2020. december

SOLTSZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA IDŐSZAKI LAPJA
Márai Sándor a szeretetről szóló gondolataival tisztelettel köszöntöm Önöket!

Községünk minden kedves lakójának áldott
karácsonyt és boldog új évet kíván:
Soltszentimre Község Önkormányzata
Kedves Soltszentimreiek!
„Néha azt hiszem, a szeretetre várok. Valószínűleg csillapíthatatlan ez az éhség: aki
egyszer belekóstolt, holtáig ízlelni szeretné.
Közben már megtudtam, hogy szeretetet
kapni nem lehet, mindig csak adni kell, ez a
módja. Megtudtam azt is, hogy semmi nem
nehezebb, mint a szeretetet kifejezni… A
szeretetnek nincs színfoka, mint a gyöngédségnek, nincs hőfoka, mint a szerelemnek.
Tartalmát nem lehet szavakban közölni, ha
kimondják már hazugság. A szeretetben
csak élni lehet, mint a fényben vagy a levegőben.” /Márai Sándor/

Amikor kigyúlnak az ünnepi fények,
amely egészen vízkeresztig gondoskodnak majd az ünnepi hangulatról, amikor
feldíszítjük a Betlehemet, amikor kihelyezzük az Adventi koszorút, a szívünkben remény és várakozás van. Remény és
várakozás, ami az idei karácsonyhoz is
kapcsolódik. Arra, hogy szeretünk, s arra,
hogy minket is szeretnek. Arra, hogy
ezért a munkánknak és a hétköznapjainknak van értelme, és arra, hogy emiatt van
értelme ünnepelnünk.

Az idei évünket a hozzánk is elérő világjárvány teljesen átrendezte. Hétköznapi
szokásaink átalakultak, fokozott óvatossággal és körültekintéssel viseltetünk
egymás iránt. Mindenkit kérek a járványügyi rendszabályok maradéktalan betartására, felhívom a figyelmüket a fokozott
maszkhasználatra, lehetőség szerinti kellő
távolságtartásra. Rendezvényeink döntő
többsége elmaradt és elmarad. Így van ez
az előttünk álló év végi programjainkkal
is. Nem kerülnek megrendezésre a nyilvános adventi gyertyagyújtások, elmarad
az idősek napi ünnepség is.
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Ezért itt szeretném köszönteni szépkorú lakosainkat, akik előttünk jártak az úton,
azon az úton, amelyen apáink, nagyapáink,
dédapáink és őseink is jártak a világ kezdete óta. Önöktől örököltük meg ezt a települést, Önöktől tanultuk meg a nyelvet,
amellyel szót értünk egymással. Önök hordozták a vállaikon ezt a kis falut, kemény
munkával kerestek benne kenyeret, építettek benne hajlékot, s neveltek benne gyerekeket. Amikor eljött az idő, azt a stafétabotot, amelyet szüleiktől kaptak, a mi kezünkbe adták. A mi feladatunk, hogy tartsuk oda
a vállunkat, s a ránk nehezedő feladatokat
megoldjuk. Ahogyan családjuknak, úgy az
önkormányzatnak is nagyon fontosak
Önök, akik évtizedekig ezért a faluért dolgoztak. Őszinte szívvel kívánom, hogy az
Önök felé fordulás, a szeretet, a figyelem
az év minden napján adassék meg az Önök
számára!
A közelgő karácsony a legszebb, legbensőségesebb ünnepünk, lehetőséget nyújt arra,
hogy a szeretet és az összetartozás jegyében gyertyát gyújtsunk. Ilyenkor van igazán alkalmunk arra, hogy ebben a rohanó
világban egy kis szünetet tartsunk és szeretteink körében békésen, meghitten ünnepeljünk.
A keresztény világban a Karácsony Jézus
Krisztus születésének ünnepe. A születéshez vezető út, az Advent a várakozás időszaka, amikor Isten elküldte egyszülött fiát
a világ megváltására. Az Advent a Karácsonyhoz vezeti el az embert, a Karácsony
pedig a szeretet által egymáshoz vezet bennünket. Ilyenkor a karácsonyi csengő hangja a családot, az otthon melegét juttatja
eszünkbe. Ilyenkor ismét gondolhatunk
szeretteinkre, barátinkra, és figyelhetünk

arra, hogy mit nyújthatunk azoknak, akik
fontosak számunkra. Mit nyújthatunk azoknak, akik éheznek, fáznak, az egyedül élő,
idős embertársainknak, akik támogatásra
szorulnak.
Ahol béke, elfogadás és szeretet van, ott
meghitt, bensőséges kapcsolatokra épülő
családot, közösséget lehet építeni. Figyeljünk arra, hogy a szeretet ne csak néhány
napig, az ünnepek idején éljen szívünkben,
hanem a hétköznapokban is maradjon velünk! Éljünk úgy, hogy életünkben ne legyen helye a haragnak és a gyűlölködésnek!
Vigyük magunkkal Karácsony üzenetét jövőre is, hogy a mindennapokban segítsen a
testi, lelki, szellemi feltöltődésben, értékeink megőrzésében, falunk fejlődésében.

Év végéhez közeledve, köszönetet mondok
mindazoknak, akik egész évben segítették
településünk fejlődését, az önkormányzat
munkáját. Köszönöm a polgármesteri hivatal dolgozóinak, az óvoda, iskola, konyha,
egészségügy dolgozóinak, a közfoglalkoztatottaknak, hogy ebben a nehéz járványügyi
helyzetben is helyt álltak, és maximálisan
ellátták feladataikat. Köszönöm a lakosságnak, a Polgárőrségnek, és az egyháznak a
különböző társadalmi kezdeményezésekben
nyújtott segítségét, támogatását.
Kívánom, hogy az elkövetkező esztendőben
is az összefogás, az együtt gondolkodás, az
egymás iránti tisztelet jellemezze hétköznapjaikat.

Végezetül álljanak itt Ron Cristian sorai:
„Higgy a szívedben és saját jóságodban,
mert ha így teszel, mások is ezekben fognak
hinni. Higgy a csodában, mert teli van vele
az élet. De ami a legfontosabb, hogy higgy
önmagadban, mert odabenn a lelkedben rej-
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tőzik a csoda, a remény, a szeretet és a holnap álmai.”
A Képviselőtestület nevében kívánok
Önöknek, szeretteik körében töltött, áldott
Karácsonyt, és valamennyi álmukat beteljesítő, egészséget hozó, békés, boldog Újesztendőt, amelynek legyen vezérfonala a
szeretet!
Nagy István
polgármester

aki köhögéssel, tüsszentéssel, beszéddel,
lélegzéssel kijuttatott mikroszkopikus nyálcseppekre tapadt vírusokat ürít a levegőbe,
melyek ott folyamatosan lebegnek, kis részük a környező tárgyakra letapad.
Hogyan kerülhető el a betegség?
a fertőzőforrás – a beteg ember – karanténba helyezése azokkal egyidőben,
de tőlük lehetőleg izoláltan, akiket
megfertőzhetett.
több ember által látogatott zárt helyiségek kerülése, azok rendszeres szellőztetése.
szabályos maszkviselés és gyakori kézmosás, távolságtartás és a tárgyak
felületi fertőtlenítése.

tartsuk be a hatósági előírásokat, étkezzünk egészségesen, meglévő betegségeinket optimálisan tartsuk karban.
A COVID-19 betegség
(angolul: COrona VIrus Disease)
Napjaink pándémiáját (világjárvány) a 2019
őszén a kínai Vuhan tartományból kiinduló
koronavírus okozza. Az első fertőzött ember
valószínűleg a patkódenevértől kapta el a
fertőzést, és innen rohamosan terjedt tovább
emberről emberre. A vírus olyan 20-200 nm
nagyságú organizmus, amely magjában tartalmaz valamilyen genetikai anyagot (DNS
vagy RNS) és körülötte valamilyen poliszacharid burkot). A vírusok semmilyen
életjelenséget nem mutatnak, (ebben a formában virionnak hívjuk) kivéve a szaporodást, amikor élő sejtbe bejutva, a sejt anyagait felhasználva önmagukat megsokszorozzák, és a sejtből kijutva újabb sejteket fertőznek meg. Fertőzőforrás a beteg ember,

védőoltás jelenleg még nem érhető el,
ilyenkor a legyengített vagy elölt vírust vagy a vírus bizonyos részét adjuk be a páciensnek, ennek hatására
betegség nem alakul ki, viszont immunválasz igen, ezért, ha a fertőzést
megkapjuk, már felkészült a szervezetünk a védekezésre
Tünetei: Láz, köhögés, légszomj, szem és
végtag fájdalom, ízérzés és szaglás átmeneti elvesztése, levertség, fáradékonyság.
Diagnózis: A jellemző tünetek észlelése
után a telefonon értesített háziorvos intézkedik a mintavételről, vagy beutalót
ír az illetékes laborba szűrővizsgálatra.
Az eredmény megérkezéséig a betegnek
úgy kell eljárnia, mintha pozitív lenne,
tehát otthoni karanténban marad. Pozitív
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esetben az egészségügyi hatóság rendeli
el a karantént időmegjelöléssel a betegnek és az általa esetlegesen megfertőzötteknek. A karantén szabályainak betartását informatikai módszerekkel, és rendőrségi helyszíni kiszállással ellenőrzik.
Gyógyítás:
alapesetben a szervezetünk legyőzi a vírust, nem szükséges csak tüneti kezelés.
súlyosabb esetekben kórházi ellátás, oxigén adása. Passzív immunizálás - a
betegségen átesettek plazmáját amely tartalmazza a vírusellenes antitesteket - adják be a betegeknek. Vírus ellenes szerek a fertőzés kezdeti
szakaszában (remdesivir, faviparivir
jelenleg alapellátásban nem érhető el)
Komplex intenzív terápia lélegeztetéssel.
Naprakész információk elérhetők a hivatalos
kormányoldalon:
www.koronavirus.gov.hu
A megnövekedett telefonforgalom miatt néha nem tudjuk felvenni, ebben az esetben az
üzenetrögzítő bekapcsol, hagyjanak üzenetet. Receptigényüket bedobhatják a Patika
bejáratánál lévő dobozba is. Személyesen a
rendelőbe csak előjegyzési időpontra, vagy
súlyos esetben jöjjenek, mert ezzel elkerülhető az esetleges fertőződés.
Dr. Martinkó István háziorvos
tel.: 0678445350
e-mail: rendelosoltszentimre@gmail.com

ÚTSZÉLI KERESZTEK
Ki tudná megmondani, milyen régóta állnak az úgynevezett útszéli keresztek. A
városok, községek be- és kivezető útjai
mellett, a határban dűlőutak kereszteződése mentén stb.
A mi Községünkben is van útszéli kereszt,
mégpedig négy helyen: Fülöpszállás felé a
Szent István és a Dózsa György utca sarkán; a Dienes dűlői kereszt; a Révfi dűlői
kereszt; és a temetőben.
Ezeket a kereszteket időnként fel kell újítani, s ez nálunk az idén történt meg. Sok
segítséget, közreműködőt és támogatást
kaptunk. Végül szeptember 26-án mindhárom keresztet felszenteltük. (A temetői keresztet tavaly Mindenszentek ünnepén
szenteltem fel, az énekkar közreműködésével.) Meglepően sokan, szép számmal
voltunk jelen a szentelés egyszerű szertartásán. Sorrendben a Révfi dűlő, Dienes
dűlő, Szent István úti kereszt.
Községünkben ezek a keresztek nagyon
régiek, nem tudok írásos vagy egyéb dokumentumot arról, hogy mikortól kezdve
állnak a helyükön. Azt azonban föltételezhetjük, hogy a XVI. században már álltak,
és azóta is állnak.
A Révfi dűlői kereszt legutóbbi felújítására magam is emlékszem, 1982-ben vagy
’83-ban volt. Azonban a Corpus (Krisztus
Teste) öntött vasból volt ugyanúgy, mint a
temetői és a Dienes dűlői kereszten.
Mindössze három napig függött Krisztus
megfeszített öntöttvas teste a Révfi dűlői
kereszten, utána eltűnt, (és persze nem került meg). Ezért most műgyantából készült
Corpus került a keresztfára, amelyet Dr.
Révfi Mária ajándékozott az egyházköz-
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ségnek.
A Dienes dűlői keresztről is eltűnt a Corpus 2011-ben, de néhány hét múlva viszszahelyezték a keresztre.
Érdekes, de persze teljesen érthető és természetes, hogy a keresztények különösen
is tisztelték a keresztet, mint a megváltás
eszközét, míg a nem keresztények nem
tudtak mit kezdeni vele. Jól érzékelteti a
problémát Szent Pál apostol a Korintusi
közösséghez írt első levelében: „… mi
azonban a megfeszített Krisztust hirdetjük, aki ugyan a zsidóknak botrány, a pogányoknak pedig oktalanság; maguknak a
meghívottaknak azonban, zsidóknak és
görögöknek egyaránt, Krisztus Isten ereje
és Isten bölcsessége, …” (1 Kor. 1,23sk).
Néhány sorral lejjebb: „Nem akartam
másról tudni köztetek, mint Jézus Krisztusról, a megfeszítettről.” (1 Kor. 2,2). A
galatáknak írt levelében saját magáról
vall: „Tőlem azonban távol legyen másban dicsekedni, mint a mi Urunk Jézus
Krisztus keresztjében, aki által a világ
meg van feszítve számomra, és én a világnak.” (Gal. 6,14). A keresztények életében
tehát központi helyet foglal el a kereszt
mind a mai napig.
Érthető tehát, hogy amikor – 312. után –
megszűnt a Római Birodalomban a keresztények üldözése, és a kereszténység is
elfogadott és törvényes vallás lett, felmerült az igény a Szent Helyek látogatására,
megindultak a zarándokok Jeruzsálembe,
Betlehembe, Názáretbe stb. (Általában a
szent helyekre, ahol Jézus földi életében
megfordult). Ugyanakkor ásatások kezdődtek, elsősorban a Kálvária dombon
(Golgota), Jézus keresztjének felkutatásá-

ra. Amikor megtalálták a keresztfát, kettéfűrészelték: egyik fele Jeruzsálemben
maradt, a másik felét Konstantinápolyba
vitték.
335. szeptember 13-án szentelték fel a
szentsír bazilikát, másnap, 14-én ünnepélyesen felmutatták („felmagasztalták”) a
szent kereszt ereklyét. Mind a mai napig
ünnep az Egyházban: szeptember 14. a
Szent Kereszt Felmagasztalásának ünnepe.
Másik ünnepe is volt a szent kereszt felmagasztalásának, május 4-e. 614-ben
ugyanis a perzsák betörtek a Szent Földre, és Khoszroész perzsa király hódító
hadserege május 4-én elfoglalja Jeruzsálemet, kirabolja és felgyújtja. A szent kereszt ereklyét is elrabolják. Herakliusz
(Heraclius) császár (610-641) csak 629ben tudja visszaszerezni… - Emlékezve
az évfordulóra, május 4-én mutatják fel
ismét a visszahozott szent keresztet. (A
május 4-i dátum is az ünnepek között
szerepelt, ma azonban egyedül szeptember 14. a Szent Kereszt Felmagasztalásának ünnepe.)
Kovács Sándor
plébános
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A 2020-as év margójára… óvónői
szemmel
2020. márciusa az élet minden területén
változást hozott, mi is értetlenül álltunk a
történések előtt. Az ovi idegennek hatott a
gyerekzsivaj nélkül, kolléganőimmel nem
találtuk a helyünket és vissza akartuk
kapni a régi, jól bevált hétköznapjainkat. Május vége
lett, mire ismét értelmet nyert a munkánk, benépesültek
a csoportszobák, visszatértek a kis lakók.
A tavaszra tervezett programjaink sorra
meghiúsultak, de az óvodai búcsúzás
megtartásából nem
engedtünk. Ha nem
is a hagyományos
módon és sokkal
kevesebben, mint
ahogy eddig megszoktuk, de meghitt, szép ünnep keretében bocsátottuk útjára a 12, ősszel iskolát
kezdő Katicás gyermekünket.
Az őszi időszakot már nagyon vártuk
mindannyian és reménykedtünk, hogy talán minden a régi kerékvágásban, a megszokott rend szerint folyhat tovább. 10 új
kisgyermek kezdte meg az ovit szeptemberben. A vírushelyzet azonban most is
átírta a terveinket. A bábszínház látogatásokat, zenés előadásokat le kellett mondanunk, programjainkat az ovin belül, külső
résztvevők, szülők nélkül tartottuk meg,
… de megtartottuk! Gyakran a Maci és
Katica csoportosaink között is távolságot
tartva, amennyire ez kicsi gyerekek közt
lehetséges. Mint ahogyan nehezen elkép-

zelhető, hogy az óvó néni
vagy daduska néni nem veszi ölbe a vigasztalásra váró
kicsit, vagy eltolja magától
az odabújót.
Őszi pillanatképek óvodánk életéből –
Madárijesztők - játék őszi
terményekkel, tökfaragás –
Libás hét – Egészséghét –
szelektív hulladékgyűjtés

Közben elkezdődtek a felújítási munkák,
fűtéskorszerűsítés, külső szigetelés, napelem kerül a tetőre, új elektromos eszközökkel gazdagodik a konyha. Még ez évben kicserélődnek az udvari játékaink és
szülői segítséggel a kerítésünket is megújíthatjuk.
November 10-én Gelencsér Lajosné Saci
óvó nénitől 40 ledolgozott év után utolsó
munkanapján szűk körben köszöntünk el. Kívánunk békés, derűs
nyugdíjas éveket! A
Szülői Munkaközösség
nevében Kőhegyiné Seres Anita és Janosics
Zsolt köszönte meg áldozatos munkáját és
hosszú, nyugodt, boldog nyugdíjas éveket
kívántak a szülők és a gyerekek nevében.
Reméljük, hogy az előttünk álló év más
lesz, mint az 2020-as. Szeretnénk visszakapni a régi életünket, közös programjain-

7
kat, kirándulásainkat. De meggyőződésem, hogy szükségünk volt arra, hogy átértékeljük a dolgainkat, letisztuljanak a
feladataink, gondolataink, megtartsuk, ami
fontos és ne ragaszkodjunk a látszathoz, a
lényegtelenhez.
Nagyné Jámbrik Ildikó
óvodavezető

Színházban jártunk
A januárban megalakult Nyugdíjas Klub
egyik tervezett programja volt a májusi
színházlátogatás Budapestre. A járványhelyzet miatt tavasszal a színházak bezártak, így nem tudtunk elmenni. Az előadást őszre halasztották. A nyugdíjasok
közül sokan visszamondták az utat, így a
faluból bárki jöhetett, fiatal, idős egy-

közel háromórás előadás nagyon látványos és szórakoztató volt a Budapesti
Operettszínházban. A Marica grófnő pörgős dallamai igyekeztették feledtetni velünk a szürke hétköznapokat. Hálásan köszönjük a Csonka-torony Alapítványnak,
hogy támogatta a kirándulást és az autóbusz költséget kifizette. Az Operettszínház minden hónapban szervez nyugdíjas
előadást, ahova évente kétszer tervezünk
majd ellátogatni. Sajnos a Nyugdíjas Klub
a vészhelyzet elmúltáig biztosan zárva
kell maradjon, annak újranyitásáról értesíteni fogom az érintetteket.
Dezső Győző
A karácsonyi menü fontos része a bejgli.
Próbálják ki az alábbi jól bevált receptet!
Bejgli recept
Hozzávalók (4 rúdhoz): 50 dkg liszt, 25
dkg margarin, 3 db tojás, 1,5 deciliter tejföl, 2,5 dkg élesztő fél deciliter tejben
megfuttatva, 5 dkg cukor, csipetnyi só.

aránt. Végül október 26-án ötven fővel
felutaztunk Budapestre és egy felejthetetlen színházi élményben volt részünk. A

Ezeket összegyúrni, egy órát pihentetni,
utána 4 részre osztani, fél cm-re nyújtani,
rátenni a tölteléket, összecsavarni, tepsibe sütőpapírra tenni, tojás sárgájával
megkenni, addig várni míg megszárad
(kb. negyedóra) majd a tojásfehérjével
kell megkenni, ezt is megszárítjuk, tűvel
vagy villával megszurkáljuk és középmeleg sütőben aranysárgára sütjük.
Töltelék:
Dió (2 rúdhoz)
30 dkg darált dió, 25 dkg porcukor, 1
csomag vaníliás cukor, 5 dkg mazsola
rumba áztatva, mindezt a tésztára rászórjuk és kb 3 evőkanál tejjel megspriccel-
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jük (rúdanként) és ezután csavarjuk össze.

Sári Éva – Dr. Lőrincz Tamás
Elhunyt:

Mák (2 rúdhoz)
30 dkg darált mák, 25 dkg porcukor, 1
citrom reszelt héja, 5 dkg mazsola rumba
áztatva, egy kis meggylekvárt rászórni, ha
minden rajta van, 3 evőkanál vízzel megspricceljük rúdanként és összecsavarjuk.
Jó étvágyat hozzá!

Baglyas Györgyné
Biter László
Dani Antal
Gál György
Gubán József
Gelencsér Mihály
Laczi Tibor

Anyakönyvi hírek
(2020. június 01. - 2020 december 01.)

Mendez Arzuza Gilberto
Tóth Imre
Tumbász Gyuláné

Született:

Viszkó Istvánné

Csiszér Zente
Csontos Olivér
Helenkár Lara
Horváth Alex
Lőricz Márton
Reszegi Róbert
Révfi Lotti
Varga Zétény
Házasságot kötött:
Dobronyi Annamária – Horváth Alex
Révfi Anikó – Fejes Pál
Szakács Katalin – Kozári Ferenc
Szlama Kata – Wurzinger Imre
Virág Éva Eszter - Kovács István
Rusu Krisztina Gabriella - Révfi Zoltán
Nyári Magdolna – Bicsinszki László Attila

Soltszentimrei Krónika
Önkormányzati lap
Kiadja:

Puskás Klaudia – Mocsai Attila

Soltszentimre Község Önkormányzata

Vincze Gabriella – Sebők József

Felelős kiadó, szerkesztő:

Varga Henrietta – Zsikla Gyula

Dezső Győző, alpolgármester

Ujvári Erzsébet – Varga Miklós

Készült: 500 példányban

A következő szám várható megjelenése 2021. június

