Velencei Értéktár

A Velencei Értéktár Bizottság 2015. november 9-i ülésén VÉB/2015/15
határozatszám alatt a Pincesor utcaképét 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: Szegedi Györgyné
Levelezési cím: 2481 Velence, Panoráma út 44.
Telefonszám: 06 30/922 11 73
E-mail cím: -

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

Pincesor, védendő utcakép
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
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X épített
sport

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye
2481 Velence, Pincesor (helyrajzi szám: 634-642)
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

Pincesor, védendő utcakép

A pincesor valamikor a Meszleny temetőtől indult, de az M7-es autópálya építése kettévágta.
A megmaradt folytatás van a képen. Itt a mai napig aktív „boros élet” folyik. A pincegazdák
szükség esetén segítenek egymásnak a munkavégzésben. A szüret után közösen örülnek a
munka gyümölcsének. A Liber oltárkő ceremóniájának évenkénti megünneplésével avatják,
kóstolják az újbort. Ilyenkor egymás pincéjébe is átmennek, együtt főznek, időnként zenélnek.
Azon a területen, ahol nem volt fúrt pince építésére alkalmas terület, ott kőboltozatú, kívül
földdel borított pincét építettek. A kőboltozatú pincék helyén a boltív alakjának megfelelően
kifaragták a földet. A domború földhátra rakták a boltívet kőből, majd a pince fúrásához
hasonlóan a kész kőboltozat alól kiszedték a földet. Később bókonyokkal (boltozat sablon)
épültek ezek a pincék falusi építőmesterek vastag deszkából készült, alul 3 m széles, 1,5 m
magas pince bókonya segítségével. Először kiásták a gödröt és a pince fundamentumát, majd
megrakták a pince oldalfalait kb. 20 cm-es alappal. Ezután az oldalak mellé méterenként
téglából oszlopokat raktak. A téglák közé legfeljebb homokot tettek, a téglák billegését
akadályozva ezzel. Az oszlopokra 1-1 gerendát fektettek és erre állították a bókonyokat 70 cm
távolságra egymástól. A bókonyokat bedeszkázták és erre rakták a boltozat anyagát. 1 hét
múlva kiszedték a tégla oszlopokat, a gerendákat és a deszkákat. A pince elejét nem
készítették el, így könnyen kivihettek mindent. Végül a pince elejét is felépítették kőből. A
boltívre földet terítettek, ezt fű nőtte be. A földes részt a pince tetejének nevezik.

6. Indoklás az értéktárba való felvétel mellett
Helyi egyedi védelem alatt álló építészeti örökség.
Védendő az utcakép is.
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7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források):
Lukács László – Ambrus Lajos – L. Simon László: Édes szőlő, tüzes bor
Velencei Helytörténeti Egyesület gyűjtései
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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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