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 Mottó:
„A természet mindenkori állapota a lélek tükre. Jelen pillanatban még éret-
len természetünké. Az épített környezet az ember mindenkori tudásszint-
jét tükrözi, így például a városszélek tájba oldódása az ott élők tudatminő-
ségének megfellebbezhetetlen mutatója. 
A városba egyre beljebb haladva több száz, néhány esetben több ezer év 
tudásszintjének információival találkozhatunk. Kivételesen torz esetek-
ben csak az utóbbi emberöltőjével.“
Somlósi Lajos

BEVEZETÉS

A Településképi arculati ké-
zikönyv megalkotásának el-
sődleges célja a helyi identitás 
erősítése a természeti és az 
építészeti értékek bemutatása 
által. Másodlagos célja, hogy 
elősegítse a településkép vé-
delmi rendelet megalkotását és 

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

tartható fenn az élet tovább-
adásához szükséges  életminő-
ség.
Ne feledjük: - a könyvben be-
mutatott kincseket unokáinktól 
és dédunokáinktól csak megőr-
zésre kaptuk kölcsön!
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Nagysimonyi jellegzetes kemenes-
aljai falu, ott fekszik, ahol a Cinca 
völgyének síksága és a Cser ma-
gasabb platója találkozik. A cseri 
részt, mely a község északi hatá-
rán fekszik, erdők és rétek, szántók 
mozaikja borítja. Peremvidékén, 
présházakkal és pincékkel teletűz-
delt szőlőterületek vannak. Ezzel 
szemben a déli határon a szántó-
földek túlsúlya a jellemző. Nagy-
simonyi többutcás, szalagtelkes 
község, gerincét a rajta áthaladó 
8404. számú főút, a Kossuth Lajos 
utca adja meg. A település rendel-

kezik vasúti megállóhellyel Szom-
bathely-Celldömölk (-Székesfe-
hérvár- Budapest) vonalon. A falu 
jellegzetessége az „utcaudvar” jel-
legű beépítés, ami egymás mögött 
épült, külön helyrajzi számon lévő 
lakóegységekből áll. 
Nagysimonyi mellett egy római 
kori hadiút haladt el, Kemenes-
sömjén-Vönöck irányában, mely-
nek nyomai néhol ma is láthatók. 
Az írott források 1237-ben jelzik 
először a falu meglétét, Simun né-
ven. A területen eredetileg két falu 
volt. A jelenlegi helyén volt Simonyi 

(első említésekben még Simun/
Simon, később Kissimon). Tőle dél-
délkeletre lehetett a Bereck néven 
szerepeltetett  kisebb falu (ma Be-
reckút-dűlő), amely feltehetőleg 
a török időkben semmisült meg.  
A Kemeneshát legrégebbi nemzet-
sége az Osli nemzetség. E nemzet-
ségből származik a Simonyi család 
is. Simonyit Erentfalva pusztával 
együtt Zsigmond király 1434-ben 
adományozta a Symoni család ré-
szére. 1549-ben a település lakói 
kénytelenek voltak a törököknek 
hódolni. 

2
1567-ben német zsoldosok fosz-
togattak a faluban. Később, a sár-
vári vár védelmére Nádasdy Ferenc 
őrhelyet alakíttatott ki a települé-
sen. A középkorban még helybeli 
nemesek (Hetyei és Vidos csalá-
dok) birtokolták, de a későbbi szá-
zadok során részeket szereztek itt 
a Nádasdyak, Draskovichok, majd 
a 18. században a Batthányak is. 
Nagysimonyiban szilárdan tartja 
magát a hit, mely szerint a nándor-
fehérvári hős vitéz, Dugovics Titusz 
a falu szülötte. Bár ezt történeti 
bizonyíték nem igazolja, a község 

iskoláját mégis róla nevezték el. A 
falu egykori birtokosai között volt 
Dugovics család is, amelynek lehe-
tett vérségi kapcsolata a végvári 
vitézzel.
A községtől északra fekvő lejtőkön 
régóta termesztenek szőlőt, erről 
1683-ból már van írásos emlékünk.  
A jelentős szőlőművelés mellett a 
másik jellegzetes határrész a Cser, 
ahol régebben juh-, szarvasmar-
ha-, és sertéslegelők voltak. Az 
1700-as évek végétől Nagysimonyi 
Jánosházával együtt a Kemenes-
vidéki zsidóság egyik központja 

volt. Temetőjükben megtalálható 
a tudós rabbi Weisz „Sabtaj” Simon 
síremléke is.
A Történelmi Magyarország töb-
bi Simonyi nevű községétől való 
megkülönböztetése érdekében a 
Kemeneshát lankáján fekvő Simo-
nyit nevezték el Vassimonyinak, 
majd ezt követően 1907. július 1-től 
kezdődően a települést Nagysimo-
nyi néven illetik. 
A község címerét 1994. október 
23.-án avatták fel, amelyben fel-
lelhetőek a nemes Dugovich család 
címer-elemeinek.
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A község területén műemléki vé-
dettséget élvez a Kossuth Lajos 
utcában álló evangélikus temp-
lom és az Arany János utcában 
található római katolikus temp-
lom.

Evangélikus templom

A II. József Türelmi Rendele-
te után, 1785-ben  épített első 
templom 1791-ben egy tűzvész 
alkalmával sajnos leégett, így a 
mai templom építési ideje Berky 
Mihály lelkész szolgálati idejére 
tehető vissza. Az építkezés már 
1792-ben elkezdődött és az új 
templomot 1797. november 1-én 
szentelték fel az evangélikusok.  
Az impozáns építmény belső hossza 
18,25 méter, belső szélessége 9,70 
méter, belső magassága pedig 6,40 
méter. Befogadó képessége körül-
belül 550 fő. Belül fa gerendákkal 
oszott síkmennyezet és fa karzat 
látható. A téglalap alaprajzú épület 
előtt álló tornyot -melyet gúlasisak 
fed- csak majdnem száz évvel ké-
sőbb, 1883-ban Mód Lénárd lelkész 
szolgálati ideje alatt építették. Az 
eredeti három helyett a toronyban 
jelenleg két harang lakik.

Műemléki értékek

ÖRÖKSÉGÜNK3
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Római katolikus templom 
(Szent András apostol templom)

A falu Szent Andrásról elneve-
zett temploma középkori eredetű, 
a 17. század végén építették újjá.  
1732-ben vették vissza az evangé-
likusoktól, akik a reformáció ideje 
óta használták.
Az egyhajós épület szentélye egye-
nesen záródó és keskenyebb, mint 
a hajó. Tornya a homlokzat előtt áll, 
oldalát támfalak erősítik. 
A templom berendezése népi-
es barokk. Az oltárkép - amelyet 
Dorfmeister István festett - Szent 
Andrást ábrázolja, a róla elnevezett 
András-kereszttel. A kép két oldalán 
négy Árpád-kori szentünk látható: 
Szent István, Szent Erzsébet, Szent 
Margit és Szent László. Említés-
re méltó a templom mellékoltára,  
a négy Evangélista szobrával, felül 
a Kálváriajelenet festménnyel, 
alul pedig egy üvegszekrényben  
Magyarok Nagyasszonya szobor-
ral. Az említetteken kívül Jézus szí-
ve szobor, két Szűz Mária szobor, 
Szent Antal szobor is található a 
templomban. 

A katolikus templomot 1912-
ben restaurálták, 1948-ban és  
1981-ben renoválták. 1988-ban 
új ablakok készültek és belsőleg 
újrafestették. 1997-ben a hívek 
áldozatos hozzájárulásával és a 
Püspökség támogatásával új cse-
répfedést és teljes külső felújítást 
kapott a templom. 1999-ben az 
Önkormányzat támogatásával 
megkezdődött az északi oldalon 
a terepszint rendezése, s ezzel a 
vízelvezetés kiépítése. 2012-ben 
fűtéskorszerűsítés, harangjavítás 
és orgona felújítás volt. 2014-ben a 
hangosítás-, és a kivetítő rendszer 
kiépítése történt meg.
A nagysimonyi katolikus templom 
jelenleg a Gércei Plébánia filiája.
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I. világháborús emlékmű

Az 1917. évi VIII. törvénycikk rendel-
kezik arról, hogy „a világháborúban 
részt vett, illetve elesett hősök em-
lékét méltó módon, az adott közsé-
gek anyagi erejüknek megfelelően 
ápolják, örökítsék meg.”
Nagysimonyiban 1924 májusában 
egy emlékünnepélyt tartottak és az 
ebből befolyt összegből állították 
fel az I. világháborús emlékművet. 
Az emlékmű ünnepélyes avatására 
1926. július 4-én került sor. Az em-
lékmű a főútvonal melletti parkban 
található.
A szobor 67 hős emlékét őrzi. Anya-
gát tekintve szentmargitbányai ter-
méskőből készült. Az emlékművet 
kerítés veszi körül, benne egykor 
virágágyás díszlett. 
Az emlékmű elülső oldalán a követ-
kező felirat áll:

„AZ 1914-1918 VILÁGHÁBORÚBAN A 
HAZAÉRT HŐSI HALÁLT HALT FIAINK 

EMLÉKÉNEK”

„ELHUNYTANAK LEGJOBBJAINK
A HOSSZÚ HARCZ ALATT”

Emlékművek, megőrzendő emlékek
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II. világháborús emlékmű

1988. március 7-én Nagysimo-
nyi lakossága megszavazta a  
II. világháborús emlékmű felállítá-
sát. Erre nemcsak a hősök, hanem 
az áldozatok nevei is felkerültek. 
Az emlékmű 1990-ben került fel-
avatásra, ezáltal a községben 45 
évvel a második világháború után 
40 hősi halott és 71 áldozat kapott 
végtisztességet.
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Trianoni emlékharangláb

A fa haranglábat az esemény  
90. évfordulójára állította Palkovits 
László és Palkovits Balázs, a falu 
adakozásának segítségével. Ehhez 
járult az Ismerős Arcok zenekar jó-
tékonysági koncertje, melynek be-
vételből a harangláb készítését és 
a második világháborús szobor javí-
tását fedezték. A harangláb minden  
év június 4. napján ünnepség kere-
tében megszólal. A haranglábon az  
1920-as évszám és egy faragott 
magyar címer látható.

Dugovics kereszt

Dugovics Mihály a nándorfe-
hérvári diadal 410. évfordulóján 
emlékkőkeresztet állíttatott, mely 
ma is áll Millenniumi parkban. 

A kőkereszt felirata a következő:

„Jézus Krisztus 
dicsőségére emeltette

Dugovich Titusz
ivadéka. Szombathely 1866”

A község önkormányzata a kereszt 
előtt márvány táblán állított emlé-
ket az elődöknek.

A fekete márványtömb felirata:

„A NÁNDORFEHÉRVÁRI DIADAL
1456. JÚLIUS 22. 

TISZTELETÉRE 
ÉS 

DUGOVICS TITUSZ
HŐSI HALÁLÁNAK EMLÉKÉRE

ÁLLÍTOTTA NAGYSIMONYI KÖZSÉG
2000.”
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Hunyadi János emlékmű

A község Művelődési Háza mellett 
található a Hunyadi János emlékmű. 
Az emlékművön olvasható szöveg:

„A NÁNDORFEHÉRVÁRI DIADAL 550. 
ÉVFORDULÓJÁRA KÉSZÜLT

KÖZADAKOZÁSBÓL
2006.”

Az emlékmű alkotója: Faragó János, 
kőszobrász restaurátor. Az emlék-
mű anyaga fertőrákosi mészkő. 

Nándorfehérvári hősi emlékmű

Az Általános Iskola bejáratával 
szemben a nándorfehérvári hős 
emlékét őrzi egy másik, 2006-ban, 
fából készült emlékoszlop is, ame-
lyet az iskola egy volt tanítványa 
faragott, és adományozta az isko-
lának.

Az emlékmű vörösmárvány táblá-
ján álló felirat:

„PÉLDA ERŐVEL ÖRÖK DOLGOKAT 
ALKOT A KÉZ  

S ÍGY MAGA SEM HAL MEG.”
Illyés Gyula
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Általános Iskola Dugovics Titusz em-
léktáblával

A község általános iskolája a Dugo-
vics Titusz nevét viseli, mivel a falu 
lakói úgy tartják, hogy a nándorfe-
hérvári hős a falu szülöttje.

Az emléktábla szövege az iskola 
homlokzatán a következő:

„DUGOVICS TITUSZ
A HŐS NÁNDORFEHÉRVÁRI TO-
RONYŐR EMLÉKÉRE EMELTE A 

HAZAFIAS NÉPFRONT
1456-1956”

Ábrahám-kúria

A József Attila utca 6. szám alatt 
találjuk az Ábrahám család által 
1790. táján emeltetett kúriát, mely 
egykor klasszicizáló későbarokk 
(copf) stílusjegyekkel rendelkezett. 
Hajdan kiterjedt birtok és majorság 
tartozott hozzá, melyből már csak 
egy épület áll. A kúriát 1945-ben 
nem sajátították ki, napjainkban is 
laknak benne.

Vidos-kúria

A Rákóczi Ferenc utca 52. szám 
alatti épületet a megye egyik leg-
régebbi és legnevezetesebb nemesi 
famíliája építtette. 1825-ben már 
írásos említés van róla. Az épület 
jelenleg is lakóházként szolgál.
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Izraelita temető

Nagysimonyi az 1700-as évek vé-
gétől Jánosházával együtt a Ke-
menes-vidéki zsidóság egyik köz-
pontja volt. Temetőjükben múlt 
századi sírkövek mellett megtalál-
ható az 1944-ben elhuny t tudós 
rabbi Weisz „Sabtaj” Simon sír-
emléke is. A sírt alkal manként za-
rándokok is felkeresik, akik a sírnál 
elhelyezett ládikába dobják kíván-
ságcéduláikat, a „kvitliket”.
A településen a 19. században zsi-
nagógát építettek, ezt azonban 
1892-ben újjá kellett építeni, mert 
leégett. 1953-ban a használaton 
kívüli épületet lebonttoták (ennek 
 helyére postahivatalt építettek). 
A Kemenes-vidéki zsidóság te-
metőkertjét a Szombathely- 
Celldömölk vasútvonal sínpárjai 
választják el a községtől. 1877-ben 
itt tartották az első magyar nyelvű 
zsidó egyházi beszédet a megyé-
ben.

Hadifogoly- tábor és temető

Az I. világháború szomorú emlékhe-
lye a Hadifogoly-temető. Földvár-
puszta területén létesítettek egy 
hadifogolytábort 1915-18 között. 
A tábor összesen 197 fa barakkjá-
ban, fennállásának alig 4 éve alatt 
összesen 160 400 orosz, olasz, 
román és francia hadifoglyot őriz-
tek. A tábort vízzel, villannyal és 
csatornákkal is ellátták. A foglyok 
többféle műhelyben dolgozhattak, 
saját tábori pénzt használhattak. 
A tábor kórházzal és egészség-
ügyi személyzettel rendelkezett, 
azonban az időnként kitörő járvá-
nyoknak több, mint tízezer áldozata 
nyugszik a temetőben. 1918-ban 
feloszlatták a tábort, a hadifoglyok 
visszatérhettek hazájukba. A tá-
bor szomszédságában létesítettek 
hadifogoly-temetőt. Jelenlegi ada-
tok szerint a temetőben összesen  
11 155 fő elhunyt katona nyugszik, 
és összesen 1320 darab síremlék 
található. A tömegsírokon számo-
zott betonkövek jelzik az elteme-
tettek helyét. Az egyes nemzetek 
sírparcelláin emlékművek vannak, 
ezeken kívül van egy központi em-
lékoszlop is. Az egykori tábor helyét 
a mára beerdősült területen már 
csak néhány nehezen megtalálható 
betonfal-maradvány őrzi.
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A terület táji értékeit meg kell 
őrizni: a természetes növényál-
lományt, kulturális vagy törté-
nelmi szempontból jelentős táj-
értékeket, valamint a táj alaktani 
és helyi éghajlati jellegét meg-
határozó elemeit (domborzat, 
jellegzetes felszíni alakzatok, 
természetes vízfelületek, vizes 
élőhelyek stb.)
Nagysimonyi község közigaz-
gatási területén két országos 
jelentőségű védett természeti 
terület található, egy láp és egy 
földvár (Földvárpuszta).
A láp (felső kép) természetvé-
delmi területnek, a földvár (alsó 
kép) pedig természeti emléknek 
minősül. 
A települést a Nemzeti Ökológi-
ai Hálózat magterülete, ökoló-
giai folyosója és pufferterülete 
is érinti.  Az Európai Unió által 
létrehozott Natura 2000 hálózat 
nem található a község terüle-
tén. 

Természeti értékek Helyi építészeti értékek
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28 29ELTÉRŐ ARCULATÚ TELEPÜLÉSRÉSZEK4
A történelmi településrész a 
falu régi részét foglalja magába, 
melynek képi összefoglalása az 
Örökségünk fejezetben áttekin-
tésre került.
A homlokzatok jellemzően vakol-
tak, cseréppel fedettek egyszerű 
szerkesztésű magastetővel ké-
szültek. 
A legrégebbi háztípus utcára 
merőleges gerincű, nyeregtetős 
épület, kétablakos homlokzattal, 
erőteljes oromzatot elválasztó 
húzott párkánnyal, egyes épüle-
teknél vakolatdíszekkel, festett 
ablakkeretezéssel. A módosabb 
családokra jellemző három vagy 
négy ablakos utcafronttal pár-
huzamos gerincű lakóházból is 
található néhány a településen.
A kerítések általában falazott 
oszlopokkal, falazott mezővel 
építettek, jellemző megoldás 
még a betonoszlopos betonme-
zős kerítés. A kapuk jellemzően 
fémből készülnek, de megtalál-
hatóak fa kapuk is.

Történelmi településrész
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Nagysimonyi épített környezete  
egységesen kialakult lakóterület: 
egyedi telkeken oldalhatáron álló 
házak nagy kertekkel képezik a 
település ezen szövetét.
Az épületek magukon hordozzák 
az adott kor építési jellegzetes-
ségeit. A rövid időn belül meg-
épült, azonos formájú épületek 
biztosítják a településrész egy-
séges képét. 
Az átépülések során az utca-
kép elkerülhetetlen eleme a  
’60-as évek modern építészeté-
nek általánosan elterjedt típusa,  
a 10×10 méteres kontyolt koc-
kaház.
Megtalálhatóak ezen kívül a 
’70-es és ’80-as évek egyéb 
divatirányzatai is, például a két 
szintes családi házak, emele-
ten utcára néző erkéllyel, eltolt 
félnyereg tetővel. 
A ‚90-es évek „posztmodern” és 
a későbbi „mediterrán” irányza-
tok nem jelentek meg hangsú-
lyosan 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 kőburko-
lattal kialakított, fekete ablakos 
jelenségek építésére.

Kialakult településrész
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A településen a jelentősebb gaz-
dasági egységek a község déli 
részén, az egykori Tsz-major,  
illetve a községtől nyugatra lévő 
állattartó telep területén mű-
ködnek. 
Az épített környezet egységes 
megjelenését (tömegét, anyag-
használatát) az eltérő tech-
nológiai igény miatt általában 
nem lehet elvárni, az alkalma-
zott színvilágot pedig sokszor 
megköti  az adott vállalkozás 
arculati kódexe. Ezért a telepü-
léskép megőrzése érdekében a 
rendezett közlekedési területek 
kialakítására és az egységes 
koncepció szerint megvalósított 
fásításra, parkosításra kell he-
lyezni a hangsúlyt.

A szőlőhegy a község központjá-
tól körülbelül két kilométer távol-
ságra található.  Kedvező fekvé-
se és éghajlati adottságai miatt 
már az ókortól otthont adott a 
szőlőtermesztésnek. A szelid 
dombokon álló, gyümölgyfák 
árnyékában meghúzódó pincék 
régóta kellemes ízű borokat ér-
lelnek.
A fennsík magassága szinte 
megegyezik a környéken meg-
található, kéregmozgásokból ki-
alakult vulkáni kúpokkal. Ennek 
következtében a kilátás a Ság-
hegyen, Somlón és Kis-Somlyón 
túl egészen a balatoni hegyekig 
élvezhető.
A lakosság egykori helyhez kö-
töttségére is visszavezethető a 
község területéhez képest je-
lentős méretű zártkerti terület, 
melynek laza beépítésű, gyümöl-
csökkel, erdő ligetekkel szabdalt 
szőlőskertjeit a községből csak a 
kivezető földutak  igénybevéte-
lével lehet megközelíteni. 

Gazdasági terület Kiskertes terület
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Tündérkert Óvoda és 
Főzőkonyha

A község óvodája már 1960. óta 
fogadja a gyerekeket. Két cso-
portban, differenciáltan valósul-
nak meg a foglalkozások.
A főzőkonyhán óvodás és felnőtt 
korcsoport számára is folyik az 
étkeztetés. 

Művelődési Ház

A felújított Művelődési Ház-
ban lehetőség van interne-
tezésre, sportolásra és tár-
sasjátékozásra. Az épületben 
működtetnek könyvtárat, vala-
mint színpaddal ellátott nagy-
terem is található itt. A Műve-
lődési Ház  akadálymentesített. 
Az épület közvetlen környeze-
tében biztosított a parkolás. A 
bejárat közelében lévő pavilon a 
közösségi élet, illetve a pihenés 
helyszíne. 

Polgármesteri Hivatal
Körjegyzőség

Nagysimonyi Közös Önkor-
mányzati Hivatala a Celldömölki 
Járás részeként működik.

Posta

A postaépület a község főutcá-
ján található.

Intézmények
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Játszótér

A Művelődési Házhoz tartozik 
az elkerített, parkosított ját-
szótér. A gyerekek számára  
kialakított területen több pad is 
kihelyezésre került.

Sportpálya

A település jól kialakított, gondo-
zott sportpályája a község keleti 
részén található.

Vasútállomás

A települést Szombathely-
Budapest vasútvonala érinti.  
A vasúti átjáró jelzőberendezés-
sel biztosított.

Fedett buszmegálló

A faluba autóbusszal két irány-
ból, Celldömölk és Sárvár felől 
érkezhetünk. A fedett megálló a 
Művelődési Ház mellett, a főutca 
egyik leágazásánál található.
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Orvosi rendelő

A községben az orvosi rendelés 
hetente több alkalommal is biz-
tosított.

Apartmanok

A településre érkezők a Bajcsy-
Zsilinszky utcában található 
apartmanokban foglalhatnak 
szálláshelyet. 

Vegyesbolt

A település lakosságának élelmi-
szer ellátását  a főutcán találha-
tó vegyesbolt tudja kiszolgálni.

Fejlesztési területek

A község keleti területén, a Szent 
István utcában, új fejlesztési te-
rületek kerültek kijelölésre. Erről 
a részről lenyűgöző látvány tárul 
a Ság-hegy felé.



40 41JÓ PÉLDÁK, AJÁNLÁSOK5 Szép kapuk, ablakkeretek, 
párkányok és ereszek

Felújított kutak, tisztán tartott 
utcák, információs táblák
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Az ábragyűjtemény, mint bár-
mely automatizmus, csak gon-
dolatébresztőként szolgálhat 
értékvédelmi ügyekben. 
A gyűjtemény nélkülözi a hely, 
a rendeltetés, a természeti és 
épített környezet ismeretét.  
Alkalmazása a település főépíté-
szével történő egyeztetés során 
nyer majd értelmet.

Tető hajlásszög

A tetőzet kialakításának, hajlás-
szögének a domináns környezet 
adottságaihoz való illeszkedését 
ajánlott követni.

Egy település zöldfelületi rend-
szerének elemei a zöldterületek 
(zöldterületi létesítmények: ját-
szótér, sportpálya, temető stb.) 
a telkek növényzettel fedett 
része, a fasorok. A lakott terü-
leten foltszerűen elhelyezkedő 
zöldfelületek és a telkek moza-
ik szerűen növényzettel fedett 
részei között a vizuális kapcso-
latot és az ökológiai folyosót a 
fasorok teremtik meg és ezzel 
együtt egységesítik a település-
képet. Az összefüggő növényál-
lományoknak igen fontos a helyi 
klímát módosító hatása, mely 
lényeges település-ökológiai 
szempont. 
A közparkokban és közterülete-
ken található tervezett kiülteté-
sek, az összefüggő növényállo-
mány, valamint az emlékművek 
környezetének egységes rende-
zése is jótékonyan hat a telepü-
lésképre.

Ajánlások
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Színek

A házak színezése régen ritkán 
változott, hagyományokhoz kö-
tött volt és inkább a hasonlóság 
volt a jellemző. Modern vilá-
gunkban a színválasztás sokkal 
inkább a tulajdonos ízlésének ki-
fejeződése.

Tereprendezés

A terepalakítás során ügyelni 
kell a terület meghatározó ele-
meinek (domborzat, jellegzetes 
felszíni alakzatok) megőrzésére.

Magasság

A településrészek karakterének 
megfelelően alakult ki az épüle-
tek magassága. A beékelődött 
újabb építések esetén felfedez-
hető eltérés, azaz némely épület 
„kilóg” a tömegből, maradandó 
nyomot hagyva az utcaképben.

Telepítés

A településszerkezet a terep-
adottságokhoz, a közlekedési 
lehetőségekhez és a természet-
hez igazodva alakult ki. 
A tájegységre jellemző, hagyo-
mányos berendezkedés - a kes-
keny telkeken fésűs beépítés, ál-
talában északi oldalhatáron álló 
épületekkel. 
A történeti településrészen a tel-
kek mérete még jóval nagyobb, 
mint amire az újonnan kialakí-
tandó építési telkek esetében 
igény mutatkozik.
A kialakult településrészeken jel-
lemzően a földszint, vagy föld-
szint plusz egy szint a jellemző. 
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Nagysimonyi község településrendezési és településfejlesztési eszközei
B.K.L. Kiadó: Ság hegy, Kemeneshát, Kemenesalja 
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