JAVASLAT
Vízimalom, malommúzeum és környezete
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: Vízimalom, malommúzeum és környezete

helytörténeti emlékek is láthatók, bepillantást nyerhetünk a molnár életébe. 1989-től a
malom gondnoka Wöller István malomkutató, akinek főként megyénk területén végzett
gyűjtőmunkája felbecsülhetetlen értéket képvisel. Jelenleg Pál Imre áll a látogatók
rendelkezésére, a május 1. és szeptember 30. közötti nyitva tartási időben.
Környezetével együtt megőrzendő elem.
Intézkedési javaslat: Lehetőség szerint bővíteni szükséges a nyitva tartási időt,
célszerű az októberi és áprilisi hónap bevonása a turisztikai vonzerő fenntartása
érdekében.

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása:
ipari és műszaki megoldások, épített környezet, agrár- és élelmiszergazdaság

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett: Országos jelentőségű műemlék.

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Örvényes, Szent Imre utca 1. 1. hrsz.
EOV koordináták (X Y): 175426 556322

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája: TKM
Kiskönyvtára, 342. , http://www.muemlekem.hu/muemlek?id=10123
A Balaton-felvidék egyedi tájértékei, Hidak és vízimalmok c. DVD, 2014.

4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik:
települési

8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: www.orvenyes.hu

5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének
leírása:

III. Mellékletek
1. Fényképek és térképrészlet

A település legismertebb látnivalója ez az ősi, XI. századból származó, többször
átépített vízimalom, mely jelenlegi formáját az 1700-as években nyerte el. A Felsőmalmot a számos forrás, vízfolyás vizét egyesítő Örvényesi-séd vize hajtotta, melyet a
felülcsapott vízikerékre vezettek. A XIX. század végéig a Tihanyi Apátság birtokában
állt, majd több tulajdonosa volt. 1892-ben Gácser Jánosnak adták el, majd Steinecker
Ignác molnármester vette meg 1910-ben.
Mai jó állapotát utolsó gazdájának, Molnár Antal molnármesternek köszönhetjük, aki
1950-ben vette bérbe, ő tette rendbe. 1951-ben államosították, átépítették, 1955-ben
védetté nyilvánították, majd 1985-ig folyamatos volt az őrlés. Az épület három
helyiségből áll, a malomrészből a molnárszobába jutunk. További épület a kőből készült
istálló, és ólak is voltak, melyek lebontásra kerültek. Az udvaron a kút, és a rendezett
növényzet teszi még hangulatosabbá az összképet. A ma is üzemképes malomban
malommúzeum működik, régi berendezésesek, eszközök mellett néprajzi értékek,

Az 1858. évi kataszteri térképen így jelölték a vízimalmot
forrás: www.mapire.hu

2. Szakértői ajánlás: Védett ipartörténeti emlék, megőrzendő épület.
3. A fotókat Pető Piroska készítette, felhasználható a kapcsolódó jogszabályokban
foglaltak szerint továbbá a felhasználási feltételek meghatározása után, név
megjelöléssel.

