
2. oldal FALUKÉP 2010. december 

ÉVZÁRÓ: 
[Folytatás az 1. oldalról] 
- megállni tilos táblát kértünk és kaptunk a Dózsa György 

út Bercsényi-Bocskai utca közötti szakaszára; 
- a csatornaépítésre, a fővárosi (buszos) útjaink rendbetéte-

lére nem sikerült megoldást találni, hiába leveleztünk; 
- szorgalmaztuk a Határ út – Nemes utca sarkánál, a Szél-

ső u. – Dózsa György út sarkánál gyalogos átkelő (zebra) 
felfestését – a forgalomszámlálás elkészült; 

- kérésünk alapján Pintér Kálmánról – Pestszentimre első, 
legendás orvosáról – nevezték el a szakrendelőt; 

 

 
 

- előterjesztésünkben kértük a Cséry-telep szemét-
funkciójának megszüntetését és zöldterületi besorolást és 
extrém sportolásra alkalmas területté alakítását javasol-
tuk a rekreáció után; 

- az imrei murvás parkolók (Nemes u. telekparkoló, Vasút 
utcában a PIK-el szemben) feltöltését kérelmeztük, hogy 
azokat esős időben is lehessen használni – eddig semmi 
nyoma az intézkedésnek; 

- a Pestszentimre központ buszmegálló befedését is szor-
galmaztuk látva az ázó 20-25 perce várakozó utasokat; 

- a vasútvonalaink jobb hasznosításáról leveleztünk a 
MÁV vezérkarral …. stb. 
A fenti témákban előterjesztést tettünk a Pestszentimrei 

Városrészi Önkormányzatnak, mely testület legtöbb kéré-
sünket pártolólag terjesztette tovább a kerületi Önkormány-
zat felé. Pándy Tamás  
 

SZÉKY  TÁRSASÁG  KÖZGYŰLÉSE 
A Dr. Széky Endre Pestszentimre Történeti Társaság 

2010. évi közgyűlését november 4-én tartotta a 
Pestszentimrei 
Közösségi Ház 
nagytermében. A 
Pestszentimréért 
Díj kitüntető pla-
kettet dr. Lévai 
István Zoltán al-
polgármester adta 
át Pál Mária rajz-
tanárnak, művész-
nek, aki a Szélső-, 
majd az Ady isko-
lában tanított. A 
Kuratórium dönté-
sét egy Erdélyt ábrázoló rézkarccal köszönte meg. 

A Kuratórium a másik díjat – posztumusz – Búcsú Im-
rének ítélte oda. A strand megépítő-tulajdonosának díját 
ifjabb Búcsú Imrénének adta át Lévai úr.  

A Széky Társaság éves beszámolóját, terveit Pándy 
Tamás elnök ismertette. 

Dr. Lévai István Zoltán alpolgármester köszöntötte a dí-
jazottakat és a Társaságot. 

A Közgyűlés egyhangúlag fogadta el a Széky Társaság 
beszámolóját, Közhasznúsági Jelentését, Alapszabályát és 
Szervezeti és Működési Szabályzatát. 

A Kuratórium új tagjává Perge Zsoltné, Kékesi Gabriel-
lát egyhangúan szavazták meg. 

Ifjabb Búcsú Imréné apósa, Búcsú Imre emlékére szala-
got kötött a társasági zászlóra.  

 
Lazányi László ebben az évben lett volna 100 éves, em-

léke előtt lányai nevében Lazányi Jolán tisztelgett emlék-
szalag-kötéssel. 

A Közgyűlés előtt és után – a Pándy Árpád 
Pestszentimre Gyűjtemény videotárának filmrészleteivel – 
idézték meg a hajdani kultúrházat,  

 
az épülő PIK-et, a katolikus toronysisak beemelését, a 
PVÖ 2004-es megalakítási anomáliáit, a 2009-es nosztal-
giavonatos ünnepséget, és az idei októberi hagyományte-
remtő Első Magyarországi Krizantémfesztivált. TÁPÉ 
 

MEGALAKULT  AZ  ÚJ  ÖSSZETÉTELŰ 
PESTSZENTIMREI  VÁROSRÉSZI  

ÖNKORMÁNYZAT 
2010. november 5-én a Pestszentimrei Közösségi Ház-

ban kihelyezett ünnepi ülésen egyhangúlag választotta 
meg az új PVÖ 11 tagját a képviselőtestület. Csabafi Ró-
bertet elnöknek, Bauer Ferencet és Pándy Tamást alelnök-
nek szavazta meg a kerületi testület. A megválasztott PVÖ 
tagok letették a hivatalos esküt is.  

Az ünnepi ülésen dr. Lévai István Zoltán alpolgármester 
és Pándy Tamás beszélt a helyi grémium szerepének fon-
tosságáról, Pestszentimre érdekeiért tett és teendő lépései-
ről.  

Az új PVÖ azóta megtartotta első ülését is. PNÉ 


