JAVASLAT
Présház és öreg mandulás
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 öreg mandulás
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása:
agrár-és élelmiszergazdaság, kulturális örökség, épített örökség
3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Örvényes, Öreg-hegy 418. hrsz.
EOV koordináták (X Y): 176816 555919
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 szőlőhegy legfelső régiójában (190 méteres magasságban), szőlővel már nem borított
területen áll ez az értékőrző felújításon átesett épület, mely elsősorban nyaralóként
funkcionál. Örvényesi gyökerekkel rendelkezik a tulajdonos, tehát nincs szó idegen
behatásról. Ugyan a szőlő hiányzik a szemnek, de a felső úttól a présházig tekintélyes
méretű mandulás foglal helyet, az öreg mandulafák látványa rendkívül szép és kedvező
hatással van a tájképet illetően is. Tehát ez az összetartozó egység népi építészeti
értéket, néprajzi értékeket és biológiai egyedi tájértékeket is rejt. Az istállóval
kiegészített épület hosszú, több osztatú. Az 1858. évi kataszteri térképen is megtaláljuk,
ekkor még környezetében természetesen szőlővel.

forrás:
http://mapire.eu/hu/map/cadastral/?bbox=1982586.0183110426%2C5929810.282393198%2C1983401.7447222734%2C5930160.220663
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A pár évtizeddel később a környéket is sújtó filoxéravész visszafordíthatatlan
következményekkel járt, ez után ezeket a legfelső régiókban található egykori
ültetvényeket nem telepítették vissza.
Az autentikus, de mégis komfortos, berendezésében is hű maradt, nádtetős épület
pihenőszobája két kis hatos-osztású ablakkal bír. A présház- és pincerész
dongaboltozatos, többi helyisége deszkafödémes. A belsőben nagyon szépek az ajtók,
ezek még az ősi, egyszárnyú, vaskos pallókból összeállított darabok, eredeti zárral és
kulcsokkal. Jelentős néprajzi érték a szépen megőrzött, nagy méretű bálványprés, mely
évszázadok óta itt foglal helyet.
Egykor Rekli Bálint birtokához tatozott, erről tanúskodik a bejáratnál olvasható RB
monogram egy 1900-as évek eleji felújítási dátummal.
Az értékőrző, hagyománytisztelő hozzáállás kiemelkedő példája tükröződik itt, a
hasonló lelkületű embereknek köszönhető, hogy pusztuló örökségünk foltokban még
hírt ad magáról és visszaadja a reményt. Köszönjük Nektek!
Intézkedési javaslat: Az értékes egységet meg kell óvni, helyi védelemre és műemléki
védelemre is javasolható az épület.
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett: Jellegzetes összeképet mutató, közel
eredeti állapotában fennmaradt présház és környezete, mely védelemre érdemes.
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája:
III. Mellékletek
1. Fényképek és térképrészlet

2. Szakértői ajánlás: Védendő, kiemelendő érték-együttes.
3. A fotókat Pető Piroska készítette, felhasználható a kapcsolódó jogszabályokban
foglaltak szerint továbbá a felhasználási feltételek meghatározása után, név
megjelöléssel.

