Velencei Értéktár

A Velencei Értéktár Bizottság 2015. november 9-i ülésén VÉB/2015/14
határozatszám alatt az ú.n. „Óvodai táblát” 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: Nagy Károly
Levelezési cím: 2481 Velence, Fő u. 93.
Telefonszám: 06 30/ 623 16 63
E-mail cím: -

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

Óvodai tábla
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
agrár- és élelmiszergazdaság
környezet
ipari és műszaki megoldások
természeti környezet

egészség és életmód

épített

X kulturális örökség
turizmus és vendéglátás

sport
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3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye
2481 Velence, Fő u. 79.
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

Óvodai tábla

A tábla tanulsága szerint 1929-ben nagy felújításon esett át az épület, a felsorolt nagyhírű
személyek anyagi támogatásával. Ennek emlékére helyezték el a táblát a munkálatok
végeztével az utókor okulására.
Aztán zajlott a történelem, és a második háború végén az orosz front közeledett a falunkhoz.
Megelőzendő, hogy a táblán felsorolt személyek sérelmet szenvedjenek, id. Szórády András a
táblát az óvoda faláról leszerelte és kertjében elásta. Valamikor később ezt elmesélte a fiának,
az általunk is nagyra becsült Bandi bácsinak.
2010 nyarán kertrendezés közben Bandi bácsi talált egy táblát, és rögtön eszébe jutott az
édesapjától hallott történet.
A tábla és helye az óvoda falán
Tekintve, hogy ő már elég idős volt ekkor, ráadásul református, úgy döntött, hogy a tábla
gondját a katolikus Nagy Károlyokra bízza. Az egyház akkori helyzete (plébános-csere:
Sörédi Imrét Weisenfeld Zoltánra) sajnos, nem engedte, hogy a tábla sorsával-egyelőreérdemben foglalkozhasson. Közben 2011. januárjában meghalt Nagy Károly, az édesapám.
Tekintettel hogy így már csak egyedül voltam a „tábla gondjával” azt a Velencei Helytörténeti
Egyesületre bíztam azzal a kikötéssel, hogy az visszakerül az óvoda falára.
A tábla szövege:
„Hirdesse e tábla az utókornak mindazoknak dicső nevét, akik e ház renoválásához az
1929. évben kegyes adományaikkal hozzájárultak.
Vallásalapból Dr Klebelsberg Kúnó gróf kultuszminiszter
mélt. Wenckheim Ferenc gróf
mélt. Wenckheim Ferencné grófné
mélt és főtiszt. Szabó István szatmári kápt. helynök
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mélt. Gschwindt Ernő országgy. képviselő
nagys. ifj. meszlenyi Meszleny Pál földbirtokos”
Ez egészen 2015. februárjáig váratott magára, közben többen felvetették, hogy nem is oda
való. Ennek cáfolata, hogy az akkori Szatmár megyei püspökség is az adakozók között van,
márpedig Velencén más épülethez nekik közük nem volt, csak ehhez, mivel az óvodában a
szatmári irgalmas nővérek nevelték a gyerekeket.
Tehát a tábla oda való és végre nagy örömömre ott is van! Remélem, még sokáig hirdeti az
utókornak, hogy voltak és vannak még most is önzetlen és jó emberek!
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III. Mellékletek
1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális dokumentációja

Velencei Értéktár Bizottság
Velence, 2015. november 16.
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