JAVASLAT
Présház
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: Présház
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása:
agrár-és élelmiszergazdaság, kulturális örökség, épített örökség
3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Örvényes, Öreg-hegy 409/1. hrsz.
EOV koordináták (X Y): 176250 555719
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 faluból a szőlőhegy felé haladva, az Öreghegyi úton, Kispécsely irányában áll jobb kéz
felől a Kenderföldekkel szemközt ez a pusztuló gyöngyszem. A viszonylag alacsonyan,
154 méteren lévő pince-présház az 1858-as kataszteri térképen megtalálható (502).

forrás: http://mapire.eu/hu/map/cadastral

Az egykor istállóval bővített épület toldalékát lebontották, mely a kőből épített
falszerkezetre nézve nem volt pozitív hatással, nyílni kezdett. Mai állapota sajnos rossz,
egyre veszélyeztetettebbé válik. Használata ma tároló funkcióra korlátozódik. Udvarán
diófák élnek, környezetében nincs szőlő, mellette és mögötte szántóként hasznosítják a
földrészleteket. Nádtetős, présház és pince felosztású épület, dongaboltozat alatt,
tetővel teljes hosszában fedve. A padlás bejárata hátulról nyílik. Bejárata oldalt van, így
elülső homlokzatára kerülhetett egy kis ablakocska. Ajtaja, kulcsa eredeti, a kívül
szegmentíves nyíláson belépve, pár lépcsőfokot lelépve jutunk a (részben kimélyített)
döngölt földes padlózat szintjére. Elejében tüzelőtér és lefalazott kémény van.
Még megfáradt kinézetében is szemet gyönyörködtető, tájképet meghatározó épület,
melynek védelem alá vonása sürgős feladat, megőrzése az utókor számára és a
település helyi egyedi értékeire történő támaszkodás miatt is kulcsfontosságú!
Intézkedési javaslat: Műemléki védelemre javasolható, felbecsülhetetlenül értékes
pince-présház.
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett: Kiemelkedő fontosságú elem.
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája:
Örvényes egyedi tájérték katasztere (Pető Piroska 2006.)
III. Mellékletek
1. Fényképek és térképrészlet

2008 tavaszán

2. Szakértői ajánlás: Tájképi, esztétikai, népi építészeti és néprajzi, helytörténeti
szempontból is kiemelendő épület.
3. A fotókat Pető Piroska készítette, felhasználható a kapcsolódó jogszabályokban
foglaltak szerint továbbá a felhasználási feltételek meghatározása után, név
megjelöléssel.

