2021. december

SOLTSZENTIMRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA IDŐSZAKI LAPJA
jobban figyelünk családunkra, szépítjük,
díszítjük az otthonunkat. A fényekbe öltözött otthonok és utcák szépen kifejezik
a ránk bízott hagyományt. Ismét vége felé közeledik egy esztendő, az év legmeghittebb időszakát éljük, az advent időszakát. Az Advent jelentése eljövetel, megérkezés. Jézus születésének ünnepére való
felkészülés, a reményteli várakozás, a lelki készülődés időszaka.
Községünk minden kedves lakójának áldott
karácsonyt és boldog új évet kíván:
Soltszentimre Község Önkormányzata

Tisztelt Soltszentimreiek!
A közelgő karácsony alkalmából szeretettel köszöntök minden kedves olvasót.
Településünk ismét ünneplőbe öltözött.
Ünneplőbe öltöztek az utcáink, bármerre
sétálunk, karácsonyi fényekkel találkozunk. A karácsonyi hangulat megváltoztatja kis falunkat, és ilyenkor mi is megváltozunk. Jobban vágyunk a csendre, a
nyugalomra. Visszatérünk azokhoz az értékekhez, amelyek a hétköznapok rohanásában időnként háttérbe szorulnak. Picit

Az Advent az András naphoz legközelebb
eső vasárnap és december 25. közötti
négy hetes szent idő. Készülünk a karácsonyi ünnep fogadására lélekben és külsőségekben egyaránt. Nemsokára megszólal a karácsonyi csengő, amelynek
hangja a család, a békesség, és a szeretet
melegét hozza el mindenkihez.
Mindannyian tudjuk, hogy ez a karácsony is más lesz, mint az évekkel ezelőtti. A koronavírus-járvány még mindig jelen van, és az egészségügyi szakemberek
előzetes becslései szerint az adventi időszakban, azaz várhatóan ebben a hónapban tetőzik, és még nem tudjuk pontosan,
hogy milyen korlátozó intézkedések lesznek érvényben karácsonykor. Sajnos, ezt
el kell fogadnunk, és ezzel kell a kis Jé-
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zus megszületésének napjára mindenkinek lelkileg is felkészülni. Gondolkozzunk azon, milyen más módokon teremthetjük meg az ünnep lényegiségét! Ahogy
egyre több gyertya lobban lángra az adventi koszorún, úgy nőjön szívünkben a
vágyakozás, a megértés az igaz szeretet
iránt. Az ünnep hangulatában figyeljünk
jobban egymásra, és gondoljunk arra, mivel lephetnénk meg szeretteinket, azokat,
akik fontosak számunkra.
Advent időszakában próbálunk többet
mosolyogni, békeszeretővé válni, és többször, sokkal többször igyekszünk megbocsátani.
„Az egyedüli dolog, amiért érdemes ezen
a földön élni, az az, hogy az ember tudjon
szeretetet adni és elfogadni is. Csak ez teheti boldoggá az embert.”
Milyen egyszerűen hangzik, és mégis
olyan nehéz megvalósítani! Hiszen sokan
azt gondoljuk, a szeretet természetes, de
valahogy a mindennapjainkban ez mégsem jelenik meg. Kitölti életünket a munkahely, a kollégák, az aggódás, a gondok,
problémák: életünkbe észrevétlenül belopódznak a „szürke hétköznapok”. A karácsony azonban egymáshoz vezet bennünket, nem csak egy ünnep, hanem egy érzés. Szépségét nem az ajándékok nagyságával kell mérnünk, hanem egy olyan
ajándékkal, amiből mindenki részesülhet,
amit mindenki adhat, ez pedig a szeretet.
A karácsonyt megelőző hetekben a várakozást, a nyugodt készülődést kell előtérbe helyeznünk. A karácsony nemcsak a
keresztény emberek számára fontos ünnep, hanem a világon mindenhol örömnap. Eredeti üzenete valamiért az évek so-

rán kicsit elveszett, a szeretet időnként
elhalványulni látszik. Ezt az ünnepet az
emlékezés, az együttlét élménye, a boldogság érzése különbözteti meg a hétköznapoktól. Egymásra mosolygunk, mert
együtt lehetünk. Vasárnaponként meggyújtjuk az adventi gyertyákat, és emlékezünk azokra is, akik már nincsenek velünk. Őrizzünk meg ebből az ünnepi pillanatból morzsákat az eljövendő év hétköznapjaira azért, hogy azokból is kicsit
ünnepit, kicsit méltóságteljeset, a hétköznapitól eltérőt varázsoljunk.
Év végéhez közeledve, szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik egész
évben segítették, támogatták településünk
fejlődését, az önkormányzat munkáját.
Köszönet a polgármesteri hivatal dolgozóinak, az óvoda, iskola, konyha, egészségügy dolgozóinak, a közfoglalkoztatottaknak, hogy ebben a folyamatos járványügyi helyzetben is helyt álltak, és maximálisan ellátták feladataikat. Köszönöm a
lakosságnak, a Polgárőrségnek, és az egyházaknak önzetlen munkáját, és segítségét.

Mit is kívánhatnánk magunknak a következő évre? Természetesen mindenkinek
egészséget, boldogságot, békességet,
anyagi biztonságot és szerencsét. Kívánom, hogy az elkövetkező esztendőben is
az összefogás, az együtt gondolkodás, az
egymás iránti tisztelet jellemezze hétköznapjaikat.
A Képviselő-testület, és a magam nevében kívánok Önöknek szeretteik körében
eltöltött, áldott, békés szeretetteljes Karácsonyt, és valamennyi álmukat beteljesítő, egészséget hozó, békés, boldog Újesz-
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tendőt.
Zárszóként hangozzanak el 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 rejtőzik a csoda, a remény, a
szeretet és a holnap álmai!”
Nagy István
polgármester

Általános Iskolánk hírei
Településünk iskolájában látványos változások történtek a nyár folyamán. A TOP3.2.1-16-BK1-2018-00083 pályázat keretében a „Soltszentimre általános iskolájának energetikai korszerűsítése” projekt
megvalósítása befejeződött. Elkészült
a
fűtés korszerűsítése,
a kazánok
cseréje, külső és födémszigetelése, külső
festése és napelem rendszer telepítése. A
beruházás kedvezményezettje
Soltszentimre
Község Önkormányzata
65.820.502.-Ft-t nyert erre a pályázatra.
Az alsó tagozatos épületünk tetőcseréje is
megtörtént, melyre a Kiskőrösi Tanker-

ületi Központ biztosított közel 20 millió
Ft-t. Így új cseréphéjazat került a megerő-

sített tetőszerkezetre.
Folyamatban van még ugyanitt a Magyar
Falu program keretében a nyílászárók
cseréje. Új ablakok, ajtók kerülnek beépítésre az MFP-IEF/2020/ 3112193770 pályázatnak köszönhetően „A Kiskőrösi
Bem József Általános Iskola Soltszentimrei Általános Iskolájának nyílászáró cseréje” projekt keretében. A kedvezményezett a Kiskőrösi Tankerületi Központ 9
999 612 Ft-t támogatást nyert el erre.
Diákjaink a nyáron több táborban vettek
részt. A „Csodaszarvas” napközis tábor
keretében 40 gyerek táborozhatott itt
helyben két héten keresztül. Az első hét
témája a Hogyan működik? volt. Ezen a
héten inkább alsó tagozatos gyerekek vettek részt. A második héten főleg felső tagozatos tanulók voltak, itt a főtéma az
Édes anyaföldünk volt. Mind a két hét a
környezetvédelem jegyében telt. A kirándulások alkalmával a kiskőrösi Old Care
Múzeumban, valamint a dunaújvárosi Papírmúzeumban és az Intercisa Múzeumban voltunk. Nagyon hasznosan telt el ez
a két hét, a gyerekek játszva tanulhattak
és az idén is nagy élvezettel vettek részt a
tábori programokon. A tábor vezetői: Kovács Erika, Balog Istvánné volt, munkájukat régi diákjaink önkéntesként segítették.
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Kovács Erika és Dezső Győző vezetésével Zánkán az Erzsébet-táborban 21 gyermekünk nyaralt. Vonattal jutottak el a Balaton partra, a csomagok szállításában
szülői segítséget kaptunk. A tábort nagyon szépen felújították, korszerűek és
színvonalasok lettek a szállások. A gyerekek a balatoni fürdőzés mellett színes
programokon vehettek részt: sárkányhajózás, kalandpark, néptáncos-és modern
táncos foglalkozás, éjszakai túra, könnyűzenei koncert, mozi.
A II. Iringó Gyermek - és Felnőtt Néptánctáborban 12 kisdiákunk ismerkedett a
néptánccal. A tábor végén a 3 korcsoport
élvezetes műsorban mutatta be a héten
tanultakat. A kétnapos Hungarikum kiránduláson 30-an utaztak Schantlné Farkas
Julianna vezetésével Szennára a Múzeumfaluba, Szigetvárra, Orfűre, Abaligetre és
Pécsre a Zsolnay Múzeumba.
A Honvédelmi Sportszövetség pályázati
támogatásával a családi napon, majd a
honvédelmi sportnapunkon is több sportágat is kipróbálhattak az érdeklő gyerekek
és szüleik. Izgalmas tájfutáson, lovagláson, íjászkodáson túl pihenésként finom
harapnivalót, gyümölcsöt is fogyaszthattak diákjaink.
A tartalmas nyár után 79-en kezdték meg
iskolánkban a 2021/2022-es tanévet 6
osztályban 8 évfolyamon. Az alsó tagozatban 1.-2. osztály és a 3.-4. osztály öszszevont osztályként, de csoportbontásban
tanul. Nyolc főállású, 3 óraadó pedagógus
látja el az oktató-nevelő munkát. Munkánkat gyógypedagógus, mozgásterapeuta, gyógytestnevelő is segíti. Sajnos logopédusunk jelenleg nincs, hiszen a mi pá-

lyánkon is nagy szakemberhiány van. Iskolánkban a hitoktatást a református és
római katolikus felekezet biztosítja.
Az eddig tervezett ünnepeinket sikerült
megtartanunk.
Október
23.-i
nemzeti
ünnepünket
közösen
ünnepeltük a település lakosságával. A
színvonalas műsorban Tóth Sándor tanár
úr vezetésével a nyolcadik osztály közreműködött. A karácsonyi ünnepeket a szigorítások miatt már csak szűk körben ünnepelhetjük, melyre az alsótagozatosok
készülnek versekkel, jelenetekkel.
A Lázár Ervin Program keretében a 6.
osztályos tanulóink Kovács Erika tanárnővel Budapesten jártak a Fővárosi
Nagycirkuszban.
A
gyerekek
a
"Csillagtánc" előadást csodálhatták meg,
a tankerületi Lázár Ervin Program keretén belül. 8.osztályosok pedig a Magyar
Állami Operaház Eiffel Műhelyházában
megtartott „OperaKoktél” c. előadáson
voltak. Mindkét csoport sok élménnyel
gazdagodott a látottak alapján. Reméljük
a többi osztály is a terveknek megfelelően tud majd elutazni hasonló programra.
A felnövekvő generáció érzékenyítése
nagyon fontos feladat mindannyiunk számára. Siketek Világnapja alkalmából iskolánkba látogatott a Kiskőrösi EGYMI
(gyógypedagógus kollégáink) szervezésében érzékenyítő pedagógiai foglakozást
tartani az 5-6.osztályba, Kazainé Baráth
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Mariann és Csömör Károly. Sok érdekes
információt hallottunk, megismerkedtünk
a jelnyelvvel, amit diákjaink érdeklődéssel figyeltek s próbálgattak. A Fehér Bot
Nemzetközi Világnapja alkalmával pedig
nálunk vendégeskedett Lakatos Norbert A
Vaklufis. A gyerekek nagy érdeklődéssel
hallgatták Norbit, aki lufi figurákkal ajándékozta meg őket. Norbi a világon egyedüliként vesz részt lufihajtogatással versenyeken teljesen vakon. A KORAI BABÁK védelme, segítése nagyon fontos,
örömmel csatlakoztunk mi is ehhez a kezdeményezéshez, igyekeztünk november
17.-én minél több lilát viselni.
A környezettudatos nevelés szerves részeként játékos, interaktív módon bogárbemutató volt a könyvtár meghívására
“Bogárháton” címmel. A gyerekeknek nagyon tetszett az előadás. Október 12.-én
délelőtt, alsós tanulóinkkal ismét meglátogattuk a helyi könyvtárat, ahol Tengeri
Attila zenész varázsolta el gyermekeinket, aki ütős hangszerekkel ismertette
meg őket.
Iskolai alapítványunk megsegítésére több
programot is szerveztünk az Önkormányzat és a szülők támogatásával. Jólesett,
hogy a bajban ilyen nagy összefogással,
segíteni akarással fordultak felénk községünk lakói, nagyon köszönjük mindenki
segítő hozzáállását, munkáját.
A jelenlegi pandémia nem könnyíti meg
munkánkat, az egyszerű náthás időszakban is több diákunk hiányzott, de a járvány erősödésével Covid fertőzés miatt is
hiányoznak időnként gyerekek, akiknek a
családjában előfordul a fertőzés.
Kérjük a szülőket, hogy ha beteg, köhög,

náthás a gyermek, NE engedjék az iskolába! Amennyiben Covid fertőzött van a
családban jelezzék számunkra is azt!
Tartsuk be a járványügyi szabályokat! Vigyázzunk egymásra!
A karácsony közeledtével mindenkinek
kívánok békés, boldog Karácsonyt egészségben, szeretetben Móra László szavaival:
„Mikor szent karácsony
Csillagfénye árad,
Termő öle nyílik
Égi barázdáknak
S amíg száll a szikra
A fenyőfa ágon:
Szóródik a sok mag
Szerte a világon.
A megszentelt földbe az Isten veteget.
Minden elvetett mag: szeretet! szeretet!”
Schantlné Farkas Julianna
igazgató
Márton nap az óvodában
November 11-én első alkalommal rendeztünk Márton napi felvonulást a szülők bevonásával. A hét a jeles nap jegyében telt,
a csoportokban
készültek
a
mécsestartók,
megismerkedtek a gyerekek
Szent Márton
legendájával, a
naphoz kapcsolódó népszokásokkal. Márton napon sötétedéskor vártuk a gyerekeket és szüleiket. A program felelőse Andi
óvónéni volt, de mindenki kivette a részét
a megvalósításból. Az Szmk tagjai liba
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zsíros kenyérrel és meleg teával kínál ták
a vendégeket, hiszen aki ezen a napon
libát nem eszik, egész évben éhezik! A jó
hangulatú este után mindannyian azt
mondtuk, hogy jövőre megismételjük.
Nagyné Jámbrik Ildikó
óvodavezető
Kedves Olvasó!
Tisztelt Segítő Támogatóink!
Meghatottan és örömmel ragadtunk tollat, hogy beszámoljunk Önöknek iskolai
alapítványunk jelenlegi helyzetéről. Néhány hónapja pont ezen újság hasábjain
kértünk Önöktől segítséget, bár akkor
még nem hittük, csak reménykedtünk,
talán valami csoda folytán megoldás születik és a pályázatíró cég hibájából adódó
3 millió forintos pénzvisszafizetési kötelezettségnek eleget tudunk tenni. Ma már
egyértelműen látjuk, az Önök jóvoltából,
sikerrel jártunk. Az iskolai alapítvány kuratóriuma nevében szeretnénk hálánkat
kifejezni, de köszönetet mondani a sok
kisdiák nevében is, kiknek támogatását,
segítését tűztük elsődleges célként magunk elé. Nagyszerű volt látni, ahogy kis
közösségünk a falu összefogott az alapítvány megmentése érdekében. Idősek, fiatalok átérezték helyzetünket.
Köszönjük a szeretetet, amivel mindenki
felénk fordult a bajban: munkával, adománnyal, kedves szavakkal, szórakoztatással! Sohasem kételkedtünk a faluközösségünk segítőkészségében, együttérzésében, ha nehézség támad, de most végig ott volt a levegőben az önzetlen tenniakarás, cselekvés, amit rendkívül megtisztelőnek érzünk.

Hálásan köszönjük:
Rakonczay Mária Hermina jegyzőaszszonynak, aki lelkes, odaadó munkájával
mellénk állt és mindvégig önzetlenül támogatott bennünket!
Az Önkormányzatnak, Polgármester Úrnak, a Képviselő Testületnek, Civil Szervezeteknek, Óvodánk, Iskolánk és konyhánk dolgozóinak, a Szülői Munkaközösségnek, a helyi Vállalkozóknak és Boltjainknak, valamint minden kedves Magánszemélynek, Családnak, Résztvevőnek,
aki jelenlétével, pénzadományával hozzájárult jótékonysági rendezvényeink sikeréhez!
Sokat tettek értünk, köszönjük!
Áldott Ünnepeket, jó egészséget kívánunk
Mindenkinek!
Magyarné Gelencsér Edit elnök,
Balog Istvánné kuratóriumi titkár,
és a Soltszentimrei Általános Iskoláért
Alapítvány kuratóriuma.
A Közművelődésről
Németh Zsófia vagyok soltszentimrei lakos, kiskorom óta itt élek és szintén a
helybeli párommal és 3 éves kisfiúnkkal
itt telepedtünk le a faluba. A településen
2020 decemberben kezdtem el dolgozni,
mint Közművelődési asszisztens, amelyhez 1 éven keresztül jártam heti két alkalommal iskolába Kecskemétre. A vizsgáim most december elején lesznek. Sajnos
eddig a vírus okozta nehézségek miatt
nem volt alkalmunk annyi programot
szervezni. A Közösségi életben próbáltam
részt venni. Első megmozdulásunk decemberben az Élő Adventi ablakok voltak.
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Mindennap írtam egy kedves kis versikét, amely segített megtalálni az embereknek, hogy az adott napon melyik ablak került kivilágításra. Szívesen fogadták az emberek és szebbnél szebb ablakok készültek. Izgalommal indultak útnak minden este az ablak vadászatra.
Nagy sikere miatt az idei évben is megrendezésre kerül. Decemberben a hivatal
és a konyha dolgozóinak segítettem az
idősek napi sütemény sütésben és csomagolásban. Több felhívást is készítettünk,
ami megmozgatta a falubelieket. Februárban online térbe vártuk a jelmezes fotókat, hogy a farsangi hangulat jelen legyen. Húsvét elött Egri Alexandrával készítettünk saját
kezűleg Húsvéti
dekorációt fából a Hivatal és
a
Közösségi
Ház parkjába.
Tojás fát is állítottunk a falubeliektől kapott
tojásokból. Remélem,
hogy
2021-ben már a falu lakosaival együtt
díszíthetjük majd fel a kijelölt fát. A Köves Soltszentimre felhívás, melynek lényege, hogy a falunak a belterületén színes festett köveket rejtettünk el, a megtaláló eldönthette, hogy haza viszi és fest
másikat helyette, vagy pedig egy másik
helyen leteszi és ugyan ezzel a kővel csal
mosolyt mások arcára. Rajz pályázatot
indítottunk az Én Családom címmel, melyeket begyűjtöttünk és a Közösségi Házban kiállításra kerültek a gyönyörű gyermeki rajzok és azokra lehetett szavazni.

Mindenkit jutalomban részesítettünk, aki

részt vett a rajzolásban. Október végén
Halloweeni falujárás, ahol kicsik és nagyok egyaránt beöltöztek, majd együtt
körbe jártuk a falut és a jelentkező kínálok édeséggel lepték
meg a gyerekeket.
2021 nyarán kézműves szakkör tartása
kicsiknek és nagyoknak heti egy alkalommal, ahol mindig telt
ház volt. Most Októberben végeztem el
online térben a szakkörszervezés módszertanát, amellyel szakkörszervezőként
tevékenykedhetem. Ehhez a Nemzeti Művelődési Intézet támogatásával 5 fős csapattal indíthatom el a szakkört. Remélem,
hogy a jövőben létrehozhatunk egy összetartó aktív közösséget.
Németh Zsófia
közművelődési asszisztens
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A nyugdíjas klubról
Mindenki nagy örömére szeptember közepén újra indítottuk a nyugdíjas klubot.
Közös beszélgetéssel kezdődött az összejövetel, majd megbeszéltük a kirándulás
részleteit. Eldöntöttük, hogy Makóra megyünk október 6-án. Nagyon szép és kellemes napot töltöttünk Makón és Szegeden. Mindkét városban nagy tudású, fiatal
helyi idegenvezető kísérte csoportunkat.
Lelkes vezetésükkel barangoltuk be ezt a
két csodaszép helyet. Sok érdekességet

megtudtunk tőlük. Makón közös ebéd
volt majd a délután Szegeden voltunk.
Sajnos a vírushelyzet fokozódásával
csökkent a létszám novemberre a klubban. Az utóbbi alkalmainkat nosztalgiázással töltöttük. Régi szüreti bálak felvételeit néztük. Mindenki látta magát fiata-

lon és láttuk azokat az arcokat, kik már
régen nincsenek közöttünk. Decemberre
kézműveskedést és kártyázást, zenehallgatással tervezünk. Várunk minden érdeklődőt minden szerdán 14.30-ra. Jöjje-

nek el, mozduljanak ki otthonról, higgyék
el ez nagyon fontos és használják ki minél többen, hogy van ilyen lehetőség!
Dezső Győző
Utolért…
Három Pfizer, egy influenza, egy tüdőgyulladás elleni oltás után én is elkaptam.
A kezdeti orrdugulás, kicsi fejfájás még
nem is ütött szöget a fejembe (azért viseltem maszkot), de amikor elment a szaglásom-szembesültem a valósággal: biztos
Covidos vagyok. Szagoltam hagymát,
hypót, kölnit… semmi. Rettenetes volt. A
következő rémület, kit fertőzhettem
meg?! Csak remélni mertem, hogy senkit.

Amiért tollat ragadtam, a körülöttem élő
emberek segítőkészsége, jóindulata,
együttérzése, cselekvő szeretete volt ebben a nehéz helyzetben. Doktor úr és Mónika mindig segítségemre volt, mikor aggódva, félve kerestem őket (már szégyellem is a hívásaimat, olykor a magánéletüket zavartam a félelmeimmel). Mindig
türelmesen, körültekintően törődtek velem. Mikor este 7-kor ideért a két kis fiatal tesztelő agyonhajszoltan, fáradtan,
még mindig reménykedtem, de pozitív
lett a teszt. A tüneteim változatlanok voltak enyhék, a legrosszabb a szagvesztés.
Azért a fejemben előjött minden, amiről
eddig hallottunk, féltünk, hogy velünk is
megtörténhet. Gyorsan kiderült a környezetemben a dolog. Régen kaptam ennyi
érdeklődő, vigasztaló, segítséget felajánló
telefont, levelet, üzenetet. Tudom, hogy
mindenki tele van gonddal-bajjal és mégis volt erejük, idejük, kedvük segíteni.
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Ilyenkor, karácsony felé közeledve ezek
a cselekedetek, gesztusok töltik meg tartalommal a sokszor kimondott, emlegetett szeretet szót. Nagyon köszönöm a
segítséget, vásárlást, gyógyszerkiváltást.
Jólestek a kedves, törődő szavak, segítségajánlások kollégáimtól, szülőktől,
szomszédoktól, ismerősöktől. Köszönöm
a jó tanácsokat, együttérző szavakat!

„A szeretet az, amit bármilyen formában adunk, mindenképpen kölcsönösen hat. Arra is, aki kapja, arra is, aki
adja, és arra is, aki közvetíti azt.”
Juhász Márton (Református Szeretetszolgálat)
Balog Istvánné

Elsősök
11-en vannak. A leghálásabb dolog a világon együtt munkálkodni az elsősökkel.
Őszinteségük leporolja a megfáradt felnőtt lelkeket, ragaszkodásuk simogat,
igyekezetük, hogy mindent jól csináljanak, elérzékenyít, megújítja erőmet. Szeretek a kicsikkel lenni. Minden elsős osztály egyben is nagyon eltér egymástól.
Az előző társaságot nyugodtan magára
lehetett volna hagyni, ugyanolyan csendben vártak volna, ha a világ végére mentem volna is, mintha ott lennék. A mostaniak lazábban veszik a dolgot, őket figyelmeztetnem kell szünetben, hogy ott

vagyok és látom az osztályban fogócskázni és hallom ordítani őket, nekik kevés kizárólag
a jelenlétem,
csak felszólításra hagyják
abba a rosszalkodást. Persze
lassan
egymáshoz csiszolódunk és
kiismerjük a
másikhoz vezető utat úgy, hogy mindenkinek jó legyen. Minden nap megnevettetnek naivságukkal, őszinteségükkel, néha elérzékenyülök
esetlenségükön.
Van köztük aprócska, törékeny legényke,
aki
a
könyv lapjaival bajlódik remegve,
mert sehogy se kerül elő a keresett oldal.
Mellette a folyton küzdő, aki mindenáron
mindenben meg akar felelni és harcol is a
rengeteg tudománnyal, aminek egy elsős
fejecskébe be kellene mennie. A másik
nehezen ül meg a fenekén, de, ha valaki
segítségre szorul ő elsőként ott terem és
segít. Van nagyon figyelmes, nyugodt fiúcskánk is, aki mindig, mindenről tud,
ami körülöttünk történik, ő a fő, megbízható szemtanúnk a nyomozandó ügye-
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inkben. „Professzorunk” jártas a római mitológiában és csillogtatja is bátran tudását. A
jövő mestere néha órán a távolba nézve elmereng a világ dolgain és tudom, éppen valaminek a megoldásán agyal, ilyenkor nem is zavarom őt kérdésekkel. Nagyfiúnk órán figyelmes, szorgos, szeret olvasni, írni, szünetben a sebes futkározást nagy élvezettel műveli. Angyalhajú, kékszemű lánykánk bármikor összerántja szavalókórussá az osztályt,
ellenkezés nélkül beáll mögé az összes kisgyerek és hangosan verset mond mindenki.
Kicsi, szelíd, mosolygós kislányunk mindig első a munkában, szereti a feladatait rögtön és jól elvégezni. A másik, ábrándos tekintetű kicsi lány szelíd, csendes, figyelmes, udvarias, szorgos. Egyszer megkérdeztem tőle –
Szomorú vagy, bánt valami? Rezzenéstelen arccal, de
élénken válaszolta –Nem, az én arcom mindig ilyen!
Csöpp kislányunk törékeny, bájos, mosolygós, szeret az
iskolában lenni. Kedves, derűs kis egyénisége megszelídíti legmorcosabb társát is, ha ránéz.
Hát ilyenek az én mostani elsőseim: szeretni valók, különlegesek, néha kicsit gyámoltalanok, máskor féktelenek, mindennek tudnak örülni, bármiért lelkesedni, könnyen letörnek, de néhány „idején mondott szóra” (Péld 15,23) újra a hátukra veszik gyereklétüket
és kíváncsi örömmel ismerkednek a világgal. Nagyon szeretem őket!
Áldott karácsonyt kívánok szeretettel!
Balog Istvánné

Soltszentimrei Betlehem 2021.
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Anyakönyvi hírek
(2021. július 01. - 2021. december 01.)
Született:
Andó Zoltán (Gulyás Georgina)
Baglyas Dorka (Szakács Tímea)
Balogh Márk Sándor (Mislei Rita)

Eszenyi Anna (Cseh-Szakál Katalin)
Laczi Bianka Veronika (Szél Julianna)
Topánka Dávid (Cseke Andrea)

Házasságot kötött:

Bálint János—Balla Krisztina
Kiss Gábor—Illés Mónika Gyöngyi
Mezei Gergő Jenő—Vincze Gizella
Péli Tibor—Farkas Nikolett
Szőgyi Győző—Pásztorka Szilvia
Lajtert István Dávid—Vágó Diána
Elhunyt:

Antal Tibor

Soltszentimrei Krónika

Csibra Árpád

Önkormányzati lap

Nagy Sándorné
Reichelt Emil Antal

Kiadja:
Soltszentimre Község Önkormányzata
Felelős kiadó, szerkesztő:
Dezső Győző, alpolgármester
Készült: 500 példányban

A következő szám várható megjelenése 2022. július

