Velencei Értéktár

A Velencei Értéktár Bizottság 2015. december 7-i ülésén VÉB/2015/ 68.
határozatszám alatt a Velencei vasútállomást 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:

Vasútállomás
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, Vasútállomás, Hrsz.: 4486
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

Vasútállomás

Hosszú, földszintes épület csempedísszel.
Krassói Virgil terve alapján épült 1939-ban.
Jó állapotú, 2014-ben újították fel a Vasút program keretén belül.
Boltíves külső váróterme és zárható belső váróterme van. A mosdó helyiség az épület déli
végében helyezkedik el. Piros cserépfedéssel látták el. A boltívek és az oszlopok eredeti kővel
kirakottak.
Az autós aluljáró és a két körforgalom is ugyanebben a projektben készült el. Nagymértékben
megkönnyíti a Velencén élők mindennapjait.
Mindkét átjárónál akadálymentesített lift és felújított aluljáró áll az utasok rendelkezésére.
Az új projekt szerint a Székesfehérvár – Budapest elővárosi vonalnak számít, a kényelmes és
halk Flirt vonatok járnak.

6. Indoklás az értéktárba való felvétel mellett
Védettségi fok: H
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Helyi egyedi védelem alatt álló építészeti örökség.

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források):
http://79.172.252.46/~velenceh/images/Hirek/2013/mrcius/hatastanulmany.pdf
http://velenceitoleader.eu/files/VVVTFT_tanulmany_webre_R%C3%A9sz2.pdf

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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