
JAVASLAT 
 

Örvényesről megjelent (nyomtatott) művek 
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: Örvényesről megjelent (nyomtatott) művek 
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: 
Örvényes, habár apró település a Balaton partján, mégis több szempontból bír fokozott 
jelentőséggel. A német hagyományokra támaszkodó településszerkezettől, az épületek 
építési módjától kezdve a természeti értékeken át, a szőlő- és borkultúra évszázados 
hagyományain keresztül színes tematikák szerint találunk írásos forrásanyagokat, a 
településsel kapcsolatos tanulmányokat. Ezen művek sokaságából kiemelhetők egyes 
művek, melyek nyomtatott formában is megjelentek, és a nyilvánosságot is 
megszólították valamilyen mértékben. Célszerű ezek átgondolása és a további bővítés, 
hiszen az írott anyagok segítségével mind a faluhoz kötődőknek, mind az érdeklődők 
számára lehetőség nyílik a település történetének, viszonyainak részletesebb 
megismerésére, közelebbről történő tanulmányozására.  
 
Jelen javaslatban a következők jegyzését ajánlom: 
 

1. Örvényes község története, Dr. Hudi József szerkesztésében, 2010. 
Az Örvényes Község Önkormányzata által kiadott, monográfia jellegű kötet 
elkészítését hosszas előkészületek előzték meg, melynek szép eredménye lett 
az igényes kivitelű, több mint 600 oldalas kötet.  
 

2. Örvényes- Visszatekintés őseink lakóhelyére, Dr. Kugler Gyula, 2002.  
A település szerkezetéről, lakóépületeiről szóló, képekkel gazdagon illusztrált 
1958-ban íródott tudományos diákköri munka, dolgozat Mendele Ferenc, 
Örvényes község építőanyag- és építőszerkezeti vizsgálata címmel látott 
napvilágot, majd ezt emelte ki a lokálpatrióta a füzet elkészítésével.  
 
 

3. Örvényes, Bizey János 1970.  
Örvényes és a Petőfi Mg. Termelőszövetkezet címmel 1970-ben Bizey János írt 
egy mára érdekes és tanulságos összefoglalást a faluról, melyben a község 
történeti vonatkozásait sorra véve, értékeit bemutatva ír, majd részletezi a 
termelőszövetkezet kialakulását, munkáját, eredményeit és a tagok 
mindennapjairól, életkörülményeiről is megemlékezik.  
A bevezető részben e sorokat olvashatjuk:  
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4. Az örvényes-aszófői Öreghegy szőlőterületének változása a múlt század 

közepétől napjainkig (Laposa József, A Magyar Mezőgazdasági Múzeum 

Közleményei 1988-1989 (Budapest, 1990.) 

 
Az Öreg-hegyről született e kivételesen értékes és érdekes munka, a tájrendező 
mérnök szemén keresztül. Megállapításai, a folyamatok megértéséhez való 
hozzásegítés tanulságosak, és a mai helyzet javításához is tartalmaz 
iránymutatást az örökérvényű igazságok mellett.  

 
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett: A település számára fontos források, 
melyek emelik az itt élők büszkeségét.  
 
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája: 
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:                          
 
III. Mellékletek 
1. Fényképek  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2. Szakértői ajánlás: Az örökség fennmaradásának fontos hordozói.  
 
3. A fotókat Pető Piroska készítette, felhasználható a kapcsolódó jogszabályokban 
foglaltak szerint továbbá a felhasználási feltételek meghatározása után, név 
megjelöléssel.                                              


