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1 BEVEZETÉS - KÖSZÖNTŐ

Tisztelt Bozsoki lakosok, Kedves Barátaim!
Engedjék meg, hogy Bozsok Község Önkormányzata Képviselő-testülete nevében ajánljam Önöknek településünk természeti
és táji adottságaival és az épített örökségeinkkel kapcsolatban megfogalmazott és elkészített „Településképi Arculati
Kézikönyvet”.
A kézikönyv ahhoz nyújt segítséget, hogy a meglévő építészeti karakterekhez, a táji adottságokhoz igazodva, miként tudjuk
településünkön megtartani és tovább formálni környezetünket, hogyan tudjuk megőrizni a ránk hagyott örökségünket.
Fontos, hogy településünk fejlődése mellett hagyományainkat is ápoljuk és olyan építészeti környezetet, zöldfelületi
rendszereket, közterületi kialakításokat, kapcsolatokat hozzunk létre, amik szervesen illeszkednek a már meglévő természeti,
táji és épített örökségeinkhez.
A kézikönyv megfogalmazza a jövőbeni építési tevékenységekkel kapcsolatos tudatos elvárásainkat, a közterületek alakításához
fűződő szempontjainkat, a természethez és a tájhoz való „alkalmazkodásunkat”.
Építészeti örökségeink, természeti és táj adottságaink értékét igazán akkor tudjuk megőrizni, ha mi magunk is hozzáadunk és
fejlődésünkkel összhangban olyan településképi arculatot fogalmazunk meg, ami tágabb értelemben kiterjed az egyes
területekre, településrészek összhangjára, illeszkedésére, szűkebb értelemben olyan építészeti jegyeket fogalmaz meg, amik
a múltból merítve, az új anyagokkal ötvözve, korunk kortásépítészeti jegyeivel összhangba kerülnek úgy, hogy a természet, a
táj és az építészeti megfogalmazások harmonikusan egymáshoz igazodnak.
A kézikönyv tartalma nem kőbevésett, alakítható, bővíthető, szabadon formálható a jövőben módosítható dokumentum.
Tartalma a szerkesztők által szakmailag leginkább preferálható elemek összeségét rögzítette.
Bízok abban, hogy amikor a kézikönyvet áttekintik, tanulmányozzák és elolvassák Önökben is megfogalmazódik ennek a
dokumentumnak a fontossága.
Tisztelettel:

Darabos Béla polgármester

2. A település bemutatása

TELEPÜLÉS BEMUTATÁSA
TELEPÜLÉS ELHELYEZKDÉS
Kőszegtől 9 km-re nyugatra, Rohonctól 5 km-re keletre, Szombathelytől 22 km-re északnyugatra a Kőszegi-hegység déli lábánál, az Aranypatak mentén fekszik. Területének északnyugati részét a hegyeket borító erdő alkotja. Ide tartozik a Kőszegi-hegység legmagasabb csúcsa,
az Írott-kő is. A hegyek lábánál szőlők és gyümölcsösök találhatók, míg a délkeleti rész mezőgazdasági terület.

TELEPÜLÉSTÖRTÉNET
A község területén a régészeti leletek tanúsága szerint már a kőkorszakban is éltek emberek. A kelták idején a község területe a közeli
Szent Vid várához tartozott. A Sibrik-kastély helyén egy római castrumot sejtenek a történészek, mely az egykori vízvezeték őrzését is
ellátta. A római korban innen vezették a vizet a tartományi székhelyre Savaria városába. Ennek a vízvezetéknek egy feltárt darabja ma
Bucsu község határában megtekinthető. A népvándorlás időszakából a község határában az Irtási dűlőben 1874-ben kiszántott hun
aranycsat maradt fenn. A falut átszelő Arany-patak vízében a középkorban feltehetően aranyat mostak. A települést 1273-ban IV. László
oklevelében "villa Bosuk" néven említik először.

Már a 13. században Szent Vid várával együtt a Kőszegi család tulajdona volt. Később a Németújváriaké, majd 1405-től a Garaiaké, 1445ben III. Frigyes német-római császár foglalta el. Visszafoglalása után a király hívének, Bornemissza Jánosnak adta, akitől azt hozományként
''Bagossy Mihály táblabíró szerezte meg. A hagyomány szerint a mai Sibrik kastély Mátyás király kedvelt vadászkastélya volt és így a
birtokkal együtt az is a Bagossyaké lett. 1532-ben Kőszeg várának ostromakor a környező falvakkal együtt Bozsokot is elpusztították és az
teljesen elnéptelenedett. Az elpusztított lakosság helyére német és horvát nyelvű népek települtek. 1538-ban a szarvaskendi Sibrik család
kapta királyi adományként. A bozsoki birtokot 1552-ben Sibrik Gergely két részre osztotta, az idősebb Osvát a Bozsok északi, a fiatalabb
Máté Bozsok déli részét kapta. Minkét ági örökösei lakóhelyet építettek maguknak a faluban. A Sibrik kastélyt 1554-ben említik először írott
forrásban. Helyén már korábban nemesi udvarház állott, 1614-ben a török veszély hatására várkastéllyá építették ki. 1616-ban a Batthyány
család vásárolt birtokot a Bagossy családtól a településen.
A Sibrik család fiatalabb ága eladta birtokait a leromlott állapotú Alsó-kastállyal a rohonci várban székelő Batthyány Ferencnek. A falu két
kastélya közül a déli részen fekvő a Batthyányiaké, az északi a Sibrikeké volt. Az új tulajdonos néhány év alatt, nagy költségen, két emeletes
négy saroktornyos, vizesárokkal körülvett jellegzetes XVII. századi főúri kastéllyá építette át. A XVII. század végén kedvelt tartózkodási
helye volt Batthyány Andrásnak és feleségének. A Batthyány kastélyban több előkelő vendég megfordult, így 1698-ban II. Rákóczi Ferenc
is vendégeskedett itt. 1708-ban itt volt Esterházy Antal kuruc generális főhadiszállása. 1813-ban még I. Ferenc császár is vendégeskedett
benne. 1832-től, amióta gróf Althanné itt halálozott el kolerában, lakatlanná vált. 1841-ben villámcsapás következében az épület kigyullad
és a tűzvész jelentős károk keletkeztek benne. 1860-ban a Batthyány család a kastélyt eladta. Cselédségét és a gazdasági épületeit a
mindenkori tulajdonosok továbbra is hasznosították. A XX. század első felében itt volt a Molnár kúrja. A falu a 19. század végére teljesen
elmagyarosodott. 1910-ben 706 magyar lakosa volt, Vas vármegye Kőszegi járásához tartozott. 1984-ben a Sibrik-várban forgatták a
Különös házasság című magyar filmet.
SIBRIK KASTÉLY

KASTÉLYROM

A Rohonccal szomszédos határátkelőhely 1991. június 2-án nyílt meg, mely 6-22 óra között üzemelt. A Schengeni egyezményhez való
csatlakozásunkkal a jelentősége megszűnt

TELEPÜLÉSSZERKEZET – TELEPÜLÉSHÁLÓZAT – TÁJTÖRTÉNET
A település Vas megyében található, tájföldrajzi szempontból a Kőszegi-hegység kistáj sorolható, amely az Alpokalja középtájban és a
Nyugat-Magyarországi-Peremvidék nagytájához tartozik. A település a Kőszegi-hegység délkeleti lábánál, a Kendig és a Péterics-hegy között
lefutó Szerdahelyi-patak völgyében terül el. Kőszeghegyalja része, amelyet a kőszegi hegyek alján fekvő 5 község – Cák, Velem, Bozsok,
Kőszegszerdahely és Kőszegdoroszló – alkot. A települést észak felöl nyugat és dél felé haladva zárt hegyoldalak övezik. Északon az Írottkő, ami 882 m, délnyugaton a Kalapos-kő, ami 587 m, keletre pedig a Széles-kő, ami 496 m, emelkedik ki a hegységből.

A település domborzatát több magas és mélypont teszi változatossá. A természet, a táj varászlatos arcát mutatja bármely évszakban
látogatunk ide. A különböző domborzati elemek közül az erdővel borított hegyoldalak zöme nagyin meredek általában 25%-40% között
van, a kertekkel és gyümölcsösökkel borított dombos elemek lejtése már ettől jóval alacsonyabb 12%-25% közé tehető, míg a szántókkal,
rétekkel borított földterületeken már lankás a domborzat 5%-12% között van. A Bozsok közigazgatási határain az alábbi települések
találhatók: nyugatról Rohonc (Rechnitz), keletről Velem, északnyugatról Léka (Lockenhaus). A település alapító tagja az Írottkő
Natúrparknak. A település összterületének 46%-át erdőterület alkotja. Az erdő területek kevesebb mint fele – 403,31 ha – állami tulajdonban
van, ahol leginkább a Szombathelyi Erdészeti Zrt gazdálkodik. Az erdőterület fennmaradó része magántulajdonban van. a mezőgazdasági
területek általában gyenge minőségű savanyú talajjal rendelkeznek – átlagban 19 aranykorona értékben -. A mezőgazdasági terület
megoszlása az alábbiak szerint alakul: szántő művelés ág 32%, gyep 9%, gyümölcsös- és szőlőművelés ág 2%. A mezőgazdasági területek
70%-a magántulajdonban van.

TELEPÜLÉSKÉP
Áttekintve és megismerve a települést megállapítható, hogy négy egymástól jól elkülöníthető beépítést, utcaképet tudunk
megkülönböztetni. A területek közötti eltérést a településen területén elfoglalt szerepük, történetiségük, telekszerkezetük és az ezekhez
kapcsolódó építészeti arculatuk határozzák meg.
A településképet a Bozsoki-patak völgyében kiépület Rákóczi utca utcaképe határozza meg. A négy eltérő településkép, utcakép az alábbi
elemekre tagozódik:
a.) polgárosodott kisvárosias arculat – zártsorú jelleggel
A település fő utcájának középső és déli lezáró elemet jellemezi a korábbi fésűs beépítés befordulásával és az utcával párhuzamos
tetőalakítással, sorolt nyílászáró renddel kialakult utcakép. Az ily módon kialakult utcaképet erősíti a közelmúltban elhelyezett épületek
városias jellege is.
KEREKES ÜZLETHÁZ

b.) hagyományos falusisas – fésűs beépítési jelleg
A Településen a Rákóczi utca mindekét oldalán, ma már csak egy két helyen maradt fenn a népi építészet fésűs beépítési jellege. A
kisvárosias arculat kialakulásával a korábbi faluképet uraló hagyományos népi építészet jegyeit viselő udvarokat, telkeket a XIX. századra
felváltotta a gazdagabb, polgárosodott zártsorú beépítési mód. Az így megvalósult épületek zöme földszintes volt, napjainkban több ilyen
épület padlástere beépítésre került.

Példa a népi építészet – fesűs beépítés – jegyeit hordozó épületekre

c.) intézmény jellegű – nagyobb telkes (nagy zöldfelület) beépítés
Az így kialakult beépítések jellemzője, hogy a rendeltetések nem lakó funkciók, hanem intézményi funkciók. Ezek a beépítések nagy
telkekkel rendelkeznek, melyeknek a beépítetlen területeinek legnagyobb részét zöldfelület borítja.
Ilyen jellemző épületek a Sibrik-kastély épülete és a hozzá tartozó park, a Szent Anna római katolikus templom, a Szent József kápolna
telkével együtt, a toronyrom és a leégett Batthyány-kastély romja.

Példa intézmény jellegű beépítésre

d.) szőlőhegy - laza beépítés
A település észak-nyugati vonulatába húzódik a szőlőhegy. Beépítése hagyományosnak mondható. Napjainkban rendeltetése, funkciója
jelentősen kibővült. A gazdasági épületek mellett vagy azokkal egy épületben megjelent a pihenő, üdülő rendeltetés is. Ez részben
köszönhető a terület határmenti elhelyezkedésének, itt a határzárra utalok, illetve elvesztette a rendszerváltásig megőrzött szőlőhegy
jellegét. Az utóbbi, a fent említettek szerint, üdülő rendeltetésként jelent meg, mint új funkció.
Ezt a jelenséget nagyon jól szemlélteti, hogy a határok megszűnésével teljesen összeolvadt az osztrák és a megy oldal. Ezt nem csak a
földterületek használatában figyelhetjük meg, de építészetileg is azonos karakterek jelennek meg mind két oldalon.

TELEPÜLÉSKARAKTER
A település építészeti, települési karaktere egységes, letisztult és rendezett, történeti fejlődése révén kialakult faluképet szemléltet. A
lakóépületek építési idejére konkrét adatokkal nem rendelkeztem. Az idő haladtával a lakóépületek beépítési módja, építészeti karaktere
megváltozott. Kezdetben az utcára merőleges tetőszerkezettel és beépítéssel valósultak meg, ezt a beépítési formát nevezzük fésűs
beépítési módnak. A telkek hátsó telekrészeit az úgynevezett gazdasági udvarokat az utcával párhuzamos tetőszettel és épület kontúrral
kialakított nagy méretű istállók, csűrök zárták le. Sajnos ilyen típusú beépítést szinte nem is lehet találni a településen.
A történetileg kialakult utca beépítése, a fűrészfogasan előre ugró épületeivel a későbbi átépítések eredményeként lett zársorú beépítés.
Vélhetően erre a beépítési módra jó példaként szolgát Kőszeg és Rohonc település. Ez a városiassá alakuló utcakép nem csak a településre
jellemző, sajátos beépítés, de a hegyalja településeinél is jól megfigyelhető építészeti karakter. A zártsorú, fűrészfogasan előre ugró épületek
vonalát csak néhány helyen szakítják meg a falusias beépítésű, oromfalas épületek.
Ahogy az életvitel változott és ezzel a gazdasági udvar és a gazdasági épületek szerepe megváltozott – vagy meg is szűnt – úgy változott
a lakóépületek belső térelosztása, belső egységeinek egymáshoz való viszonya, funkciója. A klasszikus lakószoba elvesztette eredeti
funkcióját és az új funkcióval felváltotta a családi tartózkodásra szolgáló egység szerepét. A régi, kis ablakos épületeket átalakították vagy
lebontották és méreteiben nagyobb, alaprajzi elrendezésében és az épület tömegében zártabbat építenek vissza. Ez eredményezte azt,
hogy a hagyományos fésűs építési mód helyett négyzet alaprajzú, sátortetös épületek jöttek létre.
A hagyományokkal való szakítás az épületek építészeti arculatában, homlokzati megjelenésében és ebből következően a homlokzat
színezésében is változásokat jelentett. Ez megmutatkozik abban, hogy a sima homlokzati felületkezelést a hozzárendelt fehér meszeléssel
felváltja a dörzsölt homlokzati vakolat, ami talán egy két helyen nem átgondolt és nem kellő építészeti igénnyel megvalósított kivitelezésre
utal.
Az utcai homlokzatok nyílászáró kiosztására jellemző az egyenletes és szabályos nyílászáró renddel kialakított kétablakos építészeti
megjelenés. A történetileg kialakult utcában – ennek meghatározó részén – a zártsorú beépítési mód a jellemző az utcával párhuzamos
nyeregtetőkkel. Egy két helyen felfedezhető még a hagyományos utcára merőleges, oromfalas beépítés, ahol vagy szabadonálló épületek
vagy oldalhatáron álló épületek jelennek meg.
A városias beépítés és a falusias beépítés közötti átmenet a kapuzattal összeépített épületeknél jól megfigyelhető. Az új épülettípusok
körülbelül 1960-óta jelentkeztek, az akkori építészeti stílusok jegyeit magába foglaló, típustervek formájában megvalósuló lakóházak
építésénél. Ez jellemző leginkább a Rákóczi utca Szombathely felé eső szakaszára.
Az rendszerváltás során, illetve a századfordulót követően az alábbiak figyelhetők meg. Kettőség jellemzi a településen élők vagy ide
letelepedni érkezők „építkezési kedvét”. Egyrészt azt tapasztalhatjuk, hogy a történetileg kialakult településrészen a régi épületek felújítják,
bővítik a saját életviteleikhez formálják az épületeket mind a belső elrendezésben, mind pedig az építészeti megjelenésben.
Másrészt új lakótelkeken új épületeket építenek. Ez jellemző az osztrák magyar határ felé eső lakóterületi szakasszal szemben a
sportpályával, illetve a Rákóczi utcával párhuzamos új utcára is. Az új építésű lakóépületek igényesek, a település hagyományos építészeti
elemeit jól ötvözik a XIX. század építészeti stílusával.

3. ÖRÖKSÉGÜNK

ÖRÖKSÉGÜNK
Bozsok község azon települések egyik, ahol a „megörökölt” természeti- és táji adottságokkal rendelkező
környezetben lévő épített örökség harmonikus kapcsolatban él. A település páratlan és varázslatos természeti
adottságai lenyűgözi az ideérkező látogatókat, az itt élő lakosokat. Olyan ez, amikor a szív nem tud élni a tüdőtől,
amikor a levegőt adó természet életben tartja az élettelen ódon falakkal határolt épületeket. Örökségünk elemei: a
természet alkotta táj, az ember által létrehozott épületek. A település mind két elemben gazdag, a maga nemében
egyedülálló.
Közigazgatási területén nagy kiterjedésű országosan védett természeti területek találhatók – Kőszegi Tájvédelmi
Körzet -, védett lápok területei (Bozsoki Kovácsi-rét Természetvédelmi Terület), az Európai Unió által védett NATURA
2000 területei – kiemelet jelentőségű természetmegőrzési terület -, illetve említést kell tenni a nem védett területek
védett élővilágáról is. (pl. Arany-patak vízfolyás élővilága)
Az épített környezet örökségei között megtaláljuk az országosan védett műemlék épületeket, építményeket, a
védetté nyilvánított egyedi tájértékeket, a helyi egyedi védelem alatt álló épületeket és a helyi egyedileg védett
szakrális emlékeket.
Véleményem szerint a település arculatának meghatározása során ennek a dokumentumnak fel kell hívnia a
figyelmet arra, hogy a település milyen felbecsülhetetlen természeti- táji adottságokkal rendelkezik és ehhez milyen
mértékben párosulnak az épített környezetében lévő műemlék épületek.
Kőszegi Természetvédelmi Terület – NATURA 2000 Területei
Bozsok község 2090 hektárnyi területének 62%-a természeti terület, melynek fele 31% országosan védett terület: Az észak-nyugati
területek - Kőszegi-hegység - az 1980-ban alakult Kőszegi Tájvédelmi Körzethez, valamint a 2005-ben kijelölésre került Kőszegi-hegység
NATURA 2000 területhez - kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület HUON 20002 - tartoznak.
A Kőszegi-hegység a Keleti-Alpok tömbjéhez tartozik. A hegységben zöldpala elsősorban Bozsok területén található. A Bozsoki Zsidó-réten
lévő kis zöldpala kőfejtő geológiai alapszelvény. Legszebb sziklás területe a Kalapos-kövek (587 m). A hegység meszesebb részein a
természetes és mesterséges üregeiben elvétve cseppkő bevonatok is megfigyelhetők (pl. bozsoki kőfejtő völgy alsó részén). A hegység
lejtőin a földtörténet során a trópusi éghajlat alatt kialakult őstalaj is található, amely főként Bozsok-Velem térségében tűnik fel téglavörös
színével.

Kalapos-kövek

A természetes környezet viszonylag jó természetességi állapotban maradt meg, amely főként a Kőszegi Tájvédelmi Körzetnek köszönhető.
A Kőszegi-hegység a kelet-alpesi flóratartomány Ceticum flórajárásába sorolható. A terület szinte kizárólag erdővel borított, melyben
mintegy 200 éve zajlik tervszerű gazdálkodás. A jelenleg fellelhető erdőtársulások közül az egyik legnagyobb területtel rendelkezik a 300600 m magasságban előforduló nyugat-dunántúli (gesztenyés) gyertyános-tölgyes. Lombkorona-szintjének uralkodó fafaja a kocsánytalan
tölgy, de mindenhol megjelenik benne a szelídgesztenye, a gyertyán és a madárcseresznye is. A gyertyános tölgyesek szép orchideája a
kétlevelű sarkvirág, a kardos, a fehér, a piros madársisak és a széleslevelű nőszőfű. Kedves virága az üde lomberdőknek a kikeleti hóvirág
és a gyöngyvirág. A nyári erdei utakat járva igazi virágszőnyeg fogadja a látogatót. A nagy völgycsillag, a ligeti aggófű, a sárga és piros
gyűszűvirág csak egy-egy kiragadott példa a legfeltűnőbb fajok közül.

A hegység másik nagy kiterjedésű erdőtársulása a nyugat-dunántúli szubmontán bükkös. Az esetenként 120-150 éves bükkösökben a fény
hiánya miatt csak kevés növényfajt találunk. Közülük az erdei ciklámen érdemel feltétlen említést. Az erdők szegélyén azonban az Alpok
hatásának köszönhetően dekoratív fecsketárnicsot, farkasölő sisakvirágot, osztrák zergevirágot, továbbá rendkívül ritka bordaharasztot
láthatunk. Természetvédelmi értéküket növeli az osztrák tarsóka itteni előfordulása. A szintén jelentős térfoglalású mészkerülő
lomberdőkben csarab és fekete áfonya jelzi a talaj savanyúságát. A patakok mentén kialakult égerligetekben a mézgás éger mellett a
hamvas éger is megjelenik. Itt él, helyenként tömegesen a védett farkasboroszlán, a fehér zászpa és a struccharaszt. Természetvédelmi
szempontból jelentős a hármaslevelű kakukktorma egyetlen hazai előfordulása.

A Kőszegi-hegység két kis kiterjedésű erdőtársulása a szurdokerdő és a hazánkban egyedülálló sziklai erdeifenyves. Az előbbiben hegyi
szillel, vadköszmétével találkozhatunk, továbbá itt él a fokozottan védett széleslevelű harangvirág is, melynek Magyarországon csak a Bükk
hegységben és itt láthatjuk természetes előfordulását. A sziklai erdeifenyves a tarka nádtippan apró állományát rejti. A legszebb
páfrányfajok életfeltételeit biztosítják a vékony talajú, sziklás élőhelyek. Szinte minden sziklán megtalálható az édesgyökerű páfrány, az
aranyos és a kövi fodorka, a hólyagos páfrány. Jóval ritkább, így nehezebben fellelhető a kis holdruta vagy a fekete fodorka. A napsütötte
sziklák virágos növényei közül a magyar repcsény, a közönséges méreggyilok vagy vadpaprika és a csillagos őszirózsa a legfeltűnőbbek. A
hegység erdei között a telepített lucosok az Írottkő körül fordulnak elő. A Kőszeghegyalja területe átmeneti sávot képez az alpesi és a
pannon flóra között.
Az itt található természetszerű élőhelyek, elsősorban rétek, a települések és a gazdasági célú földterületek között kis kiterjedésben,
mozaikosan maradtak fenn. Kaszált gyümölcsösökben fordul elő az apró orchidea, az őszi fűzértekercs és az egykor általánosan elterjedt
alpesi tarsóka. A szelídgesztenye igen jellegzetes fafaja a tájnak. Az osztrák tárnics biztos magyarországi előfordulása Bozsok környékén
található, emellett esetlegesen csak a Kis-Alföldön fordulhat elő.

A Kőszegi-hegység állatvilágának összetétele a növényvilágéhoz hasonlóan az Alpok hatását tükrözi. Állatföldrajzi tekintetben jelentős a
kormos varjú, a dolmányos varjú és fajon belüli hibridjeik előfordulása. Országos tekintetben jelentős a hegységben a zerge alkalmi
előfordulása. A havasi cickány egyetlen magyarországi előfordulása a hegységben három helyen, köztük Bozsok felett található. A NATURA
2000 védett területein élő állatfajok közül említésre méltó az erdei szitakötő az erdei fakopács és a fekete harkály.

Kovácsi-rét Természetvédelmi Terület
A védett láp terület 4 ha – ex lege -, szabadon látogatható terület. A bozsoki közúti határátkelőtől Délre elterülő üde, ill. kisebb részben
kiszáradó lápréten számos védett növényfaj előfordul. Kiemelkedő értéke a hegyi tárnicska előfordulása, amely növény a közeli Zsidóréten
és a Hanság területén található Rábcakapi réteken kívül nem fordul elő hazánkban. Ritka sásfajokon kívül a védett növényfajok közül
előfordul itt a lápi nyúlfarkfű, a szibériai nőszirom, a fehér zászpa és a serevényfűz is.

Említést kell tennem még a települése nem védett területek élővilágáról is, pl. az Arany-patakban él a díszes légivadász, a tompa
folyamikagyló és a fenékjáró küllő. Nem védett területen található a nagyvirágos gyíkfű, a száratlan bábakalács és a mocsári nőszőfű.

Építészeti értékek
MŰEMLÉKEK
A települése természeti- és táj értékei mellett értékes látnivalót jelent az országos és helyi védelem alatt lévő
építmények és ezen belül az épületek köre, ami egyben a helyi turizmus egyik alappillére is. Országos védelem alatt
áll a nagy zöld felületével, kastélyparkjával volt Sibrik-kastély Rákóczi utca 1 szám hrsz: 2, 4, a Rákóczi utca 22
szám alatt álló R.k. Szent Anna templom hrsz:69, a népi lakóház, ami a történetileg kialakult településrészen
található a Rákóczi utca 81 szám alatt hrsz: 201, a R.k. Szent József kápolna a Rákóczi utca 87 szám alatt hrsz: 226
és két rom a középkorból származó Toronyrom, ami a Rákóczi utca 24 szám alatt helyezkedik el hrsz: 63 és a volt
Batthyány-kastélyrom, aminek eredete késő reneszánszi, a rom a Rákóczi utca 101 szám alatt lelhető fel HRSZ:
28/1-12,20 és a hrsz: 270.
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Útmenti kereszt 018/2 hrsz területén,
vadkörtefa, 018/2 hrsz és a 1935 hrsz-ú utak találkozási pontjánál,
kalapos-kő,
lábas pajta Rákóczi utca 150. 370 hrsz,
volt vizimalom épület Rákóczi utca 2. 1/1-4 hrsz,
útmenti Mária fülke a Villa utca és a Batthyány utca kereszteződésébe a 400 hrsz-ú telek dél-nyugati sarkánál,
feszület Mária szoborral Szent József templom előtt 226 hrsz,
I. és II. világháborús emlékmű,
Nepomuki Szent János szobor Rákóczi és a Batthyány és a dr. Végh utcák kereszteződésében,
feszület Mária szoborral Rákóczi utcában 74 hrsz,
szoborfülke Szűz Máriával a határátkelő felé vezető út mellett a 018/1 hrsz-en.

9

HELYI VÉDELEM
A helyi védelmet az önkormányzat a Helyi Építési Szabályzatról szóló 8/2004. (IX.9.) önkormányzati rendelettel
2004-től biztosítja. A helyi rendelet megkülönböztet területi helyi védelmet, helyi egyedi védelmet és kiterjed a
rendelet egyedileg védett szakrális emlékekre. A területi helyi védelem lehatárolása a Rákóczi utca nyugati oldalán
a 394 hrsz-től a 278/2 hrsz-ig húzódik, mélysége a meglévő telekosztások hátsókertje, a Rákóczi utca keleti oldalán
a 221/2 hrsz-től a 9/1 hrsz-ig terjed, hátsó határvonala a temető külső keleti határár is magába foglalja. A helyi
egyedi védelem alatt 28 épület található 30 különböző hrsz alatt. Az egyedileg védett szakrális emlékek 7 elemet
tartalmaznak.
A történetileg kialakult településrészen számos védett épület található, amikből egy-egy szép példát szeretnék
bemutatni.
PÉLDA HELYI EGYEDI VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉPÜLETEKRE

ÉRTÉKVIZSGÁLAT, ÖRÖKSÉGI ÉRTÉKEK ELEMZÉSE
Megállapítható, hogy a településen található látnivalók, az országos és helyi védelem alatt lévő építmények –
épületek – egyben a helyi turizmust is szolgálják. Ez által fenntartásuk és karbantartásuk biztosított. Az országosan
védett építmények vonatkozásában a hatályos kormányrendeleteket biztosítják a megfelelő és szakszerű felújítást
míg a helyi védelem oltalma alatt álló településrészen, illetve egyedi védelem alatt lévő épületek esetében a jelenleg
hatályos helyi építési szabályzatban rögzített előírások alapján szabad építési tevékenységet végezni, illetve
értékmegőrző felújításokat megvalósítani.
Az országos védelem alatt álló Szent Anna római katolikus templom az elmúlt időszakban felújításra került. A
Toronyrom környezetének rendezése és a látogatók számára való „megnyitása” biztosított. Ebben jelentős szerepet
játszott a helyi civil összefogás is.
A Batthyány kastély romja állagmegóvásának tekintetében is történt előre lépés. Szintén ez jellemzi a terület felszíni
vízelvezetésnek megoldását is. Párhuzamosan az építési tevékenységekkel megtörtént a rom telkének a
kiszabályozása is az észszerűbb vonalvezetés érdekében.
A Szent József ápolna esetében a kápolna környezete és homlokzati megjelenése is elhanyagolt. Az épület előtti
növényzet takarja az amúgy kedvező utcaképben fekvő épületet. Megújítása, felújítása jelentős összefogással és
nem kevésbé nagyobb költség biztosításával lenne megoldható. Sajnos az épület környezetében lévő buszmegálló
és annak színvonal alatti épülete kedvezőtlenül befolyásolja a kápolna egységes építészeti megjelenését. Kellő
szakértelemmel, jól átgondolt építészeti megoldással egységes térré lehetne alakítani a még zaklatott utcarészletet.
A Sibrik kastély fenntartása üzemeltetéskérdése. Az épület a szükséges karbantartások mellett szálláshelyként a
jövőben is funkcionálhat. Fontos és célszerű megjegyezni, hogy a napi karbantartási munkák mellett törekedni kell
az épületegyüttes folyamatos és komplett felújításáról is.

4. Településképi szempontból meghatározó területek

7(/(3h/e6.e3,6=(03217%Ï/0(*+$7È52=Ï±.g/g1%g=ė.$5$.7(5ĥ±7(5h/(75e6=(.

$]DOiEELVHPDWLNXVWpUNpSMyOV]HPOpOWHWLDWHOHSOpVHQPHJKDWiUR]yNO|QE|]ĘNDUDNWHUĦWHUOHWHNHW(]DODSMiQ
PHJNO|QE|]WHWQNRO\DQWHUOHWHWWHOHSOpVUpV]WPHO\HNNDUDNWHUNEHQHOWpUQHNHJ\PiVWyO(QQHNPHJIHOHOĘHQ
D WHOHSOpV WHQJHO\pW DGy W|UWpQHWLOHJ NLDODNXOW WHUOHWHW $ W|UWpQHWL WHUOHWKH] V]HUYHVHQ NDSFVROyGy ~M
WHOHSOpVUpV]W$NpWWHOHSOpVUpV]EHEHpNHOĘGLNDQDJ\]|OGIHOOHWWHOUHQGHONH]ĘWHOHSOpVUpV]$WHUPpV]HWLiVWiML
HOHPHNDODWWK~]yGLNDV]ĘOĘKHJ\WHOHSOpVUpV]$IHQWLWHOHSOpVUpV]HNHWSHGLJN|UO|OHOLDEHpStWpVUHQHPV]iQW
WHOHSOpVUpV]
7(/(3h/e65e6=(.









7|UWpQHWLOHJNLDODNXOWWHOHSOpVUpV]
$W|UWpQHWLOHJNLDODNXOWWHOHSOpVUpV]WPiUDD]iUWVRU~EHpStWpVVHOPHJYDOyVXOWpStWpV]HWLNDUDNWHUMHOOHP]L(J\HJ\
KHO\HQPpJPHJWDOiOKDWyVIpVĦVEHpStWpVLPyGGDOUHQGHONH]ĘWHONHNDKROMDYDUpV]WROGDOKDWiURQiOOyEHpStWpVVHO
WDOiONR]XQN (EEHQ D WHOHSOpVUpV]EHQ ULWPXVRVDQ HJ\PiVW N|YHWĘ pSOHWHN YDQQDN PHO\HN N|]O HJ\ QpKiQ\
iWpStWpVUH NHUOW $] iWpStWpV HUHGPpQ\HNpQW YDJ\ HJ\ ~MDEE V]LQW NHUOW PHJYDOyVtWiVUD YDJ\ D SDGOiVWHUHNHW
KDV]QRVtWRWWiN

-yOPHJILJ\HOKHWĘKRJ\D]iWpStWpVHNPHOOHWWVRNNDOLQNiEEDPHJOpYĘpSOHWHNIHO~MtWiVDpVDI|OGV]LQWLpSOHWUpV]HN
EĘYtWpVHIRUGXOHOĘJ\DNUDEEDQ6]iPRVMySpOGiWWDOiOXQNPLQGNpWHVHWUH

(]HQ D WHOHSOpVUpV]HQ W|UHNHGQL NHOO DUUD KRJ\ D W|UWpQHWLOHJ NLDODNXOW pStWpV]HWL NDUDNWHU PLQpO W|EE HOHPH
PHJĘU]pVUHNHUOM|Q*RQGRORNLWWDEHpStWpVLPyGPHOOHWWD]pSOHWPDJDVViJUDDQ\tOiV]iUyNUHQGMpUHDNDSXV]tQHV
KRPORN]DWLPHJMHOHQpVUHDPHJOpYĘN|UQ\H]HWEHLOOĘKRPORN]DWLDQ\DJRNKDV]QiODWiUDpVDKRPORN]DWV]tQH]pVUH
)RQWRVQDNWDUWRPDWHWĘV]HUNH]HWKDMOiVV]|JpQHNPHJWDUWiViWLOOHWYHFVHNpO\PpUWpNEHQYDOyHOWpUpVpW  

$ WHOHSOpVUpV]HQ NLHPHONHGĘHQ IRQWRV D] XWFDNpS UHQGMpQHN PHJWDUWiVD D] pStWpV]HWL PHJIRJDOPD]iVRN
PHJĘU]pVHD]pStWpV]HWLHV]WpWLNDN|YHWpVH









ÒMWHOHSOpVUpV]
$] ~M WHOHSOpVUpV]W PiU D] ROGDOKDWiURQ iOOy LOOHWYH V]DEDGRQiOOy EHpStWpV MHOOHP]L 6pWiOYD D WHOHSOpVHQ
PHJiOODStWKDWy KRJ\ H]HN D WHOHSOpVUpV]HN DOLJ YDJ\ HJ\iOWDOiQ QHP pSOHWHN PpJ EH $ W|UWpQHWLOHJ NLDODNXOW
WHOHSOpVUpV]IRO\WDWiVDWHOMHVXWFDNpSHWDONRW(]DWHUOHWK~]yGLND6]RPEDWKHO\IHOpYH]HWĘ~WPHQWpQ,WWMREEiUD
DpYHNXWiQpSOHWKi]DNNDOWDOiONR]KDWXQNPHO\HNPDJXNRQYLVHOLND]DGRWWNRUpStWpV]HWLVWtOXVMHJ\HLW

$]~MWHOHSOpVUpV]HQDKDWiUIHOpYH]HWĘ~WMREEROGDOiQDW|UWpQHWLOHJNLDODNXOWWHOHSOpVUpV]WĘOpV]DNUDLOOHWYH.ĘV]HJ
IHO|OPHJpUNH]YHDWHOHSOpVUHDQQDNEDOROGDOiQWDOiONR]XQNPpJXWFDNpSSHOLVPHJMHOHQĘWHOHSOpVUpV]HNNHO,WW
PiUPHJMHOHQWHNDNRUWiVpStWpV]HWLHOHPHNPHO\HNKDUPRQLNXVDQLOOHV]NHGQHNDWHOHSOpVpStWpV]HWLKDJ\RPiQ\DLW
IHOYRQXOWDWyW|UWpQHWLWHOHSOpVUpV]KH]



1DJ\]|OGIHOOHWWHOUHQGHONH]ĘWHOHSOpVUpV]
$QDJ\]|OGIHOOHWWHOUHQGHONH]ĘWHOHSOpVUpV]HN6LEULNNDVWpO\pSOHWHDNHUWMpYHOHJ\WWD%DWWK\iQ\NDVWpO\URP
D] HJ\NRUL I|OYiU PDUDGYiQ\D pV D VSRUWSiO\D WHUOHWH D NLV]ROJiOy pSOHWWHO (]HN D WHUOHWHN NDUDNWHUNEHQ
NO|QE|]QHNDPiUOHKDWiUROWWHUOHWHNWĘO7HOHNDGRWWViJXNEyODGyGLNKRJ\D]pSOHWHNPHOOHWWDQDJ\NLWHUMHGpVĦ
]|OGIHOOHWNDOHJLQNiEEPHJKDWiUR]yNDUDNWHU








6]ĘOĘKHJ\±WHOHSOpVUpV]
$ V]ĘOĘKHJ\ WHOHSOpVUpV] D WHUPpV]HWL pV WiML YpGHOHP DODWW OpYĘ WHUOHWHN OiEiQiO WDOiOKDWy $ WHOHSOpV HJ\LN
OHJpU]pNHQ\HEEWHUOHWHPLQGpStWpV]HWLOHJPLQGDWHUPpV]HWLpVWiMLDGRWWViJDLPLDWW

(]W V]HP HOĘWW WDUWYD W|UHNHGQL NHOO DUUD KRJ\ D] pStWpV]HWL EHDYDWNR]iVRN LOOHV]NHGMHQHN D WHUPpV]HWL pV WiML
DGRWWViJRNKR] .O|Q|V ILJ\HOPHW NHOO IRUGtWDQL D] DQ\DJ pV V]tQKDV]QiODWUD D] HJ\HV pSOHWHN WHONHQ YDOy
HOKHO\H]pVpUHDWiMEDLOOĘpVPLQpONHYHVHEEI|OGPXQNiYDOMiUyWHUHSUHQGH]pVUH

)RQWRVKRJ\MyOYiODVV]XNPHJD]~MpSOHWHNPDJDVViJiW1HPOHKHWV]HPSRQWKRJ\DWiMUDWHOHSHGMHQHNKRJ\
PDJDVViJXNNDOWRU]yNpQWMHOHQMHQHNPHJDKHJ\ROGDOEDQ$EEDQD]HVHWEHQKDN|YHWMNDPiUPHJpSOHWpSOHWHN
W|PHJpQHNQDJ\ViJiWD]pSOHWPDJDVViJRNDWpVDWHUOHWHQOpYĘpSOHWHNUHMHOOHP]ĘÄV]yUW´HOKHO\H]pVWDNNRUD
WiMEDYDOyEHDYDWNR]iVQHPOHV]LGHJHQ






%HpStWpVUHQHPV]iQWWHOHSOpVUpV]
$EHpStWpVUHQHPV]iQWWHOHSOpVUpV]DWHOHSOpVOHJQDJ\REEWHUOHWHDPLPDJiEDIRJODOMDDIHQWPHJKDWiUR]RWW
NDUDNWHUNEHQ HOWpUĘ WHOHSOpVUpV]HN NLYpWHOpYHO %R]VRN N|]LJD]JDWiVL WHUOHWpQ OpYĘ PH]ĘJD]GDViJL pV
HUGĘWHUOHWHN|VV]HVVpJpW

(UUHDWHOHSOpVUpV]UHDWHUOHWHNKDV]QiODWDD]HOVĘGOHJHVpVDKDV]QiOWKR]DKDV]QRVtWiVKR]V]NVpJHVpStWPpQ\HN
HOKHO\H]pVH D PHJHQJHGHWW $] HUGĘWHUOHWHNHQ D V]ĘOĘKHJ\ WHOHSOpVUpV] NDUDNWHUEHQ MDYDVROW pStWpV]HWL
PHJIRJDOPD]iVRNDWpVWHOHStWpVL~WPXWDWyND]LUiQ\DGyN


$ PH]ĘJD]GDViJL WHUOHWHQ DPL MDYD UpV]W GRPERU]DWL V]HPSRQWRN DODSMiQ ODQNiVQDN WHNLQWKHWĘ D] pSOHWHN
pStWpV]HWL PHJMHOHQpVpW W|PHJpQHN PHJKDWiUR]iViW pStWpV]HWL DUFXODWiW YLVV]DIRJRWWDQ NHOO PHJKDWiUR]QL
0HJHQJHGHWW D NRUWiV pStWpV]W VWtOXV MHJ\HLQHN KDV]QiOWD D]]DO KRJ\ D] DONDOPD]RWW DQ\DJRN pV V]tQKDV]QiODW
LOOHV]NHGMHQDWHOHSOpVHQKDJ\RPiQ\RVKRPORN]DWLWH[W~UiKR]pVV]tQKDV]QiODWKR]





$] HJ\PiVWyO NO|QE|]Ę WHOHSOpVUpV]HN HJ\ PiVKR] YDOy YLV]RQ\iW DONDOPD]NRGiViW D WHOHSOpVUpV]HN N|]|WWL
iWPHQHWHNEL]WRVtWMiN

$ NDUDNWHUHN YDJ\ D P~OWEyO IDNDGy KDJ\RPiQ\RNDW ĘU]LN YDJ\ D KDJ\RPiQ\RNNDO |WY|]|WW GH PpJ LV D NRUWiV
pStWpV]HWVWtOXVMHJ\HLWPDJXNRQKRUGR]yHOHPHNNHONO|QE|]QHNHJ\PiVWyO

0HJĘUL]YH D NDUDNWHUHN VDMiWRVViJDLW D] LWW pOĘ HPEHUHN pV D] LGHOiWRJDWy YHQGpNHN V]iPiUD HJ\ UHQGH]HWW
SDUNMDLYDO JRQGR]RWW N|]WHUOHWHLYHO HJ\VpJHV pSOHWHLYHO KDUPRQLNXV PĦHPOpNHNEHQ KHO\L YpGHWW pSOHWHNEHQ
JD]GDJ pV D WHUPpV]HWL WiML DGRWWViJDLQDN SRPSi]DWRV pV OpOHJ]HWHOiOOtWy YDUiV]ODWRV PHJMHOHQpVpYHO iOODQGyDQ
IRUPiOyGyWHOHSOpVH]DNLVN|]VpJ9DVPHJ\pEHQ%R]VRN






5. A település minőségi formálásra vonatkozó ajánlások – építészeti útmutató, közterületek

TELEPÜLÉSKÉP MINŐSÉGI FORMÁLÁSÁRA VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK – ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ
Megérkezve egy településre az első benyomásunkat az határozza meg, hogy milyen „kép”, látvány fogad. Az utcák,
a terek, az út menti növényzet, a kerítések és mind ezek mögött az épületek. E sokrétű elemek összhangja,
egymáshoz való viszonya az, ami először megragad. Ezt a megkomponált harmóniát sugallja Bozsok község is. Hogy
ez tetszik e mindenkinek? Talán nem is ez a fontos. Érezze jól magát és legyen az otthona minden itt lakónak, találja
meg az idelátogató a település szépségét.
Az építészeti ajánlások segítséget nyújtanak abban, hogy a hagyományok mellett milyen építészeti, kertépítészeti
eszközökhöz lehet nyúlni, hogy a meglévő természeti- és táji elemek összhangban tudjanak maradni az épített
környezetünkkel.
TELEPÍTÉS

A településen kialakult telekszerkezetek és az ehhez kapcsolódó beépítési lehetőségek egységet képet mutatnak.
Ennek a megőrzése véleményem szerint kívánatos. Javaslom kerülni a településen idegen beépítésimódot, az
épületelhelyezést, az extrém telken belüli megoldásokat. A községben hagyományosan a zártsorúbeépítés és az
oldalhatáros beépítés a jellemző. Az új településrészen elfogadható a szabadon álló beépítés is, ami lehetőséget
biztosít a kortás építészeti arculat, tömegformálás visszafogott – tájba illő, utcaképet formáló, jellemzően földszintes
épületszint - elemeinek megvalósítására is.

TEREPALAKÍTÁS

A településen beépítés szempontja alapján, érzékeny terület a szőlőhegy területe, ami a védett természeti- és táji
elemekkel határos és ezen területek lábánál húzódik. Különös figyelmet kell fordítani arra, hogy az alább jó példaként
ábrázolt beépítési vázlatok építés esetén megvalósuljanak, illetve javaslom kerülni az olyan terepalakítási vázlatokat,
amit nem kívánatos a szőlőhegyen és itt az ábrák között, mint negatív példa jelenik meg.

ÉPÜLETMAGASSÁG – HOMLOKZATMAGASSÁG
Bozsok településen a hagyományos utcakép a jellemző. Ez azt jelenti, hogy a történetileg kialakult településrészen
általában a földszintes épület jelennek meg, a napjainkban felújított és helyreállított épületek egy részénél a meglévő
padlásterek beépítésre kerültek.
A Rákóczi utca déli vonulatának egy részén megfigyelhetjük a polgáriasodás elemeit, ami kétszintes épületek
formájában jelenik meg. Ez nem igazán elterjed és inkább az épület vegyes rendeltetéséből adódó építészeti
megfogalmazás. Bár ez a fajta építészeti megjelenés, szint szám, nem jelenik meg sok helyen, de ott, ahol ezek
megvalósultak nem idegen testként állnak, hanem különböző építészeti eszközökkel, de illeszkednek a
környezetükhöz.
Az új településrészen, az új lakó telkeknél az alábbi építészeti megfogalmazásokat javaslom alkalmazni azzal, hogy
a többfunkciós épületeknél, épületegyütteseknél ettől eltérő építészeti arculatot is lehet alkalmazni a létesítendő
elemek tekintetében.

TETŐHAJLÁSSZÖG
A településen a zártsorú beépítésnél az épületek tetőszerkezetének hajlásszöge adott, ehhez kell illeszkedni! Abban
az esetben, ha új épület létesül a zártsorú láncba, akkor a szomszédos épületek tetőhajlásszögét javaslom követni.
Az új településrészen illetve a szőlőhegyen szintén a meglévő, szomszédos épületek tetőhajlásszöge a mérvadó. A
településen nem javaslom a tájtól és az épített környezettől idegen lapostetős tetőszerkezeti megoldást.

TETŐFORMA
A településen lévő tetőforma egyszerű. A zártsorú beépítéseknél utcával párhuzamos nyeregtető a jellemző építészeti
megjelenés. A település más területein inkább az oromfalas utcára merőleges tetőszerkezettel kialakított épületeket
találhatunk.
Javaslom, hogy azokon a településrészeken, ahol kialakult már egy utca kép és hagyományos egyszerű
tetőszerkezettel valósultak meg az épületek, ott kerüljük a bonyolult és tördelt tetőszerkezeteket.
Abban az esetben, ha az építési telkeken sátortetös tetőszerkezettel valósultak meg az épületek ott az új építésű
házak tetőszerkezete illeszkedjen a szomszédos épületek tetőszerkezeti formájukhoz.
A tetőformáknál is szeretném megjegyezni, hogy a táji és épített környezethez nem illő, tájidegen tetőszerkezeti
megoldásokat kerüljük. Így pl. a lapostetős szerkezeti megoldást.
Szeretném felhívni a figyelmet a szőlőhegyen kialakult tetőformákra. Itt sajátos módon több féle tetőforma található,
ami adódik többek között abból, hogy a telkek homlok mérte (utcai szélessége) nem azonos, eltérő, illetve a telek
alaprajzi kiterjedése is változó. Itt mindig azt kell szemelőt tartani, hogy a meglévő épületekhez és a táji
környezethez, miként lehet a leginkább alkalmazkodni, mi az az építészeti megoldás, ami az építtető igénye mellett
kielégíti a természeti- táji adottságokhoz való illeszkedést és megfelel a környezet építészeti adottságainak.

KAPUK ÉS ABLAKOK
A településen megszámlálhatatlan remek példát találunk a nyílászárók vonatkozásában. A teljesség igénye nélkül
példákkal szeretném szemléltetni azokat a műszaki megoldásokat, amik követendő példaként szolgálhatnak a
felújításra váró épületeknél, illetve az új építésű házaknál.
KAPUK

ABLAKOK

ANYAGHASZNÁLAT – SZÍN
Bozsokon az anyaghasználat visszafogott, de még is változatos elemekkel találkozhatunk. Az alkalmazott anyagok
és színek jól illeszkednek egymáshoz és megfigyelhető a közel azonos színhasználat és anyaghasználat is.

Az új épületeknél ajánlom a meglévő színvilághoz és anyaghasználathoz való alkalmazkodást. Kerüljük a harsány és
környezetükbe nem harmonizáló színeket. Az anyaghasználatot tekintve kerülni kell a településen egyáltalán nem
alkalmazott lemezfedést, akár a tetőszerkezeteknél, akár a homlokzati burkolatoknál.
Véleményem szerint ez a kis település akkor őrizheti meg varázslatos miliőjét, ha a múltból mertíve, a jelen korszerű
anyagait felhasználva, valamint a homlokzatok harmonikus színvilággal egységes egészet képez.

RÉSZLETEK
A településen fellelhető építészeti részletek jellemzően a kapuk köréből kerülhet ki, de finom építészeti megoldásokat
rejt egy két példaértékű homlokzat felújítás is.
KAPUK – RÉSZLETEK

HOMLOKZATI ELEMEK

KERÍTÉSEK
Kerítés létesítése általában a közterület és a magánterület határára történik, így ez jelentősen befolyásolja az
utcaképet, a település arculatát. Így az alábbi kis ábrák bemutatásával arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy
meglévő kerítések felújítása, helyreállítása során, illetve új kerítés létesítésekor milyen szempontokat vegyünk
alapul.

Falszerű áttörésmentes kerítést nem javaslok, ilyen jellegű közterületi kerítés nem megfelelő.

Áttört kerítés elemek nádszövettel való borítás nem elfogadható, kerüljük az ilyen megoldást.

Az oszlopokkal kialakított, lábazattal megvalósított áttört utcai kerítés javasolható megjelenés.

A drótfonatos, szabadon hagyott áttört kerítés ugyancsak alkalmazható.

Nem csak közterület elválasztására, de telken belüli, egymástól eltérő rendeltetések
elválasztására is a legmegfelelőbb, ha a határokat növényzet választja el.

KERTEK
A családiházakhoz, illetve a nagy zöldfelülettel rendelkező épületekhez tartozó kertek növényvilága rendkívül
változatos. Ezt változatosságot fenntartva ajánlom a településen kedveld növényzet telepítését. Tájékozódva az itt
élő lakosoktól az alábbi növények közkedveltek és pompázatos díszei a kerteknek. Fehér orgona, lila orgona,
törökszegfű, tulipánfa, puspan, labdarózsa és buxus.

KERTEK

KÖZTERÜLETEK TELEPÜLÉSKÉPI ÚTMUTATÓJA
Bozsok település sajátossága, hogy a törtnetileg kialakult településrészen az utca közepén színpompázatos
közterületi zöldfelület húzódik, amit az Arany-patak szel ketté. A parkban rendkívül sok féle növényzet található, az

örökzöldektől a lombosfákon át a cserjéig változatos a parkosított terület. Ennek fenntartása, gondozása szinte napi
feladat. Az új utcák és parkok létesítésekor törekedni kell arra, hogy a településen honos növényzet kerüljön
elhelyezésre, olyan zöldfelületek kerüljenek kialakításra, ahol a növényzet azonos a már meglévőkkel.
Igy ezt szem előtt tartva az alábbi növényzet ültetését, telepítését javaslom a közterületi zöldfelületekbe, parkokba:
kis levelű hárs, nagy levelű hárs, hegyi szil, lisztes berkenye, magas kőris, hegyi juhar, boróka, galagonya, kökény
és rekettye fűz.

JELLEMZŐ UTCA RÉSZLETEK – KÖZETRÜLETEK

6 Jó példák – épületek, épületrészletek, kerítések, kertek és zöldfelületek

Előre mutató - jó példák – ÉPÍTÉSZET, ÉPÍTÉSZETI RÉSZLETEK
TÖRTÉNETILEG KIALAKULT TELEPÜLÉSRÉSZEN

Bozsok településen az előre mutató építészeti megjelenések tekintetében, ha az épületeket vesszük számba, illetve
ezek részleteit azok építészeti finom megoldásait, arra a megállapításra jutunk, hogy ezek jellemzően nem az új
építésű épületek köréből kerülnek ki, hanem életre kelnek a történetileg kialakult településrészen a régi építésű
házak, épületegyüttesek. Az alábbi igényes felújítások nagyon szép példák. Az épületek helyreállítása során nem
csak arra ügyeltek a tulajdonosok, építtetők, illetve a kivitelezők, hogy az épületet alkalmassá tegyék mai
életvitelnek megfelelő, mind igényt kielégítő rendeltetésszerű használatnak, de jól megfigyelhető, hogy különösen
ügyeltek az építészeti részletek megfelelő rekonstrukciójára is.
Jó példa a történeti településrészen megvalósult helyreállításokra
és ezek építészeti részleteinek felújítására – Rákóczi utca épületei.

Jó példa a történeti településrészen megvalósult új épületre és építészeti részleteire – Rákóczi utca

ÚJ TELEPÜLÉSRÉSZEN

A település új, jobbára lakóterületi részén, illetve a Rákóczi utca Szombathely felé eső szakaszának a végén
találhatunk olyan nem rég épület lakóépületeket, melyek építészeti megfogalmazásukban, homlokzati
anyaghasználatukban és színezésükben, építészeti részletükben és nem utolsó sorban a kialakított környezetükkel
előre mutató, jó példákkal szolgálnak. Ilyen és ehhez hasonló építészeti megjelenést követendő példának ajánlok.
Jó példa új épületre és építészeti részleteire, környezetének alakítására

Jó példa új épületre és építészeti részleteire és környezetének alakítására – új lakóterületen

Jó példa - új épületekre

Előre mutató - jó példák – KERÍTÉSEK, KAPUK ÉS KERTEK
KERÍTÉSEK

A kerítések és kertek meghatározó szerepet töltenek be egy épület, egy utca és egy település egészére vetítve.
Szűkebb értelemben területet határol le, a magán és a közterület között létesülő kerítés, tükrözi az épület
anyaghasználatát, színét és felületképzését. Tágabb értelemben meghatározó az utcakép megjelenésében. Ebből
adódik, hogy kellő gondossággal kell a kerítéseket megvalósítani. Fontos, hogy a közterületi kerítés létesítésekor a
településre jellemző anyaghasználattal és formavilággal éljünk. A településen kerítés létesítése az új
településrészeken jellemző, de a történetileg kialakult utában is találunk jó példát.
Jó példa – történetileg kialakult településrészen – Rákóczi utca

Jó példa – új településrészen létesített kerítésekre

KAPUK

A történetileg kialakult településrészen, a zársorúan beépített szakaszon, az épületek részét képezi a személyi és
gépjármű közlekedésre alkalmas bejáratokat lehatároló kapuk. Sétánk közben változatos építészeti
megjelenéssekkel kialakított kapukkal találkozunk. A szebbnél szebben felújított és a kissé elhanyagot szerkezetek
mindegyike esztétikus és nagy nehézségek okozott – jó értelemben – azoknak a kiválasztása, amik bekerültek ebbe
a dokumentumban. Számba véve a rendkívül gazdag fa szerkezetű kapukat az alábbiakat helyzetem előnybe.

KERTEK

Előre mutató, jó példákat gyűjtöttem össze a lakóházakat körül ölelő kertek tekintetében. A jellegzetes növények
egy része, - az évszakból adódóan - már nem látható, de az örökzöldekkel díszített pompázatos kis zöld szigetek így
is visszaadják a kertek hangulatait. Látható, hogy az építészetileg igényes házakhoz rendezett környezet tartozik,
ami szintén ékköve a település egyes részeinek.

Előre mutató - jó példák – KÖZTERÜLETEK, A ZÖLDFELÜLET RENDSZERE
A település zöldfelületi rendszere rendkívül változatos, a védett területek mellett az intézményi zöldterületeken át a
lakótelkek zöldkertjein keresztül említésre méltó a közterületeken található zöldterületek is. Ezen belül jó példaként
kell megemlíteni a Rákóczi utca út melletti zöld növényállományát és az utcát ketté osztó parkot. Az utóbbi az elmúlt
években új növényzettel gazdagodott.
Jó példa – út menti zöldfelület kialakítására

Jó példa – közterületi parkok kialakítására

7. JÓ PÉLDÁK
SAJÁTOS ÉPÍTMÉNYFAJTÁK, REKLÁMHORDOZÓK ÉS EGYÉB MŰSZAKI BERENDEZÉSEK

ÉPÍTÉSZETI AJÁNLÁS, ÚTMUTATÓ
A sajátos építményfajták, reklámhordozók és egyéb műszaki berendezések építészeti ajánlása során az alábbiakat
lehet megfogalmazni:
- Törekedni kell arra, hogy ezen építmények környezetbe illők legyenek.
- Anyaghasználatukkal, formavilágukkal, színhasználatukkal - amennyiben épületen kerülnek elhelyezésre -,
illeszkedjenek az adott épület építészeti megjelenéséhez.
- Lehetőség szerint kerülni kell a ma divatos és a portéka mellé hozadékként felajánlott reklámhordozókat.
- Mind az épített környezet, mind a természeti- és táji adottságok megkívánják, hogy az új egyéb műszaki
berendezések – pl. telekommunikációs vezeték, elektromos vezeték és a hozzá tartozó berendezési tárgyak –
földkábel megvalósításával kerüljenek kivitelezésre. Ajánlott figyelembe venni a meglévő vezetékek
rekonstrukciója során is a fenti műszaki megoldásra tett javaslatot.
- A településen a reklámhordozók elhelyezésre és kivitelezésére jó példa: a jól kiválasztott homlokzati részletre,
igényes betűkkel, megfelelő szín kiválasztásával felfestett reklámfelirat.
- Jó példaként szolgálnak a település közterületein, parkjaiban elhelyezett reklámhordozók is.
- Sajnos elenyésző számban található igényes cégér. A település meglévő, példaértékű utcaképébe ilyen vagy
ehhez hasonló reklámhordózók megvalósítása és elhelyezése javasolt.
Építészeti ajánlás épület homlokzatán elhelyezett reklámhordozókra

Kerekes Üzletház, Rákóczi utca – Imperial Étterem és Pub, Rákóczi utca.
(történetileg kialakult településrészen)

Építészeti ajánlás közterületen – parkokban - elhelyezett reklámhordozókra

Geschriebenstein - Írottkő Natúrpark és a Kerekes Üzletház hirdetőtáblája.

Építészeti ajánlás, jó példa épületen, közparkban elhelyezett önálló reklámhordozókra

A településen történetileg kialakult utcájában és a település közparkjában elhelyezett reklámhordozók.
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