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TILTAKOZÁS A PESTSZENTIMREI
TORONYHÁZAK ELLEN Folytatás az 1. oldalról

A Széky Társaság elnöke és tervezőmérnöke a kerületi 
főépítésztől kért és kapott időpontot ez ügyben is. Juhász 
Károly főépítész úr kimerítően és türelmesen válaszolt minden 
kérdésünkre. A kérdéses épületekkel kapcsolatban
elmagyarázta, hogy a képviselő testület módosította a fővárosi 
tervekben szereplő méreteket, ezzel lehetővé válik, hogy a 
jövőben ne lehessen ilyen magas házakra engedélyt adni. Az 
ún. átlagmagasság számítása ad lehetőséget a tervezőknek, 
kivitelezőknek az ilyen toronyszerű építésre. A környezetbe 
simuló épületek engedélyezésére kerületünk létrehozott egy
tervtanácsot, mely neves építészek és helyi tervezők 
bevonásával fogja eldönteni az adott épület harmóniáját a
környező házakhoz.  

Az említett Póth Irén utcai épülettel kapcsolatban a jegyző 
asszony vizsgálatot rendelt el, hogy pontosan betartották-e az
építési szabványokat.

A Széky Társaság
szeretné, ha eleve
csak olyan építési
engedélyek szület-
nének, amelyek a
kertvárosi, családi-
házas, zöldfelületes
imrei környezetbe
illenének és ezt

átlagmagasságra
hivatkozva se

lehessen kijátszani. Nem akarunk több ilyen magas épületet
látni, amely elnyomja a református templomot, árnyékba
borítja a szomszédok házát, kertjét. Szigorú büntetést –
visszabontás mellett – követelünk abban az esetben, ha valakik
megszegik az építési kötelezettséget, felülvizsgálatot kérünk
azoknál az építési engedélyeknél is, melyeket eddig kiadtak, de
még nem kezdődött meg az építkezés. Ne engedjünk oda nem 
illő építményekkel belerondítani a környezetünkbe. Pántam

TÉNYLEG PARKVÁROS LETTÜNK?
Folytatás az 1. oldalról – A kerületi polgármesternek írt levél lényegéből:  

A határainkat jelző táblák szerint, a XVIII. kerület 
“Parkváros” megjelölést kapott. Kérdésünk: ez fogja-e
helyettesíteni a Pestszentlőrinc – Pestszentimre megjelölést és 
a „nép” által megszavaztatott címert, vagy azzal együtt
használatos? A települések névadásának léteznek bizonyos jogi
szabályai, amit a közterületi táblákon való kiírás előtt tisztázni 
kell, illetve be kell tartani.

A „parkváros” jelző ellen semmi kifogásunk, sőt szeretnénk 
ezt a jelleget régóta erősíteni. Arról azonban nincs 
tudomásunk, hogy ezt az elnevezést milyen fórum fogadta el,
van-e rá önkormányzati határozat, megkérdezték-e előzőleg a 
PVÖ-t is? Ez is egy olyan téma, amiről nem ártott volna 
előzőleg konzultálni a civil szervezetekkel és a lakossággal is, 
amire – tudomásunk szerint – nem került sor. Ez, pedig
erősítette volna az Önkormányzat, a civil szervezetek és a 
lakosság együttműködését, magukénak érezhették volna a 
döntést. Dr. Mayer Lajos elnökhelyettes.

Több helyi lakos szerint előbb legyen látható ez a parkvárosi 
jelleg, aztán büszkén viseljük a Pestszentlőrinc és 
Pestszentimre név melletti „jogos” jelzőt, de addig tiltakozzunk 
ellene, ne járassuk le magunkat valótlanságokkal.

KÖZLEKEDÉSI PROBLÉMÁINK
MEGSZÜNTETÉSÉÉRT

Juhász Kálmán Úr, kerületi főépítész, Kerényi László 
Sándor Úr, Fővárosi Közlekedési Ügyosztály, ü.o.vez. 

Tisztelt ……………. Úr! [Kivonat a levélből] 
A Dr. Széky Endre Pestszentimre Történeti Társaság

erősen figyel a Pestszentimre környezetére, közéletére, 
hagyományaira és közlekedésére.

A lakosság által jelzett problémákra a kérdéséket fel kell
vetnünk, egyben felajánljuk együttműködésünket is, hogy még 
inkább biztonságos és élhetőbb közlekedési környezet legyen 
szűkebb körünkben Pestszentimrén! 
ad.1.: A közutak útburkolati jeleinek karbantartása. Pl. a

kijelölt gyalogos átkelőhelyek festésére gondolunk.  
ad.2.: Szeretnénk településrészünk határai előtt, az M5 be-

vezető szakaszánál a település-részt jelző Pestszentimre
feliratú tábla kihelyezésének feltételeit megtudni.

ad.3.: Kérjük hatékony intézkedését Pestszentimre teljes
területére vonatkozóan a 3.5 tonnán felüli teherforgalom
kizárására. Az M0-án belülre nem szükséges engedni a
nehéz forgalmat, hiszen Gyál város is kizárta azt a
Nagykőrösi útról. Pestszentimre lakott területi határain 
belül nincs semmilyen teher- gazdasági célforgalmi terület,
ami miatt a kamionoknak be kéne hajtaniuk.
Évekkel korábban a Dr. Széky Endre Pestszentimre
Történeti Társaság javasolta, hogy a Méta utcánál egy
előre figyelmeztető tábla, illetve a kamiontelep előtti 
csomópontnál egy 3.5 tonnával behajtani tilos tábla
kihelyezésre kerüljön. Itt ugyanis még van módja a
kamionnal érkezőknek a visszafordulásra és ezáltal nem 
hajthat be a kamion a lakott imrei településre.

ad.4.: Az útjaink állapota – legfőképpen a fővárosi 
úthálózat részét képező Nagykőrösi, Dózsa György és 
Nemes utcákon – igen leromlott. A karbantartás hiánya
miatt sokszor balesetveszélyes állapotok alakulnak ki.

Mindezeket figyelembe véve kérjük, hathatós és mindenkit
megnyugtató intézkedését! Kérem szíves tájékoztatását a
megtett, illetve megteendő intézkedésekről! 
Budapest, 2010. április 1.
Tisztelettel: Pándy Tamás elnök Dr. Mayer Lajos elnökh.
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