Velencei Értéktár

A Velencei Értéktár Bizottság 2015. december 7-i ülésén VÉB/2015/ 30
határozatszám alatt a Meseliget óvoda - volt falubeli zárda épületét 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:
Meseliget óvoda volt falubeli zárda
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
agrár- és élelmiszergazdaság
környezet

egészség és életmód
1

X épített

ipari és műszaki megoldások
természeti környezet

kulturális örökség
turizmus és vendéglátás

sport

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

Meseliget Óvoda. (volt falubeli zárda )
Már 1875-ben katolikus egyházi iskolaként működött.
A Velencén született Meszleny Gyula szatmári püspök 1895-ben visszavásárolta
szülőházát Schöneermárk bárónétól 24.000.- koronáért, és azt zárda és iskola céljára az
egyház közösségének adta át. A Szobából, ahol született kápolnát alakított ki. 1906-ban
60.000.- koronát hagyott a zárdára, de végrendeletét Meszleny Miklós ügyvéd perrel
támadta meg, így a zárda nagy szükséget szenvedett. Sokáig húzódott a per, addig a
Meszleny, Gudenusz és Kornis családok valamint a plébánosok támogatták a zárdát évi
fix összegekkel. A kertben kővel kirakott boltíves fülkében Szűz Mária szobor volt. Kerti
imádkozó hely a nővéreknek és a gyermeknek. 1929-ben a zárda felújítására komoly
összeget adományoztak az alábbiak:
A tábla felirata: Hirdesse e tábla az utókornak, mindazok dicső nevét, akik e ház
renoválásához az 1929. évben kegyes adományaikkal hozzájárultak. Vallásalap:
Kleisberg Kunó, mélt. Weinckheim Ferenc gróf és Weinckheim Ferencné grófné, mélt. és
főtiszt. Szabó István Szatmári Káptalan helynök, mélt. Gcshwindt Ernő orsz. képviselő és
Nagys.-ifj. Meszleni Meszleny Pál földbirtokos.
Ez a márványtábla látható a Fő utcai Meseliget Óvoda falán. 86 év után került vissza régi
helyére 2015-ben.
Ma a Meseliget Óvoda működik falai között, 4 csoporttal. Az épületet kétszer újították
fel, két új szárnyat is kapott. Az utcafront az eredeti.
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6. Indoklás az értéktárba való felvétel mellett
Városunk egyik legrégibb épülete. Minden korban a gyermeknevelést szolgálta.

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források):
Velencei Helytörténeti Egyesület honlapja (www.helytortenet.eoldal.hu)
Kupi László: Város volt, város lett
Székesfehérvári Püspöki és Székeskáptalani Levéltár (http://www.szfvar.katolikus.hu)

8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:
http://www.meseligetovi.hu/

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

Fotó: Bognár Adél
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Fotó: Bognár Adél

Fotó: Bognár Adél

Velencei Értéktár Bizottság
Velence, 2015. december 7.
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