Velencei Értéktár

A Velencei Értéktár Bizottság 2015. december 7-i ülésén VÉB/2015/ 38
határozatszám alatt a Nepomuki Szent János szobrot 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:

Nepomuki Szent János szobor
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
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X épített
sport

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye
2481 Velence, Templom 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

Nepomuki Szent János szobor

A régi (első templom előtt) állt már 1805-ben Nepomuki Szent János szobra. Fenntartója a
Meszleny család volt. Ez a szobor ma is áll az új Katolikus templom előtt, a templom
felépítésekor hozták át.
A település központjában, a rk templom előtt álló, árkádíves, áttört mészkő korláttal
körbekerített szobor.
Talapzata hasáb alakú. Lábazattal, és párkány fejezettel. A szentet papi ornátusban, bal
karjára fektetett korpuszos kereszttel jobb mutató ujját az ajka elé emelve ábrázoló szobor. A
korlát fedlapja és hátsó oldala hiányzik.
A szobrot a Meszleny család állíttatta a 18. században.
A szentről-összefüggésben a szoborral:
A (cseh) szent a halászok és más vízenjárók védőszentje – ilyenformán nem véletlenül
tisztelték Velencén.
( A falubeli –olykor vicces szájhagyománnyal szemben a mutatóujj szájhoz emelése arra utal,
hogy a gyónási titok megőrzéséért szenvedett vértanúhalált - a Moldvába dobatta a király.)
6. Indoklás az értéktárba való felvétel mellett
Egyháztörténeti és várostörténeti jelentősége van.

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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Velence város településfejlesztési stratégiája 2011

8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe

III. Mellékletek
1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális dokumentációja
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Velencei Értéktár Bizottság
Velence, 2015. december 7.

4

