Velencei Értéktár

A Velencei Értéktár Bizottság 2016. január 18-i ülésén VÉB/2016/ 75. határozatszám alatt a
Velencei Értéktár részének nyilvánította a

A Velencei zenés nyári estéket
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:

Máté G. Péter

Levelezési cím:

2484 Agárd, Árpád u. 109.

Telefonszám:

30/9867-121

E-mail cím:

emgepe@t-online.hu

II. A nemzeti érték adatai
1. Nemzeti érték megnevezése:
Velence város születésnapja
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
X kulturális örökség
turizmus és vendéglátás

épített
sport

2481 Velence Korzó
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

1997-ben Velence nagyközség képviselőtestülete egy kétnapos, az augusztus 20-i nemzeti
ünnephez kötődő szórakoztató zenei programsorozat megrendezéséről döntött. A többnyire az
ünnepet megelőző két, vagy három napban sorra kerülő eseményt, amelynek a kezdetektől,
hosszú ideig meghatározó része volt a Nemzetközi Fúvószenekari és Mazsorett Nap, majd
2005-től a Nemzetközi Néptáncest, első alkalommal 1998 augusztusában rendeztette meg
Velence nagyközség önkormányzata.
2004-ben Velence nagyközség várossá vált. Ettől kezdve a műsorfolyam alkalmával
ünnepelte a város lakossága és a tóparti településre látogató üdülőközönség a várossá válás
évfordulóját.
Az esemény a kor igényei szerint folyamatosan változott. Másfél évtizedig központi eleme
volt a fúvószene és a mazsorettek műsora, majd a Velencei Zene és Tánc napja váltotta fel
ezeket a programot. Ugyancsak hagyományossá vált a Velencei Nemzetközi Néptáncest,
amelyen többnyire a székesfehérvári Királyi Napokon szereplő együttesekből mutatkozott be
négy táncegyüttes, de több alkalommal is a százhalombattai Summerfest folkfesztivál
résztvevői közül érkeztek Velencére a világ sok tájáról együttesek táncaikkal.
A rendezvény helyszíne eleinte a tóparti Ezüstparkolóban felállított rendezvénysátor és
környezete volt, majd a Velencei-tó Kapuja építkezés miatt időlegesen átkerült az Északi
strandra. Megnyitásától, vagyis 2014-tól a Velence Korzó ad helyet Velence Város
Születésnapi Vigaszságának, amelynek 2004 óta a leglátogatottabb és elengedhetetlen része
az eseményzáró tűzijáték is.

6. Indoklás az értéktárba való felvétel mellett
A 2004 óta tartó ünnepség sorozat részévé vált a városnak. Amióta újra a városközpontban
kerül megrendezésre, az egyik leglátogatottabb rendezvényünk lett. Az idősebbek még mindig
a város „búcsújaként” tartják számon. A három vagy négy napos ünnep miatt sok
elszármazott családtag is hazalátogat.

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
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