Velencei Értéktár

A Velencei Értéktár Bizottság 2015. december 7-i ülésén VÉB/2015/ 29
határozatszám alatt az ófalusi Boltozott kőhidat-az u.n. „Kishidat” 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: Fehér Árpád
Levelezési cím: 2481 Velence, Hunyadi utca 8.
Telefonszám: 06 20 / 439 56 48
E-mail cím: arpad.feher@gmail.com

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

Boltozott kőhíd („Kishíd”)
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
agrár- és élelmiszergazdaság
környezet

egészség és életmód
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X épített

ipari és műszaki megoldások
természeti környezet

kulturális örökség
turizmus és vendéglátás

sport

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye
2481 Velence, Fő utca, Hrsz.:1045
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

Boltozott kőhíd
Megközelíthetőség: A Kishíd a Fő utca és a Csontréti patak találkozási pontjánál található.
Ezen a ponton egy szakaszon a Fő utca kettéválik. A régebbi része rövid, és egy meredekebb
kaptató után, a Tűzoltószertárnál találkozik az újabb keletű rész nagy ívével. GPSkoordináták: N 47˚ 14 300’ E018˚ 39034’
Műszaki jellemzők: A híd egyíves kőépítmény. A patak folyásirányában lefelé ívben hajlik.
Legnagyobb hossza 11,5 m. Szélessége 3,5 és 5,5 m között változik. A mellvéd magassága 50
cm, ami eredetileg kb 70 cm lehetett. A híd anyaga terméskő, a boltozat tégla, akár a Nagyhíd
esetében. Korábbi mederalakítások és felújítások miatt a meder betonozott.
A híd (ma, a betonozás után) a mederfenéktől számítva 3,7 m magas. Maga a híd „szeme” 1,6
m magas, legnagyobb szélessége ma 2,1 m. Korábban szélessége elérhette a 3 métert. A boltív
35-36 cm-s tömör téglából készült, a hídszerkezet anyaga velencei terméskő.
A hídon ma csak gyalogosforgalom zajlik, e miatt a híd jó állapotban van. (2015.)
Története: A Kishíd pontos korát egyelőre nem ismerjük. Nem szerepelt az 1818-as megyei
hídösszeírásban. Az 1880-as kataszteri térképen mindenesetre ilyen még nem látszik. Az
1884-es kataszteri térképen sem ábrázolták. Egyelőre feltehető, hogy ez után épülhetett.
Az 1970-es években még korlátozás nélkül használták. Felújítása azokra az évekre esett.
Onnantól a gépkocsiforgalomtól elzárt, de egyelőre nem védett építmény. Ideje, hogy az
legyen! A sárga turistaút egyik átkelőhelye.
A megkérdezettek helybeliek bizonytalanok voltak abban, hogy volt-e műszaki előzménye a
Velencei Kishídnak.
Galambos Mihály szerint volt, a gyenge-talán fából készült- szerkezetet elsodorta az 1940-es,
medárdkori áradás.
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1940. Medárd-nap környékén hatalmas esőzés volt a környéken. Az első kaszálással éppen
végeztek a gazdák a Csontrét körüli kaszálókon, amikor egy hatalmas felhőszakadás érte el a
falut.
A tó felé „lejtettek” a földek, ezért az Ófalu felé vitt mindent a víz. Elkezdte a levágott és kis
boglyákba rendezett szénát hordani a tó felé. A megduzzadt patak nem tudta medrében vinni a
hordalékkal teli vizet, ezért több helyen átbukott a hidak fölött, a Nagyhíd nyílásában
megakadt, azt eltömítette.
Itt történt a katasztrófa. Két helyi fiatal legény, Horváth József és Horváth Lajos jöttek a
határból (Pusztaszabolcs felől) lovas kocsival, s mentek volna haza a Főszegre (a katolikus
templom környékére).
Virtusból lovas kocsival áthajtottak a vízen, de az elragadta őket. Az egyik fiú (József)
meghalt, testvére a tóban tért magához. Az egyik ló is odaveszett, a kocsi összezúzódott.
A víz a környékből javításra összehordott nádkévéket bevitte a tóba (kb. 300 m-re). Az ár
elmúltával két kismalacot megtaláltak egy kutyával együtt egy hordón. Egy másik házba
annyira betört a víz, hogy a szekrény tetején ültek. A Gschwindt pusztán a cselédek (Horákné)
a baromfikat mentették.
Ekkor vitte el dr. Kovács Árpád körorvos (1926-1967 között Velence nagy tiszteletben álló
orvosa, fotója dr. Sirák András rendelőjében látható) kovácsoltvas kapuját is a rendelőhöz
vezető kis híddal együtt.
A legújabb kutatások szerint a hidat 1940-41 között Nagy György mester építette. Az
építés a történtek alapján a gazdálkodás és közlekedés biztonságát szolgálhatta,
hátterében a tragédiával.

6. Indoklás az értéktárba való felvétel mellett
Várostörténeti jelentősége van.
Védettségi fok: H
Helyi egyedi védelem alatt álló építészeti örökség.

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források):

http://79.172.252.46/~velenceh/images/Hirek/2013/mrcius/hatastanulmany.pdf
http://velenceitoleader.eu/files/VVVTFT_tanulmany_webre_R%C3%A9sz2.pdf
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www.velenceblog.com

8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe

III. Mellékletek

1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális dokumentációja
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Fotó: Bognár Adél

5

Velencei Értéktár Bizottság
Velence, 2015. december 7.
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