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PESTSZENTIMRE
80  ÉVVEL  EZELŐTT  VÁLT  
ÖNÁLLÓ NAGYKÖZSÉGGÉ.

1930. január 8-án érkezett meg a belügyminiszter rendelete
a Soroksár nagyközségből való kiválásról. Bár ezt a pecsétes 
rendelkezést évtizedek óta várták, mégis elkeseredést váltott
ki az írás. A hivatalos passzus ugyanis szinte csak a
kiparcellázott területeket engedte át Soroksártól. (Ezért ilyen
fűrészfogszerű Imre határvonala). Egyetlen kérését sem 
teljesítette az új nagyközségnek a belügyminiszter, sőt a 
Soroksárpéteri nevet sem változtatta meg.

Az önálló település megteremtése azonban nem hagyott időt 
a kesergésre. Az itt élő emberek mindent megtettek azért, 
hogy ebből a hivatalosan Magyarország legszegényebb
településéből virágzó, városi rangra méltó községet 
teremtsenek. Az akkori lakosok elmondása szerint elérkeztek a
csodák évei. Valóban virágzó település lettünk, rengeteg
zölddel, fával, virággal. Az elhanyagolt utcákat a községi
vezetés a segélyezett munkanélküliekkel rendbehozatta, a
kerteket és a járdákat a helybeliek csinosították.

Rengeteg új – önálló – testület, egyesület, egyházi szervezet
bontott zászlót. Ekkor nyitotta meg kapuját a katolikus -, majd
a református kultúrház. (Az utóbbi a PIK helyén állt). 1938-
39-ben épült fel a bauhausz stílusú mozi (Ma: Budapest Bank,
Niki-Betty üzlet, stb.) Az emeletes gyógyszertárat is ekkor
építtette Molnár Antal. Strandot nyitott Búcsú bácsi. (A mai
Szenczi iskola kertje). A község megvásárolta a Szerján házat
a Kisfaludy – Nemes utca sarkán a magánpolgári részére
(1998-ban lebontották).

Az új község első saját beruházása a Petőfi (ma: Címer) 
utcai óvoda volt. Két napköziotthonos óvoda is nyílt.

1933-ban sikerült a villany bevezetése. (Soroksár és Lőrinc 
már 1900-ban volt villany). Díszkivilágítást kapott a
reformátusok kalotaszegi stílusú, temploma.

Többször bővítették a községházát, aminek a helyére 
építették a Pintér Kálmán Szakorvosi Rendelőt. 
Megvásárolták a mai Címer – Nemes utca sarkán lévő Hősök 
tere telkét. Itt avatták fel az I. és II. világháborúban addig
elesettek hősi emlékművét és az országzászlót.  
1939-ben nagy ünnepséggel avatta fel a váci püspök a Szent

Imre Katolikus Templomot. Dr.
Schaub Mihály plébánosi rangot
kapott. 1935-ben tárta ki kapuját a
katolikus szeretetotthon. Rá egy
évre nyitott az első két református 
aggmenhely. Ezt további nyolc
követte, Széky Endre ezzel
kialakította az ország legnagyobb
és legkorszerűbb szeretetház-
együttesét.

A baptisták bővítették, átalakí-
tották imaházukat Békéssy Sándor
lelkész, községi bíró vezetésével.

A lakosság lélekszáma 10.000 fölé nőtt, 1944-ben 16.000 
imreit írt egy jegyzőkönyvi adat. 

Hosszú évek kérelmezései hatására kiépítették a
Nagykőrösi utat és a Nemes utca egy részét. A Nagykőrösi 
úton végre megindulhatott a BART-busz. Ez volt
Pestszentimre első városias tömegközlekedési eszköze, addig 
csak a lajosmizsei vonattal lehetett a fővárosba jutna. 
Sorompót létesítettek a Nagykőrösi és Nemes utcák 
kereszteződésénél, kialakították a Paula utcai vasúti átjárót.  

Új postahivatal épült a mai Ady utcában, ebben avatták fel
az első helyi telefonközpontot, 16 előfizetővel. Krepuska 
professzor sokat tett ennek érdekében.

Szülőotthont hozott létre a községi vezetés. Több orvos 
telepedett le Pestszentimrén, rendelőt nyitva. A 
legkisebbekről a Stefánia Szövetség, a Zöldkereszt 
gondoskodott, jelentősen visszaszorították a 
csecsemőhalandóságot.  

A háború azonban „osztotta” a halált bombázások,
ágyúbelövések és az aláaknázott házak formájában.

Álom maradt ezek után a várossá nyilvánítás, teljes
lakóhelyelhagyásra ítéltetett Pestszentimre, a virágzó
települést elhagyók egy romvárosba érkeztek vissza. Utcára
rogyott templomok, aknaveszélyes házak, kirabolt otthonok,
kóbor állatok fogadták a visszatelepülőket.  

A megsemmisült környezetet, települést újra fel kellett
építeni. Ebben megint diadalmaskodott az az összefogás,
összetartás, ami mindig is jellemezte a Pestszentimrén
lakókat. Három év alatt, a templomok kivételével
újjáépítették Imrét, társadalmi munkában megépítették
Budapest háború utáni első új villamosvonalát a legendás 40-
est. Parkosították a patika előtti Hősök terét, újra bevezették 
a villanyt, fásítottak, ugyanis minden fát, oszlopot kivágtak.

Tildy Zoltán köztársasági elnök jelenlétében felavatták a
református fatemplomot. Földet osztottak, művelés alá 
vonták a település körüli szabad területeket, az ellátásért.

Majd megkezdődtek az államosítások, megszüntették az 
összes egyházi és civil szervezetet, sok üzletet bezártak,
Tszcs-t alakítottak 12 taggal 1, azaz egy ló vagyonnal.

1950. január 1-én Budapesthez csatolták Pestszentimre
önálló nagyközséget, a XVIII. kerület része lett Pestszent-
lőrinc várossal együtt, de arra a húsz év önálló életre minden 
akkor is itt élt a csodák éveként tekint vissza. Pándy T.


