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Az építészetet szokás megfagyott 
zeneként emlegetni. És valóban 
nagyon sok hasonlóságot 
találhatunk egy zenemű és az 
építészet között.  
Az építészet sokszínűségét adja a 
változatos utcák, terek, épületek 
sokasága, mint egy zenekarban 
a sokféle hangszer: vonósok, 
fúvósok, ütős hangszerek. 
Ugyanakkor, ha ezek egymásra 
tekintet nélkül zenélnek, lehet 
külön-külön még szép dallam is, 
amit játszanak, az összkép hamis. 
Ugyanígy a házak is lehetnek 
eltérőek egymástól, más 
rendeltetésűek, de ha nincsenek 
tekintettel egymásra, zavaros, 
élhetetlen környezetet alakítanak 
ki. 
  

1.  BEVEZETÉS 
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A kézikönyv segítség kíván lenni: a település bemutatásával, az 
értékek megismertetésével és az útmutató résszel tárja fel az épített 
környezet szépségeit. 
Bevezeti az olvasót az építészeti értékek tárházába, hogy olyan 
házat tudjon építeni, ami valódi büszkeséggel töltheti el, és a
település képéhez illeszkedik, azt ízléssel viszi tovább. 
Az ajánlások nem tekinthetők kötelező jellegűnek, a céljuk nem a 
tervezési szabadság megkurtítása, uniformizálása, hanem éppen a 
valós értékek megismertetése, a sokféle izgalmas lehetőség 
feltárása.  
Az unalomig másolt, giccses, sokszor import klónok helyett a település
karakteréhez illeszkedő választási lehetőségek bemutatása, a nem
diktált, hanem valódi szabadság megismertetése. 
A kézikönyv nem egy merev, lezárt egész, hanem nyílt, folyamatos 
hozzászólást és változtatást lehetővé tevő kezdeményezés kíván 
lenni, ahogy a település története sem befejezett, hanem 
folyamatosan továbbíródik. Ezért, ha újabb szép ház születik, az 
bekerülhet, sőt be is kell, hogy kerüljön a könyvbe, hogy ezáltal 
büszke lehessen rá építtetője, tervezője, kivitelezője és a település 
egyaránt. 
Egy ház elválaszthatatlan kapcsolatban van környezetével, 
szomszédaival, településével. Valódi gyümölcse pedig csak annak a 
kapcsolatnak van, ahol a felek egymást megismerik, szeretik és 
békében élnek egymással. Igaz ez az emberi kapcsolatoktól a zenén 
át egészen épített környezetünkig. 
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Bezi a Győrt Sopronnal összekötő M85-ös 
gyorsforgalmi úttól északra kb. 2 km-re terül el, 

Győrtől kb. 20 km távolságra. 

Természetföldrajzi szempontból a Tóköznek a 

Hanság felé eső peremvidékén fekszik.  

Lakónépessége 523 fő. Bezi lélekszámát 
tekintve egyértelműen kisközségnek 

tekinthető. Bár a természetes szaporodás 
jelenleg negatív értéket mutat, a vándorlási 

különbözet pozitív, mely az utóbbi évek 
népességszámnövekedését segítette. 

Nagyban hozzájárulhat ehhez az M85-ös 
gyorsforgalmi út megépülése, mellyel a község 

elérhetősége időben jelentősen lerövidült.   

A Hanság lecsapolása előtt gazdag volt a 
terület vizekből, rétekből, valamint kisebb un. 

idénytavakból. Sajnos ez a helyzet a Hanság 
lecsapolásával merőben megváltozott. 

Azonban a település határát ma is zömmel a 
hatalmas rétek, kaszálók, kisebb erdők, ligetek 

jellemzik. 

 

2.  BEZI BEMUTATÁSA 
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A TELEPÜLÉS RÖVID TÖRTÉNETE 

Bezi nevét első megszállóiról, a besenyőkről kapta. Előfordult az említése BISSENI, BESSI és BEZI alakban is. Első írásos említése 1481-ben 

történt, amikor Bezy Lőrinc utód nélkül halt meg. Ezután a község területét Ráthibozeni Trinka János és felesége, valamint Poky Antal és 
Mihály örökölték. Egy évszádad múlva, 1579-ben már Márffy László volt a legfőbb birtokos, aki bezáratta az evangélikusok iskoláját. Ezután 

a felekezeti ellentétek rendkívüli mértékben elmérgesedtek a faluban: az iskola bezárását követően 13 forint értékre becsülték fel az 
intézmény értékét. Ezt az ágostai egyháznak kellet volna adni, ők azonban nem fogadták el. Ezután a megyei közgyűlés a pénzt „jótékony 

célra való fordítás végett” a fehértói plébánosnak engedte át. Bezi következő birtokosa 1592-ben Poky Ambrus Győr megyei alispán volt, 
aki több közbirtokossal osztozkodott a település földterületén.  

A XVII. század elején, 1618-ban Pázmány Péter és Ferenc, majd 1650-ben Jagasits Péter alispán bírta a községet. Alig néhány évtized 

múlva, 1680 körül Bezerédy István pápai kapitány és özv. Komáromy Jánosné Festetich Mária egymás közt felosztották Bezit. A falu a török 
alóli felszabadító háborút alaposan megsínylettem 1689-ben ugyanis a német katonaság porig rombolta. A XVIII. században a földesurak 

és a jobbágyság között is kiéleződtek az ellentétek: 1727-ben az akkor úrbéres jobbágyság aziránt tett panaszt a megyei közgyűlés előtt, 
hogy a földesurak az ő Eperjes nevű szabad pusztájukat elfoglalták. Az evangélikusok már ebben a században is használhattak harangot, 

ezt 1784-ben a továbbiakban is megengedték nekik. A lakosságszám közben növekedett, 1729-ben még 23 jobbágy és 21 zsellércsalád 
lakta Bezit, 1850-re már 222 katolikus, 435 evangélikus és 130 zsidó lakója volt. A század elején Bezi körjegyzőségi székhelyként működött, 

ekkor egyébként az Enessey, a Zmeskál, a Gyapay, a Horváth család osztozott a falun, de Benyovszky Pál, Szabó Kálmán és Mihályi Gyula 
1846-ban a faluhoz tartozó Péterháza pusztán úri lakot építtetett. 

Ismertek voltak a falu pap-tanítói, lelkészei, akik szívvel-lélekkel végezték munkájukat. Az 1900-as évek elején Bezi körjegyzőségi székhely 

volt. A faluban létezett hitelszövetkezet, levente egylet, tűzoltóegyesület és színes volt a kulturális élet is. A II. világháború befejezésétől a 
rendszerváltásig a falu fejlődése megtorpant. Bár történtek fejlesztések, de mindennél beszédesebb adat, hogy a lakosság száma az 

1950-es évekbeni átlag 900 lakosról a 90-es évek elejére 450 főre zsugorodott. 

A rendszerváltás után megalakult a helyi önkormányzat, amely a falu életképességének megtartását és fejlesztését tűzte zászlajára. 

Jellemző, hogy ezen idő alatt épült új iskola és óvoda, teljesen kiépült a belső úthálózat. 

 

3. ÖRÖKSÉGÜNK 
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Bezi az első katonai felmérésen 

(1783-1787) 

Bezi a második katonai felmérésen 

(1806-1869) 

TELEPÜLÉSSZERKEZETI FEJLŐDÉS 

A települést az 1800-as évek elején hatalmas tűzvész pusztította el. Ezután kezdődött a település igazi fejlődése. Templomok épültek, kialakult 
a mai falu településszerkezete. Bezi településszerekezti fejlődését a régi térképek elemzésével ismehetjük meg. 

A község történeti településmagja az első és 
a második katonai felmérési térkép alapján a 
mai Rákóczi utca, az Arany János utca és a 
Szabadság utca középső szakasza. Ekkor 
még a település déli részén nádas mocsár 
helyezkedett el. 

A második katonai térkép a 19. század első 
felében meglévő településszerkezetet 
mutatja. Az Arany János utca által közrezárt 
tér, ekkor alakult ki. E korszakban épült a két 
templom is. Puszta Pihenő néven a térképen 
már látszik a mai Pihenő puszta az enesei út 
irányába.  
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Bezi a harmadik katonai felmérésen 

(1869-1887) 

 

Bezi kataszteri térképe 

(1856) 

A Szabadság utca a mai hosszában a 20. század első felében alakult ki. A nagy precizitással készített 1856-os kataszteri térképen már 
visszaköszön a mai utcahálózat és telekszerkezet.  

A 19. század második felében új utca nem alakult ki. 

A 20. század második felében építették be a Petőfi Sándor utca sportpályához közelebbi szakaszát. A 20. század végétől napjainkig is 
folyamatosan épülnek a házak a külső Petőfi utcában. Új kialakítású utca a Nefelejcs utca, mely részben már beépült, de sok üres telek is 
van még. 
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Bezi ma 

Magyarország Katonai Felmérése (1941) 

 

Rákóczi Ferenc utca ma 
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A TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ MŰEMLÉKI ÉRTÉKEK, ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEK, TELEPÜLÉSKÉPI JELLEMZŐK 

 
Műemlék: 

Műemléki védelem alatt áll a római katolikus 
templom, mely klasszicista stílusban épült a 
19. század elején. A templom berendezései 
illetve a belső kialakítás valószínűleg az 
építéssel egykorú. A II. világháborúban a 
templomot tűzőrségnek jelölték ki, ekkor tűnt 
el az orgona sípja, valamint a csillárok értékes 
prizmái. Orgonája több mint 300 éves. 

Helyi védett értékek: 

Az evangélikus templom 1788-ban készült el. 
A falu többszöri leégése ellenére, a templom 
épen maradt. 1937-ben az épület 150 éves 
évfordulójára Lakatos Kálmán győri építész 
tervei alapján és vezetésével jelentősen 
átépült, ekkor készült a templom oldalfalának 
faburkolata és a kazettás famennyezet. 
Műemléki védelemre javasolt érték. 

A település helyi építési szabályzatában 
jelenleg nyolc helyi védelemre javasolt
lakóház szerepel, ebből mára négy 
lebontásra került, egy állapota rendkívül 
leromlott. Helyi védett érték a katolikus 
temetőben lévő Siklósi család kriptája. 

Római katolikus templom Evangélikus templom 
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Szakrális értékek Bezin 

Siklósi Szabó Péter Győr-megye táblabírája, 
követe és alispánja (1778-1855), és Siklósi Szabó 
Kálmán (1850-1875) sírhelye. A síremléket a 
család domborműves címre díszíti. Az épület 
tetején feszület látható. 

A temetőben álló kőkereszt 1806-ban készült. 

A katolikus temető szomszédságában található 
a zsidó temető, védendő síremlékkel.  

Az ezredfordulón Szabadság utca és a Külső-
Petőfi utca keresztezésénél állították fel a 
milleniumi emlékkeresztet. 
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Polgári lakóház a Rákóczi Ferenc utcában Polgári lakóház a Rákóczi Ferenc utcában 

 

Polgári lakóház a Szabadság utcában 
(1925) 

Polgári lakóház a Szabadság utcában 

 

Polgári lakóház a Rákóczi Ferenc utcában 

 

Polgári lakóház a Szabadság utcában 
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Népi lakóház a Rákóczi Ferenc utcában 

Népi lakóház a Szabadság utcában 
(1923) 

Népi lakóház a Szabadság utcában Népi lakóház a Szabadság utcában 
(1929) 

Népi lakóház a Rákóczi Ferenc utcában 
(1905) 

Népi lakóház a Szabadság utcában 
(1900) 
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TERMÉSZETI ÖRÖKSÉG 

Bezi közigazgatási területét nem érinti országos jelentőségű védett természeti 
terület, de a község egy része magas természetű értékű terület kategóriába esik. 
Natura2000 terület nem található a község területén. 
 

 

A község közigazgatási 
területén lévő természeti 
területeken kiemelt figyelmet 
kell fordítani a tájkép, a 
természetes életközösségek 
(növénytársulások) és 
élőhelyek megóvására. 
Bezi területén az országos 
ökológiai hálózat övezetetei
közül az ökológiai folyosó 
található meg. 
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 4. ELTÉRŐ KARAKTERŰ TELEPÜLÉSRÉSZEK BEZIN 
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Bezin a mai Szabadság utca, a Rákóczi Ferenc utca és az Arany János utca 
az eredeti településmag. Ezen utcákban számos régi múltszázad eljén épített  
épület áll még. Itt áll a község két temploma is.  

Ezen a településrészen találhatók az intézmények, a Községház, az óvoda, a  
művelődési ház is. A hangulatos széles uták mentén falusias beépítésű, 
jellemzően előkert nélküli vagy kicsi, 1 m körüli előkertes utcaszakaszok 
alakultak ki. A magastetős kialakítású házsoroknál a tetőgerinc nem 
egységes. Néhol utcára merőleges, néhol utcára párhuzamos tetőgerincű 
épületek keverednek a sátortetős családi házakkal. Az előkert nélküli 
utcaszakaszokon a hangulatos utcakép fenntartása végett az új épületeket 
is előkert nélkül javasolt kialakítani.  

Kerítést az előkert nélküli területeken jellemzően a szomszédos házak 
összekötésével építettek. Javasolt az utcai kerítésnél a környezet szép példáit 
megfigyelni, azok nyomán mai módszerekkel, friss hangulatú, de illeszkedő 
kerítést tervezni, építeni. A teljesen tömör, átláthatatlan utcai kerítés 
kerülendő. Az oldalsó és hátsó kerítések rejtettebbek, mégis érdemes 
átgondolni anyagukat, zártságukat. A nyitottabb, átlátszóbb kerítés nem csak 
a jószomszédi kapcsolatokat segíti, de naposabb, levegősebb lesz a kert. 

Egyértelmű cél az történeti településrészen a hagyományos bezi utcakép 
megőrzése az eredeti építészeti elemek megtartásának támogatásával, új 
épületek építése, meglévők átépítése esetén azok továbbgondolásával, a 
folytonosság megőrzésével. 

KIALAKULT, BEÁLLT LAKÓTERÜLETEK 
 

TÖRTÉNETI TELEPÜLÉSMAG, 
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A Szabadság utca  
ad helyet a központi 

intézményeknek.  
Itt találhatő a községháza, 

óvoda, imaház és a  
bolt is. 
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A település újonnan beépült utcája a Nefelejcs utca és a külső Petőfi 
utca. Az elmúlt években építették az épületeket, jelemzőenk 30 fok 
körüli tetőhajlásszöggel, színes pikkelyes fedéssel, tagolt homlokzati 
kialakítással.  

A település több pontján tervezett lakóterületet jelöl a község 
szerkezeti terve. Ezeken a területeken a mai Bezin is általános falusias 
beépítési modellt javasolt követni, a már elindult beépítéseknél a 
kialakult építési vonal megtartásával, új területeknél az előkertes, 
oldalhatáron álló beépítési mód alkalmazásával. 

ÚJ, ÁTALAKULÓ LAKÓTERÜLETEK 
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A beépítésre nem szánt területek körébe tartoznak mindazon 
területek, amelyeken a jövőben nem lenne kívánatos nagyobb 
épületállomány megjelenése. Bezi beépítésre nem szánt területei 
zömében átlagos vagy jó minőségű szántóterületek, gyepek, 
legelők, melyek mezőgazdasági művelés alatt állnak. 
A kialakult tájhasználat szervesen kapcsolódik a település 
történetéhez, történelméhez, közrejátszik a helyiek identitásának 
kialakulásában, erősítésében. Nem lehet tehát cél teljesen kizárni 
ezekről a területekről sem egy-egy laza, szellős beépítésű gazdasági 
terület, majort, üdülőépületet, sport-szabadidős létesítményt. 
Fontos azonban, hogy a tájképben továbbra se ezek 
domináljanak. 
 

BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT EGYÉB 

TERÜLETEK  
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BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT VÉDETT TERÜLETEK  

A falu kedvező földrajzi fekvéssel bír, hiszen a Tóközben található meg. A falu gazdag 
természeti értékeire a közeli Fehér-tó és Rábca, illetve a falu határában lévő lecsapodó 
árkok vannak leginkább hatással. Meg kell említeni még a fasorokat, erdősávokat és a 
viszonylag kisebb kiterjedésű gyepeket és réteket is. Ez utóbbiak elsősorban a madártani 
szempontból van jelentősége. Jellemző fészkelő madarak a nedvesebb területeken a 
bíbic, a piroslábú cankó, a szárazabb gyepfoltokban az egyre ritkábban fellelhető mezei 
pacsirta. A madarak mellett a ritka elevenszülő gyíkot kell megemlíteni, valamint az 
északi, más néven patkányfejű pockot. A fasorokban a csodás búbos banka is fészkel 
megannyi énekes madár (pl. az erdei pinty, csilpcsalpfüzike, berki tücsökmarár) mellett. 
A Rába és Rábca mellől gyakran megjelennek vadászni a szántók és rétek fölött az ott 
fészkelő ragadozó madarak (pl. kabasólyom, egerészölyv).  
A vízi életközösségek utolsó menedékei a lecsapodó árkok a falu határában. Igy a 
szitakötőnek (pl. négyfoltos szitakötő, sávos szitakötő), különböző vízi csigáknak (pl. nagy 
tányércsiga), valamint a vizek mellett költő récefajoknak, szárcsáknak, vízicsibéknek. 
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GAZDASÁGI TERÜLETEK  
Bezin működő gazdasági terület az M85-ös gyorsforgalmi út irányából Pihenőpuszta és Bezi belterülete 
közötti területen alakult ki.  
A területen jelenleg a magastetős kialakítású hosszú gazdaság épületek szellősen helyezkednek el.  
A terület településképi szempontból nem meghatározó, mivel zöldsávokkal teljesen elválasztott terület. 
A védőzöldsávok fenntartása továbbra is indokolt. 
Bővítésre a kialakult terület mellett ad lehetőséget a hatályos településszerkezeti terv. 
Tervezett gazdasági területet jelöl a szerkezeti terv Győrsövényházra vezető út mellett is. A még ki nem 
alakult gazdasági területeken kialakítákor a terveken jelölt védőzöldsávok településképi szempontból 
elengedhetetlenek. 
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5. ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ 

Arra a kérdésre, mitől szép egy lakóház nem lehet egy mondatban válaszolni. 
Neves építészek és filozófusok a különféle megközelítések ellenére 
egyertértenek azoban abban, hogy a közhiedelemmel ellentétben a szépség 
nem szubjektív, nem részrehajló. Szép az, ami érdek nélkül tetszik, mondja Kant. 
A szépség sokféle lehet. Borainkról sem mondhatjuk, hogy a vörösbor jó, a fehér 
nem. Tudva, hogy bizonyos alkalmakhoz, ételekhez jobban illik a vörös, 
mondhatjuk, hogy mi a rozét szeretjük. Ebben a fejezetben nem szeretnénk 
egyoldalóan állást foglalni, leszűkíteni a lehetőségeket. Viszont szeretnénk 
bemutatni, hogyan kerüljük el a legáltalánosabb hibákat, ne járjunk úgy, mint 
a borász, aki gyakorlatlanul túlkénezi borát. 
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A településen a családi házak 
telepítése jellemzően
oldalhatáronálló, a telken belüli 
elhelyezkedése az utcára 
merőleges rendszerű.  

A nem utcára merőlegesen 
telepített, indokolatlanul, 
nagymértékben hátrahúzott 
családiház építése nem javasolt. 

 A családi házak a telek 
oldalhatárán állnak, a ház 
mögött növényzettel határolva 
kialakítható a védett kert.  

 

 

 

TELEPÍTÉS 
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A településen számos 
utcaszakasznál (leginkább 
a történeti településrészen) 
a családiházak telepítése 
előkert nélküli, 
oldalhatáron álló. 

 Új családi ház építése 
esetén a telepítést a telek 
oldalhatárára, előkert 
nélkül javasolt kialakítani. 
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Bezin a családi házak magassága 
közel azonos. Jellemzően a 80-as, 
90-es években építettek 
többszintes családiházakat. 
 
A meglévő épületek közé épülő új 
házaknak hasonló magassággal 
kell épülniük, mint környezetük. A 
túl magas házak nem illeszkednek 
Bezi kialakult utcaképeibe. 
 

 

MAGASSÁG 
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TETŐFORMA 

Bezi történeti településrészén a családiházak tetőformája jellemzően 
egyszerű. Új házak építésénél a szomszédok figyelembevételével kell 
illeszkedni. 

Amennyiben az építési telek körül kialakut egy nyeregtetős házakból álló 
utcakép, úgy oda ne tördelt tetőformájú épület kerüljön, hanem a 
szomszédokhoz hasonló nyeregtetős tetőformájú.  
 
Amennyiben az építési telek körül sátortetős épületek állnak, úgy oda ne 
tördelt tetőformájú épület kerüljön, hanem a szomszédokhoz hasonló 
tömegű és tetőformájú.  
 

Bezin a családiházak tetőhajlásszöge közel azonos.  
 
A meglévő épületek közé épülő új házaknak hasonló 
tetőhajlásszöggel kell épülniük, mint környezetüknek. 
A túl magas illetve túl alacsony hajlásszögű tetővel 
rendelkező épületek nem illeszkednek bezi 
utcaképekbe. 
 
 

TETŐHAJLÁSSZÖG 
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ANYAGHASZNÁLAT (SZÍNEK) 

Bezi épületeinek színvilága változatos, mégis megfigyelhető 
egy visszafogott illeszkedés, hasonló anyag- és színhasználat. 
 
Bezin a meglévő épületek színvilágához illeszkedő új épületek 
építése ajánlott. Nem elfogadható a feltűnő és kirívó 
színhasználat, a rikító színű fémlemez fedés és burkolat. 
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KERÍTÉSEK 

Bezin az előkertnélküli telkeknél a kerítés, - szűkebb 
teleknél néhol csak a kapu - az épületeket köti 
össze. Javasolt az áttört kapu, kerítés kialakítás. Ha 
mégis tömör kaput építünk, javasolt természetes fa 
anyaghasználat, kisebb mintákkal áttörve, melyre 
szép példákat láthatunk a közsgében. 
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Kertünk teremti meg a 
természettel való kapcsolódást; 
a rekreáció, pihenés színtere, de 
haszonkertként is funkcionálhat. 
Az építészetben alkalmazott
elvek itt is ugyanúgy 
megjelennek: arányok, 
tömegformálás, színek, stílusok 
formájában. De a kert nem csak 
alkotás, hanem a 
kikapcsolódás helyszíne, 
amelynek szépségét -
rendszeres gondozással,
megfelelő 
növényalkalmazással – akár
egész évben élvezhetjük. 
Érdemes időt, fáradságot szánni 
rá, mert kertünk nem csak 
szépségével hálálja meg a 
törődést: a fák nyáron árnyékot
biztosítanak, télen pedig 
beengedik a napfényt 
otthonunkba. A környezeti 
adottságoknak megfelelő fajok 
megválasztásához, kertünk 
tervezéséhez, fenntartásához is 
kérhetjük szakember
segítéségét. 
 

KERTEK 
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A népi építészet egyik könnyen felismerhető, jellegzetes eleme 
az oldalsó oszlopos tornác. A tornác kialakítására, 
elhelyezkedésére is számos, részleteiben eltérő megoldás 
lehetséges. 

A tornác az a folyosószerű, fedett, félig nyitott tér, mely 
átmenetet képez a kert és a ház között. Nyáron kiválóan 
árnyékol, télen viszont megfelelő tájolás mellett nem állja útját 
az alacsonyan sütő napsugaraknak. Véd az esőtől, hótól, 
forróságtól. A régi bezi házak favázas vagy oszlopos tornácai 
szép, követendő példák lehetnek. Megszélesített, vagy terasz 
fedésként használt átiratként az épület legkellemesebb helyét
alkothatják. 

A tornác praktikussága és esztétikus megjelenése okán a ma 
épülő családiházak meghatározható eleme is lehet. A ház 
homlokzatának anyagai köszönjenek vissza a tornác 
oszlopainak, szerkezetének anyagában. A könnyedebb 
megjelenést kölcsönző fa szerkezet nagyszerűen kombinálható 
a tömörebb tégla vagy kő oszlopokkal, illetve bátran ki lehet
használni a fára futtatott növényzet árnyékadó hatását.  

Az erkélyeket érdemes a kert felé tájolni, utcai homlokzaton 
viszont különösen javasolt a visszafogott kialakítás.
Mindenképpen fontos itt is az épület anyagaival szinkronban 
lévő anyaghasználat, ami az elsősorban esővédő funkciójú 
előtetőről is elmondható. 

TORNÁCOK, ELŐTETŐK 
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Az épületek megjelenését és hangulatát a nyílászárók nagyban befolyásolják. A zárt 
épület tömeggel így nyitunk a külvilág felé, ezért nem mindegy milyen módon tesszük 
ezt. 
A népi építészet házain, régi középületeken fából készült, osztott ablakokat, ajtókat 
használtak. Bezin leginkább elterjedt a barna szín alkalmazása volt. Jellemző az 
ablakok faragott díszítése a vízszintes osztásban, illetve a módosabb épületek ajtajai 
fölötti faragott díszítés, és az osztott felülvilágító. A jellegztes formájú oromzati 
padlásablak használata a mai épületeknek is esztétikus megjelenést biztosít. 
Jellemzően a településen az épületek ablakai inkább álló arányúak.  
 

AJTÓK, ABLAKOK 
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  Új épületek építése esetén tetszőleges anyagú, 
de fa mintázatú, víztiszta, vagy matt 
síküvegezésű, osztott ablakok beépítése 
javasolt. Utcai homlokzaton érdemes spalettát 
vagy zsalugátert kialakítani, illetve 
redőnyszekrény csak beépített, rejtett 
kivitelben létesíteni, a nyílászáróval megegyező
színben. A nyílászárók javasolt színe világos és 
középbarna és a fehér.  
Védett épületek esetén ettől el lehet térni. 
Az álló formátumú ablak használata arányai 
miatt előnyösebb, mint a fekvő.  
Oromzati ablak beépítésekor ajánlott a Bezin
elterjedt forma használata.  
Az ajtók az ablakokkal megegyező anyagból, 
jellemzően világos és középbarna, vagy fehér 
színben készüljenek.  
Kerülni kell a túlzottan díszített kivitelt, ehelyett 
az egyszerű, hagyományos ajtókra 
emlékeztető darabok részesítendők előnyben. 
Kialakításakor törekedni kell a hagyományos 
arányok megtartására, a kellemes arányú 
ablakok megfelelő kiosztására. 
A garázskapuk elhelyezésekor újonnan 
beépülő utcák kivételével kerülni kell az utcai 
homlokzaton való elhelyezést. Amennyiben ez 
nem lehetséges - de az egyéb esetekben is-, a 
garázskapukat a homlokzat nyílászáróinak 
színével azonos színben kell kiválasztani, és 
mindenképpen a visszafogott megjelenésre 
kell törekedni. 
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Mivel az utcai homlokzat az épület arca, nagyon fontos az 
utcaképhez illeszkedő szín- és anyaghasználat, valamint a 
hagyományos arányok megtartása. 

Az épületek homlokzatának, oromfalának, tűzfalának 
kialakításánál a területen hagyományos vakolt architektúra 
alkalmazása javasolt. Kerülendő a homlokzat túlzott - kővel, fával 
vagy téglával történő - burkolása. A homlokzati felületek és 
nyílászárók színei esetében kerülni kell a túlzottan élénk vagy 
túlzottan sötét színek (lila, kék, piros…) használatát és a 
környezethez alkalmazkodó természetes színeket kell előnyben 
részesíteni. Egy adott épületen nem ajánlott túl sok eltérő szín 
vagy árnyalat alkalmazása. 

 

HOMLOKZATKÉPZÉS 
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Bezin több helyen még fellelhető 
oromfalas népi lakóház, melynél több 
esetben az építés éve is megjelenik az 
oromfalon. Ezek az épületek korhű 
felújítással színfoltjai lehetnek a 
településnek. 

 

RÉSZLETEK A templom kapuk mellett 
hangulatos a csavart tuja 
faládába ületetve. 
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A régi parasztházak fa ajtóihoz, illik 
a fém kolompos csengő, és az 
építési kort tükröző kiegészítők, 
lámpák. A modern technikai 
elemek, mint például a 
műholdvevő, vagy inox moder 
lámpa ne jelenjenek meg az utcai 
homlokzaton Jó példa erre a képen 
látható 1923-ban épített lakóház 
csengője. 

A tégla kerítésoszlopra felfutó vadszőlő és az átnyúló 
birsalmafa a sárga gyümölcsökkel hangulatos képet 
ad ennek a sorokteleknek, színfoltja az utcának. 

A tömör falszerű megjelenésű kerítés 
kerülendő. Kellő nagyságú áttöréssel a 
falszerű megjelenés megszüntethető, de 
a kerítés mégis optikailag elválasztja a 
szomszédos házat. Jó példa erre a 
oldalhatáron az előkert mellé épített 
kerítés, melynek boltíves falfülkéibe 
elhelyezett virágládák hanglatos 
megjelenést kölcsönöznek a kerítésnek. 
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Gipszdíszek jellemzően középületeken illetve 
régi helyi polgári lakóházakon találhatók, 
ahol díszek eredeti formájukbn megőrzendők, 
helyreállítandók. 

A múlt század elejét idéző felújított, gyakran 
már nem működő kutak megteremtik a 
községben az időbeni folytonosság érzetét, és 
gyöngyszemekként díszítik a település utcáit. 
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Új ház építésekor, átalakításkor az 
épület tömegalakítása településképi 
szempontból is kiemelkedő szereppel 
bír. A túldimenzionált házak építése 
mindenképp kerülendő. A tömeg 
alakítása egyrészt függ a környező 
épületek tömegétől, méreteitől. A túl 
nagy tömegű, terjengős épület 
elnyomja a környező, kisebb
épületeket, jelentősen rontva az 
utcakép összhatását. Javasolt a nem 
túl széles épületek kialakítása, a nagy 
tömeg hagyományos arányúvá 
alakítása, vagy legalább az utcai 
homlokzat tömegének szűkebbre 
szabása. Az egyszerű, falusias 
környezetbe illeszkedő tömegformálás 
nemcsak településképi szempontból
előnyös, hanem épületenergetikailag 
is, illetve a kertkapcsolat 
megteremtése, a ház és a kert 
együttélése is könnyen 
megteremthető. Anyaghasználat
szempontjából mindenképpen a 
természetes anyagok - kő-, faburkolat, 
vakolt falfelületek -, és visszafogott 
színezés részesítendők előnyben.  

6. JÓ PÉLDÁK - MAI 
PÉLDÁK 
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Mai jó példák  
más településekről 
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A kialakult helyzethez – például járdazöldsáv- árok-úttest arányaihoz - való 
alkalmazkodással egységes látványt teremthetünk. De mit tehetünk mi magunk a
szép utcaképért? Mit vegyünk figyelembe, amikor lakóépületet tervezünk? 
Környezetünkhöz alkalmazkodni nem csak épületeinkkel tudunk, hanem az 
utcakertjeinkben, utak mentén alkalmazott fajokkal is. Egy-egy díszesebb utcakert,
egy nyírott sövény vagy a felsővezetéket el nem érő fák – például csörgőfa, gömb 
juhar, vérszilva – kellemes, rendezett látványt nyújtanak. A portánk előtti terület 
ápolásával, dísznövények vagy jellemző gyümölcsfák telepítésével, díszes 
kiültetésekkel harmonikus utcaképet teremthetünk. 

7. JÓ PÉLDÁK - UTCÁK, TEREK 
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Az utcaképhez a hirdetőtáblák, reklámfelületek, cégérek is ugyanúgy 
hozzátartoznak, mint az épületek vagy a növényzet. De hogyan hirdessük 
portékánkat, szolgáltatásunkat úgy, hogy az ne legyen meghökkentő? Hiszen 
elsősorban a figyelemfelkeltés a célunk, és nem a járókelők rosszallásának 
kiváltása. A hirdetés lényege a tájékoztatás, amelyet utcaképbe illően is 
megtehetünk. Ha lehetőségünk van egy szebb utcakép, településkép 
megteremtésére, miért ne élnénk a lehetőséggel? 
Bezin az templom műemléki környezetében reklámhordozó nem helyezhető el. 
Cégér, cégtábla elhelyezésekor elengedhetetlen, hogy az alkalmazkodjon az 
épület jellemzőihez, anyaghasználatához. A község egyéb területein csak a 
szabályozás szerinti reklámhordozó helyezhető el, itt szintén elengedhetetlen a 
megfelelő anyaghasználat. Jó példa erre a fából készített reklámhordozó, 
melyre bárki elhelyezheti hirdetését.  

8. JÓ PÉLDÁK - HIRDETÉSEK, 
REKLÁMTÁBLÁK 
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