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1.Bevezetés, köszöntő
A múltban, amikor az egységes kultúrák stabilabbak és homogénebbek voltak, valamint sokkal
szélesebb társadalmi megegyezés volt a szimbólumokkal kapcsolatban, ritkán volt szükség arra,
hogy az emberek az őket körülvevő környezet közötti kapcsolatot vizsgálják; a kettő között
szoros volt a harmónia (Rapoport 1977).
Napjainkban sokkal nehezebb tervezni, hiszen keverednek a társadalmak, kultúrák,
szimbólumok. Olyan települések kialakítása a cél, amelyhez az emberek tartozni akarnak.
Mivel egy település egyrészt esztétikai szerepet tölt be az emberek életében, másrészt pedig
használják, ennek megfelelően szükséges védeni a meglevő értékeket, és fejlődni.
“Amikor ráébredünk, hogy jelenlegi tulajdonságaink, környezetünk, képességeink és
fizikai állapotunk mind a múltbeli gondolkodásunk eredményei, némi fogalmat
nyerhetünk a tudás értékéről.”
Charles F. Haanel

2. Településtörténet, a település bemutatása, a település sajátosságai

Csörnyeföld településtörténete az alábbi három katonai térképen jól követhető, a település
folyamatos növekedése, a településrészek kialakulása kísérhető figyelemmel.

(1763-1787 katonai felmérés)

(1806-1869 katonai felmérés)

(1941-es katonai felmérés)

Kataszteri térkép

Légifotó
A település első írásos emléke 1361-ből származik. Csörnyeföld 1977-ig önálló község volt, 1977 és
1992 között egyesítve volt Muraszemenye községgel Szemenyecsörnye néven, majd Szemenyecsörnye

községnév 1992-ben megszűnt, mivel a területéből Csörnyeföld és Muraszemenye néven ismét két
önálló község alakult. Lakosainak száma a 2005-ös adatok szerint 466 fő. A falu a szlovén és a horvát
határ közvetlen közelében, a szelíd déli fekvésű lankák lábainál helyezkedik el, Letenyétől 10, Lentitől
20 kilométerre. A községet körülölelő dombok, a klimatikus adottságok kiválóan alkalmasak
szőlőtermesztésre, az erdők értékes faállományukon kívül vadban rendkívül gazdagok. A táj szépsége,
a szőlőhegyek és a környező erdők az év minden szakában kellemes túralehetőséget nyújtanak
azoknak, akik szeretik a csendet, a kikapcsolódást. Az ide látogatók a 2 kilométerre található
muraszemenyei bányatavaknál hódolhatnak a horgász- és vizisport szenvedélyüknek, a gasztronómia
kedvelői a szőlőhegyek pincéiben kóstolhatják meg a gyöngyöző, kiváló minőségű, illatos fehér borokat
és a hozzá illő helyi ételspecialitásokat. 2000-ben megalakították a szervezett borutat, így az ott lévő,
vendégszerető gazdák portáinak meglátogatásához szervezett kereteket is tudnak biztosítani. A falu
központjában található korszerű, információs és számítógépes hálózattal rendelkező Teleház, az
érdeklődők számára felvilágosítást nyújt a térség idegenforgalmi látványosságairól, programjairól. A
község határán halad el az országos kéktúra útvonala. A település értékei a vörcsöki templom, a falu
közepén az úgynevezett temető-dombon található templom és emlékmű, valamint a faluház
könyvtárában megtekinthető Soós Lajos fafaragó munkáinak állandó kiállítása. A községben van a
Kerka- és Muramenti Hegyközség és a Vörcsök Vadásztársaság központja, melyek előzetes
programigényeket, konkrét ajánlatokat biztosítanak az érdeklődők számára.

1. A településkép sajátosságai
Utcaképek
A belterületet a Fő utca és a Dózsa Gy. u. szeli ketté, melyből ágaznak el a Temető és Liget
utak. A település belterületétől nyugatra található Vörcsökpuszta. A belterület a közigazgatási
területen belül délen helyezkedik el, majd attól északra fekszik a szőlőhegy.

(Dózsa Gy. utca)

Dózsa Gy. utca

A településen van néhány régi épület, melyek tömege, formája védelemre érdemes. A település
halmazos beépítést mutat, a domborzati viszonyokhoz rendkívül jó alkalmazkodott.
A változatos telekosztású utca, domborzatra érzékeny telepítéssel. Az épületek formai
kialakítása az adott kor stílusjegyeit viselik magukon, jellemzően sátor vagy nyeregtetős
kialakításúak. Íves vonalvezetésű, szabályos, állandó szélességű utcaszakasz, ahol az épületek
a nyugati oldalhatárra települtek, minimális előkertet hagyva a közterület felé. A domborzati
sokszínűséghez alkalmazkodtak a telepítések.

Dózsa Gy. utca
A különböző korok épületei, eltérő előkertet tartva épültek, emiatt az utca homlokzati
látványa mozgalmas, nem ad egységes vonalvezetést a homlokzati sorfal. Egységes
épületkarakterről nem beszélhetünk, a tömegek és tetők formálása nagyon változatos. A
sátortető mellett sok ponton megjelenik az utcavonallal párhuzamos tetőgerinc is.

Dózsa Gy. utca
A település szerkezetének kialakulásában a természetföldrajzi adottságok, a községet
körülölelő szőlőhegyek és az átszelő közlekedési útvonalak játszottak alapvető szerepet.
A község belterületét alapvetően meghatározó utak és a korábban kialakított és beépült telkek
egyaránt meghatározóak voltak a településszerkezet kialakításában.
A település úthálózata teljes egészében kiépült, az utak javításával a turizmus minőségi szintjét
lehet emelni. A település déli részén került megépítésre az M70-es autóút.

Csörnyeföld a Zalai borvidék részeként mindig is fontos szerepet játszott a szőlőtermesztés. A
település fölé magasodó szőlőhegyről gyönyörű kilátás nyílik.
Csörnyeföld igazi vonzereje a természeti környezete, a táj szépsége, érintetlensége. A községet
ma is sűrű erdők veszik körül a jellegzetes dombos zalai lankákon.

