Velencei Értéktár

A Velencei Értéktár Bizottság 2015. december 7-i ülésén VÉB/2015/ 39
határozatszám alatt az Orbán-napi ünnepségeket 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:

Orbán nap
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
agrár- és élelmiszergazdaság
környezet
ipari és műszaki megoldások
természeti környezet

egészség és életmód

épített

X kulturális örökség
turizmus és vendéglátás

sport
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3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye
2481 Velence, Bence-hegy
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

Orbán nap
Története: A szőlővidékeken az esztendő szokásrendszerében jelentős helyet foglalnak el a
szőlőműveléshez kapcsolódó szokások. Európában a legelterjedtebb termést biztosító és őrző
védőszent a szőlővel kapcsolatosan Orbán. Magyarországra valószínűleg német telepesek
közvetítésével jutott el Orbán kultusza.
Orbán napja (május 25.) a májusi fagyos napok közül az utolsó. A fagyosszentek: Pongrác,
Szervác, Bonifác és Orbán, a kisöccsük. Orbán napjának időjárásából a várható szőlőtermésre
is szoktak következtetni.
Lippay János 1753-ban megjelent mezőgazdasági munkájában olvasható: „Ha Szent Orbán
napja szép fényes lészen, bősége lesz a bornak, ha eső esik, kevés.”

Velencén 1984 óta rendezik meg az Orbán napot, minden évben. A szent neve napját (május
25.) követő szombat délután a szobor előtt zajlanak az események.
-

-

litánia
kihirdetik az Orbán napi borverseny eredményét
értékelik Orbán püspök előző évi szőlővédő tevékenységét, ami alapján illatos borral
(ha jó volt a termés) vagy sáros vízzel (ha rossz volt a termés) locsolják meg a
kőszobrot
új tag felvétele a Borlovagrendbe
a felvétel a következőképpen történik: egy deszkán állva - amely egy boros üvegen
imbolyog - kell, hogy megigyon egy pohár bort úgy, hogy egy csepp se menjen kárba.
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A szobrot 1996-ban helyezték át a Sárgaföldes úti pincesorról a Panoráma úti parkolóba,
ekkor nevezték el a teret Szent Orbán térnek.
A velencei borlovagrend a Szent Benedictus Borrend. 1993-ban alakult 13 alapító taggal.
A Szent Benedictus Borrend ruházata: Talár, mely püspöklila színű és kb.5 cm széles fekete
bársonyszalaggal szegett és rajta szőlőmotívumok vannak arany hímzéssel.
A taláron fekete bársony gallér van. A talár tartozéka a sapka, mely a talár anyagjaiból
készült. A talár viselése a borrend emblémájával, mely arannyal
hímzett szőlőmotívumokat tartalmazó fekete bársonyszalagon lóg, képezi a borrend
ruházatát.
A Szent Benedictus Borrend jelvénye: 9,5 cm átmérőjű két oldalas bronz plakett, melyet
Horváth Sándor plakett művész készített. A plakett egyik oldala a borrend emblémáját
tartalmazza Szent Benedictus Borrend felirattal, míg a hátsó oldal a borrend működési
területét térképszerűen, jelképesen bejelölve a nagyobb szőlőültetvényeket ábrázolja.
Az ünnepséget egybekötik a gyereknappal, így napközben a gyermekeké a főszerep.
Különböző programok, előadások várják a kicsiket. Délutántól pedig már a Borlovagrend is
bekapcsolódik a programokba: borszentelés, borlovagrendi taggá avatás, borkóstolás.

6. Indoklás az értéktárba való felvétel mellett
A hegyközség, illetve a hegyi közösség jelentőségteljes napja. Várostörténeti jelentősége van.

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források):
www.velence.hu
Velencei Helytörténeti Egyesület gyűjtései
www.velenceitonal.hu
http://velence-turizmus.hu/
http://www.szentbenedictus.hu/

8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe
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III. Mellékletek
1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális
dokumentációja

Fotó: www.velence.hu

Fotó: www.velence.hu
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Fotó: www.velence.hu
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Fotó: www.velence.hu
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Fotó: www.velence.hu
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Fotó: www.velence.hu

Fotó: www.velence.hu
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Fotó: http://www.szentbenedictus.hu/

Velencei Értéktár Bizottság
Velence, 2015. december 7.
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