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BEVEZETÉS
Borszörcsök településképi arculati kézikönyve a
település természeti és épített értékeit hivatott
bemutatni. Célunk a kézikönyv elkészítésével,
hogy mind az itt lakóknak mind pedig azoknak,
akik abban gondolkodnak, hogy a jövőben
ideköltöznek,

megmutassuk

azokat

az

épületeket, kerítéseket, kerteket stb., amiket mi
jó, a település arculati képébe illeszkedő és
követendő példának gondolunk.
Szeretnénk, ha a kézikönyv elősegítené a
tudatos

építési,

építkezési

megismerését és alkalmazását.

formák
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A környezetünk, utcaképünk, településképünk esztétikája nem
emblematikus épületekkel érhető el, hanem rendezett,
egymáshoz hangulatban, színben, homlokzatban, tetőkialakításban illeszkedő építményekkel. A szabályok közös
kialakításával meghatározhatjuk, melyek azok az építészeti,
környezeti és kulturális értékek, amelyek követendőek a
Borszörcsökön. A községben a térség népi építészetének, a
hagyományos

épületek

bájának,

egyedi

karakterének

megőrzése, újraélesztése nem a múltba, hanem a jövőbe is
mutathat, kiegészülve az innovatív építészeti megoldásokkal.
A dokumentum nem lezárt, hanem egy folyamatosan
kiegészülő, szemléletformáló kiadvány.
Reméljük,

hogy

hozzájárulhatunk
kialakításához!

elképzeléseink

Borszörcsök

megfelelő

bemutatásával
és

korszerű
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BORSZÖRCSÖK BEMUTATÁSA
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A község Veszprém megye Devecseri járásában található, a járásszékhelytől közúton 5 kilométerre helyezkedik el.
A zsáktelepülés megközelíthető a 8-as főútról Devecser és Somlóvásárhely között letérve a település bekötőútjára.
A következő településekkel határos: Somlóvásárhely, Doba, Oroszi, Noszlop, Devecser.
Borszörcsök Árpád-kori település, nevében valószínűleg a Bors előtag etimológiailag személynévből származik, míg
utótagja, a „szörcsök” szláv nyelven galagonyát jelent. Az írásos források nevét először Zurchuk alakban említik
1288-ban, az 1299-es és 1317-es oklevelekben pedig Bors filius Blasii de Zurchuk kontextusban találjuk, ami latinul
körülbelül azt jelenti: „Balázsnak fia Bors Szörcsökről”. A település ezekben az években királynői birtok volt.
Borszörcsök ma ismert határában már csak mezők állnak, de a középkorban még apró falvak (Désháza, Iklad, Varjas)
vették körül. Az itt lakó jobbágyok már akkor is szőlőműveléssel foglalkoztak.
Az 1700-as évek végéből származó összeírás szerint tisztán nemesi helynek számított, nagyjából 300
kisbirtokossal büszkélkedhetett. A településen lévő Becket Szent Tamás tiszteletére felszentelt templomot
sajnálatos módon a törökök lerombolták, de a ma is látható templomot ennek helyére építették, és Szent Anna
tiszteletére avatták fel. Az építéshez szükséges köveket Nyirádról szállították ide, az első két padsor pedig a II. József
idején feloszlott tüskevári szerzetesek templomából került át. A szájhagyomány szerint a búcsú napja a korábbi
templom védőszentje, Szent Tamás miatt december 29-re esett, de mivel a hideg téli időben sokan megfáztak, a
jelenlegi templomot Szent Anna tiszteletére emelték, így a búcsú is átkerült július 26-ra, vagyis nyár közepére.

A második katonai felmérés (1806-1869)
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Vályi András 1796-ban leírást készített a községről: „magyar falu Veszprém Vármegyében, földes Ura a’ Veszprémi

Püspökség, fekszik Vásárhelynek szomszédságában, tűzre, és épűletre való fája van, földgye középszerű, legelője, és
réttyei elegendők, a’ Somlyói szőlő hegyek alatt fekszik, és más Balatoni szőlőkhöz is közel van, holott mind fuharral,
mind kézi munkával pénzt kereshetnek, ’s tavában elég hala van, második Osztálybéli.” Fényes Elek 1851-ben szintén
bemutatta Borszörcsököt: „magyar falu, Veszprém vmegyében, Vásárhelyhez 1/2 óra, 863 kath., 10 zsidó lak. A
somlyói hegyen bort termeszt. F. u. többen.”
Az első és második világháborúban egyaránt áldozatul
estek a helyiek közül is – a második világégésben 24-en. A
település lakója volt Kocsi Pál, aki 1945 után az új,
szabadon választott nemzetgyűlésben Somló vidékének
első nemzetgyűlési képviselője volt. A parasztszövetség
titkáraként

a

nemzet

parasztságának

érdekeit

is

képviselte.
Az 1956-os forradalom híre Borszörcsökre is eljutott, ez a
településen „szörcsöki forradalomként” maradt meg az itt
lakók emlékezetében. A forradalmi hangulatban az itt élő
fiatalok a többi lakos segítségével megtámadták a hivatalt,
és habár bántódása senkinek nem esett, a hivatalban
található iratokat az udvarra szórták. Borszörcsök 1956os megmozdulása csak napokkal később, a Bőczén László
által vezetett felvonulással ért véget. A forradalom utáni
megtorlás viszont a települést sem kerülte el, Bőczén
Az 1941-es katonai felmérés

Lászlót és társait letartóztatták és meghurcolták.

A népességszám 1910-ben 901, 1941-ben 935, 1980-ban 523, 2001-ben 432, 2015-ben 360 fő volt.
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ÖRÖKSÉGÜNK

3

Borszörcsök olyan község, amely szőlőtermesztéshez kapcsolódó évszázados kultúráját a közelben lévő Somlónak
köszönheti.
Az 1763-1787-es első katonai felmérés idején még egyutcás, kisméretű település, főutcája a mostani Petőfi Sándor
utca, amely azóta sem változott. Nagyobb változást az 1869-1887 között zajló harmadik katonai felmérésen
figyelhetünk meg, amely alapján elmondható, hogy a település kismértékben nőtt, a főutca házai mögé további
épületek épültek. Továbbá kialakult a mai Kossuth Lajos utca is. Habár a település főutcai része szerkezetében és
nagyságában már nem változott, a XX. században jött létre a Jókai Mór utca és épült be jobban az Arany János utcával
együtt. Borszörcsök napjainkban többutcás szalagtelkes település, a telkek többségében merőlegesek az utcákra –
habár láthatunk rézsútos elhelyezkedésűt is. A házak követik telkük tájolását, azok határára épültek, nagy
többségében kerítésvonal mentén. Előkertes házakat főként az Arany János és a Jókai Mór utcában találunk. A régi
építésű házak a XIX. század második illetve a XX. század első felében épültek; felismerhetőek rövid homlokzati
kéménynyílásukról, kontytetejükről vagy kontyolás nélküli nyeregtetejükről. A tornácot beépítetlen formában
figyelhetjük meg a népi házaknál. A községben látható másik építészeti stílus képviselői a szocializmus kori
négyzetes alapzatú, utcafronton két háromosztatú ablakkal rendelkező, sátortetős házak. Ezek a szocializmus ideje
alatt, egyrészről, mint önálló épületek, másrészről, mint a rossz állapotban lévő népi házak legrégebbi, utcafronti
részének felújításaként épültek meg a kor szellemében.
Borszörcsökön nem található műemléki védettségű épület.
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Épített értékek
Szent Anna és Szent Joachim
Középkori eredetű, barokk római katolikus templom.
Homlokzati tornya a hajó déli végén emelkedik. A szentély
keskenyebb és alacsonyabb a hajónál, a sekrestye a bal
oldalához csatlakozik. Két harangját Tóth Árpád öntötte
Veszprémben.
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Természeti értékek
Natura 2000-es terület is egyben. Létesítésének elsődleges célja a Széki-erdő botanikai értékeinek védelme.
Természetföldrajzi szempontból a Bakony része, ugyanakkor növényföldrajzilag már a Dél-dunántúli-flóravidék zalai
flórajárásába tartozik. Területi sajátosság, hogy a mészkő és a dolomit a mélybe süllyedt, rajta fiatalabb, miocénkori
kvarckavics és kisebb mennyiségben kvarc-konglomerátum található. A hegységperemi helyzet és a viszonylag
magas évi csapadék következtében egykor vízben gazdag terület volt, melyről régi, részben feltöltődött patakmedrek,
mesterséges vízelvezető árkok és a növényzet is árulkodik. Jelentősebb erdőtársulásai a cseres-kocsánytalan
tölgyes, a jobb vízellátású helyeken a gyertyános-kocsánytalan tölgyes. Jelentős természeti értéket képviselnek a
terület kiszáradó láprétjei, rengeteg védett növényfajjal (zergeboglár, sárga liliom, magyar lednek, szibériai nőszirom,
kornistárnics, illatos hagyma, poszméhbangó). Zoológiai vonatkozásban kevésbé ismert a terület, de a védett mocsári
tarkalepke, a zanótboglárka, a havasi tűzlepke és a gerincesek közül a törékeny gyík jelenléte jelentős.
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A térképen látható, hogy a település közigazgatási területén belül tájképvédelmi illetve ökológiai hálózathoz tartozó
terület is található. Natura 2000-es terület is egyben. Létesítésének elsődleges célja a Széki-erdő botanikai
értékeinek védelme.
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ELTÉRŐ ÉPÍTÉSZETI KARAKTEREK BEMUTATÁSA
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Borszörcsök
A Bakony-hegyvidék lábánál elterülő településen nem rajzolhatók le különböző karakterű településrészek, melyek
eltérő építészeti és arculati ismertetőjegyekkel rendelkeznének. Településmorfológiailag klasszikusan Borszörcsök
két területegységre bontható. A belterületen a közel kétszáz lakóház mellett, egyéb gazdasági, szakrális és
középületek, utcák és egyéb terek lelhetők fel. A kézikönyvben ezzel a területtel fogunk bővebben foglalkozni.
A külterületen a több évszázados múltra visszatekintő szőlőműveléshez és bortermeléshez kapcsolódó területek
találhatók. A jelentős területen elhelyezkedő, kertes mezőgazdasági és a jellegében hasonló általános tanyás
egységek adják a külterületek jellegét.
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Borszörcsök belterülete
Borszörcsök egy egyutcás szalagtelkes falu képét
mutatja, mely a földrajzi elhelyezkedése mellett,
történeti

múltjával

is

összefüggésben

áll.

A

szőlőművelés és borkészítés meghatározó szereppel
bír a Somló lábánál.
A hosszú, szalag alakú telkeken a lakóházak
hossztengelye rendszerint merőlegesen néz az
utcafrontra. A házak az utcára merőlegesen futnak,
hosszúak, az utcafrontra néző ablakaik lőrésszerűek.
A gazdasági épületek (csűrök) az udvar hátsó részén,
a lakóépületre merőlegesen helyezkednek el, a
szomszédos telkek épületei összeérnek, így egy
összefüggő

épületrendszer

összefüggésben
szempontjaival.

van

a

jön

létre.

település

Mindez
védelmi
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Borszörcsök
köszönheti

egyedi
a

szépen

karakterét
felújított

többek

között

parasztházainak.

Figyelemre méltók a község oromzatain helyet kapott
egyes díszítőelemek és évszámok, melyek a lakóházak
építésének idejét kívánják megőrizni. Ezen felül a
szabályos és karakteres településkép köszönhető a
falszerű kerítéseknek is, melyek zártsorú utcaképet
kölcsönöznek
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Borszörcsök külterülete
Borszörcsök a Nagy-Somlói borvidék részeként
jelentős

szőlőművelésre

szánt

földterületekkel

rendelkezik a külterületi részein. A terület hazánk
legkisebb borvidékének számít, ahol Borszörcsök a
Somló-hegyi körzet részét képezi. Itt jellemzően
juhfark, furmint, tramini és hárslevelű szőlőfajták
terülnek el.
Ezen felül, a község külterülete egyéb természeti
értékekben is gazdag, melyek megőrzése különös
figyelmet érdemel. Az országos ökológiai hálózat magés pufferterületén, illetve az egyéb oltalom alatt álló
területeken épületet elhelyezni nem szabad. Ezek a
beépítésre nem szánt területeket foglalják magukban.
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ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ, AJÁNLÁSOK
Általános építészeti ajánlások
Ebben a fejezetben nem szeretnénk egyoldalúan állást
foglalni,

leszűkíteni

szeretnénk

a

bemutatni,

lehetőségeket,
hogyan

kerüljük

viszont
el

a

legáltalánosabb hibákat.

TELEPÍTÉS
A településre az oldalhatáron álló, utcafronti beépítés
a jellemző, a telken belüli elhelyezkedés pedig az
utcára merőleges rendszerű.
Az épületek hossztengelye nagyrészt az utcára
merőleges, indokolatlanul elforgatni ettől a tengelytől
nem javasolt.
A lakóházak általában előkert nélkül néznek az utcára.
A házak tömör kerítésekkel alkotott vonala ad
egységes utcaképet. Az egyvonalban lévő házak adják
a harmonikus utcaképet.

5
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TETŐHAJLÁSSZÖG
A

település

területén

a

családiházak

tetőhajlásszöge hasonló.
A meglévő épületek közé épülő új házaknak
hasonló tetőhajlásszöggel kell épülniük, mint
környezetükben lévők. A túl magas, illetve túl
alacsony

hajlásszögű

épületek

nem

tetővel

illeszkednek

rendelkező
a

település

utcaképébe.

MAGASSÁG
Törekedni kell arra, hogy egy utcában hasonló
magasságú épületek kerüljenek elhelyezésre.
A meglévő épületek közé ékelődő új házaknak
hasonló magassággal kell épülniük, mint a
környezetükben lévők. A túl magas házak nem
illeszkednek a falu utcaképébe. A sematikus
ábrán, illetve fényképeken példa a településen
javasolt épületmagasság illeszkedésére.
TETŐFORMA
A településen lévő tetőformák igen változatosak főként nyereg-, konty-, ritkábban sátortetők. Az új ház tervezésénél
a szomszédok figyelembevételével kell illeszkedni a környezethez. A nyeregtetős házakból álló utcaképbe nem
kerülhet tördelt, összetett tetőformájú épület, hanem csak a szomszédosra hasonló. A hazai gyökerek nélküli,
„mediterrán” stílusú házak tervezése kifejezetten nem ajánlott a településen.
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SZÍNEK
A településen a fehér vagy világos „földszínek” a jellemzőek.
A természetes anyag- és színhasználattal egységes
településkép jön létre. Az eltérő, kirívó színű épületek nem
illeszkednek a meglévő házakhoz.
Nem

elfogadhatóak

a

rikító

fémlemezfedések

vagy

burkolatok sem.

Példa megfelelő színhasználatra. Javasolt a
világos pasztellszínek alkalmazása, sötét
színű faablakokkal.

TEREPALAKÍTÁS
A község a domborzat szempontjából viszonylag sík. Az épületek tervezésénél ügyelni kell a terepviszonyoknak
megfelelő telepítésre. Nem megfelelő, ha az épületet belevájjuk a terepbe, nagy árkot képezve.
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KERÍTÉSEK
Borszörcsökön

az

utcavonalas

beépítés

a

leginkább jellemző, általában tömör kerítéssel. A
településközpont
telepítést

külső

találunk,

részén,

áttört

előkertes

kerítésekkel.

Új

építésnél alkalmazkodjunk az adott utcában
jellemző kialakításhoz.

A tömör kerítéseket

célszerű a ház színével egyező színű vakolt
felülettel ellátni, felújítani. Kerüljük az előre
gyártott betonelemekből épített, illetve a teljesen
áttört nád-, vagy drótfonatos kerítést az
utcafronton. Településképileg meghatározó elem
az egykori uradalmat határoló tömör, épített
kerítés.

Ajánlott kerítések a településen, lábazattal, oszloppal,
vagy ezek nélkül.
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Borszörcsökön a kerítések mérete, formája és anyaga
nagy változatosságot mutat. A település központi részén
(Petőfi u.) jellemzően nagyobb tömör téglakerítések adják
a harmonikus utcaképet. Itt ajánlott a ház színével
megegyező színhasználat.
Helyenként a kapu kis tömör falszakaszokkal egészül ki,
nyerstégla, vagy vakolt felület, sötét színű fa, vagy fém
kapuval, ami már-már zártsorú hatást kelt. Javasolt tömör
téglakerítés, nyers, vagy vakolt felülettel, fa nyílászárókkal.
A település pereme felé haladva megfigyelhetők a
jellemzően fémből készült áttört kerítések, melyeket néhol
természetes növényzet is kiegészít.
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KERTÉSZETI ÚTMUTATÓ
Településképi szempontból fontos, hogyan alakítjuk ki és gondozzuk zöldfelületeinket. A szabadabb utcaszerkezet,
áttört kerítések következtében a zöldfelület szövetszerűbb kialakítású, a kerítésen belül kialakított előkerti részek
együtt élnek az utcával. Egy-egy szépen megformált kertrészlet az egész utcaképet befolyásolja. A képek nem a
településen készültek.
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Pihenőkert, udvar
A településeken a hátsó területeket több évszázadon át
megművelték, így biztosítva a helyben élők megélhetését.
Ma is több helyen találunk gyümölcsöst vagy konyhakertet.
A XXI. században már vidéken is némileg átalakult az élet: az
ember vágyik a pihenésre, melyet leggyakrabban saját
kertjében kaphat meg.
Ebben segíthet, ha a lakókörnyezetünket igényesen
formáljuk. Egy szép pihenőkert a ház mögött, kerti tűzhellyel
az életminőségünket javítja.
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ERKÉLYEK, TORNÁCOK
A magyar népi építészet
jellegzetes eleme a tornác.
A településre nem jellemzők a
tornácok házak jelenléte, csak
elvétve figyelhetők meg
mellvéd nélküli oldaltornáccal
ellátott lakóházak.

A következő oldalon néhány
példa látható a változatos
tornáckialakításra.
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ANYAGHASZNÁLAT
Településképi

szempontból

a

természetes pala tetőhéjalás javasolt.

cserép,

nád,

Kerülendő a településképi és egészségi szempontból
is

káros

hullámpala.

tetőfelületen

a

Mellőzük

különböző

ugyanazon

fedési

a

anyagok

használatát. A képek nem a településen készültek.

|25

AJTÓK, ABLAKOK

A településen található ajtók és kapuk sajátos képet alkotnak, megőrizték
az egykori uradalmi és mezőgazdasági rendszerjegyeit. A kapuk
rendszerint a falszerű kerítések részeként kerültek kialakításra, melyek
zátsorú utcaképet eredményeznek.
Ajánlott

a

vaslemez

kapukat

hagyományos

fakapura

kicserélni.

Néhány jó példa a fakapura, amelyek az utca-és településképet javítják:
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Javasolt a megfelelő arányrendszerű
faablakok beépítése, a hagyományos
parasztházakon,

osztott

üvegezésű

kivitelben. Az ablakokra zsalutábla, vagy
zsalugáter kerüljön árnyékolónak, a
külső tokos, fehér műanyag redőny
kerülendő.
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JÁRDÁK, BURKOLATOK

A beton, aszfalt burkolat helyett javasolt
természetes anyagú burkolatkialakítás.
Anyaga lehet természetes kő, bazalt.
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HOMLOKZATKÉPZÉS
BORSZÖRCSÖK TÖRTÉNETI TELEPÜLÉSRÉSZ
A településen az utcára merőleges telepítésű és tetőgerinc kialakítású, füstlyukas nyeregtetős épületek,
illetve kontytetős épületek is megtalálhatók. A hagyományos épületek utcai homlokzatán a
vakolatdíszes osztópárkány felett a két kisebb padlásszellőző mellett, a ház építésének évszáma is
helyett kapott. A XX. században épült parasztházak változatos oromzattal néznek az utcafrontra.
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RÉSZLETEK
Az építészeti részletek szép formálása a népi építészet jellegzetessége volt. Megemlítendő a község központi részén
helyett kapott római katolikus Szent Anna és Szent Joachim templom. Egy szépen megformált kerti kút, egy
gondosan elkészített tornácrészlet is esztétikai értéket hordozhat. Továbbá figyelemre méltó a képen is látható,
kétszintes ház homlokzatára kiaggatott agancsok, melyek a környék vadász hagyományaira utalnak.
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MAI PÉLDÁK
Meglévő épület felújítása a településkarakterbe illeszkedően
Hagyományos parasztház felújításoknál törekedjünk arra,
hogy az épület megőrizze az eredeti karakterét, stílusjegyeit.
Az utcai homlokzaton lévő két kis, osztott faablakot ne
cseréljük nagyobbra, ne helyezzünk elé külső tokos, műanyag
redőnyt, betekintés elleni védelemnek inkább zsalutábla,
vagy zsalugáter kialakítása javasolt.
Esetleges energiahatékonysági korszerűsítés esetén a fehér
színű nyílászárók helyett, célszerű barnás árnyalatú fa
szerkezetek beépítése.
A hagyományalapú fejlesztés ott kifejezetten ajánlott, ahol
még a településkép őrzi egykori képét. A hagyományokat
tisztelő felújítások szép példákat eredményezhetnek.

6
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UTCÁK, TEREK

7

A település közterei rendezettnek mondhatók. A házak csak néhol csatlakoznak előkerttel az utcához. Az út mellett
szintén zöldfelület található. Borszörcsök zöldfelületei és játszótere a fiatalabb lakosság remek szabadidő-eltöltési
tereként is szolgál.
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HIRDETÉSEK, REKLÁMTÁBLÁK
A településközponti részeken a színes fényreklám helyett a hagyományos cégérek
elhelyezése javasolt.

A színes, nagyméretű molinók kerülendők.
A kép nem a településen készült.
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A kézikönyvben szereplő fotók nem kizárólag a településen készültek!
Az építészeti útmutató, a mai példák és a reklámhordozókkal kapcsolatos témakörökben szereplő javaslatok között
máshol készült fényképeket is beillesztettünk saját adatbázisunkból, hogy olyan mintákat tudjunk bemutatni, amely
a település arculatát, karakterét pozitív irányban módosíthatja.
A kézikönyvben kerülendő példaként csatolt fényképek nem a településen szereplő részleteket mutatnak!

