Velencei Értéktár

A Velencei Értéktár Bizottság 2015. november 9-i ülésén VÉB/2015/17
határozatszám alatt a Református Egyház Timóteus házát 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:

Timóteus ház és volt református iskola
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
agrár- és élelmiszergazdaság
környezet

egészség és életmód
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X épített

ipari és műszaki megoldások
természeti környezet

kulturális örökség
turizmus és vendéglátás

sport

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye
2481 Velence, Templom köz 1., helyrajzi szám: 833/3
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

Timóteus ház és volt református iskola

A református templom udvarán található. 1798-ban épült.
Mestergerendáján az alábbi feliratot találták: „Építtette 1798 dik Esz T T Honos, F Ádám,
Préd és Tüth András Ref Kis András Kurát Horváth Sámuel Bori Mihály által”
Mindig is református iskolaként működött. A háború után az ófalusi rész egyetlen iskolája
volt a „Zöld” iskolarész megépüléséig.
Egy téglalap alakú épület, cserépfedéssel. Külső oldaláról lépcsővel ellátott bejárat volt, amit
befalaztak. A régi bejárattól jobbra és balra is három-három ablak található utcafrontra.
Közvetlen szomszédja a szolgálati lakás.
Jelenleg nyári imatáborokat szerveznek, zarándokok pihenőhelye, olvasótábor, valamint
egyházi közösségi tér.

6. Indoklás az értéktárba való felvétel mellett
Helyi védettség alatt áll.
Hozzátartozik Velence utcaképéhez. Mindenki ismeri, tudja, hol van.

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források):
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Velence város örökségvédelmi hatástanulmány 2013
Velencei Helytörténeti Egyesület honlapja (www.helytortenet.eoldal.hu)
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III. Mellékletek
1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális dokumentációja

Velencei Értéktár Bizottság
Velence, 2015. november 16.
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