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1% – KÖSZÖNJÜK! 
2011-ben a Dr. Széky Endre Pestszentimre Történeti Tár-

saság 145.631 forintot kapott Önöktől az adójuk 1%-áról 
szóló rendelkezéseik értelmében. Az összeget – az eddigiek-
hez hasonlóan – a Széky Társaság Pestszentimre fejlesztése 
érdekében történő működéséhez, a Pándy Árpád 
Pestszentimre Gyűjtemény fenntartásához használjuk fel. 

 Mégegyszer köszönjük felajánlásukat, s kérjük, hogy 
2012-ben is gondoljanak a Dr. Széky Endre Pestszentimre 
Történeti Társaságra a személyi jövedelemadójuk 1%-áról 
történő rendelkezésüknél.  
 

REAKCIÓK – VILLAMOST  IMRÉNEK 
Előző számunkban jelent meg dr. Nemeskéri Kutlán End-

re: Legyen-e (újra) pestszentimrei villamosjárat című cikke. 
Többen tudatták velünk – email-ben, telefonon – vélemé-
nyüket. Minden jelentkező pártolólag, egyetértőleg nyilat-
kozott, nagyon kívánatosnak ítélte meg a villamos ismételt 
megjelenését Pestszentimrén. (Volt aki egyenesen Soroksá-
rig is kiterjesztette volna a vonalat). Ezúton köszönjük meg 
a „bátorítást”. A villamos-javaslatot továbbítottuk az illeté-
kesekhez, várjuk az ő reakciójukat is. Reménykedünk ab-
ban, hogy még megérjük, hogy Imrén is felszállhatunk a 
sárga járműre.  (Szerk.) 
 

TÖBBEN EGYÜTT ERŐSEBBEK VAGYUNK 
Pestszentimrén huszonkét éve, 1989-ben – első civil szer-

vezetként – alakítottuk meg a „Dr. Széky Endre 
Pestszentimre Történeti Társaságot” azzal a feltett szándék-
kal, hogy kerületünk másik részéhez képest igen-igen elma-
radott településünk fejlesztéséért, lakókörnyezetünk jobbítá-
sáért és szépítéséért tegyünk meg minden tőlünk telhetőt, 
kíséreljük meg történelmének kutatásával, tárgyi emlékei-
nek gyűjtésével és bemutatásával megszerettetni „falunkat”, 
amelyik bármilyen csúnya is, „de a miénk.”   

Társaságunk mindig akart valami imrei fejlesztést, jobbí-
tást, ezért nem nagyon kedveltek minket a Tanácsnál, majd 
később az Önkormányzatnál sem. Sokszor falnak ütköztünk, 
újra próbálkoztunk, de soha sem adtuk fel kitűzött céljain-
kat. Például a Széky Társaság létesítette a Hősök (patika) 
téren az országzászlót, a II. világháborús emlékművet is. 
 

 
 

Aki eddig olvasta a rendszeresen megjelenő 
„Pestszentimrei Falukép” című újságunkat, elég részletesen 
tájékozódhatott tevékenységünkről. Az újságunk kiadása 
manapság az anyagi források apadása miatt sajnos megrit-
kult, de nem hagytunk fel vele. 

 
Koszorúk az Országzászlónál 2011. augusztus 20-án 

 

A különféle Hivataloknak küldött levelekkel és szemé-
lyes vitákkal sürgettük, hogy kicsit sikerüljön a Lőrinchez 
való nagymértékű elmaradottságunkból legalább valamit 
is behozni. Amint az utóbbi évek imrei fejlesztései mutat-
ják, „megyegetünk előre”, de sok ötlet van még a „tarso-
lyunkban”. Minden igyekezetünkkel már évtizedek óta 
azon voltunk, hogy az Önkormányzat alakítsa ki a Nemes 
utca tengellyel a pestszentimrei városközpontot. Továbbra 
is szeretnénk kicsinosított házakat, díszvilágítást és egyál-
talán élvezhető kisvárosias látványt létrehozatni.  

Társaságunk eddigi eredményeit az imrei lakosság és 
tagjaink támogatásával értük el és erre a támogatásra to-
vábbra is szükségünk van, sőt az Európai Unió civil szer-
vezetekre fordított fokozott figyelme miatt egyre fonto-
sabb a polgárok szervezett összefogása. Ezért szeretnénk a 
Széky Társaság tagságát bővíteni és kérjük az imreieket, 
hogy akik egyetértenek Pestszentimre további fejlesztésé-
vel, szépítésével foglalkozó tevékenységünkkel, és haj-
landók azt támogatni, valamint befizetni a jelképes évi 10 
(tíz) forint tagdíjat, azokat örömmel várjuk sorainkba. 
Ettől függetlenül is számítunk javaslataikra, észrevételeik-
re, amit akár személyesen az Intéző Bizottság minden 
hónap első csütörtökjén 17.30 órától kezdődő összejövete-
lén, vagy levélben, e-mailben, szeky.tarsasag@gmail.com 
megtehetnek.  

Többen együtt még eredményesebbek lehetünk! 
Ha csatlakozni szeretnének hozzánk, akkor kérjük, szí-

veskedjenek az alábbi szelvényt kitölteni és levélben meg-
küldeni (cím: Széky Társaság 1188 Budapest, Szélső u. 
89/b), vagy az Intéző Bizottság ülésén leadni. Dr. Mayer 
Lajos 
 

……………………………...itt levágandó……………….. 
 

Kijelentem, hogy a Dr. Széky Endre Pestszentimre Törté-
neti Társaság tagja kívánok lenni. 
 
Név: ……………………………….……………………… 
 
Lakcím : ……...……………………………...…………… 
 
Telefon, (mobil)*: ……..…………………………………. 
 
E-mail cím*: …………..…………………………………. 
 
Dátum: 201…………………………… 
 
  ………………………………………. 
     aláírás 
* Kitöltése nem szükséges 


