Velencei Értéktár

A Velencei Értéktár Bizottság 2015. november 9-i ülésén VÉB/2015/2 határozatszám alatt a
Velencei Értéktár részének nyilvánította a
Cápa Vendéglőt .
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: Simon Károly József
Levelezési cím: 2481 Velence, Diófa u. 3.
Telefonszám: 06 70/ 257 32 51
E-mail cím: simon.karoly.jozsef@gmail.com

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

Cápa vendéglő
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
agrár- és élelmiszergazdaság
környezet
ipari és műszaki megoldások
természeti környezet

egészség és életmód
kulturális örökség
turizmus és vendéglátás

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye
2481 Velence, Balatoni út 25.

X épített
sport

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

Cápa Vendéglő

A Cápa étterem jellegzetes épülete a Velencei-tó felé néz, mint egy felhúzott sisakrostély,
vagy mint egy nyitott szem.
1964-ben Makovecz Imre tervei alapján készült, egy harcsa nyitott száját stilizálja. Ez az
épület volt Makovecz elő magyarországi terve.
Az épület a Velencei-tó mellett elhaladó országút oldalán húzódó földpartba épült. A kötött
lösztalajban sávalapozáson kisméretű téglából épültek az épület falai. A magyar paraszti
építészet, az organikus építészet és magyar népi építészet megújulása is érződik benne.
Magasföldszinti éttermébe hosszú lépcsősoron lehet feljutni. (amelyen – fogadásból - lóval
ment fel egy katonatiszt) – mesélik a helybéliek. Hatalmas étterme a tóra néz, szép kilátással.
A tér nagy előkerttel bővült. Az alsó szinten borozó működik. Az épület előtt megfelelő nagy
méretű parkoló található.
Sajnálatos módon ma fitness terem működik az étterem helyén.
6. Indoklás az értéktárba való felvétel mellett
Híres tervezője és várostörténeti jelentősége miatt javasoljuk.

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források):
www.velenceito.hu
www.etterem.hu
www.makovecz.hu
Velencei Helytörténeti Egyesület gyűjtései
www.makoveczmakon.iwk.hu/makovecz-muvei/
www.wikimapia.org

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

Velencei Értéktár Bizottság
Velence, 2015. november 16.

