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Tisztelt Lakosság, tisztelt Érdeklődők!

Nagy örömömre szolgál, hogy átnyújthatom Önöknek a településünk értékeit bemutató Településképi Arculati Kézikönyvet. 
A dokumentáció készítői a közigazgatási területünkön található épített és természeti elemeket rögzítik e Kézikönyvben, 
egyúttal meghatározzák a Település sajátos egyedi hangulatát kölcsönző részleteket. 

A jól ismert motívumok, építészeti megoldások összegyűjtve, tematikusan csoportosítva kerek egésszé formálják át az 
eddig részleteket megfigyelő szemléletünket. Többletet adnak hozzá települési ismereteinkhez, vezetik a szemet, hogy 
ezentúl a kiemelt témákra fókuszáljunk, a jövő értékeit is felismerjük. Önkormányzatunk hálás azért a lehetőségért, 
amelyet a kormány ezúton biztosított számunkra, hogy saját településünk karakterét megőrizzük, s a lehetséges módon 
gyermekeinknek is olyan harmonikus egészként adhassuk tovább, ahogyan elődeinktől örököltük.

Kellemes lapozgatást kívánok a Település új oldalait is fellebbentő kiadványhoz, amelyet – elképzeléseink szerint –
folyamatosan fejlesztve, a mindenkori településállapothoz igazítunk.
Büszkén vállalva e szép település vezetését,

Szarvas Róbert Norbert 
polgármester

Kedves Olvasó!

Épített környezetünk meghatározza mindennapjainkat, lehetőségeinket, éppen ezért fontos felelősséget vállalni  épületeink 
minőségéért.  Örömömre szolgál ebben a felelősségben osztozni és részt venni a hiánypótló feladatot betöltő Településképi 
Arculati Kézikönyv létrehozásában. 

A kiadvány hasznos ajánlásokat fogalmaz meg a jövőbeni építkezésekre vonatkozóan, amely a közösségek építészeti 
kultúráját is hivatott emelni. E munkának hatásait gyermekeink fogják élvezni, akik talán rendezettebb, szebb, és élhetőbb 
településeket kapnak majd tőlünk örökül, ahol a hagyományos és a mai korszerű épületek egyaránt harmonikusan 
illeszkednek a természeti környezetbe.

Fogadják és forgassák szívesen!

Tárkány-Kovácsné Albicz Ágnes
okleveles építészmérnök



BEVEZETÉS
“Ismerd meg és szeresd a múltat!
A te jelened s gyermeked jövője
is egyszer múlt idő lesz!”
(Csengődi Rezső)
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Ha egy évszázadok óta létező tele-
pülés értékeit kívánjuk számba venni, 
akkor sokszor dúskálhatunk az épített 
környezet sokféleségében, műemléke-
iben, hagyományaiban. Jelen esetben 
viszont más mércét kell alkalmaznunk, 
hiszen Bácsszőlős olyan zsáktelepü-
lés, amelynek alapítása 1952-ben tör-
tént meg, ennek következtében az 
itt élőknek sokkal kevesebb idejük 
volt arra, hogy kialakítsanak egy te-
lepüléskultúrát, – annak minden épí-
tett és szokásrendi – összetevőjével 
együtt. Természetesen ez semmit sem 
von le a település értékéből, hiszen                           
Bácsszőlős egy igen rendezett, sze-
rethető, tiszta és otthonos település, 
beszélgetve az ott élőkkel pedig érez-
hető az az odafigyelés, amellyel szere-
tett lakóhelyüket ápolják. Ahhoz, hogy 
megérthessük a hely jellegzetességeit, 
elsőként át kell tekintenünk, mit tettek 
lehetővé a környezet adottságai, ho-
gyan alakult ki a település, és hogyan 
alakultak az ott élők életkörülményei.
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Bácsszőlőst 1952-ben szervezték ön-
álló tanyás községgé a bácsalmási sző-
lők, Doboka nagyjárás, Kunbajapuszta, 
Ószőlők és Teleki szőlők határrésze-
iből. Maga a terület már a XIX. század 
végétől kezdve lakott volt, amikor a 
felparcellázott homokos területeken 
meghonosították az alföldi szőlőfaj-
tákat, és állandó lakhelyekként tanyá-
kat építettek. A területen áthaladt az 
1885-ben épült baja-szabadkai vas-
útvonal és a Bácsalmást Szabadkával 
összekötő makadámút is. A borkeres-
kedelem kialakulását és fejlődését e 
szállítási lehetőségek tették lehető-
vé. A második világháború és a német 
lakosság kitelepítése jóvátehetetlen 
pusztulással járt, ugyanis a tanyás 
szőlőskertek, ültetvények nagy része 
a németek helyére érkezett, a sző-
lőgondozáshoz nem értő telepesek 
tulajdonába került. Az állami gazda-
ság 1949-ben 228 hektár, a Törekvés 
szakcsoport 75 hektár elhanyagolt te-
rületen alakult meg. 1952-ben, a köz-
ség megszerveződése idején a népes-
ség száma meghaladta a háromezret.                                                                                                     
A faluközpontot a templom és a Szent 
István iskola környékén alakították 
ki. Először bekötőutat, 1958-ban ta-
nácsházát és postahivatalt építettek, 
majd villamosították a belterületet. 
A Bácsalmási Áfész új boltot és ven-
déglőt nyitott. 1959-ben adták át a 
kultúrházat, az orvosi rendelőt, 2 tan-
teremmel  bővítették az iskolát, és                                                
labdarúgópályát is építettek.

BÁCSSZŐLŐS BEMUTATÁSA
(általános településkép, településkarakter)

Bácsszőlős község a déli határ közelében, Bácsalmás járásban, Bácsalmástól 8 
km távolságra fekszik. Autóbusszal a Bácsalmás-Csikéria közötti összekötő útról 
az 55104-es számú bekötőúton közelíthető meg. Talaja homokos, szőlőművelésre 
alkalmas. Területe 3881 hektár. Jelenleg a lakosság létszáma 361 fő.

28
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A lakosság anyagi hozzájárulásával 
1991-ben bekapcsolták a távhívást, 
1993-ban kiépítették a tartályos gáz-
ellátó rendszert. Bácsszőlős belterülete 
parkosított, az utak szilárd burkolatú-
ak. Jelenleg a község napközi otthonos 
óvodát, könyvtárat és – alkalomszerű 
nyitva tartással – művelődési házat is 
működtet. 

Bácsszőlős címerének felső harmadá-
ban jelen van Bácsalmás címerrész-
lete, azaz egy páncélos férfikar, ami a 
település 1952 előtti Bácsalmáshoz 
való tartozását fejezi ki. A fő részt két 
fürt piros illetve fehér szőlő tölti ki. A 
pajzsfő óarany színe a település talajá-
ra, a homokra, a kézben tartott három 
búzakalász, a három levéllel egyben, a 
település növénytermesztésére utal. A 
pajzs kétharmad része sötétzöld szí-
nű, ez a remény és a bizakodás jelképe.                                
A két fürt szőlő – amely a település 
nevét is jelzi, egyben fő terméke is 
–  egymás tükörképei, a bal oldali, sö-
tétkék színű a vörös, míg a jobb oldali, 
zöld színű a fehér szőlő jelképe. A pajzs 
csücskében az aranyszínű, körbesugár-
zó nap az éltető erőt, az itt élő emberek 
akaraterejét is szimbolizálja.

A szőlő- és gyümölcstermesztés országos, hosszú távú fejlesztési terve alapján 
1958-tól az 1970-es évekig a térségben 1800 hektárnyi területen gépi művelésre 
alkalmas szőlőt telepítettek, szőlőfeldolgozó és palackozó üzemet építettek. 
Az alföldi bortermelés fellegváraként számon tartott Kunbaja-Bácsszőlősi 
Állami Gazdaságban dolgozott a falu aktív korú lakosságának mintegy 60%-a. A 
másik mezőgazdasági munkáltató, a termelőszövetkezet volt, amely a mélykúti 
Alkotmány TSZ-szel egyesült. A hátrányos helyzetű település erőfeszítései 
ellenére az elmúlt évtizedekben drasztikusan csökkent a lakosság száma, 
amelyhez hozzájárult az is, hogy a szovjet exportra berendezkedett monokultúrás 
gazdaság a nyolcvanas években fizetésképtelenné vált.

137 hektár szőlőültetvény van itt magántulajdonban, két betéti társaság és 14 
egyéni vállalkozó működik, akik virágmagtermesztéssel is foglalkoznak. Jelenleg 
az ökormányzat az egyetlen, rendszeres munkalehetőséget biztosító munkaadó, 
míg a Cabernet Coop főképp idénymunkásokat alkalmaz, szőlőművelésre.

A gazdaság 1991-es teljes körű vagyonértékesítése után az aktív korú lakosság 
nagyrésze elvesztette állandó munkahelyét. Az 1990-es népszámlálás 
207 fős belterületi és 324 fős külterületi állandó népességet, valamint 235 
lakást regisztrált. Az utóbbi öt évben tovább nőtt az elhagyott tanyák száma                                        
és csökkent a lélekszám. 

A tanyákról a faluba költöző családok a falu központjában 1945-től 1990-ig 11 
lakóházat építettek. A törpevízmű helyett 1980-ban kiépítették a vezetékes 
vízhálózatot is. 
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ÖRÖKSÉGÜNK
(településképi szempontból meghatározó építészeti, műemléki, táji és 
természeti értékek, jellemzők)

A település bejáratánál látható, farönkökből kirakott, nemzeti színűre festett 
településnév jól mutatja, hogy a falu lakói egyaránt büszkék otthonukra és 
nemzeti hovatartozásuk is identitásuk szerves részét képezi.

3

Ahogyan azt a település történetéből is láthatjuk, Bácsszőlősnek több olyan kihívásnak kellett és kell megfelelnie, amelyek 
részben a településszerkezet jellegéből fakadnak, részben pedig a viszonylag „fiatal” korából származnak:

1. Bácsszőlős zsáktelepülés, ami megnehezíti a turisztikai lehetőségek kiaknázását. Remélhetőleg a jövőben egy Csikériára 
átvezető úttal ez a nehézség megoldódik. 

2. A lakosság legnagyobb része az Állami Gazdaságban dolgozott, ennek megszűntével viszont a munkalehetőségek 
drasztikusan csökkentek, a lakosság száma erőteljesen visszaesett.

3. Mint arra a településszerkezeti vizsgálat is rámutatott, a lakosság számához képest Bácsszőlős hatalmas területtel bír. 
Ennek azonban csak egy elenyésző része a belterület, a szorosabb értelemben vett településrész; a külterületeken néhány 
tanya található, amelyeknek egy része már használaton kívül van. E Településképi Arculati Kézikönyv ezen nehézségekre, 
kihívásokra is reagálni kíván. 
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A bácsszőlősi Szent Orbán római katoli-
kus templom 1936-ban épült, és 1939-
ben szentelték fel. Az épület főként 
neogót és neoromán stílusok kevert 
jegyeit viseli magán, mind a tömeg-
formálásában, mind pedig a belső tér 
ornamentikájában. A templom védő-
szentje I. Szent Orbán pápa, akit többek 
között a szőlő és a szőlőművelők védő-
szentjeként is tisztelnek. 

A templom szentélyében egy 1955-ből 
való freskó látható, amelyet Prokop 
Péter készített. A freskó Szent Orbán 
alakját jeleníti meg, a háttérben sző-
lőtőkékkel. A képen felirat is található: 
“Jég fagy vihar szöllőknek ártalmas / 
Óvd meg őket az ki vagy hatalmas!” 

16

2010-ben adták át az első világháborúban hősi halált halt környékbelieknek 
mementót állító emlékművét. Az emléktáblát egy erre kialakított és szépen 
gondozott kert veszi körül, ily módon adva kellemes környezetet és méltó 
helyszínt az emlékezésre.
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Az államalapítás ezeréves évfor-
dulója alkalmából a településen – a  
Polgármesteri Hivatal mellett talál-
ható, gondozott parkban – avatták 
fel a Szent István mellszobrával dí-
szített emlékoszlopot. Az emlékmű 
szintén Erdős Csaba faszobrász keze                                                                             
munkáját dicséri. 

A Kossuth utcában nem csupán a Polgármesteri Hivatal épülete 
található, hanem annak sarkában kapott helyet Kossuth Lajos 
fából faragott mellszobra is. A szobrot Erdős Csaba faszobrász 
készítette, akinek több alkotása is áll a településen. 
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                Külterület
                Belterület

(a településkép, az arculati jellemzők 
és a településkarakter bemutatásával)

A 2. fejezetben megemlékeztünk azon 
területi sajátosságokról, amelyek 
Bácsszőlőst jellemzik. Mivel ismere-
tes, hogy csupán 1952-ben hozták 
létre a települést, és a belterületi ré-
szekhez rendkívül sok művelt és mű-
veletlen külterület is hozzátartozik, így                               
Bácsszőlős esetében célszerű ezt a két 
részt élesen elkülöníteni egymástól.                                                     
Ha az 1941-ben készült Katona Felmé-
rése térképet vizsgáljuk, a jelölt részen 
kívül – amely utólagos betoldás – sem-
mi nyomát nem találjuk a településnév-
nek, csupán Ószőlőket vehetünk észre 
(az Ószőlő elnevezés azt jelzi, hogy ez 
volt az első és legrégebben betelepí-
tett terület, amely egészen Csikériáig 
húzódott). A jelenkori térkép jól mu-
tatja azt az aránybeli különbséget, 
amely a település belterülete, illetve 
a külterület és a tanyákat magában                                                  
foglaló rész között fennáll.

TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL 
MEGHATÁROZÓ TERÜLETEK

4
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Noha a tanyákon élők száma évről évre 
csökkenő tendenciát mutat, mindazon-
által e magukban álló épületek – ame-
lyek esetenként a belterülettől rend-
kívül távol helyezkednek el – ha nem 
is közvetlen módon határozzák meg 
Bácsszőlős településképi arculatát, 
de mivel egyfajta átmeneti státusz-
ban vannak, mégis befolyásolják azt. 
Ameddig a belterület autóval nagyjá-
ból negyed óra alatt teljesen bejárható, 
addig a külterület feltérképezése jóval 
több időt vesz igénybe. Ez is jól mutatja 
azt, hogy milyen sajátosan összetett 
településképpel állunk szemben – nem 
említve a hétköznapok logisztikai-élet-
viteli gondjait, amelyek az ott élők szá-
mára sokszor nehézségeket okoznak. 

A külterület ugyanakkor olyan poten-
ciálokat rejt magában a szőlőművelés 
révén, amelyekről szintén érdemes 
megemlékeznünk, hiszen a 20. század 
második felében is rendkívül kihasz-
nált volt, nem hiába kapta a település is 
szőlőről a nevét. 
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Hogy mennyire a szőlőtermesztés adta 
a környék karakterét, jól példázza, hogy 
a létrejövő különféle olvasókörök alap-
szabályában benne foglaltatott, hogy 
„A kör tagjainak műveltségét újságok 
és könyvek olvasása révén, a szőlő- 
és gyümölcstermesztés szakszerűbb 
elvégzése céljából szaklapok járatása, 
ilyen irányú előadások szervezése, stb. 
hozták létre.” A település történetéből 
tudjuk, hogy a rendszerváltást köve-
tően a szőlőtermesztés nagyarányú 
csökkenést mutatott, amely nem csu-
pán az itt lakók munkájának elveszté-
sével járt, hanem tömeges elköltözés-
sel is. Úgy tűnik, a bácsszőlősi területek 
hiába nyújtanak kiváló talajt, hiába bi-
zonyította a remek bácsszőlősi bor már 
a külső piacokon is létjogosultságát, 
csak remélni lehet, hogy a jövőben va-
lamikor újra virágzásnak indul a mező-
gazdaság ezen ága.

Miért lényegesek ezek a folyama-
tok? Mert a településkép formálódása                                                 
szoros kapcsolatban áll azzal a gaz-
dasági háttérrel is, amellyel az itt élők 
rendelkeznek. A legjobb példa erre, 
hogy az utolsó családi ház az 1980-as 
években épült fel a településen.

Érzékeny leírást kapunk a szőlő fontosságáról, ha elolvassuk Csengődi Rezső nyugalmazott tanító visszaemlékezése-
it. Hogy mi volt a terület jellemzője a ’30-as és ’40-es években? Így ír erről a szerző: „Hol vannak a gyönyörűen művelt, 
messzekéklő szőlőtáblák, a rengeteg gyümölcsfa, a ragyogóan tiszta kis házak, melyekben a szorgalmas, vendégszerető, 
nyíltszívű nép lakott egykor? Hol van az a vidék, amelyről a tavasszal idelátogató tanfelügyelő így nyilatkozott: »Tanító úr, 
maga egy földi paradicsomban él, nagyon boldog lehet!«” A területre a kisméretű parcellázás volt jellemző: általában 1-4 
holdas parcellákról beszélhetünk. Igen sokféle szőlőfajtát termesztettek itt, megtalálható volt a nemes kadarka, a rizling, a 
kövidinka, a magyarádi, a muskotály, az ezerjó és a saszla is. Mivel a szőlőtermesztés nyomán fellendült a környék,  1895-
ben az első, döngöltfalú iskolát is felépítették a lakosok. Az iskola udvarán istentiszteletet is tartottak, amely során a fel-
jegyzések szerint több száz főnyi tömeg gyűlt össze, ebből is képet kaphatunk arról, hogy a szőlőtermesztés milyen élénk 
közösségi kultúrát teremtett. E meghatározó és minőségi szőlőtermesztő kultúrának köszönhető, hogy a II. világháború 
előtt az itteni termésből készülő bor Európa szerte híres volt: sokat szállítottak belőle Ausztriába, Németországba és Svájc-
ba. Az is jól mutatja a kulturális változást, hogy a mai Bácsszőlős területén 5 tanyasi iskola volt, de ezek közül már egy sem 
működik, hiszen nincs annyi diák, amennyivel egy iskola működhet.
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TELEPÍTÉS

Kétfajta telepítési típussal találkozunk: 
vagy az utcafrontra épített, vagy pe-
dig kis előkerttel az utcafronttól kissé 
visszaugratott házakkal. Az épületek 
legnagyobb része az utcára merőleges, 
bár néhány példát találunk a párhuza-
mos telepítésre is. Mindkét megoldás 
elfogadható, hiszen illeszkedik az ar-
culathoz. Kerülendőek viszont az ettől 
eltérő megoldások.

MAGASSÁG

Bácsszőlős házai azonos magasságú-
ak, még tetőtér-beépítést is ritkán ta-
lálunk. A település szövetébe tehát nem 
illeszkednek olyan épületek, amelyek a 
földszintes, illetve tetőtér-beépítéssel 
rendelkező épületektől eltérőek. 

AJÁNLÁSOK
(A településkép minőségi formálására vonatkozó ajánlások: építészeti útmutató)

Bácsszőlős egy kis lakosszámmal rendelkező, a belterületet tekintve néhány utcából álló település. Mivel a 20. század 
második felében vált önállóvá, ebből kifolyólag a házak jelentős része is ekkor épült. Kis mérete ellenére Bácsszőlős a 
térség egyik ékszerdoboza: szép, rendben tartott házai, burkolt utcái, tiszta közterületei, és a sok virág, amely a tereken 
és utcákban található, szerethetővé teszi a települést. Homogenitása fontos jellemző, a házak – mind méretükben, mind a 
telken való elhelyezkedést illetően, mind a tetők hajlásszögében – rendkívül hasonlítanak egymásra. Ez azért szerencsés, 
mivel így egy jól megfogható településképpel van dolgunk, nincs olyan épület, amely ebből a harmóniából kilógna. A jövőbeli 
építéseket illetően e településkép megtartása a cél. 

5
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KERÍTÉS

Bácsszőlősön a század második felére 
jellemző, áttört fémkerítések, illetve 
a kerítést harmadoló lábazatra illesz-
tett – általában faszerkezetes – ke-
rítések a jellemzőek. Ezek színezése 
a legtöbb esetben illeszkedik a ház                                      
homlokzatához. Kerülendő minden 
olyan – teljesen zárt – kerítés, amely 
eltér ezen megoldásoktól. 

TETŐHAJLÁSSZÖG

A település épületeire leginkább a nye-
regtetős megoldás a jellemző, hajlás-
szögük pedig 30-40 fok környékén mo-
zog, a tetőtér-beépítés függvényében. 
Találunk sátortetős megoldásokat is, 
a településkép szempontjából ez sem            
elvetendő, kerülni érdemes viszont 
minden olyan tetőszerkezetet, amely 
ezt az összhangot megtöri. 

ANYAGHASZNÁLAT (SZÍNEK)

Örömteli, hogy Bácsszőlős belterüle-
tein lévő házainak jelentős része szép, 
felújított homlokzattal rendelkezik.                              
Sok esetben látunk kontrasztos szín-
használatot a homlokzatokon, legin-
kább a sárga tompább árnyalata, illetve 
egy erősebb, bordó árnyalat együttes 
használatát. Mind a homokszín, mind 
pedig a bordós, téglaszínhez közelí-
tő árnyalat illeszkedik a település ar-
culatához, az ettől eltérő színezés                                                                           
viszont nem javasolt. 
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UTCÁK

közterületek településképi útmutatója

Fontos eredményekkel szolgált Bács-
szőlős közterületeinek szempontjából 
a „Zökkenőmentesen Bácsszőlősön” 
program, amelynek keretében min-
den utca szilárd útburkolatot kapott.                                                            
Ez rendkívül jó hatással volt a közle-
kedés minőségére, aminek az ide láto-
gatók és a településen élők egyaránt 
hasznát látják. Rendkívül igényesen 
és odafigyeléssel gondozott telepü-
léskép jellemző Bácsszőlősre, tiszta 
utcákkal, folyamatosan nyírt és rend-
ben tartott zöldfelületekkel, virágokkal 
– jól látszik ez az Emlékparkban, vagy 
akár a Polgármesteri Hivatal melletti 
parkban. Utóbbiban padok is találha-
tóak, így a településen élők számá-
ra kiváló lehetőséget nyújt különféle                                
programokhoz, beszélgetésekhez. 
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Az utcával párhuzamos tengelyű családi 
ház. A kerítés színe szépen harmonizál 
a homlokzat színével, az előkertben 
található szép, gondozott virágok pedig 
még szerethetőbbé teszik az épületet. 
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Utcafrontra telepített családi ház, tetőtér-beépítéssel. A homlokzati szín-
használat, amely a sötétebb lábazat és a halványabb sárga homlokzat ket-
tősére épül, nagyon jellemző Bácsszőlős utcaképére. A ház előtt gondozott                                                        
közterületi kertet láthatunk, virágokkal. 
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Ezen az épületen kontrasztos hom-
lokzati színhasználat látható. Az új, 
fából készült nyílászárók jól illesz-
kednek a házhoz, az anyaghasz-
nálat pedig a természettel való                                                                                      
kapcsolatot is hangsúlyozza. 

Világos homlokzattal rendelkező családi ház, amelynek sötétebb tónusú 
fakerítése jól illeszkedik az épület homlokzatának árnyalatához. A virágok itt is a 
ház díszei, a stílusos házszám pedig még karakteresebbé teszi az épületet. 
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A Polgármesteri Hivatal ízlésesen fel-
újított épülete. A sötétebb lábazat jól 
passzol a homlokzat többi részének 
világos felületeihez. A kerékpártáro-
ló szintén megkönnyíti a településen 
élők életét. A gyönyörűen gondo-
zott zöldfelületek és a figyelmesen 
elhelyezett virágok tovább erősítik                                                         
a pozitív összképet. 
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Köszönetnyilvánítás

Jelen kézikönyv szerzőjeként köszönetem szeretném kifejezni a település 
polgármesterének, Szarvas Róbertnek, akinek odaadó segítsége nélkülözhetetlen 
volt a könyv megírásához. 

Források: 
www.bacsszolos.hu
www.magyarcimerek.hu
www.bacsszolos.bacskaplebania.hu
www.kozterkep.hu
www.mapire.eu
Csengődi Rezső: A bácsalmási szőlőkről (1932-46.) kézirat. 1989.

Egyes képek forrása:
http://www.bacskiskun.hu
http://www.funiq.hu
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