Velencei Értéktár

A Velencei Értéktár Bizottság 2015. december 7-i ülésén VÉB/2015/ 62 illetve
63. határozatszám alatt a tóparti hőlégballonozást, mint turisztikai
tevékenységet 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: 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:

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

egészség és életmód
kulturális örökség
X turizmus és vendéglátás
1

épített
sport

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye
2481 Velence
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik
X települési
magyarság

tájegységi

megyei

2

külhoni

5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása

Hőlégballon
A Velencei-tó az egyik legideálisabb hőlégballonos fel és leszállóhely Budapest közelében. Itt
jók a légköri viszonyok, és bármerre is megy a ballon, van jó leszállási lehetőség. Nem is
beszélve az alatta elúszó gyönyörű táj és a tó fenséges látványáról.
A ballonok 5 - 7 személyesek, azaz 4 - 6 utas és egy pilóta fér el bennük. Nagyobb csapat
„reptetésére” is van lehetőség, akkor több ballon száll fel egyszerre.
A sport népszerűségét mutatja a minden évben a Velencei-tónál megrendezett Nemzetközi
Hőlégballon Karnevál. Az Agárdi Parkerdőből indul a verseny, de itt egész napos program
várja a látogatókat: kirakodóvásár, gyermekműsorok, színpadi programok, sörsátor,
honvédségi és rendőrségi bemutatók, helikopteres utas repültetés, autó és motorkerékpár
kiállítás, szimulátorok.

6. Indoklás az értéktárba való felvétel mellett

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

8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe
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III. Mellékletek

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

Velencei Értéktár Bizottság
Velence, 2015. december 7.
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