JAVASLAT
Pince-présház 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: Pince-présház és környezete
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása:
agrár-és élelmiszergazdaság, kulturális örökség, épített örökség
3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: Örvényes, Öreg-hegy 526. hrsz.
EOV koordináták (X Y): 176701 555743
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 szőlőhegy felső régiójában, 193 méteres magasságban áll ez a máig pinceprésházként használt épület. Környezetében példásan művelt szőlők foglalnak helyet,
ettől az épülettől láthatjuk az egyik legcsodálatosabb panorámát az Öreg-hegyről. Az
1858. évi kataszteri térképen is megtaláljuk, természetesen.

Az évszázadok sodrában is megtartott, történelmi viharokat, hullámvölgyeket megélt
épületet megújították, de értékeit máig sugározza.
Összetett érték, mely népi építészeti, néprajzi, helytörténeti, tájképi vonatkozásában is
kiemelkedő jelentőségű.
Kugler Gyula présháza, egykori Gácser-présház. Az örvényesi család tradicionális, ősi
birtoka. A kiváló műszaki szakember, lokálpatrióta, szőlősgazda és borász
mintaszerűen műveli a területet, vigyázza az épület értékeit. A présház klasszikus
formájú, istállós, náddal fedett, oromzatát macskalépcső zárja le. Az oromfalon
vakolatkeretben Gácser János 1804 felirat szerepel. Ajtaját rendszeresen karbantartják,
kétszárnyú, a területen jellemző- de mégis egyedi- mértani motívumkinccsel
rendelkezik: négy külön mezőben, szimmetrikusan rombuszokkal díszített.
A présházbelső eredeti, funkciója hibátlan, egyedisége és hangulata varázslatos. A
szobában megtaláljuk az eredeti sarokpadot, autentikus felépítésű székeket, és a
kiemelkedően szép, intarziás ágyat is. A bejáratánál lévő szolid ülőalkalmatosság és a
rendezett udvar, muskátlis ablak jó hangulatú baráti beszélgetéseknek ad kiváló
színteret. Közösségformáló szerepe is jelentős, mivel bizonyos szempontból központi
helyet bír, találkozási pontként is él.
A mandulafákkal, példásan gondozott szőlővel övezett présháztól nyíló panoráma
egyedülálló, a Tihanyi-félsziget és a Balaton kékje teszi az itt töltött időt élményszerűvé.
Az épület környékén számos őshonos gyümölcsfát, diófákat és mandulafákat láthatunk,
melyek szintén emelik értékét. A hagyományok éltetésének, a kedvező és mindenki
által követendő hozzáállásnak és magatartásnak, kötelességtudatnak a kifejeződését
érzékelhetjük itt. Dr. Laposa József, „az örvényes-aszófői Öreghegy szőlőterületének
változása a múlt század közepétől napjainkig” című, 1986-ban írt tanulmányában is
említést tesz az épületről.
A kiemelkedő értékű szőlőhegy egyik legfontosabb egysége, motorja, mely egyedi
védelmet is érdemel, de elsősorban a komplex szemlélet (táj, szőlő, tájelemek, történeti
táj) kulcsfontosságú erőssége.
Intézkedési javaslat: További megőrzés, helyi illetve műemléki védelem.
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett: Példaértékű, harmonikus egység.
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája:
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:

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

III. Mellékletek
1. Fényképek és térképrészlet

2. Szakértői ajánlás: Agrártörténeti egyedi tájérték, autentikus szőlőhegyi környezetben.
3. A fotókat Pető Piroska készítette, felhasználható a kapcsolódó jogszabályokban foglaltak szerint továbbá a
felhasználási feltételek meghatározása után, név megjelöléssel.

