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 FALUKÉP
 
Adventi koszorú 
 
Sándor Ernő:  
Adventi hajnal
Adventi hajnal zápora, 
új boldog élet mámora 
ó, hullj reám, ó, hullj reám! 
Hozzátok el a nagy csodát 
ezüst mezők, ezüst világ! 
 
 

 

AAddvveennttii  BBöörrzzee  GGyyűűjjttőőkknneekk  
A Dr. Széky Endre Pestszentimre Történeti Társaság 

Adventi kiállítást és börzét, valamint 
 kézműves foglalkozást  rendez a  

Kastélydombi Iskolában  
2012. december 9én, vasárnap 10től 17 óráig. 

(További részletek a 2. oldalon) 
 

------- O ------- 
 

MMMEEEGGGHHHÍÍÍVVVÓÓÓ   
a 

Dr. Széky Endre Pestszentimre Történeti Társaság  

2012. évi közgyűlésére,  
 

2012. november 5-én, hétfőn 17:00 órára a 
Szenczi Molnár Albert Református Isko-

lába (Nagykőrösi út 55-57.)  
A közgyűlés napirendi pontjai: 
1.) Beszámoló a Társaság éves tevékenységéről; 
2.) Bejelentések, egyebek; 
3.) Pestszentimréért Díj átadása; 
4.) Lakossági Fórum Pestszentimre központ felújításáról. 
A Pestszentimréért Díj 2012. évi kitüntetettjei: 
KKKááálll lllaaaiiinnnééé   VVVeeerrreeesss   ÉÉÉvvvaaa   –––   (((pppooossszzz tttuuummmuuussszzz)))    – festőművész, rajztanár;  
PPPááánnndddyyynnnééé   NNNaaadddrrraaaiii    ÉÉÉvvvaaa    – óvónő, megbízott óvodavezető; 
OOOrrrbbbááánnn   KKKááálllmmmááánnn  – református lelkész. 
 

 ------- O ------- 
Köszönjük! 

A személyi jövedelemadó 1%-áról való rendelkezés értelmében a  
Dr. Széky Endre Pestszentimre Történeti Társaság 

 forintot kapott Önöktől 2012-ben. 
 

Köszönjük a Társaság támogatóinak ezt a segítséget, amelyet ezután 
is Pestszentimre szebbé és élhetőbbé tétele érdekében kifejtett műkö-

désünkre fogunk felhasználni. 

 
2012. október DR. SZÉKY ENDRE PESTSZENTIMRE TÖRTÉNETI TÁRSASÁG  IX. évf. 1. (ez a 36.) szám 

 Kállainé Veres Éva 
festőművész - rajztanár 
1964-2010 
Az Ady Endre utcai 
Általános Iskolában taní-
tott, folyosógalériát, 
rajzszakkört, rajztábort 
szervezett, több évig ve-
zette a kerületi rajz-
munkaközösséget. A 
Szent Imre Emlékévben 
vállalt szerepe országo-
san és határon túl is 
ismertté tette nevét. 
(Folytatás a 2. oldalon) 
 

Pándyné Nadrai Éva 
óvodapedagógus, meg-
bízott tagóvodavezető. 
45 éve kezdte óvónői pá-
lyáját, 40. évét tölti a 
kerületben. 1975 óta a 
Vezér utcai – az általa 
javasolt – Gyöngyszem 
óvodában dolgozik. 
2007-ben a „Kerület 
óvónője” kitüntetésben 
részesült. Országos 
eredményei mellett tár-
sadalmi aktivitása is je-
lentős. 
 (folytatás a 2. oldalon) 
 
Orbán Kálmán refor-
mátus lelkipásztor 
2009-ben ünnepelte a 
pestszentimrei gyüleke-
zet 25 éves imrei szolgá-
latát. Újra kellett építe-
nie a helyi egyházközös-
séget. Rá várt a temp-
lom megerősítése és a 
torony elkészítése is. 
2003-ban a védőszár-
nyai alá vette a bezárás-
ra ítélt Nagykőrösi úti 
általános iskolát. Meg-
alapította a Szenczi 
Református iskolát. 
(További adatok a követ-
kező oldalon.)  


