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MINKET  IS  ÉRINT,  EZÉRT  ÉRDEKEL! 
Pestszentimrén sok olyan dolog, esemény van, ami befo-

lyást gyakorol mindennapi életünkre, lokálpatrióta közérze-
tünkre. Ezeket mindig meg akartuk kérdezni az illetékesek-
től, de nem tudtuk hová forduljunk információért. A Széky 
Társaságnak, mint az itteni legrégebbi civil szervezetnek is 
feladata lenne, hogy tájékozódjon, javaslatokat kérjen a 
lakosságtól, tagjainktól és feleletet kapjon a megtalált illeté-
kesektől. 

Csak bevezetőnek itt van néhány kérdés, ami érdekli az 
imreieket.  
- Mi lesz a városközpontban, az orvosi rendelő melletti 

OTP telek sorsa?  
- Miért nem fedik be Pestszentimre legforgalmasabb busz-

megállóját? Több fórumon szorgalmaztuk. 
- Mi lesz a Sportkastély melletti bekerített üres telken? 
- Mikor folytatják Imre csatornázását és mikorra fejezik 

be? Ha már a fővárosi önkormányzat olyan rendelkezést 
hozott, hogy a csatornával nem rendelkező területeken la-
kóktól ugyanúgy csatorna díjat szed, mint ahol be van ve-
zetve. Ami nem az ott élők mulasztása. Azonban nem tu-
dom, hogy az otthagyott emésztők után beszedett díjak 
hogyan védik meg jobban a környezetet? Csak nem ezzel 
akar megfelelni Magyarország a csatornázottsági EU-s 
követelményeknek?  

- Méltó helyre költöztetik-e a kipaterolt gyermekorvosi 
rendelőt? 

- A Pintér Kálmán Szakorvosi rendelő továbbra is szolgál-
ja-e az imrei lakosokat? 
Fentiek mellett lenne még több kérdésünk is, de újságunk 

terjedelme korlátozott. Inkább kérjük olvasóinkat, hogy 
jelezzék a szeky.tarsasag@gmail.com e-mailen, milyen 
kérdések tarthatnak érdeklődésre számot. Olvassák honla-
punkat a www.szekytarsasag.hu –t, ahol továbbadjuk a 
megszerzett információkat. Ígérjük, mindnek utána érdeklő-
dünk, ha nem máshol, akkor a Pestszentimrei Városrészi 
Önkormányzatnál. 

Ne feledjék, csak akkor fejlődhet, szépülhet 
Pestszentimre, ha mindnyájan teszünk érte valamit. Azzal 
is, ha csak érdeklődünk iránta és óvjuk a rendet, tisztaságot.  

 Dr. Mayer Lajos 
 

 
2011-ben már második éve vetélkedtek a kiraka-

tok. Nekünk a díjazottak közül a LI-FI BT „Retró” 
kirakata tetszett. Ennek egy részlete látható a fotón. 

 
Egyetértünk a Nemes utca 2011-es díszkivilágításával! 

 

PESTSZENTIMRE  KÖZPONT   
FELÚJÍTÁSA  A  CÉLEGYENESBEN. 

2012-ben elindulhat a fejlesztés az elnyert pályázati 
pénz felhasználásával. Csak remélni tudjuk, hogy a fővá-
ros partner lesz a Nemes utca megújításában, elkészíti a 
hiányzó csatornát a PIK átépítéséhez, illetve a Vasút és a 
Címer utca között. A Nemes utcai közlekedés és tömeg-
közlekedés biztonságosabbá és racionálisabbá válik. Bí-
zunk abban is, hogy lesz pénz a Nemes utca valódi rend-
betételére. Szeretnénk, ha az okmányirodát látogatók par-
kolni is tudnának Pestszentimre legkeskenyebb utcájában 
a Póth Irén utcában, szemben a „nemszeretem” torony-
házzal. A hajléktalanná vált gyermekrendelő feladataihoz 
és kihasználtságához mérten állandó és EU-s szabványú 
otthonra lelhetne. A kétszeresére bővülő PIK hasonló 
intenzitással láthatná el közművelődési feladatait, mint az 
elmúlt években.  

Arról nem is merünk szólni, hogy a tervezett beruházá-
sok mindegyike befér-e az egyre dráguló világunkban a 
pályázati pénz keretei közé. Nagyon szeretnénk, ha az 
aggályaink alaptalanok lennének.  
Őszintén drukkolunk, hogy Pestszentimre központja 

megszépüljön, egy világvároshoz méltó településközpont 
alakuljon ki.  pt.  
 

ÚJRA  NYITVA  SZOMBATON  IS  AZ 
IMREI POSTA 
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