Velencei Értéktár

A Velencei Értéktár Bizottság 2015. november 9-i ülésén VÉB/2015/26
határozatszám alatt a Zöldliget Általános Iskola épületeit 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:

Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános
Iskola
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
agrár- és élelmiszergazdaság
környezet

egészség és életmód

1

X épített

ipari és műszaki megoldások
természeti környezet

kulturális örökség
turizmus és vendéglátás

sport

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye
2481 Velence, Bethlen G. u. 14. /Zöld iskolarész/
2481 Velence Kis u. 1. /Liget iskolarész/
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

Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános Iskola

A Zöldliget Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Általános iskola (rövid nevén:
Zöldliget Általános Iskola) két épületben működik.
A Velencei-tó északi oldalán, a Bethlen Gábor utcában található. A Zöld iskolarész 1993-ban
épült, melyet Szabó Zsolt építész tervezett.
A méreténél fogva családias hangulatú, harmonikus belsővel rendelkező szép épület alsós
osztályok elhelyezésére készült, tágas udvarral, tornateremmel.
A tó déli oldalán található Kis utcai épület, a 2009-ben átépített Liget iskolarész
megjelenésében, felszereltségében és tudatosan tervezett energetikai megoldásaiban is
megfelel a modern iskola modelljének. Az épület tervezője Tőrös Csaba építész. A legtöbb
teremben interaktív tábla segíti a tanítási-tanulási folyamatot, négy informatika terem áll a
tanulók rendelkezésére, melyből kettő nyelvi laborként is használható. Minden tanteremben
van vezetékes Internet elérési lehetőség, de az iskola egész területe lefedett a vezeték nélküli
hozzáféréssel is. A kiváló technikai adottságok segítik az magyar-angol két tanítási nyelvű
oktatást.
2015-ben 555 tanulója volt az iskolának, 21 osztályban. Az iskolákban tornaterem található,
kiszolgáló helyiségekkel. A gyermekeknek étkező áll rendelkezésre a Liget iskolarészben.

6. Indoklás az értéktárba való felvétel mellett
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Az átalakítás után Velence jellegzetes épülete lett. Modern kialakítása és felszerelése minden
velencei gyermeknek előnyt biztosít.

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források):
Velencei Helytörténeti Egyesület honlapja (www.helytortenet.eoldal.hu)
www.velence.hu
http://www.baptistaoktatas.hu/

8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe
http://www.zoldligetsuli.hu/
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III. Mellékletek

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

Fotó: www.panoramio.com

Fotó: www.panoramio.com
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Fotó: www.panoramio.com

Fotó: www.panoramio.com
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Fotó: www.panoramio.com
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Fotó: www.panoramio.com

Fotó: www.panoramio.com
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Fotó: www.panoramio.com

Velencei Értéktár Bizottság
Velence, 2015. november 16.
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