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FALUKÉP

PESTSZENTIMRÉÉRT DÍJAZOTTAK:
Dobozy Károlyné Döbrentei Pálma óvodapedagógus.
Születése óta él Pestszentimrén. 1974-ben kezdte óvónői
pályafutását az Eke utcai óvodában, 89-ben óvodavezető
helyettes lett, vezetői szakvizsgát is tett, 2011-ben adta át a
helyettesi beosztást nyugdíjba vonulása miatt. Aktív és
kiemelkedő pedagógiai munkáját „Miniszteri Dicsérettel”, a
„Kerület Óvónője” kitüntetéssel, „Pedagógus szolgálati
emlékéremmel” ismerték el.
Bihari Gusztáv 1991 óta dolgozik a Pestszentimrei Közösségi Házban, mint technikai csoportvezető. Sok rendezvény
meghatározó közreműködője, a Ház műszaki üzemeltetésének letéteményese. Az 1995-ben alakult Imrei Polgárőr
Csoport alapító tagja, jelenleg az ő vezetésével működik a
csoport. A Közalapítvány a XVIII. Kerület Közbiztonságáért alapítvány kuratóriumi tagja.

A Pestszentimréért Díjat a Dr. Széky Endre Pestszentimre Történeti Társaság alapította 1989-ben. 1990 óta minden évben átadásra került a Társaságtól független Kuratórium döntése alapján. Az emlékplakettet legtöbbször a kerület polgármestere adta át. A Díjat a szabályzata szerint a
Kuratórium a Pestszentimréért végzett kiemelkedő munkáspt
ságért csak természetes személyeknek ítélheti oda.

KÖZGYŰLÉS
A Széky Társaság 2011-es közgyűlése Óhidy (Darula) Eszter intézőbizottsági tag emléke előtti tisztelgéssel kezdődött.
Az éves beszámolóban többek között említésre került a
„Lajosmizsei vasút és az imrei állomások” és az „1956
Pestszentimrén” című kiállítás, melyeket a Társaság a Polgármesteri Hivatal kiállítóterében mutatott be.
Segítette a Társaság a Szélső iskola 100 éve kiállításokat,
Aktívan működtünk közre a Pestszentimrei Városrészi Önkormányzat munkájában.
Az állomások rendezéséhez, valamint a Nemes utca felújításához komplett javaslatcsomagot készített a „csapat”.
Több tárgyalást folytattunk MÁV vezetésével és Imre közlekedéséről.
Pándy Tamás előadást tartott a Nemzeti Múzeumban és a
kerületi Díszteremben.
Kérelmeztük a zebrák felfestését a Határ út Nemes utca és a
Szélső utca – Dózsa György út kereszteződésébe.
Ismét megrendeztük a Krizantémfesztivált.
Európai Unio által meghirdetett „önkéntesség éve” akciójához a Dr. Széky Endre Pestszentimre Történeti Társaság is
(Szerk.)
hozzájárult 2011-es munkásságával.
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2012, AZ IDŐSKORÚAK ÉVE!
Figyeljünk egymásra!
Egy helyi közösség attól válik erőssé, attól képes érdekeit érvényesíteni, ha összekovácsolódik, ismeri a környezetében élőket. Ezt nagyvárosban nehéz megkívánni, de
Pestszentimre szerencsére nem ez a kategória. Azokban a
közösségekben, ahol az emberek nem tolakodóan, de törődnek egymással, figyelnek a másikra, ott a bűnözésnek
is kisebb esélye van, ami manapság nem elhanyagolható.
A nálunk is egyre öregedő népességből adódóan több
idős ember él a környezetünkben. Ők a nyugdíjuk miatt
már nem igen tudnak lépést tartani az egekbe szökő szolgáltatások tarifáival, ami végső sorban az életüket veszélyezteti. Az elmúlt télen közel 200 ember hűlt ki és halt
meg a saját otthonában szerte az országban, köztük sok
idős ember is. Ha figyelünk egymásra, különösen az idősekre, akkor talán az idei télnek nem lesz ilyen tragikus
következménye. Mert egy ember életének megmentése is
nagy eredmény.
Az egymásra figyelésre hadd említsek egy konkrét példát. Egy különálló házban kicsit visszavonultan élő magányos embert a szomszédok néhány napja nem láttak, pedig
ő majd minden nap söprögetett a ház előtt, járt a boltba.
Az egyik szomszéd felhívta a pestszentimrei polgárőrök
figyelmét erre a gyanús körülményre, azok pedig kihívták
a rendőröket. A rendőrök némi tanakodás után levágták a
kapu lakatját és bementek a lakásba. Ott kiderült, hogy az
illetőt súlyos szélütés érte és estében ráborult az asztal,
ami még inkább mozgásképtelenné tette. Már harmadik
napja feküdt magatehetetlenül, senkinek nem tudott jelzést
adni. A gyorsan kiérkező mentősök ellátták, kórházba
vitték és ott sikerült őt meggyógyítani. Ebben az esetben a
törődő szomszéd odafigyelése megmentette egy ember
életét.
Fentiekhez még azt tenném hozzá, hogy nem csak nálunk, de Európa szerte az elöregedő társadalmak kihívást
jelentenek, amit minden szociális érzékenységű kormánynak kezelnie kell. Ennek a fontos szempontnak a figyelembe vételére az Európai Unió a 2012-es évet az időskorúak évének nyilvánította, ami a tagországok kormányait
különböző, az időskorúakat támogató programok és akciók kidolgozására és azok végrehajtására ösztönzi. Remélem, hogy ez Magyarországon is így lesz! Bár őket is
sújtja a EU-ban példátlan, januárban bevezetendő általános 27%-os áfa, az aránytalanul magas közszolgáltatások
tarifája, illetve adótartalma, ami nem igazán ebbe az
Dr. Mayer Lajos
irányba mutat.

