Velencei Értéktár

A Velencei Értéktár Bizottság 2015. december 7-i ülésén VÉB/2015/ 56.
határozatszám alatt a Babák Rózsakertjét 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:

Babák rózsakertje
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, Kis utca
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

Babák rózsakertje, ünnepség és helyszín

Minden évben szeptemberben kerül megrendezésre.
Az előző rendezvény óta született babák kapnak egy-egy rózsatövet, melyet szüleik és
nagyszüleik elültethetnek a parkban. A gyermek születése után gyakran ez az első „kibővült
nagycsaládi ünnepség” itt minden az új családtagról szól. Az édesanyák egy szál sárga rózsát
kapnak ajándékba.
Az aktuális évben született gyermekek neve réztáblára van felvésve, amelyet a pergola
oszlopaira csavaroznak minden évben. A gyermek neve és születési éve látható rajta. A
velencei óvodások, illetve az iskolások is fellépnek az ünnepségen.
Különböző programok, kézműves foglalkozások, kézműves termékek, játszóház, kirakodó
vásár várja az idelátogatókat. Divat lett a növények vására.
Velence 2000-ben a Virágos Magyarországért verseny falvak kategóriájában elnyerte az első
helyet, majd a következő évben az európai versenyben ezüstérmet szerzett és különdíjat
kapott. A szép diadal emlékére az ismert rózsanemesítő, Márk Gergely, egy akkor nemesített
sárga rózsájának a Velence Rózsája elnevezést adta. E rózsa lett Velence egyik jelképe. A
helyi szálláshelyek, éttermek, idegenforgalmi szolgáltatások önkéntes minősítési rendszerében
egytől, ötig, márványtáblára helyezett bronzrózsaszálak hirdetik szolgáltatásuk értékét. A
Millennium évében a nemesítő a Babák rózsakertje ünnepségen adta át a nemesített rózsát: 20
rózsatövet.
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6. Indoklás az értéktárba való felvétel mellett
Közösségépítő, családépítő szerepe van. Messzemenően támogatja a lokálpatriotizmust.

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források):
Velencei Helytörténeti Egyesület gyűjtései
www.feol.hu
www.velence.hu
www.velenceturizmus.hu
www.velenceikisterseg.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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