JAVASLAT
Helytörténeti gyűjtemény és galéria
települési értéktárba történő felvételéhez
Készítette: Pető Piroska, Balatonfüred, 2016. november
I. A javaslattevő adatai: Pető Piroska, 8230 Balatonfüred, Jókai u. 15.
halomhegy83@gmail.com, www.balatonitaj.com
II. A nemzeti érték adatai
1. A nemzeti érték megnevezése: Helytörténeti gyűjtemény és galéria
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása:
kulturális örökség
3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Örvényes, Szent Imre u. 228/2. hrsz.
EOV koordináták (X Y): 175427 556251
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik:
települési értéktár, Örvényes
5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének
leírása:
A település műemlék kőhídján áthaladva érkezünk a helytörténeti gyűjtemény és
galéria épülete elé, mely szervesen illeszkedik a műemléki környezetbe. A korábban
több épületből álló egység fogadóként üzemelt, majd funkcióváltások és átalakulás (egy
részét elbontották) után a még megmaradt istállóépületet 2000 őszén helyi védelem
alá helyezték. Örvényes Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2000. számú
rendelete fogalmaz a következők szerint: „az országos védelem alá nem helyezhető, de
a község történeti folytonosságát bizonyító, helyi építészeti értéket hordozó és az itt
élők önbecsülését, faluszeretetét elősegítő épület megőrzése érdekében az örvényesi
228/2. hrsz-ú, az ingatlan-nyilvántartásban gazdasági épület és udvar megnevezésű, a
település közvetlen műemléki környezetében lévő ingatlant helyi egyedi védelem alá
veszi.”
A védelem az ingatlan egészére kiterjed. Az építészeti érték fennmaradása, megőrzése
érdekében az ingatlan közcélú hasznosítását szem előtt tartva, az épület
falumúzeummá történő átalakítását tartották szükségesnek. Az épület helyreállítását a
Széchenyi terv támogatta, rendbetételére sor került. Ebben és az életre hívott kiállítás,
a gyűjtemény megszervezésében kulcsfontosságú szerepe volt Molnár Andrásnak.
Pályázati lehetőségek révén az épületben kialakításra került a falumúzeum, a
Helytörténeti Gyűjtemény ünnepélyes átadására 2002. augusztus 11-én került sor.
A két külön bejáratú helyiségből álló, nyeregtetős, náddal fedett ház egyszerű és
nagyszerű, arányai, elrendezése és belseje közel eredeti. Oromfala macskalépcsős,
utcára néző homlokzatán kevésbé látható 1891-es évszám van. Udvarán is elhelyeztek
eszközöket, és egy kemence teszi még hangulatosabbá. Az elülső helyiség boltozatos, itt
képeket láthattak az érdeklődők, galériaként képzelték az életét. Mögötte kapott helyet

a gyűjtemény. A Molnár András tanár úr saját pénzügyi önrészével megvalósult kiállítás
a helyi lakosok önzetlen tárgyi adományozásaiból alakult ki. A múzeum kialakítása után
szépen üzemelt, de Molnár András halála után a gyenge érdeklődésre való tekintettel
nem akadt vállalkozó a működtetésre.
A gyűjteményben rengeteg érték kapott helyet, a település történetével, működésével,
szokásaival, néprajzi jelentőségű eszközökkel és emlékekkel is találkozhatunk itt. A
kiállítás címe: Örvényes története tárgyakban elbeszélve a pannóniai provincia korától
napjainkig. A kiállítást Murányi Veronika és Talányi Gabriella rendezte. A gyűjtemény
anyagát összeadták: Albert Károlyné, Álich János, Gácser János, Gyarmati Ferenc,
Horváth Sándorné, Iváncza József, Keller János, Király Józsefné, Kovács Levente, Leidl
János, Leiker József, Molnár Béláné, Murányi Veronika, Németh Zoltán, Örvényesi
Bálint, Örvényesi Tamás, Papp Árpád, Pintér Attila, Steierlein Ferenc, Szalontay Katalin,
Talányi Gabriella (a nevesítettek).
A következő témakörök szerint rendezték a tárgyakat, emlékeket: láthatjuk a
honfoglalás-kori magyarság településrendjét, a tatárjárás után egyre inkább terjedő
településtípus makettjét, a paraszti vallási élet emlékeit. Az állattenyésztés eszközei
mellett a lótenyésztés eszközei, lószerszámok is kerültek ide, a len- és
kenderfeldolgozás eszközeiből is találunk válogatást. A kenyérsütés eszközei közé is
betekinthetünk és mosáshoz, gyerekfürdetéshez és disznóöléshez használt teknőket
szemlélhetünk. A gyűjteményben helyet kaptak a XVIII. századtól használt étkezéssel
és háztartással kapcsolatos eszközök. A fafödémes mennyezeten lámpák biztosítják a
láthatóságot.
2014 őszén a környezeti tényezők szélsőséges hatásainak következtében a falut nagy
horderejű árvíz sújtotta. Sajnos ekkor számottevő mennyiségű víz került a
helytörténeti gyűjtemény épületébe. A fennmaradt sár, hordalék részbeni eltakarítása
megvalósult, azonban a kárt szenvedett helyiségeket azóta nem használták, a
helyreállításra nem volt kapacitás. Az épület veszélyeztetetté vált, és a gyűjtemény
darabjai sincsenek biztonságban, a szellőztetés ellenére a párás környezet, a dohos,
penészes belső uralkodik, ami nagy baj. A gyűjtemény jelenlegi helyzete tehát
siralmasnak mondható, sürgős helyreállításra van szüksége.
Adottságai, közösségszervező ereje páratlanok, kiemelése, fejlesztése nem lehet
kérdéses a település számára, és ez az elképzelés illeszkedik az elfogadott
településfejlesztési koncepcióban foglaltakhoz is.
Intézkedési javaslat: Sürgős intézkedés szükséges. A rendszeres szellőztetés mellett a
falak kiszárítása lenne elsődleges, arra alkalmas műszaki eszközzel. Továbbá a
műtárgyak, használati tárgyak védelme is rendkívül fontos, további romlásukat meg
kell akadályozni. Célszerű segítséget kérni a megyei múzeumtól, valamint az arra
alkalmas egyéb szervektől. A közeljövőben pedig meg kell oldani az épület
helyreállítását, folyamatos karbantartását, minden lehetőséget megragadva,
pályázatok segítségével. Az épület és a gyűjtemény kivételes értéket képvisel, és a falu
számára ritka kincs, s az, hogy arra méltó helyszínen, ennyire értékes épületben
sikerült útnak indítani, kivételes adottság, melyet meg kell becsülni. A helyreállítást és
a szükséges fejlesztéseket el kell végezni, és a falunak ki kell emelnie ezt az értéket,

mely potenciálisan alkalmas arra, hogy a védett elemek mellett, azokat kiegészítve, a
hagyományos településképet erősítve a falu (és a környék) egyik jól működő
vonzerejévé váljon. Turisztikai szempontból kiemelkedően hasznos lehet, és kapcsolt
szolgáltatásokkal stabil alapot képezhet az idegenforgalomra fokozottan építeni kívánó
településnek.
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett: Helyi jelentőségű védett épület és
kiállítás.
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája:
http://orvenyes.hu/orvenyesrol/muemlekek-termeszeti-ertekek/
Örvényes község története (Dr. Hudi József szerk. 2010.)
http://www.muemlekem.hu/muemlek?id=-6721
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:
III. Mellékletek
1. Fényképek és térképrészlet

Az épület tíz évvel ezelőtt

forrás: településrendezési terv, Völgyzugoly Műhely

2. Szakértői ajánlás: Nagy lehetőségeket hordozó, kivételes érték.
3. A fotókat Pető Piroska készítette, felhasználható a kapcsolódó jogszabályokban
foglaltak szerint továbbá a felhasználási feltételek meghatározása után, név
megjelöléssel.

