Velencei Értéktár

A Velencei Értéktár Bizottság 2015. november 9-i ülésén VÉB/2015/18
határozatszám alatt az Újtelepi Kalazanci Szent József templomot 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:

Az Újtelepi Kalazanci Szent József templom
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
agrár- és élelmiszergazdaság
környezet
ipari és műszaki megoldások

egészség és életmód
kulturális örökség
1

X épített
sport

természeti környezet

turizmus és vendéglátás

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye
2481 Velence, Zárt utca – Szent Erzsébet tér
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

Az Újtelepi Kalazanci Szent József templom
1993 júniusában kezdődött meg az építése, Gulyás József polgármester és dr. Sirák András a
katolikus egyházközségi testület világi elnök kezdeményezésére. A templom védőszentje a
piarista rend alapítója, Kalazanci Szent József. Életnagyságú festményét a piarista rend
ajándékozta az új templomnak, amelyet a Kárpát-medencében elsőként vette fel a rendalapító
nevét.
Az előző kápolna a Gudenus-kápolna volt, később, a – keresztes nővérek letelepítésekor –
Jézus Szent Szent Szíve Kápolna lett, amely a régi Gudenus-Kacskovics-kúria épületében
volt. 2008-ban az új templom felépülésekor a kúria épületével együtt eldózerolták. A régi
kápolnából az egykori oltárkép és a Mária szobor ma is látható az új templomban.
Az épület jól példázza azt a XX. század végi templomtervezési irányzatot, amely a liturgikus
(istentiszteleti) teret igyekszik összekapcsolni a közösséget szolgáló közösségi terekkel. A
nyolcszög alaprajzú épület keleti, egy légterű fele a templom, nyugat, többszintes fele a
közösségi helyiségeknek ad helyet. Az egyházmegyei katolikus templomok között ebben is
első és sokáig egyedülálló volt.
A fő falak és a tető 7.6 millió forintba került. Év végére sikerült tető alá hozni. A belső
munkákra Hochstätter Márton kapott megbízást. A munka 1995. augusztus 1-én lett készen
22,2 millió forintos költséggel.
Tervezője: Almásy Sándor, kiemelte a fa natúr szépségét.
Dr. Takács Nándor megyés püspök szentelte fel 1995. augusztus 25-én.
A templom védőszentje Kalazanci Szent József, életnagyságú festménye az oltár fölött van.
A templom gyakran ad otthont egyházi és művészeti eseményeknek, táboroknak. (2014-ben
gitár tábor volt.)
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6. Indoklás az értéktárba való felvétel mellett
Egyháztörténeti és várostörténeti jelentősége van. Az újtelepi városrész első temploma.

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források):
Velencei Helytörténeti Egyesület honlapja (www.helytortenet.eoldal.hu)
Székesfehérvári Püspöki és Székeskáptalani Levéltár (http://www.szfvar.katolikus.hu)
Kupi László: Város volt, város lett
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III. Mellékletek
1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális dokumentációja

Fotó: www.miserend.hu
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Velencei Értéktár Bizottság
Velence, 2015. november 16.
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