JAVASLATI LAP
A Szabadkígyósi Értéktárba történő felvételéhez
I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI
1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Balogh József
polgármester
2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:
Név: Balogh József
Levelezési cím: 5712 Szabadkígyós, Lovas köz 2.
Telefonszám: 06-70/313-7838
E-mail cím: titkarsag@szabadkigyos.hu
II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI
1. A nemzeti érték megnevezése: Wenckheim kastély
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
 agrár- és élelmiszergazdaság

 egészség és életmód

 épített környezet

 ipari és műszaki megoldások

 kulturális örökség

 sport

 természeti környezet

 turizmus

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye: 5712 Szabadkígyós, Kastély 23.
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik
 települési

 tájegységi

 megyei

 külhoni magyarság

5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása:
Az ókígyósi Wenckheim kastély épületét Wenckheim Krisztina és férje Wenckheim Frigyes
kérésére a kor híres építésze Ybl Miklós tervezte. Az építkezés 1875-ben kezdődött, és 1879-re
elkészült a főépület. A kiszolgáló épület az istálló és a kocsiszín 1882-re épültek fel. A főépület
és a kiszolgáló épület egyaránt háromszintes. A pinceszint létesítésekor kitermelt föld
felhasználásával létesült az a mesterséges domb, amelyen az épület kiemelkedik a környezetből.
Az épület alapterülete kb. 1500 m2. A korabeli újságok, monográfiák elismeréssel írtak róla. Az
épületet Ybl neoreneszánsz stílusban álmodta meg. Egy kelet-nyugati hossztengelyű főépületből
és egy merőlegesen álló melléképületből áll. A két épületet nyitott folyosó köti össze. A déli
homlokzaton egy kerek torony helyezkedik el, mellette egy beugró, mely fölött egy emeleti
loggia van. A kastély északkeleti sarkához egy kupolával fedett kápolna csatlakozik. A kápolna
mellett magasodik a zömök, háromemeletes, sokszögű lépcsőtorony. A főépületet a
melléképülettel loggiaszerű, oszlopos árkádú folyosó köti össze, fölötte bábos mellvédű
terasszal. A főépülettől nyugatra található még a kelet-nyugat tengelyű istálló és kocsiszín. A
melléképület északi tengelyében volt a gázház, majd jégverem. A kastély építésével együtt
történt a park kialakítása is. Az épület és a parkja kedvenc kiránduló-és látogatóhellyé alakult.

A felújítást követően az eddigi évi kb. 12000-es látogatószám is növekedni fog. Az épület –
véleményem szerint – nem csak helyi értékként kezelendő.
6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:
Nagyon fontos ezt a régi épületet megmenteni az enyészettől, és új funkcióval ellátni.
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok,
multimédiás források) www.szabadkigyos.hu, www.wenckheim.hu, www.muemlekem.hu,
Wikipédia
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe: Kelt: Szabadkígyós, 2016. december 15.
…………………………………
Javaslattevő aláírása
III. MELLÉKLETEK
1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális-dokumentációja
2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, támogató és
ajánló levelek
3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó hozzájáruló
nyilatkozat

