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PESTSZENTIMRÉÉRT  DÍJAZOTTAK: 
 (folytatás az első oldalról.) 

Kállainé Veres Éva (1964-1910) – festőművész, tanár.  
A nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskola 
biológia-rajz, és a Külkereskedelmi Főiskola marketing-
kommunikáció szakán végzett. Az egyéni művészi alkotá-
sokon túl, élsportoló ifjúkorához méltó lendülettel, és szen-
vedéllyel tanított Pestszentimrén, az Ady utcai iskolában. 
2007-ben az ő szervezésében küldött kerületünk több száz 
rajzpályázatot a Szent Imre Millenniumi Emlékév  kereté-
ben meghirdetett "Akit szeretett az Isten" című rajzpályázat-
ra. Megrendezte Görgényszentimrén a beérkezett pálya-
munkák kiállítását. A pályamunkák sikere olyan nagy volt, 
hogy az egyéni díjakon túl Lakitelken 10 napos táborozást 
nyertek tanítványai. Az emlékév során kifejtett munkássá-
gának köszönhetően Pestszentimre, és az iskoláiban folyó 
művészeti nevelés Kárpát-medence szerte ismertté, és elis-
mertté vált.  Ódor Katalin 

Pándyné Nadrai Éva – óvodapedagógus.  
A Kisfaludy utcai – azóta lebontott – iskolában végezte az 
általánost. A Steinmetz Gimnáziumban kitüntetéssel érett-
ségizett. Kerületünkben vállalt képesítés nélküli óvónői 
munkát, majd a kecskeméti felsőfokú Óvónőképzőben dip-
lomázott. 1975-ben a Vezér utcai óvodába nyert kinevezést. 
Több kerületi és fővárosi bemutatót is tartott. Az óvoda 
kertjének rendbetételéhez komoly társadalmi munkát szer-
vezett. Számos továbbképző tanfolyamon vett részt. Az 
egyik 4 éves oktatás végén írt szakdolgozata gimnáziumi 
szinten is megállta a helyét, előadásaival országszerte is-
mertté vált. Elnyerte a „Kerület Óvónője” kitüntetést. 
Pestszentimre helytörténetében 1972 óta – az első megmoz-
dulás óta – részt vesz. Legutóbb ő volt az egyik lektora a 
Szélső iskola 100 évéről szóló könyvnek.   pt. 
Orbán Kálmán – református lelkipásztor.  
Előbb esztergályosi szakmunkás vizsgát tett, s e szakmában, 
majd műszaki ellenőrként dolgozott. Közben elvégezte a 
dolgozók gimnáziumát. A tanári pályára szeretett volna 
menni, de a budakeszi református ifjak hatására a Budapesti 
Református Theológiai Akadémiát végezte el. Tanulmányai 
közben már segédlelkészi feladatokat látott el Pakson. A 70-
es évek közepétől a hatvani gyülekezet lelkésze volt. 1984-
ben hívták meg a Pestszentimrei Református Egyházközség 
élére. A szétzilált egyházközösséget újra kellett építenie, a 
templom épülete is megerősítésre szorult. A háború előtti 
legendás ref. kultúrházért kapott kárpótlási pénzből átépítet-
ték, kibővítették a parókia épületét, gyülekezeti házat kiala-
kítva. A templom hasonló tornyot kapott, mint az 1926-ban 
felépített első Istenháza. 2003-ban Orbán Kálmán elévülhe-
tetlen érdemeinek köszönhetően a református egyház átvette 
a megszüntetésre kijelölt Podhorszki János Általános Isko-
lát. Az így megalapított Szenczi Molnár Albert Református 
Általános Iskola jövőre ünnepli 10 éves fennállását.  

-------- O ------- 
 Sajnos megint elment egy velünk in-
duló. Komáromy Antalné másfél évti-
zeden keresztül aktívan segítette a Széky 
Társaság Intéző Bizottsága munkáját. 
Edit néni vállalta a Társaság lobogó-
jának „zászlóanyai” tisztét. Emléke előtt 
meghajtjuk fejünket és zászlónkat.  

ADVENTI BÖRZE GYŰJTŐKNEK és 
KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS! 

A civil helyi szervezetek egyik fő feladata, hogy olyan 
megmozdulásokat, rendezvényeket szervezzenek, ame-
lyek érdekesek és egyben összehozzák, vonzzák a közös-
ségeket. A Dr. Széky Endre Pestszentimre Történeti 
Társaság is ebben gondolkodik, mert eddig is volt már 
néhány, nagyobb tömegeket érdeklő rendezvénye, gondol-
junk csak a nagysikerű un. nosztalgiavonat megszervezé-
sére, vagy a krizantém fesztiválokra. 

Fentiekre tekintettel ez alkalommal szeretnénk megszó-
lítani Pestszentimrén életkorra tekintet nélkül mindenkit, 
aki szenvedéllyel gyűjt valamilyen tárgyat, és már sikerült 
olyan gyűjteményt összeraknia, aminek az érdekesebb 
elemeit kiállíthatná. Ezek a gyűjtemények lehetnek szal-
véta, vasúti- és jármű modellek, kártyák, ásványok, régi-
ségek, bélyegek, könyvek, magazinok, saját készítésű 
műtárgyak és minden egyéb olyan érdekes összeállítások, 
amelyeket a gyűjtők érdemesnek tartanak megismertetni a 
szélesebb közönséggel. Ezen az adventi börzén a gyűjtők 
cserélhetnek más kiállítókkal is, átadhatják egymásnak 
tapasztalataikat és szélesíthetik ismereteiket.  

A tárgyak kiállítására a Kastélydombi Iskola aulájában 
2012. december 9-én, vasárnap 10-től 17 óráig lesz lehe-
tőség. A várhatóan nagyobb számú kiállító és a hely bizto-
sítása miatt a jelentkezéseket a kiállítandó tárgyak megje-
lölésével kérjük, küldjék el december 1-ig a 
szeky.tarsasag@gmail.com e-mail címre, vagy levélben a 
1188 Budapest, Szélső utca 89/B. postai címre. A korláto-
zott hely miatt a jelentkezéseket érkezési sorrendben fo-
gadjuk el. 

Az adventi készülődést segíti a kézműves foglalkozás 
is. Itt készíthetnek a gyerekek karácsonyfa díszeket, bar-
kácsolhatnak lakásba kerülő díszítő elemeket, vagy éppen 
üdvözlőlapot is „kézművelhetnek”. A szülők is megmé-
rethetik magukat, s segíthetik a karácsonyi készülődést. 
Ezen a börzén az ötletek cserélhetnek „gazdát”, s talán a 
pénztárcát is kímélő gondolat is támadhat egy-egy jól 
kivitelezett tárgy láttán. (A kisebb gyerekekre felügyeletet 
biztosítunk.)   

Minél többen állítanak ki, annál sikeresebb lesz ez a 
vasárnapi rendezvény. Kérjük, jöjjenek el, akár kiállí-
tóként, akár érdeklődőként, vagy a kézműves foglalko-
zás résztvevőiként!   Dr. Mayer Lajos 
 

 
 

A katolikus templom új tetőácsolata, 2012. szeptember. 
A tetőzet a Városközpont megújítási  

EU-s projekt segítségével épült. 
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