Velencei Értéktár

A Velencei Értéktár Bizottság 2016. január 18-i ülésén VÉB/2016/ 101. határozatszám alatt a
Velencei Értéktár részének nyilvánította a

Bence-hegyi kilátóteraszt és környékét

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: Salacz Nóra
Telefonszám: 06 30 411 47 21
E-mail cím: nora.salacz@gmail.com

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

Bence-hegyi kilátóterasz és környéke

A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
agrár- és élelmiszergazdaság
környezet
ipari és műszaki megoldások
természeti környezet
3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye

egészség és életmód

épített

kulturális örökség
turizmus és vendéglátás

sport

2481 Velence
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

A Bence-hegy 210 méter magasan tűnik ki a vulkanikus Velencei-hegységből a tó partján. A
hegytető parkolójának koordinátái: N47 14.886 E18 37.575.
A kilátópontról körpanoráma látható. Érthető, hogy nagyon sokan felkeresik, ha csak néhány
percre is.
Egykori hangulatát Polgárdy Géza (Velencei-tó és a Velencei Hegység Útikalauz 1938)
remekül érzékelteti, így ír a Bence-hegyről: „A szűk, kacskaringózó szekérút szőlők és
földbevájt pincék között halad s több kőfejtő érintése után kiérve a szőlők közül, kopár
vidéken át halad tovább a kocsiút, melynek legmagasabb pontjáról visszatekintve igen szép
kilátásban van részünk: délre az előttünk fekvő völgyben a Velencei-tó tükre csillog a
napfényben, ÉK-re az egyedülálló Csúcshegy (268 m), ÉNY-ra pedig a Meleghegy tömege
fog körül bennünket, s Északra a nadapi templom tornya látszik ki.”
Érthető, hogy az egykori Szőlőhegy tetejére már a 60-as években terveztek kilátót az akkori
turisztikai fejlesztések keretén belül. Így került oda az a leselejtezett olajfúrótorony, melyet az
Országos Kőolaj és Földgázipari Tröszt adományozott. Eme kilátó 1965 és 1988 közt állt a
hegy tetején és vált Velence szimbólumává, talán épp tájba nem illő mivolta miatt.
Lerobbantását követően (életveszélyessé vált egy idő után) több kísérlet volt új kilátóra, több
pályázati kör is lement. Ezek azonban anyagi okoknál fogva, meghiúsultak. 2015-ben, a régi
kilátó 50 éves évfordulója kapcsán azonban egy nagyszabású építészeti ötletbörze vette
kezdetét, mely minden idők egyik legsikeresebb építészeti pályázata volt. 156 munka érkezett
be, még Erdélyből is jöttek javaslatok. Ezen anyagból került ki a győztes, mely 2016-ban terv
szerint felépül: Kruppa-Merkel építész páros pályázata. (ld csatolt file)

6. Indoklás az értéktárba való felvétel mellett
Mindig is az egyik legszebb kilátópont a Velencei-tóra, melyet alátámaszt a Travel Guide
Hungary Legszebb kilátóhelyek felsorolása is (2015 március 20), kilencedik a Bence-hegy
országosan, innentől kezdve esetleg megyei értéktárba való felvétel is javasolható:
http://travelguidehungary.blog.hu/2015/03/20/a_legszebb_kilatok_magyarorszagon
Korábban már volt itt kilátó, újabb tervek szerint lesz, ld. csatolt Fejér Megyei Hírlap cikk

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források):
Salacz Nóra: 50 éves a régi Vörösmarty-kilátó kiállítás szervezőjének anyaga

8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe

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