JAVASLAT
Vasútállomás
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: Vasútállomás
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása:
épített környezet, ipari és műszaki megoldások
3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Örvényes, vasútállomás 86/3. hrsz.
EOV koordináták (X Y): 174981 556359
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik:
települési
5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének
leírása:
A településen a 29. számú vasútvonal Örvényes megállóhelye működik. A Balatoni
Szövetség kezdeményezése révén, az előkészületeket követően 1907-ben kezdték el az
Észak-Balatoni vasút megépítését. A forgalom 1909 július 1-jén indult meg, ez idő tájt
épülhetett a vasútállomás épülete, melyet a 37. számú őrházként tartottak számon. A
híresen szépen karbantartott épület és környezete méltón képviselte a német
gyökerekkel rendelkező, szorgalmas családok által lakott falut. A rendezett, virágokkal
ékített megállóhely régi fotókon is visszaköszön. Az épület közel eredeti állapotában
megmaradt, sokáig lakott volt. Jelentősége nem csökkent, de állapota sajnos romlik, és
környezete nem mondható szépen rendezettnek. A külső szemlélők számára, és a
település fiataljai és idősebb generációi számára értéket képvisel, emlékeket ébreszt és
a kötődés erős. Jellegzetes kialakítása, formavilága építészeti szempontból is érdekessé
teszi, összképén rontott a nemrég végzett ablakcsere, mely következtében díszes
spalettái egy részétől megfosztották. A ház állapota megfelelő, teteje cseréppel fedett.
A népi motívumokból dolgozó szecesszió jegyeit fedezhetjük fel rajta, kisebb
átalakítások érhették, osztott üvegezésű, még meglévő spalettás ablakai fontos
részletei a háznak. Szép, fűrészelt díszítésű oromdeszkája kíséri a településnév feliratát.
Eredetileg szoba-konyhás lakásból és jegykiadóból állt, 1938 után váróteremmel
bővítették.
Településsel kapcsolatos egyedi tájérték, mely a közlekedéssel kapcsolatos épület
altípusba sorolható.
Az épület falán még megtalálható az egyre kevesebb helyen fellelhető, túra ajánlatokat
tartalmazó térképes tábla, Örvényes környékének jelzett turista útjai címmel.
Természetesen ez is megőrzendő emlék.

Intézkedési javaslat: Helyi védelem alá helyezés vizsgálata, mint a település számára
történeti, épített örökségi szempontból fontos egység. Lehetőleg folyamatos
karbantartás szükséges, és környezetének rendbetétele is. Többek szerint célszerű
volna a múltjában nagyhírű, virágos állomást vasúti műszaki emlékekkel gazdagítani
(pl. gőzmozdony), s ez által rangját érzékeltetni, ami a turisztikai vonzerőt is növelné
és nyitna a kapcsolódó érdeklődési körű célcsoportok felé.
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett: Településsel kapcsolatos egyedi
tájérték, a helyi emlékezet fontos és pozitív része, melyre büszke volt a falu.
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája:
http://www.vasutallomasok.hu/allomas.php?az=orve
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:
III. Mellékletek
1. Fényképek és térképrészlet

2006-ban

Forrás: fortepan

2. Szakértői ajánlás: A közösség számára fontos helyszín és megőrzendő épület.
3. A fotókat Pető Piroska készítette, felhasználható a kapcsolódó jogszabályokban
foglaltak szerint továbbá a felhasználási feltételek meghatározása után, név
megjelöléssel.

