Velencei Értéktár

A Velencei Értéktár Bizottság 2016. január 18-i ülésén VÉB/2016/ 97 illetve 98 . határozatszám
alatt a Velencei Értéktár részének nyilvánította a

Drótszamár Kempinget
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: Kiss Eszter Zsófia
Levelezési cím: 2481 Velence Fő utca 29.
Telefonszám: 06-20-344-0775
E-mail cím: eszter0117@freemail.hu

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

Drótszamár kemping
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

épített

kulturális örökség
X turizmus és vendéglátás

sport

2481 Velence, Kemping u. 2.
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
„ Panoráma ” kemping ma „Drótszamár ” kemping
Az 1970 –es években történt Fő utcai kertek kisajátítását követően a Velencei-tó
mederkotrása /1977 – 1980 / és partfal kialakítása lehetővé tette, hogy a 80-as évek elején/ a
Fejér Megyei Albatours Idegenforgalmi Hivatal üzemeltetésében megnyitotta kapuit a
Panoráma Kemping.
Az építkezést a VHG építő csapata végezte. A munkálatok kb. 5 év alatt fejeződtek be.
A Velencei-tó észak keleti csücskében elhelyezkedő 9ha vízparti terület, mintegy 420
számozott áramvételi lehetőséggel ellátott lakókocsi és sátorhelyet tartalmazott / 100, 90, 80,
és 50 nm területekről van szó /, 2500 fő befogadására és 3 un.” sejtház „Házanként 3db 2
ágyas szoba 18 fő részére volt alkalmas.
Négy un. blokkra tagolódott az építési ütemnek megfelelően.
Négy kiszolgáló épület komplexum /minden blokk egy-egy női és ffi vizesblokkból, külön
főzőhelyiségekből és mosogatókból állt.
Ma már csak egy ilyen vizes blokk működik, a többit egyéb célokra használják!!! Az akkori
időszak legmodernebb technológiájával / minden blokkra szerelt napelemmel biztosította a
meleg vizet a fürdők részére, ma fával fűtik azt az egy még működő vizesblokk 5 ezer literes
tartályát.
A kemping területén 20 működő szolgáltató állt a vendégek rendelkezésére. Éttermek, bár kis
ABC-k, büfék, pecsenyések, újságos, souveniros, butik, palacsintás, lángosos, melegkonyhai
büfék, fodrász, masszőr, manikűr, pedikűr, és nem utolsó sorban heti 2 alkalommal orvos is
tartott ügyeletet, Dr Szabó Irén háziorvos személyében.
A recepció munkáját elsőkként az országban 1989 évben számítógépes program segítségével
történt a gyors és pontos bejelentkeztetés és számlázás.
A programot a Blatontours Rt. programozói és egy programozó matematikus segítségével,
Kiss Eszter Zsófia közreműködésével, aki ekkor a recepció gazdaságvezetője, majd
irodavezetője volt 21 évig. A nyári időszakban júni júli aug hónapokban 35 fő alkalmazott
gondoskodott a vendégek kényelméről.
Kempingvezető, irodavezető, programszervezők, gyermek animátorok, pénztárosok,
számítógép kezelők, fizető-vendéglátó ügyintézők, portások, éjjeliőrök, területre kísérők
/Platzmeisterek/, műszaki stáb , takarítószemélyzet , és mosónő személyében.
A kempinget 2000 évben értékesített az Albatours Rt tulajdonosa Fejér Megyei
Önkormányzat. A meghirdetett, eladásra több pályázó is jelentkezett, de a tulajdonosnak
természetesen a legmagasabb ajánlattevő felelt meg, függetlenül attól, hogy ez a cég egy
szállítmányozó cég volt, akinek semmi köze nem volt az idegenforgalomhoz, ami sajnos mára
be is igazolódott.
Azóta / 2000 évtől / szinte évente bérbe adja valakinek, akik szakértelem nélkül, csak a jó
bevétel reményében üzemeltetik ezt a gyönyörű és kivételes adottságokkal rendelkező
területet.

Ma egy vizes blokk és néhány mobilblokk, automata bejárati rendszer egy étterem egy
büfésor / abc, pecsenyés, zöldséges / a porta épületéből kialakított fagylaltozó és zöldséges
várja vendégeit.
Nagyon büszke volt a megye, és nem véletlenül hívták külföldön,
--ebben az időben minden Idegenforgalmi Szakkiállításon részt vett az Albatours
Idegenforgalmi Hivatal csapata.
- Nemzetközi Autós kempingnek, hogy a világ szinte minden részéről felkeresték ezt a
kempinget, melyet az akkori statisztikák is bizonyítottak. kb. 23-25 országból érkeztek
vendégek évente.

6. Indoklás az értéktárba való felvétel mellett
Nemzetközi mércével mérhető turisztikai objektum. Az új üzemeltető óta kissé esett a
színvonal.
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források):

8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe

III. Mellékletek

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

Fotó: Kovács Barnabás
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