Velencei Értéktár

A Velencei Értéktár Bizottság 2015. november 9-i ülésén VÉB/ 2015/21
határozatszám alatt a Wenckheim-kastélyt 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:

Meszleny – Weinckheim kastély
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
1

X épített
sport

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye
2481 Velence, Tópart u. 52.
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

Meszleny – Weinckheim kastély

A kastélyt meszleni Meszleny Benedek és felesége, csalai Kégl Irma számára a feleség apja,
csalai Kégl György építtette 1888-89-ben. A kúria terveit Say Ferenc, fehérvári műépítész
készítette. Meszleny Benedek volt a Velence-tavi Vadásztársaság vezetője. A parkot ekörül az
épület körül is a másik itteni Meszleny-kúria tulajdonosa, Meszleny Pál építtette ki: kerti
tavat, vízesést, 5 hidat, sziklakertet és fenyves csoportokat, valamint szigetet létesített benne.
Meszleny Benedek 1909-ben hunyt el. Örökösei az I. világháború idején sok hadikölcsönt
jegyeztek, ezért 1921-ben a kúriát el kellett adniuk gróf Weinckheim Ferencnek. Weinckheim
a család ifjabb grófi ágából származott. A família az osztrák bárói rangot 1776-ban, az osztrák
grófi címet 1802-ben kapta. Weinckheim Velencén halt meg 1939-ben. Ezután a kúriát
feleségre lakta 1945-ig. A grófi családnak 1935-ben összesen 2528 katasztrális holdas birtoka
volt a településen, 1943-ban már csak 659 hold.
A kastély szabadon álló, magas földszintes, megközelítően U-alaprajzú épület. Főhomlokzata
3+2+3+2+(1+1+1) osztású, középrizalitja előtt kőbábos mellvédű terasz húzódik, melyhez
lépcső vezet fel, az épület alatt húzódó alagsor miatt. Ablakai és ajtaja félköríves záródásúak,
felettük kőbábos attika látható. A főhomlokzat két szélén manzárdtetős sarokrizalitok állnak.
Nyerstégla falainak sarkai kváderes díszítést kaptak. Hátsó homlokzata 2+7+2 osztású, a két
erősen kilépő oldalrizalit között fából készült, üvegezett veranda húzódik. A jobb oldali
rizaliton Kossuth emléktáblát helyeztek el. Bal oldali homlokzata öt tengelyes, a jobb oldali
2+1+2, a középső ablak félköríves záródású.
Ma a városi könyvtár kapott helyet az épületben, valamint a Velencei Helytörténeti Egyesület
kiállító terme és irodája is itt található. Bal oldali szárnyában van a házasságkötő terem. Az
alagsorban civil szervezetek és a sportegyesület kapott helyet.
A parkban egy edzőpálya és egy futballpálya lett kialakítva különlegesen szép kilátással.

6. Indoklás az értéktárba való felvétel mellett
Már védett épület, helye van a Velencei Értéktárban.

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források):
Velence város településfejlesztési stratégiája 2011

III. Mellékletek

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

Fotó: kastely.ementor.hu

Fotó: www.wenckheim.hu

Fotó: www.velenceito.info

Fotó: www.panoramio.com

1904-es fotó a Velencei-tavi vadászatról (elnök: Meszleny Benedek)
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