2020. június

SOLTSZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA IDŐSZAKI LAPJA

Emlékezni, emlékeztetni
Az elmúlt hónapokban feje tetejére állította életünket a járvány. Az addig megszokott dolgaink
helyett mindennek az ellenkezője vált érvényessé. Ránk telepedett a félelem, bizonytalanság érzése.
Sok millió magyar lelkére ült a döbbenet, félelem és bizonytalanság száz évvel ezelőtt is, amikor 1920 június 4-én aláírták a trianoni békediktátumot, mely szerint Magyarországot /azóta is a
világon példa nélküli módon/ megcsonkították.
Ezt meg lehet tenni? Hazát el lehet rabolni? Családokat szét lehet szakítani? Javainkat szét lehet
hordani? Ezer éves történelmet, gyökereket figyelmen kívül lehet hagyni?

Lehetett. A nagyhatalmak érdekei ezt kívánták:
mert Magyarország erős volt gazdaságilag, szellemileg és nemzetileg. Ám azóta sem vesztünk
el, nem olvadtak be elszakított nemzettestvéreink, és főleg nem felejtettünk. Kilencszáz kilométerre az anyaországtól a gyimesi csángók ékes
magyar szóval fogadnak bennünket s könnyes
szemmel mesélnek az öregek életükről, ha anyaországival találkoznak. Székelyföldön híven őrzik nemzeti hagyományaikat, nem lettek románná. A Felvidéken még mindig hallatszik magyar
szó, rendületlenül és hibátlanul áll Lőcse városfala, Kassa óvárosa csodálatos magyar építészeti
remekeivel van tele. Délvidéken is őrzik még
magyarok anyanyelvüket, hagyományaikat, szokásaikat.
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A trianoni gyalázatot nem feledhetjük el, míg
egyetlen , magát magyarnak valló embert tudunk
az ezeréves határokon belül, ápolnunk kell kapcsolatainkat, segítenünk kell elszakított testvéreinket, mert mi vagyunk az anyaország s az anya
nem hagyja cserben egyetlen gyermekét sem!
Örülhetünk, hogy összetartozhatunk a világon
bárhol élő magyarokkal, s kötelességünk gyermekeinkben is táplálni ezt az érzést.
Balog Istvánné
tanító

Tisztelt Soltszentimrei Lakosok!
Az első alkalommal megjelent újságunk mellékletével kértük az Önök véleményét, javaslatát,
észrevételét. A Polgármesteri Hivatalban kihelyezett dobozba érkezett is pár vélemény. Várakozással bontottuk és olvastuk az Önök írásait.
A dicsérő szavakat nagyon szépen köszönjük.
Az egyes konkrét észrevételükre az alábbiakban
próbálunk meg kielégítő választ adni:
A Virágos utca járda teljes felszedése és újra rakása nem indokolt. Azon szakaszain, ahol fokozottan balesetveszélyes, természetesen elhárítjuk
a hibát.
A vasút állomás épülete a MÁV tulajdona. A
2020-2022 évekre tervezett vasúti pálya bővítés,
átépítés várhatóan megoldja ezt a problémát.
Lomtalanításra ingatlanonként évente két alkalommal ingyenesen van lehetőség. Az igényt az
53/500-152 telefonszámon lehet bejelenteni.
Elektronikai hulladék gyűjtés esetén/évente előre
meghirdetett időpontban/, ha valaki szeretne
megszabadulni használaton kívüli, rossz gépétől,
de az eszköz nagysága miatt, vagy bármely más
okból kifolyólag nem tudja elvinni, elvitetni a
gyűjtőhelyre, kérje az önkormányzat, illetve a
képviselők segítségét a megoldásban.
Mi is nagyon szeretnénk, ha lenne módja az önkormányzatnak egy kisbusz beszerzésére és üzemeltetésére. Az ilyen jármű beszerzésére kiírt
pályázatok feltételeinek településünk nem felel
meg, tehát nem tudunk eredményesen részt venni
rajta. Abban az esetben pedig, ha valami úton
sikerülne szert tenni rá, a fenntartása és az üze-

meltetése fedezet hiányában nem oldható meg.
Ettől függetlenül keressük a megoldást, hogy az
arra rászoruló lakosnak segítséget tudjunk nyújtani az egészségügyi intézménybe történő eljutásában.
Nagy problémát okoz nekünk, hogy a településen elhanyagolt, „gazdátlan” házak, telkek, csúnyítják utcáinkat. Tulajdonosaik felkutatása
megtörtént. A Polgármesteri Hivatal több ízben
keresi meg őket, szólítja fel az ingatlanok rendbetételére, szankciókat helyez kilátásba. Minden
alkalommal bejelentést tesz az építési hatóságnál, akik hivatalból eljárnak az érintettek megkeresésével.. Az önkormányzatnak viszont nem áll
rendelkezésére jogi lehetőség és technikai felszereltség, hogy a romos, elhanyagolt állapotot felszámolja.
A fogorvosi rendelőre, természetesen fogorvossal együtt van szükség. Terület –ellátás szempontjából közös fogorvosunk van Fülöpszállással. Az előző fogorvos nyugdíjazása óta kielégítően nem sikerült megoldani az utánpótlást. Pillanatnyilag is helyettesítésben látja el egy szakember a praxist, aki természetesen ellátja Fülöpszálláson a Soltszentimrei pácienseket is. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a fogászati ellátást is helyben biztosítani tudjuk.
Képviselő-testület

Képviselői Bál és a Nyugdíjas Klub
Ahogyan azt a decemberi számban már jeleztük,
januárban sor került egy alakuló
megbeszélésre a
falu nyugdíjasaival. Nagy örömünkre szolgált,
hogy több mint
ötven
nyugdíjas
eljött hívó szavunkra január 27én. A megbeszélést a Polgármesteri Hivatal tanácstermében tartottuk, ahol minden képviselő és a
polgármester úr is jelen voltak. A megjelentek
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magas száma megerősítette bennünk a gondolatot, hogy nagy szükség és érdeklődés van a kezdeményezésre. Itt megbeszéltük a klub működési
rendjét, illetve megválasztottuk a vezetőket.
Soltszentimre
Község
Önkormányzata jóvoltából felújításra került a volt egészségház. Otthonos,
barátságos és kulturált körülményt
teremtve így az
összejöveteleknek. Február 12én már birtokba is
vehettük az épületet. Itt tartottunk először egy újabb megbeszélést,
ezúttal a konkrét programokról. Heti bontásban
elkészült a programterv, valamint a Plébános Úr
megszentelte az épületet. Sajnos egyenlőre csak
négy alkalmat tudtunk tartani, mert március 16tól a járványügyi helyzet miatt a klubbot be kellett zárni. Újranyitása még mindig bizonytalan,
de reméljük, hogy szeptembertől újra indulhat
majd. Minden érdeklődőt nagy nagy szeretettel
várunk!
Rendszeres
színházlátogatásokat
(legalább évi
kettő) és kirándulásokat
(legalább évi
kettő) is tervezünk. Sajnos az
első színházi
látogatásunk
szintén a járvány miatt meghiúsult, de az ősszel
pótolni fogjuk majd. Változatos a klub programja, annak függvényében, hogy mire van igény.
Eddig volt nótázás, kártyázás, falumúzeum, nosztalgiázás, úti beszámoló és a jövőre is nagyon sok
ötlet van még. Az összejövetelek minden szerdán
lesznek 14 órától.
2020. február 22-én tartotta Soltszentimre Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az első Képviselői Bálat. Januárban közösen elhatároztuk, hogy ezután minden évben megrendezzük

majd, valamilyen
jótékonysági céllal. Az idei bál
bevételét a januárban megalakult
Nyugdíjas Klubra fordítottuk. A
Klub ötletgazdája Dezső Győző alpolgármester úr,
aki egyben a bál főszervezője is volt. Nyitányként
az általános iskola 7. osztályos tanulóinak fergeteges táncát élvezhették a vendégek, amelyet osztályfőnökük Dezső Győző tanár úr tanított be nekik.
Ezután Tamás Ádám szóló trombitajátéka emelte a
színvonalat. Minden képviselő lelkesen dolgozott
azért, hogy a rendezvény a lehető legjobban sikerüljön. Elmondhatjuk, hogy a falu megint az összefogásról és az összetartásról tett tanúbizonyságot.
Nagyon sokan eljöttek, hogy egy jót szórakozzanak
és egyben egy nemes ügyet támogassanak. Akik
nem jöttek el, azok közül is sokan adományaikkal
és támogatói jegyek vásárlásával gyarapították a
bevételt. Ezúton is hálásan köszönjük mindenkinek, aki valamilyen formában hozzájárult a bál sikeréhez. Terveink szerint a jövő évi képviselői bál
a falu fiataljainak támogatásáról fog szólni. Konkrét tervünk a pinceklub felújítása.
Dezső Győző

A húsvéti ünnepkör
A keresztény hit és élet legnagyobb és legfontosabb ünnepe: Húsvét, azaz a Föltámadás; Jézus
Krisztus föltámadása és a mi föltámadásunk.
A karácsonyi ünnepkörhöz hasonlóan – lásd az
előző számban – ezt is megelőzi egy előkészületi,
bűnbánati időszak: a Nagyböjt. Ez azonban nem
négy vasárnapból áll, mint az Advent, hanem öt
vasárnapból, a hatodik vasárnap már Virágvasárnap, ami a Nagyhét kezdete. Így jön ki a negyven
napos előkészület, – durván számítva – ami szimbolikus tartalommal utal a negyven éves pusztai
vándorlásra, az Úr Jézus negyvennapi pusztai
böjtölésére stb.
Virágvasárnap ünnepeljük az Úr Jézus ünnepélyes jeruzsálemi bevonulását, erre utal a barkaszentelés. Ezzel megkezdődik a Nagyhét, mely-
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nek különösen is kiemelkedő eseménye az ún.
Szent Három nap: Nagycsütörtök, Nagypéntek,
Nagyszombat.
Nagycsütörtökön az egyházmegyék székesegyházaiban délelőtt van az ún. olajszentelési mise,
amikor is a megyésfőpásztor megszenteli a keresztelendők olaját (oleum cathecumenorum), a
betegek kenetét vagy szentkenetet (oleum infirmorum), a krizmát (sancta chrisma). Délután
vagy este pedig minden templomban az ünnepi
szentmise az utolsó vacsora emlékére. A végén
oltárfosztás annak emlékére, hogy az apostolok
elhagyják Mesterüket a Getszemáni kertben. Elhallgatnak a harangok, megszűnik az énekek
hangszeres kísérete.
Nagypénteken már nincs szentmise. Az Úr Jézus
kereszthalálát ünnepeljük, meghallgatjuk a passiót: Jézus szenvedéstörténetét és kereszthalálát.
Nagyszombat este – normális esetben Vasárnap
éjfél után és még hajnal előtt – a Föltámadás ünneplése.
Ez a három nap – a Szent Három nap – szervesen
összetartozik és egyetlen egységet alkot: Jézus
húsvéti misztériumát, vagyis szenvedését, kereszthalálát és föltámadását.
Ennek kiemelkedő eseményei: a Föltámadás, a
Mennybemenetel – a föltámadás utáni negyvenedik napon – és a Szentlélek kiáradása – a föltámadás utáni ötvenedik napon, azaz Pünkösd ünnepe.
(Itt is van csúsztatás, amennyiben nem Áldozócsütörtökön, hanem az utána következő vasárnap,
Húsvét hetedik vasárnapján ünnepeljük a mennybemenetelt, stb.)
Ezzel kapcsolatban fontos tudni, hogy ezt az ötven napot és benne a három eseményt, történést
úgy kell felfognunk és ünnepelnünk, mint az Úr
egyetlen nagy napját, mint egy nagy Vasárnapot.
Ezért olvashatjuk minden évben ebben az időszakban az Apostolok Cselekedetei könyvét az
Újszövetségi Szentírásból. (Jóllehet ez a Pünkösddel veszi kezdetét, vö. ApCsel 2).
Ez a három esemény, történés – Föltámadás,
Mennybemenetel, Pünkösd – is szervesen összetartozik, nem választhatók el egymástól. Pün-

kösdkor indul el Jézus tanítványainak, követőinek, a keresztényeknek az a működése, amit maga az Úr bízott rájuk: tanúskodjanak és hirdessék
a föltámadást, a megtérést, az evangéliumot. A
pünkösdi eseményt az ApCsel 2. fejezetében olvashatjuk. A hasonlóság és párhuzam könnyen
fölismerhető Mózes szerepével a Sínai hegyen,
(2Móz) Kivonulás könyve 20. fejezet. Érdemes
erre figyelnünk, mert ami itt szemben áll az a
törvény és a Lélek, a kívülről jövő rendelkezés
és a belső meggyőződés.
Maga a pünkösdi esemény rendkívül hatásos.
Igen jó fordítás a Szent Jeromos Bibliatársulat
kiadása, a Jeromos Biblia. A Kiv. 20,18 így írja
le a Sínai hegyi kinyilatkoztatást: „Az egész nép
látta a mennydörgéseket és a villámokat, a harsonazengést és a füstölgő hegyet…” – Párhuzam az
ApCsel-ben, 2,33: „…és akit az Atya neki (ti.
Jézusnak) megígért, a Szentlelket, kiárasztotta –
akit ti láttok és hallotok.” Tehát és azaz mindkét
helyen és időben távol eső mindkét eseményben
olyat lát a nép, ami láthatatlan: a mennydörgést
és harsonazengést, illetve a Szentlelket.
Hangsúlyt kap a Szentlélek és az ember lelke,
mert minden, ami a teremtett világban történik
belülről, az ember szelleméből és lelkéből indul
ki, a belső, a szellemi és lelki alapozza meg az
egyéb döntéseket is. Azt is érdemes itt megjegyeznünk, hogy a Biblia az embert nem úgy fogja fel mint test és lélek kettősségét, hanem az
ember három alkotó elemét hangsúlyozza: test,
lélek, szellem. Erről bizony elfelejtkezünk, és
egyszerűsítünk, és ezzel torzítjuk igazi emberi
valónkat.
Kovács Sándor
plébános
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Véradás Soltszentimrén
A hagyományokhoz híven, február első szombatján délelőtt, idén 2020.02.01-jén szerveztük meg
a véradást Soltszentimrén. Ezt a nemes
„szolgálatot” tavaly vettem át anyósomtól, Benkovszki Ferencnétől, aki 40 évig végezte önzetlenül ezt a tevékenységet.
Most februárban közel ötvenen jelentkeztek donornak, ebből 46-an adhattak vért.
A környékbeli falvakhoz, és a lakosság össz. létszámához viszonyítva ez nagyon szép szám. (Bár
volt már 95 is) Külön öröm számomra, hogy egyre több a fiatal, és az első véradó, ami biztosítja a
jövőt.

Húszszoros véradó:
•

Janosics Zsolt

•

Grósz István

•

Szlama Márton

Harmincszoros véradók:
•

Seresné Tisza Zsuzsanna

•

Papp Sándor

De van falunkban, aki már 67-szer mentett meg 3
életet : Balatoni Józsefné illetve

Pálinkóné Nagy Andrea
42-szer. Szepesi
György is több mint 50-szer adott már.
KÖSZÖNJÜK
Benkovszkiné Gyöngyösi Aranka

Kiemelném, hogy a mostani (korona vírus) helyzetben is rendkívül fontos a véradás! Itt jelzem
is, hogy idén nyáron június 20-án lesz ismét.
Szeretnék mindenkit megnyugtatni, hogy a beavatkozás teljesen biztonságos. A véradóállomás
vezetője felhívta a figyelmet, hogy az ápolók fokozott fertőtlenítéssel végzik a dolgukat, az ágyakat megfelelő távolságba helyezik egymástól, aki
igényli, kaphat szájmaszkot, s alapos orvosi kivizsgálás után biztonságosan levehető a vér. Egy
véradó ezzel 3 ember életét mentheti meg!
A kórházak fokozatosan visszatérnek a mindennapokba, ismét egyre több műtét lesz, egyre több
vérre lesz szükség. Mindenkit bátorítok erre az
önzetlen cselekedetre.

Ezúton mondok köszönetet az Önkormányzatnak
is, a Közösségi Ház mindenkori ingyenes használatáért.
Egy kis statisztika, februári adatokkal:
Első véradók:
•

Nagy Cintia

•

Kovács József

•

Trefán Éva

•

Rózsa Sándorné

Tízszeres véradók:
•

Horváth Sándorné

•

Rakonczay Bence

•

Nagy Edina

Kedves Olvasó! Tisztelt Támogatóink!
A Soltszentimrei Általános Iskoláért Alapítvány
közel 20 éve működik településünkön. Fő célunk
az itt élő gyermekek nevelésének, oktatásának
sokoldalú segítése, számukra különféle színvonalas programok, kirándulások ,táborok szervezése. Kiemelten fontosnak tartjuk hátrányos helyzetű diákjaink támogatását, és itt ragadnám meg az
alkalmat, hogy külön hálánkat fejezzük ki mindazoknak, akik a tavalyi évben ,rövid időn belül
összefogtak, és azonnali segítséget nyújtottak egy
árván maradt rászoruló diákunk számára. Az Önkormányzat kezdeményezésével, és az alapítvány
közreműködésével valósulhatott meg ez a rendkívüli összefogás. Példátlan és dicséretes ahogy a
helyi boltok, vállalkozások és a sok-sok magánszemély összefogott e nemes cél érdekében. Az
öröm, amit ekkor látunk a gyermek szemében,
hogy érte tesznek, összefognak és gondolnak rá,
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megerősít bennünket abban, segíteni mindig érdemes! Köszönjük szépen!
Az éves jótékonysági bálunk, melyet a Szülői
Munkaközösséggel karöltve szervezünk, illetve
a számunkra felajánlott személyi jövedelemadók
1%-a a fő bevételi forrásunk.. Úgy érzem, elégedettek lehetünk, egyre többen ismerik tevékenységünket, és évről évre nagyon szép összeggel
támogatnak bennünket. Mindig örömmel fogadjuk, és igyekszünk megbecsülni azt. Megtisztelő,
hogy ennyien gondolnak ránk! Ezen felül megpróbáljuk kihasználni a különböző pályázati lehetőségeket is, annak érdekében, hogy minél
inkább segíthessük iskolánk működését, enyhítsük a családok kiadásait egy-egy kulturális
program, osztálykirándulás szervezése kapcsán.
Sok ember, sokféle minőségben van jelen ebben
a folyamatban, a Kuratórium Tagjai, kedves
Kollégáim, a lelkes Szülők, Önkénteseink, de
úgy hiszem mindenkit egyetlen fő cél vezérel,
az itt élő ,itt tanuló gyermekek öröme, fejlődése.
Természetesen mint minden területre, alapítványunk, iskolánk életére is nagy hatással van ez a
sajnálatos helyzet, amit az utóbbi hónapokban
élünk. Távol egymástól, online felületeken kommunikálunk, tanítunk, intézzük ügyes-bajos dolgainkat .Hiányoznak a gyerekek, a kollégák, a
szülők, a személyes találkozások. Azt hiszem
egy pedagógus életében nincs is nehezebb, mint
diákok nélkül létezni. De hiszem, mindannyian
sokat tanultunk ebből a helyzetből. Arról, hogy
milyen nagy értéke van az emberi kapcsolatoknak, hogy nagyobb megbecsüléssel legyünk a
különböző hivatások, a munka iránt, és rávilágított arra is, mennyire nélkülözhetetlenek számunkra közösségeink. Legyen szó családi, baráti, munkahelyi, vagy épp a településen élők társas kapcsolatáról. Fontos, hogy figyeljünk egymásra!
Jelenleg a tanév végi jutalmak odaítélésén dolgozunk. Hagyományainkhoz híven-idén ugyan
rendhagyó módon átadva-de mindenképpen szeretnénk díjazni az arra érdemes szorgalmas gyermekeket, és méltóképpen búcsúzni kiemelkedő
végzős diákjainktól.
Köszönet Mindenkinek, aki valamilyen formá-

ban segíti munkánkat, és kívánom, hogy továbbra is tartsuk meg leleményességünket, összetartásunkat, és közös erővel mindig találjuk meg a
megoldást elképzeléseinkhez, mert hiszem,
együtt mindig eredményesebb.
Végül engedjék meg, hogy szeretettel és fájó
szívvel emlékezzek meg kedves munkatársunkról, Süveg Istvánné Anikóról, aki ez év májusáig
önzetlenül végezte alapítványunk könyvelését.
Köszönettel tartozunk Neki áldozatos munkájáért. Kegyelettel búcsúzunk Tőle, emlékét megőrizzük.
Kedves Anika, nyugodj békében!
/Adószámunk:18360921-1-03 Számlaszámunk:
52500020-16000016 /
Magyarné Gelencsér Edit
a kuratórium elnöke

Nyolcadikosok
Idén is elérkeztünk a tanév végéhez, amikor végzős diákjaink búcsút vesznek régi szeretett iskolájuktól. Lezajlottak a felvételik és mostanra kiderült, hogy ki hol folytatja tovább a tanulmányait. Ebben a tanévben nyolc végzős diákunk
van: Janosics Martina, Kupsza Dorina, Kupsza
Dániel, Kis Dávid, Kanik Dávid, Kis Alexander,
Kristóf Sándor és Perecz Tamás. Az összes diák
abba a középiskolába nyert felvételt, ahová szeretett volna menni. Janosics Martina és Kupsza
Dorina Kiskunfélegyházán a Mezőgazdasági és
Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskolában folytatja tanulmányait sütő-és cukrászipari technikumban, Kristóf Sándor szintén ide
megy, állattenyésztő szakra. Kupsza Dániel a
Kiskőrösi Wattay Szakgimnázium és Szakközépiskolába megy, Gépészet ipari technikumba. Kis
Dávid Kecskemétre megy a Kandó Kálmán
Szakgimnázium és Szakiskolába Mechanikai
technikus szakra, Kanik Dávid Kiskunhalasra a
Dékáni Árpád Szakgimnázium és Szakközépiskolába Honvédelmi technikumba. Kis Alexet és
Perecz Tamást pedig Ásotthalomra a Bedő
Albert Erdészeti Szakgimnázium és Szakközépiskolába vették fel, erdőművelő-fakitermelő
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szakra.
Hosszú idő telt el, mire eljutottak idáig a végzős diákjaink. Azt hiszem, ennyi időt nem sok iskolában
tölt el egy fiatal. Most egészen új helyzet állt elő ballagó diákjaink, és a mi életünkben is. A körülményekre való tekintettel, sajnos idén csak szűk körben szervezhetünk ballagást, bankett és szerenád elmarad. Nehéz így búcsúzni attól az iskolától, ahol annyi időt töltöttek a gyerekek. Amihez annyi emlék
köti őket, kirándulások, versenyek, iskolai műsorok.
Szívből kívánjuk, hogy új iskolájukban is találják meg mindazt a jót, amit most itt hagynak. Leendő
szakmájuk okozzon sok-sok örömet, érdekességet, kihívást, hogy elmondhassák, érdemes volt küzdeni.
Kívánom, mindig legyenek álmaitok, céljaitok, melyhez Arany János szavaival kívánok nektek ballagóknak sok szerencsét az előttetek álló úthoz.
„Útjaink százfelé válnak,
de szívünk egy célért dobog,
nekivágunk a küzdelmes mának,
és épít szavunk egy szebb holnapot,”
Kovács Erika
osztályfőnök
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Orvosok Soltszentimréről
és
operaénekes
szakmát szereztek.
Betegei
nagyon
szerették őt, mert
kivételes alázattal,
odaadással és törődéssel tett meg
mindent
betegei
gyógyulásáért. Súlyos betegsége nagyon megrázta a
családunkat. Emlé-

Dr. Réfi Vilmos
A Réfi család – aki az 1900-as évek elején, 5
gyerekkel költözött Soltszentimrére: Ilona, Teréz, András, Vilmos, Imre - nagyon vallásos család volt. Vilmos
1928-ban született, 1969-ben, 41
évesen autó balesetben meghalt.
4. osztályig járt itt
Soltszentimrén,
utána 8 osztályos gimnáziumba került Kalocsára,
ahonnan 10 évesen azt mondta, hogy megszökik,
és a vasút mentén hazaballag. A gimnázium után
a Debreceni Orvostudományi Egyetemen végzett. Körzeti orvos, majd ráképzéssel fogorvos
lett. Dolgozott Orgoványon, Kunbaján, Fülöpszálláson és Kiskunhalason. Nagy tragédia volt
az, amikor meghalt, mert két nagyobb gyereke is
benne volt a Trabantban. Ő meghalt, gyerekek
túlélték. A harmadik gyerekével a felesége épp
várandós volt,
Vilmos fia is és egyik lánya is orvos lett, Rozika
lánya (jelenleg 90 éves) tanító volt Kalocsán és ő
osztotta meg ezeket az információkat.

Dr. Nagy István
Nagybátyám – Dr. Nagy István – 1935-ben született Soltszentimrén és 2019 augusztusában
hunyt el. Ő lett Vilmos után a második orvos a
faluból. Nagymamám 29 évesen maradt özvegyen és nagyon nehezen sok munkával nevelte és
taníttatta édesanyámat és nagybátyámat. Édesanyám testvére Budapesten végezte az orvosi
egyetemet, ahol 1965-ben szerzett diplomát.
Körezti orvosként dolgozott Kunszentmiklóson,
Hetényegyházán, Izsákon és Kecskeméten. Nagyon érdekelték a trópusi betegségek, ezért két
évet Líbiában dolgozott orvosként. Ez nagyon
kemény időszak volt az életében. Gyógyszerész
feleségével boldog házasságban éltek. Három
gyermekük született, akik tanító, gépészmérnök

két szeretettel őrizzük.
Nagy Tamás István
Nagy örömmel és büszkeséggel tölt el, hogy a
faluból hosszú idő óta újabb orvos kerül ki. Polgármester Úr – Nagy István- és a vezető óvónő –
Nagyné Jámbrik Ildikó – középső gyermeke az
idei tanév végén szerzi meg orvosi diplomáját a
Szegedi Orvostudományi Egyetemen.
Mikor döntötted
el, hogy ezt a
szép, de nehéz
hivatást választod magadnak?
Őszintén szólva
nem tudok felidézni egy pontos
időpillanatot,
vagy helyzetet,
ami erre sarkallt
volna. Az én esetemben inkább fokozatosan alakult ki az elhatározás. Először rájöttem, hogy
kedvelem a biológiát, majd szép lassan az érdeklődési körömbe került a kémia is. E kettőt figyelembe véve pedig egyre nyilvánvalóbbá vált számomra, hogy az orvoslás felé szeretném irányítani a tanulmányaimat. Ezt azóta sem bántam meg.

Volt-e olyan pillanat a tanulmányaid során,
amikor úgy érezted ezt a feladatot nem tudod
megcsinálni? Ha igen, akkor mi volt az?
Úgy gondolom, hogy szinte mindenkinek eljön
legalább egy ilyen pillanat, miközben próbálja
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elérni a kitűzött céljait. Természetesen nekem is
volt ilyen, az anatómia szigorlatom előtti néhány hét jutott eszembe azonnal, amikor megkaptam ezt a kérdést. Az első igazán nagynak
mondható megmérettetés volt az egyetemen,
másfél év tananyagából kellett felkészülni.
Emellett jelen volt egy általános pánikkeltés a
felsőbb évesek részéről, ami szintén nem segített az aktuálisan szigorlatra készülőknek. Azonban a várakozásokhoz képest meglepően kellemesen zárult a történet. Nagyobb volt a füstje,
mint a lángja, hogy úgy mondjam. Ott megtanultam, hogy nagy valószínűséggel semmi nem
olyan bonyolult, mint amilyennek elsőre tűnik,
illetve, hogy mindenképp biztató szavakkal kell
szólni azokhoz, akik még a nehézségek előtt állnak.
Az első hat osztályt Soltszentimrén végezted,
utána a Kecskeméti Református Gimnázium
hat osztályos gimnáziumi osztályába kerültél.
Hogy élted meg ezt a változást? Jelentett-e az
gondot számodra, hogy egy vidéki kis iskolából
kerültél oda?
Nem egyedül kellett megbirkóznom a változásokkal, mivel Martinkó Márton barátommal
együtt kerültünk Kecskemétre akkoriban. Minden váltás nehéz, ennek ellenére viszonylag hamar sikerült beilleszkednünk a formálódó közösségbe. A kérdés második felére válaszolva,
úgy gondolom, hogy megkaptuk a megfelelő
alapokat az első hat osztályban ahhoz, hogy hetediktől fel tudjuk venni az iramot egy erősebb
gimnáziumban. Emellett valószínűleg mindenki
egyetért abban, hogy az alkalmazkodóképességünk a korral fordítottan arányos. Emiatt egy 13
éves gyermeknek - még tele nyitottsággal a világ felé - nem jelent gondot hozzászokni egy új
környezethez.
Miért pont Szegedet választottad?
Bizonyára többen tudják, hogy Zita, a nővérem
is Szegeden tanult. Tanulmányai alatti években
többször volt szerencsém leutazni hozzá és megismerni a várost, a hangulatot, az embereket.
Rögtön az első alkalommal megfogott Szegedben az, hogy ugyan egy emberi léptékű, kisebb

városról beszélünk, ennek ellenére azonban
mind kulturálisan, mind szakmailag vetekszik
Budapesttel. Ebben a döntésemben soha egy
percig sem kételkedtem.
Hogyan összegeznéd röviden a szegedi éveidet
mind tanulmányi mind egyéb szempontokból?
Nagyon szerettem Szegedre járni. Adottak voltak a lehetőségek a fejlődéshez minden tekintetben. Ha valakit a kutatás érdekelt, az kutathatott. Ha az egyetem mellett sporttevékenységet végzett volna szívesen, vagy zenélt volna,
az is biztosítva volt. Nekem például lehetőségem adódott bekapcsolódni alsóbb évfolyamok
oktatásába. Két éven keresztül heti 2 órában
segédkezhettem a harmadévesek kórélettan
oktatásában, szemináriumok megtartásával.
Bár egyetemi város lévén a tanulmány az elsődleges szempont, azért nem érdemes megfeledkezni a szórakozási lehetőségekről. Ezt a
részét is legalább annyira kedveltem, mint a
fentebb említetteket. A Széchenyi téren például egész évben egymást érik a szabadtéri programok, fesztiválok. Emellett lehetőség adódott
színházlátogatásra, filmvetítéseket megnézni,
illetve számtalan egyetemi rendezvényen, bulin részt venni.
Milyen témában írtad a szakdolgozatodat/
disszertációdat?
A SZTE Kórélettani Intézeténél írtam a szakdolgozatomat. Tavaly volt lehetőségem egy
előadást tartani a Tudományos Diákkonferencia keretein belül, ezt a kutatást vittem tovább
és a témavezetőm segítségével formáltam végül szakdolgozattá. Patkányok vérlemezkéinek
viselkedését vizsgáltuk egy bizonyos gyógyszer hatása mellett és anélkül. A vérlemezkék
bennünk, emberekben szintén jelen vannak, és
a véralvadásban töltik be főbb szerepüket. Tulajdonképpen megvédenek minket attól, hogy
egy kisebb sérülés ne okozzon nekünk nagyobb bajt a vérvesztés által. Emellett szerepük van az olyan gyakori és rettegett megbetegedések keletkezésében, mint a szívinfarktus, a
cukorbetegség vagy a szélütés. Patkányokon
modelleztük, hogy az adott gyógyszer hogyan
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hathat ezek működésére. Hogy a jövő mit hoz ezzel kapcsolatban, azt még nem tudni, de remélem valamelyest hozzájárultunk a szükséges információk összegyűjtéséhez ezekkel a betegségekkel kapcsolatban.
Hogyan fog zajlani a zárás? Milyen vizsga van még előtted?
Éppen a héten zajlott le a hatodik szigorlatom, egyben az utolsó. Június végén lesz az államvizsgánk,
melynek írásbeli és szóbeli részei lesznek. Ezzel lezárul a hat év.
Hány év a szakvizsga és milyen szakirányban gondolkodsz?
Az elkövetkezendő államvizsga után doktorrá avatnak minket és elkezdődhet a két év rezidensképzés,
illetve ezután három évet töltünk szakorvos-jelölti státuszban. Így összesen öt év, mire szakvizsgára
kerülhet a sor. Személy szerint a belgyógyászat került hozzám a legközelebb. Mindig lenyűgözött,
ahogy kerek egészként tekintenek a betegre és próbálnak megoldást találni a páciens - sokszor párhuzamosan zajló 2-3, vagy akár több - betegségére.
Milyen jövőbeni terveid vannak? Hol szeretnél élni, dolgozni?
Mint fentebb említettem, nagyon közel került a szívemhez Szeged. A barátnőm szívébe hasonlóan belopta magát. Így viszonylag egyszerűnek tűnik a választás, Szegeden szeretnék maradni még egy ideig. Az ottani belgyógyászati osztályon szeretném elkezdeni a pályámat, amennyiben lesz rá lehetőségem.
Szeretnél-e valamit még megosztani az olvasókkal?

Először is meg szeretném köszönni a lehetőséget, nagyon megtisztelő volt a felkérés. Remélem sikerült közelebb hoznom néhányójukat ehhez a pályához. Illetve szeretném bátorítani azokat a fiatalokat,
akiknek hasonló jellegű ambícióik vannak. Az elején nehéznek, talán elérhetetlennek tűnhet a cél, de
nem szabad eltántorodni tőle. Másnak is sikerült már!
Köszönöm szépen, további sok sikert kívánok!
Nagy örömmel tájékoztatom a kedves olvasókat, hogy Veres Szilárd is az orvosi hivatás mellett döntött és jelenleg másod éves orvostanhallgató Budapesten. Anka Mirjam az idei évben fogja megkezdeni tanulmányait szintén az orvostudományi egyetemen.
Nagyon sok sikert kívánok nekik!

Dezső Győző
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Benkovszki Zoltán

AM Kelet-magyarországi Agrárszakképző Központ, Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

Bordás Csenge
Petőfi Sándor Evangélikus
Gimnázium és Szakgimnázium

Dezső Dorina
Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium és
Szakgimnázium

Nagy Cintia
Kiskunhalasi Szakképzési Centrum
Dékáni Árpád Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája

Márkó Zoltán
Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Kiskőrösi Wattay Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma
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Humor sarok:
Home office-hoz szobabiciklit keresek, mindegy
milyen színű, munkába járáshoz kell.

Gyógyszertár nyitvatartása
Hétfő

12.00 - 15.30

Kedd

8.30 - 12.00

Szerda

12.00 - 15.30

Csütörtök

8.30 - 12.00

Péntek

8.30 - 12.00

Háziorvos rendelési ideje
Anyakönyvi hírek

Hétfő

13.00 - 16.00

Kedd

9.00 - 12.00

Szerda

13.00 - 16.00

Csütörtök

9.00 - 12.00

Péntek

9.00 - 12.00

(2020. január 01. - 2020 május 31.)
Született:

Kárpáti Dorina
Szekeres Sára
Házasságot kötött:
Baracskai Andrea- Kovács László
Szlama Dóra- Lőrincz Tamás
Elhunyt:
Szabó Sándor (Madácsi Terézia férje)
Holló Erzsébet
Dohány János
Sági Ilona
Knipfel Ádám
Kasziba Szilvia

Soltszentimrei Krónika

Önkormányzati lap
Kiadja:
Soltszentimre Község Önkormányzata
Felelős kiadó, szerkesztő:

Kéri Balázsné

Dezső Győző, alpolgármester

Süveg Istvánné

Készült: 500 példányban

A következő szám várható megjelenése 2020. december

