Velencei Értéktár

A Velencei Értéktár Bizottság 2015. december 7-i ülésén VÉB/2015/ 49
határozatszám alatt a Vörösmarty picét 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:

Vörösmarty-pince
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, Csongor u. 22., helyrajzi szám: 398
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

Vörösmarty Pince
A présház a település szélén, a Szőlőhegyen, szabadon álló, téglalap alaprajzú, részben földbe
vájt, dél felől kontyolt, nádazott nyeregtetővel fedett épület, nyugati oldalához tapadó, fél
nyeregtetős toldalékkal. Déli homlokzatán kétszárnyú bejárat és kétzsalus ablak, újabb
szerkezetekkel. Hátsó oromfala téglából rakott, kétszer tört ívű. Tőle DK-re melléképület,
kontyolt nyeregtetős, félig földbe vájt, tetőtér beépítve, rövid oldalán a nádfedésen ökörszem
ablakok. Előtte faragott szőlőprés, márvány tálcáján 1869-es évszám. Felújítva. A déli
homlokzaton a több versét itt író, Vörösmarty Mihály emléktáblája.
Kápolnásnyéken született Vörösmarty Mihály 1800-ban, itt töltötte gyermekéveit és életének
utolsó éveit. A Bence-hegyen (Velence szőlőhegye) Vörösmarty-pincéje vendéglőként
üzemelt a múlt század utolsó éveiben. Az 1800-as években a költő gyakran megpihent itt. A
Bence-hegy északkeleti lejtőjén még a felszabadulás előtt létezett egy Vörösmarty sétány és
pihenő, ahol a hagyomány szerint sokat sétált a költő. Akkoriban majálisokat is tartottak itt.
Ma már a sétány és az emlékhely alig található meg. Vörösmarty Mihály több versét is itt írta,
a táj szépsége sokszor megihlette a költőt. Idősektől tudjuk, hogy a tengerszem mellett lévő
márványasztalon írta a „Vén cigány” című versét.
A még álló régi épületek között érdekes népi épületeket fedezhetünk fel, ilyen a nádfedeles,
egyszerű Vörösmarty-présház, amely a szőlővel együtt hajdan a költőé volt. Sajnos évek óta
nem látogatható.
Az épületet az 1960-as évek végén állították helyre. Falára a következő szövegű tábla került:
„Műemlék jellegű présház. Épült XVIII – XIX. század fordulóján. Egykor Vörösmarty
Mihályé volt.”
Jelenleg magánkézben van. Állapota folyamatosan romlik.
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6. Indoklás az értéktárba való felvétel mellett
A Vörösmarty pince országosan védett. Védettségi fok: 1750-III.
Várostörténeti és történelmi jelentősége van.

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források):
Velence-tavi üdülőtáj rendezési terve
Lukács László, Ambrus Lajos és L. Simon László: Édes szőlő, tüzes bor c. könyve
Velencei Helytörténeti Egyesület honlapja (www.helytortenet.eoldal.hu)
Kupi László: Város volt, város lett
L. Simon László: Édes szőlő, tüzes bor

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.
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