Velencei Értéktár

A Velencei Értéktár Bizottság 2015. december 7-i ülésén VÉB/2015/ 46
határozatszám alatt Tóth Dávid sportteljesítményét 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:

Tóth Dávid
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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épített
X 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

Tóth Dávid
(kajak-kenu , Velence díszpolgára)

Tóth Dávid (Székesfehérvár, 1985. február 21. –) világbajnok, magyar kajakozó.
Hétévesen kezdte a kajakozást a Velencei-tavi Vízi Sportiskolánál (VVSI), majd 18 éves
koráig tartott ki a velenceiek mellett. Jelenleg a Vasas SC kajakosa.
2002-ben az ifjúsági Európa-bajnokságon ezüstérmes volt. 2003-ban az ifjúsági vb-ről
aranyéremmel térhetett haza. 2006-ban az U23-as kontinens bajnokságon szerzett ezüstérmet.
2008-ban Pauman Dániellel az Európa-bajnokságon K2 1000 méteren nyolcadikak lettek. Az
U23-as Eb-n negyedik helyen végeztek. 2011-ben a belgrádi Eb-n Kulifai Tamással K2 500
méteren hatodik volt. Az egység a szegedi vb-n világbajnok lett. A következő évben, az
olimpia miatt 1000 méteren próbáltak bekerülni a válogatottba, de ez nem sikerült. A kajak
négyesben indulhatott az Eb-n, mellyel ötödik lett, majd augusztusban a londoni olimpián
ugyanebben a számban ezüstérmet nyert.
A 2013-as Európa-bajnokságon négyesben (Tóth, Kulifai, Kammerer) bronzérmet nyert.
2012-ben Velence város díszpolgári címet kapott.
6. Indoklás az értéktárba való felvétel mellett
7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források):
http://www.nemzetisport.hu/
http://magyarhirlap.hu/
www. hu.wikipedia.org/wiki/
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8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe

III. Mellékletek

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

Fotó: www.feol.hu
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Fotó: www.boon.hu

Fotó: www.hir24.hu
Velencei Értéktár Bizottság
Velence, 2015. december 7.
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