Velencei Értéktár

A Velencei Értéktár Bizottság 2015. december 7-i ülésén VÉB/2015/ 65.
határozatszám alatt a Manndorff –kúria- Polgármesteri Hivatal –épületet 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:

Manndorff-kúria Polgármesteri Hivatal
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, Tópart u. 26., Hrsz.: 1317/1
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

Manndorff-Wickenburg kúria

Báró Manndorff Géza Velence Tükrös nevű részét vásárolta meg az 1890-es években. (A
pfaunhofeni és wissenaui Manndorff család 1644-ben kapott birodalmi bárói rangot.) A bárót
a századfordulón a fehérvári kerületben függetlenségi programmal országgyűlési képviselővé
választották gróf Zichy János kultuszminiszterrel szembe. Hogy képviselői munkáját jól
elláthassa, az időigényes tükrösi birtokot eladta 1905-ben és helyette a falu belterületén
vásárolt kúriát. (Ezen épület építtetője ismeretlen.)
Szabadon álló, földszintes, összetett alaprajzú épület. A kúria jelenlegi formája átalakítás
eredménye. Homlokzatán a középrész előtt újonnan kialakított pilléres középrész húzódik, a
mögötte levő három félköríves záródású nyílás eredeti. A jobb szélen manzárdtetős
sarokrizalit látható. A kúriát kisebb park övezi. A bárói család 1923-ig használta az épületet,
ekkor capelloi gróf Wickenburg Márknak és feleségének, muraszombathi, széchyszigeti és
szapári Szapáry Eszter grófnőnek adták el. A Wickenburg család 1705-ben kapta birodalmi
bárói, 1715-ben csehbárói, 1790-ben birodalmi grófi, végül 1812-ben osztrák grófi címét.
Wickenburg Márk császári és királyi kamarás, főhadnagy, közös külügyminisztériumi
osztályfőnök, majd magyar királyi kereskedelemügyi államtitkár lett. A gróf 1924-ben,
felesége 1944-ben hunyt el Velencén. Mivel a házaspárnak nem volt gyermeke, a kúriát a
Szapáry rokonság örökölte, majd rövid ideig a Nemeskéri Kiss família volt a tulajdonos,
egészen az államosításig. A II. világháborúban megsérült épület a község tulajdona lett, a
helyreállítás után a községháza költözött a falai közé.
Jelenleg is a Polgármesteri Hivatalnak ad otthont.
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6. Indoklás az értéktárba való felvétel mellett
Védettségi fok: H
Helyi egyedi védelem alatt álló építészeti örökség. Jellegzetes velencei épület.

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források):
http://www.mek.oszk.hu/02300/02335/02335.pdf
http://velenceblog.com/
Velencei Helytörténeti Egyesület honlapja (www.helytortenet.eoldal.hu)
Velence város településfejlesztési stratégiája 2011

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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