
JAVASLAT 
 

Örvényes Allstars zenekar 
települési értéktárba történő felvételéhez 

 
Készítette: Pető Piroska, Balatonfüred, 2016. november 
        Greskó Károly közreműködésével 
 
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: Örvényes Allstars zenekar 
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása: 
kulturális örökség 
3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Örvényes                     
 
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik: 
települési értéktár, Örvényes 
5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének 
leírása: 
 
„2016. februárjában alakult a zenekar, háromnegyed részben örvényesi, negyed 
részben balatonfüredi illetőségű fiatal, de sokat tapasztalt rock-metal zenészekből. A 
névválasztás az ő esetükben nem csak a helyi kötődés, hanem a repertoárba illesztett 
ismert külföldi rock zenei előadók zenéiből válogatott feldolgozások miatt is adta 
magát. A koncerteken a közönség így Michael Jackson legnagyobb slágerei, Phil Collins 
rádióból ismert népszerű számai mellett ugyanúgy válogathat a fiatalabb generációt 
célzó The Offspring, Bryan Adams, AC-DC, vagy például Bon Jovi számai közül, sajátos 
hangzás és ízlésvilágban, ugyanis a fiúk nem finomkodtak; merészen nyúltak hozzá a 
zenékhez, hozzátettek, vagy épp elvettek belőlük, amit, ahogy épp jónak éreztek! 
Mindenképp érdemes ezért tenni egy próbát velük, és meghallgatni őket élőben! 
Debütáló koncertjüket 2016. július 20-án Veszprémben adták, az Élő-Zene Egyesület 
szervezésében létrejött Íródeák Művészeti Udvar utcazenei rendezvényén, majd a 
szintén Örvényeshez kötődő Hollywoodoo zenekar meghívására az örvényesi strandon 
léptek fel augusztus 6-án. Ezt követően a tihanyi illetőségű "Nyáresték a Főtéren" 
elnevezésű programon vettek részt augusztus 12-én, utána pedig az örvényesi 
falunapok következtek augusztus 26-án. Ősszel végül a klubkoncertek szezonjában is 
hangoskodtak, november 12-én Balatonfüreden tették hangos tiszteletüket a Cafe 
Dream's szórakozóhelyen. 
 A dobok mögött Steixner Máté adja a feszes kettőnégyet, mellette Németh Gábor 
basszusgitáros veszi ki a részét a ritmusszekcióból, a színpadról szétszórt hosszú hajért 
Kovács Máté ritmusgitáros/vokálos a felelős, a karcos ének és a tekerős gitárszólók 
kapcsán pedig Greskó Károlyt lehet nevén szólítani. 

 A település hivatalos bulizenekarát a helyi Önkormányzat ingyenes próbateremmel 
próbálja támogatni, a későbbi együttműködés jegyében a csapat hagyományteremtő 
jelleggel a nyár végi szezonzáró, sokakat vonzó örvényesi falunapokon rendszeres 
fellépőként lesz látható, reményeik szerint sok éven keresztül.” 
 
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett: A település hivatalos bulizenekara. 
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája: 
https://www.youtube.com/channel/UCv3TxpHNztlJ_76Qyu5HFrg 
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:  
https://www.facebook.com/%C3%96rv%C3%A9nyes-Allstars-
1689280638008356/?fref=ts 
                         
III. Mellékletek 
1. Fénykép 
 

 
 
Fotó: Kreiner Attila 

 
2. Szakértői ajánlás: A település hivatalos bulizenekara, mely közösségformáló 
szerepe mellett a környék zenerajongóit is a falu bűvkörébe vonzza.  
3. Fotó: Kreiner Attila 

https://www.facebook.com/kreinerattilafoto/?fref=ts 
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