Velencei Értéktár

A Velencei Értéktár Bizottság 2016. január 18-i ülésén VÉB/2016/ 96 határozatszám alatt a
Velencei Értéktár részének nyilvánította a

Szórády 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 - Szórády-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
kulturális örökség
turizmus és vendéglátás

épített
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 - Szórády-gyűjtemény

2013-ban Velence városa egy 221 darabból álló igen értékes, teljes mezőgazdaság és néprajzi
gyűjteményt kapott ajándékba.
Az ajándékozók: Dr. Magyar Józsefné, született Pajor Zsuzsanna
és testvére, ifjabb Pajor János.
Nagybátyjuk, Szórády András, egy fél életen át gyűjtött, muzeális
értékű gyűjteményt hagyott az ajándékozókra, amit az örökösök teljes egészében
Velence Városnak ajándékoztak. Megtehették volna, hogy részletekben értékesítik,
de ragaszkodtak, hogy egyben maradjon, hiszen így igazi érték.
Ki is volt Szórády András?
Tősgyökeres velencei, itt született 1928 januárjában.
Édesapja id. Szórády András, a háború előtt a falu bírája volt. Nagyon megbecsült,
igen tisztelt, jómódú középparasztként élt Velencén. Sok állata, szép gazdasága volt, a
mintát itt tanulta Szórádi András. Munkáját országos szinten is elismerték.
Édesanyja: Posvai Julianna.
Egy testvére volt, Szórády Juliska, aki Dr. Pajor János hitveseként, jó testvér,
és jó szomszédként segítette idősebb korában. (Juliska volt az egyik híres velencei előadás
főszereplője, a „Férjhez megy a bíró lánya„ című színdarabban.
Szórády András a Földmunkát Gépesítő Vállalatnál dolgozott, majd a
Kápolnásnyéki MGTSZ-ben volt anyagbeszerző. Nagyon sokat olvasott.
Idősebb korában kezdte a gyűjtést, édesapja mezőgazdaság-szeretetét felidézve.
Eleinte a már nem használatos eszközöket gyűjtötte, később tudatosan kereste
a régi használati tárgyakat, eszközöket. A nagyméretű eszközökről (Pl. nádkasza vagy szekér)
kicsinyített maketteket készített, melyek a gyűjtemény részei. Ezért tudjuk most
megmutatni gyermekeinknek, milyen is volt a nádkasza, hogyan használták.
Minden - a ház körül használatos tárgyat gyűjtött, vasalókat, mozsarakat, vajköpülőket,
a kenyérsütés eszközeit.
Van itt rokka, tiloló, petróleum lámpa. A földműveléssel kapcsolatos
eszközök szinte hiánytalanok. (Pl. cukorrépa ásó, szőlőültető .) Legtöbb
az állattartáshoz szükséges, speciális célszerszám, a bika vezetőtől a silókaszáig minden.
Keze nyomát őrzik, az aprólékos pontossággal lekezelt, megóvott, különleges ló-zablák,
lőcsök és szerszámok. Nem utolsó sorban a halászattal és a nádfeldolgozással
kapcsolatos szerszámok, ami létkérdés volt valamikor Velencén.

A gyűjtemény Velence város tulajdona, kezelője a Velencei Helytörténeti Egyesület. Lásd
leltár szerint.
6. Indoklás az értéktárba való felvétel mellett
A gyűjtemény hű képet ad Velence régi mezőgazdasági eszközeiről. A fiatalok megismerhetik
az eszközöket és használatukat a gyűjteményen keresztül. Muzeális jellegű gyűjtemény.

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

Fotók: www.helytortenet.eoldal.hu
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