Velencei Értéktár

A Velencei Értéktár Bizottság 2016. január 18-i ülésén VÉB/2016/ 87 határozatszám alatt a
Velencei Értéktár részének nyilvánította a

A Fő utca 29 alatti lakóházat
A döntés az alábbi javaslat alapján született meg:

I. A javaslattevő adataiű
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:

Lakóház
2. 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
kulturális örökség
turizmus és vendéglátás

X épített
sport

2481 Velence, Fő u. 29., Hrsz.: 1065/1.
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

Lakóház
Népi lakóház. Oldalhatáron álló, tornácos cserépfedéses parasztház; az utcai homlokzat és a
fedés átépített, kő-vaskerítéssel.
Három osztatú ház, ahol a helyiségek egymás mögött, egyenes vonalban, egy tengelyre fűzve
épültek.
A falak 60 cm vastagságúak, döngölt sárfal és vályogtégla építésű.
A központi helyiségek a konyhából nyíltak (első szoba, hátsó szoba), a többi helyiség (kamra,
istálló - lebontva) a nyitott folyosóról nyílt. A hátsó telekrész új házrésszel bővült.
A kamrák és az ólak, valamint egyéb mellékhelyiségek a szemközti oldalon sorakoznak.
A belső tér erősen átépített. (Valaha nyitott kéményes volt.)

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

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források):
Velencei Helytörténeti Egyesület gyűjtése
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

Fotó: Bognár Adél

Fotó: Bognár Adél
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