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BUDAPEST VAGYUNK MÉG?
Már több alkalommal írtunk, reklamáltunk a főváros „általi” 

elhagyatottságunkról, nem sok eredménnyel.
Van végre egy üdítő kivétel: 6 év hasztalan, minden fórumon 

beterjesztett kérelmezés után áthelyezte a főváros a 
központunkban éktelenkedő szelektív hulladékgyűjtőt a Vasút 
utcában az állomás mögé. Végre megköszönhetjük!

Buszközlekedésünk átalakításáról nem sok jót mondtak az
imrei utazók. Mindenki visszakövetelte az54-es piros
buszjáratot, mely Pestszentimre központjából indult és a metró
Határ úti állomására szállította az itt lakókat.

A főváros kezelésében lévő összes – buszközlekedési – út 
katasztrofális állapotban van. (Nemes, Vasút, Törvény, Ady,
Kisfaludy utca, Dózsa György, Nagykőrösi út). Lehet, hogy a 
buszok rossz állapotához az utak minősége is negatívan tesz 
hozzá?

Azonnal kapcsolódik az utakhoz a csatornázatlanság. Ez
amióta fővárosi feladat lett, azóta Imrén szinte nem fektettek le 
szennyvízelvezető csövet. Meddig lehet még halogatni 
Budapest teljes csatornázottságának elkészítését?

Mikor lehet végre átkelni a biztonságos zebrán a Határ út
Nemes utca sarkán?

Kivilágosodik-e végre az Eke utcai vasúti átjáró fénye?

Kialakítják valaha ugyanebben a kereszteződésben a 
jelzőlámpás csomópontot? 

Meddig kell még arra várni, hogy járműosztályozó sávok 
adjanak lehetőséget a Szálfa utca és a Hunyadi János utca felé 
a bekanyarodásra a Nagykőrösi útról a kialakított lámpás 
kisállomási csomópontban?

Lesz-e valamikor rendesen kiépített főutcája a Nemes utca 
Pestszentimrének?

Kitiltja-e Budapest a Nagykőrösi út Imre felőli szakaszáról, a 
Nemes utcáról, Dózsa György útról a 7,5 tonnás és azon felüli
járműveket? (Évek óta kérjük). 

Belátható időn belül felszerelik-e a közlekedési lámpákat a 
Kisfaludy utcán a Kapocs utcai sarkon, az iskolások
védelmében, illetve a Dózsa György úton a Szélső utcánál az 
egyre növekvő lakóparki forgalom miatt? 

Esélyt kap-e Pestszentimre, hogy a fővárosi utak mentén 
elhelyezett táblákkal meg lehessen találni?

Jó volna több kérdésünkre választ kapni. Az lenne, persze a
legjobb, ha a megvalósulással vennénk észre, hogy lépett a
főváros, éreznénk azt, hogy Pestszentimre is ennek a szép 
világvárosnak részét képezi. P. Tamás

PESTSZENTIMRE
NÉVFELVÉTELÉNEK

MEGÜNNEPLÉSÉRŐL  SZÓLÓ  
RENDELET

A Dr. Széky Endre Pestszentimre Történeti Társaság
javaslattal élt a Pestszentimrei Városrészi Önkormányzat és a
képviselőtestület felé, hogy a kerület ünnepei sorába ne csak 
Pestszentlőrinc nagyközséggé és várossá nyilvánításának 
dátumát, Pestszentimre önállóvá válását vegye fel az kerületi
ünnepségek sorába, hanem Pestszentimre névfelvételének
jubileuma is kerüljön a helyi rendeletbe. A PVÖ
egyhangúlag támogatta a felterjesztést. Pestszentlőrinc – 
Pestszentimre Képviselő Testülete 27 igen szavazattal 
egyhangúlag megalkotta a 17/2010. (III. 19.) számú
rendeletét, beemelte az imrei névfelvételt is. Köszönjük!

MEGHÍVÓT A CIVIL
SZERVEZETEKNEK IS

Tisztelt Polgármester Úr!
Amint Ön előtt ismert, a kerületi díjak átadására 2010. 

március 20-án a Pestszentimrei Sportkastélyban került sor.
Az évek óta folytatott gyakorlat szerint a díjazottakra az
Önkormányzat előzőleg javaslatot kért a civil szervezetektől 
is. Erre most nem került sor, ami azért sajnálatos, mert a civil
szervezetek bevonása a jelölés folyamatába erősítette volna 
az Önkormányzat és a lakosság együttműködését. Az őket 
képviselő helyi szervezetek minden bizonnyal néhány olyan 
javaslattal éltek volna, amik kifejezhették volna a jó
értelemben vett lokálpatriotizmust.

Ezzel kapcsolatban szeretnénk továbbá kérni, hogy minden
olyan kerületi rendezvényre, amely a helyi lakosságot
valamilyen formában érinti, a XVIII. kerületben működő 
civil szervezetek is kapjanak meghívást, tájékoztatást.

Mindezt azért írjuk le, mert a Dr. Széky Endre
Pestszentimre Történeti Társaság 2009. február óta
egyetlen hivatalos meghívót, tájékoztatót sem kapott a
Polgármesteri Hivataltól.
Üdvözlettel, Pándy Tamás elnök Dr. Mayer Lajos elnökh.

UTCANÉVJAVASLATAINK
A Szálfa utcából nyílóan, az Oszkó és Kérész utca között a

szemétbánya irányába új utcát nyitott az önkormányzat. Az
elnevezéssel kapcsolatban megkeresték a Társaságunkat. Mi
csak javaslattal élhetünk, ugyanis az imrei utcanevekről a 
Pestszentimrei Városrészi Önkormányzat dönthet.
Készítettünk egy előterjesztést.  

I.) Két olyan nevet is javaslatba hoztunk, amelyek csak ezen a
településen voltak ismertek Magyarországon:
- Krapacs – három ágú, rövid nyelű kapa; 
- Futrás – zöldhulladék, az imrei disznók hizlalására.

II.) Az Oszkó településről adott párhuzamos utcanév alapján 
ajánlottuk az Oszkó melletti településneveket:
- Olaszfa [a mellette lévő Szálfa utcánkhoz is stimmel].  
- Vasvár városa, - Pácsony és - Csehi községek.

III.) A Kettős-Körös utcához kapcsolódik: ez a folyó csak egy
nagyobb települést érint, ezért javasoltuk a:
- Békés városa nevét, ami a nyugalmat is kifejez.

A Pestszentimrei Városrészi Önkormányzat egyhangú
döntéssel az „Olaszfa” utca nevet választotta. pt.


