Velencei Értéktár

A Velencei Értéktár Bizottság 2015. november 9-i ülésén VÉB/2015/25
határozatszám alatt a Velencei Korzót 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:

Velence Korzó sétány és épület
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
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X épített
sport

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye
2481 Velence, Tópart u. 47.
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 kapuja projekt ötlete már 2006-ban megszületett, majd 2008-ban az Európai
Unió, a Magyar Állam, valamint Velence Város közös támogatásával és finanszírozásával
elkezdődött a beruházás megvalósítása.
A kor kihívásainak megfelelően tervezték és építették, majd tudatos fejlesztési koncepció
eredményeként 2014. május 30-án került átadásra a Velencei-tó kapuja, Velence Korzó
Szolgáltatóház.
A Velencei-tó Kapuja Velence Korzó egyre inkább olyan közösségi élettérré válik, ahol
megvalósul az egyensúly a vásárlás és szórakozás, a munka és a pihenés között, ahol a
családok, barátok, üzleti partnerek közös élményekkel gazdagodhatnak.
Ez a projekt Velence-déli területének megújulását hozta oly módon, hogy a természeti
vonzerő - a Velencei-tó - minőségi idegenforgalmi attrakcióval és szolgáltatásokkal
kapcsolódik össze, melyekhez a Velence Korzó területén színvonalas programok társulnak.
A Velencei-tó Kapuja a térség lakosságának és az ide látogató turisták igényein alapuló,
egyedi és formabontó elképzelés alapján megtervezett többcélúan hasznosuló centrum.
Néhány adat:
•
•
•

3.500 nm lidós–homokos part a szabad strandhoz,
5.500 nm szolgáltatóház,
ebből 2.735 nm az üzletek területe.

A 20 hektáron kialakított kereskedelmi, szórakoztató és turisztikai központ egyszerre
nyújtja egy városközpont, egy közösségi- és rendezvénytér, egy sétálóutca, szolgáltatóház,
egy igényes és modern szabad strand, rekreációs szabadidős tér esszenciáját. A modern
épületet igényes park veszi körül (17 ezer m2).
Kiemelt figyelmet fordítunk a Velencei-tó és környéke kulturális életének fejlődésére.
Lehetőségeink szerint állandó fórumot kívánunk biztosítani a hazai kulturális élet ismert
és elismert szereplőinek, ezzel is hozzájárulva a közösségi-szellemi élet kibontakozásához
Velencén.

6. Indoklás az értéktárba való felvétel mellett
Újkori építmény, a turizmus kiszolgálására.
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Várostörténeti jelentősége van.

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források):
http://www.velencekorzo.hu/
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe
http://www.velencekorzo.hu/
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III. Mellékletek

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

Velencei Értéktár Bizottság
Velence, 2015. november 16.
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