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Mottó:

„A természet mindenkori állapota a lélek tükre. Jelen pillanatban még éretlen természetünké. Az épített környezet az ember mindenkori tudásszintjét tükrözi, így például a városszélek tájba oldódása az ott élők tudatminőségének megfellebbezhetetlen mutatója.
A városba egyre beljebb haladva több száz, néhány esetben több ezer év
tudásszintjének információival találkozhatunk. Kivételesen torz esetekben csak az utóbbi emberöltőjével.“
Somlósi Lajos

A Településképi arculati kézikönyv megalkotásának elsődleges célja a helyi identitás
erősítése a természeti és az
építészeti értékek bemutatása
által. Másodlagos célja, hogy
elősegítse a településkép védelmi rendelet megalkotását és

támpontot nyújtson a település
fejlesztési és -rendezési tervek
készítésekor.
A hely ismerete nélkül nem teremthető harmónia a természeti és az építészeti életterek
között, ezek összhangja nélkül
viszont még rövid távon sem

tartható fenn az élet továbbadásához szükséges életminőség.
Ne feledjük: - a könyvben bemutatott kincseket unokáinktól
és dédunokáinktól csak megőrzésre kaptuk kölcsön!
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KEMENESSÖMJÉN KÖZSÉG BEMUTATÁSA

Kemenessömjén Vas megye
keleti szegélyén, a Kisalföld
déli részén fekszik, ott, ahol a
Kemeneshát észak felé egyre alacsonyabbá váló lankás
dombhullámai beleolvadnak a
Marcal-medence síkjába. Ezt
a vidéket Kemenesalja néven
ismerhetjük, mely elnevezés a
honfoglalás idejéből származik.
A „kemenes” szó szláv jelentése
kő, kavics, de ez még csak egyik
lehetséges értelmezése a településnévnek. Kemenessömjén
600 lakosú, több utcás, szalag-

telkes község, határában tekintélyes területű szőlőheggyel.
Első írásbeli említése Semyen
néven történt. Eredete a Simeon név magyar változatához, a
Semjénhez köthető.
Birtokosai az Osl nembeli
Ostffyak és leszármazottaik, a
Zichyek és Vidosok voltak.
A 16-17. században területet
szereztek itt az enyingi Törökök, később pedig a pápai Esterházyak is. Mellettük több
köznemesi családnak is voltak
birtokai. Közülük ki kell emelni

Berzsenyi Dánielt, aki 1798-tól
1803-ig élt itt.
A falu a 16-17. században többször is kénytelen volt a töröknek
hódolni.
1939-1946 és 1982-1992 között a szomszédos Kemenesmihályfával egyesítve a
Sömjénmihályfa nevet viselte.
A két település az 1980-as
években teljesen egybeépült és
egy hosszan elnyúló, két központú községgé vált. Közigazgatásilag 1990-ben váltak ismét külön.
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Rába folyóval párhuzamosan
haladó dombvonulatot Kemeneshátnak nevezzük, melyet a
19. század közepéig hatalmas
csererdő borított. A csererdőt
akácerdő váltotta fel, melynek szaporító anyagát főleg a
csöngei evangélikus parókia udvarán álló 200 éves fa adta.
Az erdős területeket rétek, legelők, valamint kisebb szántóterületek is megszakítják. A plató
délkelet felé völgyekkel tagolt
dombhullámokká bomlik, így
ereszkedik le Kemenesalja síkjá-

ig. A lejtőkön szőlők, gyümölcsfák díszlenek, pincéket rejtve, kis
akácerdők, veteményesek mozaikjával színesítve. Más a táj
arculata a délkeleti részen, ahol
az enyhén hullámos, alföldies
jellegű felszínen szántóföldek
vannak.
A falutól északnyugatra emelkedő domboldalakon már régóta szőlőművelés folyt, ennek
első írásos emléke 1544-ből
származik. A 18. században a
község címerében meg is jelent
a szőlőfürt.

Kemenesalja központja Celldömölk. amellyel a községet autóbuszjáratok kötik össze.
A főútvonalaktól viszonylag távol esik a falu, így a kicsi autóforgalom végett ideális célpont
a nyugalmat kereső, pihenni vágyó utazóknak és nyaralóknak
egyaránt.
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ÖRÖKSÉGÜNK
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Műemlékek
Római katolikus templom
A Kisboldogasszonynak szentelt
templom első írásos említése
1339-ből való. Feltehető, hogy
plébániatemplom volt a reformációig, és a szomszédos Mihályfa is hozzátartozott.
1550-ben a reformáció során
az evangélikusok kapták meg,
akiknek a fokozatosan pusztuló épületet végül sikerült
rendbehozniuk. A templom a
rekatolizáció idejében fegyveres
erővel került vissza a katolikusokhoz.
1755-ben tatarozták az épületet, erre egy felirat is utal a
szentély keleti sarkán.
1785-96-ban Szily püspök segítségével javításokat végeztek.
Ebben az évben festette meg
Dorfmeister István a Szűz Mária születését ábrázoló oltárképet is. A sekrestye 1792-ben
készült, míg a mai homlokzatát
1892-ben kapta meg a templom. Eredetileg két harangja
volt, azonban az egyiket a II. világháború idején elvitték, a jelenleg is használt harang pedig
1938-ból származik.

1973-ban régészeti kutatásokat
végeztek a templomban, ami bizonyította középkori eredetét,
annak ellenére, hogy szentélyét
nem kelet felé tájolták, amely a
középkori templomoknál követelmény volt.

Az épület homlokzata dísztelen, barokk ablakai félkörívesek,
a sekrestyén lévő ablakok és a
torony alatti bejárat egyenes
záródású. A torony alsó részén a
köpenyfal lábazatszerűen veszi
körül az emeleti toronytestet, a
bejárati oldalon timpanonszerű
párkánymegoldással. A harangok szintjén a toronyban négy
félköríves ablak, felette órahely.
A főpárkány mind a négy oldalán
háromszögű oromzatból nő ki a
nyolcszögű gúlasisak. A templomban két négyzetes pilléren
tömören falazott mellvédű orgonakarzat van, a hajó és szentély
csehsüvegekkel fedett, a hevederek barokk tagolású falpillérekre támaszkodnak. A padok
népies barokk részletképzésűek,
a szószék - hangvetőjén Mózessel és vázákkal - copf stílusú alkotás.
2013-ban kezdődött meg a
tepmlom teljes körű felújítása.
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Berzsenyi-kastély
A község egyik legszebb ékessége a Berzsenyi-kastély.
A Berzsenyi család eredetét
több geológus az Árpádok idejére teszi. A Bersenyi (Bersenyi),
Egyházas-Berzsenyi
család
ősei a Veszprém vármegyei
Nagy-Börzsöny-pusztára kaptak adományt, onnan költöztek
át Vas vármegyébe. A kastélyt
Moravetz Zsigmond tervei alapján Berzsenyi Jenő orvosdoktor építtette 1904-1905-ben,
szecessiós stílusban.

Az épület gazdag homlokzati
ornamentikával, kovácsoltvas
ablakrácsokkal, korlátokkal díszített. Hajdanán igényesen
kialakított angolpark övezte a
kastélyt. A második világháború
után különböző kulturális rendezvények, és leányok számára
traktoros iskola színhelye volt.
1958-1974 között a Kállai Éva
Gyermekotthonban 100 gyermeket gondoztak itt, (és a Radókastélyban), miközben mindkét
kastély óvoda is volt egyben.

A kastély mögött kétszintes
szolgálati lakás is épült.
Az ezt követő időkben a kastély
a KSH SZÜV Oktatási Központ
tulajdonába került. Részben
számítástechnikai oktatás folyt
benne, részben vállalati üdülőként használták. Ennek során
némileg átalakították. A színvonalas lakosztályokban összesen
38 vendéget tudtak fogadni. Kérésre családi összejöveteleket
és egyéb rendezvényeket bonyolítottak itt le.

Ezután az épületet egy osztrák vállalkozó vásárolta meg,
aki eredeti szépségébe állította
vissza a kastélyt. Ekkor az épület kastélyszállóként működött,
illetve rendezvényeket is szerveztek itt. Azonban a tulajdonos
anyagi nehézségei miatt megvált a kastélytól.
2005-ben a kastély egy budapesti cég tulajdonába került, akik
wellness központot terveztek az
épületben kialakítani, azonban
ezek a tervek nem valósultak
meg.
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Radó-kastély
A község másik nevezetes, régi
épülete a Radó-kastély.
A kastélyt Radó Gyula építtette
1880 körül, akkori megjelenését a 19. század második felére
jellemző romantikus stílus határozta meg. A kétszintes épület
két szélén timpanonok, középső
részén felül erkély, alul üvegezett előtér volt.
A második világháború után,
1945. szeptemberétől járványkórház működött itt. 1947-től
iskolai célokat szolgált az épület,
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az alsó tagozatosok jártak ide.
Ezután néhány évig üresen állt,
majd átépítették, a teraszt és az
üvegezett részeket befalazták,
a timpanonokat lebontották, így
az épület elvesztette jellegzetes
külsejét. Egy ideig a Berzsenyikastéllyal együtt gyermekotthonként, illetve helyi óvodaként
működött.
Az utóbbi évtizedekben a polgári
védelem raktárként használta,
fenntartására azonban kevés
figyelmet fordítottak. Az épület
jelenleg az önkományzat tulajdonában van.

Radó-féle intézői kúria
A Radó család kúriáját a 18-19.
századfordulón építették. Az
épület a családon belül többször
öröklődött. Magát a kúriát intézői lakásként használták.
Az államosítást követően a helyi
TSZ tulajdonába került, irodaházként szolgált.
2003-ban magántulajdonba került, az új tulajdonosa teljesen
felújította. Sajnos ez ma már
csak nyomokban látható, állapota romlik.
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Megőrzésre
méltó értékek
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Evangélikus templom
A községben élő evangélikus lakosságnak sokáig nem volt saját
temploma. Egykoron a katolikus
templomot használták, majd
ennek visszafoglalása után
Dömölkre jártak a hívek hitüket
gyakorolni. A templom története összefonódik az iskola sorsával. Az 1852-es évben a sömjéni
gyülekezet iskola és tanítói
lakás céljára egy zsúpfedeles
jobbágyházat vásárolt. Később
Berzsenyi Miklós támogatásával a régi épület helyére egészen
új, az akkori kor igényeinek is

megfelelő iskola és tanítólak
épült. Néhány évtized múlva
újabb bővítés vált szükségessé.
A régi iskolát értékesítették, a
mai evangélikus templom épületét 1888-ban Dr. Berzsenyi
Jenő és Radó Dénes földbirtokosok anyagi segítségével építette az evangélikus gyülekezet,
melyben az akkori igényeknek
mindenben megfelelő iskola
és tanítói lakás volt. 1890-ben
pedig már könyvtár is nyílt. Később, 1933-ban további tanterem, és kétharangos torony

épült hozzá. Sokáig itt működött a község iskolája, amelyet
1948-ban államosítottak, majd
1951-1952-ben a felső tagozat Kemenesmihályfára került
át. A községben csak az alsó 4
osztály működött. 1978-ban az
iskolát megszüntették. Az egykori tantermek egyikét most istentiszteletek céljára használják,
a másikban a községi könyvtár
működött egy ideig. A templomot 2010. környékén felújították, új homlokzati festést és ablakokat kapott.
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Berzsenyi Dániel lakóháza

Berzsenyi Dániel szobra

Világháborús emlékmű

A községben a Berzsenyi-kúria
helyén álló utcafronti épületen
emléktábla jelöli azt a helyet,
ahol a költő élt sömjéni évei alatt.
A Berzsenyi utca 57. számú ház
falán lévő emléktáblát az általános iskola tanulói minden év
májusában megkoszorúzzák, így
emlékezve Berzsenyi Dánielre.

Berzsenyi Dániel bronz mell- Az emlékművet a hazáért megszobrát a Kemenessömjénért halt minden magyar katonahős
Alapítvány állíttatta 1991-ben. tiszteletére állították 2018-ban.
A szobrot a katolikus templom
mellett, a kultúrházzal és a polgármesteri hivatallal szemben
lévő Erzsébet-parkban helyezték el. Ez a terület azóta a faluközpont kedves színfoltja, amely
gyakran ünnepi megemlékezések színhelye is.

Berzsenyi-kripta
A Berzsenyi-család síremléke.
Itt helyezték örök nyugalomra
1993-ban Berzsenyi Barnabás,
olimpiai és kétszeres világbajnoki ezüstérmes párbajtőrvívó,
Berzsenyi Dániel dédunokájának
hamvait is.
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Berzsenyi-pince és emlékoszlop
A költő egykori présháza a Kishegy szőlői között, a falutól alig
1 km-re található. A hajdan itt
állt öreg cseresznyefa árnyékában írta verseit, helyét ma egy
táblával ellátott emlékkő jelzi. A
présház egyik helyiségében múzeumot rendeztek be. A 20072008-as években a falu lakói
példás összefogással rendbe
tették az épület környékét, a

belső helyiségeket. A Berzsenyipince azóta a falu életének egyik
frekventált pontja lett, gyakran rendezvények - pünkösdi
és szüreti vigasságok, főzőversenyek, borversenyek, táborok
színhelyeként is szolgál. Az épület alatti hatalmas borospincében helyi gyűjtésből létrehozott
falutörténeti kiállítás tekinthető
meg.
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Természeti
értékek

A környéken az egyikori kéregmozgásokból kialakult vulkanikus kúpok közül a Ság-hegy
látótávolságon belül esik, meghatározva a településhatár délnyugati látképét.
Kemenessömjén két tájegység
határán fekszik: a Kisalföld déli
részének, a Marcal-medencének, valamint a Nyugat-magyarországi peremvidék legkeletibb
nyúlványának is tekinthető
Észak-Kemeneshátnak a találkozásánál. A táj felszíne is ennek megfelelően alakul: dél-kelet felé enyhén lejtő, hullámos
síkság, amely a Cinca-patak
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völgyén át folyamatosan alacsonyodva a Marcal egykori árterének már valóban alföldies
jellegű síkjába süllyed. Ez a rész
főként szántóföldi művelés alatt
áll, a Cinca árterén néhol rétek,
és egy kisebb erdőfolt színesíti a
táj képét.
Észak-nyugati irányban azonban egészen más a vidék arculata. A helyi szóhasználattal
Csernek nevezett magasabb
dombhát tölgy-, fenyő-, és
akácerdőkkel, legelőkkel, néhol
szántóföldekkel tarkított fennsíkjából lankás dombhullámok
ereszkednek alá, melyeken év-

századok óta szőlők díszlenek.
A dombvidék nyugati, Kemenesmihályfa felé eső része még
nagyobb
szintkülönbségeket
mutat, míg a keleti, Vönöck irányába húzódó dombvonulat már
szelídebben olvad bele a Kemenesalja síkságába.

Cserjés legelő
A 618 hektár kiterjedésű
kemenessömjéni cserjés legelő teljes egészében részét képzi
az Országos Ökológiai Hálózat
magterület övezetének.
A terület mai képe egy régi birkalegelő felhagyásával alakult ki,
amelyet a cserjések, nyílt gyepterületek, kisebb tölgyesek és
akácos ültetvények váltakozása
jellemez.
A cserjék élőhelyet jelentenek a
sárga gyapjasszövőnek és több
védett madárfajnak is (például a
tövisszúró gébicsnek vagy a karvaly poszátának).
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ELTÉRŐ ARCULATÚ TELEPÜLÉSRÉSZEK

Történelmi településrész
25

A történelmi településrész a falu
régi részét foglalja magában,
melynek épületállománya a Megőrzésre méltó értékek fejezetben
áttekintésre került.
Jellegzetes településképi elem
a Berzsenyi Dániel utca kiszélesedő előkerti szakasza, mely
szigetszerűen foglalja magába a
római katolikus templomot.
A homlokzatok jellemzően vakoltak, középületek cseréppel
fedettek egyszerű szerkesztésű
magastetővel készültek.
A legrégebbi háztípus utcára
merőleges gerincű, nyeregtetős
épület, kétablakos homlokzattal,
erőteljes oromzatot elválasztó
húzott párkánnyal, vakolatdíszekkel, festett ablakkeretezéssel. A módosabb családokra jellemző három vagy négy ablakos
utcafronttal párhuzamos gerincű, kontyolt fedésű lakóházból is
található néhány a településen.
A hagyományos oldalhatáron
álló beépítési mód mellett az
épületek sorában szabadon állóan ékelődtek be a villaépületek.
A kerítések általában falazott
oszlopokkal, tömör lábazattal
és áttört mezővel építettek. A
házak előtti zöldterületet az ott
lakók sajátjukként gondozzák.

Kialakult településrész
27
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A település 1982-1992 között a
szomszédos Kemenesmihályfával egyesítve a Sömjénmihályfa
nevet viselte. Ebben az időszakban épült be a két falu közti
félkilométeres útszakasz, és itt
épült meg az orvosi rendelő is.
Az épületek magukon hordozzák
az adott kor építési jellegzetességeit. A rövid időn belül megépült, azonos formájú épületek
biztosítják a településrész egységes képét.
Megtalálhatóak ezen kívül az
1970-es és 1980-as évek egyéb
divatirányzatai is, például a két
szintes, rossz arányú házak,
emeleten utcára néző erkéllyel,
vagy eltolt félnyeregtetővel.
A ‚90-es évek „posztmodern” és
a későbbi „mediterrán” irányzatok nem jelentek meg hangsúlyosan a településképben. Fel
kell készülni azonban arra, hogy
a településen felmerül az igény
a XXI. századi legújabb divat
szerinti lapostetős, fémlemez
fedésű, szürke-fehér árnyalatú
vakolt homlokzatta és kőburkolattal kialakított, fekete ablakos
jelenségek építésére. Igény lehet
az egy telken több lakóegység
elhelyezésére is, amely alapjaiban változtatná meg a településszerkezet.
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Gazdasági
terület

Kiskertes terület
29

Kemenessömjén területén egységes, tipikus gazdasági övezet
nem fejlődött ki, mivel jelentősebb területigénnyel bíró gazdasági üzem vgy vállalkozás nem
működik. A kisebb cégek lakóterületen belül, általában a saját
„háztájiban” működnek.
A gazdasági és ipari területek
telepítését úgy kell megvalósítani, hogy lakóterületekre káros
hatást ne fejtsenek ki. Az épített
környezet egységes megjelenését (tömegét, anyaghasználatát)
az eltérő technológiai igény miatt általában nem lehet elvárni,
az alkalmazott színvilágot pedig
sokszor megköti az adott vállalkozás arculati kódexe. Ezért
a településkép megőrzése érdekében a rendezett közlekedési területek kialakítására és
az egységes koncepció szerint
megvalósított fásításra, parkosításra kell helyezni a hangsúlyt.

A község kiskertes területein
gyümölcsöskertek és szőlőültetvények egyaránt megtalálhatóak.
„Kemenes” szőlőhegyei az egykori vulkáni tevékenység emlékei, a Berzsenyi által is versbe
foglalt „kékellő halmok” megannyi érdekes, kedves színfolt a
tájban. Oldalaikat szőlők, pincék
díszítik. A terület szőlőművelése
valószínűleg már az 5. században megkezdődött. Az 1700-as
években Sömjénben hegyközség
alakult, külön elnökkel, hegybíróval, hegyjegyőzővel. Feladatuk
a szőlőhegy ügyeinek irányítása
volt. A falu lakosságának egy része szőlőművelésből élt.
A környékbeli szőlősgazdák a
Berzsenyi-pincében 2007. tavaszától minden évben megtartják
a Kemenessömjéni borversenyt.
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Intézmények
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A Berzsenyi-kastély szomszédságában található a település
Kultúrotthona. Közvetlenül mellette lelhető fel af Postaépület.
A Posta hátsó részében pedig
fodrászat működik.

Az egykori Berzsenyi-kúria keleti
épületszárnyában az Italbolt kapott helyet.

A Posta melletti impozáns épület az egykori Berzsenyi-kúria.
Ez szolgált lakóhelyéül a nemesi családnak a 19. században, a
kastély megépítési előtt. Jelenleg itt működik Kemenessömjén Község Önkormányzata és a
Községi Könyvtár.

A településen lévő Orvosi rendelő 1981-ben épült fel. Az orvosi
rendelő épületében korábban
Gyógyszertár is működött.
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Fejlődő
település
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„Kemenessömjén-alsó” autóbusz megálló mögötti területen található a nemrég felújított
játszótér, egy kis fából készült
pihenő-házikóval kiegészítve. A
játszótér mögött pedig egy kosárlabda pálya várja a sportolni
vágyókat.

Kemenessömjénben 2011-ben
kezdték el a levendula telepítését. A Levendulafarm összesen
7000 tő francia levendulával
rendelkezik. A virágot levendulacsokrok, -párnák, -víz, -illóolaj,
illetve szárított levendula formájában használják fel. A nyaranta
szervezett nyílt napok során lehetőség nyílik a levendula szedésére, a fent említett termékek
megvásárlására, levendulaszörp
illetve levendulás sütemények
kóstolására.

A játszótértől alig 200 m-re lovas-, illetve focipálya található.

Kemenessömjén területén edzőterem is található.

A település lakosságának élelmiszer ellátását két vegyesbolt
szolgálja ki.
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JÓ PÉLDÁK, AJÁNLÁSOK

Szép kapuk, ablakok, házszámok

Kedves részletek
35

36
Jellemző
párkány kialakítások

ÁBRAGYŰJTEMÉNY
Az ábragyűjtemény, mint bármely automatizmus, csak gondolatébresztőként
szolgálhat
értékvédelmi ügyekben.
A gyűjtemény nélkülözi a hely,
a rendeltetés, a természeti és
épített környezet ismeretét.
Alkalmazása a település főépítészével történő egyeztetés során
nyer majd értelmet.

Tető hajlásszög
A tetőzet kialakításának, hajlásszögének a domináns környezet
adottságaihoz való illeszkedését
ajánlott követni.
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Magasság

Színek

A településrészek karakterének
megfelelően alakult ki az épületek magassága. A beékelődött
újabb építések esetén felfedezhető eltérés, azaz némely épület
„kilóg” a tömegből, maradandó
nyomot hagyva az utcaképben.

A házak színezése régen ritkán
változott, hagyományokhoz kötött volt és inkább a hasonlóság
volt a jellemző. Modern világunkban a színválasztás sokkal
inkább a tulajdonos ízlésének kifejeződése.

Telepítés

Terepalakítás

A településszerkezet a terepadottságokhoz, a közlekedési
lehetőségekhez és a természethez igazodva alakult ki.
A tájegységre jellemző, hagyományos berendezkedés - a keskeny telkeken fésűs beépítés, általában északi oldalhatáron álló
épületekkel.
A történeti településrészen a telkek mérete még jóval nagyobb,
mint amire az újonnan kialakítandó építési telkek esetében
igény mutatkozik.
A kialakult településrészeken jellemzően a földszint, vagy földszint plusz egy szint a jellemző.

A terepalakítás során ügyelni
kell a terület meghatározó elemeinek (domborzat, jellegzetes
felszíni alakzatok) megőrzésére.
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Kemenessömjén község településrendezési és településfejlesztési eszközei
B.K.L. Kiadó: Ság hegy, Kemeneshát, Kemenesalja
Mesterházy Sándor: Kemenesmihályfa Kemenessömjén Sömjénmihályfa múltjából
Forrásként használt linkek:
www.hungaricana.hu
www.indafoto.hu
www.kastelyok.com
www.kemenessomjen.hu
www.kemenesvidek.hu
www.levendulafarm9517.wixsite.com/webshop
www.mapire.eu
www.mire.hu
www.orseginemzetipark.hu
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