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PESTSZENTIMREI FALUKÉP –  
UTOLJÁRA? 

A 8. évfolyamát záró időszakos kiadványunk előtt nincs 
biztos jövő. Legújabban a Vám és Pénzügyőrségtől jelezték, 
hogy csak úgy tudják fogadni az újság termékdíjára (súly-
adójára) befizetett összegünket, ha előtte egy jóval maga-
sabb összegű regisztrációs díjat befizetünk egy privát társa-
ságnak, akinek semmi köze a VPOP-hez. Ezért az összegért 
kapunk egy regisztrációs számot, mely alapján már el tudják 
könyvelni a korábban befizetett „súlyadónkat”. Ezt minden 
évben ki kell váltanunk, hogy megfizethessük a törvényben 
előírt termékdíj-tartozásunkat. Ügyes! 

A Széky Társaság azért kezdte – 2004-ben – a saját lapki-
adást, mert a Városkép nem jelentette meg a Társaság által 
kezdeményezett Városrészi Önkormányzat létrehozásának 
indokairól szóló cikkét. (Mindenki nyilatkozhatott a helyi 
önkormányzat ellen, holott azt sem tudták mi ellen tiltakoz-
nak). Az akkori képviselőtestület arról is határozatot hozott, 
hogy a Széky Társaság többet nem írhat egy sort sem a 
Városkép hasábjaiba.  

Ez alatt a nyolc év alatt megpróbáltuk Pestszentimre ese-
ményeit megörökíteni, történetének szeletkéit bemutatni, 
problémáira felhívni a figyelmet, örömeit mindenkivel 
megosztani. Alapelv volt Pestszentimre fejlesztése, előrelé-
pése. Sosem valami ellen, hanem Imréért mártottuk „vitri-
olba” a tollunkat.  

Itt is szeretnénk megköszönni azoknak a vállalkozóknak, 
akik hirdetéseikkel segítették a nyomdaköltség kifizetését, 
ugyanis mindenki ingyen dolgozott a lap írásán, szerkeszté-
sén, fotóin, nyomdai előkészítésén, stb. A hiányzó nyomdai 
összeget többször kellett országos pályázatokból finanszí-
rozni. (Sajnos 2010-2011-ben ki sem írtak ilyen pályázatot).  

 

Többen javasolták, hogy ezen a hasábokon is keressünk 
sponzor(oka)t.  Pándy 

 

Kérjük a mecénások jelentkezését, így talán 
lesz IX., X. évfolyam is. 

 

 
Mindenszentek november 1-i ünnepén avatták fel az urna-
temetőt. A Pestszentimrei Római Katolikus Plébánia temet-
kezési helyet építtetett a templom Ady utcai oldalához. A 
180 m2-es szórókápolna 1600 urnahelyet rejt magában.  
 

1956-ban temettek utoljára Pestszentimrén, az 1950-ben 
bezárt Nagykőrösi úti temetőben, mert a forradalom harcai 
miatt nem lehetett a lőrinci temetőt elérni. Sajnos az imrei 
temető teljesen elpusztult, szorgos kezek hordtak szét min-
den mozdíthatót. A Temetkezési Intézet rendelkezik a terü-
let felett, de a temető térképével sem rendelkeznek.  P. Tamás 

SZÁMVETÉS 
Ilyenkor év végén szokás visszatekinteni. A minden 

pestszentimrei lakost érintő néhány kérdésről szólnék.  
Örökzöld témánk, Pestszentimre központjának a szebbé, 

jobbá tétele. Sajnos nem sok változott, sőt a tavalyi fej-
lesztésű díszburkolatot és a kőkocka növénytartókat ki-
kezdte az idő vasfoga és a vandalizmus. A városképi össz-
hang inkább lehangoló, mint pozitív.  
 

 
 

Szerencsére már többször látni narancssárga mellényben 
dolgozó közmunkásokat a Nemes utcában. Persze az utca-
takarítás a tulajdonosok, vagy a bérlők dolga is, ha ezt 
megkövetelnék, mindjárt szebb lenne a központ. 

Sokszor sürgettük a Címer-Nemes utca sarkán lévő ro-
mos épület eltakarítását, már hordják a törmeléket. Egy 
„színfolttal” kevesebb lett a központban, üdvözlendő.  

Örülünk a Kapocs iskolánál a villogó sárga fénynek.  
A Nemes utcai gyalogátkelők igen megkopott felfesté-

seit lassan már csak hagyományból tisztelik az autósok. 
De mi történik, ha valaki nem ismeri ezeket a helyeket? 

 

 
 

A „Pestszentimre központ” buszmegállónál felgyűlt sok 
szemét, eldobott csikk eltakarítása kinek a feladata? Most 
kritikán aluli a környéke. A megállókban ki van írva, hogy 
tilos dohányozni. Ezek a feliratok nem sokat érnek, ha 
nem lehet betartatni, mint sok más értelmetlen jogsza-
bályt. Ugyanerre a nagyforgalmú buszmegállóra kértünk 
tetőt és a sárfelfröcskölés kivédésére útjavítást.  

Ne szégyelljék kiírni megfelelő helyekre a 
Pestszentimre helyiségnevet. Szerencsére a jellegtelen 
barna „Parkváros” táblákat már eltávolították, de az erre 
autózók így még inkább nem tudják, hogy hol is járnak. 
Egyelőre nem is baj, mert nem dicsekedhetünk a szép 
városközpontunkkal. Majd talán egyszer. 

Amint hallottuk, a Pestszentimre városközpont fejlesz-
tésére beadott önkormányzati pályázatot kedvezően bírál-
ták el, esetleg abból jut is valami a városközpont valódi 
fejlesztésére. Egyedül a Széky Társaság adott konkrét, a 
központ fejlesztésére vonatkozó javaslatokat írásban, amit 
a pályázat beadásánál nem igen vettek figyelembe. Ami a 
végén megvalósul, annak is örülnünk kell majd. Gondol-
kozzunk pozitív módon és legyen sok türelmünk, előbb-
utóbb szebb lesz Pestszentimre központja. Mindnyájan ezt 
várjuk, én már több évtizede.  Dr. Mayer Lajos 


