Ipolyi Arnold
„Őrízzük emlékeinket, gyűjtsük össze maradványainkat és töredékeinket, nehogy végleg
elvesszenek, s azáltal is üresebb legyen a múlt, szegényebb a jelen és kétesebb a jövő.”
A levéli önkormányzat a Fő utca 2. szám alatti, helyi védelem alatt álló ház megvásárlásával megteremtette a lehetőségét egy helytörténeti múzeum létrehozásának. Az épületet működtetésre átadta Levél Barátainak Egyesülete részére, hogy az egyesület helytörténeti gyűjteményét ott helyezze el és mutassa be.
Az épület és a gyűjtemény nagyszerű egységben mutatja be a hajdani jómódú német nagygazdák (Heidebauerek) polgárosodott életét. Ezt kívánta kifejezni a Sváb Ház elnevezéssel
is.
A Sváb Ház helytörténeti gyűjtemény és kiállítási tér. Már most is nagyon sok tárgyi emlék,
használati tárgy, dokumentum, fotó, stb. gyűlt össze, de biztosan van még sok régi holmi a
padlásokon, pincékben, fészerekben, amelyeknek már múzeumban lenne a helye.
Ezért kérünk mindenkit, hogy ha van a háznál olyan régi tárgy, amit szívesen felajánlanak
erre a nemes célra, juttassák el a hozzánk, vagy jelezzék a szándékot, és mi elmegyünk a tárgyakért Önökhöz. Az adományozók nevét megőrizzük.
Várunk többek között:
- használati tárgyakat a lakásból (szőttesek, ruhák, edények, berendezési tárgyak, bútorok,
szőnyegek, egyéb kiegészítő berendezéseket, stb.),
- a mindennapi munkában alkalmazott gépeket, eszközöket, szerszámokat, egyéb használati tárgyakat a háztáji gazdaságból (kocsi, földművelési eszközök, lószerszám, tároló edény,
láda, daráló, szecskavágó, stb.),
- a különböző mesterségek tárgyait (kovács, bognár, pék, stb.),
- helyi népviseleti öltözetet (kalap, fejkendő, cipő, csizma, egyéb ruhanemű, stb.)
- régi fényképeket, iratokat, dokumentumokat, nyomtatványokat,
- vallási kegytárgyakat, emlékeket,
- régi könyveket, újságokat, képeslapokat, írásos emlékeket és feljegyzéseket, és minden
mást, amiről úgy ítélik meg, hogy helye lenne a kiállításon a régmúlt idők felidézése érdekében.
A gyűjtés helye: a Fő utca 2. szám alatti Sváb Ház. Adományozó szándékukat jelezni lehet
személyesen vagy telefonon a következő személyeknél: Máté Tamásné (06 70 614 6307, email: lbe@level.hu ) vagy Radák Tamás (96/229 103, mobil: 06 20 228 47 79, e-mail:
kulturhaz@level.hu ), vagy más LBE vezetőnél, aktívánál.

Szeretettel várjuk felajánlásaikat és jelentkezésüket!

