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javaslat

A Települési Értéktár Bizottság 2013. novemberi testületi döntés alapján azt a feladatot kapta,
hogy  koordinálja,  szervezze  a  kerületi  helytörténészek  áldozatkész  munkáját,  biztosítsa  a
munkához  szükséges  szervezeti,  pénzügyi  és  tárgyi  feltételeket,  szervezze  a  gazdag
helytörténeti  anyag  bemutathatóságát,  gondoskodjon vendégszakemberek  meghívásáról,  az
indokolt marketing munkáról, valamint az eddigi és a további eredmények bemutatásáról. 

A Bizottság várja minden érdeklődő magánszemély,  civil  szervezet,  intézmény javaslatait,
jelentkezését  és  segítését  közös  munkánkhoz,  gazdag  helytörténeti  örökségünk  minél
teljesebb és eredményesebb feltárásához, megőrzéséhez és bemutatásához.

A  Tomory  Lajos  Pedagógiai  és  Helytörténeti  Gyűjtemény  honlapján
(http://muzeum18ker.hu) a szakmai anyagok, a kapcsolódó nyomtatványok és szakmai web-
lapok, linkek, aktuális hírek a Települési Értéktár rovatban megtalálhatók. 

A Bizottság:

1. Összeállítja a kerületi bemutatkozás Felhívás – szövegét 
----gondoskodik megjelentetéséről a Városképben 
----kerületünk bp18.hu web lapján
----a kerület oktatási, kulturális intézményeiben  stb.

2. Együttműködik a Tomory Lajos Pedagógiai és Helytörténeti Gyűjteménnyel, támogatja 
    rendezvényeit.

3. Támogatja a pestszentlőrinci és a pestszentimrei helytörténeti kezdeményezéseket.

4. Támogatja és segíti a dr. Széky Endre Pestszentimre Történeti Társaság helytörténeti 
munkáját. 
 
5. Támogatja, segíti és ösztönzi a kerületi általános és középiskolák, intézmények és civil 
szervezetek helytörténeti vonatkozású kezdeményezéseit és kiadványait.

6. Együttműködik, segíti és támogatja a Bókay-Kert Fejlesztési Terv Előkészítő 
Munkacsoport munkáját, különös tekintettel annak helytörténeti vonatkozásaira

http://muzeum18ker.hu/
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7. Támogatja és segíti a Helytörténeti Gyűjtemény Herrich-Kiss villában történő elhelyezését, 
a kész tervanyag pályázati beadását, de addig is a felszabaduló 3-4-5-6-os lakások területén 
történő elhelyezését biztosító önkormányzati beruházás megvalósítását

8.Támogatja és segíti az immár hagyományos pestszentlőrinci és pestszentimrei helytörténeti 
séták szervezését (pl. az országos szervezésű Urbitális, Kulturális Örökség Napok)

9. Támogatja és segíti ismeretterjesztő szórólapok készíttetését, terjesztését

10. Támogatja a művészhagyatékok számbavételének folytatását, szervezi azok megfelelő 
szakmai színvonalú elhelyezését, bemutatását pl:
     ---- Forintos hagyaték
     ---- Dien hagyaték
     ---- Kondor hagyaték
     ---- Rózsavölgyiné Tomonyák Gitta művésztanár szakmai anyagai 
     ---- Jobbágyi Homolya Jenő hagyatéka
     ---- Biczó Magda kerámiáinak megmentése

11. Támogatja és segíti a Jobbágyi Homolya házaspár Wlassics utcai lakásában és telkén 
kialakítandó nyári gyerek művésztábor megszervezését, megvizsgálja a hasonló 
pestszentimrei művészkezdeményezés megvalósíthatóságát.

12. Támogatja és segíti a kerületi helytörténészek, kutatók részvételét szakmai 
konferenciákon, továbbképzéseken.

13. Megvizsgálja annak a lehetőségét, hogy milyen módon támogathatja a nagyobb lélegzetű 
helytörténeti kutatásokat

14. Támogatja és segíti a Helytörténeti Gyűjtemény számítógépes rendszerének, honlapjának 
továbbfejlesztését (pl. a honlapon jelenjen meg külön az Értéktár Bizottság anyaga, legyen 
külön szakmai kapcsolódást segítő „link-gyűjtemény”, stb.)

15. Segíti és támogatja a „Legyünk hűek az örökséghez” kezdeményezés helytörténeti sétái 
fénykép és szöveg anyagának DVD alapú megjelentetését, mint kijelölt, végigjárható 
kulturális és helytörténeti túraútvonalakét. Támogatja további túraútvonalak kijelölését.
     --- tájékoztató anyagként
     --- oktatási anyagként
     --- kerületi marketing anyagként

16. Kezdeményezi és támogatja a 2014. emlékévben „Az első világháború történelmi emlékeit
őrző emlékművek rendbetételére, renoválására, helyreállítására / pályázati kód: KKETTKK-
CP-02 pályázati felhívás” pályázati forrásainak felhasználásával a pestszentlőrinci emlékmű 
díszkivilágításának megvalósítását és a pestszentimrei emlékmű dr. Széky Endre 
Pestszentimre Történeti Társaság által kezdeményezett teljes felújításának elvi támogatását.

17. Felhívást kíván megfogalmazni a Pestszentlőrinci és a Pestszentimrei öreg temető 
relikviáinak megmentése, összegyűjtése és bemutatása érdekében. Kezdeményezi emlékhely



kialakítását.
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18. Támogatja és segíti a Helytörténeti Gyűjtemény gazdag helytörténeti anyagának 
elektronikus elérhetővé tételét, katalogizálását, és ha indokolt, kezdeményezi a szükséges 
szakmai létszám biztosítását.

19. Folyamatosan figyelemmel kíséri és szükség esetén javaslatokkal él az épített 
örökségvédelem területén. Kezdeményezi adott objektum helyi védett örökséggé 
nyilvánítását, figyelemmel kíséri az egyes kerületrészek sajátos városképi jellegzetességeinek 
megőrzését.  
   

Budapest, 2014. január 28
                                                                                     Kardos Gábor
                                                                                        képviselő
                                                                       a Települési Értéktár Bizottság 
                                                                                          elnöke sk.

     


