
Javaslat a Balatoncsicsói Helyi Értéktárba történ 
felvételhez  

I. A javaslattev adatai 
1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: 

Pintér László  

2. A javaslatot benyújtó személy, vagy a kapcsolattartó személy adatai: 

Név: Pintér László 
Levelezési cím: 8272 Óbudavár F u. 30. 
Telefonszám: 30-418-49-52, 87-655-229 
E-mail cím: pinterl@freemail.hu 

 

II. A települési érték adatai 
1. A települési érték megnevezése: 

Herendi templomrom  

2. A települési érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása: 

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 

Az Óbudavárról Szentantalfára vezet úttól keletre a Lencsehegy délnyugati oldalán 
az itató kúttól keletre található az Árpád-kori Herend település templomának romjai.  

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

leírása: 

Kisméret , egyhajós, keleti oldalán vélhet en egyenes záródású szentéllyel, különböz 
méret törtk b l épült,(melynek jelent s része vulkáni eredet k zet) templom 
falaiból nagyon kevés maradt meg. (1830-ban a templom homlokzata és hajójának egy 
része még állt.) Jelenleg mindössze hajó északkeleti sarka látható, de a szentély 
csatlakozó fala már nem látszik. A meglév falmaradványon jól látszik a diadalív 
indítása. Az 1966-os terepbejáráskor az álló falmaradványok délkeleti részén még egy 
faragott ajtókeret k egy darabja volt látható. Mára már ez sincs meg. A 
maradványokból ítélve igen kis méret templomnak írásos említését nem ismerjük. A 
romokból ítélve - igen er sen feltételes módban - talán XV. századi, gótikus stílusban 
épült templom lehetett. (erre utalhat a diadalív ívelése) Templom környékén igen sok 



kés középkori (XIV-XVI századi) kerámiatöredék jelzi az elpusztult Herend falu 
helyét, melynek ez volt a plébániatemploma.  

5. Indoklás az értéktárba történ felvétel mellett: 

Bár csak igen kevés maradt meg a templomból, de mindenképpen érdemes a helyi 
értéktárba való felvételre. A Nivegy-völgy történetének része, és ha sor kerülne egy 
régészeti feltárásra az tisztázhatná a templom alaprajzát. A környezet, ez a zárt völgy 
gyönyör és szép kis emlékhelyet, kiránduló célpontot lehetne itt kialakítani. Árpád-
kori falusi templomaink nem maradtak fenn túl nagy számban, érdemes lenne egy 
kisebb feltárást elvégezni, hogy teljes értékében lássuk ezt a kis templomot.  

6. A települési értékkel kapcsolatos információt megjelenít források listája: 

Veress D. Csaba: A Nivegy-völgy falvainak története: Balatoncsicsó, Óbudavár, 
Szentantalfa, Szentjakabfa, Tagyon, Balatoncsicsó 2000 
VMRT 1. 45/4  Budapest 1966 KÖH azonosító 9300 
LDM adattára és fotótár  

Kelt: Óbudavár 2014 november 18.  

aláírás 

                       



Mellékletek  

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

romot rejt fák   

falak a fák közt   

diadalív, vagy 
boltozat         

közelebbr l látszanak a falak 


