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Kedves Olvasók!
Ebben a prospektusban
szeretnék Önöknek bemutatni
egy kis „ékszerdobozkát”, mely
telistelis-teli van apró, de értékes
kincsekkel.
Ez az „ékszerdobozka” pedig
nem más, mint Tömörd. Páran
talán ismerhetik a nevét, mert
átutaztak rajta, de fő
f úti céljuk
nem a település volt.
De milyen kincsek is találhatók
itt? Csak hogy párat említsek: a
Szent IlonaIlona-szobor, a Szent
IlonaIlona-templom, a ChernelChernelkastély és a Madárvárta.
Ezekhez pedig szép, tiszta és
nyugodt környezet társul.
Remélem, hogy a prospektus
elolvasása után sikerül
meggyőznöm
meggy znöm Önöket, hogy
érdemes ellátogatni e kis
településre.
a Szerző
Szerz
(U.i.:És
U.i.:És azért, hogy a „kincsek”
felfedezése könnyebb legyen, a
hátlapon található egy kis képes
térkép. )
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Hol található Tömörd?
- Magyarországon

- Nyugat –Dunántúl
régióban

- Vas megyében
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Információk
•
•

•
•

GPS koordinátái:
47.36699, 16.67493
Polgármestere:
Kollarits Gábor
• Lakosok száma :
276 fő
• Lakások száma :
108
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Rangja:
község
Területe :
1536 ha

• Irányítószáma: 9738
• Körzethívó száma: 94

Története
•

Tömörd (Temerd
(Temerd)
Temerd) török
eredetű szó, jelentése
vas.

•

Határában őskori
település nyomait
tárták fel egy kisebb
ásatás során 19051905-ben.

•

•

A település közelében lévő
AbláncAblánc-patak (Ilona(Ilona-patak)
völgyében egy ÁrpádÁrpád-kori
kohó nyomaira bukkantak
19781978-ban.

•

Első okleveles említése
12331233-ból való Tumind
formában.

•

A XIII. században
várjobbágyok lakták.

•

A XVIII. században a
Felsőbüki Nagy, a Guáry,
Guáry,
majd 17771777-ben a Chernel
család szerezte meg.

•

18901890-ben laktak legtöbben a
faluban, 731731-en.

•

Ettől kezdve a község
lélekszáma folyamatosan
csökkent.

A római korból is
számos lelet került elő
(bronzérmék, fibulák).

• A XIVXIV-XV. században egy
részét a TömördiTömördi- és a PósaPósacsaládok birtokolták, míg
másik része a kőszegi vár
uradalmához tartozott.
tartozott.
• Kőszeg ostromának idején a
törökök szinte teljesen
elpusztították.
• Ezután Nádasdy Tamás
először horvát, majd 15691569-ben
német telepes családokkal
újranépesítette.
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Nevezetességek
Szent IlonaIlona-szobor
• Az AbláncAblánc-patak völgyében
található.
• Barokk stílusú.
• A helyi hagyomány szerint a
szobor helyén volt régen a
falu.
• Ezen a helyen a
középkorban templom állt.
Ilonavár
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• A Szent IlonaIlona-szobor
mellett 30 méter átmérőjű
ÁrpádÁrpád-kori favár
létezését feltételezik a
szakemberek.
• Az Ilonavár története
ismeretlen.
• A vár területét jelenleg
erdő borítja.
borítja.

Szent IlonaIlona-templom
•

Tömörd középkori templomát a
törökök lerombolták.

•

Később Szent Ilona tiszteletére
újat építettek.

•

17561756-ban három oltára volt, ezek
közül az egyik Szent Félixé.

•

Ereklyéjét az 17001700-as években
hozták ide Rómából, mert a helyi
hagyomány szerint a község
területén szenvedett
vértanúhalált.
vértanúhalált.

•

17961796-ban a templom egy tűzvész
során jelentős károkat szenvedett,
ekkor az ereklyetartó is megsérült.
•

A templom mai formáját 18901890-ben
kapta.

•

A templom oltárképe, mely Szent
Ilonát ábrázolja, 18921892-ben
Klagenfurtban készült August Heiter
műhelyében.

•

A vászonfestmény hosszirányban két
darabból tevődik össze.
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ChernelChernel-kastély
•

•

A II. világháborút követően a
kastélyban lakásokat, majd
19621962-ben kultúrházat
alakítottak ki.

•

Jelenleg egy keramikus
házaspár lakja.
(Fehér László és felesége)
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A ChernelChernel-kastélyt
Chernel György építtette
egy XVIII.
XVIII. századi
kastély helyén
18091809-ben klasszicista
stílusban.

•

Parkja a kastéllyal egyidős.

•

Jelenleg mintegy 20 fenyő és 3030-nál
több lombos fafaj található a parkban.
(kolorádófenyő,
kolorádófenyő, óriás jegenyefenyő,
görög jegenyefenyő, kaukázusi
jegenyefenyő, szerb luc,
luc, feketefenyő,
erdeifenyő, kéttörzsű juharlevelű
platán, vadgesztenye)

•

A park korlátozottan látogatható.

Madárvárta

• A Tömörd határában
található NagyNagy-tó és
környéke a Chernel család
birtokához tartozott.
• A híres vasi ornitológus,
Chernel István naplójában
még közel 19 hektáros
nyílt vízfelületet említ,
amely a feltöltődés
eredményeként mára
jelentősen lecsökkent.
lecsökkent.
• A tó és környezete gazdag
növénynövény- és állatvilággal
rendelkezik.

• A Chernel István
Madártani és
Természetvédelmi
Egyesület 19971997-ben a tó
nyugati végénél felépített
egy faszerkezetű épületet.
épületet.
•

A létesítményt Tömördi
Madárvártának nevezte el.
el.
• A Vártán májustól
novemberig a hétvégéken és
az iskolai szünetek idején
madárgyűrűzés folyik,
amibe a turisták is
betekintést nyerhetnek.
nyerhetnek
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Érdekességek
•

Az Európai Uniós csatlakozás
emlékére emlékmű található a
buszmegállóban.
Itt jelenleg „forgószínpad” üzemel.

•

A faluházban évente rendeznek falunapot,
idősek napját, gyermeknapot és farsangi
bált.
bált.
•

•

A faluház mellett lehetőség van
kemencehasználatra és kempingezésre is.

A községen átvezet az országos
Kék Túra útvonala.
•

Adventkor karácsonyi égősor
díszíti az utcákat.
•
A falu búcsúja augusztus
1818-án, Szent Ilona napján van.

•
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A felnőtt háziorvos és a gyermekorvos
hetente egyszer rendel a községben.
•

A posta megszűnt, mobilposta jár a
hétköznapokon.

•

A községben található egy kisboltkisboltkávézó.

Régen és most

Csicsókázás
(A rossz szellemek elűzése
húshagyó kedden.)

Falunap

Focicsapat

11.
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TÉRKÉP

Források
www.tomord.hu
http://foldhivatalok.geod.hu/telepules.php?page=5166
http://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%B6m%C3%B6rd
www.vasmegyeiwww.vasmegyei-varak.hu
http://www.panoramio.com/photo/40300235
http://science.phillipmartin.info/science_archaeologist2.html
http://www.familiarhttp://www.familiar-m.com/index.php?sekcia=4&lg=hu
http://chernelmte.extra.hu/cinege8f.html
Családi fotók, saját készítésű képek

Jelige: Árcsi

