Velencei Értéktár

A Velencei Értéktár Bizottság 2015. december 7-i ülésén VÉB/2015/ 55.
határozatszám alatt az adventi gyertyagyújtást 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: Galambos Györgyné
Levelezési cím: 2481 Velence, Panoráma út 54.
Telefonszám: 06 70/ 629 08 94
E-mail cím: galambosne.marika@gmail.com

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

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

egészség és életmód

épített

X kulturális örökség
turizmus és vendéglátás

sport
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3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye
2481 Velence, Tópart u. 47., Velence Korzó
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik
X települési
magyarság

tájegységi

megyei
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külhoni

5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása

Adventi gyertyagyújtás hagyománya

Az adventi gyertyagyújtás hagyományát Velencén a Velencei Helytörténeti Egyesület kezdte
el megvalósítani.
A Velencei Helytörténeti Egyesület 2012-ben hirdette meg először a közös adventi
gyertyagyújtás lehetőségét. 2013-ban már négy időpontban és öt helyszínen jöttek össze
barátok, ismerősök és – ami a legfontosabb – ismeretlenek, hogy forralt bor és néhány szem
sütemény mellett meggyújtsák a várakozás, az ünnepre készülés gyertyáját. Jó volt egy rövid
időre megállni a karácsonyi sürgés-forgásban, és érdeklődéssel, barátsággal, vidáman fordulni
a másik ember felé. Bárcsak több időt szánnák a baráti beszélgetésekre az év közben is! Mivel
az advent első két hétvégéjén volt a kedves, vidám összejövetel, több helyszínre is el tudtak
menni az érdeklődők.
2015-ben már új helyszínen, a Velence Korzóban került megrendezésre, Velence város
ünnepévé vált. Minden advent vasárnap programokkal, vásárral és közös gyertyagyújtással
várták az érdeklődőket. A Velencei Helytörténeti Egyesület, valamint a nyugdíjas klubok
forró teával, punccsal és süteménnyel várták a szereplő gyerekeket és a beszélgetni vágyókat.
2015-ben állította a város először betlehemet, amelyet a gyertyagyújtáskor mutatott be a
városlakóknak.
A Meszleny – Hauszmann – Gschwindt kastély udvarán állt az évszázados hársfa, amelyet
Kossuth - fának hívott a falu. Kossuth Lajos felesége, Meszleny Terézia volt, így a családi
látogatások alkalmával Kossuth sokszor megpihent alatta. A kastély akkor még a Meszleny
család tulajdona volt.
2014 nyarán egy hirtelen vihar kidöntötte a vénséges fát.
A Kossuth - fa tovább él, használható ágaiból készültek a Betlehemi figurák – a Helytörténeti
Egyesület kérésére –, melyet Galambos László velencei amatőr fafaragó készített el.
A betlehemi házat a Natura Velence Kft. készítette.

Mindhárom egyházi felekezet képviselője áldást mondott és a város vezetőjével együtt
gyújtotta meg a gyertyát.

6. Indoklás az értéktárba való felvétel mellett
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A közösségi élet egyik fontos lehetősége. Hagyományteremtő jelentősége van.

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források):
www.helytortenet.eoldal.hu
http://www.velencei-to.hu/
http://www.port.hu/adventi_vasar_es_gyertyagyujtas_a_velence_korzon
http://velenceito.info/
www.velence.hu

8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe
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III. Mellékletek
1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális dokumentációja

Fotó: www.helytortenet.eoldal.hu

Fotó: www.helytortenet.eoldal.hu
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Fotó: www.helytortenet.eoldal.hu
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Fotó: www.helytortenet.eoldal.hu

Velencei Értéktár Bizottság
Velence, 2015. december 7.
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