Velencei Értéktár

A Velencei Értéktár Bizottság 2016. január 18-i ülésén VÉB/2016/ 92 határozatszám alatt a
Velencei Értéktár részének nyilvánította

Richter Ferenc életművét
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: Cserny Etelka
Levelezési cím: 2481 Velence, Fő u. 79.
Telefonszám: 06 30/ 971 71 43
E-mail cím: -

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

Richter Ferenc kőfaragó és kőszobrász mester munkássága
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
agrár- és élelmiszergazdaság
környezet
ipari és műszaki megoldások

egészség és életmód
X kulturális örökség

épített
sport

természeti környezet

turizmus és vendéglátás

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye
2481 Velence, Ország út 82.
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

Richter Ferenc kőfaragó és kőszobrász mester munkái

A család több emberöltőn át közel állt a faragáshoz, édesapja is szobrászművész volt.
Velencén 1974-ben iparigazolványt váltott kőfaragás, kőszobrász, műkőkészítés szakmákban.
Azóta egyazon telephelyen folytatja tevékenységét. A vállalkozást családi összefogással
irányítja évek óta sikeresen. Felesége, Erzsébet a vállalkozással összefüggő adminisztrációs
teendőket végzi. Fiával, Zoltánnal - aki szintén kőfaragó mester - végzik a kőfaragást,
kőszobrászatot, műkőkészítést. A családi összefogás és a közös munka biztosíték hosszú
távon a kitűnő minőségre és megbízhatóságra.
Eddigi munkája elismeréséül 2006-ban aranykoszorús mester kitüntető címet kapott.

6. Indoklás az értéktárba való felvétel mellett
Richter Ferenc Kőszobrász és Aranykoszorús Kőfaragó mester. Szakmáját művészi szinten
gyakorolja. Rendszeresen részt vesz a városban történő felújítási munkákban. Szívesen és
gyakran végez önkéntes munkát a város érdekében. (Pl. emléktáblák felújítása, Orbán szobor,
Vén borász szobor, Nepomuki Szent János szobor, kereszt felújítása.)

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források):
Velencei Helytörténeti Egyesület gyűjtései
www.kozterkep.hu
www.velence.hu
http://www.velenceitonal.hu/

8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe
http://www.richterko.hu/

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

Velencei Értéktár Bizottság
Velence, 2016. január 18.

