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PESTSZENTIMRE FEJLESZTÉSÉNEK  
JÖVŐJÉRŐL 

A Széky Társaság még 2006-ban határozta el és azóta ál-
landóan, minden fórumon napirenden tartja, hogy te-
gyük/tegyék Pestszentimrét egy lakható, hangulatos és kel-
lemes kertvárossá. Az egyik előző, 2007. évi Pestszentimrei 
Falukép cikkben leírtuk, hogy ehhez az adottságaink meg-
vannak, településünket erdők veszik körül. Kis ráfordítással, 
törődéssel sétálható parkerdő részeket lehetne a tölgyesek-
ben és a fenyvesekben kialakítani. Ezzel az erdei sétaösvé-
nyek, a fák friss levegője lehetne Pestszentimre legnagyobb 
vonzereje. Az arra alkalmas imrei területeket erdősíteni kell, 
ebben a lakosság is minden bizonnyal örömmel részt venne.  

Bár jónéhány fejlesztés történt azóta, a település vonzó 
központjának kialakítása még várat magára. Néhány építke-
zés nem kerületi hatáskör – pl. a csatornarendszer tovább-
építése és a BKV által használt utak felújítása – ezekben 
nagyon nehéz előbbre lépni. Ami viszont a kerületünkhöz 
tartozik azt fel kellene újítani, ezzel kialakulna egy élhető, 
szép kis kertváros környezet. Az elmúlt 2-3 évben már Im-
rén is észrevehető volt pozitív változás, pl. a játszóterek, a 
Sportkastély felépítése, uszoda használhatóvá tétele.  

 
Azonban végigmenve a központnak számító Nemes ut-

cán, óhatatlanul szemünkbe ötlik, hogy napjainkban is 
Pestszentimre még mindig lehangolóan elhanyagolt benyo-
mást kelt. 

Abban a 2007. évi cikkben javasoltuk, hogy a hangulatos 
kertváros kialakításához hozzáértő várostervezőknek meg 
kell rajzolniuk Pestszentimre központi részének arculatát, 
amihez az imreiek véleményét, javaslatait kérnék, hogy a 
végleges képet kialakíthassák. Ez a zsinórmérték, ezzel 
kellene mindent kezdeni, s ennek betartásával fejleszteni a 
területet. Felvetettük, hogy erre készüljön takarékos költ-
ségvetés és megvalósítási időterv, amit szigorúan be kell 
tartani és pályázni kellene az EU támogatási felajánlására. 
Örömmel nyugtáztuk, hogy majdnem ez is történt 2009-
2010-ben a Pestszentimrei Jövőkép kialakítása során.   

Ennek ellenére még mindig azt tartjuk, hogy mindenek-
előtt a kialakítandó központot kell belesimítani az általános 
képbe, azaz nem összeépített, ultramodern, lapostetős épüle-
tek kellenek a központba, hanem szép külalakú, cseréptetős 
házak. A központi rész meglévő házainak kopott homlokza-
tát át kell festetni, erre kerületi forrásból támogatást adni, 
vagy rászorultak esetében a költségeket átvállalni.  

A Dr. Széky Endre Pestszentimre Történeti Társaság 
ezirányú tevékenységének már is látható jele, hogy a nagy-
állomás épületét sikerült 2007-ben tataroztatni, 2009-ben 
pedig a környezetét is rendeztetni. A Nemes utca járdáin – a 
vasúttól az Ady utcáig – javaslatainkra díszkő burkolatot 
helyeztek le virágtartókkal. Javasoltuk azt is, hogy kapjon 
díszkivilágítást a katolikus és református templom, a Hősök 
tere, valamint a bauhaus stílusú emeletes gyógyszertár, ez 
még várat magára.   

 
A javaslatok rövid távon is gyökeresen átalakíthatnák 

Pestszentimre központjának jelenlegi – egyáltalán nem 
kellemes – arculatát. Remélhető, hogy a hosszabb távon 
tervezett fejlesztésekkel, az új önkormányzati építkezé-
sekkel Pestszentimre is méltó fele lesz a XVIII. kerület-
nek. Ehhez a Széky Társaság mindig javaslattevő és tevé-
keny partnere lesz a Pestszentimrei Városrészi Önkor-
mányzatnak és a kerületi vezetésnek jövőképünk kialakí-
tásában, mert célunk azonos: szebbé és kellemesebbé 
tenni lakóhelyünket, Pestszentimrét. Dr. Mayer Lajos 

 

AZ  ORVOS  VÁLASZOL 
Ünnepi alkoholfogyasztás  

Tavalyi év végi tanácsaim többek által idézett mondata 
volt, hogy „az alkohol csak kis mértékben orvosság”. És 
ez valóban így is van. Az ünnepek közeledtével érdemes 
néhány gondolatot ennek a népi igazságnak szentelni. Az 
alkohol vízhajtó hatással bír, ezáltal csökkenti a vérnyo-
mást. Ismert, hogy különösen a vörösbor mérsékli a ko-
leszterin szintet. Ezért például Franciaországban, ahol 
minden étkezés után elfogyasztanak belőle egy kis pohár-
ral, lényegesen kisebb számban fordulnak elő a hazánkban 
oly nagyszámú szív- és érrendszeri betegségek, mint a 
szívinfarktus vagy az agyvérzés. Tehát lehet akár gyógy-
szer is. 

Ünnepek alkalmával azonban a túlzott alkoholizálás a 
gyakoribb. Aki ilyenkor is volán mögé ül, még minimális 
mennyiséget se fogyasszon az ismert balesetveszély miatt. 
Az ünnepi asztal mellett azonban gyakori az alkohol na-
gyobb mennyiségű fogyasztása. És akkor jön a másnapos-
ság. Mit tegyünk ellene?  

Először is „ivás” előtt együnk valami zsírosat, vagy 
igyunk egy pohár tejet. Közben fogyasszunk sok vizet 
vagy szénsavmentes üdítőt, ezzel az alkohol okozta kiszá-
radás elkerülhető. A gyomor védelme érdekében szénsa-
vas italokat ne fogyasszunk. A „buli” után sétáljunk egyet 
a friss levegőn, igyunk sok vizet és vegyünk be C vitamint 
(ez gyorsítja a májban az alkohol lebontását). És, ha más-
nap mégis „macskajajra” ébredünk? Fogyasszunk szóda-
bikarbónás, citromos limonádét vagy gyömbéres teát. A 
fejfájás csökkentésére az aszpirin (pl. Kalmopyrin) a leg-
hatékonyabb. A közhiedelemmel ellentétben ne menjünk 
szaunába, mert ez az erek tágításával tovább ronthatja 
állapotunkat. És nem igaz, hogy „kutyaharapást szőrével”, 
mert az újabb alkoholbevitel csak meghosszabbítja szen-
vedésünket. 

Remélve, hogy az év végi ünnepek során csak kellemes 
élményekben lesz részük, kíván Önöknek boldog újévet 
Dr. Léderer Imre belgyógyász háziorvos.  


