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Tisztelt lakosság, tisztelt érdeklődő!

Ön Lövőpetri településképi arculati kézikönyvét tartja a kezében, mely a település esztétikus
lakókörnyezetének a kialakítása, illetve védelme érdekében készült. A közigazgatási területen
megtalálható épített és természeti elemeket, részleteket foglalja magába, amelyek meghatározzák a
település egyedi és sajátos hangulatát. A kézikönyvet az önkormányzat a nyilvánosság bevonásával
készítette. A kézikönyv nem kizárólag szakembereknek készült, elsősorban a lakosság, az ide települni
vágyók tájékoztatását segítő kiadvány, amely röviden, lényegre törően segít Lövőpetri
környezetkialakításával kapcsolatos elvárásait teljesíteni. Az útmutató eszköz arra, hogy a jövőbeni
építkezések, átépítések, közterület-formálások során a település egységes maradjon. Alkalmazkodni
kell a már kialakult építészeti, arculati elemekhez és nagy hangsúlyt kell fektetni a meglévő arányok
megtartására. Az arculati kézikönyv a község településrészeit arculati jellemzőikkel, értékeikkel
mutatja be. Ajánlásokat tesz a településképi minőségi formálására, szöveges és képi megjelenítés
formájában javaslatokat tesz, iránymutatást ad a településképhez illeszkedő építészeti elemek
alkalmazására. Az ajánlások nem tekinthetők kötelezőnek, azonban figyelembevételükkel
elkerülhetjük, hogy a település karaktere megváltozzon és elősegítjük, hogy a kialakult jellegét
megőrizze és erősítse azt. A kézikönyv nem egy merev, lezárt egész, hanem nyílt, folyamatos
hozzászólást és változtatást lehetővé tevő kezdeményezés kíván lenni. Ajánljuk mindazok figyelmébe,
akik építkezni, felújítani, bővíteni szeretnének és azoknak álmodoznak, vagy szeretnék jobban
megismerni környezetüket, és azoknak is, akik csak a település iránt érdeklődnek.
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LÖVŐPETRI BEMUTATÁSA
általános településkép, településkarakter

Lövőpetri az Északkelet - Nyírségben Kisvárdától
mintegy 12 km-re található település. A tájegységnek ez
a része az egyik legzártabb futóhomokos terület.
Azonban Lövőpetrin és a környékbeli települések között
- mint Jéke, Gemzse, Nyírlövő - nem a futóhomok van
túlsúlyban, hanem a barnaföldes, löszös homokkal
borított felszín. Lövőpetri a II. világháború után nyerte el
a mai belterületi formáját.
Lövőpetri igen korai település, már a honfoglalás óta
élnek itt emberek, de 1212-ben jelenik meg először Petri
néven a forrásokban Zsurk határjárás során. Nevének
eredete a Péter személynevünk –i birtokosképző
alakjából származik. Jelentése: a föld, a birtok Péteré. A
lövő előtag a kései eredetű, ami a Nyírlövő melletti
fekvésére utal. A lövő név nagy valószínűséggel az
egykori lakók foglalkozásából alakult ki. Petri lakóinak a
feladata a határ védelme volt.

Már bronzkori leletek is bizonyítják, hogy
a terület régóta lakott, bár a különböző
korszakokban
valószínűleg
többször
elnéptelenedett és mindig más-más népek
lakták. Az itt élők eredeti foglalkozása a
belső gyepűrendszer védelme volt és a
honfoglaláskor nem csak magyarok,
hanem a velük érkező besenyő-kabar
népek is letelepedtek itt.
A település első temploma 1786-ban épült,
amelynek már harangtornya is volt, az
építtető Petri Pethry Sándor.
Az elmúlt tíz évben a községi
infrastruktúra jelenősen fejlődött, kiépült a
vezetékes gázhálózat, felépült az új
egészségügyi
komplexum
és
a
szolgáltatóház, megkezdte működését az öregek napközi otthona, megújult a község óvodája és az óvoda mellett általános
iskola is működik. Utolsó ismert hivatalosan becsült népessége 511 fő. A közég lakóinak nagy többsége a mezőgazdaságból
él, legjelentősebb agrárterméke a településnek a nyírségi alma és a dinnye.

A település sokáig egyutcás szalagtelkes útifalu volt. A község történelmi központja a régi iskolától a sportpálya lejáratáig
terjedő területet öleli fel és az út mentén nemesi udvarházak álltak. A II. világháború utáni időszakban kijelölték a Kossuth
Lajos és a Dózsa György utcát és ezután már itt is osztottak ki lakóhelyet, ezzel pedig kialakult Lövőpetri mai képe. A 60-as
években a település jelentős fejlődésen ment keresztül. Elkezdték a közművesítést és alig öt év alatt 38 modern, sátortetős, kő
alapú ház épült fel. és ekkoriban épület meg a kultúrház is.
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a településképi szempontból meghatározó építészeti, műemléki,
táji és természeti értékek, településképi jellemzők

Református templom
A település központjában található meg az a templom, amelyik sokáig a falu egyetlen templomaként
állt, a református egyházközösség temploma. Sesztina Jenő és neje Csanak Margit lövőpetri
földbirtokosok építtették neoromán stílusban, 1907-ben. Az egyház két régi cinkannát őriz 1723-ból,
melyek Petry Gáspár kuruckapitány és neje ajándékai. Az épület helyi műemléki védelem alatt áll.

Görög Katolikus Templom
A görög és római katolikusok együtt emeltek templomot, melyet 1958-ban szenteltek fel. Napjainkban
teszik le az új katolikus templom alapkövét.

Kocsányos tölgy
A városközpont felé haladva egy ég felé
emelkedő hatalmas méretű kocsányos
tölgyfa hívja fel magára a figyelmet.1896ban, az ún. boldog békeidőben, a Lövőpetri
fiatal legények a honfoglalás 1000 éves
évfordulójának emlékére a régi iskola
udvarában három tölgyfát ültettek. Az
egyik fa alatt egy palackot helyeztek el, az
üvegben lévő szövegek az akkori vezetők
névsorát tartalmazzák. Ma már csak a
három tölgyfa közül egyet találhatunk
meg.

Gödrök szabadidőpark
Lövőpetri egyik legfrekventáltabb területe a Gödrök szabadidő park, amit 2011-ben alakított
ki Lövőpetri Önkormányzata a Tisza Völgye Vidékfejlesztési Egyesület segítségével. Ez a
terület egykor mély fekvésű, időszakosan víz borította felszín volt. Felszíne a két világháború
között jött létre. A lakosság az építkezéseihez itt bányászta a vájogtégla készítéséhez
szükséges agyagos földet. Ma viszont minden korosztály számára tökéletes kikapcsolódási
helyet nyújt a természet lágy ölében. Az egykori iszapos területen ma kemencét,
szalonnasütőt, fapadokat, asztalokat, pavilont és kerékpártárolót találunk. A
természetközeliség megtartása érdekében, minden berendezést akácáfából készítettek el.
Továbbá szórakozási lehetőséget biztosítva ping-pong asztalt, lengőtekét és focipályát is
építettek. A park intenzíven fás, amit az átalakítások során a legkisebb mértékű károsítása
nélkül terveztek és alakítottak ki. Több őshonos fa megtalálható itt, mint a mezei juhar,
közönséges gyertyán, fehér nyár, fehér fűz és a kocsányos tölgy, amelyek tökéletes
búvóhelyet szolgálnak a különféle fészekrakó madaraknak.

Településképi szempontból meghatározó területek

Településközpont
Község történelmi központja a régi iskolától a sportpálya lejáratáig tartott, amit sok száz éven
keresztül a Petry család birtokolt. Ez a településközpont máig megőrizte központi helyét, de
az évek során ez a határ József Attila utcáig kihúzódik. Itt található meg a falu református
temploma, községháza, sportpálya, Lövőpetri Körzeti Óvoda és Bölcsöde, Szent X. Pius
templom, szolgáltatóház, ahol a posta található és a tűzoltóság. A falu főutcája a Petőfi Sándor
utca, ami végig fut az egész településen, áthaladva a településközponton is. Ezen a szakaszon
kanyargós útrésszel találkozunk, ami miatt több kisebb szakaszban a lakóházak fűrészfogas
elhelyezkedésűek. A településközpont vegyes terület, amely főként a szolgáltatások
elhelyezésére szolgál, így azok telepítése, színe nincsenek zavaró hatással a lakófunkcióra. Az
itt elhelyezkedő lakóházakra jellemző a kontytető vagy a sátortető. Méreteiket tekintve, ne
legyenek feltűnőbbek, mint a szolgáltatást nyújtó épületek.

Falusias Lakóövezet
Lövőpetri legnagyobb részét a falusias lakóövezet jellemzi. Ez a terület magába foglalja
Lövőpetri lakó ingatlanjainak a legnagyobb részét, egy-két közintézményt és kereskedelmi
egységet leszámítva, mint a településvégén megtalálható iskolát és egy kisboltot. Ezen a
területen megfigyelhető, hogy a családi házak oldalhatáron álló beépítést alkalmaznak, az
utcára merőleges tetőgerinccel. A környezetre jellemző tetőhajlásszög a 35-40°-os szög. Az
utcakép nem teljesen egységes. A nyereg-, sátor- és kontytető váltakozva jelenik meg. A
falusias lakóövezeten lévő családi házak kis előkertel lettek kialakítva, amit virágoskertként
használnak. Az utcai kerítésnél érdemes a környezet szép példáit figyelembe venni, azok
nyomán mai módszerekkel, friss hangulatú, de illeszkedő kerítést tervezni, építeni. A teljesen
tömör, átláthatatlan kerítés kerülendő. Antenna és egyéb gépészeti berendezések az ingatlanok
utca felöli homlokzatára történő elhelyezése nem javasolt.

Rekreációs terület
A rekreációs terület szolgálja a
helyiek és az ide látogatók
kikapcsolódást. Lövőpetrin három
szabadidő eltöltésére szánt terület lett
kialakítva. Az egyik ilyen a
Damjanich utca végén található
sportpálya, ahol a futball
mérkőzéseken kívül, sorversenyeket
és különböző labdajátékokat
játszanak a településen a minden
évben megrendezésre kerülő falunap
alkalmából, amelynek a helyszínéül
szolgál. A sportpályán kívül még két
parkosított övezet is megtalálható.
Szintén a Damjanich utcában, a
könyvtár mögött lett kialakítva egy
kisebb, szépen felújított, gondozott
park, ahol kellemes körülmények
között van lehetőség a szabadidő
eltöltésére. A Petőfi Sándor utca
végén, az Ady Endre utcára rá
kanyarodva találhatjuk meg a Gödrök
Szabadidőparkot, ami turisztikailag is
fontos része a településnek. A több
mint 18600m2-en elterülő zöld övezet,
Lövőpetri egyik kiemelkedő rekreációs
területe.

Beépítésre nem szánt terület
Az e területen kialakult tájhasználat szervesen kapcsolódik a település történetéhez,
közrejátszik a helyiek identitásának kialakulásában és erősítésében. A beépítésre nem szánt
területek közé tartozik a szántóföld, a rét és az erdős területek. Lövőpetri nagy erdős területtel
rendelkezik, ami tájvédelmi körzet közé tartozik. Ezek megtartása fontos, mert alapvető
jelentőségűek az élővilág megőrzése és a települési környezet minősége szempontjából,
valamint elsődleges fontosságúak a tájesztétikai szempontból a táji értékek és a turisztikai
vonzerő megtartása céljából. Az erdős területek mellett a mezőgazdasági parcellák szorosan
egymás mellett elhelyezkedve teszik festői szépségű tájjá Lövőpetri területét.

Ajánlások |Településközpont
A településközponton megtalálható ingatlanok száma csekély, mert ezen a részen nagyobb
területet a középületek foglalnak el. Az itt megtalálható lakóházak többsége régi építésű, a
nyílászárók eredeti állapotában vannak.

A településközpont beépítésének rendje a
településkép jellemző tényezője. A
keskeny parcellákon az épületek a
településrész keleti végén oldalhatáron
állók, a nyugati felében pedig
fűrészfogasan helyezkednek el,
homlokzatuk az utca felé néz. A házak
jellemzően kicsi (2-3 m2) előkerttel
rendelkeznek. A szabadonálló, illetve az
utcafronttól távol elhelyezkedő épület
elhelyezése kerülendő! Igazodjunk a már
kialakult, harmonikus rendhez, melynek
figyelembe vételével esztétikus környezetet
alakíthatunk ki.

. A népi építészetre jellemző háromosztatú parasztházak (szoba – konyha – kamra) és kádárkocka stílusú épületek is megfigyelhetők és mivel a településrészen magas a számuk, így
alapjaiban határozzák meg a kinézetét. Újabb építésű épület csak elvétve látható. A település
parasztházaira jellemző, hogy a lakóházak hosszan benyúlnak a telekbe. A főbb
melléképületek pedig, ahol vannak, mind vele egyvonalban, mögötte helyezkednek el.
Amennyiben felújításra, esetleg garázs vagy új ház építésére szánjuk rá magunkat, akkor is
célszerű a fentieket figyelembe venni, hogy az egységes településképet megtartsuk.

Lövőpetrin jellemzően földszintes épületeket láthatunk, tetőtéri épületek csak elvétve
akadnak. Amennyiben a meglévő épületek közé új házat szeretnénk építeni, ügyeljünk arra,
hogy azt hasonló magassággal kell kialakítani, mint környezetében lévő többi épület.
Amennyiben lakóháztól eltérő jellegű épületet kívánunk létrehozni az adott telken akkor is
tartsuk be az épület magasságát, az elhelyezkedését, illetve a kialakult tetőforma jellegét.

Településközponton lévő családi házak tetőformája
egyszerű. Új házak építésénél a szomszédok
figyelembe vételével kell illeszkedni.
A legjellemzőbb a kontytető, csonkakontytető és
sátortető. Így ide ne tördelt tetőformájú épület
kerüljön, hanem a szomszédokhoz hasonló
tetőforma.

Lövőpetri településközpontján lévő családi házak tetőhajlásszöge közel azonos. A meglévő
épületek közé épülő új házaknak hasonló
tetőhajlásszöggel kell épülniük, mint a
környezetüknek.
Túl magas („alpesi”) illetve túl alacsony
(mediterrán) hajlásszög, vagy a tördelt, bonyolult
tetőforma idegenül hat, ezzel megbontva az
egységes utcaképet, ezért kerülendő. Ebből
kifolyólag célszerű 40-45 º-os az utca vonalára
merőleges tetővel rendelkező épületeket emelni.

A szín kiválasztásánál célszerű figyelembe venni
a környezethez és az épület többi eleméhez való
harmonikus illeszkedést. Általánosságban
elmondható, hogy a homlokzat esetében az élénk,
rikító színeket érdemes kerülni, helyette a
lágyabb, meleg árnyalatú és földszínek az
előnyösebbek. Egy zsalugáter, vagy egy fa
nyílászáró gondosan kiválasztott vidám színe
öltözteti a visszafogottan színezett házakat.
Ugyanakkor eltérő szempontokat kell figyelembe
venni például egy műemlék épület, vagy egy jellegzetes Kádár-kocka esetében.

Ajánlott homlokzatszín

Ez a fejezet abba nyújt segítséget, hogy hogyan tudjuk megőrizni Lövőpetri falusias
lakóövezetében a már kialakult hagyományokat hogyan tudjuk megtartani, hogyan építhetünk
modern, de nem hivalkodó épületet. A falusias lakóövezet József Attila utcától kezdve
egészen Aranyosapáti felé tartó falu vége tábláig tart, ami magába foglalja a Kossuth János és
az Arany János utcát.

A falusias lakóövezeten a családi házak
telepítése oldalhatáron álló vagy néhol az utca
nyugati felében fűrészfogasos beépítés, ami
leginkább a Petőfi Sándor utcára jellemző. A
telken belüli elhelyezkedése az utcára merőleges
rendszerű, de a településen kádár-kocka stílusú
épületek is megfigyelhetők és mivel a
településrészen magas a számuk, így alapjaiban határozzák meg a kinézetet. A telken az
építési hely határvonala a telek egyik
oldalhatárával megegyezik, ezért az épületet
közvetlenül az egyik telekhatárra javasolt építeni.
Az ilyen jellegű beépítésnél a szomszéd felé néző
homlokzaton elhelyezendő ablak mérete egy
részből álló, kis méretű. A porta gazdaságos
kialakítását teszi lehetővé ez a fajta telepítés, jól tagolható és rugalmasan bővíthető. Az
előkert nagysága nem nagy, általában egységes,
azonos méretű.
Egységes utcakép létrehozását az egyenlően
elhelyezkedő épületekkel lehetséges, így
hátrahúzott ferde családi ház építése nem javasolt.
Nem javasolható a zártsorú beépítés, mert
túlzottan zárttá válna az utcakép.

Lövőpetri falusias lakóövezetén megtalálható családi házak magassága közel azonos. A
legtöbb ház földszintes, alacsony építésű, de több tetőtérivel is lehet találkozni. A
településképet megbontaná, a szomszédokat zavarná az ennél magasabb épület, ezért ezek
építése kerülendő.

Lövőpetri falusias lakóövezetén a családi házak tetőhajlásszöge közel azonos. A meglévő
épületek közé épülő új házaknak hasonló tetőhajlásszöggel kell épülniük, mint a
környezetüknek. A túl magas, illetve a túl alacsony hajlásszögű tetővel rendelkező épületek
nem illeszkednek Lövőpetri utcaképébe. A 40-45°-os hajlásszög az ideális.

A családi házak tetőformája egyszerű. Falusias
lakóövezetben a sátor-, csonkakonty- és a
nyeregtető váltakozását figyelhetjük meg. Új
házak építésénél a szomszédok figyelembe
vételével kell illeszkedni. Kerüljük az összetett,
tördelt tetőformát mert ezek idegenül hatnak a
környezetre.

Színek
Lövőpetri vegyes beépítésű településrészén a meglévő épületek homlokzatának a színvilágának illeszkednie kell
a környezetében lévő házakéval. Vakolatszínek megválasztásában fontos a község természetes környezetéhez
illeszkedő, földszínek alkalmazása, mint fehér, halványszürke és a sárga. A falusias lakóövezet területén az
erősebb sárga szín megengedett, ha megfelelő kiegészítő elemeket választunk hozzá. Hagyományosan a ház alja
mindig nehéz, sötétebb tónusú, mint a falazat. A külső homlokzat díszítéséhez termésköveket használnak.

Tetőfedőanyaga
Lövőpetrin megtalálható családi házak többségénél az égetett agyagcserép a jellemző, de nagy számban lehet
találkozni fémlemezzel fedett tetőkkel.

Lövőpetri falusias lakóövezetén érdemes megtartani az áttört, betonalapzatú, fémkerítést, ami csak diszkréten
szab határt az utca és a kert között. A tömör és nem átlátható megoldások nem elfogadottak. Amennyiben valaki
a kíváncsi tekintetek elől elzárt, intimebb környezetet szeretne kialakítani az udvarában a belátást inkább sövény
vagy gyümölcsfa telepítésével célszerű megakadályozni.

Az épületek megjelenését nagyban befolyásolják a nyílászárók kialakítása, hiszen központi helyet foglalnak el a
ház homlokzatán. A zárt épülettömeggel, így nyitunk a külvilág felé, ezért nem mindegy, hogy milyen módon
tesszük azt. Lövőpetri falusias lakóövezetére a hagyományos nyílászáró kialakítás a jellemző. A településre
jellemző a kétszárnyú ablakok, az utcai homlokzaton dupla, szimmetrikus kialakítással. Az ablakok formája
hagyományos szögletes, íves ablakok nem jellemzők a településre. A nyílászárókra jellemző anyaghasználat a
műanyag, amelyeknél javasolt a fehér színválasztás. A nyílászárók elé szerelt fehér beépített vagy külső tokos
nyílászárók a jellemzők, amelyek a lakóépületek hő- és hangszigetelését segíti. Új ház építésekkor érdemes
körüljárni a környéket és ihletet meríteni, hogy az otthonunk minél jobban bele tudjon simulni a környezetébe,
ezzel is gazdagítva az utcaképet.

Az épületeink burkolása, vakolatának
színezése, megmunkálása mindig is kedvelt
tulajdonosi eszköz volt településünkön.
Sokszor túlszínezhetjük, túldíszíthetjük
homlokzatunkat, ami sokszor visszatetsző
hatást kelthet szomszédunk és a lakosok
szemében. Lövőpetri falusias lakóövezetére
nem jellemző a túldíszített családi ház.
Ahhoz, hogy egy házra ránézve harmóniát
érezzünk, nagyon sok múlik az apró
részleteken. Ilyen, ha a színek, a használt
anyagok összhangban vannak egymással.
Hagyományosan a ház alja, a lábazat mindig erősebb tónusú, mint a falazat. Lövőpetri esetében az anyaga
megjelenése igen változatos, többek között kő, tégla, illetve szürkére festett bevakolt felület. A terméskő
tökéletes választás homlokzatunk díszítéséhez, ami nem csak hangulatot, hanem védelmet is biztosít az épület
számára. Lövőpetrin a leggyakoribb az eltérő színűre lefestett lábazat. Kedvelt díszítési elem a lakóházakon, az
ablakok kiemelése, amely lehet a ház színével azonos díszléc, gipsz vagy egy-két árnyalattal világosabb/sötétebb
szín vastagabb csík, mint a ház.

Az utcai kerítéseknél érdemes megfigyelni a környezet szép példáit és az azokra jellemző
módszerekkel megtervezni és elkészíteni a kerítést. A falusias lakóövezeten megtalálható
családi házak kerítéseit öröm megfigyelni. Csodálatosan megmunkált fa és fém kerítések
egyedivé teszik a település utcaképét. Házaink kiegészítő elemeként, fontos szerepet töltenek
be a végső látható képbe. Akkor járunk jól, ha egyforma igényességgel tervezzük meg a
házunkéval. Fakerítés kialakításakor alkalmazhatunk helyi hagyományos díszítőelemeket, úgy
hogy az ne legyen hivalkodó. Lövőpetrire jellemző kerítés a tulipánokból kifaragott
faoszlopok és szépen megtervezett kovácsoltvas kerítés. A jellemző kovácsoltvas
motívumokat a következő képek szemléltetik:

A falusias lakóövezet
településrészen több házon
megfigyelhető a fémlemezzel
fedett tető. Ennek a tetőfedésnek
az előnye, hogy évek alatt nem
mattul be és nem lesz foltos, de
az utcaképben nagyon
szembetűnő a napsütéskor
visszaverődő erős fény. A
jövőben javasolt az égetett
agyagcserép tetőfedőanyag
használata.

,,Tiszta udvar, rendes ház” tartja a mondás. Az idézet arra ösztönzi az embereket, hogy tartsák
rendben a kertjeiket, mert a teleknek egy olyan részét képezi, amelyről mások könnyedén véleményt
tudnak alkotni a lakóépület tulajdonosáról. A kertek megjelenésének is majdnem ugyanolyan fontos
szerepe van a település harmonikus utcaképének és arculatának a kialakításában, mint maguknak az
épületeknek. A szépen gondozott kert nem csak az ott élőre vethet jó fényt, hanem az utca- és
településképét is jelentősen javítja.
Lövőpetrire jellemző áttört kerítés és oldalhatáros beépítés miatt, az utcáról nagyobb betekintést
lehet nyerni a kertre. A telkek előkertjei leginkább virágoskertként vannak kialakítva, ahova ajánlott
őshonos növényfajokat ültetni, amelyek a helyi éghajlati viszonyokhoz hozzá vannak szokva.
Növényválasztásnál oda kell figyelni, hogy az csak részlegesen takarja a házat.

Egy település számára fontos, hogy az
utcák szépek és rendezettek legyenek,
hiszen végigsétálva az emberek azonnal
véleményt tudnak alkotni magáról a
településről és az ott élő emberekről. A
legzártabb futóhomokos terület részeként,
az utcákon löszös homokkal borított
felszínnel találkozunk. Így a járda és a
közút közötti utcakerteken füves terek
helyett, inkább növények és gyümölcsfák
jelennek meg, amelyek esztétikus
településképet nyújtanak. Ha valaki a
faültetés mellett dönt, olyan fát válasszon,
amely az utcaképbe bele illik, figyelve
arra, hogy azok ne lógjanak bele a
felsővezetékbe, mert így nem kerül sor a fák
csonkítására. Az ajánlott fatípus a meggyfa.
Lövőpetrin nem találunk lebontásra váró,
már nem használt közterületi elemeket. A
cél megőrizni és fenntartani a lakósság
lelkesedését a környezetük iránt.

A településen nagy kiterjedésű reklámtáblák nem találhatók,
illetve cégtáblák is csak csekély számban fordulnak elő. A
településen egy-két szolgáltatás kap helyet, aminek cégére
nem okoz zavart a településképben.

A közintézmények neve, mint a községháza, szolgáltatóház
hagyományos stílusú feliratként jelenik meg az intézmény homlokzatának közepén.

A településképi arculati kézikönyv célja, hogy minél több embert inspiráljon arra, hogy ápolt
és gondozott környezetet alakítson ki maga körül, olyat ami a településképet egységessé és
rendezetté teszi, illetve olyan épületeket hozzon létre amelyek megőrzik a Lövőpetrire
jellemző építészeti stílusokat. Ehhez javasoljuk a kézikönyv átlapozását, amelyből kellő
inspirációt merítve kezdhetünk neki a felújításnak, illetve az építkezésnek.
Következő pozitív példák a településképnek megfelelő elvárásokat tanúsítanak.
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