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      A Budapest Főváros XVIII. Kerület      

                               Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat  

                                            Képviselő-Testületének  

                                      Települési Értéktár Bizottsága 
                     

  

Beszámoló 

2017. 10. 20. – 2018. 10. 19. közötti időszakról 

 
                                                                     

a XVIII. kerületi Települési Értéktár Bizottság Szervezési és Működési Szabályzata III. 

3. pontja alapján beszámol tevékenységéről Budapest Főváros XVIII. kerület 

Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselőtestületének. 
 

 

Az összegző értékelést összeállította: 
Tóth Kálmán elnök 

Kardos Gábor tag 

Heilauf Zsuzsanna tag 

 

 

Éves tevékenységünk alapján elmondható, hogy a Bizottság tagjai együtt és külön is sokféle, a 

települési értékőrzést szolgáló tevékenységet folytattak, legyen szó kezdeményezésekről, 

egyeztetésekről, konkrét feladatok végrehajtásáról, az önkormányzat, kerületi intézmények, 

szervezetek vagy akár magánszemélyek segítéséről. A beszámoló ezt a sokrétű munkát csak 

vázlatszerűen tartalmazza. 

Pándy Tamás egészségügyi okokra hivatkozva február 12-én lemondta tagságát. 

 

I. Az Értéktár Bizottság 

- 2018. február 20-án tartott bizottsági ülést.  

- Összeállította ezévi munkatervét, amelyet eljuttatott Galgóczy Zoltán 

alpolgármesternek. 

-  2018. február 28-án ismételt megbeszélés 

 

-  2018. április 20-án megbeszélés Galgóczy Zoltán alpolgármesternél 

   

-  2018. május 17-én Tomory Lajos emlékévfordulót tartottunk, ahol a család is 

képviseltette magát. Vetítés a Villa építési terveiről. Kardos Gábor Tomory Lajos 

igazgatóként aláírt iskolai ajándékkönyvet adott át a családtagnak. (felesége iskolai szép 

iskolai eredményéért kapta egykor) 

 

- 2018. június 21-én megbeszélés  
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Kiemelt éves feladat 

1./ Kerületi Séta applikáció fejlesztése: 

Több intézménnyel való együttműködésben (Tomory Lajos Múzeum, PIK, MTA SZTAKI), a 

bizottság és az NKA anyagi támogatásával elkészült 1 pestszentlőrinci és 1 pestszentimrei 

hangos sétaútvonal, amelyhez képeket és kiegészítő szöveges anyagokat is válogattak a 

múzeum munkatársai. A sétaútvonal ingyenesen letölthető séta applikációval használható. 

 

2./ Helyismereti – hagyományőrző programok: 

 -- Urbitális Majális – 2018.05.26. a Herrich-Kiss villától a Gloriett-lakótelepig (Gloriett 

Sportiskolai Általános Iskola, Grassalkovich kápolna) résztvevők: 50 fő 

-- „Tour de Bókay 175+4” 2018.06.17.  - villalátogató program (30 fő) 

--  Kulturális Örökség Napjai 3 program 1 séta, 2 épületlátogatás: 2018.09.15-16. kétszer 12 fő 

(bunkerlátogatás), szombat délután 50 fő résztvevővel (Gyömrői úti iparterület) 

- Aeropark és Bókay-kerti fesztivál (2018.09.08.) a két kerületi rendezvény ingyenes buszjárattal való 

összekapcsolása, az új helyre kerülő Aeropark ingyenes látogatónapjának koordinálása (2000 fő) + 

nyitott nap a villában – (90 látogató + 8 önkéntes) 
 

 

3./ A védett Herrich-Kiss villa felújítása  
Elkészült a homlokzat-felújítás. A teljes épületre megkapta az önkormányzat az építési engedélyt. Elkészültek a 

végleges kerttervek. 

Önkéntesek a villakertben: tavasszal hagyományos gyümölcsfák és szőlő ültetése. Iskolai csoporttal 

haszonnövények és virágok ültetése. (3+27 fő) Növény és kertészeti felajánlások nyugdíjasoktól: 2018.06.08. a 

Múzeum Baráti Körének találkozóján, illetve 2018.10.05. Rózsa Nyugdíjas Baráti Kör. (25+40 fő). 

Sikeres fővárosi pályázat a legrosszabb állapotban lévő, balesetveszélyes északnyugati oldal felújítására 

(meglévő épületrész bontása, új fa/üveg épületszárny építése). A pályázat összeállításában és a kivitelezés 

előkészítésében való részvétel. 

 

4./Művészhagyatékok: Jobbágyi-Homolya hagyaték, Nemcsics Antal 
Tóth Kálmán nagy erőfeszítéseket tett a hagyaték helyzetének rendezésére, de a festő özvegye halála és a 

meginduló hagyatéki eljárás miatt (örökös a magyar állam) ez továbbra is bizonytalan. A bizottság tagjai 

kezdeményezték, hogy az önkormányzat jogászai egyeztessenek az állami vagyonkezelővel. 

Nemcsics Antallal a Tomory Lajos Múzeum művészettörténésze több egyeztetést folytatott, a hagyaték 

digitalizált része a gyűjteménybe került. 
 

 

5./ A kerület kiemelt épületeinek, emlékhelyeinek díszkivilágítása  
Kiemelt kezdeményezésként Kardos Gábor a plébános úrral egyeztetett a Főplébánia  díszkivilágítása és a Szent 

Imre szobor áthelyezése és díszkivilágítása  feladatokról 2018. februárban.  ( Galgóczy Zoltán alpolgármesterrel 

előzetesen egyeztetve) 

A Bizottság támogatja, a pestszentlőrinci Szűz Mária Szeplőtelen Szíve  

főplébániatemplom és a kertjében álló, Szent Imre halálának 900 évfordulójára 1931-ben  

elkészített és felállított szobor díszkivilágításának megvalósítását. A szobor Visnyovszky Lajos műve és 

Pestszentlőrinc első köztéri szobra. 

 

7./ A Bizottság támogatja az új közterek, utcák emblematikus, kerületi 

vonatkozású elnevezéseinek felvételét, a korábbi évek gyakorlatát folytatva szívesen 

adunk javaslatokat. 
Támogatjuk, hogy a táblákra kerüljenek fel a telepelnevezések. 

Júniusban és júliusban a bizottság tagjai javaslatokat tettek lőrinci és imrei közterületek elnevezésére. Javasolták 

a Szarvas csárda park elnevezést. 

 

8./ A Bizottság támogatja dr. Dobos Imrének, a kézilabda nagy öregje életpályájának 

      feldolgozását, bemutatását, amelyet 2018-ban posztumusz „Sportérdemérem”  
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      adományozásával ismert el a kerület. (nagypályás –kispályás kézilabda területén 1938, 1939, 

világbajnok bronz és ezüstérem, játékos és edzői munkássága) Haláláig kerületünkben élt. Kardos Gábor 

javaslatát dr. Lévai Zoltán alpolgármester támogatta. A család a teljes összeget a kerületi utánpótlás –nevelés 

segítésére ajánlotta fel elfogadva Kardos Gábor javaslatát. A család és a PLER közösen megalapította a 

dr. Dobos Imre Emlékdíjat, amelyet évenként adnak majd át. Az első Díjátadó ünnepségre 2018. október 

5-én került sor a PLER férfi kézilabda mérkőzés szünetében. 

 

9./ Támogattuk Nagy László „Emlékkövének” elkészítését és felállítását Pestszentlőrinc 

       Kossuth terén.  

Az idézetes követ a Főépítészi Irodával együttműködve sikerült felállítani. Az így teljessé 

váló művész-emlékhelyet Galgóczi Zoltán és a Szécsi-Nagy házaspár fia, Nagy András 

avatta2018. május 28-án. Az avatásról országos folyóirat és televízió is megemlékezett.  

A kő felállítását teljes egészében a bizottság finanszírozta. 

 

 

10./ Támogatjuk, hogy a Kossuth tér rekonstrukciós átépítésével egyidőben készüljön 

       „Emléktábla” az egykori „Országzászló” helyén, emlékét megőrzendő.  
Buza Barna műalkotásának megőrzését, restaurálást és áthelyezését szintén támogatjuk. A szobor talapzatának 

egy része a Tomory Lajos Múzeumba került. Heilauf Zsuzsanna elkészített egy rövidebb szöveget a Főépítész 

felkérésére, amely a közeljövőben a talapzatra fog kerülni. 
 

11./ A Bókay Árpád Általános Iskola iskolafejlesztési projekt támogatása 

 

12./ A Baross utca és a Batthyány utca sarkán található régi Polgári Kaszinó (Baross u. 

10/b.) épületének további hasznosítása. 
Tehetetlenül nézzük, ahogy az épület teteje egyre rosszabb állapotba kerül. 

 

13./ Krepuska Géza professzor szobrának felállítását támogatja a Bizottság.   

14./ A Bizottság támogatja a köztéri tájékoztató és turisztikai térképek kerületi   

elterjesztését.  

 

15./ Krepuska Géza professzor szobra.  
A 2008-ban „A Kerület Díszpolgára” címet kapott Krepuska Géza leszármazottai, a címmel járó összeget az 

Önkormányzatnál hagyták letétben, azzal a kikötéssel, hogy a kerület szobrot emel Pestszentimrén a néhai 

professzornak.  

A bizottság továbbra is támogatja a szobor felállítását. 

          

16./ Meg kellene védeni a pestszentimrei és a pestszentlőrinci erdőket is a Pilisi 

      Parkerdő vállalat tisztán gazdasági okokból eredő un. tarvágásai ellen.  
Ezekből az erdőkből hozzanak létre kiránduló erdőket telepített erdei bútorokkal, pl. grillező, 

szalonnasütő, esőbeálló, jelzett sétautak, stb. 

Ezzel összefüggésben a Bizottság támogatja Tóth Kálmán javaslatát, hogy a tájképi értékkel és jelentőséggel 

bíró növényzet, vagy akár egy utcaképi jelentőségű fa kapjon védettséget és lakossági „örökbefogadás” 

formájában fokozottabb figyelmet, esetleg gondozást.  

 

17./ Támogatjuk a Kossuth téri egykori „Országzászló” kerületünk más emblematikus  

      helyszínén történő újra felállítását.  
(pl. Kossuth tér 48-as emlékhelye közelében, vagy a Kárpát-medencei összetartozás jelképes helyszínén a 

Hargita téren.) Kardos Gábor főépítész asszonnyal  és Galgóczy Zoltán alpolgármesterrel egyeztetett. 

 

18./  Kezdeményeztük Bene Géza festőművész, rajzpedagógus életpályájának  

feldolgozását, bemutatását  
(kerületi lakosként évtizedig a Fogaras utcában élt és alkotott). Kardos Gábor javaslatát Galgóczy Zoltán 

alpolgármesterrel egyeztette. 
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19./ Támogatjuk a Karinthy Frigyes Gimnázium Arany János szabaduló szobájának 

működtetését. 

20. Kezdeményeztük Székelyudvarhely és a kerület két háború közötti testvérvárosi 

kapcsolatának felelevenítését és az egykor Székelyudvarhelyen álló Országzászló-talapzat felújításának 

támogatását. Így Pestszentlőrinc régi címere újra látható lesz Székelyudvarhelyen. 

 

 

Budapest, 2018. október 19.                                                        

 

Tóth Kálmán 

                                                                                             a Bizottság elnöke sk. 


