
Javaslat a Balatoncsicsói Helyi Értéktárba történ

 
felvételhez  

I. A JAVASLATTEV

 
ADATAI 

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: 
Nivegy-völgyi Érték rök  

2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai: 
Név: _____________________________________________________________________ 
Levelezési cím: ____________________________________________________________ 
Telefonszám: ______________________________________________________________ 
E-mail cím: ertektar@balatoncsicso.hu__________________________________________  

II. A TELEPÜLÉSI ÉRTÉK ADATAI 

1. A települési érték megnevezése:  

Balatoncsicsói plébánia  

2. A települési érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása (jelölje x-el) 
O agrár- és élelmiszergazdaság 
O egészség és életmód 
X épített környezet 
O ipari és m szaki megoldások 
X kulturális örökség 
O sport 
O természeti környezet 
X turizmus  

3. A települési érték fellelhet ségének helye: 
8272 Balatoncsicsó, F u. 17.  

4. A települési érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemz inek és történetének leírása: 

A plébániatemplomtól DK-re f részfogas beépítés részen, oldalhatáron álló, el kertes, 
téglány alaprajzú épület. Utcai homlokzatát két, egyenes záródású ablak töri át. D-i 
homlokzata el tt faragott, oromzatos tornác áll. Az oldalhomlokzat ablakainak asztalos 
szerkezete eredeti. A homlokzat utca fel li végén található a lejárat a dongaboltozatos 
pincébe. Az utca fel li két szoba és a konyhát közrefogó szoba és kamra csehsüveg-
boltozatos, a többi helyiség síkmennyezetes. A nyílászárók építés korabeliek és XIX. 
század végiek. A ház végfalához, annak meghosszabbításaként, kissé magasabb gazdasági 
épület kapcsolódik. Épült 1754- ben.  



A plébánia majd két évszázadon keresztül volt Nivegy-völgy 5 kis falvának közösségi és 
spirituális központja. Balatoncsicsó, Óbudavár, Szentantalfa, Szentjakabfa és Tagyon 
tartozott ide. 
Tulajdonosa a ma napig a veszprémi érsekség, a fenntartó a Balatoncsicsói Egyházközség. 
A közel 300 éves, barokk jegyeket rz m emlék-együttesre, amely több évtizede 
elhagyatottan áll.  

A plébánia és az egyház története sosem volt egyhangú. A részletes történetét bemutató 
írást, melyet Scher János készített, mellékelve olvasható.  

5. Indoklás az értéktárba történ

 

felvétel mellett: 

Ma ez az egyetlen plébánia a Nivegy-völgyben! A helyi lakosok mindig érezték, hogy ezt 
az épületet meg kell menteni. Manapság nem a hódítókkal szemben kell megvédeni, hanem 
az id vel kell harcot vívni, hiszen álltában folyamatos pusztulásnak van kitéve e m emléki 
ház. 
Hét évvel ezel tt az itteniek a Helyi Örökségünk Egyesület segítségével már nekifutottak 
egy pályázati lehet ségnek a plébánia felújítására, amit akkor nem nyertek el. 
A korábbi er feszítések gyümölcse akkor érett be igazán, amikor a Forster Központ olyan 
m emléki helyszínt keresett, ahol adott az aktív közösség, hogy egy modellérték projekt 
megvalósulhasson. 
Itt minden adott volt a feltételekhez, így esett a választás a csicsói plébánia épületére. A 
beadott pályázat sikeres lett, így elindult a munka. A közösségi tervezés során az érintettek 
együtt tervezik meg, milyen funkciókat alakítsanak ki egy felújítás során egy adott 
épületegyüttesben. A folyamatos egyeztetések, beszélgetések során olyan jöv képet tudnak 
kialakítani, amelyet mindannyian a magukénak éreznek. 
A m emlék ugyan közjó, és egy tágabb közösség tulajdona, mégis leginkább az ott él k 
közvetlen érdeke, hogy meg rizzék.  

6. A települési értékkel kapcsolatos információt megjelenít

 

források listája (bibliográfia, 

honlapok, multimédiás források): 

https://www.facebook.com/csicsoiplebania 
http://balatoncsicso.postr.hu/ 
A majdani megszépült épületr l ezen link alatt megtekinthet egy kisfilm: 
http://balatoncsicso.postr.hu/ilyen-lesz-a-megujult-plebania-virtualis-tura 
A balatoncsicsói római katolikus egyház rövid története az 1750-es évek els felét l 
napjainkig 

 

Scher János  

Kelt: Balatoncsicsó, 2014. november 13.   

aláírás 

 

https://www.facebook.com/csicsoiplebania
http://balatoncsicso.postr.hu/
http://balatoncsicso.postr.hu/ilyen-lesz-a-megujult-plebania-virtualis-tura


Mellékletek  

1. Az értéktárba felvételre javasolt helyi érték fényképe vagy audiovizuális-
dokumentációja:  

   

Utcafront                  

a telek végéb l 



          

el szoba     festett mennyezet boltíves szoba    

míves harmónium   

házi könyvtár 
1800-as évek 
el tti kötetekkel 

veranda  

kapu  

boltíves 
mennyezet a 

padlásról nézve 


