JAVASLAT
Présház és környezete
települési értéktárba történő felvételéhez
Készítette: Pető Piroska, Balatonfüred, 2016. november

A közel eredeti állapotában fennmaradt, nádtetős, oldalt bővített, iszlinges kialakítású
épület a környezetében lévő művelt szőlővel, és gyümölcsfákkal, mandulafákkal a
szőlőhegy legharmonikusabb egysége és talán esztétikai, tájképi szempontból is
legkiemelkedőbb együttese. A felső földút felől a szőlősorok között e hangsúlyos
kéményfejű épület és alatta a Balaton látványa páratlan panorámát kölcsönöz.

I. A javaslattevő adatai: Pető Piroska, 8230 Balatonfüred, Jókai u. 15.
halomhegy83@gmail.com, www.balatonitaj.com

Értékőrző felújítását tervezik gondos gazdái, bizonyára ez a kissé romló állapotú épület

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 536. hrsz
EOV koordináták (X Y): 176626 555865

elveszített, klasszikus szőlőhegyi élet semmihez sem hasonlítható hangulatát a jövőben

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 egyik legértékesebb pince-présháza a középső-felső részen, 182 méteres
magasságban él évszázadok óta, arcával a Balatonra tekintve. 1858-ban, a részletes és
sok információval megtoldott kataszteri térképen szerepeltették 458-as számon.

számára gyógyírként fog szolgálni és méltóan képviselheti, hirdetheti a részben már
is, megerősítve.
Tetőszerkezete ágasfás-szelemenes, eredeti. Ez javításra szorul, tehát a változás
elkerülhetetlen. Elülső homlokzatán léphetünk be a kétrétegű, vízszintes elemekkel
tagolt ajtón, mely eredeti kulcsával működik. Legnagyobb kincse az oromfalán rejtezik,
a körben vakolatdíszes padlásszellőző alatt jellegzetes alakú táblában írásos emlék
olvasható, ma meszelve. A felirat a következő: Kugler Andras Épitette ANNO 1831.
Belsejében dongaboltozat alatt két különálló, egymástól erőteljes pinceajtóval
elválaszott helyiséget találunk, a feldolgozó teret és a pincét. A préselő térben már
végeztek átalakításokat és a régi faprés már nem található meg. Itt, az ajtótól balra
tüzelőfülkét is találunk, befalazott kémény-nyílással. A felvillantott kataszteri
térképrészlet tanúsága szerint az akkori tulajdonos Kugler Michael, akinek őse lehetett
az építtető.
Intézkedési javaslat: Környezetével együtt védendő elem, műemléki védelemre is
okvetlenül érdemes. (Tudom, ismerem az aggályokat de nem akarok rosszat!!! Nemrég
pályázati keret is volt védett népi épületek helyreállítására…)
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett: Kiemelkedő jelentőségű tájalkotó
elemek.
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája:
Örvényes egyedi tájérték katasztere (Pető Piroska 2006.)
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:

forrás: mapire.hu

III. Mellékletek
1. Fényképek és térképrészlet

2. Szakértői ajánlás: Szőlőtermesztéssel, borkészítéssel kapcsolatos egyedi tájérték,
autentikus környezetben.
3. A fotókat Pető Piroska készítette, felhasználható a kapcsolódó jogszabályokban
foglaltak szerint továbbá a felhasználási feltételek meghatározása után, név
megjelöléssel.

