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SOLTSZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA IDŐSZAKI LAPJA
munkát és aktív részvételt kérek minden képviselőtől. Munkát, amit érezzenek fontosnak az
egész önkormányzati ciklusban, érezzék a felelősség súlyát a rendezvények szervezésénél, a
beruházásoknál és bármilyen tevékenységnél,
ami nem személyes érdek, hanem a település
érdeke.

Községünk minden kedves lakójának áldott
karácsonyt és boldog új évet kíván:
Soltszentimre Község Önkormányzata

Tisztelt Soltszentimrei Lakosok!
Nem zárult le az előző 5 év korszaka, csak a választási kampány időszaka és újra indul egy önkormányzati ciklus.

A sikeres település megvalósításának egyik talán
legfontosabb kulcsa a testület, a polgármester és
a jegyző kapcsolata. A jó testület nemcsak
„ellenőriz és számon kér”, hanem a közösen kialakított tervek megvalósításában támogatja a
polgármester és a jegyző munkáját, az elfogadott
döntéseket közös akaratként publikálja és aktívan részt vállal a feladatok elvégzésekor.
A reálisan felmért és jól kitűzött célok, egy tervezett, jól irányított község benyomását keltik a
kívülállókban, de elsősorban a falu lakóiban.
Fontos, hogy a megvalósítható feladatok találkozzanak a lakosság többségének elvárásaival.
„Mindig az az igaz, amit a többség igaznak elfogad.”

Az október 13-i választáson arról döntött a település lakossága, miként vélekedett az előző 5 év
munkájáról, az azt végző személyekről. A tét ismét nagy volt, hiszen a választási törvény szabályai szerint ismét 5 évre szól a képviselői és polgármesteri mandátum.

A kampányidőszakban kiadott írásos tájékoztatómban olvasható volt a következő időszakra
tervezett beruházások, fejlesztések, melyek szorosan kapcsolódnak a Településfejlesztési Operatív Program és Magyar Falu Program pályázati
kiírásaihoz.

A választás révén, amellyel a testületbe jutottunk,
felelősséget is kaptunk. Felelősséget, hogy az eskü
szövege szerint a település érdekeiért dolgozzunk.
Az egységes vezetés elengedhetetlen, ehhez pedig

A helybeni munkahelyteremtés lehetőségeinek
támogatása, a fiatalok helyben tartása, idősek
házi segítségnyújtásának személyi és anyagi feltételeinek felkutatása és a civil szervezetek lehe-
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tőségeinkhez mért támogatása ugyanolyan fontos
feladat, mint az oktatás, egészségügy vagy az
egyéb szociális ellátás.
Az idők folyamán kialakult, meghonosodott programok folytatását, kiszélesítését fontosnak tartom,
hisz így erősítjük a falu közösségét, bevonva minden kedves lakónkat.
Ilyenek a már meglévők: farsang, nemzeti ünnepeink, falunapunk, az ádventi betlehem állítás, sporteseményeink, önszerveződő csoportok találkozói,
idősek napja és a szüreti felvonulás megszervezése
Soltszentimrén.
Egy település működésében munkát adnak a napi
események; a beruházásokhoz, programokhoz
szükséges források felkutatása; a programok elindítása, figyelemmel kísérése; az intézményekkel,
közösségekkel, civil szervezetekkel való kapcsolattartás napi és hosszú távú teendői.
A polgármesternek sok konfliktust kell felvállalnia, miközben a döntéseket a képviselőtestület
hozza. Nem könnyű feladat, komoly vezetői kvalitást igényel. Meggyőződésem az elmúlt 11 évre
visszatekintve, hogy a jövőben is képes leszek felelősségteljesen, tisztességgel, becsülettel irányítani a települést, ezáltal még rendezettebbé, élhetőbbé tenni Soltszentimrét.
Egy cseh közmondás szerint, aki tenni akar valamit, talál rá eszközt, aki nem akar tenni semmit,
talál rá mentséget. Az biztos, hogyha élni akarunk,
fejlődni, haladni a megkezdett úton, össze kell
fognunk, ehhez pedig minden tenni akaróra szükség van, aki hajlandó a településért dolgozni.
Martin Luther King azt mondta:
„Hittel tedd meg az első lépést. Nem kell hozzá
látnod az egész lépcsőt, csak az első lépcsőfokot.”
E pár gondolat hűen tükrözi milyen úton indultunk
el, milyennek szeretném látni a jövőt itt a Homokhátságban, amely még mindig a legfontosabb hely
számomra és sokunk számára a világon.
Nagy István
polgármester

A karácsonyi ünnepkör
Örömmel és hálás köszönettel vettem Dezső
Győző Tanár Úr és Alpolgármester Úr felkérését: írjak cikket a megjelenő helyi újságban a
fenti címmel.
Nálunk, katolikusoknál jól szervezett és rendezett az egyházi, vagy másképpen a liturgikus év.
Úgy van ugyanis, hogy az egy év alatt emlékezünk és megünnepeljük az Egyház Fejének, Jézus Krisztusnak és az Ő életének legfőbb eseményeit, és ezzel a mi megváltásunk eseményeit.
A liturgikus – egyházi – év Advent első vasárnapjával kezdődik, november végén vagy december elején és tart a következő Advent kezdetéig. Két nagy ünnepkör áll a középpontban: a
karácsonyi és a húsvéti ünnepkör. Mindkettőt
előkészítő, bűnbánati jellegű időszak előzi meg.
Közöttük van az úgynevezett évközi időszak,
melynek záró vasárnapja Krisztus Király ünnepe, (november vége).
Minket most a karácsonyi ünnepkör érdekel,
amely Adventtel kezdődik, illetve amelyet az
adventi időszak készít elő.
Maga a szó, advent eljövetelt, pontosabban
„hozzá jövetelt” jelent, mert maga Isten jön el
hozzánk, és lesz részese az ember életének és az
emberiség történelmének. Ennek megfelelően
beszélünk adventről abban az értelemben, hogy
elmúltával következik a Karácsony ünnepe. (Ez
a liturgikus advent.)
Azután olyan értelemben is, hogy emlékezünk
arra az időszakra, – Ószövetség – amikor Isten
szövetségi népe várta a Megváltót. (Történelmi
advent.)
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Mi is várjuk, hogy – amint a Hitvallásban imádkozzuk – a történelem végén „ismét eljön ítélni élőket
és holtakat”. (Eszkatológikus, azaz végidei advent.)
De várjuk úgy is, hogy személyesen találkozunk
vele a hittapasztalatban, hitélményben, amikor eljön
a lelkünkbe. (Spirituális, azaz lelki advent.)
Tehát igen gazdag jelentésű és tartalmú ez az adventi előkészület, lehet ezekről egyenként is bővebben elgondolkodni…
Az adventi időszak hangsúlyos pontja és gyakorlata
azonban mégiscsak a bűnbánat. Természetszerűen
idegenkedünk azonban attól, hogy önmagunkat vádoljuk, mint bűnösök. El is terjedt és szívósan tartja
magát az a nézet, hogy „nekem nincs bűnöm.” És –
bármilyen furcsa – ez akár igaz is lehet(ne)! De vigyázat! A keresztény erkölcs értelmében a „bűn”
nem ugyanaz, és nem egyenlő a polgári és büntetőjog értelmében vett bűnnel, azaz akkor bűnös valaki, ha azt a bíróság megállapította és kimondta.
Nem. A keresztény életben többről van szó, és egészen másról. Mi nem azért vagyunk bűnösök, mert
bűnt követtünk és követünk el, hanem azért követünk el bűnt, mert bűnösek vagyunk; azaz a bűn tehát pontosan az, amit az Istentől elszakított állapot,
az Istentől távol maradás, távol lét jelent.
Könnyű észre venni, hogy ebben az értelemben
olyan tehát a bűnbánat, mint egy jó tisztasági fürdő:
felüdít, felfrissít, újjáéleszt; olyan, mint amikor az
egyre súlyosabbá váló tehertől végre megszabadulunk; olyan, mint amikor a súlyos betegségből meggyógyulunk stb.
Azt is könnyű észre venni, hogy a bűnbánat és bűnbánatgyakorlás a lelkiismeretvizsgálattal együtt,
alapvetően és lényegesen szólítja és érinti meg emberi természetünket és lényegünket. Ennek igen
fontos jelentősége lett korunkban. Ma ugyanis a sok
egyéb sorsdöntő kérdés mellett, - túlszaporodott
emberiség, túlságosan elszennyeződött földgolyó,
pénzhatalmi világ elit, „klímaváltozás”, igaz beszéd
helyett a hazugság kultúrája, „globalizáció”, vagyis
az arc nélküli alattvalók sorozatgyártása stb. – az
lett a legfontosabb kérdés: akar-e ember maradni az
ember? Mennyi erőfeszítésre képes annak érdekében, hogy ember mivoltát megóvja, megbecsülje,
erősítse. Ezekhez szorosan kapcsolódik a kérdés: ha
már két lábon áll és jár, vajon mennyi értelmi erőfe-

szítést várhatunk el tőle a saját és nemzete érdekében; egyáltalán megérinti-e, és kiket ez a szó: nemzet?! Ne áltassuk magunkat: olyan erők támadnak
és dolgoznak ellenünk, amik emberségünket, ember
voltunkat fenyegetik. Itt, ebben a közegben és környezetben helyezkedik el az, amit Karácsonykor
ünneplünk: az Isten emberré lett, hogy részese legyen történelmünknek és életünknek azért, hogy mi
az Ő örök életében részesüljünk. Szeretettel kívánok kedves kis Községünk minden lakójának tartalmas és békés, boldog ünnepeket.

Kovács Sándor
plébános

Védőnői bemutatkozás
Kedves
Soltszentimrei
lakosok! Kovács Szilvia
vagyok,
Soltszentimre
jelenlegi védőnője. 2016.
júniusában végeztem a
Szegedi
Tudományi
Egyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar Védőnő szakán.
Szerencsésnek mondhatom magam, mert még
abban az évben munkába
is állhattam szülővárosomban, Jánoshalmán, ahol
egy GYED-en lévő kolléganőt helyettesítettem.
Kiváló időszak volt tapasztalatszerzésre, illetve a
főiskolán megszerzett tudásomnak gyakorlatba való áthelyezésére is.
Beosztásomat tekintve területi védőnő voltam. Ez
alatt az idő alatt több társszakmával is volt lehetőségem együttműködni, és bátran mondhatom, hogy
igazán szeretek team munkában dolgozni. Az
egészségügy jövőjének fejlődését is a társszakmák
összefogásában látom, és vallom, hogy ez által az
egyének sokkal teljeskörűbb ellátásban részesülhetnek.
Védőnői munkám mellett egyéb területen is kipróbáltam magam. Részmunkaidőben Praxisközösségi
tagként prevenciós tevékenységet végeztem, legfőképpen hivatásom kapcsán közel álló korosztályban. Ezzel párhuzamosan a településen működő
Egészségfejlesztési irodával is szorosan együtt mű-
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ködtem és a későbbiekben szintén részmunkaidőben egészségfejlesztő rendezvények előkészítésében és lebonyolításában vettem részt. Ennek a
munkának a révén sikerült a védőnői hivatás
egyik legszebb területének még inkább eleget
tennem, az anyatejes táplálás szorgalmazását segíthettem elő a járás összes településén, mint
egyéni, mint pedig csoportos foglalkozások keretében.
2019 nyarán költöztem össze vőlegényemmel
Kecelen és augusztus közepe óta dolgozom itt
Soltszentimrén. Hétköznapokon teljes munkaidőben látom el a védőnői feladatokat helyi szinten,
a tanácsadóban töltött idő és a családlátogatás
mellett iskolaegészségügyi ellátás is munkám részét képezi, mely számomra új és izgalmas területe hivatásomnak.
3 éve dolgozom védőnőként, a védőnői szolgálat
keretében. Igen, szolgálatként értelmezem hivatásomat. Feladatom a megelőzés, azoknak az ismereteknek az átadása, aminek birtokában vagyok,
és amelyekkel segíthetem a szülőket abban, hogy
testileg, lelkileg egészséges gyerekeket neveljenek fel. Az ismeretek átadását komolyan gondolom, tehát amit aktualitásnak vélek, azt igyekszem a szülőknek átadni. Értelmezésemben a védőnő nem ellenőrző, hanem segítő szakember.
Segítőként sokszor az együtt gondolkodás, a saját
út megtalálásához való segítés a feladatom, vagy
„csak” az, hogy segítő beszélgetéssel támogassak
lelki ügyekben. Szeretettel várom a hozzám fordulókat egészséggel, betegséggel, neveléssel, lelki problémákkal kapcsolatos gondjaikkal. Igyekszem a jövőben helyi szinten is nagyobb hangsúlyt fektetni a megelőzésre, illetve az egészségfejlesztésre, akár csoportos rendezvények keretében is. Ha bármiben a segítségükre lehetek, kérem forduljanak hozzám bizalommal!
Kovács Szilvia
védőnő

Egészségnap az óvodában
November 3. hetében került sor óvodánkban az
Egészség-hét projekt megvalósítására. Ebben az
időszakban az egészséges életmóddal, egészségmegőrzéssel kapcsolatos ismeretek játékos feldolgozására került sor az idén is mindkét csoportban, a
gyerekek életkori sajátosságainak megfelelően. A
mentális egészség ápolása ugyanolyan fontos, mint
a testi egészségé, ezért élményt adó vidám, zenés
előadást szerveztünk a Palinta Társulat részvételével és még ezen a héten meglepetésként a kiskőrösi
Család- és Gyermekjóléti Központ munkatársai egy
kedves bábdarabbal látogattak el hozzánk. Az
Egészséghét zárónapján, az „Egészségnapon” több
állomásból álló vetélkedőn tettek a gyerekek tanúbizonyságot a tisztálkodással, fogápolással, helyes
étkezéssel, mozgással, egészségvédelemmel, környezettudatossággal kapcsolatos tudásukról. A délelőtt Ferenczy Évi aerobic oktató által vezetett zenés tornával indult,
majd Makk Marci
történetével
ismerkedtünk egy kis közös „mozizás” keretében. A gyerekek csoportokba szerveződtek egy-egy zöldség, gyümölcs nevét viselve, a
nyakukba akasztott színes forma a feladatok elvégzése után kapott pecsétek gyűjtésére is szolgált. A
játékos feladatok (pl. termények felismerése tapintással, válogatás, puzzle,
fogmosás óriás fogsorral
Kovács Szilvia védőnő
bevonásával, akadálypálya a tornaszobában) teljesítése után terített asztal
várta a gyerekeket a lelkes
anyukák, apukák jóvoltából. Gyönyörű színekben
tobzódó, ötletesen és ízlésesen elrendezett, vitamindús zöldség-, és gyümölcstálak, finom tejtermékek, gyümölcslevek kínálták magukat, amelyeket a
feladatok teljesítésében megfáradt kis résztvevők
szívesen fogyasztottak. A hozzávalókat és a soksok segítséget, amit a programunk sikeres lebonyo-
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lításához kaptunk, ezúton is köszönjük a szülőknek,
résztvevőknek, támogatóknak! Úgy hisszük, hogy a
közösen átélt élmények, készülődés, tapasztalatok
gyűjtése, ismeretek több csatornán történő átadása
szemléletformáló lehet, reméljük nyomot hagy a
gyerekeink gondolkodásában, hogy mentálisan és
testileg egészséges, környezettudatos felnőttekké
váljanak.
Nagyné Jámbrik Ildikó
óvodavezető

Iskolai Szülők-Nevelők Bálja
Idén novemberben ismét megrendeztük az évek óta
sikeres Iskolai Szülők-Nevelők Bálját. A szervezés
lebonyolításában segítséget nyújtott a Soltszentimrei Általános Iskoláért Alapítvány, az iskola pedagógusai, dolgozói, a szülők, és a helyi önkormányzat és dolgozói.
A bál célja az általános iskolások támogatása pl.
mikulás csomagok megvásárlása, karácsonyi ajándék beszerzése, valamint kirándulásokon való részvétel támogatása.
Ebben az évben telt házas volt a színvonalas rendezvényünk. A helyi lakosok mellett egyre többen
megtisztelik és támogatják rendezvényünket a környező településen élők is.
18 órától vendégvárás volt, ahol minden vendéget
egy pohár üdvözlő itallal fogadtunk. 19 órai kezdettel Schantlné Farkas Julianna igazgatónő köszöntötte a jelenlévőket. Beszédében méltatta, hogy
mennyire fontos szerepe van ennek a bálnak a kö-

zösség összetartásában, valamint a báli bevétel felhasználását ismertette. Ezt követően Magyarné Gelencsér Edit Kuratóriumi Elnök mondott köszöntő
beszédet, amelyben beszámolt röviden az alapítvány céljáról és munkájáról, majd a szülői munkaközösség elnökeként mondtam köszönetet rendezvényünk támogatóinak, akiket név szerint is felsoroltam, továbbá megemlítettem az összefogás, támogatás fontosságát
is. Ezúton is hálásan
köszönöm minden
kedves támogatónk
önzetlen segítségét!
A beszédeket követően a helyi Csonka
Színkör adott elő egy produkciót: „A négy muslinca az erdőben” címmel. A közönség nagy tapssal
jutalmazta fergeteges előadásukat.
A vacsora idén is bőséges sültes tál volt, amelyet a
szabadszállási Zöld Ász vendéglő biztosított számunkra.
A táncban kifáradt és megszomjazott vendégeink
az előtérben lévő büfében olthatták szomjukat. A
büfét idén is a Nádas Söröző biztosította.
Vacsora után a talpalávalót Korcz Gábor és társa
szolgáltatta.
Éjfélkor elkezdődött a mindenki által várva-várt
tombola sorsolás, ahol a fődíj egy egri szállodába
szóló wellness hétvége volt. Emellett számos értékes ajándéktárgy talált gazdára.
Janosicsné Baglyas Melinda
szülői munkaközösség elnöke

Idősek klubja
Sokat gondolkodtunk azon, hogyan tudnánk falunk idősebb lakosainak lehetőséget biztosítani arra, hogy
rendszeresen összejárjanak, beszélgessenek, szórakozzanak, nótázzanak stb. Én szívesen koordinálom és
segítem a klub működését, a programok szervezését. Terveink szerint a jövő év elején indulhatna a klub.
Nekünk is vannak ötleteink a működést illetően, de nagyon kíváncsiak lennénk arra a sok jó gondolatra,
ami biztos sokakban ott van. Közös megbeszélést tartunk januárban, melyről külön értesítést fogok küldeni. Addig is kérem ötleteiket osszák meg velem, illetve bármelyik képviselő társammal!
A képviselőkhöz bármilyen más ügyben is nyugodtan forduljanak akár személyesen, akár az újság végén
található elérhetőségeken keresztül. Kíváncsiak vagyunk a véleményükre!
Dezső Győző
alpolgármester
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Pályázatok megvalósítása 2020
A téli időszak nem kedvez a beruházások kivitelezéséhez, ezért az eddig megnyert pályázatok
megvalósítása többségében tavasszal kezdődik.
TOP-3.2.1-16-BKI-2017-00067 „Önkormányzati
épületek energetikai korszerűsítése” pályázat keretében valósul meg a Soltszentimrei Szivárvány
Óvoda és Konyha, valamint a Polgármesteri Hivatal, Művelődési Ház, Könyvtár épületének
energetikai korszerűsítése. Ez a fejlesztés magába
foglalja a Polgármesteri Hivatal és az Óvoda falainak vakolását, külső festését, a nyílászárók
cseréjét, a homlokzat hőszigetelését, valamint
fűtéskorszerűsítést és a vezetékelést. A Szivárvány Óvoda épületén napelem rendszer kiépítésére is sor kerül.
TOP-3.1.1-16 BK1-2017-00021 „Fenntartható
közlekedésfejlesztés Soltszentimrén és Páhin”
pályázat keretében Soltszentimrén több jelentős
beruházás megvalósul. A buszmegállóknál a
buszöböl kialakítása, gyalogátkelőhely létesítése
az iskola előtt, járdaépítés a Szent István és Vörösmarty utcákban, ott ahol egyáltalán nincs még
járda és „kishíd” teljes felújítása és a hozzá kapcsolódó járda felújítása. Sajnos a szükséges engedélyek beszerzése hosszabb időt vesz igénybe,
ezért nem kezdődött el még a beruházás.
TOP-3.2.1-16 BK1-2018-00083 „Önkormányzati
épületek energetikai korszerűsítése” pályázat keretében kerül sor az Általános Iskola felső tagozata épületének energetikai korszerűsítésére. Jelenleg a kiviteli tervek készítése történik, ezt követően a közbeszerzési eljárás is lefolytatásra kerül. A projekt keretében a külső fal szigetelése,
külső festés, részleges nyílászáró csere, valamint
napelem rendszer kiépítése és fűtéskorszerűsítés
valósul meg.
A Magyar Faluprogram „Kistelepülések járda
építésének, felújításának anyagtámogatása” pályázat keretében településünk pályázatot nyert
Szentimre utca, Kossuth és az Árpád utca közötti
szakaszán a járdaterület térkővel való kiépítésének anyagköltségére. A megnyert pályázat társadalmi munka keretében fog megvalósulni.

TOP-1.4.1.19 BK1-2019-00012 „Mini bölcsőde
kialakítása Soltszentimrén” pályázat keretén belül
az Általános Iskola alsó tagozatának épületében
található Hunyadi utcára nyíló szolgálati lakásból
kerül kialakításra a jövő év folyamán a mini bölcsőde. Terveink szerint (szükséges engedélyek
beszerzése után) legkésőbb 2021. januárjától már
működne is településünkön a bölcsőde. Az átalakítás tartalmazni fogja az épületrész teljeskörű
felújítását; festés, falburkolatok, padlóréteg, födém szigetelés, hőszigetelés, új nyílszárok és helyiségek kialakítása, az épület akadálymentesítése, valamint az épületgépészeti és épületvillamossági teljeskörű korszerűsítést is az új mini bölcsőde funkcióinak megfelelően.
Rakonczay Mária Hermina
jegyző

Kedves Olvasók!
Naszvadi Judith vagyok, egy közeli tanyán élek a családommal. Mivel az otthonunk minden létező
településtől
egyformán távol van, ezért
Soltszentimrére esett
a választás, ami az
óvodát és iskolát illeti. Ez a legjobb döntésnek
bizonyult.
Kedves, befogadó közösségbe csöppentünk, elhivatott pedagógusokat
ismertünk meg itt.
Szóval megszerettük a falut és a falusiakat. A tanyán kecskékkel foglalkozunk. Jómagam szociális munkásként hosszú időn keresztül értelmi fogyatékos felnőttekkel dolgoztam a fővárosban.
Életem legszebb kihívása volt. Néhány hónapja
váltottam, jelenleg egy kunszentmiklósi központtal működő, egyházi fenntartású segítő szolgálat
szakmai vezetője vagyok.
Az írói hivatásra azóta készülök, hogy az eszemet
tudom. Mivel apámból eszmélkedésem idejére
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már csak legenda maradt, ezért éppen eleget hallgattam, hogy milyen remek író volt. Evidens
volt, hogy én is az leszek. Éppen csak megtanultam a betűket, máris szereztem egy kis füzetet,
amibe verseket másoltam és illusztráltam. Úgy
gondoltam – hatévesen -, hogy ez kell ahhoz,
hogy én is író-költő-műfordító legyek, mint apa.
Mégis csak sokára, harminckét évesen döntöttem
úgy, hogy komolyan veszem az istenadta talentumaimat. Azóta szerepeltem néhány antológiában
és két önálló kötetem után a napokban jelennek
meg verseim is, Összekuszált szerelmek címmel.
Kaptam néhány komolyabb elismerést az elmúlt
években, de a legnagyobb ajándék számomra az
lenne, ha jutna elegendő időm az alkotásra. Én
ezt kértem magamnak idén Karácsonyra. Kívánom, hogy mindnyájunk szíve teljen meg derűvel és
teljesüljön az öszszes
csodaváró
óhaj a szeretet ünnepén!

K

evés tiszta emlékképem van kora gyerekkoromból, de azok között él egy régi Karácsony.
Ketten voltunk csak anyukámmal és nagyon szegények voltunk. Ezt akkor még nem éreztem, így
a tény, hogy Szenteste már sötétben mentünk Karácsonyfát venni, amikor már pakolt el az árus,
számomra valami izgalmas, kalandos dolog volt.
Persze azért mentünk akkor, mert fél vagy negyed áron adta a fát, amit kiválasztottunk. Tudtam, hogy a Karácsony rögtön kezdődik, amint
hazaérünk a fenyőfánkkal, ezért furcsa volt, miért van az árusnál annyi karácsonyfa. Megkérdeztem édesanyámat, ugyan mikor jönnek a többi fáért az emberek, hiszen néhány perc múlva
kezdődik az ünnep.
Vesztére válaszolt… Mikor megtudtam, hogy
azokért a fákért senki nem jön valami szörnyű
kétségbeesés vett erőt rajtam. Az egész Szentestének lőttek, mert végig bőgtem az utat hazafelé,
a díszítést, és még az ajándék sem érdekelt.
Hogy lehet az, hogy azok a fák ott töltik a Karácsonyt, kint a hidegben, egyedül, díszek, meleg

szoba és emberek nélkül?
Aztán mikor azt is megértettem, hogy a karácsonyfa meghal miattunk, akkor vége lett a fenyővásárlásnak. Örökre. Emlékszem, hogy az
utolsó fenyőfát vízbe kellett állítani, és szentül
hittem, hogy meg fog gyökeresedni. Áprilisban
szedtük csak le, amikor már egy darab levele
sem volt szegény elszáradt csonknak. Nagyon
megsirattam.
És ma is összeszorul a szívem, mikor közeleg az
ünnep és meglátom az árusoknál azt a rengeteg
gyönyörű fát, akiket feláldoznak csak azért,
hogy kellékként álljanak a szobánkban. Mi boldogan vacsorázunk mellettük és bontogatjuk az
ajándékokat. Aztán eldobjuk őket. Ennyi az életük…
Ilyenkor mindig azzal vígasztalom magam, amivel azon a régi Karácsonyon csitított el édesanyám:
A karácsonyfákat, ha nem is az angyal hozza, de
magával viszi a Mennybe…
Naszvadi Judith

Advent a tanyán
A nyár a lekváros üvegben
és a széna illatában pihen.
A köd délben fölszáll,
majd lustán
visszafekszik a tájra,
A tyúkok a hóban féllábon állnak.
A kutya nem liheg,
A házába bújva figyel,
Csak néha,
sietősen indul dolgára.
A néhány fa,
mintha a havas világ óriás díszlete volna,
Vár kozmikus csendben az út menti sétányon,
És az ágak közt biztatón, nevetve
Fölfénylik végre a Karácsony.

Naszvadi Judith
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December 01. (vasárnap)

17 óra

Betlehemszentelés,
első gyertyagyújtás

December 08. (vasárnap)

17 óra

Mikulás várás,
második gyertyagyújtás

December 11. (szerda)

14 óra

KÖZMEGHALLGATÁS
a Hivatal tanácskozótermében

December 15. (vasárnap)

16 óra

a Szentimre Kórus adventi koncertje

a katolikus templomban
December 15. (vasárnap)

17 óra

harmadik gyertyagyújtás

December 19. (csütörtök)

11 óra

Idősek Napja

December 20. (péntek)

11 óra

Iskolai karácsonyi ünnepély

December 22. (vasárnap)

17 óra

negyedik gyertyagyújtás

Hasznos telefonszámok
Polgármesteri Hivatal 78/445-320
Orvosi rendelő: 78/445-350
Fiókgyógyszertár: 78/445-464
Polgárőrség: 30/946-31-91
Földhivatal - Kiskőrös: 78/795-059
Kormányablak Kiskőrös: 78/795-257
NKM áram és gáz szolgáltató központi ügyfélszolgálata: 06-1-474-9999
Mentők: 104
Tűzoltók: 105
Rendőrség: 107
Egységes európai segélyhívószám: 112

Képviselők elérhetőségei:
Dezső Győző

dezsogyozo@gmail.com

Gelencsér Mihályné

erikagelencserne@gmail.com

Hajnalné Szőke Marianna

hajnalne.mariann@gmail.com

Kőhegyiné Seres Anita

afeszko@gmail.com

Sörös József

sorosjozsef@emitelnet.hu

Szekeres András Antal

andras.szekeres22@gmail.com

Soltszentimrei Krónika
Önkormányzati lap
Kiadja:
Soltszentimre Község Önkormányzata
Felelős kiadó, szerkesztő:
Dezső Győző, alpolgármester
Készült: 500 példányban
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