
JAVASLAT 
 

Présház és környezete 
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: Présház és környezete 
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása: 
agrár-és élelmiszergazdaság, kulturális örökség, épített örökség 
3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Örvényes, Öreg-hegy 412. hrsz.                      

EOV koordináták (X Y): 176388 555577 
 
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik: 
települési értéktár, Örvényes 
5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének 
leírása: 
Az Öreghegyi úton, Kispécsely-hegy irányában találkozunk e felbecsülhetetlenül 
értékes hegy-alji (156 méteres magasságban elhelyezkedő) pince présházzal. Az 1858. 
évi kataszteri térképen Ther Josef tulajdonában jelölik, ma is a Ther család birtokának 
része.  

 
forrás: www.mapire.hu 

Ther Antal pincéje. Nádtetős, eredeti formájában megtartott, présházból és pincéből 
álló, kiemelkedően régi és értékes épület. Oromzatán a padlásszellőző alatt felirati tábla 
látható. Szelemenes tetőszerkezetű, ollós változatban. Ajtaja bámulatos, napsugaras 
díszítésű, ez az egyik legszebb ajtó a szőlőhegyen. Belseje eredeti, a pinceajtón ANO 
1794 felirat látható. A présház rész fafödémes, földes padlózatú. Tüzelőberendezés és 
falitéka is emeli néprajzi jelentőségét.  
Környezetében művelt szőlő található, nemrég új telepítést hajtottak végre. Tájképi 
jelentőségű biológiai tájértékek, diófák emelik még hitelesebb szintre a hangulatot és 
adják a pincének az árnyat, megfelelő klímát biztosítva.  
Szavakkal leírhatatlan az épület nagyszerűsége és a német betelepítéstől itt élő, 
dolgozó, a tájat formáló és vigyázó család példaértékű életviteléért is köszönetet 
mondhatunk.  
 
Intézkedési javaslat: Országos műemléki védelem alá vonás nyomatékosan javasolt, egy 
ilyen, teljesen autentikus présház megvédése, megőrzése a tágabb környék javára is 
válna, nem beszélve a falu védett értékeinek bővítésének szükségességéről, mint 
turisztikai vonzerő növelő eszközről.  
 
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett: Védendő épület, eredeti szőlőhegyi 
környezetben.  
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája: 
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:                          
 
III. Mellékletek 
1. Fényképek és térképrészlet 

 

mailto:halomhegy83@gmail.com
http://www.balatonitaj.com/


  



 

 

 



 

 

 

 

 
2. Szakértői ajánlás: Példásan megtartott, védendő egység.  
 
3. A fotókat Pető Piroska készítette, felhasználható a kapcsolódó jogszabályokban 
foglaltak szerint továbbá a felhasználási feltételek meghatározása után, név 
megjelöléssel.                                              


