Velencei Értéktár

A Velencei Értéktár Bizottság 2015. december 7-i ülésén VÉB/2015/ 47
határozatszám alatt a Volt lovarda és víztorony 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:

Volt lovarda és víztorony
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, Növényvédő Állomás
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

Volt lovarda és víztorony

A Gschwindt kastély részét képezte valamikor a víztorony a lovarda tetején.
Építése az 1900-as évek elejére tehető.
Pogány és Tőry munkája a keleti kertkapu mellett ma is látható, hasonlóképpen manzárdtetős
„gazdasszonyház”, s talán az a neobarokkos víztoronnyal kiegészített istállóépület is, amely
ma a szomszédos növényvédelmi állomás területére esik, de egykor a kastély területéhez
tartozott.
Mára az állapota nagyon leromlott. Külső borítással próbál védekezni a jelenlegi tulajdonos a
beázás ellen. Sajnos mivel nincs funkciója a toronynak, nincs igazán karban tartva. Félő, hogy
visszafordíthatatlan károk keletkeznek benne.
A régi lovarda ma a Növényvédő Állomás tulajdonában van, komoly átalakítással irodákat és
laboratóriumokat alakítottak ki benne. A víztorony használaton kívüli.

6. Indoklás az értéktárba való felvétel mellett
Várostörténeti jelentősége van.
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7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források):
http://test.muemlekem.hu/muemlek?id=-5997
Velence város örökségvédelmi hatástanulmány 2013

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.

5

