Velencei Értéktár

A Velencei Értéktár Bizottság 2015. december 7-i ülésén VÉB/2015/ 32
határozatszám alatt a Gurjal (Gurjál) völgyet 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: 06-70/6290894
E-mail cím: galambosne.marika@gmail.com

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

Gurjal völgye
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
agrár- és élelmiszergazdaság

egészség és életmód

épített környezet

ipari és műszaki megoldások

kulturális örökség

sport
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x természeti környezet

turizmus és vendéglátás

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye
2481 Velence, Pusztaszabolcsi út
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
Gurjal völgye
A völgy több kilométer hosszú, ősgyep fedi. Szinte végig metszi egy vízmosás, amely
összefolyik a Pázmánd felöl jövő Bágyom-patakkal és végül a Velencei-tóba ömlik.
A Gurjal-völgy élővilága vizes élőhelyi jellege miatt igen fontos élettere a különböző kétéltű
és hüllőfajoknak. A völgy a vízi madárvilág szintén fontos táplálkozó helye. Elhelyezkedése
miatt igen fontos nagy-és apróvad élőhely, és több, nem vízhez kötődő madárfaj fészkelő
helye is itt található
Tájképi és ökológiai szempontból fontos természeti érték.
A szeleta kultúra (i.e.30e) idejére tehető az első lelet, mely egy vésőnek kialakított penge volt.
A település bronzkorban is lakott volt, erről az 1979-ben feltárt későbronzkori 63 urnasír
tanúskodik, melyet a Gurjal-völgy környékén találtak. Ez is bizonyíték arra, hogy mindig víz
folyt benne.(A kelták hiedelme szerint víznek kell elválasztania a holtakat és az élőket.)
A Gurjal azon kevés velencei területek egyike, ahol uradalmi és parasztföldek, valamint
közösségi területek egyaránt megtalálhatók voltak. Ennyiben hasonló a Szőlőhegyhez és
a falu belterületéhez. A falu viharos történetének második fontos történelmi-hadi
útvonala ez a völgy. Itt húzódott a II. világháborúban a híres Margit-vonal. Helye még
mindig fellelhető a völgyben.
Az 1990-es évek végéig szeméttelep működött a Gurjal-völgyben. Évekkel ezelőtt bezárták és
helyreállították az eredeti állapotot.
2003-ban találták meg 1070 méter mélyen Velence 72 fokos gyógyvízét. Két kútja van a
városnak.
A Gurjal Völgye Vadásztársaság vadászterülete. Fácánt nevelnek és vadásztatnak a területen.
A kárpótlás idején magánkézbe került.

6. Indoklás az értéktárba való felvétel mellett
Várostörténeti jelentőséggel bír.
Értékes és szép kirándulóhely, füves lankákkal.
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7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források):
http://velenceblog.com/
Velencei Helytörténeti Egyesület honlapja (www.helytortenet.eoldal.hu)
Kupi László: Város volt, város lett

8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe

III. Mellékletek

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

Velencei Értéktár Bizottság
Velence, 2015. december 7.
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