Velencei Értéktár

A Velencei Értéktár Bizottság 2016. január 18-i ülésén VÉB/2016/ 95 határozatszám alatt a
Velencei Értéktár részének nyilvánította a

Ludmann Gyűjteményt
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:

Velencei Helytörténeti Egyesület - Ludmann-gyűjtemény
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
agrár- és élelmiszergazdaság
környezet
X ipari és műszaki megoldások
természeti környezet
3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye

egészség és életmód

épített

kulturális örökség
turizmus és vendéglátás

sport

2481 Velence, Tópart u. 52.
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

Velencei Helytörténeti Egyesület - Ludmann-gyűjtemény

Macskásiné Kiss Márta 2014-ben adományozta Ludmann János és felesége gyűjteményét a
Velencei Helytörténeti Egyesületnek.
Ludmann János halála után velencei házuk rossz állapota miatt 2015-ben lebontásra került. Az
abban található régi szerszámok, használati tárgyak, bútorok egy részét a Velencei
Helytörténeti Egyesületnek adták.
A hagyatékban található – többek között – mérleg, asztal, rosta, szőlőművelő szerszámok,
nádvágó kasza, lókefe, fagereblye, furdancs, vesszőkosár, váza, bögrék, tányérok, régi súlyok,
kávéfőző, fedők, merőkanál, párnahuzat, ágyterítő, fali polc, fonott boros üveg, tejes kanna,
függönyök, terítők.
Lásd a leltár ív.

6. Indoklás az értéktárba való felvétel mellett
A Ludmann család hagyatéka segít megismerni és megőrizni Velence múltját, emlékeit.

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források):
www.helytortenet.eoldal.hu

8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe

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

Fotó: Macskásiné Kiss Márta (a képen: Ludmann János, felesége és lánya)
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