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Juhász Gyula: Húsvétra 
Köszönt e vers, te váltig visszatérő  
Föltámadás a földi tájakon, 
Mezők smaragdja, nap tüzében égő, 
Te zsendülő és zendülő pagony! 
 

 
Kellemes Húsvéti ünnepeket kíván a 

Széky Társaság 
---------------------------------------------------------------- 

A Széky Társaság néhány eredménye: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 FALUKÉP
1 % 

2011. április DR. SZÉKY ENDRE PESTSZENTIMRE TÖRTÉNETI TÁRSASÁG  VIII. évf. 1. (ez a 33.) szám 

Tisztelje meg adója 1%-ával a  
Dr. Széky Endre Pestszentimre Történeti Társaságot! 

 

KÖSZÖNJÜK SEGÍTSÉGÜKET, 
2009-2010-ben 138.031 forintot juttattak a Széky Társaság 

működéséhez adójuk 1%-ának átutalásával.  
Ha 2011-ben is a Dr. Széky Endre Pestszentimre Történeti Tár-

saságot választja, ezzel a felajánlásával elősegítheti szűkebb la-
kókörnyezete, Pestszentimre múltjának megismerését és méltó 
ápolását, a jelenben hétköznapjainak élhetőbbé tételét, a hozzájá-
rulhat sikeres jövőjének megalapozásához is! 

Ha olvassa ezt a kérésünket ebben az újságban, akkor biztosak 
vagyunk benne, hogy Önt is érdekli Pestszentimre múltja, jelene 
és jövője. 

Kérjük, hogy május 20-ig tegyen egy próbát velünk az adóbe-
vallása elkészítésekor az 1% felajánlásával, és biztos lehet benne, 
hogy adóforintjai helyben – Pestszentimréért – hasznosulnak! 

A FALUKÉP következő számainak megjelenését – mellyel a 
pestszentimrei lakosság hiteles tájékoztatását kívánjuk a jövőben 
is szolgálni – is ebből a forrásból szeretnénk biztosítani. 

Gondoljon a helyi ügyekre és bízza ránk 1%-át! 
 

A Széky Társaság adószáma: 

18014998 – 1 – 43 
 

Terveink: 
- Pestszentimre központja méltó legyen egy európai kisvároshoz.  
- A lajosmizsei vasút jobban szolgálja a lakosságot. Ezért foly-
tatni szeretnénk a MÁV vezetőivel a több éves párbeszédet. 

 
Magyarország első krizantémfesztiválja 

 

- Parkoló és biztonságos kerékpártároló épüljön az állomásoknál. 
- Épüljön ki végre a Nagykőrösi út, csatornával csomópontokkal. 
- Szűnjön meg a Cséry-telep szemétlerakó funkciója. 
- Készüljön el a kisállomás felújítása idén, a 100. évfordulón. 
- Ne épülhessenek piramisszerű toronyházak. 
- A tömegközlekedésben vegyék figyelembe az imreiek igényeit. 
- Krepuska Géza születésének 150. évfordulóját méltón ünnepel-
hessük. 
- A közbiztonság terén a megkezdett előrelépés ne torpanjon meg 
és sorolhatnánk napestig a kívánságainkat…   
------------------------------------------------------------------------------- 
2011. március 11-én dr. Mosóczi 
László, a MÁV vezérigazgató-
helyettese nyitotta meg a „Lajos-
mizsei vasút és a pestszentimrei 
állomások története” című kiállí-
tást a Polgármesteri Hivatalban. 
Dr. Lévai István Zoltán alpolgár-
mester méltatta az összeállítást.  


