis-Gella hirtelen emelkedik a műút felől, ezen az oldalon sajnos a
tájképbe durván belerondít a nagyfeszültségű vezeték útja, a
kapcsolódó műtárgyakkal, oszlopokkal. Ez a körülmény sajnos mind a
medence felől, mind a hegyekről letekintve erőteljes negatív hatást
gyakorol a tájképre, és így a szemlélőre. A hegy a vegyes
épületállománnyal üdülés által már fokozottan érintett kategóriába
tartozik, itt a turisztikai fejlesztések is megjelentek, vendéglátó
egységek működnek. A terület sajátosságaiból adódóan több,
nagyobb összefüggő területű szőlőültetvény kaphatott itt helyet. A
régi birtokszerkezet, tájhasználat képe a még látható rompincék
alapján következtethető. A pusztuló vagy már majdnem teljesen
elpusztult épületek száma itt kifejezetten nagy.
A pécselyi határnál magasodó Nagy-Gella büszkélkedhet a környéken
a legmagasabb csúccsal, 416 méterrel. A hegy legfelső pincéitől tiszta
időben jól láthatók a Mecsek vonulatai. Az épületek nagy része
átépült, sajnos nem mindegyik őrizte meg értékeit. Pár résház még
hagyományos képet mutat, ezeket meg kell óvni, hiszen az egyedi
értékek elveszítésével a település identitása gyöngül.
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A rendeltetésszerűen használt, szőlőműveléssel hasznosított
földrészletek mellett parlagon hagyott területek keltenek szomorú
érzést, és a szőlőt nélkülöző, díszkertnek nevelt növényborítás látványa
sem minden esetben kedvező. A tájba illeszkedés eléréséhez
használjunk őshonos növényeket, melyek a szőlőhegyre jellemzőek, az
adott talajon és mikroklímán fejlődésük erőteljes és a természetes
növénytársulástól nem idegenek.
A Pécsely felé eső, Öreg-Gella alatti szőlőhegyi rész az Öreg-hegy, mely
még bővelkedik értékes épületekben. A terület műveltsége itt jónak
értékelhető, a felső parcellák már itt is beerdősültek. Az összkép
harmonikus, nyugodtságot áraszt a szőlősorok látványa pincékkel
tűzdelve.
A Penke nevű területrészen kevésbé maradtak népi építészeti értékek,
és az átépítések egy része sem túl esztétikus.
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A külterület értékei, a helyi védelemre vonatkozó javaslat:
 Tévald (Tévalt)-féle présház, Sós-kút 037/3 hrsz.

Kivételes értéket képviselő, gazdagon díszített présház, nagyméretű pincével.
Elbeszélések szerint egykor a betyárok búvóhelyeként szolgált. Védendő, sürgősen
hasznosítandó érték.

 Pince-présház, Sós-kút 049/27. hrsz
Kivételes értéket képvisel ez a kétszintes épület, elöl pincelejáróval. Cseréppel fedett,
kéménye hangsúlyos és gyönyörű. Oromzatán vakolatdíszekkel büszkélkedik, rajta FA
1869 felirat látszik. Megőrzendő tájelem!

 Pince-présház, Sós-kúti dűlő 553. hrsz
Évtizedek óta elhagyatott ez a pusztuló présház, pedig a maga egyszerűségével és
tájba simuló képével a környék legjelentősebb értéke. Istállóval bővítették, teteje
cseréppel fedett, mára hiányos. Kéménye meghatározó tájelem, értékőrző felújítása
kulcsfontosságú.
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Pince-présház, Sós-kúti dűlő 042/2. hrsz
Egyszerű és nagyszerű pince-présház. Bejárata elölről nyílik, formája, méretei
megtartandók.



Présház, Új-hegy 344.hrsz
Pusztuló, jellegzetes szőlősi présház elhanyagolt területen, még menthető
állapotban.



Présház, Új-hegy 366. hrsz
Tipikus kétosztatú, földdel takart pincéjű haldokló épület az út mentén.
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 Présház, Új-hegy 412. hrsz
Kétosztatú, út mellett álló, cseréppel fedett kedves épület. Ajtaja ősi, szép kivitelű.

 Présház, Penke 630. hrsz
Értékőrző felújításon átesett, példásan megőrzött épület. Kis mérete ellenére sok
dísszel bővelkedik, oromzata macskalépcsős, mely a területen gyakori és jellegzetes.

 Présház, Penke 657. hrsz
Egyszerű és nagyszerű épület, cseréppel fedett présház-résszel és földes boltozott
pincével.
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 Présház, Penke 733.hrsz
Cseréptetős, közel eredeti állapotában fennmaradt, kivételesen értékes épület.
Rendeltetése hagyományos, régi ajtaja megkapó. Oromfalán a szellőzőnyílás alatt
méretes vakolatdísz körvonalazódik, az évszám 1826-os (!).

 Pince-présház, Öreg-hegy 786.hrsz
Népi építészeti szempontból kiemelkedő, elbűvölő épület. Teteje náddal fedett,
vakolatlan kőfala szépen mutatja a helyi kő sajátosságait. Iszlinges kialakítású, védendő
tájérték.

 Présház, Öreg-hegy 830. hrsz
Arányait, formáját tartó, macskalépcsős présház, szép ablakkal.
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Présház, Nagy-Gella 875. hrsz
Megújított, de eredetihez közeli képet mutató épület, egyszerű kivitelben. Bejárata
oldalról nyílik, kiemelkedően szép, mértani mintázatú.

 Présház, Nagy-Gella 856. hrsz
Kissé átalakított, de értékőrző épület, kivételes panorámával, szép természeti
környezetben, immár szőlő nélkül.

 Présház, Kis-Gella 071/37. hrsz
Egyedi értékű, jellegzetes présház szép oromzattal, kissé elhanyagolt környezetben.
Okvetlenül megtartandó, védendő!
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Présház, Kis-Gella 915.hrsz
Erőteljesen pusztuló, pirosas színnel ékeskedő, szép formájú épület. Részletei is
értékesek, megmentendő agrártörténeti tájérték.

5. A településkép minőségi formálására vonatkozó ajánlások;
A továbbiakban a lehatárolt területekre vonatkozóan fogalmazunk meg olyan ajánlásokat, melyekkel a meglévő épületek esztétikus
felújítását, az új épületek településképbe történő beillesztését kívánjuk segíteni.
A területeken megjelenő jó példákkal kívánjuk szemléletesebbé tenni a bemutatást.

5.1 A történelmi település területe az Ó-falu
A védelemre szánt területen fontos a jellemző településkép megtartása, fenntartása.
Ezért az alábbiakat javasoljuk:
 a terepalakítás: a lehatárolt területen az épületek körüli indokolatlan feltöltés nem szükséges, nem ajánlott
 a telkek: további felosztásuk nem javasolt. A telekhatárrendezéseket csak igen kismértékben lehet engedni.
 az épületek: a régi, a XIX. századi térkép alapján beazonosítható, megmaradt épületek helyükön újítandók fel, bontásuk esetén
teljes, megfelelő dokumentálásuk szükséges. Elbontásuk után az új épület az előzővel azonos helyen, és méretben a helyi építési
hagyományoknak megfelelően kell felépüljön.
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Íme néhány jó példa az új épületek kialakítására, meglévő épületek felújítására:
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 tetőformák, hajlásszög, héjazat: az épületek utcára merőleges gerincű nyeregtetőkkel készüljenek. Az összetett tetőforma tájidegen,
nem ajánlott. A tető hajlásszöge ~40°-os legyen, de minden esetben illeszkedjen a két szomszédos épülethez. A tetőhéjazat anyaga: nád;
vörös színű, lehetőleg – hornyolt vagy sajtolt – kerámia cserép
 épületek homlokzatának felületképzése, színezése: elsősorban hagyományos vakolt felületet készítessünk, dörzsölt vagy kapart
felületmegmunkálással; alkalmazzuk a településre jellemző vakolatdíszeket; a homlokzat színezése elsősorban fehér vagy halványszürke
és a fehér váltakozása legyen. Kerülni kell az egyéb színezéseket, ezeknek nincsen hagyománya a településrészen.
 nyílászárók: faanyagú nyílászárókat alkalmazzunk, a műanyag nyílászáró idegen
ebben a környezetben. Felülete legyen pácolt, természetes barna, esetleg zöld
árnyalatokat használjunk Kerüljük az egyéb színeket! Külső árnyékoló szerkezetként
használjunk mozgó-leveles zsalugátert, vagy fatáblás zsalugátert. Színezése,
felületkezelése minden esetben legyen azonos a mögöttes nyílászáróval.
 kerítések: a hagyományos középmagas ( 1,00 – 1,50 m) rakott kőkerítések
építendők. A meglévő régi kőkerítések megtartandók. Az új beépítéseknél megengedett a
tömör hatást keltő kerítés építése, melynek anyaga falazott falszakaszok között fa kerítés
mezők, lábazattal. Az előregyártott betonelemből, és teljes vakolt felülettel készült
kerítés nem illenek az utcaképbe.
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 Kertek, a porta rendezettsége:
Milyen a „rendezett porta”? Nem fogalmaznánk meg szabályokat, inkább jó példákkal
élve határozzuk meg a „rendezett porta” fogalmát! Szerencsére szép számmal találunk
rendezett, ápolt ingatlant a községben.
Egyértelmű, hogy az állandóan „használt” udvar nem lehet parkosított. A minden napi
élet nyoma meglátszik egy udvaron.
Próbáljuk egy területrészre koncentrálni, az udvarunk gazdasági részét. Legyen az
előkert, és az épület környezete ápolt, szemnek tetsző. Lehetőség szerint tájhonos
növényeket ültessünk kertünkbe!
A gondozott, ápolt ház és udvar kellemes látványt nyújt nem csak az utcán sétálónak,
de az ingatlan tulajdonosának is.

54

55



közterületek rendezésére:

Mint már az előző részben jeleztük, a lehatárolt terület közterületeinek kialakítása megfelelő, de a Fő utca növényzetének fejlesztése
szükséges lenne. Egyes helyeken a magánterületekről kikandikáló, vagy kiburjánzó futónövények látványa kimondottan kellemes látványt
nyújt az egybefüggő falfelületeken. Ezeket kiegyensúlyozva fák helyett 1-1,30m magas virágzó sövényt lehetne telepíteni a burkolt
vízlevezető árok és az útburkolat közé. Ott ahol a vizesárok és a műút találkozik,
megfontolandó lenne a településképbe illeszkedő oszlopok közötti fémlánc
elhelyezése. Ezzel nem csak az utcaképet javítanánk, de a balesetveszély is
megszűnne.
A térkőburkolat jó választás volt, folytatása szükséges lenne.


egyéb építmények

A buszmegálló – kialakítását, környezetét, anyaghasználatát érdemes lenne
felülvizsgálni, korszerűsíteni.
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 reklám, és tájékoztató felületek, építmények
A helyi védelemmel érintett területen reklámfelületet elhelyezését nem javasoljuk. Helyette alkalmazzunk megállító táblákat. A helyi
tájékoztatást, a buszmegállók környékén elhelyezett, hozzá illeszkedő stílusú kb. 1,5 m2 nagyságú, faanyagú egységesített táblán lenne
célszerű megoldani.
Átgondolandó az útbaigazító táblák megújítása is.

A régi falusi kocsmaépület újragondolása, és az új kocsma kialakítása új színfoltja lett a település Fő utcájának. Az új pergola kialakítása jó
irány, már csak a környezetet kellene szintre hozni. A telekhatáron belüli zöldnövényzet, az épület felújítása sokat lendítene a
megjelenésen.
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5.2 Az új beépítések területe /Cserényhegyi utca, Árok utca, Malomrét utca, Fűzfa utca /
A lehatárolt területen üres, beépíthető, lakóház építésére alkalmas ingatlan már alig van. Így az
elkövetkezendő időkben a területen az alábbi építési munkák várhatók:

az épület állomány korszerűsítése, felújítása,

az új építésű, megkezdett épületek építésének befejezése,

néhány új épület építése,

új kerítések építése
Ahhoz hogy a fenti munkák eredményeként a településrész kialakuló arculatához illeszkedő
esztétikus épületek, és kerítések jöjjenek létre, az alábbiakat javasoljuk, több jó példa
bemutatása mellett.

a terepalakítás: a lehatárolt területen indokolatlanul magas terepfeltöltések nem
szükségesek, és nem is ajánlottak. Kizárólag a telek használhatóságának mértéke szerint 1m-t
nem
meghaladó
terepfeltöltést végezzünk. Ha
ennél
több
szükséges,
készítsünk
könnyű
növénytámfalakkal megtört
földteraszokat.

a
telkek:
további
felosztásukat
nem
javasoljuk.
telekhatárrendezéseket csak igen kismértékben lehet engedni.

A
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tetőformák, hajlásszög, héjazat: az épületek átalakítása
során, ha a tetőt lecseréljük, az új tető, földszint+tetőteres épület
esetén lehetőleg utcára merőleges gerincű nyeregtetővel készüljön.
Az összetett tetőforma tájidegen, nem ajánlott. A tető hajlásszöge
35° - 40°-os legyen, de minden esetben illeszkedjen a két szomszédos
épülethez. A tetőhéjazat anyaga: vörös színű, lehetőleg – hornyolt
vagy sajtolt – kerámia, vagy betoncserép legyen. Nagyelemes
fémanyagú lemezfedés nem ajánlott. A háromszintes épületek
komplett tetőfelújítása esetén alkalmazzuk a magasság optikai
csökkentése érdekében az utca felőli kontyolást. Héjazat anyaga:
vörös színű, lehetőleg – hornyolt vagy sajtolt – kerámia, vagy
betoncserép legyen. Nagyelemes fémanyagú lemezfedés nem
ajánlott.

épületek homlokzatának felületképzése, színezése:
elsősorban hagyományos vakolt felületet készítessünk, dörzsölt vagy
kapart felülettel. A homlokzat színezése elsődlegesen a fehér,
halványszürke, illetve világos pasztel, színek Ajánlottak. Kerülni kell
az erős harsány színeket, ( lila, kék mély barna, zöld, vörös).
Segítségül mellékeljük a színskála javasolt árnyalatait.
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 nyílászárók: faanyagú és műanyag nyílászárókat egyaránt alkalmazhatunk.
Felületének színezésére fehér, pácolt (természetes barna) esetleg zöld
árnyalatokat használjunk. Kerüljük az egyéb színeket! Külső árnyékoló
szerkezetként használhatunk mozgó-leveles zsalugátert, redőnyt, illetve
zsaluziát egyaránt. Színezése, felületkezelése minden esetben legyen azonos
a mögöttes nyílászáróval.
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 kerítések: új kerítések készítésénél alkalmazzuk elsősorban élő sövényt, követ, vagy előregyártott betonelemeket. Falazott vagy
zsalukőből készült kerítések vakolt felülettel készüljenek. Tartsuk meg a lábazatos rendszert. A kerítés mezők készüljenek fából, vagy
fémpálcákból. A kerítés teljes magassága ne legyen nagyobb mint 1,5 m.
A területre vonatkozóan az előző fejezetben bemutatott kerítések is az ajánlás részét képezik.
A Cserényhegyi utca területén nagyon sok ingatlannál nincsen kerítés. Ez nem is lenne olyan nagy baj, ha az ingatlan így nem folyna össze
a közterülettel. A jövőben itt ajánlott lenne az ingatlanok közterületi oldalán legalább 1,50 m magas élősövény kialakítása a telekhatáron.
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rendezett udvarok: Itt nagyon fontos, hogy az épület
kialakításának igénye, az udvar igényességére is kiterjedjen. Szép
épületek látványa rendezetlen udvarral igen csak lehangoló látványt
nyújt.
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javaslat a közterületek rendezésére:

A lehatárolt terület út funkciójú közterületeinek kialakítása megfelelő, de nem ártana a közterületek átfogó rendezésére kert-és tájépítő
szakember segítségét kérni. Így a közterület még barátságosabb élhetőbb lenne. Az Árok utcai játszóteret más utcákban is meg lehetne
valósítani. Amennyiben a járda kiépítésére, illetve a beton járda kialakítására kerülne sor, bátran használjunk téglautánzatú vöröses beton
térkő burkolatot. Az alkalmazott modern autóbusz beálló mellé stílusához illeszkedő tájékoztató felületet kellene kialakítani.


reklám, és tájékoztató felületek,
építmények
A területen reklámfelületekkel szerencsére
nem találkoztunk. A 1,5 m2-nél nagyobb
reklámfelületek elhelyezését tovább sem
javasoljuk.
Kialakításuk
esetén
a
tartószerkezete készüljön fémből vagy fából.
A helyi tájékoztatást zárt üvegezett felülettel
rendelkező, maximum 1,5 m2 nagyságú,
fémanyagú hirdető felületen célszerű
megoldani.
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5.3 Külterületi rész
Történelmi szőlőhegyek területe / Öreg-hegy, Bagó-hegy, Kakas-hegy, Hosszúmező alja /
A pincék, présházak rokon irányok mentén, de mégis elképesztő változatossággal épültek. A részletek megfigyelésével kaphatunk
teljesebb képet egy terület építészeti kultúrájáról, ma még pár épület hordozza ezeket, de a tapasztalatok szerint a megismételhetetlen
értékek száma egyre csökken, és a kép így semlegesebbé, szegényebbé válik. Célszerű tehát a felújításoknál, esetleges új építéseknél a
helyi épületeket szemrevételezni, és a Balaton-felvidékre vonatkozó alaptételek figyelembe vétele mellett a helyben sajátos
megoldásokat, díszítőelemeket alkalmazni az épületek megfelelő illeszkedése érdekében.
A legjellemzőbb hagyományos épülettípusok a
következők:
 Egy helyiségből álló, földdel takart
dongaboltozatos pince
 Két helyiséggel rendelkező- egymásból nyíló- pince
préstérrel kiegészülve
 Háromosztatú présház, szobával kiegészülve,
oldalról nyíló bejárattal
 Kétszintes, általában végig alápincézett présház,
felül konyhával-présházzal, szobával.
A tetőfedés anyaga hosszú ideig a nád volt, mára a
tájképbe illeszkedő cseréptetős megoldások kerültek
előtérbe. Az épületek nyeregtetősek.
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Homlokzatok, vakolatdíszek
A leggyakoribb és leginkább szembe tűnő a településen a lejtők irányába néző
elülső homlokzatok, oromfalak díszített képe.
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Az
oromfalak
lezárására
macskalépcsőt
alkalmaztak, ami csipkézett hatást kelt. Az
oromfalat vakolatsáv szegélyezheti, és a
szellőzőnyílások is lehetnek díszítettek.

Ajtók, ablakok
Az eredeti állapotban megmaradt pinceajtók,
présházajtók és tartozékaik bámulatosak, ezek
megtartása rendkívül fontos. A többosztatú
épületekben a pincerész külön zárható.
Manapság is használatban vannak a nehéz,
nagyméretű, egyedi kialakítású kulcsok. Az ajtók
korábbi formája egyszárnyú, melyet keményfa
pallókból állítottak össze. Ezen változatok is
lehetnek díszesek, faragottak.
Ritka változatosságot, s mégis összetartó
egységet mutatnak a kétszárnyú, kétrétegű
ajtók, melyek díszítése határtalanul szép és
értékes. A legjellemzőbb díszítési forma a
napsugaras kialakítás, vagy a mértani jellegű
borítás, díszítmény. Balatonszőlősön többségben
vannak a napsugaras mintázatú ajtók, és az
újításoknál is ezt helyezik előtérbe.
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Az ablakok körüli vakolatsáv, keret gyakori megoldás. Az ablakok mérete a falfelületek nagyságához képest kicsi, ez is követendő az
épületek újra gondolásakor.
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Nyílászárók tervezésekor tájékozódjunk a kialakult, tájképhez hű módozatokról, nézzük meg a ma is élő örökség kincseit és használjuk a
helyi sajátosságokat, díszítőelemeket kifejező, de visszafogott módon.
Kémények
A szépen kiképzett kémények hozzájárulnak a településkép, a tájkép kedvező és jellegzetes látványához. Arculati szempontból tehát
fontos a kémények stílusa, mérete és a végződés kialakítása a hagyományos formákhoz illeszkedően.
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 Jó példák
A területen találunk olyan jelentősen átalakított vagy új építésű,
szőlőfeldolgozás
és
borkészítés
által
érintettrészben
rendeltetésszerűen használt- épületeket, melyek jó példaként
szolgálhatnak.
A terepadottságokhoz illeszkedő, formájában és arányaiban a
hagyományokhoz hű épületek látványa nem zavaró a tájban,
esetenként kifejezetten pozitív hatást keltenek.
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Törekedni kell a meglévő épülethelyek, romok, pusztuló értékek használatára a beépítetlen parcellák épülettel történő terhelése helyett!
 Reklámok, cégérek: A külterületen lévő vendéglátó pincék környezetalakítása igen fontos. Így nem elhanyagolandó az ízléses
megnyerő reklám illetve cégér alkalmazása. Az irány nem rossz, de felülvizsgálatukra, tökéletesítésükre a jövőben gondolni kell.
A fa mint tartószerkezet használata jó, a felíratok, táblák egységesítését meg kell oldani.
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