Velencei Értéktár

A Velencei Értéktár Bizottság 2016. január 18-i ülésén VÉB/2016/ 99-100 határozatszám alatt a
Velencei Értéktár részének nyilvánította a

Gólya Villaparkot
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
Levelezési cím: 2481 Velence, Fő utca 29.
Telefonszám: 06 20/3440775
E-mail cím: eszter0117@freemail.hu

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

Gólya villapark

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

egészség és életmód

épített

kulturális örökség
X turizmus és vendéglátás

sport

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye
2481 Velence, Kemping utca 6.
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
Gólya Villapark Kft 2481 Velence Kemping u 6

997/5 hrsz

A Velencei-tó északkeleti csücskének festői környezetében építették fel a környék, de
bátran mondhatom az ország egyik akkor egyedülálló
nyaraló parkját, a „ Gólya
Villaparkot „ .
Az első kapavágás 1999. novemberében kezdődőt el, az utolsó simítások 2002 május végén
értek véget. Ekkor már teljes kapacitással kezdett működni, holland vendégek sokasága töltött
itt sok kellemes napot a velencei-tó partján.
Az akkori építési előírásokat maximálisan figyelembe véve a vízpart mentén a kötelező
vízparti távolságot elhagyva , 1ha területen helyezkedik el a Gólya Villapark.
A kronológiai felsorolásokhoz, hozzátartozik az a tény, hogy a 80-as 90.-es években a
Velenceit –tó a holland vendégek paradicsoma volt.
Így találta meg az akkor Velencén az Albatours Panoráma Kemping- ben már 10 éve
vendégek beutaztatásával foglalkozó a Cam - Rec utazási iroda Joop Buiting úr az
Önkormányzat tulajdonában lévő , akkor még nagyon elhanyagolt állapotban lévő gazos,
törmelékes, szemetes területe, roncs busz és tákolmányok sokasága körében, aki fantáziát
látott benne. Ő hozta ide a befektetőt: Huub Gerritsen úr személyében.
A Velencei-tó 1977 évben történt iszapkotrása alkalmával
feltöltötték a a tó fenékből nyert iszappal.

a tó sekély partszakaszát

Ilyen feltöltött területen építették fel speciális cölöpözési technológiával a villa valamennyi
épületét . A 27 villa építése 3 ütemben történt , először 3 majd 6 illetve 18 épület .
Valamennyi azonos nagyságú ( 60 m2 alapterületű ) és berendezésű, villánként 8 személy
befogadására alkalmas egész évben használható tégla épületekből áll. Ablakai és teraszai a
tóra néznek.
Minden ház 4 hálószobával, 2 fürdőszobával – (egy kádas – egy zuhanyzós) toalettekkel - a
nappali egybeépítve étkezővel, egy kompletten felszerelt konyhával , 2 terasszal , várja
vendégeit. A Kft által kiépített partszakaszon, műanyag csónakok, kisebb vitorlások kikötése
és természetesen fürdőzésre is alkalmas az un. lidós part rész.
A hozzá tartozó parkban gyermekmedence, szabadidős tevékenységek eltöltésére alkalmas
strandröplabda, kosárlabda pályák, ping-pong asztalok állnak a vendégek rendelkezésére.

6. Indoklás az értéktárba való felvétel mellett
A villapark jelentős az idelátogató vendégek ellátásában. Nívós férőhelyeket biztosít.

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

Velencei Értéktár Bizottság
Velence, 2016. január 18.

