
JAVASLAT 
 

Községi címer és zászló 
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: Községi címer és zászló 
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: 
A település számára nagy jelentőséggel bír az elkészített községi címer és a zászló, 
melyek felszentelésére 2000 júniusában került sor.  
A falu honlapján részletesen bemutatásra kerülnek ezek: 
„Címerünk álló, vágott és felül hasított pajzs. Első vörös mezejében négy vízszintes 
ezüst pólya. Második ezüst mezőben vörös színű görög kereszt; alsó kék részében, a 
vágási vonalból lefele kinövő, aranyozott malomkerék látható három küllővel és öt 
lapáttal, melyek közül a szélsők félig láthatóak. Az első mező négy sávja a település régi, 
Árpád-kori múltjára utal. A második – a kereszt motívum -, az 1772-ben történt 
betelepülésnek állít emléket. Grasso apát a jelzett évben, a mai Németország Rheinland-
Pfalz tartományából hívott be németajkú lakosokat. Az ezüst mezőben a vörös görög 
kereszt ennek a tartománynak az egyik címermotívuma. A harmadik jelkép, a 
malomkerék, mely a faluban már a XIII. századtól álló és működő malmokra utaló jel. 
 
A község zászlója 3:2 oldalirányú, fekvő téglalap alakú zászlólap, vízszintesen és felezve 
osztva, felül kék, alul sárga színnel. Közepére a község címere van varrva és hímezve.” 
 
 
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett: A település számára fontos jelképek, 
melyek identitásukat erősítik.  
 
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája: 
http://orvenyes.hu/orvenyesrol/cimer-zaszlo/ 
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:                          
 
 

III. Mellékletek 
1. Fényképek  

Címer   

 
Zászló 

2. Szakértői ajánlás: A település egyedi jelképei, ezért kiemelt értéket képviselnek.  
 
3. Fotók: http://orvenyes.hu/orvenyesrol/cimer-zaszlo/                                              
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