Velencei Értéktár

A Velencei Értéktár Bizottság 2015. november 9-i ülésén VÉB/2015/20
határozatszám alatt a Velencei-tó tópartját a Velencei Értéktár részének
nyilvánította .

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 70/629 08 94
E-mail cím: galambosne.marika@gmail.com

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

Velencei-tó, tópart
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
agrár- és élelmiszergazdaság
környezet
ipari és műszaki megoldások
X természeti környezet
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egészség és életmód

épített

kulturális örökség
turizmus és vendéglátás

sport

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye
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 Velencei-tó Magyarország harmadik legnagyobb természetes tava. Kedvező természeti és
földrajzi adottságainak, valamint a mederszabályzásnak köszönhetően a Balatonhoz
hasonlóan hazánk legkedveltebb üdülőhelyeinek egyike.
Területe 26 km², a felület harmada nádassal borított. A napsütés hatására, valamint a sekély,
átlagosan 1,5 m-es mélysége miatt Európa egyik legmelegebb tava: a víz hőmérséklete
elérheti a 26-28 °C-ot is.
A Velencei-tó ásványi anyagokban (nátrium és magnézium) gazdag, kiváló vize a kimerült
szervezetet felfrissíti, regenerálja. A fürdésen kívül a reumatikus fájdalmak enyhítésére is
alkalmas.
A Velencei-tó minden közlekedési eszközzel egyszerűen és kényelmesen megközelíthető és
minden évszakban teljes értékű élményt tud nyújtani.
„Megszokott és közhely, de éppen ezért igazság, hogy ami legközelebb fekszik hozzánk, azt
legkevésbé ismerjük. Így vagyunk a velencei tóval. Erről eddig az volt a fogalmunk, hogy
nádtól borostás szaggatott víztükör. Azután meg az, hogy elsietünk mellette, hogy vagy
Budapestre, vagy a Balatonra fussunk.”
Amit József Ferenc királyi herceg majd száz esztendővel ezelőtt lejegyzett, részben
napjainkban is aktuális. Leginkább abban, hogy sokan mennek el úgy a Velencei-tó mellett,
hogy valójában nem is ismerik azt a sokszínű, igen változatos gazdagságot, amit ez a
vízfelület és közvetlen környezete nyújtani tud. Pedig az elmúlt évek tudatos fejlesztései
igencsak megérdemlik a kiemelt figyelmet, ezeknek köszönhetően ugyanis a tó és a körülötte
lévő települések egész évben – és minden időjárási körülmények között – teljes értékű
kikapcsolódást és pihenést tudnak nyújtani az idelátogatóknak.
A Velence Korzó megépülésével modern fürdőhellyé vált. Nagyon kedvelt a környékbeliek
körében. Turisztikai szempontból jelentős kirándulóhely, számos sportlehetőség van. A
termálfürdő megépülésével télen is látogathatóvá vált.

6. Indoklás az értéktárba való felvétel mellett
Helyi jelentőségű természeti érték.
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7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források):
Velencei Helytörténeti Egyesület honlapja (www.helytortenet.eoldal.hu)
Kupi László: Város volt, város lett
www.velence.hu

http://www.velenceito.hu/
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III. Mellékletek

1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális dokumentációja
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Velencei Értéktár Bizottság
Velence, 2015. november 16.
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