
JAVASLAT 
 

Hősi emlékmű, hősök tere 
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: Hősi emlékmű, hősök tere 
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása: 
kulturális örökség 
3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Örvényes, Hősök tere 226. hrsz.                     

EOV koordináták (X Y): 175374 556197 
 
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 világháborúk a településen számos áldozatot követeltek, a hősi halottaknak, illetve a 
háború áldozatainak a római katolikus templom előtti kis zöldfelületen állítottak 
emléket. A kegyeleti parkban kőalapon található egy emlékeztető, a területen egymás 
után sorakozva láthatjuk a hősök kőtáblába írt nevét. Az I. világháborúban a helyi 
emlékezet szerint 6 örvényesi halt hősi halált: Haász Mihály, Király József, Leiker József, 
Ortvein József, Steierlein János, Welch Vendel. A második világháború számottevő 
anyagi és emberi áldozatot követelt a községtől. A templom előterében 1990-ben 
helyezték el azt az emléktáblát, mely megörökítette a második világháborúban hősi 
halált halt katonák és polgári áldozatok nevét. A hősök nevei: Albert Ferenc, Álich 
Ferenc, Falvai Vendel, Felker József, Keller Ferenc, Keller József, Leiker József, Mórádi 
János (nem bizonyos, hogy közvetlen áldozat), Pálfi Lajos, Stamler János, Steierlein 
József, Steixner Antal, Toronyi József, Verb István.  
A Hősök terét karbantartják, az Önkormányzat 2004-ben a Széchenyi Terv Turisztikai 
Programjának keretében a zöldfelület növelése, a kisközségi központ szépítése és a 
turizmus növelése érdekében újította fel.  
 
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett: Helytörténeti jelentőségű park. 
 
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája: 
Örvényes Község története (Hudi József szerk. 2010.) 
http://orvenyes.hu/orvenyesrol/muemlekek-termeszeti-ertekek/ 
 
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:                          

III. Mellékletek 
1. Fényképek és térképrészlet 
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forrás: településrendezési terv, Völgyzugoly Műhely 

 

2. Szakértői ajánlás: A község emlékezetét őrző együttes, mely történelmi 
szempontból is fontos.  
 
3. A fotókat Pető Piroska készítette, felhasználható a kapcsolódó jogszabályokban 
foglaltak szerint továbbá a felhasználási feltételek meghatározása után, név 
megjelöléssel.                                              


