
A Szentlélek a Szentháromság
harmadik személye, az
Atyának és Fiúnak Lelke, Aki
húsvét után 50 napra, ill. a
mennybemenetel után 10
napra, jött el a tanítványokra,
és õket apostollá avatta.
A legnagyobb dolgokkal
kapcsolatban elakad az ember
hangja, s nem találja a
megfelelõ kifejezést. Földi
szavaink elégtelenek a
Szentlélek Isten jelle-
mezésére, ezért az Ige
jelképekben beszél Róla. A
legjellemzõbb hasonlatok:
1.) A SZÉL (János ev. 3,8).
Ez a kép magától adódik, mert
a Szentírás eredeti szöveg-

ében a Lélek és a szél megjelölésére ugyanaz a szó szolgál. Találó az
egybeesés: mindkettõ munkája titokzatos, irányíthatatlan és letagad-
hatatlan. Mondhatja-e valaki, hogy nincs szél, amikor itt virágokat ter-
mékenyít meg, amott hegyeket gyalul le? Tagadhatjuk-e a Szentlélek
hatását, amikor sok szép fogadkozásunkat elviszi a gyümölcstermésig,
vagy ledönti bennünk a gõg hegyeit?
2.) A TÛZ (ApCsel 2,3). Már az Ószövetségben tûzzel szentelte föl
Isten a szentsátort és a Salamon templomát. Méltó volt, hogy az apos-
tolokat is a szolgálatra a Lélek tûzkeresztsége szentelje föl. A tûz éget:
kifejezi Annak szentségét, Aki "emésztõ tûz" (Zsid 12,29). Mennyi
égetnivaló van a szívben (gyávaság, hitetlenség, tisztátalanság).
Azután a tûz keményít: a vasból acél lesz, a sárból tégla, az agyagból
porcelán. Mily gyönge edények voltak a tanítványok pünkösd elõtt! S
mivé tette õket a pünkösdi Lélek: bátor hitvallók, hõsök, vértanúk let-
tek!
3.) A VÍZ (János ev. 7,38-39). Jézus a Szentlelket "élõ víz"-hez hason-
lította. Élõ víz, mert nem fenyegeti a szentföldi patakok, kutak sorsa:
ezek nagy hõségben ki szoktak száradni. Ez az élõ víz felüdíti a szom-
jas lelket; elmossa a lelki szennyet; s gazdagon árad, hogy a Lélek
gyümölcsét teremhessük.
4.) A LÁMPÁS (Jelenések 4,5). A lámpás képe a világosságot
jelképezi, a Lélek megvilágosító hatalmát. A viharrongálta hajó utasai
a világítótornyot kémlelik. A Szentlélek világosságában mi is meg
tudjuk látni a bûneinket, a kereszt titkát.
5.) AZ AJÁNDÉK (ApCsel 2,38). E kép azt fejezi ki, hogy a
Szentlélek nem a mi produkciónk, nem a mi lelkesedésünk. Felülrõl
való. Ezért nem tudjuk megfizetni, ahogyan hajdan Simon mágus
tévesen képzelte. Nem tudjuk elõállítani, nem rendelkezhetünk Vele, s
nem tudjuk pótolni sem.
Valamennyi kép arra szolgál, hogy közösségbe vonjon a Szentlélekkel,
közölje velünk erejét és áldását.

E gondolatokkal kívánok Istentõl megáldott pünkösdi ünnepeket!
Kovács István lelkipásztor

Az Önkormányzat lapja XV. évfolyam 4. szám Ára: 125,- Ft

PÜNKÖSD

MÁJUS 28.

MÁJUS 28.GYEREKNAPGYEREKNAP10-17 ÓRÁIG

10-17 ÓRÁIG

* Trampolin

* Bábozás
* Barkácsolás 
* Kézmûves foglalkozások
* Gyermek játszóeszközök

DÉLELÕTT
* Lepényevõ verseny
* Aszfaltrajzverseny
* Játékos táncverseny

EGÉSZ NAP
* Arcfestés
* Twister

* Kézmûves foglalkozások
* Lepényevõ verseny

* 13.00 órától Karaokee verseny
* 15.00 órától Táncverseny
* 16.00 órától Táncház

(Vezeti: Szabóné Pajerich Andrea)

(Nevezés a versenyekre az általános iskolákban.)

UGRÁLÓVÁR,UGRÁLÓVÁR,
LUFIVARÁZS ÉSLUFIVARÁZS ÉS

LOVASKOCSIKÁZÁSLOVASKOCSIKÁZÁS
EGÉSZ NAP!EGÉSZ NAP!

OVISOKNAK ÉS KISEBBEKNEKOVISOKNAK ÉS KISEBBEKNEK

ALSÓ TAGOZATOSOKNAKALSÓ TAGOZATOSOKNAK

FELSÕ TAGOZATOSOKNAKFELSÕ TAGOZATOSOKNAK

SOLTONSOLTON
Vécsey Könyvtár ParkjaVécsey Könyvtár Parkja Gyermek horgásztóGyermek horgásztó

a Mesevár Óvoda alatti tó

* 6.30 - 10.30-ig Családi és gyermek horgászverseny 
(1 felnõtt+ 1 gyermek)

* 11.00 órától Légpuskás lövészet - verseny
* 14.00 órától Szkanderverseny
* 15.00 órától Kötélhúzás

(5 fõs csapatok részvételével)
* 16.00 órától Kerékpáros ügyességi verseny

(Nevezés a versenyekre az általános iskolákban és a 
helyszínen.)

EGÉSZ NAP

* Amerikai autó és Tûzoltóautó bemutató
* Rendõrségi eszközök bemutatója

Béke térBéke tér
*KRESZ PARK - közlekedési jelzõtáblák közötti 

közlekedés elektromos kisautókkal
Korhatár: 10 év

A helysz íneken
vajas és zs í roskenyeret ,

teát , üdí tõt
kapnak a gyermekek INGYENESEN !

Szervezõk: Közoktatási és közmûvelõdési
intézmények, Civil szervezetek, Solti Rendõrõrs

Információ: 06-78/486-045

POLGÁRÕR MAJÁLIS - MÁJUS 20.POLGÁRÕR MAJÁLIS - MÁJUS 20.
a Bács-Kiskun Megyei Polgárõr Szövetség és a Solti Polgárõr Egyesület szervezésébena Bács-Kiskun Megyei Polgárõr Szövetség és a Solti Polgárõr Egyesület szervezésében

SOLTI DUNA-PARTSOLTI DUNA-PART
7-10 óráig Horgászverseny

-  nevezés a helyszínen

8 órától Halászlé- és bográcsos ételek fõzõ-
versenye - nevezés a helyszínen,

nevezési díj: 1000.- Ft

10 órakor Ünnepélyes megnyitó - a rendezvényt

megnyitja Gál József Solt Város 

Polgármestere

10 órától Gyermekprogramok:
Játszóház, arcfestés, versenyek

11.30-tól Bûvész-bohóc mûsor

11 órakor Állampusztai BV Intézet Akció 
Csoportjának bemutatója

12 órától "Jó ebédhez szól a nóta"

13.30-tól Május szépe szépségverseny
-  nevezés a helyszínen, 

nevezési díj: 500.-Ft

14.30-tól Kötélhúzás

15 órakor A versenyek eredményhirdetése

20 órától Zene - tánc

A versenyekre és a programokra minden
érdeklõdõt szeretettel várunk!

Kovács István református lelkipásztor beiktatását a Bács-

Kiskunsági Református Egyházmegye Esperese:

Hegedûs Béla végezte a solti református templomban

2006. május 14-én. Ezen az ünnepi alkalmon az egy-

házmegye gyülekezeteibõl és helybõl is nagyon sokan

résztvettek. Kovács István 7 évi fülöpszállási szolgálat

után fogadta el a solti gyülekezet meghívását.
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Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

Solt városban Petõfi-telepen, Kissolton és bel-

területen nyolc lakossági fórumon 695 fõ

részvételével tájékoztattuk a csatorna

beruházással érintett ingatlantulajdonosokat a

víziközmû társulat megszervezésérõl, a

közmûfejlesztési érdekeltségi hozzájárulás

összegérõl, megfizetésének módjairól, a támo-

gatási kedvezményrõl és a beruházással össze-

függõ legfontosabb tudnivalókról. Az alábbi-

akban errõl kívánok az önkormányzati újság-

ban is számot adni.

Solt és Dunatetétlen településeken egy idõben

valósul meg a csatornaépítés, mivel egy

agglomerációban vagyunk Dunatetétlen

községgel és mind a két önkormányzat állami

címzett és céltámogatást nyert. A két

településen ugyanaz a kivitelezõ végzi a

hálózat kiépítését. A beruházás befejezése

után Dunatetétlen község szennyvize is a solti

szennyvíztisztító telepre kerül megtisztításra.

Ez a Víz-és Szennyvíztisztító Mûnek kedvezõ,

mert a több folyékony hulladék megtisztításá-

nak fajlagos költségei csökkennek.

Városunkban 64 km szennyvízvezeték és 28

db szennyvízátemelõ épül, és ezen beruházás

97 utcát érint. A kivitelezõ közbeszerzésen

történt kiválasztása és a kivitelezõi szerzõdés

megkötése után várhatóan 2006. júliusában

kezdõdnek meg a munkálatok és a teljes

csatorna beruházás befejezésének végsõ

határideje 2007. november 30. napja. Az

ingatlanbekötések száma 2054. 

Az önkormányzat képviselõ-testülete

elhatározta, hogy a vízjogi létesítési engedély

szerinti érdekeltségi területen víziközmû tár-

sulatot hoz létre, mely társulat a már meglévõ

Szennyvízcsatornamû Társulat Solt II.-höz fog

csatlakozni. A társulat szervezésére létrejött

egy Elõkészítõ Szervezõ Bizottság, mely

pénzügyi ajánlatokat kért be a lakás-

takarékpénztári szerzõdések kedvezõbb

feltételekkel történõ megkötésére

vonatkozóan. A beérkezett pénzügyi ajánlatok

közül az OTP Lakástakarékpénztáré (további-

akban: OTP-LTP) bizonyult kedvezõbbnek. A

képviselõ-testület is az OTP-LTP-t javasolja a

lakosoknak megkötésre, amely nem hitel,

hanem lakáselõtakarékosság (befektetés).

A lakástakarékpénztári szerzõdés megkötésév-

el az ingatlantulajdonos havi 1.580,-Ft 96

hónapon keresztül történõ megfizetésével

összesen 151.680,-Ft összeget fizet be oly

módon, hogy ehhez a lakástakarékpénztári

megtakarításhoz 30% állami támogatást és

1,5% kamatot ír jóvá. A futamidõ végén a

víziközmû társulat számlájára 209.804,-Ft

összeg kerül átutalásra. 

Az az ingatlantulajdonos, aki rövidebb

befizetési futamidõben gondolkodik, annak

3.080,-Ft 49 hónapon keresztül történõ

befizetéssel 150.920,-Ft összeget kell meg-

fizetnie oly módon, hogy ehhez ugyancsak van

állami támogatás és kamatjóváírás. A

futamidõ végén a társulat számlájára 202.670,-

Ft összeg kerül jóváírásra.

Javasolt, hogy a havi befizetés a helyi OTP

Bankfiók pénztárában teljesüljön, mert ebben

az esetben költségmentes. Amennyiben

csekken fizetik be az ingatlantulajdonosok

akár az OTP-nél, akár postán, ebben az eset-

ben a befizetés + 100,-Ft költséget jelent. OTP

folyószámlával rendelkezõ lakosoknak

folyószámlájukról történõ havi átutalás

ugyancsak ingyenes. Nem javasolt az egyszeri

200.000,-Ft érdekeltségi hozzájárulás meg-

fizetése, mert ebben az esetben mind az ingat-

lantulajdonos, mind a víziközmû társulat ele-

sik a 30%-os állami támogatástól és a 1,5%-os

kamattól.

A lakossági szerzõdésekben 400.000,-Ft-os

szerzõdéses összeg szerepel, melybõl

200.000,-Ft a lakáselõtakarékossági meg-

takarítási összeg, a másik 200.000,-Ft pedig

kedvezményes hitel felvételére jogosítja fel az

ingatlantulajdonost a futamidõ végén. Ez

utóbbi csupán lehetõség, amennyiben a

szerzõdõ fél a kedvezõ hitel felvételét nem

kéri, errõl lemondhat.

A közmûfejlesztési támogatást 2006. július 1-

jétõl a lakással, házas ingatlannal, üzlethely-

iséggel, valamint beépítetlen építési telekkel

rendelkezõ ingatlantulajdonosoknak kell meg-

fizetni. Gazdálkodó szervezetek, intézmények

esetén közmûfejlesztési támogatást annak kell

megfizetnie, akinek 500 l/nap átlagos vízfo-

gyasztása van. Minden megkezdett 500 l/nap

átlagos vízfogyasztás után újabb közmûfe-

jlesztési hozzájárulást kell megfizetni.

A víziközmû társulat megalakulása után azok

az ingatlantulajdonosok, akik önként nem

kívánnak belépni a társulatba és nem áll

szándékukban megfizetni a közmûfejlesztési

hozzájárulás összegét, azok esetében a társu-

latba való belépés jogszabály alapján kötelezõ,

valamint a hozzájárulás meg nem fizetése

esetén adók módjára behajtandó köztartozás. 

Solt város csatorna beruházásának összes költ-

sége 1.696.866.000,-Ft, ebbõl Solt Város

Önkormányzata az állami címzett támogatá-

son 833.936.000,- Ft összeget, a Dél-alföldi

Regionális Fejlesztési Tanácstól 63.000.000,-

Ft összeget kapott. Az érdekeltségi területen

lévõ ingatlantulajdonosoknak a 2000 magán-

tulajdonú és jogi tulajdonú egységgel számol-

va 400.000.000,- Ft összegû közmûfejlesztési

hozzájárulást kell megfizetni, melyet a

víziközmû társulat a futamidõ alatt társulati

hitel felvételével megelõlegezi. A képviselõ-

testület a Magyar Fejlesztési Bank kedvezõ

hitelprogramja keretében maximum

600.000.000,-Ft erejéig beruházási hitelt vesz

fel a csatorna beruházás és egyéb fejlesztési

célok megvalósításához és vállalja, hogy a

hitel futamideje alatt az éves adósságszolgálati

összegeket éves költségvetéseibe betervezi.

Az önkormányzat a keretszerzõdésben biztosí-

tott 600.000.000,-Ft-os összegbõl csak annyit

kíván felhasználni, amennyi pénzeszköz a

beruházás megvalósításához feltétlenül szük-

séges. Amennyiben a csatornamû befejezése

után kedvezõ állami, vagy egyéb pénzügyi

alapokból támogatott útépítésre kiírt pályáza-

ton nyerne az önkormányzat, úgy az ehhez

szükséges hiányzó 100-200.000.000,-Ft-ot

saját erõforrásként ebbõl tudná biztosítani.

Ezen túlmenõen finanszírozni kell a társulat

mûködési költségét, a társulati hitel futamidõ

alatt keletkezõ hitelkamatát, valamint a

képviselõ-testület átvállalta a lakás-

takarékpénztári szerzõdéskötés díját, mely

4.000,-Ft ingatlanonként.

Szeretném felhívni a figyelmet, hogy a telken

belüli rákötés nagyobb terhet és költséget nem

jelent a tulajdonosoknak, mert az önkor-

mányzat biztosítja a rákötéshez szükséges

anyagot és a beszerelési munkákat is

elvégezteti. Az ingatlan lakójának feladata az

árok kiásása és betemetése. Egyedülálló idõs

embereknél, akiknek nincs közeli hozzátar-

tozójuk, az önkormányzat ezt magára vállalja.

A csatlakozások ingatlanonként a kivitelezõv-

el közösen kerülnek kijelölésre. Minden ingat-

lantulajdonos gondolja át, hogy számára hol a

legkedvezõbb és legköltségkímélõbb ennek

megépítése, figyelemmel a már szépen

kialakított térburkolatokra.

Tájékoztatom az ingatlantulajdonosokat, hogy

Solt Város Önkormányzat tulajdonában lévõ

közüzemi vízmûbõl szolgáltatott ivóvíz és

közüzemi csatornamû használatáért fizetendõ

díj 2006. évben 355,-Ft/m3. A települési

folyékony hulladék szállítási díja 1334,-Ft/m3.

Mindkét díjtétel ÁFA-val együtt értendõ. A

helyi önkormányzati rendelet szabályozza,

hogy a csatornaszolgáltatást igénybe vevõnek

május 1-jétõl szeptember 30-ig terjedõ idõsza-

kra a locsolási célú felhasználás miatt a csator-

na használati díj felszámításánál a vízfo-

gyasztást 10%-kal csökkentett mennyiségét

kell figyelembe venni. Egyébként lehetõség

van arra is, hogy az állatok itatására, a kert loc-

solására felhasznált ivóvíz külön kerüljön

mérésre. Ilyen jellegû igényükkel kérem, hogy

a Víz-és Szennyvíztisztító Mûhöz forduljanak.

Felhívom az ingatlantulajdonosok figyelmét,

hogy a mûszakilag elkészült közcsatornára a

szennyvízkibocsátónak a környezetterhelési

díjról szóló 2003. évi LXXXIX törvény

alapján rá kell kötni. Amennyiben a közc-

satornát év közben helyezik üzembe a talajter-

helési díj megfizetésének kötelezettsége a

kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését

követõ 90. naptól terheli. A talajterhelési díj

számításának alapja egyrészt a szolgáltatott

víz mennyisége, másrészt a területérzékenysé-

gi szorzószám szorozva a talajterhelési díj

egységdíjának mértékével. A talajterhelési díj

fizetésére kötelezett kibocsátó 2006. évben a

talajterhelési díj 50%-át (180,-Ft/m3 szorozva

a kibocsátott víz mennyiségével), 2009. évtõl

100%-át köteles megfizetni (360,-Ft/m3

szorozva a kibocsátott víz mennyiségével).

Kérem az ingatlantulajdonosokat, hogy a laká-

sukban Önöket felkeresõ és elõtakarékossági

szerzõdéseket kötõ solti szervezõket fogadják.

A szervezõk szerzõdéskötési díjat nem kérnek,

mert az önkormányzat ezt magára vállalta. Aki

ilyen pénzt kér, az valótlan tényt állít és nem

az önkormányzat által kijelölt szervezõ, ezért

kérem erre szíveskedjenek odafigyelni. A

szerzõdések megkötésével kapcsolatban

felmerülõ kérdéseikre a szervezõktõl részletes

felvilágosítást kaphatnak. A szervezõk nevét,

a szervezõi körzetek felosztását jelen tájékoz-

tatómban közlöm az ingatlantulajdonosoknak

a könnyebb eligazodás miatt. A szervezõk

egyben a víziközmû társulat megalakulásához

szükséges szándéknyilatkozathoz, és a társu-

lati küldött meghatalmazásához is kérik hoz-

zájárulásukat aláírásukkal elismerve.

A lakossági fórumokon az önkormányzat

jegyzõje részérõl tájékoztatást hallottunk a

magánszemélyek közmûfejlesztési támo-

gatásáról. A hatályos Kormányrendelet szerint

a központi költségvetés a közmûfejlesztési

hozzájárulás részleteinek megfizetését

követõen, a futamidõ lejárta végén,- sajnos

nem minden ingatlantulajdonosnak-, csak az

arra jogosult magánszemélynek, ingat-

lanonként és közmûvenként legfeljebb

150.000,-Ft 25%-át (37.500,-Ft) támo-

gatásként visszatéríti. Jogosult az a magán-

személy, aki az öregségi teljes nyugdíj

legkisebb összegének kétszeresét meg nem

haladó nyugellátásban, vagy idõskorúak

járadékában, vagy rendszeres szociális segély-

ben, vagy normatív lakásfenntartási támo-

gatásban, vagy rendszeres gyermekvédelmi

kedvezményben a saját vagy gyermeke jogán

részesül. A jogosultnak a közmûfejlesztési

támogatásra vonatkozó igényét írásban kell

bejelentenie a település jegyzõjéhez, aki gon-

doskodik a Magyar Állami Kincstártól a támo-

gatást megigényelni és azt az érintettnek eljut-

tatni. Az írásbeli igénybejelentéshez csatolni

kell a közmûfejlesztési hozzájárulás meg-

fizetésérõl szóló a víziközmû társulattól, vagy

a helyi önkormányzattól származó igazolást. 

Tájékoztatom Solt város lakosságát, hogy a

víziközmû társulat az általa létrehozott szen-

nyvízcsatorna mûvet a beruházás befejezése

után Solt Város Önkormányzatnak, mint tulaj-

donosnak átadja.

Kérem az ingatlantulajdonosok, egyben Solt

lakóinak megértését és türelmét a szennyvízc-

satorna hálózat kiépítésével együtt járó szük-

séges kényelmetlenségek elviseléséhez. Ezen

beruházás befejezésével környezetünk elszen-

nyezõdésének megelõzése érdekében tettünk

egy nagy lépést, hiszen környezetünk

megóvása nekünk és gyermekeinknek is a

jövõ záloga.

Gál József 
polgármester

TÁJÉKOZTATÓ VÁROSUNK SZENNYVÍZCSATORNA BERUHÁZÁSÁRÓL
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A polgármester tájékoztatta a testületet a

településen történt belvízvédekezéssel kapcso-

latos intézkedésekrõl. Elmondta, hogy a

felmerülõ problémákra a lehetõségekhez képest

igyekezett az önkormányzat megoldást találni.

Legnehezebb helyzet a Posta, Fûzfa és Hattyú

utcákban volt. Ezeken a helyeken árokrendszer

került kiépítésre, ahova a víz lefolyhatott. Egyes

helyeken szivattyúzással lehetett a vizet csökken-

teni, illetve megszüntetni. Lakóházakban, ingat-

lanokban károk nem keletkeztek. Az átereszek is

elkészültek, a betemetett árkok kiásása is

megtörtént, remélhetõleg hosszabb távra

megoldást jelentenek ezek a munkálatok. A

belvízvédelem költségei megközelítõleg 3,6 mil-

lió forintba kerültek, melyet az e célra

elkülönített VIS MAJOR keretbõl finanszírozza

az önkormányzat. Az elszámolás jelenleg folya-

matban van. Nagy problémát jelentett az idei

dunai árvíz is. Elmondta, 2006. március 31-én a

Nyúlgát koronájának gléderezésével kezdõdött

az árvíz elleni védekezés, melyet az Alsó-

Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság koordinált.

Április 1-jén Hartán ülést tartott a Védelmi

Bizottság, ahol döntés született a védekezés mód-

járól és mértékérõl. A költségek megközelítõleg

13 millió forintot tesznek ki, melyet a Magyar

Állam megtérít. A védekezés során mindenki, aki

részt vett a munkálatokban, nagy fegyelmet és

munkabírást tanúsított. Az idei árvíz más jellegû

volt, mint a 2002-es árhullám. A levonulás

hosszabb ideig tartott, így a gátra több napig

nagy nyomás nehezedett és annak átázására is

számítani kellett. Fontosnak tartotta elmondani,

hogy a védekezésnél megjelent önkénteseket

szívesen fogadták, de közvetlenül nem volt szük-

séges bevonni õket a védekezésbe. Nevük,

elérhetõségük az értesítendõk listájára kerültek,

hogy szükség esetén elérhetõek legyenek. A

védekezés része volt az éjszakai járõrözés is.

Homokzsákból több mint 70.000 db került fel-

használásra. A védelem érdekében olyan döntés

született, hogy az elkészített védelmi beren-

dezések a zöldár levonulásáig nem lesznek

lebontva. Az árvízvédelem sikeres volt, melyet

nagyban elõsegített az, hogy több vállalkozó

munkagépeiket felajánlva vett részt a munkában.

Megköszönte mindazok munkáját, támogatását,

akik a védekezésben részt vettek. Példaként

említette Stöckl János 72 éves solti lakost, aki

éjszakai õrjáratot vállalva vett részt a védekezési

munkában. Balogh László a Bács-Kiskun

Megyei Közgyûlés elnöke jutalomban és elis-

merésben részesítette Stökl János és Szél Pál

solti lakosokat.

A második közforgalmú gyógyszertárral kapcso-

latban elmondta, a gyógyszerészkamara elnöke

megkereste azzal, hogy az önkormányzat tegyen

javaslatot a két gyógyszertár mûködési területére

vonatkozó körzetekre vonatkozóan. A térképek

elkészültek, ennek alapján a Kossuth Lajos

utcától keletre lévõ területek a már mûködõ

Hársfa gyógyszertár körzetébe kerülnének, az

utcától nyugatra esõ területeket, valamint Újsolt

és Dunaegyháza közigazgatási területén élõ

lakosságát az új gyógyszertár látná el. Az új gyó-

gyszertár üzemeltetésével kapcsolatban 5 gyó-

gyszerész érdeklõdött, akikkel személyesen tár-

gyalt. Jelenleg a Gyógyszerészkamarának a

személyi jogra vonatkozó pályázati kiírására vár

az önkormányzat.

A képviselõ testület elfogadta az önkormányzat

2005. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

szóló rendeletet.

A testület úgy döntött, hogy a 65.833-54/2004.

számú vízjogi létesítési engedély szerinti

érdekeltségi területen víziközmû társulatot hoz

létre, mely társulat a már meglévõ

Szennyvízcsatornamû Társulat Solt II-höz fog

csatlakozni. Az önkormányzat, mint gesztor

önkormányzat megbízza a társulat szervezésével

és az ezzel kapcsolatos lakástakarék pénztári

szerzõdések megkötésével az E-Convest Kft-t

(3532 Miskolc, Lórántffy Zs. U. 32/B). A

szervezõbizottságban az alábbi személyek

vesznek részt: Biró Miklós, Somogyi Imre,

Kecskés István, Homó József, Czinder András,

Pálfi Mihályné, dr. Sárközi Zsolt. Az érdekeltsé-

gi hozzájárulás összegét 200.000,-Ft/egységben

javasolja megállapítani. A hozzájárulás meg-

fizetésének módjai: 200.000 Ft egy összegben a

társulat számlájára, a megalakulás után, az

értesítést követõen 30 naptári napon belül lakás-

takarék-pénztári megtakarításon keresztül 4,

vagy 8 éven át. A Képviselõ-testület átvállalja a

lakástakarék pénztári egyszeri szerzõdéskötési

díját, mely érdekeltségi egységenként 4.000,-Ft,

valamint a társulat mûködési költségét.

Finanszírozza a felveendõ társulati hitel futamidõ

alatt keletkezõ hitelkamatát és készfizetõ

kezességet vállal a Solt érdekeltségi területén

lévõ érdekeltségi egységek arányában a társulati

hitelre. Felvállalja, hogy a társulati hitel

futamideje alatt az éves költségvetéseibe beter-

vezi a készfizetõ kezességbõl adódó

kötelezettségeket. A testülete úgy döntött, hogy a

Magyar Fejlesztési Bank "Sikeres

Magyarországért" hitelprogramja keretében max-

imum 600.000.000,-Ft erejéig beruházási hitelt

vesz fel a Solt, Dunaegyháza és Dunatetétlen

szennyvízelvezetési agglomeráció I. ütem Solt

város csatornázása beruházás és egyéb fejlesztési

céljai megvalósításához. Vállalja, hogy a hitel

futamideje alatt az éves adósságszolgálati

összegeket éves költségvetéseibe betervezi.

A képviselõ-testület 6/2006. számú határozatával

döntött Solt város településrendezési tervének

elkészítésérõl. A beruházás megvalósításához

pályázatot nyújtott be a Bács-Kiskun Megyei

Területfejlesztési Tanácshoz céljellegû decen-

tralizált alapból támogatás elnyerésére. Az

igényelt összegnél kevesebb támogatást kapott az

önkormányzat, így a beruházás átütemezésére, a

határozat módosítására volt szükség. A központ

rendezési tervére is pályázatot kíván benyújtani

az önkormányzat. A rendezési terv alapozza meg

az építésügyi hatóság munkáját. Többek között

az 52. számú fõút elkerülõ útjának tervét is tar-

talmazza. Az elõírások folyamatosan változnak,

számítani kell rá, hogy az új településrendezési

terv is további módosításra, aktualizálásra kerül

az évek során. 

A tervkészítés ütemezése:

2006. év 2007. év 2008. év Összesen

Önrész 701.000 Ft 2.697.000 Ft

3.903.306 Ft 7.301.306 Ft

Támogatás 100.000 Ft 300.000 Ft

1.298.694 Ft 1.698.694 Ft

Összesen801.000 Ft 2.997.000 Ft

5.202.000 Ft 9. 000. 000 Ft

Tervezett kezdés: 2006. 06. hó

Tervezett befejezés: 2008. 03. hó

Hónapban: 22 hónap 

A Solt-Járáspusztán megvalósítandó útburkolat

építésére is pályázatot nyújtott be az önkor-

mányzat. Mivel az igényeltnél kevesebb összegû

támogatást nyert az önkormányzat, a Pénzügyi

Bizottság és a Környezetvédelmi és

Városrendezési Bizottság javasolta a képviselõ-

testületnek a mûszaki tartalom csökkentését, a

beruházás átütemezését, így a korábban hozott

határozat módosítását.

A beruházást bruttó 17.746.112 Ft összegben

állapítja meg.

A fejlesztés ütemezése az alábbiak szerint

történik:

Források 2006. év 2007. év 2008. év Összesen

Önrész 2.512.305 Ft 2.512.305 Ft

5.321.502 Ft 10.346.112 Ft

Támogatás 1.800.000 Ft 1.800.000

Ft 3.800.000 Ft 7.400.000 Ft

Összesen4.312.305 Ft 4.312.305 Ft

9.121.502 Ft 17.746.112 Ft

Megvalósulás:

Tervezett kezdés: 2006. május hó

Tervezett befejezés: 2008. május hó

Hónapban: 23 hónap

Megállapításra került a 2006/2007. nevelési

évben engedélyezett létszám is. Az elõterjesztés

szerinti osztály és csoportlétszámok a pedagógu-

sokkal egyeztetve, szakmai ajánlásuk alapján

készült. Az iskolák esetében a következõ tanévre

vonatkozóan nincs ok osztályok összevonására.

A Mesevár Óvodának 7 óvodai csoport

szervezését engedélyezte a testület.

A Vécsey Károly Általános Iskola számára a

2006/2007. tanévben 20 osztály indítását engedé-

lyezték.

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Óvoda

3 óvodai csoportot,  8 osztályt és 2 speciális

osztályt indíthat.

Ebben az évben is lehetõség van pályázat

benyújtására a Solti Tavaszi Napok ren-

dezvénysorozat lebonyolításának támogatására.

A támogatás utófinanszírozású, a pályázat

benyújtási határideje 2006. április 28. volt. Ehhez

is testületi határozat kellett.

Beszámolt munkájáról a Víz- és

Szennyvíztisztító Mû. Többek között tájékoz-

tatást adott a szennyvízteleppel kapcsolatos

tudnivalókról, a szakmunkások létszámáról,

munkájáról, az elmúlt év költségeirõl és a

hatóság által elõírt kötelezettségekrõl. A szen-

nyvízcsatorna beruházás befejezése után fontos

feladatnak tartja az állagmegóvást. A csator-

nahálózattal kapcsolatban törekedni kell arra is,

hogy az új beruházás mellett a régi vízhálózat

karbantartása is folyamatos legyen. 

Elfogadta a testület a Solti Nagycsaládosok

Egyesületének tájékoztatóját.

Szintén beszámolt 2005. évi munkájáról a

Mozgáskorlátozottak Solti Egyesülete.

A Solti Önkéntes Tûzoltó Egyesület munkájával

kapcsolatban a polgármester elmondta, hogy

részt vett az egyesület közgyûlésén, ahol a beszá-

moló alapján megállapítható, hogy a tagok ered-

ményes munkát végeznek, szakmai értékelés

alapján is kiváló minõsítést kaptak. Az önkor-

mányzat hozzájárult a kalocsai tûzoltó egyesület

jármûvének megvásárlásához, így szorgalmazni

fogja, hogy a felszabadult jármûhöz esetleg a

solti egyesület hozzájusson.

Köszönetét fejezte ki az árvíz- és belvízvédelem-

nél nyújtott segítségért.

A Solti Futball Club elmúlt évben végzett

egyesületi munkájával kapcsolatban több kérdés

is felmerült. Többek között rendezni kell a pálya-

használattal kapcsolatos jogokat,

kötelezettségeket, valamint az önkormányzat,

mint tulajdonos tudta nélkül semmilyen

beruházásra nem kerülhet sor a Club részérõl. 

Az orvosi ügyelettel kapcsolatban a polgármester

elmondta, hogy a Kistérség és az OMSZ között a

megállapodás megkötése megtörtént. A solti

ügyeleti helyiség átalakítását kérték, ezt az önko-

rmányzat megvalósította. Sajnos a megállapodás

szerinti ügyeleti rendszer egyelõre nem mûködik,

mivel az érintett orvosok és mentõsök magasabb

fizetést igényelnek a korábban megállapított

összegnél, ezért a szerzõdés megkötésére még

nem kerülhetett sor. Azonban Solton a központi

ügyelet továbbra is a korábbi ÁNTSZ határozata

alapján mûködik. 

A város megnyerte a tavaly év végén beadott szé-

lessávú internetre vonatkozó pályázatot, a támo-

gatási összeg 250.000.000,- forint. Ebbõl

várhatóan hamarosan megkezdõdik a hálózat

kiépítése, így a lakosoknak lehetõsége lesz

választani a szolgáltatók és ajánlataik között.

Dr. Kovács Katalin

TÁJÉKOZTATÓ A KÉPVISELÕ-TESTÜLET ÜLÉSÉRÕL

BIZTOSÍTÁSI- ÉS HITELIRODA

INGYENES HITELÜGYINTÉZÉS!

-Biztosítások
-Lakáshitelek
-Fészekrakó program 
-Személyi hitelek 

-Euró, svájci frank, forint 
alapú személyi kölcsön

-Otthonszépítõ hitel

MUNKALEHETÕSÉG!
Az Agrikon Solt Zrt. 3-3 fõ

szerkezetlakatost és minõsített
hegesztõt keres! Pályakezdõt is!

Támogatott munkábajárást
illetve több jelentkezõ esetén

szállítást is biztosítanak!
Jelentkezés: 06-78/486-016

A Mátrix Közhasznú Alapítvány és a TOP

Egyesület adományozási programja

számítógéphez jutási lehetõséget teremt 100

olyan nehézsorsú (nagycsaládos, hátrányos

helyzetû) általános iskolás diák számára,

akiknek a családja még nem rendelkezik

számítógéppel.

A tanulás megkönnyítése és az informatika

minél jobb megismerése érdekében az

alapítvány eszközhöz jutási lehetõséget biz-

tosít azoknak a sikeres pályázatot benyújtó

tanulóknak, akiknek anyagi helyzete miatt a

számítógép beszerzése nem megoldható.

A pályázaton részt vehet családonként maxi-

mum egy 12-14 év közötti gyermek, akinek év

végi tanulmányi átlaga minimum 4-es vagy

annál jobb. 

A pályázat tartalma:

- szülõi aláírással nyilatkozni kell a hátrányos

helyzetrõl (árvaságról, nagycsaládban élésrõl,

és arról, hogy a családban nincsen

számítógép),

- meg kell adni a pontos adatokat (gyermek és

a szülõ nevét, címét, telefonját, pontos

elérhetõségét),

- osztályfõnök tanár ajánlása szükséges, amel-

lyel mellékelni kell az aktuális év végi

bizonyítvány másolatát is,

A pályázat beadása 2006. június 15 - 2006.
július 15 között lehetséges az alapítvány
címére (Mátrix Alapítvány, 6724 Szeged,
Vértói u. 3.) címzett levélben.
A borítékra írják rá: "Számítógép".
Információs telefonszám: +36/20/33-64-166

A hiányos vagy valótlan adatokat tartalmazó

jelentkezés érvénytelen!

Az alapítvány a beérkezett jelentkezések közül

a 100 általa legrászorultabbnak ítélt család

számára biztosítja a támogatói programban

való részvételt. A számítógépek kiosztására

2006. december 15-ig kerül sor.

Internet: http://matrix.zug.hu,
matrix@zug.hu,
Hivatalos számlaszám: OTP.: 11735005-
20510350
A kiosztásra kerülõ számítógépeket a Mátrix

Közhasznú Alapítvány és a TOP Egyesület

támogatói ajánlják/ajánlották fel és az õ segít-

ségükkel jutnak/jutottak a rászorulókhoz.

Várja a program a csatlakozni szándékozó

céges támogatókat, és a média képviselõit is.

Mátrix Közhasznú Alapítvány és a TOP
Egyesület

JÓ BIZONYÍTVÁNYÉRT
SZÁMÍTÓGÉP JÁR!

Számítógéphez jutást segítõ 
támogatói program

Szamek Zsolt Solt, Liget u. 5. szám  (06-20)915-8021, (06-78)488-103
(Posta melletti kisközben, a Somogyi HÚSBOLT mögött!)



Köszönjük azoknak a solti lakóknak, akik a progra-
mon részt vettek, - jelenléti ívek szerint 145 fõ.
Ma már mindenkinek joga van ahhoz, hogy infor-
málódjon bizonyos dolgokról. Fõleg azokról,
melyek létünk környezetét, egészségét befolyá-
solják.
Egyesületünk is egy ilyen jellegû feladatnak tett
eleget, amikor a Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium a beadott pályázat tartalmát sikeres-
nek értékelte. 
A programot városunk polgármestere Gál József
nyitotta meg, aki beszédében a helyi környezeti
problémákról, fejlesztésekrõl tájékoztatta a hall-
gatóságot. Erre épült a világot járó, ismerõ Czippán
Katalin környezeti szakértõ (Budapest Eötvös
Lóránd Tudományegyetem) elõadása, melyben
példákat hozott Földünk regionális és globális prob-
lémáira. Szép dolgokról igazán keveset tudott mon-
dani, mert a valóság nem ezt produkálja. 
Ugyanis a világ természet és környezetvédõ civil
szervezeteinek az a feladata, hogy felhívja a
környezeti problémákra a figyelmet, amelyen vál-
toztatni kellene mielõbb. De ezt sajnos sokan
másképp értelmezik. Szerintünk a jövõre is kellene
gondolnunk, mivel gyermekeink és unokáink is
vannak és lesznek.
Katalint a PRO NATÚRA díjas Magyar
Természetvédõk Szövetségének munkatársai:
Fidrich Róbert a génmanipuláció és Dragos Tibor a
vegyi anyagok programfelelõsei folytatták a pro-
gramot, melyben olyan problémákat vetettek fel
(génmanipuláció, vegyszerek káros hatásai),
melyek az élõszervezetek "megrontói". Ma a XXI.
században ezekrõl a problémákról tudnunk kell,
hogy hogyan gondolkozzunk, és hogyan lépjünk
tovább.
A pedagógus társadalom környezetnevelõi rend-
kívüli szemléletformáló munkát végeznek e témák-
ban, - nem beszélve arról, hogy az óvodától az
egyetemekig bezárólag mindenhol megvalósul a
környezeti nevelés. Személyekben gondolkodva, õk
a másképp gondolkodók, õk azok, akik felvállalják
a jövõ nemzedékének ez irányú nevelését.
E pályázat kapcsán elnökként és környezeti sza-

kértõként lehetõségem adódott szerény keretek
között megköszönni azoknak a kollegáknak a
munkáját, akik e szellemiség fáklyavivõi Solton és
a környék településein. (Tanórák, szakkörök, erdei
iskolák, iskolai rendezvények alkalmával teszik
feladatukat.) Jankovics Gáborné  Dunaegyháza, Ált.
Iskola, Somogyi Lajosné Harta, Ráday Pál ÁMK.,
Farkasné Holkó Erzsébet II. Rákóczi Ferenc Ált.
Iskola, Fábiánné Hollósi Éva Solt, Mesevári Óvoda,
Bohácsné Laki Judit Solt, Vécsey Károly Ált.Iskola

A Vécsey Károly Általános Iskola irodalom sza-
kköre és énekkara ugyancsak évrõl évre segít a
környezettudatos gondolkodás fejlesztésében. A
felkészítõ kollegák szintén könyvjutalomban
részesültek: Tenggné Bódicsi Julianna, Szabóné
Csengõdi Márta, Viktor Zsuzsanna
Megköszönjük Dr. Horváth Mária ügyvédnõ eddigi
munkáját, valamint Grúber Károly nyugalmazott
vezetõ anyagi támogatását, aki éveken át felajánlot-
ta az egyesületnek SZJA 1 % - át. Nem utolsó sor-
ban köszönjük Madaras László természetfotós
munkáját, aki évek óta segíti munkánkat kiállítások
anyagaival és fotózással, stb.
A rendezvény a "Kultúrált Környezetért" plakettek
átadásával zárult. Az elmúlt nyáron fotók készültek
a település legszebbnek tûnõ kertjeirõl, esztétikus
környezetekrõl. A programon  láthatók voltak a
fotók kiállítás formájában. Köszönjük a képviselõk
anyagi támogatását a plakettek létrehozásában.
Lencsés Sándorné képviselõ asszony adta át a
plaketteket a nevezetteknek:
Gudmon Sándor Posta u., Hodik Károlyné Móricz
Zs.u., Ifj. Lehoczky László Árnyas u., Lengyel
László Gárdonyi u., Mihály Gyuláné Kossuth L. u.,
Nagy Józsefné Rév u.,  Schnautigel János, Szabados
Lajosné, Szatmáry Piroska
Befejezésként köszönöm az oktatási intézmények,
együttmûködõ partnerek segítségét, ugyancsak
köszönöm azoknak az egyesületi tagoknak a
munkáját, akik e program megvalósításában részt
vettek.

Kacziba Lajosné elnök
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VÁROSI FÖLD NAPI FÓRUM A MÛVELÕDÉSI HÁZBANKÕKORSZAKI MESEVÁR BÁL

A sok éves hagyományhoz híven idén is megren-

deztük a SOLTI ÓVODÁSOK jótékonysági

bálját. Szülõk, óvónõk és dadus nénik kitartó és

lelkes munkával vettek részt az elõkészítésben, a

szervezésben. A kõkorszaki hangulatú bálhoz

ügyes kezek nyomán igazi kõbarlangot varáz-

soltunk a Mûvelõdési Házba. A dekoráció, a

teríték és ruháink is a kõkori  hangulatot idézték.

Óvodavezetõnk köszöntötte a "Kõházi Mesevár

Óvoda" báljának résztvevõit, majd az apróságok

mûsora következett. A Petõfi-elepi Szilfa óvodá-

sok verssel üdvözölték a vendégeket. Ezután egy

rövid kis humoros jelenetben betekintést nyer-

hetett a közönség egy kõkorszaki óvoda életébe.

Sikert aratott a kõkori ruhákban lévõ apróságok

tánca is. Mindezek után következett az ízletes

vacsora, a csülök- és marhapörkölt. A büfében

finom italok, koktélok várták a szomjazókat, a

zenekar pedig vidáman húzta a talpalávalót. A

tombola jegyek eladása

után sok szép tárgyat sor-

soltunk ki. Óriási sikert ara-

tott a már hagyományosnak

mondható éjféli felnõtt

mûsor. A színpadon

ökörköri társaik kíséretében

Frédi és Béni jelent meg. A

humorral teli jelenet szere-

plõi szülõk, óvónõk és fér-

jeik voltak és a közönség

nagy tapssal jutalmazta

õket. A vidám együttlét, a

bál jó hangulata maradandó

élményt nyújtott mind-

nyájunknak.

Köszönetet mondunk min-

denkinek, aki adományával, részvételével, bár-

milyen segítséggel hozzájárult bálunk sikeréhez.

Támogatóink voltak: 
Aranyos Kuckó Ékszerbolt, Babi Butik, Biró Miklós, Bujdosó

Anita, Center Shop, Czinder Bt., Csepregi Zsolt, Dr. Benedek

Gábor, Duna-Comp, Édességbolt, Erõs Bálint, Erzsébet

Cukrászda, Friss Kft., Fürdõszoba Szalon, Gelencsér Edina,

Gyetvai Imre, Hegedûs Dolli, Hoffmann Service, Kalmár Pékség,

Kalocsainé Rozmanitz Szabina, Kecskés Lajos, Kerti István,

Krammer Zoltán, Kínai Boltok, Kiss László, Klementisz Anita,

Korsósné Nagy Erika, Körömvilág, Madaras Bútor, Magyari

Sándor, Maráczi József, Miskolczi Gyula, Munkaruházat,

Mûvelõdési Ház, Nitsch József, Nyámádi István, Nyíri István,

Nyíri Zoltán, Optika, Orbán Judit, Örsi Lajos, Papp Zoltán, Pálfi

Lajos, Pille Ostyasütõ, Psenák Attila, Randevú Cukrászda,

Rozmanitz István, Soltmag Kft., Solt Park Motel, Somogyi Gábor,

Somogyi&Somogyi Kft., Sport Cafe & Pizzeria, Stadler József,

Suli Menza Bt., Sz & J Likõr Kft., Szabadi István, Szabó Gábor,

Szellák László, SZO-MO Ker. Kft., T-96 Kft.,

Takarékszövetkezet, Tamási József, Technoker Kft., Tímár

Zoltánné, Tóth Nándor, Tunika Varroda, Városüzemeltetés,

Veress Gábor, Virágsarok, Virágszalon, Zeleszkó István

Óvodavezetés

NYITVA TARTÁS:
hétfõ - péntek 7.30 - 17.00

szombat 8.00 - 13.00

SZ & J LIKÕR KFT. 
KIS- ÉS NAGYKERESKEDÉS

HEINEKKEN PARTYHORDÓ
KAPHATÓ!

ÚJ SÖRVÁLASZTÉKKAL 
VÁRJUK ÖNÖKET!

HÛTÕKOCSI BÉRELHETÕ!
Solt, Földvári út 18-20. (Gumis Mûhellyel szemben)

Tel/fax: (06-78)588-100, 588-101

Az elmúlt hónapban ismét ingyenes ruhaosztást

szervezett Solt Város Alapszolgáltatási Központ

Családsegítõ Szolgálata, melyet a többi alkalomhoz

hasonlóan most is egyéni adományokból és vál-

lalkozói felajánlásokból (IMPOTEX 01 Bt.) sikerült

megvalósítani. Újra megbizonyosodtunk arról, hogy

rendkívül nagy szükség van az ilyen jellegû

akciókra. Nagyon sok jó minõségû bébi- és gyer-

mekruha volt a zsákokban sok anyuka örömére, és

nagy hasznát vették néhányan a babakocsiknak,

egyéb babaholmiknak.

Szívesen vesszük a további adományokat, hiszen

hamarosan meg szeretnénk ismételni ezt az akciót.

Kérjük figyeljék majd a plakátokat, melyeken az

idõpontról tájékoztatjuk a lakosságot.

Ezentúl is várjuk a felajánlásokat tárgyi eszközök,

bútorok tekintetében is, hiszen több családban

hiányoznak, vagy elromlottak az alapvetõ háztartási

cikkek, gépek (gáztûzhely, televízió, hûtõgép,

mosógép), és sajnos sokaknak nem áll módjukban

újat vásárolni, beszerezni. A szállítás megsz-

ervezésében a Városüzemeltetési Intézmény van

segítségünkre.

Köszönetet mondunk mindenkinek, akik felajánlá-

saikkal a rászorultakon segítettek!

Solt Város Önkormányzat Alapszolgáltatási Központ 

Családsegítõ Szolgálata

Telefon:

78/486-040, 78/487-948, 06-30/468-6718

Solt, Posta utca 10. 

SIKERES VOLT AZ INGYENES RUHAOSZTÁS

BESZÁMOLÓ
a Kis-Solti Gyermekekért

Alapítvány
2005-ös költségvetésérõl

Támogatás alapító tagtól 10.000,-Ft

helyi önkormányzattól 80.000,-Ft

1% 113.000,-Ft

egyéb személyektõl 327.000,-Ft

Egyéb bevétel 5.000,Ft

Összesen: 535.000,-Ft

Kiadás közhasznú célra: 800.000,-Ft

Ezúton szeretnénk megköszönni minden kedves

támogatónknak a hozzájárulást. 

Solt, 2006. április 28.
Lengyelné Szeidl Anna

kuratóriumi elnök

Döbrentei Nikolett

középsõ csoportos

óvodás 4. helyezést ért

el a "Téli fák" címû

munkájával a Zánkai

Gyermek- és Ifjúsági

Centrum által hirdetett

nemzetközi gyermek-

és képzõmûvész

pályázaton.

A pályázat kiírásának

célja, hogy a mûvészet

eszközeivel járuljon

hozzá egy boldog gyer-

mekkor megteremtéséhez egy békés világban.

A pályamûveket mûvészek és mûvészpedagógusok,

gyermekrajzok specialistáiból álló bíráló bizottság

értékelte. A legjobbakat fõdíjjal, korosztály díjjal,

különdíjjal, arany-, ezüst- és bronzdiplomával jutal-

mazták.

Csoportunkban a vizuális tevékenység során olyan

eszközöket, technikákat sajátíthatnak el  a gyer-

mekek, melyekkel megjeleníthetik a környezõ vilá-

got. Téma a változó élõvilág, a gyermekekhez

közelálló legkedvesebb mesém vagy játékom. A

tetszõleges technika és a szabadon választott téma

sikerét igazolja, hogy a foglalkozásokon résztvevõ

gyermekek közül 2 kislány ér el ilyen eredményt. 

Nyéki Attiláné és Gaál Józsefné 
a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Óvoda

óvónõi

SZIVÁRVÁNY 2006

MI ESZTÉTIKUSAN, JÓ
MINÕSÉGBEN

MEGSZERKESZTJÜK
HIRDETÉSÉT.
HIRDESSEN

A SOLTI HÍRLAPBAN!
HÍVJA A 20/915-8021 telefonszámot!



A Magyar Zeneiskolák és Mûvészeti Iskolák

Szövetsége, a 2002-es évtõl kezdõdõen, minden év

április hónap utolsó szombatját a Magyar

Mûvészetoktatás Napjává nyilvánította.

A kezdeményezés célja az, hogy felhívja az ország

lakosságának, a szülõknek, a tanulóifjúságnak, min-

den mûvészetoktatásban érdekelt szervezetnek,

valamint az iskolafenntartók figyelmét, a mûvészeti

nevelés-oktatás eredményeire, fontosságára, a

mûvészeti nevelésnek a gyermekek személy-

iségének fejlesztésében, érzelmi életük

gazdagításában betöltött szerepére. 

A Magyar Mûvészetoktatás Napja alkalmából - az

egész országban - számos rendezvénnyel készülnek

az iskolák, amely lehetõséget teremt a szakmai,

baráti eszmecserére, egymás mûsorainak meghall-

gatására, megnézésére, a képzõmûvészeti kiállítá-

sok megtekintésére is.

Solton most elsõ alkalommal ünnepeltük ezt a

napot, ahol be kívántuk mutatni a solti mûvészetok-

tatás mûködésének számos olyan pozitív hatását,

amelyet a gyermekek, a fiatalok szabadidejének

hasznos eltöltésében, a tanulók szocializációjában, a

fiatalokat ért káros hatások ellensúlyozásában

kifejt.

Szavakban el nem mondható nagy öröm számunkra

az is, hogy szeptembertõl a Vécsey Károly

Általános Iskola vezetõsége, tantestülete, összhang-

ban az Önkormányzattal, felvállalja a helyi

mûvészetoktatást három mûvészeti ágban, zene-,

tánc, képzõ- és

i p a r m û v é s z e t

területeken.

Rendezvényünkön

mind a három

mûvészeti ágból

bemutatót tartot-

tunk kedves közön-

ségünknek, gyer-

mekeink és

tanáraik áldozatos

munkájának segít-

ségével. Jövõbeni

célunk, hogy itt

ebben a városban is

minden gyer-

meknek lehetõsége,

esélye legyen kibontakoztatni a mûvészetek

területén tehetségét, hogy ezután ezzel élve,

megfelelõ szakmai felkészültséggel, sikeresen

felvételt nyerve a megfelelõ szakintézménybe,

tovább tanulhassanak a választott mûvészeti irány-

ban.  Azoknak a növendékeinknek pedig, akik nem

a mûvészetoktatás valamelyik ágában tanulnak

majd tovább, szeretnénk tanártársaimmal sok szép

zenei élményt adni, zeneszeretõ és értõ felnõtteket

nevelni belõlük.

Úgy gondolom rendezvényünk minden szempont-

ból elérte kitûzött célját. Felejthetetlen zenei

élményben részesített bennünket a Solti Nõi Kórus,

a gitár-, a zongora-, a fafúvó és rézfúvó tanszakokon

tanuló növendékek, szolfézs csoportjaink, és a rend-

kívül összeforrott, érett, egységes produkciót bemu-

tató Margaréta néptánc csoport.

Az elõadás elõtt és után, megcsodálhattuk a  II.

Rákóczi Ferenc Általános Iskola tanulóinak

kézmûves és rajz munkáit.

Kérem figyeljék továbbra is rendezvényeinkre hívó

felhívásainkat, vegyenek részt a jövõben is

Mûvészeti Intézményünk programjain.
Fuchs Attila rézfúvós tanár

Vannak olyan emberek, akiket ha megfertõz

egy közösség szelleme, akkor képesek aláren-

delni minden önös érdeket, minden mások által

fontosnak tartottat, és fanatikus módon képe-

sek dolgozni a közösségnek, a közösségért. Az

esze tudja, hogy közfeladatot ellátni nem egy

hálás dolog, a munkájáért legtöbbször a bántás

és a kritika a fizetség, de legjobb esetben is a

járandósága az, hogy: "az Isten fizesse meg!".

Minden egyesület, és ezen belül minden ember

más és más értékrendet állít fel, legjobb tudása

szerint saját maga számára.

Az én megítélésem szerint a mi kis

egyesületünkben is kivétel nélkül mindenkiben

meg van a képesség a jó dolgok befogadására,

és a szélsõségek elutasítására. Éppen ezért nem

volt könnyû dolgom, amikor ennek a bemutató

portrénak a megírására vállalkoztam. Elsõként

Horváth Gáborné, Gabó egyesületünkben

végzett önzetlen munkáját szeretném méltatni

és a Solti Hírlap nyilvánosságának igény-

bevételével és ezúton köszönetet mondani. Ma

már a társadalomnak komoly elvárásai vannak

a civil szervezetekkel szemben, nemcsak a

mûködésével kapcsolatban, hanem ezen túl-

menõen fontos lett az egyesületek arculatának

megválasztása, megjelenítése, divatos szóval

élve a design. Gabó a mi kis közösségünkben a

titkári feladatain kívül az egyesület "dizájnere"

is. Õ készítette el a logónkat. Tárháza kifogy-

hatatlan, tele van ötletekkel, ha valamit

kitalálunk, körvonalazódik bennünk valami, õ

azt már azonnal meg is valósítja. Mindig és

mindenben pontos, õ az, akire feltétel nélkül

mindig számíthat mindenki, fontos szerepet

tölt be a közösség életében. Munkáját a

hivatástudat jellemzi, a civil életben szakmáját

tekintve dekoratõr. Ebbõl a mi egyesületünk is

korlátlanul profitál. Ha kell, csatasorba állítja

családját is, akik ehhez a megfelelõ hátteret

biztosítják. Osztom hitvallását, mely szerint

áldozatvállalás hiányában csak vegetálni tud

egy közösség, tehát EGY MINDENKIÉRT -

MINDENKI EGYÉRT!

Kállai Sándorné 
Solt Város Baráti Kör Közhasznú

Egyesület elnöke 
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ÖNZETLENÜL A KÖZÖSSÉG SZOLGÁLATÁBAN

A MAGYAR MÛVÉSZETOKTATÁS NAPJA SOLTON

Közlemény!
Örömmel tájékoztatjuk a város lakóit arról, hogy
2006 szeptemberétõl a Vécsey Károly Általános
Iskola vezetése és tantestülete az Önkormányzattal
összhangban, felvállalta a helyi mûvészetoktatás
intézményes ellátását városunkban. Három
mûvészeti ágban - zenemûvészet, táncmûvészet,
képzõ- és iparmûvészet - indítunk képzést. Felhívom
szíves figyelmüket arra, hogy 2006. június 02-án
pénteken 09 órakor a Vécsey Károly Általános
Iskola  alsó tagozatos gyermekei részére a
Mûvelõdési Ház nagytermében, 11 órakor a
II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola alsó tagozatos
gyermekei részére az iskola sportcsarnokában
hangszerbemutatót tartunk, ahová minden kedves
érdeklõdõt szeretettel várunk.
Ha úgy döntöttek, hogy Mûvészetoktatási
Intézményünket választják gyermekük zene-, tánc-,
és képzõmûvészeti képzése megkezdéséhez, foly-
tatásához, akkor a Mûvelõdési Házban június 08-án
csütörtökön délután 14 órától 18 óráig a már
zeneiskolába járó gyermeküket beírathatják az új
intézménybe, és szintén ezen a napon az új
növendékek felvételét, beiratkozását is elvégezzük.
Az intézmény a jelenlegi törvények szerint térítési
díjat köteles kérni a szülõktõl, amelynek féléves díja

6.000.-Ft. A térítési díj összegét - az új jelentkezõk
kivételével - beiratkozáskor kell kiegyenlíteni.
Beiratkozás csak szülõi közremûködéssel lehetséges.
A továbbiakban felhívom szíves figyelmüket pro-
gramjainkra, eseményeinkre.
Május 11. csütörtökön 18 órai kezdettel tanári
hangverseny a Mûvelõdési Házban. Május 15-16
szolfézs vizsgák, 18-án rézfúvós vizsga. Május 24-
én szerdán, Kákonyi Árpád, Szabó Mihály,
Ölveczky Tamás tanár urak növendék hangversenye
a Mûvelõdési Házban.
Május 25-én csütörtökön, Ujváriné, Szûcsné, Szûcs
Bea tanárnõk növendék hangversenye a Mûvelõdési
Házban. Június 04 vasárnap zenés ébresztõ Solt
város területén, majd 09 órától a sportpályán a
zeneiskola összes tanulója és a szülõk számára
piknik, fõzéssel egybekötve. (Kérem a kedves
szülõket és az érdeklõdõket, jelezzék részvételi
szándékukat május 31-ig, -tel: 06-30-205-3253,
Fuchs Attila - mivel a bográcsos ételhez a hús men-
nyiséget fel kell mérnünk).
Délután 15 órakor térzene az Aranykulcs tér
parkolójában.
Július 01-én és 15-én szombaton,  Esti Muzsika
Solt belvárosában 20 órai kezdettel.

Fuchs Attila mélyrézfúvós tanár

Solti Nagycsaládosok Egyesülete

ANYÁK NAPJA - 2006. május 7.

ZÖLDKÁRTYA
(benzin és diesel)

MÛSZAKI VIZSGÁRA
felkészítés rövid határidõvel!

Solt, Árnyas u. 34.

06-30)62-10-731

Szel lák

Szerviz

AUTÓSZERELÕT FELVESZEK!

HELYI MÛVÉSZETOKTATÁS 

2006. május 7-én,

május elsõ vasár-

n a p j á n

e g y e s ü l e t ü n k

szervezésében 5.

alkalommal került

megrendezésre a

Városi Anyák

Napi mûsoros

délután. Gál József

polgármester úr

köszöntõje után 15

verses, zenés, tán-

cos mûsorszám

b e m u t a t á s á r a

került sor. Végezetül mint minden évben, a

gyerekek egy-egy szál virágot adtak át a teremben

jelenlévõ minden Anyukának és Nagymamának.

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani minden

szereplõnek, felkészítõnek, közremûködõnek.

Egyesület nevében: 

Nánainé Vajda Erika 
egyesület elnöke

- Esküvõk, keresztelõk, 

névadók és egyéb rendezvények 

lebonyolítása 40 fõig 

- Hideg- és melegételek elkészítése,

házhoz szállítása Solt-Dunaföldvár 

és környékén

(06-30)204-1946
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REFORMÁTUS ÉLET SOLTI ATLÉTIKAI CLUB HÍREI
Kedves Testvérek!

A Solti Római Katolikus Egyházközösség Képviselõ

Testülete köszönetét szeretné kifejezni mindazoknak,

akik az elmúlt évben anyagi áldozatukkal (egyházfen-

ntartás, más szóval egyházadó) megteremtették

mûködésünk feltételeit. 

A helyi Egyházközség önfenntartó, tehát nem részesül

állami támogatásban. A hívek adományaiból fedezünk

mindent: az Egyházközség mindennapi mûködésének

költségeit: a közüzemi díjakat, az irodai és a templomi

anyagbeszerzéseket, javítási munkálatokat, részben a

templom felújítását, kertrendezést; különféle ifjúsági-,

gyermek- és felnõttprogramok egyes kiadásait.

A támogatás (egyházfenntartás, egyházadó) mértéke vál-

tozatlan, tehát nem emelkedett: évente 2000,-Ft szemé-

lyenként. Ez havi 167,-Ft. A támogatást kérnénk tisztelet-

tel minden 18. életévét betöltött római katolikus vallású

személytõl. Amennyiben már rendezték ebben az évben a

hozzájárulást, természetesen csak jövõre kérnénk.

Fõiskolások, egyetemisták mentesülnek a fizetés alól. Az

egyházadón kívül is köszönettel fogadunk minden anyagi

támogatást!

A fizetés módja történhet:

1. a mellékelt csekken az OTP fiókjaiban

kérjük ne postai befizetéssel, 

mert százalékot vonnak le belõle!

2. a sekrestyésnél: Korsós Lajosné Farkas Eszternél

Nap u. 8. - Tel.: 06/20-378-4918

3. a plébánián fogadóidõben Martinovics tér 5. -

Tel.: 06/30-337-8205

Többek kérésére tájékoztatásul közöljük a 2006. évi

stóladíjakat:

Keresztelõ szolgálati díja: ingyenes

Harangozás szolgálati díja: 400Ft/ alkalom

Szentmise szolgálati díja: 1.500 Ft

Esküvõ szolgálati díja: 15.000 Ft

Temetés szolgálati díja: 10.000 Ft

A stóladíjakból a plébános, a fungens, a kántor, a

sekrestyés és a templom részesül. Amennyiben bármilyen

kérdésük van, kérjük bizalommal keressenek meg minket

a templomban vagy a Plébánia Hivatalban. A Jó Isten

áldása kísérje életüket!

Tisztelettel a Solti Római Katolikus Egyházközség

nevében:

Buchward Árpád Czár Iván 
egyházközségi elnök plébános

Tóth Jánosné Jutka
pénztáros

ISTENI SZERETETTEL
KÖSZÖNTÖM

A KISSOLTI NYUGDÍJAS
EGYESÜLET

MÁJUS HAVI PROGRAMOK

KATOLIKUS HÍREK
Temetõi közlemény

A Solti Református Temetõ nagy kapujának nyitva

tartásáról a Presbitérium legutóbbi gyûlésén a

következõképpen döntött: a tavaszi - nyári - õszi idõszak-

ban szerdán és szombaton 14-19 óráig, ill. vasárnap 11-19

óráig lesz nyitva a kapu. Egyéb alkalmakkor, indokolt

esetben, elõre egyeztetve, van lehetõség a kapu kiny-

itására, ahogy ez eddig is így mûködött. A temetési szer-

tartások alatt mindig zárva tartjuk a nagy kaput.

Kérjük figyelembe venni az idõpontokat, fõleg a zárás

idõpontját!  A temetõlátogatásra nézve is vegyük

komolyan Pál apostol szavát: "Minden illendõen és rend-

ben történjék." (2 Kor 14,40).

PRESBITÉRIUM

IA szívemen van, hogy lelkészi beiktatása alkalmával

nagy tisztelettel köszöntsem a solti református egyház

pásztorát, Kovács István nagytiszteletû urat. Hálát adok

az Istennek, Jézus Krisztus által, hogy ki van választva

Isten rendelése szerint szolgálatra, engedelmességre,

bölcsességre, kegyelemnek ajándékából, mely adatott

Néki. Áraszd rá Uram a Te nagy szerelmedbõl, hogy

töltse be Õt a jóban való teljes gyönyörûséggel, a hitnek

hathatós munkálásával, értelemnek, tanácsnak, erõnek és

félelemnek szellemével, s hirdesse az Evangéliumot,

bekötözze és meggyógyítsa a megtört szívûeket. Az Úr

papjának nevezzék.! A rábízott drága kincset, az igazsá-

got, szeretetet prédikálja a solti hívõknek. Jézus Krisztus

által örökkön örökké. Ámen. 

Nem utolsó sorban köszöntöm drága Feleségét, akibõl

csak úgy sugárzik a szeretet, kedvesség. A nyári nap

melegével simogassa a rábízott fiatalokat, együtt szol-

gálják az Urat, hogy megízleljék a Mennyei ajándékokat.

Én imádkozom értük, áldást kérek rájuk, Jézus nevében. 

Szolgálatuk által szaporodjék a gyülekezet, s Isten Igéje

erõsen növekedjen munkásságuk alatt, nagyon-nagyon

sokáig.

Ehhez kívánok erõt, egészséget, dicsõséget. Az Úr

erõsítse õket napról-napra. Köszönöm Uram. A szeretet

munkálkodjon bennük, mert ha szeretet van bennünk, az

sok mindent elfedez. Áldás, Békesség, Isteni fajta

szeretettel.

Miskolczi Józsefné Solt, Kossuth Lajos utca 14.

Az Egyesület 2006. március 30-án, a Mûvelõdési Házban

tartotta évi rendes Közgyûlését.

Az Elnökség beszámolója és a Felügyelõ Bizottság jelen-

tése után a Közgyûlés elfogadta az egyesület 2005. évi

tevékenységérõl szóló beszámolót és a Közhasznúsági

Jelentést. Ezután tárgyaltuk 2006. évi terveinket, majd

hozzászólások, javaslatok hangoztak el.

SOLTI ATLÉTIKAI CLUB 
2005. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE:

2005. évi Pénzforgalom (Ft-ban)
Az egyesület 2005. évi bevétele összesen:
2.574.552- Ft, amibõl

Támogatások:
Önkormányzati támogatás 1.340.000-
egyéni támogatók 360.000-

MONITOR Kft 250.000-

Dr Horváth Viktor 10.000-

Nitsch József 100.000-

pályázati támogatások 390.000-
NCA 200.000-

Wesselényi Sportközalapítvány    130.000-

BKK Megyei Sportszöv. Tanácsa   60.000-

APEH SZJA 1% 178.393-
DMRJSZ támogatása 25.000-
Saját bevételek:

versenyek 262.650-
Tagdíjak 17.000-
Banki kamat 1.509-

Cél szerinti kiadások:
Mindösszesen: 1.987.154- Ft volt. 
Ezen belül: 

Továbbadott támogatás 

(ifj. Fodor Tamás sakkoktatás) 240.000-
Személyi juttatások: 216.033-

Bér és bérjellegû: 0-

Útiköltség térítés: 216.033-

Felhalmozási kiadások:

50 e Ft feletti tárgyi eszközök 

(kamera, fényképezõgép) 181.475-
Dologi kiadások 1.334.246-
Kisértékû tárgyi eszközök 54.988-

Posta és telefon kts. 132.190-

Irodaszer, szakkönyv, nyomt. 92.603-

Sporteszközök, sportruházat 243.990-

Egyéb anyag költség 24.100-

Terem bérleti díj 500.000-

Egyéb bérlet 12.500-

Szövetségi befizetések, nevezés díjak 239.050-
Cél szerinti tev. egyéb költségei 34.825-
Bankköltség 15.400-

2005. évi Pénzforgalmi eredmény:   587.398- Ft

2005. január 1-jén az egyesület nyitó pénzkészlete:

144.133- Ft, amibõl

Bankszámlán 115.720-

Pénztárban készpénzben 28.413- Ft

2005. december 31-én az egyesület záró pénzkészlete:
731.531- Ft, amibõl 

Bankszámlán 55.222-

Pénztárban készpénzben 76.309- Ft

Költségvetési pénzek kimutatása:
- Solt Város Önkormányzatától, 2005. évben, 1.340.000-

Ft támogatást kapott az egyesület, amiben benne van

240.000 Ft továbbadott támogatás is.

- APEH-tõl, SZJA 1%-ból 178.393 Ft-t támogatást kapott

az egyesület.

- Nemzeti Civil Alapprogram-tól 200.000 Ft-t támogatást

kapott az egyesület, mûködési költségekre

- Bács- Kiskun Megyei Sportszövetségek Tanácsa 60.000-

Ft-tal támogatta a 2005 október 16.-án, Solton rendezett

judo OB rendezési költségeit.

A közhasznúsági tevékenységrõl:
Az Egyesület, közhasznú szervezetként, a helyi lakosság

egészséges életmódra nevelését (a sport segítségével), a

fiatalok oktatását, közösségi életre nevelését tûzte ki

céljául. Ennek megvalósítása érdekében edzéseket tartunk,

táborokat, kirándulásokat szervezünk és versenyeket,

bemutatókat rendezünk, valamint a tehetséges fiatalokat

szervezett formában versenyeztetjük. A tevékenységhez

szükséges munkát társadalmi munkában végezzük.

A mûködés során az alapszabályban és egyéb jogszabá-

lyokban elõírt elnökségi ülést, közgyûlést megtartottuk,

valamint jelentési és elszámolási kötelezettségeinknek

(Solti Önkormányzat, APEH, OEP, Nyugdíjbiztosító,

KSH, pályázatok) eleget tettünk. 

2005.-ben három pályázaton nyertünk, összesen 390 ezer

Forintot, 130 ezret a Wesselényi Miklós Sport

Közalapítványtól, 200 ezer Ft-t a Nemzeti Civil

Alapprogramtól, míg Bács-Kiskun Megyei

Sportszövetségek Tanácsa 60.000- Ft-tal támogatta az

október 16-i judo versenyt.

Az egyesület tájékoztatási kötelezettségének a Solti Hírlap

segítségével folyamatosan eleget tett.

2005. évi egyesületi élet:
2005.-ben tisztújító közgyûlés volt, ahol részben változtak

a tisztségviselõk, valamint megalakult az egyesület har-

madik szakosztálya, az "erõsport szakosztály", amiben a

tagok szkander, fekvenyomás, testépítés és kötélhúzás

tevékenységet szeretnének folytatni, ehhez szükséges hely

még nem áll rendelkezésre.

Az egyesület (Közgyûlésen szavazattal rendelkezõ) tagsága

36 fõ, sportolói tagsága: 120 fõ.

Edzések: Judoban, hetente háromszor tartunk edzést,

ezeken 90 fõ vesz részt rendszeresen, ebbõl 65 fõ diák és 30

fõ felnõtt korú. Az edzéseken komoly gondot jelent a

tömegsport jelleg, saját terem hiányában nem lehet minõsé-

gi munkát végezni, valamint a szõnyegek állandó pakolása

sok idõt vesz el, és így a tatamik gyorsan tönkremennek.

2005-ben kérelemmel fordultunk az Önkormányzathoz az

edzések tartásához szükséges terem (az üresen álló volt

Mozit kértük) biztosítása érdekében, megoldás még nem

született.

Sakkban 10 fõ, míg az erõsport szakosztályban 15 fõ

sportol rendszeresen.

A július végén - augusztus elején tartottuk a sátortábort a

Teleki Kastélynál. A 10 napos programban 91 fõ vett részt,

ahol az edzéseken kívül úszásoktatás, foci, pingpong, túlélõ

nap szerepeltek a programban. A solti rendõrõrs és a kaloc-

sai rendõrség DADE csoportja drogellenes és bûn-

megelõzési elõadása, valamint fegyver, eszköz és önvédel-

mi bemutatója nagy sikert aratott a tábor elsõ napján.

Augusztus 20-án a Duna parton rendezett, Városi ünnepsé-

gen kiosztott Solt Város Jó Sportolója címet Madár Ádám

és ifj. Szabó Sándor, judosok kapták meg.

2005-ben már tízedik alkalommal rendeztük meg a Solti

Tavasz Kupa, Regionális Judo Diákolimpiát, ahol 200 fõ

indult a versenyen, ami a Solti Tavaszi Napok egyik ren-

dezvénye, csak úgy, mint az Aranykulcs Kupa,

Sakkverseny, amit felnõtt és diák kategóriában rendeztünk

meg.

2005. október 16-án, Solton rendeztük meg a judo Egyéni

Országos Bajnokságot a Diák A korosztály részére.

Másodszor rendeztünk országos versenyt, ahol 58

egyesület 185 versenyzõje küzdött az érmekért, akik az

ország minden részérõl érkeztek. A verseny vendége volt és

- a versenyzõk nagy örömére - az érmek átadásában is részt

vett, Kovács Antal Olimpiai és Világbajnok cselgáncsozó.

A Magyar Judo Szövetségnél pályáztunk 2006. évi orszá-

gos verseny rendezésére, így 2006. október 15-én, serdülõ

Országos Bajnokság döntõit rendezhetjük Solton.

2005. évi kiemelkedõ sport eredmények: 
Sakkozóink közül 2005-ben is ifj. Fodor Tamás hozta az

eredményeket. Tamás a korosztályos Rapid Európa

Bajnokságon a Magyar csapat második táblásaként Európa

Bajnok, míg egyéniben a rapid versenyen 3.-5., az 5 perces

schnell EB 7. helyezettje lett. A Magyar Bajnokságban, a

14 évesek között, 4. helyet szerezte meg. 

Judoban, országos és hazai rendezésû nemzetközi

versenyekrõl, 1 arany-, 7 ezüst- és 9 bronzérmet hoztak

haza fiataljaink az egyéni versenyekrõl, míg a Diák A

korosztályban Országos Csapatbajnokságon 2. helyezést ért

el a Solti AC csapata. 

A kiváló eredményeknek köszönhetõen a Solti AC judo

szakosztálya 27. lett a Magyar Judo Szövetség 2005. évi

rangsorában, az ország 153 judo egyesülete közül, ami az

elõzõ évi után a második legjobb a solti judo történetében.

I. osztályú sportolói minõsítést szereztek: Szilágyi Brigitta,

Szabó Tünde, Martinkovics Mihály és Prikkel László.

Az Erõsport szakosztály kötélhúzásban több helyen szere-

pelt és nyert az országban rendezett meghívásos

versenyeken, ismerik és hívják Õket az ország minden

részébe.

Sakk:
Az elmúlt hónapokban, rangsorversenyeken elért

gyõzelmeknek köszönhetõen, ifj. Fodor Tamás élõpont-

jainak száma 2383 pontra emelkedett. Ezzel az élõpont

számmal a magyar felnõtt ranglistán bekerült az elsõ száz-

ba, jelenleg a 79., míg saját korosztályában holtversenyben

az 1.-2. helyen áll.

Nitsch József elnök

TEMETÕI VIRÁGBOLT
Nyitva

mindennap
7.30-19.30

Koszorú- és 
csokorrendelés

(06-30)688-2983
telefon/fax: (06-78)486-629

Márvány, gránit,
mûkõ síremlékek

Sírkõfelújítás
garanciával!

SoltKÕ Kft.
(06-30)688-2982
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DIÁKROVAT

A Budai Bábszínház társulat tagjai a Kalapkaland címû
gyermekmûsorukat mutatták be április 4-én. A tanulsá-

gos gyermekmûsor alatt folyamatos  kapcsolat épült ki a

gyerekek és az elõadók között. A zenés, bábos, élõ szere-

plõs elõadást nagy örömmel fogadták az ovisok és az óvó

nénik is.

***

A Filharmónia hangversenysorozat utolsó elõadását

április 5-én láthatták a bérletesek. A zenei élmények mel-

lett a rézfúvós hangszerekkel is közelebbrõl megismerked-

hetett a közönség, ezzel is különlegessé varázsolva a hang-

versenysorozat harmadik elõadását.

***

A Föld napja alkalmából április 21-én a Vécsey Károly

Általános Iskola színjátszó köre és a Mesevár Óvoda gyer-

mekei mutatták be mûsorukat, majd környezetvédõ

elõadók beszámolóit hallgathatták meg a jelenlévõk. A

program kiemelkedõ eseménye, hogy a Természetvédõk

Egyesülete a "Kulturált környezetért díjazottjai" címmel

kitûntetést adtak át a város 10 lakójának.

***

A Hartai Mûvészeti Alapiskola solti kihelyezett tagozata

április 27-én a Magyar Mûvészetoktatás Napja alka-

lmából adott hangversenyt, amelyen szerepelt a Solti Nõi

Kórus is. Külön összeállításban emlékeztek meg Bartók

Béla és Wolfgang Amadeus Mozart születésének évfor-

dulójáról. A színvonalas mûsor elõtt a solti gyermekek

kézmûves tanszakon készült munkáiból nyílt kiállítást

tekinthették meg az érdeklõdõk. 

Május 11. 18.00 óra
A Hartai Mûvészeti Alapiskola solti tagozatának

tanári hangversenye

***

Május 16. 14.30 óra
Violin Alapfokú Mûvészeti Alapiskola kiállítás

megnyitója. A kiállításon a gyermekek munkái

láthatók.

A kiállítás megtekinthetõ május 18-ig.
***

Május 24. 17.00 óra 
A Hartai Mûvészeti Alapiskola solti tagozatának

hangversenye Kákonyi Árpád, Szabó Mihály,

Ölveczky Tamás tanár urak és diákjainak mûsora.

***

Május 25. 17.00 óra 
A Hartai Mûvészeti Alapiskola solti tagozatának

hangversenye

Újváriné Nikolovics Mária, Szûcsné Török Ilona,

Szûcs Bea tanárnõk és diákjainak hangversenye

***

Május 28. 
Városi Gyereknap

A programokról információ a Mûvelõdési
Házban. 78/486-045

ELÕZETES
A MÛVELÕDÉSI HÁZ

PROGRAMJAIBÓL - MÁJUS

TÁJÉKOZTATÁS
a kalocsai kerületben ügyeletben résztvevõ 

magánállatorvosokról.
Mûködési körzet: 

Tass, Apostag, Szalkszentmárton, Dunavecse, Solt,
Újsolt, Dunaegyháza, Állampuszta (solti kerület)

* Dr. Bíró Ferenc Solt, Liget utca 6. Tel.: 78/486-105

* Dr. Radics Attila Solt, Béke tér 6. Tel.: 30/605-3601

* Dr. Gulyás Attila Dunavecse, Zrínyi u. 3. 

Tel.: 78/437-033 és 30/2052-344

* Dr. Németh István Solt, Lepke utca 4. 

Tel.: 78/486-251 és 30/9193-551

*Dr. Varjú Sándor Solt, Kossuth L. u. 86.

Tel.: 78/486-068 és 06-30/279-5240

A SOLTI HÍRLAP
HIRDETÉSI ÁRAI

Színes oldal (A3)

bruttó ár

1/1 oldal 100.000,-Ft

1/2 oldal 50.000,-Ft

1/4 oldal 25.000,-Ft

1/8 oldal 14.000,-Ft

1/16 oldal 7.000,-Ft

1/32 oldal 4.000,-Ft

Fekete-fehér oldal (A3)

1/1 oldal 50.000,-Ft

1/2 oldal 25.000,-Ft

1/4 oldal 14.000,-Ft

1/8 oldal 7.000,-Ft

1/16 oldal 4.000,-Ft

1/32 oldal 2.000,-Ft

Megjelenési kedvezmények:
3-5-10 megjelenés elõre fizetve:

15% - 30%

3-5-10 megjelenés: 5% - 15%

Apróhirdetések (nem kereskedelmi tar-

talommal) 500,-Ft

Gyászhír, köszönetnyilvánítás 500,-Ft
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Felelõs szerkesztõ: Szamek Zsolt

Fotó: Madaras László 

Hirdetésfelvétel: Szamek Zsolt 

06-20/915-8021
Szerkesztõség címe:

6320 Solt, Posta utca 20.

E-mail: hirlap@solt.hu
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Nyomda:
KÓPIA Nyomdaipari Kft. Kiskunhalas

AZ ORVOSI  RENDELÕK 
CÍMJEGYZÉKE ÉS TELEFONSZÁMA

Hívható hétköznap 
7 - 15.30 óráig

* dr. Ungor István háziorvos Törley B. utca 14.

Tel: 486-076 és 06-20/9683-542

* dr. Danis Imre háziorvos Gábor Áron utca 1.

Tel: 486-102 és 06-20/9683-543

* dr. Kustár Csaba háziorvos Mester utca 5.

Tel: 486-064 és 06-20/9683-541

* dr. Lakner Dezsõ házi gyermekorvos 

Vécsey tér 1.

Tel: 488-100 és 06-20/9683-544

* dr. Bácsi Beáta fogorvosVécsey tér 1. 

Tel: 486-175

Központi orvosi ügyelet: 
Vécsey tér 1. Tel: 488-200 és 06-30/9552-833

ÜGYELETI TELEFONSZÁM 
06-30/9-55-28-33

Hívható minden nap 15.30 - reggel 7-ig, illetve 

szombaton, vasárnap és ünnepnapokon!

APRÓHIRDETÉSEK
Solt - Petõfi-telepen, Szõlõhegy 41. szám alatt, régi

típusú, komfortos családi ház melléképületekkel, nagy

telekkel eladó! A telek megosztható! 

Érdeklõdni lehet: 06-20/357-7708 vagy 06-75/343-112
Gyakran felmerülhet bennünk ez a kérdés, mikor

élelmiszerünk összetevõire tekintünk. "E" betû "E"

hátán, s mondjuk ki, a fene sem tudja, hogy ez és az

utána következõ szám mit is jelent valójában. Egy

darabig talán bosszankodunk -"Ez egészségtelen, már

a tévé is mondta!"- ám miután kiforrtuk magunkat,

duzzogva bár, de elfogyasztjuk táplálékunkat (aztán,

hogy táplál-e…). 

Nos, hogy ellentmondjak a televíziónak, megjegyzem

ezek a bizonyos E-számmal álcázott élelmiszer-

adalékanyagok egy része a szervezetre kifejezetten jó

hatással van. Egy része…

Ehhez a témához hozzáolvasván különös (meggondo-

latlan) kijelentésre bukkantam: "Értékes hatásaik mel-

lett egyes esetekben kiderült, hogy egészséget károsító

tulajdonságaik vannak. Ezek élelmiszeripari alka-

lmazását betiltották…"- az alábbi példáim ezt cáfolják.

Ám elõbb arról, mirõl is beszélünk.

E-betûink valójában az élelmiszer-adalékanyagokat

rejtik, amelyek célja az élelmiszer tulajdonságainak

javítása. Az adalékoknak két fajtája van: a természetes

és a mesterséges. A mesterségesek lényege röviden a

tudomány azon fáradozása, hogy a természetes

alkotórészeket nagyüzemi módszerekkel másképp

összerakja (pl. gyümölcsjoghurt). Így kerülhetett a

rendszerváltás után a magyar ember asztalára 35 000-

rel többféle élelmiszer. Mivel belõlük elég sok van, s a

nevük is bonyolult, az Európai Unió az 1960-as évek-

ben kifejlesztette az E-számok rendszerét, s az

anyagokat csoportokra bontotta.

S most következzenek a várva-várt problémás esetek,

hiszen rajtuk a legjobb csámcsogni.

E102, azaz a tartazin a színezékek közé sorolható.

Allergiát, asztmát, csalánkiütést okozhat. Ausztriában

és Svájcban már betiltották. Nálunk még nem.

A tartósítószerek körébe sorolható az E210, azaz a

benzoesav, mely természetes alkotóelemként van

jelen, pl. tejtermékekben, gyümölcsökben, mézben,

ám tartósítószerként mellékhatásokkal rendelkezik,

embereknél asztma, allergia okozója lehet. Azonban az

állateledelekben betiltották, ugyanis pl. egy macská-

nak 5 ezreléknyi is halálos lehet.

Az E321 (butil-hidroxi-toulol) ízfokozó használata

csak a rágógumiban engedélyezett, ám párja, E320

(butil-hidroxi-anizol) védi a rágcsálnivalók finom ízét,

javítja a marcipán eltarthatóságát. Az EU még tervezi

további engedélyezését, pl. a levesekben, halkonz-

ervekben. Ez persze mind szép, és jó lenne, de az állati

kísérletek immunrendszeri elváltozásokat mutattak,

továbbá eme adalékunk allergiakiváltáshoz járul

hozzá, valamint rákkeltõ. (Véleményem szerint most-

már részben talán megmagyaráztam az örök kérdést:

"Miért több ma az allergiás, mint nagyszüleink

korában?")

S végül az édesítõszerek közül egyet kiragadván egy

érdekes történetre bukkantam az E950-rõl, az

acetszulfámról, amely egy mesterséges édesítõszer. A

történet röviden annyi, hogy az elõállító adatai szerint

találmánya teljességgel ártalmatlan, sõt, még maga a

WHO is leginkább erre hivatkozik, ám független

szervek vizsgálatát nem engedélyezi.

E gondolatok jegyében zárnám is írásom, amellyel,

hangsúlyozom, nem megfélemlítés, inkább tényközlés

volt a célom. Láthatjuk, sajnos még mindig nem mind

arany, ami fénylik; azonban ennünk továbbra is kell.

Joó Kinga

HÉ, AMÚGY MIT IS ESZÜNK?! KAMASZKORI SZERELMEK,
FOLYOSÓI CSALÓDÁSOK

ÚJ TAG KÖRÜNKBEN

Itt a tavasz… Napsütés, madarak, virágok, (árvizek),

szerelem… Ám mi is ez utóbbi fogalom a mi

szótárunkban?

Szerelem… Általában az álmodozó, tizenkét-tizenny-

olc éves kamaszkorban fellobbanó, bódulatos érzés,

melyet kamasztársunk iránt érzünk. Mindenki

másképp csinálja: Valaki "Nem mondhatom el senk-

inek, elmondom hát mindenkinek!"- alapon cselekszik,

más az egyszer élünk elvet követi, egyesek finom gún-

nyal leírják, s lapba küldik, és van, aki érzelmeit gon-

dosan magába zárja, s a kulcsot lenyeli.

Azonban az õrülten szerelmesek bármelyikével is hoz

össze a sorsunk, a végeredmény azonos: minden csoda

három napig tart.

Joó Kinga

Büszkén jelentjük, hogy Diákrovatunk köre új taggal

bõvült, egy fiú személyében, aki verseivel járul hozzá

munkánkhoz. Nevét szemérmességétõl fogva nem vál-

lalná, ám ez ne rettentsen el minket a mûvek

elolvasásától, hiszen ezek nagyon értékesek, sõt,

olykor tanulságosak; sokszor láthatjuk bennük önma-

gunkat, s egyszerû, hétköznapi és nem hétköznapi

érzelmeink fejtegetését.

Íme egy várva-várt mû a névtelen hõsünktõl, mellyel

egy versíró pályázat különdíjasa lett:

HAZUGOK

Hazug eme világ, hol élek,

Hazug bennem a vágy és a lélek!

Hazug itt minden, az asztal is,

Hazug, mit befoglal az írt papír!

Hazugok a versek, miket írtál,

Hazudtál te is, amíg csak bírtál!

Hazugság neked minden szavad,

Hazug érzelem a szívedben marad!

Hazug a szemed és az ajkad,

Hazug érzéseid tõlem kaptad!

Hazug volt a dal, mi rólunk szólt,

Hazug kapcsolatunk is álom volt!

Hazug az élet, hazug a sír,

Hazudott mindenki, aki csak bírt!

Hazug a szívem, mert terád várt,

Hazug a hang, mely azt mondta: barát!

Hazug itt mindenki köröttem!

Hazug árnyék fekszik mögöttem!

Hazug az úr és hazug a hölgy,

Hazug a virág, és hazug a föld!

Hazug az ég, és hazug a nap,

Hazudsz te most is, ott, ahol vagy!

Hazugok a vágyak, hazugok mind,

De az én szívem bocsánatra int.

Akkor jó egy anya,
ha olyan, mint az enyém!

Egyengeti utamat,
és mindentõl megvéd!

Az én anyukám
mindennél fontosabb,
õ az, aki vigyáz rám,

és mindenben támogat!

Rendmániássága
a csillagokat veri,

s ha kosz van szobámban,
hát rá lehet számítani!

Ruháimat a szekrényben
vízszintesbe rakja,

méretben és színben megegyezve,
külön kiválogatja!

Megpróbálsz a szívembe látni,
s barátnõként akár

megoldod problémáim
egy életen át!

Megteszel értem bármit,
akármilyen rossz vagyok,

példaképem te vagy, szinte mindig,
hozzád örökké hû maradok!

Bármerre visz az élet
a távolság nem számít,

meglátogatlak majd téged,
hisz hozzád húz a szív!

Kívánom hát néked:
érd el céljaid,

öröm legyen ez az élet,
elejétõl a végéig!

Az alábbi verset Böde Barbara Szabina írta édesanyjá-

nak, anyák napja alkalmából:

Édesanyámnak!

Stahl Judit sorozatba válogatta kedvenc olvas-

mányait, melyek a gasztronómia ízes-izgalmas

világáról szólnak. E könyvek egyike az amerikai

Susan Loomis munkája, aki újságírást tanult

Washingtonban, majd friss diplomásként Párizsba

került egy évre, ahol egy híres fõzõiskolába járt.

Onnan tudósított lapjának a francia konyháról, a

francia ízekrõl. Közben tüzetesen megismerte

Párizst és megszerette azt, s onnan ki-kiruccanva a

vidéki életet is megtapasztalta. A francia életvitel,

temperamentum és nem utolsósorban a francia

ételek oly nagy hatással voltak rá, hogy miután fér-

jhez ment és szült egy gyermeket, családjával vis-

szatért Franciaországba, hogy ott valósítsa meg

élete álmát: egy kisváros hasznos polgáraként a

gasztronómiának szentelje életét. Normandiában lelt

otthonra, egy székesegyház melletti mûem-

lékházban, melyet szobrász férje hozott rendbe és

alakított át igényeiknek, elképzeléseiknek

megfelelõen. Az írónõ azóta már jól ismert szemé-

lyiséggé vált Franciaországban, TV-ben, rádióban

szerepel, rovata van különbözõ magazinokban.

A Ház a Tatin utcán címû regényében a letelepedés

és az otthonteremtés elsõ néhány évébe nyerünk

bepillantást. Megismerjük a kisváros, Louviers min-

dennapjait: helyi szokásokat és embereket az

üzletekbõl, iskolából, kórházból és természetesen a

piac forgatagából. Mindeközben az írónõvel átél-

hetjük az újabb és újabb ételek elkészítésének

örömét, s mivel a receptek megtalálhatóak az egyes

fejezetek végén, azt mi magunk is kipróbálhatjuk.

A könyv és az írónõ más mûvei kedvezménnyel

megvásárolhatók az Alexandra Kiadó Internetes

Könyváruházának honlapján. 

Szellákné M. K.

(NEM)CSAK NÕKNEK!

ÁPRILISI PROGRAMOK A
MÛVELÕDÉSI HÁZBAN

Tisztelt Dr. Benedek Gábor!

Engedje meg, hogy az elõzõ hírlapban leírt cikkére

reagáljak. Minden cikkét elolvastam az eddig meg-

jelentekbõl, de ez az utolsó egy kicsit elgondolkod-

tató. Leírja az alvászavarokat I., II., tehát elsõdleges

és másodlagos, igen ám, de elfelejtkezett a változó

korú nõk álmatlanságáról. Nem gondolnám, hogy

Solton a nõk 40%-a pszichiátriai eset lenne. Talán a

következõ lapszámban, ha ezt egy kicsit kiigazí-

taná, helyesbítené, nagyon megköszönnénk mi solti

nõk. Bizony sokan szenvedünk visszatérõ álmat-

lanságban. Igaz nem írta, hogy csak a nõkre

jellemzõ, de így írta, tartós és visszatérõ

alvászavarok több mint 40%-ának hátterében

pszichiátriai megbetegedés áll. Ön is tudja, mivel

orvos, hogy a változó korban lévõ nõknél hor-

monok már nem úgy mûködnek és bizony az

alvászavar is nagyon gyakori. Nõgyógyász sosem

mondana olyat, hogy a változó korú nõk pszichiá-

triai esetek lennének. Kérném tisztelettel, errõl a

témáról bõvebben kifejteni és leírni. Sok nõi kortár-

sammal beszélgettem errõl a témáról és ez ihletett

arra, hogy ezt leírjam.

Prikkel Sándorné

OLVASÓI LEVÉL

Dr. Benedek Gábor nem kíván válaszolni az
olvasói levélre, azzal az indokkal, hogy
írásában szakmai alapokon nyugvó részletes
tájékoztatást adott közre a lakosság tájékoz-
tatása céljából. 

Solton építési telek eladó a Lehel utcában. 840 m2-es,

gázcsonk és telefon a telken. Szilárd burkolatú út mellett

fekszik, a központhoz közel található. Kõrös 36-os tégla

1380 db eladó. 

Érdeklõdni lehet a 06-20/212-2873 telefonszámon.



Ahogy egy magyar focirajongó várja a Fradi  -

Újpestet, úgy várta helyi kis régiónk szurkolótábora a

megyei bajnokság rangadóját az  Akasztó - Solt mecc-

set. A nagy várakozást az elõzte meg, hogy mindkét

csapat ez évben egyaránt meghatározója a megyei

bajnokságnak, a két jó formában lévõ együttes, kiváló

játékosállománnyal, és jó eséllyel pályáznak akár a

dobogóra is.

Az elõzetes esélylatolgatás során talán a solti együttes

mellet szólt az a tény, hogy a teljes jatékoskeret ren-

delkezésére állt Bozsó György szakvezetõnek, míg a

szomszéd vár csapatának néhány meghatározó játékosa

kiállítás és sárgalapok miatt csak nézõként izgulhatta

végig a mérkõzést. A soltiak kiheverték-e a

Kiskunfélegyháza elleni hazai vereséget, az akasztóiak

fel tudták-e dolgozni a hartai 1:3-as fiaskót?

Nos, ez járt a fejünkben nekünk szurkolóknak, amikor

kitûnõ idõben, jó minõségû talajon kezdetét vette a ran-

gadó.

Dávid J. - Orosz I., Márics B., Fekete N., Duzmat J. -

Bónyai Zs., Juhász T., Nagy I., Hugyec Gy. - Sallai J.,

Tóth A., összeállításban kezdte a mérkõzést a Solti FC.

Már az elsõ percekben látszott, hogy gyõzni jöttek

Akasztóra, sorra vezették a szebbnél szebb támadá-

sokat. Aztán sorra jöttek a gólok is, elsõként Fekete

Nándi bombázott be egy lecsorgó labdát  a felsõ ficak-

ba, majd ugyanõ  értékesített egy büntetõt, melyet Tóth

András buktatásáért adott meg a kitûnõen bíráskodó

játékvezetõ. Még a szünet elõtt  Tóth A . egy gyönyörû

elfutást követõen háromra növelte a solti elõnyt. A

második félidõ elején még próbálkozott a hazai csapat

az eredmény megfordításával, de a soltiak védekezése

ezen a napon kitûnõen mûködött. A félidõ közepén

Hugyecz csípett el egy pontatlan hazaadást, s a kapust

kicselezve a hálóba gurított. A második félidõben játék-

lehetõséghez jutott még Váli Béla és Frei Márton a

középpályán.

A mérkõzés lefújását követõen, a szurkolók egyön-

tetû véleménye az volt, hogy a szezon legjobb játékát

produkálta a solti csapat, a játékfegyelem, lelkes

odaadó küzdeni tudás, egymás kisegítése és buzdítása

meghozta gyümölcsét.

Csak így tovább, hajrá SOLTI  FC !!!
Tudósított: Jónás Zoltán

TÁRSASÁGI ROVAT
Tisztelt Olvasók! 

Továbbra is várjuk az Önök fényképeit újszülöt-
tekrõl, születésnapokról, ifjú házasokról, ezüst- és 
aranylakodalmakról, osztálytalálkozókról és min-

den olyan eseményrõl, melyet szeretnének az
olvasókkal

megismertetni.
A társasági rovatban TÉRÍTÉSMENTESEN
helyet adunk családi eseményeikrõl készült
képeiknek. A képeket az újság megjelenését

követõen igény szerint visszaadjuk.
Szerkesztõség

Húsvét elõtt a Babaklub kis tagjai rendkívül izgalmas tojáskeresésen 
vettek részt a Vécsey Könyvtár Parkjában. 

2006. április 13-án
megérkeztem.

Nevem
Szabó Sztella

Viktória
Édesanyám

Némedi Viktória 
Édesapám

Szabó András

SOLTI FC HÍREI

Magyari Sanyika május 4-én
ünnepli 8. születésnapját.
Ez alkalomból köszönti õt

Magyari Mama és Magyari
Papa

Sháb Krisztián Zoltán vagyok.
2006. február 26-án anyukám

szülinapján megérkezetem.
Szüleim, Mamák, Papák és
Dédimamák nagy örömére. 

Magyari Titanilla 
május 9-én ünnepli 
8. születésnapját. 

Ez alkalomból köszönti õt
Magyari Mama és

Magyari Papa

Solt Optika (06-20)489-4507

Kossuth L. u. 54.

Minden filmelõhíváshoz ajándék fotóalbum!Minden filmelõhíváshoz ajándék fotóalbum!

Ballagásra is ajánljuk!

Minõségi, idei modell

napszemüvegek,

garantált UV

védelemmel!

Minõségi, idei modell

napszemüvegek,

garantált UV

védelemmel!

Nyitva tartás:

hétfõ-szerda-péntek 9.00-12.00,

13.00-17.00

kedd-csütörtök 8.00-12.00ifjúsági karórák

- filmelõhívás - fotóalbumok - színes filmek - képkeretek - karórák, ébresztõ- és faliórák


