Velencei Értéktár

A Velencei Értéktár Bizottság 2015. december 7-i ülésén VÉB/2015/ 61.
határozatszám alatt a Velence SE-t 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:

Velence SE (Futball)

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
agrár- és élelmiszergazdaság
környezet

egészség és életmód
1

épített

ipari és műszaki megoldások
természeti környezet

kulturális örökség
turizmus és vendéglátás

X 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

Futball
Velence futball csapata több évtizedete megszakítás nélkül szerepel a megyei foci
sportéletben. Megyei első és másodosztályban szerepelt a csapat, sikerét mutatja a
többszörösen szerzett érmek.
Legnagyobb sikertörténete: A velencei focicsapat 1975. február 16-át megelőzően éveken
keresztül a Fejér megyei II. osztály mezőnyében vitézkedett, de kiugró eredményekkel nem
büszkélkedhetett. Az MNK azonban meghozta a várt kiugrást, melyről a kiscsapatok
álmodtak. A Velence az Agárd, Dinnyés, Martonvásár csapatát is legyőzte. Ez különösebben
azonban senkinek nem tűnt fel, viszont amikor az NBIII listavezetője az NB I-es játékosokkal
felálló KOMÉP maradt alul a tópartiak ellen, sokan felkapták a fejüket. A következő
fordulóban a zalaegerszegi TE került a velenceiek útjába. Ekkor megmozdult a tókörnyék
focit szerető szurkolótábora, s közel kétezer néző buzdította a csapatot. A csapat vereséget
szenvedett, de erre minden játékos és szurkoló szívesen emlékszik vissza.
2015-ben a megyei első osztályú labdarúgó bajnokságot második helyen zárta Velence
csapata. A második helyért nagy küzdelem folyt Velence és Mór között, a 25. fordulótól a
bajnokság befejezéséig egyforma pontszámmal rendelkezett a két csapat, de a Velence eggyel
több győzelmet szerzett és ez a tópartiak számára a győzelmet jelentette.

6. Indoklás az értéktárba való felvétel mellett

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források):
http://www.magyarfutball.hu/
http://velencese.mindenkilapja.hu/
www.velence.hu
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8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe

III. Mellékletek

1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális dokumentációja
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Fotó: www.magyarfutball.hu

Velencei Értéktár Bizottság
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Velence, 2015. december 7.
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