Velencei Értéktár

A Velencei Értéktár Bizottság 2015. november 9-i ülésén VÉB/2015/8 határozatszám alatt az I-II.
világháborús emlékművet a Velencei Értéktár részének nyilvánította .

A döntés az alábbi javaslat alapján született meg:

I. A javaslattevő adatai
1. A javaslatot benyújtó személy (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:
Velencei Helytörténeti Egyesület
2. A javaslatot benyújtó személy vagy kapcsolattartó személy adatai:
Név: Galambos Györgyné
Levelezési cím: 2481 Velence, Panoráma út 54.
Telefonszám: 06 70/ 629 08 94
E-mail cím: galambosne.marika@gmail.com

II. A nemzeti érték adatai
1. Nemzeti érték megnevezése:

I-II. világháborús obeliszk
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
agrár- és élelmiszergazdaság
környezet
ipari és műszaki megoldások
természeti környezet

egészség és életmód
kulturális örökség
turizmus és vendéglátás

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye
2481 Velence, Tópart utca, Hősök Parkja

X épített
sport

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

tájegységi

megyei

külhoni

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

I-II. világháborús emlékmű

1990-ben készült, Richter Ferenc alkotása.
Az emlékművön az I. és II. világháború velencei hősi halottainak neve szerepel.
A szépen felújított obeliszk méltó emlékhelye hőseinknek.
A park elnevezése: Hősök parkja.

A következő felirat látható az emlékművön:
"Az nem lehet, hogy annyi szív
hiába onta vért"
Vörösmarty
Az első és a második
világháború
hősi halottainak
és áldozatainak
emlékére
Emeltette Velence
lakossága
1990.
A legújabb kutatások szerint (Simon Károly) 11 név maradt le az I. világháború elesettjei
közül, amelyet javasolunk pótolni.

6. Indoklás az értéktárba való felvétel mellett
Tiszteletet parancsoló emlékhely, mely méltó emléket állít az I-II. világháború hősi
halottainak, akik velenceiek voltak. I. világháborús hőseink hozzátartozói (akiknek nem
Magyarországon van a sírjuk) is elhelyezhetik a megemlékezés virágait.

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források):
Velencei Helytörténeti Egyesület honlapja (www.helytortenet.eoldal.hu)
Kupi László: Város volt, város lett
www.velenceblog.com
www.kozterkep.hu
www.velence.hu

III. Mellékletek
1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális dokumentációja
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