Velencei Értéktár

A Velencei Értéktár Bizottság 2016. január 18-i ülésén VÉB/2016/ 111-112. határozatszám alatt a
Velencei Értéktár részének nyilvánította a

(volt) Halmi kocsmát
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: 06-70/6290894
E-mail cím: galambosne.marika@gmail.com

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

Robinson ház
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, Templom köz
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

Halmi kocsma
Eredeti funkciója az országút melletti fuvarosszálló volt. Később kocsma lett. Velencei idősek
úgy emlékeznek, az volt a „Halmi”- kocsma. Elbeszélések szerint egy francia hadifogoly egy
freskót festett falára ai I. világháború idején.Számos más, alkalmibb célt is szolgált az idők
folyamán.

1. ábra: A fuvarosszállás eredeti formájában az 1884-es kataszteri térképen

Forrás: www.velenceblog.com

A rendszerváltás után bolt lett. Az ekkor „Robinson”-nevet viselő boltot a kilencvenes évektől
az új évezred első évtizedéig Tóth Zoltánék vezették. Ma éppen ezen a néven ismerik
legtöbben.

6. Indoklás az értéktárba való felvétel mellett
Várostörténeti jelentősége van, bár évek óta üresen áll. A mai 80 évesek Halmi kocsma néven
ismerik. A 60-70-es években sok velencei színdarab helyszíne volt.

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források):
www.velenceblog.com

8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe

III. Mellékletek

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

Fotó: anikobutor.freewb.hu
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