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CSÖMEND BEMUTATÁSA
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Csömend Somogy megyében, Marcali szomszédságában lévő falucska. A település a Belső-Somogy középtáj,
ezen belül a Marcali-hát kistáj része. A déli oldalán a Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet húzódik, északi oldalán a
Nagyberek közelsége érezhető. A falut nyugatról a Koroknai-vízfolyás – melyet a helyiek Aranyos-ároknak
neveznek - határolja.
A település történeti fejlődése során mindvégig mezőgazdasági jellegű település volt, ahol a fő megélhetési
lehetőséget az erdő- és mezőgazdálkodás jelentette.
A település írásos említésével az 1332-37. évi pápai tizedjegyzékben találkozhatunk először. Az 1536-os
adólajtstromban Chemend néven található Török Bálint birtokaként. Ekkor a falu jelenlegi helyétől északra,
északnyugatra, a Nagyberek mocsarai között bújt meg, Alsó-Gustyán, – a régi niklai út mentén – Koszód
környékén. Megoszlik a helyiek véleménye arról, hogy miért került új helyre és hogy ki volt a pusztítója. Vannak,
akik a török martalócoknak „adják” a vétket, más a labancokat tudja bűnösnek – akármelyik lehet a valóság. Közös
az adatközlésben: a templommal is bíró község harangját kútba rejtette a nép, s mivel előkerülésének nincs híre,
minden bizonnyal ott van még ma is.
1726-os forrásban – már jelenlegi helyén- pusztaként találjuk, mint a Lengyel és a Mérey család tulajdonát. Római
katolikus népiskolájában már az 1770-es években tanítás folyt. A XIX. század közepétől a Széchenyiek birtokába
került, a XX. században gróf Széchenyi Andor Pál volt a földesúr.
A II. világháború harcai elől Somogyár, Felsőmocsolád környékére menekült a lakosság, majd április 4-én, 5-én
hazatérve szomorúan tapasztalták, hogy egyetlen épületük sem maradt sértetlen. A volt cselédfalu a háború után
sem dúskált a javakban.
A falukép rendezett, a jellegzetes falusi lakóházak a ’70-es, ’80-as évek építkezési divatját követik. A meglévő
ingatlanokból egyre többet vásárolnak meg külföldiek.
Az elpusztult középkori templomnak és a kútba bújtatott harangnak a hiánya sokáig bántotta a csömendieket, míg
1987-88-ban az összefogás, a társadalmi munka, a pályázati támogatások együttese új templomot adott a falunak.
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CSÖMEND AZ ELSŐ KATONAI FELMÉRÉSEN (1770-ES ÉVEK)

CSÖMEND A MÁSODIK KATONAI FELMÉRÉSEN (1855-56)
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TELEPÜLÉSKARAKTER, TELEKSZERKEZET ÉS TELEKHASZNÁLAT, BEÉPÍTÉSI MÓD ÉS
JELLEMZŐ ÉPÜLETTÍPUSOK
Lakóépületek:
Utcasorba – jellemzően - kisméretű előkertekkel
illeszkedőek, többnyire északi vagy nyugati, de
néhány esetben keleti oldali oldalhatáros
beépítéssel. Az épületek utcafronti tömege és
nyeregtető-gerincei – a hagyományokból adódóan
- részben párhuzamosak az oldalkerttel és az utca
felé
jellemzően
oromfalas
kialakításúak.
Megtalálhatók még nagy számban a körbekontyolt
megjelenésű „kétablakos” lakóépületek is.
Összességében megállapítható, hogy ez a
vegyesen előforduló építkezési „hagyomány” nem
hat zavaróan az odalátogatóra, a véletlenszerű
váltakozás érdekessé teszi a látványt. A
lakóépületek jellemzően egyszintesek magastetős
kialakítással,
de
előfordul
egy-egy
tetőtérbeépítéssel
rendelkező
épület.
Kijelenthetjük, hogy a településen a meglévő
épületállomány jellemzően mértéktartó, a helyi
adottságoknak
megfelelő
kialakítású.
A
lakóépületek vakolt homlokzati megjelenésűek,
esetenként eltérő színezéssel, de mértéktartóan
megvalósítva. A település egészére jellemző, de
nem kizárólagos az égetett tetőcserép-fedés.
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Középületek:
A településen a kultúrház, a közösségi épület és atemplom találhatóak, mint középületek. Elmondható, hogy visszafogott tömeg és anyaghasználat jellemzi
ezeket az épületeket, melyek mind tömegükben, mind pedig anyaghasználatukban beleillenek a település képébe. Az épületek szépen karban tartottak,
méltán fejezik ki a településen betöltött szerepüket.
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Gazdasági épületek:
A pajták, istállók, egyéb gazdasági épületek jellemzően, de nem kizárólagosan a telek
adta lehetőségeknek megfelelően a lakóépület mögött, azzal egyvonalban sorakoznak.
Helyi mértékkel szélesebbnek nevezhető telkeken a gazdasági épületek különállóan, az
oldalhatáros beépítés tengelyéből kimozdulva is megjelennek. Itt a vakolt felületeken
kívül a nyerstégla homlokzati megjelenés is előfordul a falazott tégla struktúrába illő
nyílászáró megvalósítással.
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ÖRÖKSÉGÜNK
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TELEPÜLÉSKÉPI – ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEK ÉS JELLEMZŐK
Kelevíz község területén országos védelem alatt álló, illetve arra érdemes művi érték nincs.
Egyedi építészeti érték néhány lakó- és gazdasági épület, kőkereszt, valamint néhány
szobor. Ezekről egy felsorolást a mellékelt fotódokumentáció alapján találhatunk.
A településen a művi értékek védelmének célja és feladata az, hogy az épített környezet
értékeit a folyamatosan megújuló környezetbe beillesztve átörökítse. Ezen értékek
számbavétele és védelmük módjának a meghatározása, illetve a védelem elősegítése a
települési önkormányzat feladata, hogy a település múltjának továbbélését biztosítani
lehessen.
A település fejlődése – az idegenforgalmi vonzerő erősítése – szempontjából fontos feladat
a helyi építészeti értékek megóvása, az új építéseknél a hagyományőrző építészeti karakter
megtartása.
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HELYI JELENTŐSÉGŰ MŰVI ÉRTÉKEK
Temető 1 hrsz
A temető területén található kereszten a következő felirat
olvasható: „Állitotta Somogyi Mihály és József. Dicsértessék a
Jézus-Krisztus 1892”.
A nemrég felújított kereszt jelen formájában való megtartása
javasolt, és a környezetének folyamatos jókarban tartásáról
gondoskodni kell.
Helyi védelemre javasolt.

Szabadság utca 7., 15 hrsz
A téglaarchitektúrával díszített,
nyeregtetős gazdasági épület
eredeti
formában
fennmaradt
tömege és homlokzati kialakítása
érdekes emlék a múltból.
Az utcaképet közvetlenül nem
befolyásolja. Helyi védelemre nem
javasolt.
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Szabadság utca 17., 24 hrsz
A
kontyolt
nyeregtetős
gazdasági épület eredeti
formáját őrzi, mely tömegével,
homlokzati megjelenésével,
tégladíszítésével építészeti
szempontból helyi értéket
képvisel.
Helyi védelemre javasolt.

Szabadság utca 18., 34 hrsz
A magán ingatlanon található Mária szobor talapzatán lévő
szöveg
olvashatatlan.
Elkészítésének
időpontja
ismeretlen.
Helyi védelemre javasolt.
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Dózsa utca 7., 50 hrsz
Téglaarchitektúrás, nyeregtetős
gazdasági épület. Az utcaképet
közvetlenül nem befolyásolja.
Helyi védelemre nem javasolt.

Jókai utca 9., 67 hrsz
A
lakóépülettel
ellentétes
oldalon álló gazdasági épület
tömege, homlokzati kialakítása,
nyílásrendje
megjelenésével
építészeti szempontból helyi
értéket
képvisel.
Szépen
megőrzött, felújított állapotban
van.
Helyi védelemre javasolt.
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Jókai utca 77 hrsz
A templom előtt található kereszten az
alábbi szöveg olvasható: „A kereszten
megváltott Jézus Krisztus dicséretére és
Szűz Mária tiszteletére emeltette Özv.
Tálos Mihály fia és neje 1877-ben”. A
kőkeresztet 2001-ben újították fel.
A felújított kereszt jelen formájában való
megtartása javasolt, és a környezetének
folyamatos
jókarban
tartásáról
gondoskodni kell.
Helyi védelemre javasolt.

Jókai utca 6., 97 hrsz
Az utcára merőleges gerincű,
nyeregtetős,
hagyományos
oromfalas lakóépület megőrzött
nyílásrendjével
és
tömegével
érdekes helyi emlék. Jelenlegi
állapota helyi védettségre nem teszi
érdemessé.
Helyi védelemre nem javasolt
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Jókai utca 6. hrsz
A lakóépület mögött álló istálló
és pajta eredeti formáját őrzi,
mely tömegével, homlokzati
megjelenéséve
érdekes
építészeti emlék. Az utcaképet
közvetlenül nem befolyásolja.
Helyi védelemre nem javasolt.

Jókai utca 100/1 hrsz
Az elpusztult középkori templomnak és a kútba bújtatott harangnak a
hiánya sokáig bántotta a csömendieket, míg 1987-88-ban az összefogás,
a társadalmi munka, a pályázati támogatások együttese új templomot
adott a falunak.
A szépen felújított templom jelen formájában való megtartása javasolt, és
a környezetének folyamatos jókarban tartásáról gondoskodni kell.
Helyi védelemre javasolt.
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Helyi jelentőségű művi értékek összefoglaló táblázata
1

kőkereszt

Temető 1 hrsz

2

gazdasági épület

Szabadság utca 7., 15 hrsz

3

gazdasági épület

Szabadság utca 17., 24 hrsz

4

szobor

Szabadság utca 18., 34 hrsz

5

gazdasági épület

Dózsa utca 7.,50 hrsz

6

gazdasági épület

Jókai utca 9., 67 hrsz

7

kőkereszt

Jókai utca, 77 hrsz

8

lakóház

Jókai utca 6., 97 hrsz

9

gazdasági épület

Jókai utca 6., 97 hrsz

10

templom

Jókai utca 100/1 hrsz

RÉGÉSZETI LELŐHELYEK LISTÁJA
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TERMÉSZETI ÉRTÉKEK
Csömend község a BelsőSomogyban, a Nagyberek és
Dráva-völgy közötti homokos
területen
fekszik.
A 20.
század elejéig
a
Balaton
mocsaras, vizenyős nyúlványa a
Nagyberek egészen
a
falu
határáig nyújtózkodott. Ebből
adódóan termőföldjei sajnos nem
a legalkalmasabbak a szántóföldi
művelésre, így más megélhetési
formák is jelentős dominanciával
vannak jelen a településen. A falu
határában hatalmas területeken
folyik erdőművelés. Az erdők
nagyrésze csemetekert vagy
telepített erdő. Egészen egyedi
és különleges látványt nyújtanak
a
jelentős
méretű
csemetekertekben
nevelt
fenyőfélék hadai.
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Ezen a mai napig üde területen
számos időszakos, kisebbnagyobb vízfolyás barangol,
amelyek mentén üde rétek és
legelők terpeszkednek. A falu
legjelentősebb
folyóvize
a
Koroknai-vízfolyás, amely a
keleti határszélen fut. Egészen
az 1960-as évekig a Koroknaivízfolyás mentén több vízimalom
is üzemelt,
melyeket
mára
sajnos már mind elbontottak.
Ezeken az üde területen kialakult
nedves rétek természetvédelmi
szempontból
igencsak
értékesek,
hiszen
gazdag
növény
és
állatvilággal
rendelkeznek. A Koroknaivízfolyás
menti
gyepes
területeket jelentős természeti
értéküknek köszönhetően az
Országos Ökológiai Hálózat
ökológiai folyosójának területébe
sorolták.
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ELTÉRŐ KARAKTERŰ TELEPÜLÉSRÉSZEK
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A lakóépületek utcasorba jellemzően kisméretű előkertekkel illeszkedőek, északi
és nyugati, de néhány esetben keleti oldali oldalhatáros beépítéssel. Az
épületek utcafronti tömege és nyeregtető-gerincei – a hagyományokból adódóan
- a legnagyobb részben párhuzamosak az oldalkerttel és az utca felé jellemzően
oromfalas kialakításúak. Megtalálhatók még szép számmal a körbekontyolt
megjelenésű „kétablakos” lakóépületek. Összességében megállapítható, hogy
ez a vegyesen előforduló építkezési „hagyomány” – mértéktartás mellett - nem
hat zavaróan az odalátogatóra, a véletlenszerű váltakozás különösen az íves
vonalvezetésű utcákban érdekessé teszi a látványt.

CSÖMEND FALU

A „hagyományos” telepítési képtől eltérés a középületek esetében figyelhető
meg. A közösségi épületek mind tömegükkel, mind elhelyezkedésükkel –
funkciójukat kiemelve - különböznek az átlagostól, mely különbözőség a
település képének egészére előnyösen hat.
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ERDŐK
Csömend földjei a természeti adottságaiból kifolyólag nem a legjobb termőképességgel rendelkeznek a szántóföldi kultúrák tekintetében. Természetesen ennek ellenére így is
jelentős jövedelemforrás a településen a szántőföli művelés, mellette azonban egy másik mezőgazdasági művelés is megjelenik: az erdőgazdálkodás. A település üde talaja ugyanis
szerfelett kedvező az erdőművelés számára. Ennek hála a csömendi határban meglehetősen terjedelmes erdőfoltok alakultak ki. A külterület nagy részét a szántók és erdők mozaikja
uralja. Terjedelmesebb összefüggő erdőfoltok a település nyugati határában valamint az északi külterületen alakultak ki, de a déli részeken is találunk egy-egy erdőfoltot a szántók és
gyepek forgatagában. Ezek az erdők azonban elsősorban nem természetes módon jöttek létre, az arányokat tekintve túlsúlyban vannak a telepített erdők és csemetekertek. Főként a
településtől északra fedezhetünk fel hihetetlenül rendhagyó látványt nyújtó csemetekerteket, ahol fenyőfélék sokaságát nevelegtik. A hazai flórában nem természetes módon
jelenlévő tűlevelűek tengere meglehetősen különleges látványt nyújt a hazai társulások által övezett táblákon.
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SZÁNTÓK

A település erdői mellett a legmeghatározóbb tájhasználat a szántóföldi művelés. Habár a talajtani és természeti adottságok nem a legjobb termőképességű földeket hozták itt létre,
azért Csömenden is meghatározó gazdálkodási forma a szántóföldi művelés. A település határában szórványosan egy-egy nagytáblás szántó bukkan fel az erdők rengetegében, a
település nyugati oldalán azonban a lakóházak telkeinek folytatásában hosszú szalagtelkekből álló, kisparcellás művelésű terület fekszik. A szántóföldi kultúrák változatos színükkel,
virágaikkal tavasztól őszig díszítik a tájat. A hatalmas táblákat sokfelé erdők veszik körül vagy árkok, fasorok és erdősávok kísérik.
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ÜDE RÉTEK,
LEGELŐK

A település vízfolyásokban gazdag,
melyek mentén nagy kiterjedésű üde
rétek és legelők jöttek létre. A
legfontosabb vízfolyás a Korknaivízfolyás a keleti határszélen. A
patak és kisebb-nagyobb mellékágai
mentén a település keleti oldalán
találkozhatunk jellemzően gyepekkel.
Az üde rétek fantasztikusan
fajgazdagok mind a növény, mind az
állatvilág tekintetében. A dús füvű
gyepek
ideális
körülményeket
biztosítanak a legeltetés számára
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5
AJÁNLÁSOK, ÉPÍTÉSZETI ÚTMUTATÓ
Csömend falu
TELEPÍTÉS
A belterületi részre jellemző a viszonylag egységes előkerttel,
telekhatárhoz közel épített, a telekhatárral párhuzamos telepítésű,
oldalhatáros beépítésű, a településkép szempontjából lakóház
funkcióval megjelenő utcaképet adó házak sora. Ez az építési
telkeken általánosan jellemző beépítés egy egységesnek
tekinthető, szerethető faluképet ad. Általánosságban az ettől való
eltérés nem kívánatos.
Új épületek építése-, vagy régi épületek bővítése esetén elvárás a
jelenlegi településképpel megegyezően, a kialakult állapotnak
megfelelő előkerttel megjelenő, telekhatárhoz simuló, oldalhatáros
beépítések megvalósítása. Fontos, hogy az utcáról az épületek
„lakó” funkcióval kezdődjenek, az egyéb gazdasági- illetve tároló
funkciók a főépületektől hátrébb – azokkal összeépítve vagy akár
azoktól külön épülettömbben elhelyezve – jelenjenek meg.
Az általánostól különböző meglévő telepítések esetén – mivel ezek
hagyományosan a településkép kialakult részei – indokolt esetben
az oldalhatáros beépítéstől a meglévő épületek bővítése, átépítése
során az eltérés megengedhető.
Közpark kialakítása esetén a közösségi vagy idegenforgalmi
funkciók kiszolgálását szolgáló épületek, építmények építésekor
indokolt lehet az általános telepítési feltételektől való eltérés. Ezen
területek létrejöttének bizonytalansága miatt telepítési elvárásokat
jelenleg megfogalmazni nem célszerű.
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TEREPALAKÍTÁS

A település belterületi része enyhén lejtős terepadottságokkal rendelkezik. Kijelenthető, hogy
terepbevágás és töltés jellemzően nem fordul elő, a terepadottságok miatt ezek kialakítása
nem indokolt. Tereprendezés esetén az eredeti terepadottságok megtartása lehet a cél, ettől
eltérni csak indokolt esetben ajánlatos.

MAGASSÁG
A település belterületi épületei jellemzően magas-tetősek, egy szintesek, de előfordulnak
tetőtér-beépítéses lakóházak is.
Új beépítések- vagy meglévő épületek átépítése, bővítése esetén fontos, hogy a település
meglévő karakteréhez illeszkedően lehessen építkezni, azaz egyszintes vagy legfeljebb
tetőtér-beépítéses lakóépületeket lehessen építeni. Fontos az utcakép szempontjából, hogy
az újonnan létrehozott homlokzatok, épülettömegek ne nyomják el a környező, szomszédos
épületeket, ezért mind az épület szélessége, mind a magassága a település átlagos értékeitől
- alap esetben - jelentősen ne térjenek el.
A közösségi funkciójú épületek esetén az előbb leírtaktól való eltérés indokolt lehet. Kiváló
példa a közösségi épület, mely pont eltérő karakterének köszönhetően tudja az egyedi
funkcióját már megjelenésében közvetíteni, ezáltal a település ikonikus épületévé válni.
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TETŐHAJLÁSSZÖG
A település épületei jellemzően magas-tetősek. A régebbi épületek és gazdasági épületeik esetében a hagyományosnak tekinthető nagyjából 42°-os,
a körbekontyolt megjelenésű „kétablakos” lakóépületek esetében nagyjából 35°-os, valamint néhány – jellemzően tetőtér beépítéses nyeregtetős épület esetében 45°-os hajlásszögű tetővel rendelkező épületek találhatóak.
Új beépítések- vagy meglévő épületek átépítése, bővítése esetén fontos, hogy a település meglévő karakteréhez illeszkedően lehessen építkezni,
azaz a meglévő épületek által adott kereteket ajánlott tartani az alábbiak szerint:
•

Utcakép szempontjából fontos megjelenésű – az utcára néző oldalon lévő - lakóépület funkciójú épületek esetén a tetőhajlásszög
nyeregtető esetén 40-45° közé essen, körbekontyolt tető esetén 35-45°közé essen, azzal az engedménnyel, hogy a fő épülettömeghez és
funkcióhoz csatlakozó – annál jelentősen kisebb volumenű – épületrészek fedése esetén a jóval kisebb - 20°-os hajlásszögű – tetőkialakítás
is létesíthető legyen (pl.: teraszlefedés, nyári konyha stb).

•

Gazdasági- és melléképületek esetén tetőhajlásszög elvárásokat nem fogalmazunk meg abban az esetben amennyiben ezek az épületek a
főépület takarásában valósulnak meg, azaz az utcakép szempontjából nem meghatározóak.

•

A közösségi funkciójú épületek esetén az előbb leírtaktól való eltérés indokolt lehet. Kiváló példa erre a közösségi épület, mely pont eltérő
karakterének köszönhetően tudott a település jelképévé válni. Közösségi funkciójú épületek tervezése esetén lehet cél a figyelemfelkeltés,
ezért ezekben az esetekben az épület megjelenésére – tetőhajlásszögére – vonatkozó megkötést nem teszünk, azzal a kikötéssel, hogy
ezekben az esetekben kizárólag magas színvonalú építészeti értéket képviselő épület megvalósítása lehet a cél.

TETŐFORMA
A településen jellemzően magas-tetős épületek találhatók. Egyaránt előfordulnak nyeregtetős és kontyolt-tetős épületek is.
Az utcakép szempontjából fontos lakóépület funkciójú épületek esetén a nyeregtető és a kontyolt-nyeregtető megjelenése az elvárható. Kerülni kell a
túlságosan bonyolult tetőformákat. A településképtől idegen a manzárdtető, ezért ennek megjelenése a településen nem előnyös.
Gazdasági- és melléképületek esetén az előzőeken túl megengedhető a féltető, valamint a lapos-tető is, abban az esetben amennyiben ezek az
épületek a főépület takarásában valósulnak meg, azaz az utcakép szempontjából nem meghatározóak.
A közösségi funkciójú épületek esetén az előbb leírtaktól való eltérés indokolt lehet. Közösségi funkciójú épületek tervezése esetén lehet cél a
figyelemfelkeltés, ezért ezekben az esetekben az épület megjelenésére – tetőformájára – vonatkozó megkötést nem teszünk, azzal a kikötéssel, hogy
ekkor kizárólag magas színvonalú építészeti értéket képviselő épület megvalósítása lehet a cél. A manzárd-tető ebben az esetben is kerülendő.
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ANYAGHASZNÁLAT (SZÍNEZÉS)
A lakóépületek jellemzően vakolt homlokzati megjelenésűek, esetenként eltérő színezéssel, de
mértéktartóan megvalósítva. A gazdasági épületek esetén előfordul a nyers-tégla burkolat. A
település egészére jellemző az égetett tetőcserép-fedés.
Új épületek építése, vagy régiek átépítése, bővítése esetén törekedni kell a visszafogott-, a területi
hagyományoknak megfelelő anyag- és színhasználatra.
Homlokzati vakolt falak esetén ajánlott színek: a fehér, piszkosfehér, földszínek (a vörös- narancssárga- sárgászöld színtartomány kevéssé telített és közepesen sötét árnyalatai), kiegészítő
homlokzati színként a szürke és a mogyoró-szín.
FÖLDSZÍNEK

Támogathatóak az árnyalattól függetlenül a pasztell-színek, valamint a nyerstégla- és a pácolt vagy
festett fa-burkolat, míg a terméskő burkolat csak a környezetbe illő módon, az építészeti
hagyományoknak megfeleltethető anyaghasználattal és megjelenéssel elfogadható.
Nem ajánlottak a harsányszínű homlokzatok. Kerülendő homlokzati-fal megjelenés esetén a piros,
a vörös, a sötétszürke, a kék megjelenés. Homlokzati fal esetén kerülendők a fémlemez –
különösen a trapézlemez – burkolatok.
Tetőhéjazat esetén elsősorban a cserép-fedés (kerámia vagy beton) megjelenését kell preferálni,
az elvárt színek a tégla, piros, vörös, bordó, esetleg antracit. Mindenképpen kerülni kell a kék, a
szürke, és a zöld színeket. Ajánlott egyszínű cserép használata, kerülendő a gyárilag foltos
(mediterrán) megjelenésű tetőfedő anyag. Indokolt esetben fémlemez-fedés is elfogadható, melyek
közül preferálni kell a korcolt lemez-fedést (antracit, piros, bordó színekben), esetlegesen
elfogadható a cserepes-lemezfedés kizárólag kőszórásos felületképzéssel (antracit, piros, bordó
színekben).
Érdekes lehetőséget rejt a homlokzat növényzettel való „eltakarása”.
Lábazati anyag használatára településképi szempontból megkötést nem teszünk.
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KERÍTÉSEK

A településen általában az áttört jellegű kerítések figyelhetőek meg,
melyek mögött és előtt sok helyen virágosítás található.
A település belterületén ajánlott az áttört kerítés és kapu kialakítása,
hogy a kerítésen túli terület ne csak magánterületként funkcionáljon,
hanem szellőssége révén lehetőséget adjon az emberi
kommunikáció létrejöttére, a közösségépítésére. Fontos lenne
virágosítással, növények elhelyezésével a település élhetőbb
karakterét a kerítések vonalában is kihangsúlyozni.
Ajánlott a pácolt vagy festett fa; a mázolt, de egyszerű kialakítású
fém anyagú kerítések megjelenése az utcafronton. Hangulatos a
függőleges léckiosztású kerítések megjelenése, de megfelelő
anyaghasználattal a vízszintes lécezés is lehet településképbe illő. A
kerítéselemek színezésénél – az épületekhez hasonlóan – fontos a
visszafogottság: kerülni kell a harsány színeket. Az épített kerítések
megjelenése sem tiltott, a lábazatnál és a kerítésoszlopoknál elvárás
a vakolt-színezett, vagy a nyerstégla felület. A terméskő kerítésmegjelenés indokolt esetben elfogadható lehet, amennyiben az az
utcaképet meghatározó főépülettel harmonizáló módon, visszafogott
megjelenéssel párosul.
A drót, vagy acélháló utcai kerítések is megengedhetők akkor, ha
ezek megfelelő növényesítéssel a településképbe illeszthetők.
Zárt, tömör kerítések megjelenése településképi szempontból nem
előnyös, ezért ezek építése nem ajánlott.
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HOMLOKZATKÉPZÉS
A településen jellemzően az utca vonalához közeli lakóház homlokzatok
jelennek meg változatos szélességben és elrendezésben oly módon, mintha
különböző emberi „arcokat” látnánk. Előnyös lenne új építések, vagy régi
épületek jelentős átépítése esetén is – elsősorban az utcai homlokzatok
tekintetében – a már meglévő visszafogott utcaképbe illeszkedő
homlokzatkialakításokat viszontlátni. Fontos az arányosság szem előtt
tartása, a helyi adottságok tisztelete, mind az utcai homlokzat szélessége és
a hozzá viszonyított magassága, mind pedig a nyílászáró-falfelület arány,
vagy nyílászáró elhelyezkedés tekintetében. A homlokzat kialakításának
jelentős feltételeit a magasság, tetőforma, tetőhajlásszög, anyaghasználat
fejezetekben tárgyaltak egyértelműen meghatározzák. Egyszerű,
sallangmentes anyag- és színhasználattal a korábban megfogalmazott
elvárások betartásával településképbe illő, mégis modern épületek hozhatók
létre. Bízzunk az építtető belátásában és a tervező szakmai hozzáértésében.

Az utcai homlokzatokon a vízszintes lezárású ablakok a jellemzőek, melyek az épületek megjelenési formáitól függően különböző arányúak lehetnek. Íves nyílászáró kialakítás
látszó nyerstégla boltív esetén ajánlható.
Hagyományosan fa nyílászárók találhatók, de előfordulnak műanyag szerkezetű ablakok is. Továbbra is a vízszintes lezárású ablakok elhelyezése lehetne a megfelelő irány, a
nyílászárók anyaghasználatára kikötést nem teszünk.
Lakóépületek esetében utcára néző ajtót jellemzően nem találunk, az utcai homlokzaton kizárólag ablakok jelennek meg. Ezt a fajta „tradíciót” a jövőben is javasoljuk fenntartani.
A régi épületeken megjelenő díszes, esetleg faragványos ablakrészletek újbóli megjelenése kedves tisztelgés lenne az elődök munkája iránt, de elvárásként nem fogalmazzuk
meg.
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RÉSZLETEK
Pár kedves részlet a településről…
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Erdők
TELEPÍTÉS, ANYAGHASZNÁLAT
A külterületen mindenkor minimálisra kell szorítani az épületek számát és a beépítés mértékét. A táji adottságokat figyelembe kell venni, ha új épületet vagy építményt szeretnénk
elhelyezni. Fontos, hogy a telepítésnél a természeti értékeket, növény és állatvilágot a lehető legkisebb mértékben károsítsuk. A hely kiválasztásánál lehetőség szerint ügyeljünk arra,
hogy a főbb kilátópontokról kitekintve (közlekedési utak, rekreációs létesítmények stb.) az épületek ne gátolják a szabad kilátást, valamint ne legyenek szembetűnőek. Az elhelyezés
mellett a létesítmények formája is meghatározó: törekedni kell arra, hogy nagy kiterjedésű, egy tömegből álló épületek helyett több kisebb tömegből álló épületegyüttest hozzunk létre,
mely így kevésbé hangsúlyos, jobban illeszthető a tájban.

NÖVÉNYALKALMAZÁS, KERÍTÉSEK
Az épület kapcsolódását kitűen elősegíti a növényzet, ám az erdőkben elhelyezett épületek nem feltétlenül igényelnek külön növénytelepítést. Ha történetesen erdőszélre vagy egy
nyiladékba telepített épület mellé mégis szeretnénk ültetni, akkor a Belső Somogyra jellemző növények közül válogassunk. Semmiféleképpen sem szabad invazív, idegenhonos
növényeket alkalmazni, melyek a honos társulások élővilágát veszélyeztetik. Az erdőterületeken kerítést lehetőség szerint csak ideiglenesen létesítsünk, természetvédelmi,
vadgazdálkodási illetve erdőgazdálkodási célból. Mindenképpen kerülendők a tömör kialakítású, színes kerítések, helyette inkább természetes anyagokból készült, áttört kerítések
vagy vadrácsok telepítése javasolt.
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MŰVELÉS
A csemetekertek elhanyagolása esetén
előfordulhat, hogy a hazai flórára káros
inváziós növényfajok megtelepednek, és
szabad utat kap szaporodásuk és
terjedésük – erre ajánlatos figyelmemmel
lenni. A jövőre nézve kedvező volna az
erdőgazdálkodás fenntartása, az erdők
megőrzése, mely a művelési ágak
megtartásával lehetséges. Az ökológiai
hálózat által érintett erdőterületeken
illetve a természetközeli jellegű erdők
esetében
cél
az
erdőállományok
állapotának, elegyarányának, korosztályviszonyainak
javítása, melyhez az
extenzív jellegű vagy természet- és
környezetkímélő gazdálkodási módszerek
alkalmazása
tanácsos,
amelyek
a
természetes erdőfejlődési és felújulási
folyamatokat figyelembe veszik. Ezeken
az erdőterületen a kialakult tájhasználatot
megváltoztatni
csak
a
természeti
állapothoz közelítés érdekében ajánlott.
A tájkép és a tájjelleg megőrzése
érdekében mezőgazdasági utak szilárd
burkolása, felszíni közmű-, táv- és
hírközlési célú nyomvonalas illetve
magasépítmények (adó és átjátszó
tornyok)
továbbá
reklámfelület
elhelyezésére
szolgáló
építmény
elhelyezése nem támogatható.
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Szántók
TELEPÍTÉS, ANYAGHASZNÁLAT
A szántók esetén is javasolt a beépítés minimális mértéken tartása. Elsősorban a
műveléshez szükséges épületek és építmények elhelyezése támogatható. Ha új épületet
vagy építményt telepítünk, ügyeljünk arra, hogy tájba illesztve, növényzettel takartan
alakítsuk ki. Legyünk figyelemmel a település és a terület kiemelt nézőpontjaiból való
látványra is. Törekedjünk a több kisebb tömegből álló épületegyüttes létrehozására, mely
így jobban illeszthető, mint a robosztus, egylégterű épületek. Új épületek tervezésekor
javasolt a Csömenden jellemző majorok, tanyák épületeinek kialakítását figyelembe venni
mind anyaghasználat, mind tömeglakítás és tetőzet tekintetében is. Az épület anyagának
és színezésének kiválasztásakor érdemes elegáns, lágy színeket és természetes
anyagokat alkalmazni – cél az egyszerű, visszafogott stílus kialakítása.

NÖVÉNYALKALMAZÁS
Az illeszkedést növények segítségével finomíthatjuk. A majorok épületei körül
telepíthetőek többszintes növénycsoportok vagy a homlokzatot behálózó futónövények is.
Az épülethez vezető utak és egyéb mezőgazdasági utakat szegélyező fasorok, vagy a
major területén telepített egy-egy szoliter fa, facsoport egyedi, ám nem hivalkodó
megjelenést kölcsönözhet az épületegyütteseink számára. A növények kiválasztásánál
előtérbe kell helyezni a honos növényfajokat és feltétlenül kerülni kell az idegenhonos,
agresszívan terjedő fajok alkalmazását. (pl.: zöld juhar, bálványfa, kései meggy,
keskenylevelű ezüstfa, amerikai kőris stb.).
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MŰVELÉS
A természetvédelmi oltalom alatt nem
álló területek esetében is törekedni
kell a kialakult tájjelleg és a természeti
értékek megóvására. Csömenden a
szántóföldek erdők között találhatóak,
vagy kísérik erdősávok, melyek
rendkívül fontosak mind a művelés
mind az élővilág szempontjából. A
többszintes
erdősávokkal
vagy
erdőkkel szegélyezett szántók az élő
falnak köszönhetően védettebbek a
külső hatások ellen. Összességében
ideális mikroklíma alakul ki, melynek
eredményeképpen jelentős mértékben
növekszik a termés mennyisége és
minősége. Az erdősávba telepített
virágzó,
mézelő
cserjék
méhtenyésztésre is alkalmasak, de
akár a vadgyümölcsök is gyűjthetőek.
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Üde rétek, legelők
MŰVELÉS
Az üde gyepes területeken törekedni kell a
kialakult táj arculatának és jellegének
megőrzésérre, a természeti értékek megóvására,
mely a gyepgazdálkodás fenntartása mellet érhető
el. Cél az itt élő értékes fajok és élőhelytípusok
kedvező
természetvédelmi
helyzetének
megőrzése, helyreállítása, továbbá a kedvező
természet védelmével összhangban lévő
gazdálkodás feltételeinek biztosítása. A gyepek
fenntartásának
legjobb
és
leginkább
természetkímélő módja a legeltetés, de ha erre
nincs
lehetőség,
akkor
válasszuk
a
természetkímélő módon alkalmazott kaszálást. Az
állattartás visszaszorulása, a kaszálás elmaradása
a gyepterületek fokozatos beerdősülését okozza.

TELEPÍTÉS, KERÍTÉSEK
A gyepterületeken csak a gyepgazdálkodáshoz
vagy állattartáshoz szükséges épületek illetve
építmények elhelyezése javasolt. Az épületek
tervezésekor legyünk figyelemmel a tájképi
adottságokra,
igyekezzünk
az
épületet
megfelelően illeszteni, hogy az ne nyújtson zavaró
látványt. Az épületeket a helyi hagyományoknak
megfelelő módon célszerű kialakítani. A
külterületen a kerítések kialakítását kerüljük,
azonban egyes legelők elkerítése indokolt lehet.
Ezekben az esetekben a kerítés áttört legyen és
lehetőleg természetes anyagból készüljön (fa,
rönk) vagy alkalmazhatunk vadrácsot illetve
villanypásztort is.
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Kertek

6

AJÁNLÁSOK, KERTEK, UTCÁK
Díszes, gondozott előkertünkben nem csak saját magunk, hanem az
utcán sétálók is gyönyörködhetnek, így mi magunk is szervesen
hozzájárulhatunk utcánk, településünk kellemes, hangulatos
arculatához. Csömenden a lakóházak többsége rendelkezik előkerttel,
melyek méretei a csupán fél métertől az 1-2 méter szélesig terjed. A
kisméretű előkertek gyepes vagy egynyári/évelő virágokból álló díszkert
kialakítására alkalmasak. Növényeink kiválasztásánál ne feledjük, hogy
azok nem csak virágukkal tudnak díszíteni, hanem levelükkel esetleg
termésükkel is szinte egész évben színesíthetik udvarunkat. Az
épületeket igyekezzünk nem vagy csak részlegesen takarni, ennek
érdekében fákat inkább a déli kitettségű falak közelében ültessünk, a
homlokzatot hagyjuk szabadon. Az előkertben bártan alkalmazzunk
gazdag forma- és színvilágú növényeket, ugyanakkor igyekezzünk
illeszkedni az épület stílusához, színvilágához is. Kiváló választások a
színes virágú évelők, egynyári virágok, alacsony díszcserjék, a tömör,
sötét lombú növényeket inkáb kerüljük. A színes, virágos utca minden
esetben barátságos hangulatot áraszt.
Általában a rejtettebb, hátsó kertrész nem befolyásolja az utcaképet,
azonban megfelelő és jól átgondolt megtervezése így is nagyon fontos.
A kert teremti meg a kapcsolatot a természettel, ezen felül
természetesen kertünk minket is szolgál. Számos funkciót lát el:
pihenésre, felüdülésre használhatjuk, baráti/ családi összejövetelek
színtere lehet és nem utolsó sorban haszonkertként gyümölcsöket,
zöldségeket is termeszthetünk benne. A kertünkbe ültetendő növénynek
kiválasztásakor lehetőség szerint a helyi hagyományokhoz és
természeti adottságokhoz illeszkedő fajokat részesítsük előnyben,
nagyon figyeljünk rá, hogy elkerüljük az agresszív ún. inváziós fajokat.
Ha a kertben burkolatokat tervezünk, figyeljünk rá, hogy mindenképpen
vízáteresztő legyen. Az esetleg nem túl mutatós kerti építményeket
ügyes növényalkalmazással takarhatjuk.
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Utcák
Az élhető település és a szerethető, esztétikus településkép elengedhetetlen –ha nem az
egyik legfontosabb– részei a virágos, zöld utcák, rendezett terek. Az utakat kísérő
zöldsávok rendezettsége nagyban meghatározza a településképet és a látogatók első
benyomását is, így fontos ügyelni a kialakításra, rendszeres karbantartásra. A járda és a
közút közötti utcakertek díszítő funkcióján kívül a kapcsolatteremtést is szolgálják a
magántelkek és a közterületek között. Ezeket a tereket legtöbbször a háztulajdonosok
alakítják ki, gondozzák, mely nagy segítség a településfenntartás szempontjából. Az
utcakertek kialakítása során ügyeljünk arra, hogy a szomszédos utcakertekkel
illeszkedjenek egymáshoz, hiszen csak így lesz az utcakép egységes és harmonikus.
Figyeljünk a növények helyének megválasztására is, ne feledjük, a fák gyökerei feltörhetik
a járdák, utak burkolatát, ha nem megfelelő méretű helyet biztosítunk nekik. Kerüljük a
szemmagasságban takaró növényzet alkalmazását, különösen a kereszteződésekben a
közlekedés biztonsága érdekében.
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Az utak mentén telepített fasorok rendezett, kellemes utcaképet eredményeznek. A telepítés során fordítsunk kiemelt figyelmet arra, hogy megfelelő távolságra ültessük a
csemetéket, tartsuk észben végleges méretüket. Olyan fajokat válasszunk, melyek nem nőnek majd bele a felsővezetékbe, egyéb közművezetékekbe. A fafajok kiválasztásánál
érdemes arra is figyelmet fordítani, hogy a fa ne hozzon gyümölcsöt vagy olyan termést, mely erőteljesen szemetel vagy gyűjtésre ösztönzi a járókelőket. Jó választás lehet a juhar,
hárs, akác vagy egyes gyümölcsfák faiskolai díszfajtái. Manapság már számos verziójuk létezik: lehetnek alacsonyak, színes lombúak, gömbös, oszlopos stb. formájúak.
Mindamellett, hogy a növények kellemes hangulatot és árnyékot biztosítanak számunkra, a klímaváltozás kedvezőtlen hatásainak mérséklése érdekében folytatott küzdelemben is
rendkívül fontos szerepük van.
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7
JÓ PÉLDÁK
A település fásított utcáival,
virágos
előkertjeivel,
többnyire
mértéktartó
épületeivel,
nagyszerű
buszmegállóival,
a
középületek és környezetük
ápoltságával, a temetőkert
rendezettségével az élhető
település szép példáját
mutatja.
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8
HÍRDETÉSEK, REKLÁMTÁBLÁK, EGYÉB MŰSZAKI BERENDEZÉSEK
A településképet a hirdető táblák, reklámfelületek, cégérek jelentősen meghatározzák. Fontos, hogy ezek a visszafogott hangulatú településképhez illő módon
kerüljenek elhelyezésre. Ajánlott az utca fronti homlokzatra erősített ábrás-feliratos cégérek, az utcai kerítésre vagy kapukra elhelyezett feliratok megjelenése. A
település csendes volta miatt – konkurencia hiányában - az eltúlzott méretű reklámfelületek megjelenése kerülendő. Nem ajánlottak a fény- és neonreklámok.
Közterületen „embermagasságnál” nem nagyobb táblák elhelyezése adhat lehetőséget a jelenlegi településkép megóvására.

A településen fa oszlopsorok segítségével oldották meg a közvilágítást és az áramszolgáltatást, ez településképi szempontból nem előnyös. Hosszabb távon lehet cél
ezeknek az oszlopoknak a földkábeles kiváltása, a közterületi világítás barátságosabb módon történő kiépítése. Ezzel a településkép pozitív irányban változtatható
lenne.
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