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15 ÉVE A GYÓGYÍTÁS
SZOLGÁLATÁBAN

Tovább él a több mint 100 éves Pádár ház
Az 1898-as parcellázás elsők közötti telekvevői voltak a 

Pádár család felmenői.  
Az épületet az
1910-es években
„Deák fűszerüzlet 
és hentesbolt”-ként
ismerték. A keres-
kedő család leánya 
férjezett neve alap-
ján ismerte a kö-
vetkező generáció 
Pádár-háznak az
épületet, melyet

több alkalommal is bővítettek.  
Azzal menekülhetett meg Pestszentimre egyik legrégebbi

lakóháza, hogy az 1995. június 8-án nyitott Vénusz
gyógyszertár teljes stábja áttette székhelyét a Póth Irén utcából
a családi vállalkozásban megvásárolt és újjá varázsolt Ady
Endre utcai épületbe. Dr. Hámori Ivánt és csapatát hűséggel 
követte a gyógyulni vágyók köre, amiért köszönetet is
mondanak e hasábokon az imrei lakosoknak.

Az új, tradicionális helyen nyitott patika imrei kötődését 
azzal is erősíteni kívánta, hogy Szent Imre – névadónk – 
édesanyjáról „Pestszentimrei Gizella Gyógyszertár”-nak
keresztelték el a 2009. január 5-én megnyitott apotékát. (x)
---------------------------------------------------------------------------

2010. március 2-án volt a névadó ünnepsége az imrei
szakrendelőnek. A Széky Társaság kérelmezte, a Pestszent-
imrei Városrészi Önkormányzat támogatta Pintér Kálmán név
került a homlokzatra. A névadón társaságunk elnöke
ismertette a szegények orvosának élettörténetét.

AZ ORVOS VÁLASZOL
Tavaszi fáradtság

Mostanában reggelente kialvatlannak érzem magam,
gyorsabban elfáradok, ingerlékenyebb vagyok. Csak nincs
komolyabb betegségem ? – kérdezi aggódó olvasónk.

Bizonyára a tavaszi fáradtság tünetei jelentkeznek Önnél.
Erre március és május között valamennyien hajlamosak
vagyunk. Az első melegebb napok hatására az erek 
kitágulnak, a vérnyomás csökken. Hormonrendszerünk
nehezebben alkalmazkodik a megváltozott körülményekhez.
A hosszú tél alatt a szervezet tartalékai kimerülnek, a
vitaminok és ásványi anyagok kiürülnek a szervezetből. 
Mindez együtt vezet az Ön által is leírt kellemetlen tünetek
jelentkezéséhez.

Egy kis odafigyeléssel sokat tehetünk jobb közérzetünkért.
Minél hosszabb ideig tartózkodjunk a szabad levegőn. 
Sétákkal, testmozgással segíthetünk elfáradt izmaink
vérellátásán. A napfénynek is gyógyító ereje van.
Fogyasszunk minél több friss zöldséget, gyümölcsöt, ezzel
sok vitamint és ásványi anyagot juttatunk szervezetünkbe.
Kerüljük a nehéz ételeket, a megszokott háromszori étkezés
helyett naponta ötször együnk alkalmanként keveset (ezt a
szokást egyébként egész évben érdemes megtartani). Nagyon
jó hatású a reggeli hideg-meleg váltózuhany. A testi
frissesség megőrzése érdekében mindig a hideg vizes 
tusolással fejezzük be.

Ha a fentiek betartása ellenére továbbra is fáradtnak,
gyengének érzi magát javaslom, hogy néhány héten belül
forduljon orvoshoz az esetleges betegség kizárása vagy
diagnosztizálása céljából. Dr. Léderer Imre belgyógyász háziorvos

PESTSZENTIMRE KÖZPONTJÁNAK
KIALAKÍTÁSA!

Hosszú évtizedek elhanyagoltsága után valami elkezdődött 
Pestszentimre külső képének megváltoztatására.

A Széky Társaság évek óta folytatott levelezései, javaslatai
után –, de nem vagyunk beképzeltek, hogy csak azért –
díszburkolattal látták el a Nemes utca központi járdáit,
kicserélték a balesetveszélyes fákat. Előzőleg a MÁV-val 
rendbehozattuk a 120 éves állomás épületét. Levelünkre
reagálva az új rendelő melletti OTP telket rendbetették, 
bekerítették. Közölték, hogy a telken földszint+3 szintes, 37
lakásos ház felépítésére kaptak az Önkormányzattól
engedélyt. Ez utóbbi aggasztó, ugyanis Pestszentimre
lakókörnyezetébe nem illeszkedik bele egy 10 méternél
magasabb homlokzat. Kérésünkre az új főépítész 
remélhetőleg ennek megfelelően felülvizsgálja majd a kiadott 
építési engedélyeket és az imrei „Jövőkép koncepcióval” 
egyezően nem engednek többemeletes magas házakat 
építeni. Mi szeretnénk megőrizni Imre kertvárosi jellegét. 

A kerületi Önkormányzat pályázatot nyújtott be, jó esélye
van a sikerre. A Széky Társaság arra törekszik, hogy először 
a Nemes utca mentén hozzák létre az imrei városközpontot,
majd erre fűzzék rá a fejlesztéseket. Mayer Lajos
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