JAVASLAT
Híd Nepomuki Szent János-szoborral
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: Híd Nepomuki Szent János-szoborral
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása:
épített környezet, kulturális örökség, ipari és műszaki megoldások
3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Örvényes, Szent Imre utca 224. hrsz.
EOV koordináták (X Y): 175409 556297
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 71-es út felől a faluba érkezők rögtön kivételes hangulatú műemléki környezetben
találják magukat, ennek egyik legjelentősebb eleme a folyamatos forgalmat bonyolító,
1800 körüli késő barokk kőhíd. A közlekedési emlék kategóriába sorolt híd a rajta álló
szoborfülkével, Nepomuki Szent János szobrával együtt 5538-as törzsszámon védett
műemlék. Az építményeket az utóbbi időben többször felújították, állapotuk jó. A
kétnyílású kőboltozat egyik nyílása az Örvényesi-séd szabad vizét, a másik a
malomárkot vezeti át, majd ezek egyesülnek és eljutnak a Balatonba, még a község
területén. A mellvéden, a vízimalom kertje felőli oldalon cseréppel fedett kőfülékben,
ráccsal védve találjuk a molnárok céhe, vagy maguk a molnárok által állíttatott
védőszentet. A hidakat, vízimalmokat oltalmazó, gyónási titok vértanújaként számon
tartott Nepomuki Szent János kőből faragott alakja kifinomult, festett és szimpatikus.
Kezében méretes keresztet tart. Díszítésként friss virágról gondoskodnak a helyiek.
A Szent János híd és a szobor egyedi hangulatot kölcsönöz a falunak és a településkép
meghatározó értéke.
Intézkedési javaslat: Folyamatos, szakszerű karbantartás.
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett: Kiemelkedő jelentőségű műemlék.
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája:
http://www.muemlekem.hu/muemlek?id=10122
A Balaton-felvidék egyedi tájértékei, Hidak és vízimalmok c. DVD, 2014.
https://www.facebook.com/Hidak-%C3%A9s-v%C3%ADzimalmok-1416628475312183/?fref=ts

8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:

III. Mellékletek
1. Fényképek és térképrészlet

2. Szakértői ajánlás: Fontos épített értékek, védett műemlékek.
3. A fotókat Pető Piroska készítette, felhasználható a kapcsolódó jogszabályokban
foglaltak szerint továbbá a felhasználási feltételek meghatározása után, név
megjelöléssel.

