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Mottó:

„A természet mindenkori állapota a lélek tükre.
Jelen pillanatban még éretlen természetünké.
Az épített környezet az ember mindenkori tudásszintjét tükrö-
zi, így például a városszélek tájba oldódása az ott élők tudat-
minőségének 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

1BEVEZETÉS

A Településképi arculati kézikönyv megalkotásá-
nak elsődleges célja a helyi identitás erősítése a 
természeti és az építészeti értékek bemutatása 
által.
Másodlagos célja, hogy elősegítse a település-
kép védelmi rendelet megalkotását és támpontot 
nyújtson a település fejlesztési és -rendezési ter-
vek készítésekor.

A hely  ismerete nélkül nem teremthető harmó-
nia a természeti és az építészeti életterek között, 
ezek összhangja nélkül viszont még rövid távon 
sem tartható fenn az élet továbbadásához szük-
séges  életminőség.
Ne feledjük: - a könyvben bemutatott kincseket 
unokáinktól és dédunokáinktól csak megőrzésre 
kaptuk kölcsön!
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A táj, Kemenesalja és a vele el-
választhatatlanul összefonódó 
Marcal melléke Nyugat-Dunán-
túl legszebb vidékei közé tarto-
zik. Nyugat-északnyugat felől a 
Kemeneshát erdőkkel, legelők-
kel ékes dombvonulata hatá-
rolja. Lankás lejtőin ősi idők óta 
szőlők díszlenek, peremén apró 
falvak sorakoznak, melyeknek 
utcái hangulatos kastélyokat, 
öreg kúriákat rejtenek. 
A mindenütt érezhető történel-
mi múlt mellett irodalmi emlé-
kekben is gazdag a vidék, Ber-
zsenyi, Dukai Takách, Petőfi és 
Weöres szellemét őrzik a falvak, 
a szőlőhegyek öreg gyümölcsfái 
és borospincéi.
A kistáj nevezetességei -töb-
bek között- a vulkanikus szi-
gethegyek, a Balaton-felvidéki 
bazaltvulkánok távolba szakadt 
testvérei. A Ság-hegy, a Kis-
somlyó és a kicsit messzebb, 

keleti irányban kéklő Somló a táj 
meghatározó pontjai. Az egy-
kori bazaltbányájáról, borairól 
és a Kráter-hangversenyekről 
ismertté vált Ság-hegy egyben 
természetvédelmi terület is, 
geológiai, botanikai és régésze-
ti értékekkel. Különleges tájképi 
szépsége ideális kirándulóhellyé 
tette.
A térség központja Celldömölk, 
a fejlődő-szépülő város, amely 
egykor mint vallási központ és 
nevezetes búcsújáróhely vált hí-
ressé, később, a 19. század for-
dulóján vasúti csomópontá vált, 
az utóbbi időkben pedig főként 
különböző kulturális- és sport-
rendezvényei teszik ismertté a 
nevét.
A pihenni, üdülni vágyóknak ér-
demes meglátogatniuk termál-
fürdőinket, Borgátán és Meste-
riben, illetve a celldömölki Vulkán 
fürdőt. A falu határa érintőle-

gesen csatlakozik észak-nyu-
gati irányban a Mesteri község 
termálfürdő területéhez, mely 
ugyancsak befolyásolhatja ké-
sőbb Kemeneskápolna jövőbeni 
fejlődését.
Kelet felé a Kemenesalja lanká-
san ereszkedő dombhullámai a 
Marcal árterének síkjába olvad-
nak át. A Mágorta-menti mezők 
máig őrzik az egykori kemenes-
aljai rétek, kisebb tavak, vízállá-
sok hangulatát. A terület többi 
része mezőgazdasági művelés 
alatt áll, míg a keleti határré-
szen, a Kodó-patak túlsó part-
jain már erdőket találunk. A falu 
határa felnyúlik a Ság-hegyre is, 
ahol ősidők óta termesztenek 
szőlőt. Tetején egykor bazaltbá-
nya működött, melynek nyomán 
keletkezett gigantikus kráter 
ma geológiai és turisztikai lát-
ványosság.
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Római katolikus templom
Magyarok nagyasszonya
iskolakápolna

Az önkormányzat a volt tűz-
oltószertár és a harangtorony 
átépítésével 1995-ben ökume-
nikus káplnát alakított ki, ame-
lyet több egyház lelkészének 
részvételével adtak át.

A falu távol esik a főbb közlekedési utaktól. Legkönnyeb-
ben Celldömölk irányából közelíthetjük meg, ha a város 
felől dél felé haladva az Alsóság utáni elágazásnál jobb-
ra kanyarodunk, Bokod után pedig ismét a jobb oldali utat 
követjük.
A határ északi részén levő Dombi-dűlőben római kori vil-
la maradványait találták a régészek. A község első írásos 
említése 1390-ből való, Kapolnafelde néven. Nevének ere-
dete egy, a Szent Katalinról elnevezett kápolnához nyúlik 
vissza, mely a történelem folyamán teljesen elpusztult.
A 14-15. században helybeli nemesek birtokolták. A ké-
sőbbiekben először a Széchy és a Thurzó családoké, majd 
1639-ben a Batthyányaké lett. Ők majdnem egy évszáza-
dig zálogba adták, míg a 18. században az intai uradalom 
részévé vált.
A középkor harcai alatt sokat szenvedett a falu lakossá-
ga. 1567-ben német katonák okoztak jelentős károkat, 
1588-tól pedig már a töröknek voltak kénytelenek hódolni. 
1646-ban egy török támadás során a lakosság egy részét 
megölték, 70 embert fogságba ejtettek. Közülük ketten 
csak három év múlva szabadulhattak, Ság-hegyi szőlőjük 
eladásával. A falut csak a 18. század elején telepítették 
újra.
Kemeneskápolna életében mindig fontos szerepe volt a 
szőlőhegynek, melyet 1563-ban már megemlít az írás. 
1744-ben az itt termett bort a második osztályúak közé 
sorolták. 1762-ben ugyancsak megemlítik jó illatú és za-
matos borait. Hegyközségi törvénye 18. századi eredetű.
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Temető

A jelenleg is használt temetőt a 18. században 
már használták, az első katonai felmérés térképén 
(1784) már ábrázolják. Ugyanekkor szűnhetett 
meg a korábbi templom körüli temető használa-
ta. A temetőben került felállítára az I. világháborús 
emlékmű is.

Művészeti alkotások

A II. világháboró áldozatainak emlékére készült 
dombormű a Polgármesteri Hivatal telkén lévő 
parkban található.
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Keresztek

A faluban található a 
Fő utca és a Szabadság 
utca kereszteződésében 
egy kovácsoltvas kerí-
téssel védett kőkereszt 
és a már bemutatott 
temetői kereszt. A Ság-
hegyen és a dűlőúton 
további keresztek  is ta-
lálhatók, különböző álla-
potban.

Történeti táj

Tájképi szempontból 
meghatározó jelentő-
ségű a Ság-hegy, amely 
1975. óta tájvédelmi 
körzet. A hegyen regi-
onális jelentőségű erő-
dített telep volt már az 
őskorban is. Legjelen-
tősebb korszakai a késő 
bronzkor és a kora vas-
kor lehettek. Ebből az 
időből  származnak a ma 
is látható, tájképi érté-
ket jelentő halomsírok 
(tumulusok).
A kráterben „vulkán-
bombák” és más furcsa 
geológiai képződmények 
gondoltatják el az arra 
járó vándort.

A Ság-hegy lábánál el-
terülő hagyásfás legelők 
is különleges tájértéket 
képviselnek.
A hegy alatti lapályos ré-
teket a Mágorta-patak 
látja el vízutánpótlással.
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Mágorta patak
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Történelmi településrész

JELKULCS

Kialakult településrész

Szőlő / kiskertes településrész

Gazdasági övezet

Természeti érték

Természetes vízfelület

Közigazgatási terület

Közúthálózat

Eltérő arculatú településrészek

Egyéb jelölések

ELTÉRŐ ARCULATÚ TELEPÜLÉSRÉSZEK 4
Történelmi településrész

A kialakult településrészen az 
utca két oldalán keskeny, hosz-
szú telkeken oldalhatáros beépí-
téssel sorakoznak a földszintes 
lakóépületek. A legrégebbi ház-
típus utcára merőleges gerincű 
nyeregtetős épület, két ablakos 
homlokzattal, erőteljes oromza-
tot elválasztó húzott párkány-
nyal, vakolat díszekkel, festett 
ablak keretezéssel.
A módosabb családokra jellem-
ző, három vagy négy ablakos, 
utcafronttal párhuzamos gerin-
cű , kontyolt fedésű lakóházból is 
található néhány a településen.
Jellegzetes településképi elem 
a Fő utca kiszélesedő előkertes 
szakasza, mely szigetszerűen 
foglalja magába a kápolnát.
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Kialakult településrész

Az elmúlt évtized építészeti divatirány-
zatai szerencsére elkerülték Kemeneská-
polnát, így az ún. posztmodern, mediter-
rán vagy a legújabb szürke-fekete ablakos 
lapostetős jelenségek nem zavarják a te-
lepüléskép egységét.
A kerítések általában falazott oszlopok-
kal, tömör lábazattal és áttört mezővel 
építettek. A házak előtti zöldterületet az 
ott lakók sajátjukként gondozzák. Gyü-
mölcsfák virágágyások díszítik az előker-
teket.

 Szőlőhegyi zártkertes településrész

A Ság-hegy Kemeneskápolnához tartozó részén is szőlő-
művelés zajlik, hagyományos és modern pincék egyaránt 
megtalálhatók. A parcellázás nyomán kialakultak jellegze-
tes pincesorok is, melynek fennmaradása tájkép védelmi 
szempontból közügy kell, hogy legyen.
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20 21 Természeti értékek területe  Gazdasági övezet
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24 25Míves kidolgozású ablakok és vakolathímek Fejlődő település 



26 27ÁBRAGYŰJTEMÉNY 6
telepítési sémák

kertvárosias épület magasságok

Ifjúsági tábor
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kertvárosias tetőformák

kertvárosias tető hajlásszögek

épületek színezése
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Kemeneskápolna község településrendezési 
eszközei
http://kemeneskapolna.hu/
http://tak.lechnerkozpont.hu/
http://www.kemenesvidek.hu
http://www.vulkansag.hu
http://google.com
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