Velencei Értéktár

A Velencei Értéktár Bizottság 2015. december 7-i ülésén VÉB/2015/ 45
határozatszám alatt a (temetői) Meszleny keresztet 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:

Temetői Meszleny kereszt
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, Ország 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
Temetői Meszleny kereszt
Az első kereszt 1765-ben a Meszleny temetőben volt a közepétől feljebb a szőlőhegy felé állt.
Németi István pázmándi plébános áldotta meg a temetővel együtt 1765. augusztus 11-én. Ez a
kereszt fából volt. 20 évig állt ott. Györe János velencei plébános 1784-ben állított helyére kő
keresztet. Ez a kő kereszt ma is meg van a temetőben a Meszleny család kriptát akart építtetni
a temető északi részén, - és a tervezett kripta elé vitette át a régi keresztet. 1784-s évszám
olvasható rajta.
6. Indoklás az értéktárba való felvétel mellett
Velence legrégibb keresztje, a helyi védettséget élvező Meszleny temetőben található.
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)
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe
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III. Mellékletek
1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális dokumentációja
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Velencei Értéktár Bizottság
Velence, 2015. december 7.
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