Velencei Értéktár

A Velencei Értéktár Bizottság 2015. december 7-i ülésén VÉB/2015/ 58.
határozatszám alatt a Bárczi Gusztáv iskolát és kollégiumot a 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:

Bárczi Gusztáv Általános Iskola és Kollégium
2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
agrár- és élelmiszergazdaság
környezet
ipari és műszaki megoldások
természeti környezet

egészség és életmód
kulturális örökség
turizmus és vendéglátás
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X épített
sport

3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye
2481 Velence, Bárczi Gusztáv utca 4-6.
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

Fejér Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és
Gyermekotthon
1950.október 17-én kezdte meg működését, mint gyógypedagógiai leányfoglalkoztató a vasút
melletti kastélyépületben. (Beck kastély) Később, 1975-ben kötöztették át a ma már romos
Meszleny kastályba.
A foglalkoztató intézet célja:
„Munkaképes emberekké, a szocialista építés hasznos dolgozóivá nevelni azokat az értelmi
fogyatékos gyerekeket, akik a termelőmunkában való részvételre képezhetők és arra testileg
alkalmasak.”
Az egyre növekvő létszámnak és a megnövekedett igényeknek már nem felelt meg az addig
az intézménynek otthont adó Beck kastély. Az épület a felszerelés, berendezés is felújításra,
pótlásra szorult. Ezért is volt fontos dátum az intézet életében 1975. október 17-e, amikor egy
új Kisegítő iskola és Nevelőotthon alapkövének a letételére került sor, (addig a régi Meszleny
kastélyban üzemeltek)
1977. szeptember 9. fordulópont az iskola életében, ekkor adták át az új 240 férőhelyes iskola
és nevelőotthont. Az épület az akkori kor követelményeinek megfelelően minden igényt
kielégített, nemcsak szép volt, hanem optimálisan biztosította a bentlakás és nevelés
feltételeit. Három épületből áll, iskolai, internátusi, irodai és kiszolgáló egységekből. Ezeket
az épületegységeket folyosók kötik össze. Az intézetet nagy park veszi körül.
Ez a terület 1977 óta ad otthont állami gondozott gyermekeknek, illetve szolgálja családban
élő gyermekek oktatását, nevelését 5-től 24 éves korig.
Az épület modern, a neveléshez optimális lehetőséget nyújt.

Források:
/Radácsi Lászlóné szakdolgozatából/
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6. Indoklás az értéktárba való felvétel mellett
Várostörténeti jelentőséggel bír

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források):
http://www.mvdiakotthon.sulinet.hu/intezmenyunkrol.html
http://kezenfogva.hu/Adatbazis/intezmenyek/IN0039.html
http://wikimapia.org/12388465/hu/Gyermekotthon

8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe

III. Mellékletek

1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális dokumentációja
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Velencei Értéktár Bizottság
Velence, 2015. december 7.
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