2011. szeptember 1. IB ülés
Kivonatos jegyzőkönyv
Kimentette magát:
Németh Tiborné, Katona Józsefet nem tudtam elérni, Nemeskéri-Kutlán Endre, Lévay Zoltán, Luka
István, Tamási György
Bartalisné írásban benyújtotta IB tagságáról való lemondását. Pándy Tamás elnök átvette a levelet
és megköszönte az eddig munkáját.
Napirendi pontok:
1.) Bejelentések
2.) Szélső utcai iskola 100 éves könyvkiadásáról beszámoló
3.) Szeptember 15-i előadás
4.) APEH, VPOP ügyek – Falukép súlyadó
5.) Egyebek
A napirendi pontokat az IB egyhangúlag elfogadta
1.) Elnök tájékoztatója:
- Augusztus 19-én 17.00 órakor volt a koszorúzási ünnepség, a zászló 20-án is fent volt, felvettem
videóra az ünnepélyt. Elég sokan koszorúztak, a kisebbségi önkormányzatok is. Fejetlen virágok
voltak az országzászló körül.
- A Szélső utca egyirányú lett az Eke utcától Pest felé. Semmit sem tudok róla, mert a PVÖ nem
tárgyalta. Kiderült, hogy az egyirányúsítás ideiglenes vízmű munkák miatt van.
- 2011. VII. 15-én üzembe helyezték a több éve megépített vasúti jelzőlámpát.

- Megcsinálták a Pestszentimre központ buszmegálló és a vasúti sín közötti kerítést.
- A Városképben cikk jelenik meg az imrei temetőről, telefoninterjút kértek tőlem. A kéziratot
átküldték csak egy kis hibát kellett korrigálnom. A temető teljesen elhanyagolt, sem az
önkormányzat, sem a fővárosi temetőfenntartó cég nem kezeli, nincs is a nyilvántartásukban.
- A Fővárosi Bírósághoz beadott új Alapszabály jogerőre emelkedett, a hiteles másolat átvehető.
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- Szigetvári Imre – korábban Pestszentimrén katolikus plébános – megköszönte a
Köszönőlevelünket, s küldött még néhányat a verseskötetei közül.
- A Budapest Bankban a nyár folyamán nem tudtam felvenni pénzt, mert alig volt a számlánkon, két
hónapja az irodahasználati díjat sem veszem fel. Azóta megérkeztek a pályázatból nyert pénzek.
- Elszámoltunk Gárdonyi Viktor könyvüzletessel a vasúti könyvekkel. Megköszöntük neki a
segítséget. Az elszámolás végeredménye: 20.000 forint. Számla ellenében vettük át.
- Megkeresett a Who Is Who! (Ki Kicsoda Magyarországon) magyar kiadása, s épp ma kaptam
meg azt a szöveget, amit az egy órás interjú alapján az egyik szervező összeírt, egyébként itt lakik
Imrén. Nevesebb személyeket lehet javasolni a könyvbe. A könyv maga igen drága, arra gondoltam,
hogy a Széky Társasággal közösen vennénk egyet, mert ragaszkodtam, hogy a társaság neve
mindenképpen szerepeljen benne. Tekintve, hogy a kiadvány – még a legolcsóbb verzió is 60 e. Ft.
feletti – igen drága és a több imrei név listára vétele valószínűleg nem kivitelezhető az IB nem
javasolta a könyv megvételét a Gyűjtemény számára.
- Megkeresett a Göttingai Állami Egyetemi könyvtár (Niedersächsische Staats- und
Universitätsbibliothek Göttingen), mert , szeretnék megkapni a vasútról szóló könyvünket. A Király
nyomdától már szereztem egy példányt, a kijuttatás folyamatban van. A könyv jelentős számú
olvasóhoz juthat el és majd részét képezi az 1734-ben alapított könyvtár állományának, amely
német és nemzetközi szinten is kiemelkedő gyűjtemény. A Göttingeni Állami Egyetemi Könyvtár
(SUB) egyike a legnagyobb németországi könyvtáraknak. A könyvtári állomány 4.500.000 könyvet,
1.100.000 mikrofilmet, 14.000 előfizetett folyóiratot, 13.000 kéziratot és posztumusz művet, 300-nál
is több online és CD-ROM adatbázist, valamint kiterjedt digitális állományt (több, mint 5.000.000
képet) tartalmaz. A könyvtárat körülbelül 4000 látogató használja naponta. Érdekesség, hogy a
fellelhető 4 Gutenberg Biblia egyike is a könyvtárban van.

Göttingeni könyvtár

Kutató olvasóterem

- Ilku Jancsi küldött egy emailt, hogy az „Epizódok Pestszentimre történetéből” című
könyvünket a Washingtoni Kongresszusi Könyvtárban nyilvántartja, van nekik is példányuk
belőle.

Washingtoni Kongresszusi Könyvtár épülete

A könyvtár alapítását 1800-ban John Adams elnök írta alá, amikor a fővárost Philadelpiából
Washingtonba helyzeték át. 1814-ben a brit csapatok felégették a Capitoliummal együtt. Thomas
Jefferson volt elnök az Amerikával kapcsolatos 50 évig gyűjtött saját könyveit adományozta az
újjáépített könyvtárnak.
- A Széky honlap tárhelyét, domainszolgáltatás 18.625 Ft-ját átutaltam.
- MÁV nagyállomáson több helyen összegrafitizték a falat. Nemeskéri úr kérte, hogy nézzek utána
a festéknek, sajnos az a gyár időközben megszűnt, így Perge László ebben nem tud segíteni.
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Nemeskéri úr próbál a MÁV-nál lépni az újrafestés ügyében. Szakembert keresünk, hogy az
átfestéshez ajánljon hasonló színt és a festéket Pergétől kérjük. Felmerült, hogy a Hősök tere
növényeinek rombolóit a térfigyelő felvételeiből vissza kell keresni, amit Gera Éva megígért.
Hasonlóan kell eljárni a grafiti firkálókkal is, a rendőrségnek ismernie kell a grafiti aláírásai
alapján az elkövetőt. Pándy Tamás felveti a PVÖ ülésén résztvevő Kékesi rendőrkapitánynak.
- A Krepuska könyv kiadására Bauer Ferenc szerzett pénzt. Kétszer is tárgyaltunk a PIHGY-ben.
Bauer úrral és Heilauf Zsuzsával abban állapodtunk meg, hogy Heilauf Zsuzsa augusztus 10-ig
átküldi az általa javításra javasolt változtatásokat, ami a mai napig sem érkezett meg. A Krepuskakönyvvel való foglalkozás egy hónapomat vette el a Szélsős könyv írásából. A PIHGY nem tartja
meg ígéreteit a korrigálásokkal kapcsolatban. A könyv stílusának korrekcióját a szerzői jogok miatt
nem kellene elfogadni, azonban a PIHGY közreműködése nélkül az Önkormányzat nem adja ki a
könyvet. Catch 22.
- Rákóczi úr jelezte, hogy nagy az ellenvetés a Krepuska-telep elnevezés ellen az Alacskán. Van
valakinek ötlete mit tegyünk? Az IB javaslata az, hogy a PVÖ már elfogadta az elnevezést, a
lakosság megkeresése az ellenvetésekkel kapcsolatban az Önkormányzat feladata.
- Felhatalmazást kapott a Vezetőség az IB-től, hogy ha valamilyen ügy felmerül, dönthessen, hál
Istennek nem volt szükség a Vezetőség összehívására.
- A kerületi pályázatokon 250.000 és 300.000 forintot nyertünk, már át is utalták. A pályázatban
feltüntetett működési és programokra költhető el.
- Az IB-bővítés, illetve az új titkár személyére javaslatokat kérek, hisz ez volt a nyári házi feladat
mindenkinek. Az új titkár szerepére a jelenlévő IB tagok elsősorban Nemeskéri Endrét és Németh
Zsófiát javasolták azzal, hogy mindenki maximális támogatást nyújtana. Az elnök megkeresi őket
ezzel a felvetéssel.
2.) Szélső utcai iskola 100 éves könyvkiadásáról döntés:
- Szerződéstervezetet átküldték, s a kéréseinket beletették a végső szerződésbe, amit végre
megkaptunk. 250 példányt felvásárol 500.000 forintért az Önkormányzat, a többi könyvet a
Társaság értékesítheti, s ebből az önkormányzat nem kér egy fillért sem, teljesen szabad kezet kap
ezzel a Társaság. Ez a mi hasznunk. Minél több eladás, annál több marad a kasszában. (A
nosztalgiavonatnál árusított könyv, emléklap, boríték 2,5 évre eltartotta a Társaságot). A szerződés
december 3-ra tette a megjelentetés dátumát.
- A Táncsics iskola igazgatónője csak az utolsó nap engedett belenézni az osztálynaplókba.
- A grafikus, Somogyi Andrea készíti a tördelést, a nyomdai előkészítést, és a borítóterveket.
- A gyáli Király nyomdától korrekt árajánlatot kaptunk. A lektor is rendben van. Már csak meg kell
írni. Eddig 120 oldalt írtam meg 1910 és 1950 között.
3.) Szeptember 15-i előadás:
- A tavalyi évben szavaztuk meg ezt az előadást, melyet Pestszentimre önálló életéről tartok.
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Eddig még nem tartottam nyilvános előadást Lőrincen. Szeretném ha az IB segítene, hogy minél
többen jöjjenek el, ne legyen kongó üresség, hátha megéri eljönni.
- A Városképet, önkormányzatot, helyi TV-t értesítettem, honlapunkon fent van, most az IB-re vár a
hallgatóság toborzása, mert a Széky Társaság neve alatt fut a program.
- Szeptember 15-én, csütörtökön 18.00 órai kezdettel a Városház utca 16. alatti házasságkötő
teremben lesz.
4.) APEH – VPOP ügyeink – Falukép súlyadó:
- A Bp. Bankban befizettem a Pestszentimrei Falukép súlyadóját, termékdíját.
- A VPOP-hoz került a pénz, de ők nem tudtak vele mit kezdeni. Csak úgy tudták végül kezelni,
hogy egy külső cégtől regisztrációs számot kellett kérnünk 5000 forintért, amivel egyáltalán
beadhattuk a VPOP-nek az újság súlyadójának bevallási papírjait. Minden évben be kell ezt az 5000
forintot fizetni, a semmire – hogy kapjunk egy újabb számot, amivel bevallhatjuk és befizethetjük a
környezetterhelési díjat. (Most jövő júniusig rendben van a regisztrációnk). Utána el kell döntenünk
lesz-e még a továbbiakban újság!
- Az 1%-ra 145.631 forintot jelzett az APEH. Kértem Szilágyiné Németh Irént, minél előbb adja
le a kötelező adatokat, hogy minél előbb hozzáférjünk a pénzhez. A befolyó pénz kevesebb, mint a
tavalyi, talán még lehet további átutalás.
5.) Egyebek
- Mayer Lajos felvetette az IB 2011. évi munkatervének helyzetét, az időarányos teljesítés
megtörtént, az évi teljesítéssel sincs probléma.
- Az imrei elhanyagoltság kezelésére javasolta, hogy a PVÖ nevezzen ki egy un. falugazdát, aki 2-3
szociális foglalkoztatottal rendben tartatná először a központot (pl. OTP telek környékét) és utána
az első párhuzamos utcákig terjedő területet. Ők és a polgárőrök, vagy más kerületi rendfenntartók
tetten érhetnék pl. a grafitizőket is.
- A Hősök tere rendbetétele fontos, hozzáértő kertész nyírja meg a kúszófenyőket, távlati tervként
javasolni kell a tér díszburkolattal való ellátását.
- Fentiekkel és a már többször sürgetett parkolók sár és vízmentesítésével nem szabad várni a
bizonytalan pályázati eredményre, hanem a viszonylag csekély összeget erre kell áldozni mielőbb.
- A Lőrincen meglévő 2-3 kutyafuttató terep mellett Imrén is kell egy ilyet kialakítani, lakossági
igény van rá.
- Az október 22-ére tervezett krizantém fesztiválra a felkészülést már is kezdeni kell, javaslatokat
kér és az IB ez ügyben szokásos támogatását, bár ennek ideje majdnem egybe esik az 1956-os
kiállítás megrendezésével (okt. 21 nyitás).
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1956-os kiállítás plakátja
- A parkváros csúnya tábláit le kell cseréltetni és ki kell alá tenni a Pestszentimre jelzést. Gera Éva
erre vonatkozóan elmondta, hogy a táblákat már leszedette az Önkormányzat.
- A remélhetőleg október folyamán megjelenő Falukép kiadványhoz javaslatokat, írásokat kért,
- ugyancsak kérte az IB tagokat, hogy az októberi IB ülésre hozzanak olyan javaslatokat, ötleteket,
amelyek megvalósítása lakossági igényeket elégít majd ki és ez által is megjelenítheti a Széky
Társaság a szoros lakossági kapcsolatokat.
- Pándy Tamás javasolta, hogy a Krepuska könyv megjelenésére kell időzíteni a család
összehívását, illetve találkozóját, valamint a Krepuska-tábla megkoszorúzását, melyhez az
Önkormányzat támogatást nyújt.
- Az idei Közgyűlést november 3-ára hívjuk össze döntött egyhangúan az Intéző Bizottság!
LEGKÖZELEBBI IB – 2011. október 6. csütörtök 17.30 a volt ÜSZI-ben
Budapest – Pestszentimre, 2011. szeptember 1.

Pándy Tamás sk.
elnök

dr. Mayer Lajos sk.
elnök h., jegyzőkönyvvezető
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