Velencei Értéktár

A Velencei Értéktár Bizottság 2015. december 7-i ülésén VÉB/2015/ 73 .
határozatszám alatt a zsidó temetőt 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 Református Egyházközség
2. A javaslatot benyújtó személy vagy kapcsolattartó személy adatai:
Név: Szabó György lelkész
Levelezési cím: Velence, Templom köz 1.
Telefonszám: 06-22-472-372
E-mail cím: papaiszabogyorgy@yahoo.com

II. A nemzeti érték adatai
1. Nemzeti érték megnevezése:

A református temető zsidó sírkertje és (versfeliratos) sírkövei
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
agrár- és élelmiszergazdaság
környezet

egészség és életmód
1

épített

ipari és műszaki megoldások
természeti környezet

X kulturális örökség
turizmus és vendéglátás

sport

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye
2481 Velence, Ország út (Református temető)
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik
X települési
magyarság

tájegységi

megyei

2

külhoni

5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása

Régi református temető 19. századi, versfeliratos sírkövei
A régi református temető 19. századi versfeliratos sírkövei (síremlékei) egyedi értékei a
velencei régi temetőnek. Rímekben méltatja a halott érdemeit, életének eseményeit, s a
gyászoló család fájdalmát.

A református temető 2014-ben felújított, 19-20. század eleji zsidó sírkertje
Egészen 2014-15-ig az enyészet martaléka volt a református temetőrészben található zsidó
temető. Óriási dzsungel borította, s vastagon a kegyelet iránt nem fogékony lakosok által
odahordott szemét. Pápai Szabó György lelkész kezdeményezésére, a Miniszterelnökség
támogatásával, 2014-15-ben megtörtént a temetőrész teljes rehabilitációja, 23 darab 19.
századi, ill. 20. sz. eleji míves kő és márvány síremlék került elő, egyenkénti regisztrálásuk,
archiválásuk megtörtént. Sokkal több értékes, művészettörténeti értékkel bíró síremlék volt itt,
sajnos ennyi maradt meg a háború és az ember pusztító munkája után. 2015 októberében
történt meg a zsidó sírkert átadása, újbóli felszentelése ökumenikus istentisztelet, ill. két
napos hálaadó ünnepségsorozat keretében. Valamennyi helyreállított sírról fotó és írásos
dokumentáció készült. A 4 milliós helyreállítási munkák 2015 tavaszán fejeződtek be, a zsidó
sírkert füvesítésre került, s térköves járda épült körülötte. Mivel a sírokon egyre több
odahelyezett kövecske, kavics található, ez is jelzi, hogy az ott nyugvó egykori velenceiek
még élő, megmaradt leszármazottai, vagy megemlékező, kegyeletüket kifejezni akaró hívek
és más látogatók is egyre többen megfordulnak a szép, helyreállított sírkertben. Az egész
református temető szépült e felújítással, s megszűntek a korábbi áldatlan állapotok. Istené
legyen ezért a hála!

6. Indoklás az értéktárba való felvétel mellett
Úgy a régi, mint az új református temető, a sírhelyek is nagy nemzeti értéket képviselnek,
nem csupán kegyeleti, hanem történeti aspektusból is!

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források):
http://acenter.hu/
www.velenceblog.com
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Velencei Helytörténeti Egyesület gyűjtései

8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe

III. Mellékletek

1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális dokumentációja

Fotó: www.velenceblog.com
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Fotó: www.visitvelenceito.hu
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Velencei Értéktár Bizottság
Velence, 2015. december 7.

6

