
Európa számos vidékén még napjainkban is él a nyárközépi tûzgyújtás
szokása.
Bár a nyári napforduló tûzünnepét már évszázadok óta Szent Iván
(János) napjának (június 24) elõestéjén tartják, és éppen ezért a legtöbb
ember szemében keresztény ünnepnek számít, kétségtelen tény, hogy
máig eleven szokásrendszere a kereszténységet messze megelõzõ
korokból ered. A misztériumok éjszakáját Magyarországon is számos
település ünnepli.
Solton az idei évben hagyományõrzõ jelleggel elsõ alkalommal került
megrendezésre a "Solti Szentiván éji varázslatok vízen és vízparton"
elnevezésû program, mely a Mûvelõdési Ház és három civil szervezet:
Solti Polgárõr Egyesület, Solti Rendõrörs és a Solti Tûzoltó Egyesület
összefogásának gyümölcseként jött létre. A Gyermek horgásztó
lehetõségeit kihasználva látványos és hangulatos programokkal várta a
rendezõség az érdeklõdõket. Pieczarka Lajos, a solti rendõrõrs paranc-
snoka segítségével zökkenõmenetesen zajlott a rendezvény. A mûsort
a solti Neomix zenekar  õsbemutatója kezdte, majd a 21 órától a
máglyagyújtást gitárzene kísérte. Sötétedés után karaoke showra jelen-
tkezhettek az énekes jelöltek, a legjobbakat különleges ajándékkal
díjazták. A solti tûzoltók látványos bemutatóval kápráztatták el a
közönséget. Az éjszaka folyamán csónakázás, és jóslás is várta a jelen-

tõs számú vendégsereget. 
A rendezõk az idei sikerek alapján jövõre is
szeretettel várnak mindenkit!

Lencsés Sándorné

Az Önkormányzat lapja XV. évfolyam 5. szám Ára: 125,- Ft

KIEMELKEDÕ VÁROSI RENDEZVÉNYEINKRÕL KÉPEKBEN
GYEREKNAP - MÁJUS 28. SZENTIVÁN-ÉJI

VARÁZSLATOK - JÚNIUS 24.Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik a szervezésben és

lebonyolításban, vagy támogatás útján hozzájárultak a

városi gyereknap sikeres megrendezéséhez. 
Szervezõk és lebonyolítók: Vécsey Károly Általános Iskola, Solti

Rendõrõrs, Nagycsaládosok Egyesülete, II. Rákóczi Ferenc Általános

Iskola és Óvoda, Mesevár Óvoda, Vécsey Károly Mûvelõdési Ház és

Könyvtár, Solti Polgárõr Egyesület, Petõfi-telepi Nyugdíjas Klub,

Baba-Mama Klub, Városüzemeltetés, Solt Város Baráti Köre, Solti

Önkéntes Tûzoltók Egyesülete, Madaras László, Szabóné Pajerich

Andrea, Bata János, Somogyvári Ferenc, Szabó Gábor asztalos

mester és Halasi Róbert 

Támogatók: ABC Áruház, Angol Ruhák, Áruház Solt, Barta Ferenc,

Bázis Festékbolt, Bíró István, Brandt Lajosné, Budai Bolt, FOR-

NETTI, Friss Kft, Gudmon László, Horváth László, Gaál Pékség,

Kalmár Pál,  Kulman János, Lengyel László, Nyíri István, Ódorné

Pásztor Margit, Pék Márton, Pille Kft, Rácz György, Szabadi Papírbolt, Szabó Zsolt,

Szamek Zsolt, Szellák László, Szellák Szerviz, Sz J Likõr Kft, Tõzsér Istvánné, Vajda

Józsefné, Veress Gábor, Vitek József, Zsidó László 
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A polgármester tájékoztatójában elmondta,

hogy Solton hármas ikrek születtek. Az önko-

rmányzat a családot 100 ezer forint egyszeri

támogatással segítette, valamint felvett egy

közhasznú munkást, hogy a gyerekek gondo-

zásában mindennapi segítséget is nyújtson a

családnak.

A Gyógyszerész Kamara július hónapban -

ígérete szerint - kiírja a pályázatot a második

közforgalmú gyógyszertár személyi jogára. 

A testület módosította a 2006. évi költ-

ségvetési rendeletét. 60436 E Ft-tal nõt a

bevételi és kiadási fõösszeg pályázatok, támo-

gatások, ár - és belvízvédelmi védekezés költ-

ségei kerültek beépítésre.

Jogszabályi változás miatt módosításra került

a szociális ellátási formákat szabályozó helyi

rendelet is. Fõképp két ellátási forma szabály-

ozása változott: egyrészt a rendszeres szociális

segély, másrészt a közgyógyellátás.

Változott a gyermekvédelem helyi rendsz-

erérõl szóló rendelet is. Kikerült az utazási

támogatás, mint a képviselõ-testület által

nyújtott ellátási forma, így a testület

hatáskörében már csak rendkívüli gyer-

mekvédelmi támogatás, melyet átruházott

hatáskörben a szociális és egészségügyi

bizottság gyakorol.

A fenti rendeletekben szabályozott feladat -és

hatáskörök változása miatt módosítani kellett

az önkormányzat szervezeti -és mûködési

szabályzatát is. Korábban úgy döntött a

testület, hogy alapfokú mûvészetoktatási

intézmény létesüljön a városban, így szabály-

ozni kell a fizetendõ térítési - és tandíj

mértékét. A térítési díj összege tanévenként a

folyó kiadások egy tanulóra jutó összegének a

10 %-a, a tandíj összege pedig tanévenként a

folyó kiadások egy fõre jutó összegének 16,7

%-a.

Elfogadta a testület a Kalocsa Többcélú

Kistérségi Társulás munkájáról szóló részletes

beszámolót.

Korábbi testületi döntés alapján a határozott

idõ lejárta után az iskolákban mûködtetett

konyhák bérleti díjait felülvizsgálta a

bizottság. Javaslata alapján a Vécsey Károly

Általános Iskolánál mûködtetett konyha

használatáért fizetendõ bérleti díj 45.000,-

Ft/hó; a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és

Óvodánál mûködtetett konyha bérleti díja

20.000,-Ft/hó.

Az önkormányzat korábban pályázatot nyúj-

tott be a nemzeti sporthivatalhoz a sportöltözõ

befejezésére. Sajnos ez a pályázat nem nyert

támogatást. A testület ezért úgy határozott,

hogy a sportöltözõt be kell fejezni, ezért az

építés befejezésére közbeszerzési eljárást foly-

tat le úgy, hogy a finanszírozása 2006 - 2007 -

2008. években történjen.

Dubay Károly solti lakos a Bokros utcai

ivóvíz hálózat meghosszabbítása iránt kérel-

met nyújtott be az önkormányzathoz. A

testület úgy döntött, hogy ebben az évben már

nem tud erre pénzügyi forrást biztosítani. A

hálózat bõvítése a 2007. évi költségvetésbe

kerül beépítésre.

A Solt, Posta u. 18. sz. alatt lévõ ingatlant

korábban értékesítésre meghirdette az önkor-

mányzat. Sajnos ez nem vezetett eredményre,

de a testület úgy döntött, hogy a szakértõ által

becsült forgalmi érték alatt nem kívánja elide-

geníteni, ezért a késõbbi lehetséges

értékesítésig gondoskodik az ingatlan állagá-

nak helyreállításáról.

A testület úgy határozott, hogy közszolgál-

tatás formájában menetrend szerinti

autóbusszal helyi tömegközlekedést szervez

Solton. A közszolgáltatást pályázat útján

kívánja biztosítani.

A Solton mûködõ oktatási intézményekre

vonatkozó közoktatási intézkedési terv

felülvizsgálatra került. A testület a tervet elfo-

gadta, újabb felülvizsgálatra két év múlva

kerül sor.

Beszámolt a Vécsey Károly Mûvelõdési Ház

és Könyvtár elmúlt évben végzett munkájáról

az intézmény vezetõje, Lencsés Sándorné. A

könyvtár, a könyvállomány gyarapítására

pályázatot is nyert, így több mint egymillió

forintot fordíthatott új könyvek és folyóiratok

beszerzésére. A könyvtárba jelenleg 16 féle

folyóirat jár, ezenkívül növeli a könyvtár nép-

szerûségét a több éve mûködõ internet hoz-

záférés is. A könyvtár Európai Információs

Alirodaként is mûködik, így az Unióval kapc-

solatos széleskörû anyag áll az érdeklõdõk

rendelkezésére.

A Mûvelõdési Ház is változatos tevékenységi

kört lát el. Keretein belül mûködnek

mûvészeti csoportok, számos rendezvény,

kiállítás, mûsor kerül szervezésre, civilsz-

ervezetek, közgyûlések, értekezletek kapnak

helyet. Népszerû az ifjúsági klubszoba és az e-

Magyarország pont is.

A polgármester megköszönte a beszámolót és

további sok sikert kívánt a munkához.

Beszámolt a Solti Rendõrõrs a 2005. évben

végzett szakmai munkájáról. A rendõrõrs a

lehetõségekhez mérten eleget tett a város

közbiztonságának fenntartásával kapcsolatban

támasztott szakmai és lakossági elvárásoknak.

Törvényes és szakszerû rendõri munkával

csökkentették a városban a bûncselekmények

elõfordulását. Pieczarka Lajos r. õrnagy

õrsparancsnok megköszönte mind a testület

támogatását, mid a lakosságnak a rendõrség

számára nyújtott segítségét.

Beszámolt a Solt-Harta Köz -és

Vagyonbiztonságáért Alapítvány is

munkájáról. Az Alapítvány fõ célja a Solti

Rendõrõrs területén a közbiztonság javítása, a

bûnözés visszaszorítása, a vagyonvédelmi

tevékenység színvonalának emelése, a

rendõrõrsön dolgozók munkafeltételeinek

javítása, technikai eszközök korszerûsítése. 

Szintén beszámolt a Solti Polgárõr Egyesület

az általuk végzett tevékenységrõl. 2005. évben

5000 órát járõröztek a város területén, több

mint 10000 km-t megtéve. Biztosítják a városi

rendezvényeket, együttmûködnek a

rendõrséggel, tûzoltó egyesülettel. Szintén

velük rendbe hozták az óvoda alatti tavat,

melyre bérleti szerzõdést kötöttek az önkor-

mányzattal.

A Polgármester megköszönte Lencsés Sándor

elnöknek az áldozatos munkát és az egyesület-

nek további sok sikert, kitartást kívánt.

TÁJÉKOZTATÓ A KÉPVISELÕ-TESTÜLET ÜLÉSÉRÕL

PARLAGFÛ ELLENI VÉDEKEZÉS
Az allergiás megbetegedések száma

hazánkban is évrõl-évre emelkedik. A

kellemetlen tüneteket és súlyosabb esetben

asztmát okozó megbetegedés

kialakulásában bizonyítottan (elsõdleges)

szerepet játszik az igen elterjedt és rend-

kívül allergén gyomnövénynek, a par-

lagfûnek a pollenje. Felmérések szerint ma

már a hazai lakosság közel 30%-a

küszködik a parlagfû virágzása idején szé-

nanáthával. A parlagfû veszélyessége abban

rejlik, hogy tömeges elõfordulásán kívül ez

az egyetlen növény, mely képes rendkívül

sok - akár 8 milliárd - virágporszemet ter-

melni. Virágzása az idõjárástól függõen,

általában júliustól október végéig tart. Irtása

leghatásosabb a megjelenés kezdetétõl a

virágzásig, hogy megakadályozzuk a virág-

por termelõdését, a magvak beérését. Erre

leghatékonyabb mód a növény gyökérrel

együtt történõ kihúzása a fejlõdés korai sza-

kaszában, illetve tömeges elõfordulás esetén

a rendszeres kaszálás, vagy ahol lehetséges,

ott a vegyszeres védekezés. 

A növényvédelemrõl szóló 2000. évi

XXXV. törvény elõírja, hogy a földhasználó

(illetve tulajdonos, termelõ) köteles az adott

év június 30. napjáig ingatlanán a parlagfû

virágzását megakadályozni, és ezt követõen

ezt az állapotot a vegetációs idõszak végéig

folyamatosan fenntartani. Amennyiben

kötelezettségének nem vagy nem

megfelelõen tesz eleget, abban az esetben

belterületen a jegyzõ, külterületen az

illetékes megyei növény- és talajvédelmi

szolgálat (jelen esetben a Bács-Kiskun

Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat

6000 Kecskemét, Halasi út 36.) határozat-

ban közérdekû védekezést rendel el. A

közérdekû védekezést elrendelõ határozat -

fellebbezésre tekintett nélkül - azonnal

végrehajtható.  Ezzel egyidejûleg a

kötelezettel szemben növényvédelmi bírsá-

got kell kiszabni melynek minimális

összege 20.000. Ft. A közérdekû védekezés,

valamint az eljárás során felmerülõ vala-

mennyi költség (vállalkozói szerzõdés

alapján fizetett díj, eljárás során felmerült

valamennyi költség, így a közérdekû

védekezést elrendelõ hatóság költségei,

körzeti földhivatal költségei) megtérítése a

földhasználót terheli. A védekezés költségei

és a bírság összege adók módjára beha-

jthatók. Amennyiben a közérdekû

védekezéssel érintett ingatlan közös tulaj-

donban áll, úgy a költségek megtérítéséért

valamennyi tulajdonos egyetemlegesen

felel. Továbbá ha a parlagfû elleni

védekezést kultúrnövény károsodása nélkül

nem lehet elvégezni, a parlagfû elleni

közérdekû védekezést abban az esetben

lehet elrendelni, ha az adott területen a

kultúrnövény tõszáma nem éri el az

agronómiailag indokolt tõszám 50 %-át és a

parlagfûvel való felületi borítottság a 30 %-

ot meghaladja.

Kérem Solt Város lakosságának

együttmûködését a parlagfû elleni hatékony

védekezés érdekében, hogy ingatlanuk tisz-

taságáról, tisztántartásáról gondoskodjanak.

Felkérem Önöket, hogy védekezési

kötelezettségüknek tegyen eleget, hiszen

egészségünk megóvása mindannyiunk

közös érdeke.

Krausz Henrikné dr.
jegyzõ

BÁCS-KISKUN MEGYEI
FÖLDHIVATAL TÁJÉKOZTATÓJA

Tájékoztatjuk az érdekelteket, hogy a föld-

hasznosítási kötelezettség teljesítésének

helyszíni ellenõrzését a Bács-Kiskun

Megyei Földhivatal, valamint körzeti föld-

hivatalai 2006 július hónap elején kezdi

meg.

A földhasznosítási kötelezettség teljesítését

a termõföldrõl szóló 1994. évi LV. törvény

minden földhasználó számára elõírja. A

törvény 36.§. /1/ bekezdése úgy ren-

delkezik, hogy a föld használója köteles a

termõföldet a mûvelési ágának megfelelõ

termeléssel hasznosítani, de arra is

lehetõsége van, hogy termelés folytatása

nélkül a talajvédelem és növény-egészségü-

gyi elõírások betartásával tegyen eleget

hasznosítási kötelezettségének. Ez annyit

jelent, hogy a termelés felhagyása mellett a

területet egész évben gyommentesen kell

tartani, illetve - ha saját maga a szükséges

munkamûveletek elvégzésével nem tud

foglalkozni - akkor annak elvégeztetésérõl

köteles gondoskodni.

A törvényi elõírások betartása a megfelelõ

földhasznosítás és a föld termõképes

állapotban tartásának elõfeltételét jelenti,

ugyanakkor környezetvédelmi és

egészségügyi elõnyökkel is jár. Évek óta

visszatérõ probléma - fõképp a gyengébb

talajadottságú homokhátsági területeken -

hogy a mûvelési kötelezettség elmulasztásá-

nak okán felszaporodtak a gyomfertõzött,

parlagfüves területek, amelyek a lakosság

széles körében allergiás megbetegedéseket

okoznak. A gyomfertõzés felszámolása

egészségügyi okokból is elengedhetetlen.

A határszemle ellenõrzések során a körzeti

földhivatalok mezõgazdászai fokozott

figyelmet fordítanak továbbá a termõföld

engedély nélküli más célú hasznosításának

felmérésére, a mûvelési ágak

egyezõségének ellenõrzésére.

A Megyei Földhivatal arra kéri a termõföld

tulajdonosokat (használókat, kezelõket, bér-

lõket), hogy a törvényben elõírt szankciók

elkerülése érdekében területeiken, ahol az

idõszerû talaj- és növényápolási munkákkal

elmaradtak, a határszemle idõpontjáig

pótolni szíveskedjenek.

Dr. Kristóf István 
hivatalvezetõ

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Május végén több mint harminc alapító taggal

megalakult a Solti Városszépítõ Egyesület,

gyarapítva ezzel a városi civil szervezetek

sorát. Az alakuló közgyûlésen, melynek lev-

ezetõ elnöke dr. Kovács Katalin volt, Ács

József elmondta, hogyan és miért is fogott

hozzá az egyesület megszervezéséhez, az

országban már több helyen eredményesen

mûködõ hasonló szervezetek mintájára. Baráti

társaságában, ismerõsei körében már régen fel-

vetõdött az igény a város megóvására, szebbé

tételére egyesületi kereteken belül. Ezért már

hónapokkal ezelõtt járta a várost és kereste

azokat az embereket, akik hasonlóan éreznek

és természetesen hajlandóak a "tettek meze-

jére" is lépni. Sokan helyeselték az elgondolást

és ígértek segítséget már a megalakulás körüli

tevékenységekben és a továbbiakban is.

Közülük kerültek ki a levezetõ bizottság

javaslatára az egyesület vezetõi a következõk

személyében:

Elnökség:
Elnök: Ács József

Alelnök: Magyari László

Titkár: Dávid Józsefné

Gazdasági vezetõ: Sántáné Szabó 

Margit

Elnökségi tagok: Szellákné Molnár

Katalin, Szondi Miklós, Zentai Gáborné,

Ódorné Pásztor Margit, László Mihályné

Ellenõrzõ bizottság: 
Elnök: Szabó Gáborné

Tagok: Kecskésné Gáspár Ildikó, Kovácsné

Bodrogi Tímea

Az egyesület tagjai havi 200 Ft tagdíjat

szavaztak meg. Az alapszabály többek között

meghatározza az egyesület célját és

tevékenységét is. Az elsõdleges és leg-

fontosabb cél, mindazon erõk összefogása,

akik készek önzetlenül tevékenykedni Solt

városért. Ezen belül természetesen konkrét

elképzelések, feladatok is körvonalazódtak,

mint például hagyományápolás, a település

történetének kutatása, fásítás, parkosítás, tár-

sadalmi munka szervezése, kiadványok megje-

lentetése, kiállítások és szakelõadások

szervezése, építészeti és természeti értékek

megóvása. E feladatok végrehajtásához várja

az egyesület további tagok jelentkezését, akik

munkájukkal, ötleteikkel, vagy csak a tagdíj

fizetése által is segíteni kívánnak.

Szellákné M. K.

VÁROSSZÉPÍTÕ EGYESÜLET ALAKULT
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ISKOLÁK, ÓVODÁK BÚCSÚZÓ NÖVENDÉKEI

8./A osztály Tenggné Bodicsi Júlia of.
Botykai Dóra, Domján László, Fekete Tamás, Fodor Emese, Gaál Krisztián, Horváth Attila, Jenei Nikolett, Kecskés István,

Kertész Zoltán, Kerti Kata, Kiss Tamás, Kökény Tamás, Nagy Dominika, Pieczarka Flóra, Rehány Viktor, Rohoska

Brigitta, Simon István, Szondi Eszter, Szûcs Krisztián, Tarr Tamás, Tilli Zoltán, Tóth Klára, Turcsány Csilla, Vadász Kitti,

Vonnák Patrícia, Will Dániel

Szilfa Tagóvoda
Bús Ádám, Fürj Gábor, Karsai Klaudia, Kiss Anna, Nemecskó Zsófia, Rózsa

Rebeka, Somogyi Kinga, Varga Laura

Mesevár Óvoda, Halacska csoport 
Ács Brigitta, Árizs Milán, Balázs Máté, Farkas Sándor Bence, Huszárik Attila,

Jakab Irén Bianka, Jakab Lajos, Korsós Máté, Kovács Balázs, Lajtos Máté,

Lócz Imre László, Simon Arnold, Szendrey László, Szenti Márk, Sztojka Lili,

Vadász Emese, Vajda Liliána Julianna, Vasaji Sándor

Mesevár Óvoda, 
Cica csoport 

Borbély Fanni,

Hoffmann Vivien, 

Kaszt Tamás, 

Krammer Sára, 

Laki Boglárka Sára,

Melkvi Dániel, 

Németh Patrik, 

Németh Zsolt Zsombor,

Nyámádi Erika, 

Sutka Alexandra

Brigitta,

Végi Norbert Lajos

8./B. Szabóné Csengõdi Márta of.
Balázs Nikoletta, Bárányos Zoltán, Béres Gábor, Bernáth László, Csepregi Péter, Csík Richárd, Dani Dávid, Domján Erika,

Havasi Boglárka, Joó Krisztina, Juhász Melinda, Kiss Viktória, Komáromi Zoltán, Kothencz Pál, Mészáros Andrea, Mihály

Katalin, Molnár Lajos, Orbán Alexandra, Õrsi Bence, Podonyi Csaba, Sári Péter, Sutka Mariann, Szabó Adrienn, Szegedi

Gábor, Szente Alex, Tengg Julilla, Vasaji Nóra, Végi József

8. osztály Marusin Józsefné of.
Bogdán Zsolt, Farkas Máté, Farkas Viktor, Gágyor Donatella, Hegedûs József, Horváth István, Horváth László,

Kerti Attila, Kocsi-Horváth János, Kovács Anikó, Lédeci Dóra, Lóki Kitti Klára, Ludányi Erika, Molnár Evelin,

Molnár Gábor, Németh Mónika, Õri Tünde, Papp Rózsa, Sas Titanilla, Szvoren Gábor, Tandari Gábor, Tóth

Bettina, Wallandt Viktória

A SOLTI HÍRLAP 
KÖVETKEZÕ SZÁMA

AUGUSZTUS
HÓNAPBAN JELENIK MEG!

VÁRJUK ÍRÁSAIKAT, HIRDETÉSEIKET.
Szerkesztõségi anyagok, hirdetések leadásának
helye: Solt, Liget utca 5. (Posta melletti kis köz)

Telefon: 20/915-8021



"Azokért élünk, akit szeretünk, azokért, akik
igaznak tartanak. A jövõnek élünk, a szépért s
jóért, amit tehetünk." 

Széchenyi István

1948. szeptember 1-jén nekünk szólt az öreg

iskolafalra felszerelt "csengõ". Csengõ? - egy

vasúti síndarab, melyet egy vasdarabbal

ütögetett Viskus Jani bácsi, a pedellus.

39 fiút és 35 lányt kísért át Manci óvó néni és

Homó daduska néni az óvodából, s adott át

Bölöni tanító bácsinak és Bölöni Pöszike

tanító néninek.

Olajozott padló, hatalmas vaskályha, ütött-

kopott iskolapadok, az udvaron felállított pléh

tartályban az ivóvíz - bennünk büszkeség,

iskolások lettünk. A tanítás imával kezdõdött

és fejezõdött, hit és erkölcstan a tantárgyak

között, s hetes volt a legjobb osztályzat.

Az 1950/51-es tanévtõl már az ötös lett a jó

jegy, az osztályok koedukálódtak, hittanóra a

tanítás végére került, majd tiltottá vált.

Gondtalan, vidám, gyerekcsínyekkel gazdag

gyermekéveinkben ismertük és szerettük

egymást. Szerettük iskolánkat, tanítóinkat,

tanárainkat. Egyetlen szomorú dologban

különböztünk, több osztálytársunknak nem

volt apukája, volt olyan is, akinek az anyukája

is a háború áldozata lett.

1956. június 6-án, 55-en búcsúztunk a vál-

tozatlanul olajos padlójú és viseltes bútorzatú

iskolánktól. Szomorúan, de álmokkal, ter-

vekkel, az osztályfõnökeinktõl kapott sok-sok

útbaigazító jó tanáccsal és várakozással

készültünk a középiskolás évekre, ahol a

felvételnél az elsõdleges szempont a szár-

mazás volt. Tanáraink e területen is meg-

találták az egyéni segítés módját, végül is

valamennyien gyermekálmaink iskolájába

kerültünk.

Gyerekként, távol a szülõi háztól félelemmel

éltük meg 1956 október-novemberének

borzalmait, majd tanultunk, dolgoztunk,

neveltük gyermekeinket, és most -

unokáinkkal büszkélkedünk. 2006. május 20-

án - 1948. szeptemberéhez hasonlóan -

megilletõdötten léptünk be a régi iskolánk

helyén épült iskolába, az ünnepélyessé varáz-

solt iskolai ebédlõbe.

Meghatottan és megilletõdötten - 47-bõl 33-an

(Hajlik Margit, Nagy Erzsébet, Németh

Istvánnal) együtt köszöntöttük osztá-

lyfõnökeinket - , Bodicsi Józsefné tanárnõt,

Csõsz István tanár urat, Nilgels Béla és Bérczy

Pál tanár urakat. (Bérczy tanár úr levélben

köszöntötte a találkozót.)

Kitörõ örömmel és nagy szeretettel

üdvözöltük egymást, majd meséltünk,

emlékeztünk, "bölcselkedtünk" - , kegyelettel

adóztunk meghalt tanáraink és nyolc osztá-

lytársunk emléke elõtt.

Az osztályfõnöki óra, a temetõlátogatás, az

ország különbözõ részein nyugvó tanárokért

és osztálytársakért égõ gyertyák lelkünket

erõsítõ hangulatát gazdagította Tõzsér

Istvánné és munkatársai Flick Istvánné, Benda

Istvánné, Erdei Istvánné, Horváth Józsefné,

Kökény Lászlóné -, valamint Szívós Lajosné

soltias vendégszeretete, Alberczki Sándor dis-

zkrét zenéje. 

Mirõl is "bölcselkedtünk"? - igyekeztünk meg-

találni azt az erõt, mely ennyi év után is össze-

tart bennünket. Ez pedig semmi más, mint a

szüleink és tanáraink bölcs tanácsai, igényes

követelménytámasztása, erkölcsi példamu-

tatása, a felénk áradó és belénk plántált

akaratereje, a mások iránt érzett felelõsségtu-

data és szeretete, melyet a "Mesemondó

krédója - Színes üveggolyók a sakktáblán" -

így összegez és fogalmaz meg helyettünk: 
"Hiszem, hogy a képzelet erõsebb a tudásnál,

hogy a mítosz igazabb a történelemnél,
hogy az álmok hatalmasabbak a tényeknél,

hogy a remény
mindig gyõzedelmeskedik a tapasztalat felett,
hogy a nevetés az egyetlen gyógyír a bánatra.

És hiszem, hogy a szeretet erõsebb a halál-
nál."
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ISMÉT EGYÜTTFINNORSZÁGBAN JÁRTUNK...
A Solti Nõi Kórus kalandjai a fehér éjszakák országában

Nagy izgalommal, közel egy éve készültünk arra, hogy

partnervárosunkból érkezett meghívásra ellátogassunk

Keravába. Az elmúlt õsszel vendégünk volt a Hytkyt

kórus, akik most, mint vendéglátók vártak bennünket.

Kerava Helsinkitõl 30 km-re, de tõlünk mintegy 2000

km-re fekszik. Természetesen repülõvel mentünk,

amely az elsõ nagy élmény volt, hiszen sokan

közülünk elõször repültek. Szép idõben tettük meg a

két és fél órás utat, gyönyörködve az alattunk elterülõ

tájban.

Miután megérkeztünk, mindenki elment a saját

vendéglátójával annak otthonába. Így együtt lakva a

családokkal, az egy hét alatt mi is részesei lehettünk a

finn mindennapoknak.

Vég nélkül sorolhatnánk azt a rengeteg élményt,  ame-

lyet átéltünk. Csak felsorolásképpen néhány:Ralph

Paqualin polgármester fogadott bennünket a

városházán, látogatást tettünk a városi könyvtárban, a

fantasztikusan felszerelt szakképzõ iskolában, egy

alapítványi óvodában, idõsek otthonában, a keravai

múzeumban, a neves zeneszerzõ, Jean Sibelius

házában, egy híres finn festõ, Pekka Halonen, ma

múzeumként mûködõ házában a csodálatos Tuusula tó

partján, Helsinkiben egy egész napot töltöttünk,

elõször váronézéssel, majd az ebédet a helsinki öböl

vizén úszó sétahajón fogyasztottuk el..... és még sorol-

hatnánk. Sok-sok fellépésünk volt, mindig nagy siker-

rel. (A finnek nagyon szeretik a zenét, szinte mindenki

énekel, vagy játszik valamilyen hangszeren.)

Kiváló ételeket ettünk, számunkra ismeretlen helyi

specialitásokat is megkóstoltunk. Ettünk étteremben,

vendégei voltunk a Finn-Magyar Baráti Társaságnak, a

Keravai Férfikórusnak (akik már szintén voltak

nálunk), voltunk kerti partikon.

Kipróbáltuk a finn szaunát, gyakran nagy derültség

közepette.

Csodáltuk a rövid nyarat, (amely velünk együtt

érkezett meg Finnországba), élveztük a most virágzó

orgona, nárcisz és gyöngyvirág illatát.

Alig hittük el, hogy még éjfékor is világos van, szinte

alig ment le a nap. 

Élveztük a csodálatosan tiszta levegõt, a természetbe

harmonikusan illeszkedõ városokat, az ott élõk nyu-

galmát.

Örök élmény marad a hét pár evezõssel megtett viz-

itúra a Tuusula tavon, mikor a tíz km-s oda, majd vis-

szaúton együttmûködésbõl is jelesre vizsgáztunk.

Elmondhatjuk hogy sok barátságot kötöttünk szívé-

lyes, figyelmes és kedves vendéglátóinkkal. De

kórusunknak is nagyszerû közös emlék marad, elsõ

külföldi utunk, ahol közösségünk még inkább

összekovácsolódott.

Itt szeretnénk köszönetet mondani támogatóinknak és

családainknak, akik hozzájárultak utazásunk megvaló-

sulásához.

Fájó szívvel búcsúztunk  barátainktól, de a viszontlátás

reményében köszöntünk el: Kiitos Kerava, Kiitos

Hytkyt (köszönjük Kerava, köszönjük Hytkyt)!

A Solti Nõi Kórus

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

Kerava sétáló utca

Családi ház udvara

Városi múzeum

Az 50 éves találkozó résztvevõi
Balról jobbra:
1.sor: Molnár Julianna, Dr. Ladányi Lajos, Bata Erzsébet, Fazekas Józsefné - Simon Mária, Nemecskó Katalin, Csõsz Lídia, Barta Teréz,
Budai Erzsébet, Hajlik Julianna, Homó Mária, Izsák Ildikó
2.sor: Varga Júlia, Kovács Julianna, Madaras Erzsébet, Németh Eszter, Bodicsi Józsefné of., Varga Judit
3.sor: Csõsz István of., Karsai Mihály, Fülepi Pál, Simon Ferenc, Fazekas József, Bajnok Lajos, Karsai Sándor, Kerti Julianna, Dusnoki
Olga
4.sor: Ronga József, Pálfi Bálint, Csikai Miklós, Németh József, Örsi Bálint, Orbán Sándor, Nagy Sándor

Június 24-én a Solti Szent Iván Éji mûsort az idei

évben alakult solti NEOMIX zenekar fergeteges

õsbemutatója kezdte, majd a nagy érdeklõdésre való

tekintettel fél órás ráadást is adott a zenekar. A

NEOMIX együttes vezetõjét Alberczky Sándort

kérdeztem, az együttes alakulásáról, magukról a

tagokról, vágyaikról, céljaikról, hogy az érdeklõdõ

közönség a zenén kívül az együttest is megismer-

hesse.

- Mikor és milyen céllal alakult meg az együttes?
- A zenekar kb. 3 hónapja alakult azzal a szándékkal,

hogy a lakodalmi stíluson kívül más zenei mûfajban

is kipróbáljuk magunkat. Szeretnénk megmutatni a

rockzene szépségét.

A zenekar tagjai: Alberczky Sándor, ifj. Alberczky

Sándor, Bagó Soós Lajos, Kovács Attila, Lengyel

Árpád és Miskolczi György. A rockzene iránti

szeretet hozott össze bennünket.

- Miért éppen NEOMIX a zenekar neve?
Már a nevünk is utal az újdonságra, és a rockzene

sokféleségére, melyet koncertünkön be is mutattunk.

A zenekar tagjai közül többen foglalkozunk lakodal-

mi zenéléssel, azonban régi vágyunk volt e mûfaj élõ

népszerûsítése. Erre azonban hosszú évek óta most

teremtõdött meg a lehetõség és, mint a visszajelzések

mutatják igény is van a zenekar mûködésére. Az

együttes tagja közül néhányan már a '80-as években

is mûködtünk "rock zenészként", sõt a Budapesti

Metro klubban számos sikert is elértünk. Ezt az

akkoriban elkészült demonk is bizonyítja. Az élõ

zene iránti igény azonban most tette lehetõvé, hogy a

zenekar megalakuljon. Többek között az Old Boys,

Omega, és Illés zenekarok feldolgozása mellett saját

számokat is készítettünk, várhatóan a következõ kon-

certünkön már bemutatásra is kerülnek. A hatalmas

sikernek köszönhetõen bízzunk benne, hogy erre

nem kell sokat várnunk. 

- Mi az együttes célja, mit szeretnének elérni?
Szeretnénk, hogy minél többen megismerjék és

megkedveljék együttesünket. Szívesen vállalunk fel-

lépéseket, és szeretnénk megmutatni, hogy igen is

szükség van az igényes rockzene élõ bemutatására.

Legközelebb július 16-án vasárnap lépünk fel

Kunszentmiklóson a strandon.

Akik látták õket szombat este, azt hiszem mind

egyetértenek ezzel az állítással és csak köszönettel

tartozunk a fergeteges hangulatért. Solton

legközelebb augusztus 20-án este hallhatjuk õket. 

Farkas Beáta

NEOMIX ZENEKAR

A NEOMIX Zenekar fellépés közben
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A Mesevár Óvoda és Szilfa Tagóvoda gyermekei

úszás elõkészítõ tanfolyamon vettek részt. Az

úszás kiemelkedõ helyet foglal el a sportmozgá-

sok között. Ez az a sportág, amely a legfiatalabb

kortól minden ártalom nélkül alkalmas testünk

edzésére. Néhány héttel ezelõtt megkeresett a

városunkban élõ úszómesternõ, Õri-Paczolai

Györgyi , hogy szervezzünk úszótanfolyamot. A

pedagógusaink és a szülõk rögtön felismerték,

hogy az úszásoktatás minden nehézség nélkül

beilleszthetõ a gyermekek napi tevékenységébe.

30 gyermeket tíz alkalommal vittünk el a

Dunaújvárosi uszodába. A pszichés

elõkészítésen túl megtanulták a helyes

légzéstechnikát és az úszás alapelemeit is

elsajátították . Ezen kívül számos pozitív

nevelési hatás is érvényesült, önállóság, saját

holmijuk rendben tartása és gyakorolhatták az

idegen környezetben való helyes viselkedési for-

mát.

A sikeres kezdés után õsztõl tervezzük a tan-

folyam folytatását.

Óvodánkban 6 éve mûködik a pancsoló
medence, melyben

gyermekeink addig is 
élvezhetik a víz jótékony hatását!

Véginé Vajda Judit

HA VÉGRE ITT A NYÁR…

PÜNKÖSDI ZENE-BONA

JU-NIÁLIS KUPA A
VÉCSEY ISKOLÁBAN

VII. ORSZÁGOS KÖRNYEZETI EMLÉKVERSENY

Május 23-24-én lezajlott Solton három helyszín-

nel a Lehoczky János VII. Országos Komplex

Környezeti Emlékverseny. Hét megye és

Budapest egyéni versenyzõi vettek részt az orszá-

gos döntõn. Május 23-án a Vécsey Könyvtárban

lezajlott az írásbeli, majd 24-én reggel 9 órakor

az ünnepélyes megnyitó a Vécsey Mûvelõdési

Házban. A Vécsey Károly Általános Iskola iro-

dalom szakköre és énekkara, valamint a Hartai

Mûvészeti Alapiskola solti kihelyezett tagozata

(zongora tanszék) színvonalas mûsorában

gyönyörködhetett a zsûri és a meghívott

vendégek. A döntõ résztvevõit köszöntötte

Kovács János

alpolgármester,

majd a döntõt

m e g n y i t o t t a

Tompa Ferenc az

O k t a t á s i

Minisztérium sza-

kreferense. A

döntõ gyakorlati

része a Teleki

Kastélyban, és azt körülvevõ arborétumban

zajlott. 52 fõ vett részt a döntõ munkájában.

Négy szakmai zsûri (Oktatási Minisztérium,

Kecskemét Pedagógiai Intézet, KEFAG

Arborétum, Magyar Természetvédõk

Szövetsége, Kiskunsági Nemzeti Park munkatár-

sai) értékelte a négykörös országos döntõ

résztvevõinek felkészültségét. Értékes tárgyjutal-

mat vett át az I - II - III. helyezett. Mind a 13

versenyzõ és az õket felkészítõ tanárok ugyanc-

sak jutalomban részesültek. Az értékelést ünnepi

ebéd zárta. A versenykiírás 3. éve az Oktatási

Minisztérium Oktatási Közlönyében olvasható.

Megnyert pályázat finanszírozta az országos

döntõ költségeit 600.000 Ft összegben. A

pályázat kiírója az Oktatási Minisztérium volt.

Minden résztvevõ nevében megköszönöm a

Kalmár Pékség nagylelkû támogatását. Az

Oktatási Minisztérium és a Pedagógiai Intézet

képviselõi a rendezvényt magas színvonalúnak

értékelték, mely köszönhetõ a résztvevõ

intézmények és kollegák munkájának.

Kacziba Lajosné

I. helyezett Kovács Brigitta (Hajdú- Bihar megye Toldi Miklós Református

Általános Iskola), II. helyezett Tóbiás András (Budapest, ELTE Radnóti

Miklós Gimnázium - 6 osztályos)

III. helyezett Szûcs Bence (Solt, Vécsey Károly Általános Iskola) 

Szûcs Bence III. helyzett, a solti Vécsey

iskola tanulója

Az elõzõ lapszámban adtunk hírt a Föld Napi
Fórumról, ahol a Természet és Környezetvédõk

Solti Egyesülete Solt Város Képviselõ-
testületének támogatásával plaketteket adott át
a solti lakóknak "Kultúrált környezetért" cím-

mel.
(A fotó nem érkezett meg idõbe a Solti Hírlap szerkesztõségébe,
és ezért nem tudtuk leközölni. Szerk.)

2006. június 04-én vasárnap, második alkalom-

mal tartotta meg Pünkösdi rendezvényét a Solti

Zenekultúráért Közalapítvány. 

Az esõs, borongós idõ ellenére, a Solti Ifjúsági

Fúvószenekar tagjai vidáman szálltak fel reggel

fél hatkor  a Bajusz László vállalkozó által ren-

delkezésre bocsátott teherautó rakodó terére,

hogy pergõ ritmusú indulókkal ébresszék fel

városunk lakóit. Igyekeztünk az útvonalat úgy

megtervezni, hogy a város minden pontján hall-

ható legyen gyermekeink játéka. A korai kezdés

ellenére, senki sem panaszkodott arra, hogy

"kiugrasztottuk az ágyból", sõt az igény akkora

reggeli muzsikánk iránt, hogy a jövõ évi útvon-

al már most kialakult. Gyermekeink sem "bán-

ják ezt", mert látják és érzik a feléjük áradó

szeretet, a felnõttek, szülõk, a város lakók nagy-

fokú megbecsülését munkájuk iránt, amit éke-

sen bizonyít az útvonalon  bennünket végig

kísérõ autó konvoj, a minden egyes megál-

lóban felkínált friss sütemény, forró tea, üdítõ,

szendvics.

A zenés ébresztõ után, a városi sportpályán a

gyermekek, szülõk, barátok, ismerõsök tár-

saságában, a félig kész öltözõi épületegyüttes

esõmentességet biztosító fedett része, kiváló

menedéket nyújtott nekünk a délelõtti

fõzéshez, sütögetéshez, a ping-pongozáshoz,

és a különbözõ társas játékok játszásához. Az

égi áldás szüneteiben, a Zsidó László által biz-

tosított lovaglási alkalomnak örülhettek gyer-

mekeink, de a szülõk közül is néhányan  bemu-

tatták lovagló tudományukat.  A délre elkészült

bográcsban fõtt marhapörkölt, és a tárcsán sült

csirkecombok elfogyasztása után, a szülõk által

sütött édességek, a finom solti borok tették

kellemessé a térzene elõtti "ejtõzést". 

Ifjúsági zenekarunk térzenéjére, a belvárosi

parkolóban került sor délután 15 órakor, ame-

lyre szép számú nézõsereg volt kíváncsi.

Programunk megtartását, a júniusi rendkívüli

hideg idõ sem akadályozta meg. Szinte semmit

nem éreztünk a zord idõjárásból, mert szá-

munkra csak egy volt a fontos, az, hogy együtt

lehessünk. Ennek a hallatlanul jó közösségi

érzés kisugárzásának köszönhettük ezen a

anpon, a belsõnket, szívünket melengetõ "nyári

forróságot".

Fuchs Attila zenekarvezetõ

Június 14-én 199 alsó tagozatos kislány és kisfiú

lelkesedését kapta szárnyaira a reggeli szellõ.

Transzparensek özöne bíztatta a versenyzõ osztálytár-

sakat - hirdetve, csakis a saját osztályuk lehet a legjobb.

S ez a verseny folyamán be is bizonyosodott. Minden

versenyzõ a legjobb volt a küzdeni tudásban, az értük

szurkolók a biztatásban és az idõnkénti önfeledt játékban,

futkározásban. Izgalom csak a szülõkön és a tanító

néniken látszott. Veressné Tandari Edina tanító néni

megnyitója után, Csepregi Zsolt tanító bácsi vezetésével

együtt tornázott az ott lévõk apraja és nagyja, majd

megkezdõdött a nyolcadik éve megrendezésre kerülõ

alsó tagozatos verseny az éremért, a kupáért. Immár

hagyomány a sok-sok lelkes anyuka, apuka verseny-

bíráskodása, a jegyzõkönyvek vezetése, az együtt örülés.

Minden induló a legjobb volt, a négy versenyszámban a

tíz alsó tagozatos osztályból 320-an versenyeztek össze-

sen. (Természetesen voltak, akik mind a négy számban,

voltak, akik egy vagy két számban indultak, a verseny

célja, hogy mindenki lehetõséget kapjon képességeinek

megmutatására.)

A sok legjobb között érmet kapott:

1. osztályosok
60 méteres futás: Krepsz Ivett, Magyari Martina,

Rohoska Zita, Mészáros Sándor, Molnár Bence, Ivanics

Gyula

Távolugrás: Ivett, Horváth Anett, Lengyel Laura,

Mészáros Sándor, Kövesi Kristóf, Teleki Bence

Kislabdadobás: Orbán Fanni, Jakab Andrea, Krepsz

Ivett, Molnár Bence, Németh István, Pieczarka Péter

Váltófutás: 1. helyezett az 1.b osztály, 2. helyezett az 1.a

osztály fiú csapata, lányoknál 1. helyezett az 1.b, 2.

helyezett az 1.a. 

2. osztályosok
60 méteres futás: Tóth Zita, Parnaki Alexandra, Bognár

Fanni, Haszák Zoltán, Horváth János, Pákai Krisztián

Távogugrás: Jakab Enikõ, Bognár Fanni, Vizi Zsófia,

Majer Bence, Pákai Krisztián, Szenti Krisztián

Kislabdadobás: Bognár Enikõ, Papp Dóra, Bognár Fanni,

Szenti Krisztián, Horváth János, Haszák Zoltán

Váltófutás: I. helyzett 2.b, II. helyezett: 2.c, III. helyezett

a 2.a fiúcsapata, lányoknál I. 2.b, II. 2.a, III. 2.c

3. osztályosok
60 méteres futás: Markó Nikolett, Simon Kata, Kövesi

Kíra, Gudmon Marcell, Dani Gergõ, Korsós Tibor

Távolugrás: Pintér Ivett, Kövesi Kíra, Krepsz Kitti, Dani

Gergõ, Korsós Tibor, Varga Milán

Kislabdadobás: Tilli Mariann, Kovács Kornélia, Borbély

Beáta, Guzsván Zoltán, Varga Milán, Jakab Richárd

Váltófutás: Fiúknál I. helyezett 3.a, II. hely 3.b,

lányváltó: I. hely 3.b, II. hely 3.a

4. osztályosok
60 méteres futás: Lehoczki Luca, Szabó Renáta,

Loncsárovics Alexandra, Molnár Tamás, Szabó Sándor,

Mintál Milán

Távolugrás: Lehoczki Luca, Szabó Renáta, Rohoska

Rita, Molnár Tamás, Mintál Milán, Szabó Sándor,

Kislabdadobás: Lehoczki Luca, Molnár Petra, Koós

Klaudia, Mintál Milán, Komjáti Krisztián, Molnár Tamás

Váltófutás: fiúknál I. hely 4.a, II. hely 4.b, III. hely 4.c,

lányoknál I. hely 4.a, II. hely 4.b, III. hely 4.c

ZÖLDKÁRTYA
(benzin és diesel)

MÛSZAKI VIZSGÁRA
felkészítés rövid határidõvel!

Solt, Árnyas u. 34.

06-30)62-10-731

Szel lák

Szerviz

AUTÓSZERELÕT FELVESZEK!

HELYESBÍTÉS
Az elõzõ lapszámunkban Döbrentei Nikolett

középsõ csoportos óvodás sikerérõl adtunk hírt,
aki a Zánkai Gyermek- és Ifjúsági Centrum
által meghirdetett nemzetközi gyermek- és

képzõmûvész pályázaton vett részt “Téli fák”
címû munkájával. Nikolett II. helyezett lett,

ellentétben az elõzõ számban közölt IV.
hellyel.

Sikeréhez szívbõl gratulálunk!
Szerkesztõség

MI ESZTÉTIKUSAN, JÓ
MINÕSÉGBEN

MEGSZERKESZTJÜK
HIRDETÉSÉT.
HIRDESSEN

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

- Szövetbetétes csavarodásmentes tömlõ:

25 m 3/4” 6.400 Ft, 50 m 3/4” 12.800 Ft

- Tömlõkocsi

- Öntözõ-, búvár- és szennyvízszivattyúk 

széles választéka 

GARDENA

Balla és Tsa Bt.
STIHL szaküzlet

Solt, Kecskeméti út 11.
(06-78)487-596
(06-30)9566-538
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A PETÕFI NYUGDÍJAS EGYESÜLET TAVASZA

VÖRÖSKERESZTES HÍREK

JÓK KÖZÖTT A LEGJOBBNAK LENNI RÖVID VISSZATEKINTÉS A KISSOLTI NYUGDÍJAS
EGYESÜLET MÁJUS ÉS JÚNIUS HÓNAPJAIRA

Solt Város Baráti

Kör K.H.E. a

civilszervezetek

között egyedülál-

lónak mondható

kezdeményezésbe

fogott, nevezete-

sen helytörténeti

v e t é l k e d õ t

szervezett "Ki tud

többet egymás

településérõl hon-

foglalástól napjainkig" címmel. A versenyre meghívott

egyesület Bácsalmás Város Baráti Köre volt, a rendezvény

fõvédnöki tisztét pedig Gál József polgármester úr vállalta

magára. Nagyon kedves szavakkal nyitották meg együtt

Zalántai Endre úrral, Bácsalmás polgármesterével az egész

napos baráti találkozót. 

A két egyesület számára 4 helyszínen 4 kategóriában

történt a megmérettetés. Feszültségtõl izzott, sistergett a

levegõ, izgult versenyzõ és drukker egyaránt. A város

egyik büszkesége, a Vécsey Könyvtár adott otthont a

helytörténeti vetélkedõnek. A két város szellemi elitje itt

csapott össze békésen. A soltiak csapatkapitánya, és a

zsûri elnöke Zentai Gáborné volt, az Alapszolgáltatási

Központ intézményvezetõje. A bácsalmásiak csap-

atkapitánya, és a zsûri tagja Szénásiné Harton Edit volt,

aki az egyesületben a titkári feladatokat látja el, és õ a

Bácsalmási monográfiák és a Bácsalmási füzetek

szerkesztõje. A csapat tagjai: Bakos Zoltán, Bakosné Oláh

Erzsébet, illetve Lovrityné Nincsevics Ágnes. A solti csap-

at a következõ tagokból állt össze: Argalás Pálné,

címzetes, nyugalmazott óvónõ, Kovács Gyula tanár úr,

Nagyné Szabó Ildikó és Kertiné Török Kati tanítónõk.

Zentai Gáborné, a mi csapatkapitányunk nagy pedagógiai

érzékkel oldotta fel a kezdeti lámpalázat, Activity ele-

mekkel tûzdelte meg a vetélkedõt. Felelevenítették a tatár-

járás idejét, eljátszották, hogy hogyan bújtatták el a soltiak

IV. Béla királyunkat. Ennek a közismert legendának

köszönhetõen lett városunk az aranykulcsos város. IV.

Béla királyt Kovács tanár úr, a királynét Argalásné Erzsike

személyesítette meg, Nagyné Ildikó és Kertiné Kati

csasszuskát énekelt, mire a királyunk lazán ellejtett egy

fergeteges legényes táncot. Mindezek láttán bácsalmási

barátaink is a stressz alól teljes feloldozást nyertek.

A második helyszínen, a Tóni-hegyen is vidám hangulat-

ban, és játékos formában zajlott a horgász verseny (!). A

vendégeket Dr. Száhl Imréné képviselte, a mi színeinkben

Nagy Gábor indult, és mérte össze sporthorgászi tudását.

Minden bizonnyal a hölgyekre jobban harapnak a "halak",

mert a bácsalmásiak versenyzõje eggyel több halat fogott

ki az erre az alkalomra, mesterségesen kialakított "tóból",

így a NAGY HO-HO díjat õ nyerte meg. Köszönjük

vendéglátónknak, Kerti Istvánnak, hogy biztosította szá-

munkra a helyszínt, és Tabajdi Yvettnek az ízléses és

ízletes paraszttál kompozíciót, melyet a vendégeink

tiszteletére tálalt fel. Ezen a téren is becsülettel helyt állt

mindenki, a vendégfogadónk nem fáradozott hiába,

jóízûen fogyasztottuk el a sok finomságot.

A következõ helyszín a meleghegyi "korzó"volt, melynek

megmászása némelyikünk számára felért egy Himalája-

expedícióval. Vendéglátónk Somogyi Gábor hegybíró

volt, aki mindenre kiterjedõ részletes elõadást tartott, vis-

sza- tekintve a történelemben egészen a török idõkig.

Elmesélte a lyukpincék kivágásának technikáját, beszélt

szõlõtermesztési kultúránkról, a szakszerû bortárolás és

borkezelés fontosságáról. Ezután következett a borkós-

tolás, aminek keretén belül megtörtént "borlovagrend"

avatás. Gagyi lovaggá ütöttük Komáromi István bác-

salmási barátunkat, aki errõl megfelelõ tanúsítványt,

oklevelet kapott a következõ szöveggel:

A mai világ TRENDJE, 
jól jön az, ha mindenkinek van egy lovagRENDJE.
Igaz, hogy ez a borlovagrend csak GAGYI,
de mi is tanúsíthatjuk, hogy a borpróbánál te voltál a legü-
gyesebb PASI.

A harmadik

h e l y s z í n

házigazdájának,

Somogyi Gábor

hegybíró úrnak is

még egyszer

köszönetet mon-

dunk a felej-

thetetlen órákért.

A negyedik

helyszín a Gróf

Vécsey pince, közismert nevén a Szikra borpince. Itt

kapott helyet a gasztronómiai vetélkedõ, és itt jött el az

igazság pillanata, azaz itt került sor a vetélkedõk ered-

ményének kihirdetésére. 

Solt Város Baráti Kör részérõl örökös szakácsunk,

Miskolczi Gyula fõzte a marhalábszár pörköltet, ugyanab-

ból a húsalapból fõzött bácsalmási barátunk is, Udvardy

András. Az Íz-bimbó gasztronómiai vetélkedõt Pék

Istvánné Marika és Máté Miklósné Zsóka zsûrizte, elsõ

helyezett a bácsalmási versenyzõ lett, viszont a

résztvevõktõl, és a zsûritõl Miskolczi Gyula barátunk

kapta a Fenséges Szakács minõsítést.

Mind a zsûrinek, mind a versenyzõ szakácsoknak

köszönetet mond az egyesület minden tagja munkájukért.

Végül következett a helytörténeti vetélkedõ eredmény-

hirdetése, melyet Zentai Gáborné hû maradva a verseny

hangulatához, rímbe faragott.

Bácsalmás és Solt
Városok közti vetélkedõ volt.

Elmondom most tinéktek, 
hogy kellõen irigyeljétek:

A két csapat hogyan küzdött,
tudásáról, hogy mutatott tükröt.

A feladatoknál bátran helyt álltak,
a megoldásban semmire nem vártak.

Énekeltek, táncoltak, verset írtak,
ügyesen még rímet is faragtak.

Rajzoltak és színészkedtek, 
az ötletek csak úgy hemzsegtek.

De nem vették mindezt komolytalanul,
s a kérdésekre válaszoltak hiánytalanul.

Jól telt a délelõtt együtt, 
nem lett senki elnyûtt.

A bizonyítékokat mind elõadtuk,
a döntést pedig megfontoltuk.

Egyenlõ felek között ez elég macerás:

Legyen a gyõztes hát: Bácsalmás!

Tartalmas és élménydús, szép napot töltött együtt a két

egyesület, amelynek folytatása szeptember 9-én lesz

Bácsalmáson. Dr. Száhl Imre az egyesület vezetõje a

köszönõ szavak mellett eképpen búcsúzott. 

Figyeljetek rám jó solti barátok!
Szeptemberben Bácsalmáson ezt mind visszakapjátok!

Magasra tettétek a mércét, de nagyon,
De a csapatomat lepipálni én nem hagyom!

Váratlan ráadást is kaptunk a sok jóból. Ez alkalomra egy

nagyon szép verset írt Petrekanics Istvánné Táncos Klára

bácsalmási barátunk, amelyet a férje elszavalt búcsúzóul.

Kedves Barátaim!
Elérkezett az idõ, vele a mondásom, legyünk boldogok
szép Magyarországon! A végén magamnak bátorságot
veszek, régi magyar szokás szerint, poharat emelek.
Köszöntöm, sok vérrel megszentelt hazánkat. Legyen-e
hon Istentõl megáldva. A Mátrának bércein büszke kos-
zorúján a Balaton  partján a  Duna-Tisza táján, örökkön-
örökké szép  magyar szó zengjen, népének szívében mag-
yar vér pezsegjen! Véres korszakok ránk ne virradjanak,
szabadság virágai mindig nyíljanak!Legyen áldott a Föld,
melynek járjuk porát áldott legyen a Föld, melynek isszuk
borát! Múltunk és jövõnk is magyar földben fészkel, tudja
minden magyar, hogy ez milyen szép hely. Volt
hazánknak, sok nehéz órája, osztoztunk mindnyájan nehéz
fájdalmában. Jöttek a fellegek s el is múltak megint, borúra
derû jön az igazság szerint. Ne búsulj szép hazánk, nem
hagyunk el Téged, mert hûséges fiaid voltunk s leszünk
Néked! Van még virág, van még az avaros réten, van még
napfény, van még fenn az égen.
Haza az elsõ, feledni nem szabad. Hazánkért ürítem e
végsõ poharat, és mind kik együtt vagyunk, jókedvû tár-
saság. Igya ki mindenki utolsó cseppig borát, és még iszik,
mondja ki széles szájjal.Adj Uram szép jövõt a magyar
hazának!

Az általunk alapított Barátság Vándorserleg most

Bácsalmásra került, de bumeráng van beleépítve, és

bízunk benne, hogy egyszer majd csak hazatalál.

Hálás szívvel mondunk köszönetet minden támo-

gatónknak, és mindenkinek, aki segítette ennek a ren-

dezvénynek a létrejöttét, lebonyolítását:

Solt és Vidéke Takarékszövetkezet, Polgármesteri Hivatal,

Kun Tibor, Kerti István vállalkozók, Somogyi Gábor

hegybíró, Lendvay Pál képviselõ úr, Kállai Sándor

Bútorkereskedés, Miskolczi József Autóscsárda.

Segítségük nélkül ez a rendezvény nem jöhetett volna

létre.

A fotókat készítette ifj. Hotváth Gábor.
Kállai Sándorné

Solt Város Baráti Kör K.H.E. elnök
(A Bácsalmási Baráti Kör is hosszú sorokban méltatta a
rendezvény sikerét, melyet a Solti Hírlap
szerkesztõségéhez is eljuttatott. Tekintettel a helyi
egyesület részletes beszámolójára, hely hiányában az írás-
nak helyt adni nem tudunk. Szerk.)

Május elsõ szerdáján ünnepeltünk. Köszöntöttük az éde-

sanyákat, verssel, énekkel, visszaemlékezéssel. Május 7-

én a Nagycsaládosok Egyesülete ötödik alkalommal

megrendezett városi anyák napján vettünk részt.

Megköszönjük a meghívást és gratulálunk a szervezéshez

Nánainé Erikának és az egyesület minden tagjának.

Megható, szép ünnepség volt. 

20-án vendégeket fogadtunk. Domonyvölgyébõl jöttek a

nyugdíjas társaink. 63-an nagy megtiszteltetésünkre a

település képviselõ-testületének több tagja és a pol-

gármester úr is tagja volt a népes csoportnak.

Meghívásunkat elfogadta Gál József polgármester úr is és

kedves felesége. A kissolti óvodások színvonalas mûsorral

köszöntötték a vendégeket. Színpadra lépett a vendégeink

kulturális csoportja és a mi versmondóink és dalosaink,

citerásaink is. A kissolti iskola konyhájának dolgozói

finom ebéddel szolgáltak. Ebéd után a néhány jó hangulat-

ban és testvéri szeretetben eltöltött óra után, közel 80 fõvel

a szõlõhegyi Kun pincéhez vonultunk, ahol a Kun háza-

spár a Solton szokásos vendégszeretettel fogadott,

domonyi és kissolti nyugdíjast egyaránt. Minden

közremûködõ segítségünknek megköszönjük, hogy széppé

és színessé tette e napot. Május 27-én a nagyvenyimi

testvérklubunk meghívásának tettünk eleget, Kistérségi

Dalostalálkozón vett részt dalkörünk és citerazenekarunk,

ahol ismét kategóriadíjjal lettünk gazdagabbak. 

Május 28-án már harmadik alkalommal vettünk részt

Cserkeszõlõn Nemzetközi és Országos Nyugdíjas

Találkozón, ahol szintén dalkörünk és citerazenekarunk

dalcsokorral szerepelt, majd a déli szünetben Törökfalvy

Gyuri, a dalkör férfi tagjai és a citerások szórakoztatták a

nagyérdemût.

Nagy megtiszteltetés érte egyesületünket. Meghívást kap-

tunk az erdélyi Csíkdánfalva testvértelepülés nyugdíja-

saitól, hogy az idõsebb korosztály is találkozzon egymás-

sal. Így kapcsolatfelvétel céljából az egyesület vezetõsége

7 fõvel, június 2-5-ig a Csíksomlyói Búcsú idején

Székelyföldre utazott. Felejthetetlen élményben volt

részünk, öt család látott vendégül minket és fogadott a

csíkdánfalvi polgármester úr és a kulturális vezetõ is, ahol

a Solton mûködõ nyugdíjas csoportokról beszélgettünk, és

ígéretet kaptunk, hogy segítségükre lesznek az õ nyugdíja-

saiknak abban, hogy eljuthassanak Soltra és a

településükön is megalakulhasson a nyugdíjasok

egyesülete. Nagy örömünkre az újságcikk írásával

egyidõben érkezett a Mobilitas pályázatkezelõ szervezet

levele, amelyben hivatalosan közlik, hogy az ICSSZEM

által kiírt pályázaton egyesületünk az augusz-

tusi debreceni programhoz készített pálya-

munkáját sikeresnek bírálta el, az igényelt

253.800,-Ft-ot megnyerte. Ez az összeg a kirán-

dulás költségének 46%-a, így a Virágkarneválra

tervezett négynapos kirándulás anyagilag

kevésbé lesz megterhelõ tagságunknak.

Június 21-én vendégünk volt a Dunaföldvári

Napsugár Nyugdíjas Otthon igazgatónõje,

Ferencziné Évike Bács-Kiskun megye ellá-

tottsági képviselõje. Az õ tisztsége kapcsán

nagyon hasznos tanácsokkal látott el minket és

az õszi szüret idejére egy közös szüreti ünnep-

ségre hívta meg tagságunkat a nyugdíjas

otthonuk lakóihoz.

Meghívást kaptunk június 24-ére a Solti Szentiván-Éji

Varázslatok Vizen és Vízparton rendezvényre, melyre

köszönjük a meghívást. 

Június 28-án ünnepeljük az elsõ féléves névnapos tár-

sainkat és köszöntjük születésnaposainkat. 

Végezetül a lap minden olvasójának és minden lakótár-

sunknak szép nyári idõt és a nagyszülõknek hasznos és

kellemes unokázást kívánok az egyesület minden tagja

nevében.

Hegedûs Józsefné elnök

Alig vártuk már a tavaszi napsütést a tél után, de sajnos

hogy a tavasz elmaradt, helyette borongós, esõs idõszak

köszöntött ránk, hûvös, mondhatni azt is, hogy hideg idõv-

el, hiszen még júniusban is fûteni kellett egy kicsit. Aztán

mégis megérkezett a meleg, kánikulai idõ.

Az Egyesület évi közgyûlését megtartottuk zárt körben,

finom ebéddel ért véget, amihez a húst ajándékba kaptuk

Gyetvai úrtól, Miskolczi Gyula tagtársunk pedig megfõzte.

Mindkettõjüknek köszönjük.

A Petõfi-telep közepén van a szép tér, pár éve fából asz-

talokat és padokat helyezett el az önkormányzat. Szép

fákkal van körülvéve, ide már tavaly is virágládákat tet-

tünk ki, és virágokkal beültettük. Az idén is vittünk bele

virágokat. Tavaly egész évben tagjaink locsolgatták,

ápolták. Az idén gyermeknapra az óvodának tíz darab kis

locsolókannát ajándékoztunk, azzal a gondolattal, hogy az

óvodások hetenként kétszer kimennek megöntözni a virá-

gokat, remélve, hogyha látják a nagyobb gyerekek, a kic-

sik szorgalmas munkáját, nem teszik tönkre és nem is

szemetelnek. Jó lenne, ha az önkormányzat egy pár szeme-

test helyezne el a téren.

A városi Mikulás és a városi Anyák Napja után nagyon

szép városi Gyermeknap volt Solton. Egyesületünk is részt

vett, zsíros kenyeret kentünk, hozzájárultunk kacsazsírral,

snidlinggel, sóval, paprikával. Köszönet a szervezõknek,

rendezõknek, mert a gyerekek apraja-nagyja, sõt a szülõk,

nagyszülõk is jól érezték magukat. Reméljük, hogy a

gyerekek kellemesen emlékeznek majd sok év múlva is

vissza erre a napra, mely csak értük volt. Az emlékek,

fõleg a szép emlékek, megmaradnak bennük, szívesen

emlékezünk rájuk mi hetven évesek is.

A háború elõtti majálisok nekünk felejthetetlenek voltak.

Az iskolánál gyülekeztünk és énekelve mentünk a

Benyovszky erdõbe (ma már házsorok vannak a

helyén).Délelõtt kis mûsor volt, szép verseket szavaltunk,

labdáztunk, játszottunk. Lengyel néni sátorban árult cuko-

rkát, nyalókát, játékot, akinek volt pénze az vásárolt is, de

legtöbbünknek nem volt, csak néztük és óhajtottuk. Dél

felé jöttek az anyukák, ebédet hoztak nekünk. Elfáradva, jó

étvággyal ettük az ebédet, utána még délután játszottunk,

fáradtan értünk haza, mivel gyalog jöttünk a Petõfi-telepre.

(Nem volt buszjárat, de apuka se jött gépkocsival, mert az

se volt.) De jó visszaemlékezni a gyermekkorra. Remélve,

hogy a mai gyerekek is szívesen emlékeznek hatvan év

múlva erre a szép gyermeknapra. 

Május 27-én Nemzetközi Nyugdíjas Találkozón vettünk

részt Cserkeszõlõn, negyvennyolcan. Tagjaink elkísérték

táncosainkat, akik két táncukkal léptek fel sikeresen,

szurkoltunk és tapsoltunk nekik. Sok szép mûsorszámot

láttunk és aki fürödni akart a hûvös idõ ellenére fürödhetett

is.

Köszöntöttük az elsõ félévben lévõ névnapjukat ünneplõ

tagjainkat, õk láttak vendégül, de köszöntöttük 80 éves

Demjén Gábort is tortával és virággal. Mindannyian jól

éreztük magunkat. Igyekszünk együtt dolgozni és

szórakozni, hogy minden tagunk szívesen jöjjön az

egyesületbe.

A nyáron mi nagymamák fogadhatjuk az unokákat,

süthetünk, fõzhetünk, örülhetünk nekik. Ehhez kívánok

minden kedves nagyszülõnek jó erõt, egészséget, akik

nyaralni mennek, kellemes pihenést.

Az Egyesület nevében: Szabó Jánosné

Tájékoztatásként szeretném közölni, hogy ebben az

évben is megrendezésre került a már hagyománnyá vált

Véradók bálja, 2006. március 4-én  a Park Motelben.

Mozol József gyógyszerész úr, a Vöröskereszt elnöke

nyitotta meg a bált. Nagy elismeréssel szólt a véradókhoz

és a meghívott vendégeket is köszöntötte.

2005-ben háromszor volt véradás. Sokan ajánlották fel

segítségüket, vérüket. Volt közöttük sok elsõ véradó is.

Az elmúlt év véradóinak megköszönöm az önzetlen

segítséget, és kívánok jó egészséget a következõ évhez.

Majd sor került a többszörös véradók jutalmazására. 10-

es, 20-as, 30-as, 40-es és 50-esek vehették át az

oklevelet, ajándékot. Ezt követõen Nyíri Nikolett és

Lovas Viktor köszöntötte táncával a jelenlévõket. A

finom vacsora elfogyasztása után hajnalig tartó tánc

következett, melyben nagy szerepe volt a Generációk

Együttesnek Dunaföldvárról.

Szeretettel és tisztelettel megköszönöm önzetlen segít-

ségét mindenkinek, aki eddigi munkámat segítette.

Támogatók voltak: Friss Ker. és Szolg. Kft., Mozol
József gyógyszerész, Kalmár Ker. és Szolg. Bt., Pille
Kft., Pálinkás Ferenc Park Motel, Sz és J Likõr Kft.
Hoffmann Gumiszerviz, Kerti István, Nyíri István,
Kovács János, Szellák Lászlóné, Karácsony Józsefné,
Végh István, Virágszalon, Simon Gábor és Felesége,
Németh József, Sárai Szabó László, Erõs Bálint, Hollósi
István, Baby Butik, Lencsés Sándorné Pannika, Lõz
János, Bajusz Etelka. 
Jó egészséget kíván

Bajusz Etelka Vöröskereszt titkára

Július 15-én autóbusz indul azoknak, akik
belépõjegyet kaptak a véradásért az Erzsébet
Mórahalmi Gyógyfürdõbe! Jelentkezni lehet a

20/9913-931 telefonszámon Pálfinénál!



Solti               Hírlap
7

2006. 5. szám

"Neveljétek õket az Úr tanítása szerint...”
(Efézus 6,4)

Tanévzárás, mint a szünidõ kezdete 
(avagy van-e tanév az Isten országában?)

Úgy gondolom szükséges szót ejteni arról,

hogy mit is értünk a címben szereplõ "Isten

országán", mielõtt bármit is válaszolnánk a fel-

tett kérdésre.

A közhiedelemmel ellentétben ezt az országot

nem valahol a "csillagok felett" kell elképzel-

ni, ahol Gagarin ûrhajós - a maga elmondása

szerint - nem találta meg. De nem is sok fényév

távolságában, ahova ember még el sem jutott.

Sõt nem is a majdani jövõben. Jézus arról

beszél a tanítványainak, hogy "Isten országa

bennetek (közöttetek) van" már most is. Itt arra

gondol, hogy bármely helyen, ha valaki hisz

Benne, elfogadja és teljesíti akaratát, ott Isten

országa, uralma, láthatatlanul bár, de jelen van.

Ennek az országnak tagjai lehetünk: fiatalon és

idõsen egyaránt.

Amennyire az embernek tanulnia kell

megszületésétõl haláláig itt ebben a földi élet-

ben a földi élet dolgait, úgy Isten megis-

merésében is szüntelenül elõre kell haladnia.

Bár júniusban befejezõdött a tanév, s ezzel

együtt az iskolai hitoktatás is, mégsem mond-

hatjuk, hogy a tanéven kívül nem tanulunk,

nem jutunk elõbbre akár az egyik, akár a másik

területen.

Mindazonáltal - ahogy a Biblia is beszél errõl -

vannak rendelt idõk, különleges kijelölt alka-

lmak. Ilyennek minõsül az iskolai hitoktatás.

Tehát ha tetszik: van tanév az Isten

országában, természetesen komolyan véve az

eddig elhangzottakat. Ezért is tartottunk tavaly

szeptemberben. "hittanévnyitó"-t és idén

júniusban "hittanévzáró"-t, melyre hívtuk a

gyermekeket, szülõket, nevelõket. A mögöt-

tünk levõ tanév is egy új lehetõség volt min-

dannyiunknak, hogy próbáljuk megragadni a

lehetõségeket és elvégezni mindent, ami ránk

bízatott, hogy a tanév végén ne kelljen

keseregni az elszalasztott dolgok miatt. Az Ige

is erre bíztatott: "Meg lévén gyõzõdve arról,

hogy aki elkezdette bennetek a jó dolgot,

elvégezi a Krisztus Jézus napjáig." (Filippi 1,6)

A nyári szünidõ idejére is tervezünk pro-

gramokat a gyermekek, fiatalok számára,

ahogy ez az elmúlt évtizedekben is gyakorlat

volt.

Júniusban Szelidre megyünk táborozni az

általános iskolás korosztállyal. Ez az egy hét a

sokféle játék, kirándulás, fürdés mellett arra is

szolgál, hogy a gyerekek jobban megismerjék

a bibliai történeteket, Isten kijelentését és

akaratát az õ életükre nézve. Természetesen

sokkal szabadabb módon, mint az iskolai hit-

tanórákon, vagy a gyülekezeti gyermekalka-

lmakon. A tábor mottója egy bibliai ige:

"Válaszd az életet". Bízunk abban, hogy a

résztvevõ gyermekek olyan ismeretek,

élmények birtokába jutnak, amelyek segítenek

nekik abban, hogy az életet értéknek, s a leg-

fontosabbnak tartsák.

Júliusban a gyülekezet ifjúsági csoportjával két

hétre Leverkusenbe (Németország) utazunk.

Az ottani gyülekezet ifjúságával találkozunk,

akiket az elmúlt nyáron fogadtunk itt

Magyarországon, s most eleget teszünk az õ

meghívásuknak. A kirándulás, világlátás

örömén túl, természetesen nyelvgyakorlás

szempontjából is fantasztikus lehetõség lesz.

Az élményekrõl beszámolunk!

Kívánok minden olvasónak a nyárra, ha a több-

ség számára nem is csak a pihenés ideje lesz,

felüdülést!

Kovács István 
református lelkész

REFORMÁTUS ÉLETA SOLTI VÉCSEYS DIÁKOKÉRT
ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI

JELENTÉSE

A SOLTI PETÕFI NYUGDÍJAS
EGYESÜLET

egyszerûsített éves beszámolójának mérlege

A SOLTI POLGÁRÕR EGYESÜLET 
egyszerûsített éves beszámolójának mérlege

Alapítványunk a 2005 évben tevékenységét az Alapító

Okiratban rögzítetteknek megfelelõen végezte.

BEVÉTELEK:
Magánszemélyek támogatása 40.000,-Ft

- Nitsch József, Lõz JÁnosné
Laczi Autósiskola 45.000,-Ft

Kiskúti Kft. 86.000,-Ft

Önkormányzat 200.000,-Ft

SZJA 1%-os felajánlás 412.624,-Ft

Kamat 7.065,-Ft

ÖSSZESEN 790.689,-Ft

KIADÁSOK:
Színházlátogatás 50.000,-Ft

Jutalomkönyvek vásárlása 99.374,-Ft

Rajz szakkör 20.000,-Ft

2. osztályosok úszásoktatása 40.000,-Ft

Ju-niális Kupa - alsótagozatos sportverseny 30.000,-Ft

Labdarúgó szakkör jutalomkirándulása 20.000,-Ft

"Jó tanuló-jó sportoló" cím adományozása  21.000,-Ft

Osztálykirándulások 276.400,-Ft

Mesemondó verseny 10.000,-Ft

Nyári szüneti táborozás 80.000,-Ft

Erdei iskola 30.000,-Ft

Alsó tagozatos kézmûves szakkör (3 db) 60.000,-Ft

Matematikai verseny nevezési díja 2.100,-Ft

OTP számlavezetési költségek 17.197,-Ft

ÖSSZESEN 756.071,-Ft

Vállalkozási tevékenységet az alapítvány nem folytat,

munkaviszonyban vagy szerzõdéses jogviszonyban

tisztségviselõje nincs. 2006. május 25-én megtartott

taggyûlésen az alapítvány alapítói a közhasznúsági

jelentést elfogadták.

A Vécsey Károly Általános Iskola tanulói, a kuratóri-

um tagjai nevében valamennyi támogatónknak

köszönetemet fejezem ki. Anyagi támogatásukkal biz-

tosították az iskolai szabadidõs programok vál-

tozatosságát, a tanulmányi munkában, a sportban nyúj-

tott teljesítmények jutalmazását.

Köszönjük az iskolavezetõk, a nevelõtestület munkáját

- mindazokét, akik szabadidejüket feláldozva

szervezték és megvalósították a gyerekek lelkét és

értelmét egyaránt fejlesztõ programokat.

Szalainé Varga Júlia
kuratórium elnöke

e Ft-ban

2004 2005
Forgóeszközök 0 20

Pénzeszközök 0 20

Eszközök (Aktívák) összesen 0 20

Saját tõke 0 20

Indulótõke 0 0

Tárgyévi eredmény 

(közhasznú tevékenységbõl) 0 20

Források (Passzívák) összesen 0 20

Közhasznú egyszerûsített éves beszámoló ered-
ménylevezetése

2004 2005

Összes közhasznú tevékenység 

bevétele 0 273

Pénzügyileg rendezett bevételek 0 273

Közhasznú célú mûködésre 

kapott támogatás 0 190

Központi költségvetésbõl 0 0

Helyi önkormányzattól 0 190

Egyéb 0 0

Pályázati úton nyert támogatás 0 0

Tagdíjból származó bevétel 0 83

Egyéb (banki kamat) 0 0

Tényleges pénzbevételek 0 273

Köszhasznú tevékenység 

ráfordításai 0 253

Ráfordításként érvényesíthetõ 

kiadások 0 144

Ráfordítást jelentõ elszámolások 0 109

Tárgyévi pénzügyi eredmény 0 20

Közhasznú tevékenység tárgyévi 

eredménye 0 20

Közgyûlés elfogadta 2006. április 20.
Megjegyzés: a beszámolóban (2004) adatok azért szerepel-

nek 0-ásként, mivel 2004. október 26-án alakultunk át

közhasznú egyesületté és e beszámolóban csak az

egyesület adatai szerepelnek.

Szabó Jánosné elnök

eFt-ban
2004 2005

Forgóeszközök 332 174

Pénzeszközök 332 174

Eszközök (Aktívák) összesen 332 174

Saját tõke 332 174

Induló tõke 343 332

Tárgyévi eredmény 

(közhasznú tevékenységbõl) -11 -158

Források (Passzívák) összesen 332 174

Közhasznú egyszerûsített éves beszámoló ered-
ménylevezetése

2004 2005

Összes közhasznú tevékenység 

bevétele 1.116 766

Pénzügyileg rendezett bevételek 1.116 766

Közhasznú célú mûködésre kapott 

támogatás 870 612

Központi költségvetésbõl 85 0

Helyi önkormányzattól 400 400

Egyéb 385 212

Pályázati úton nyert támogatás 200 100

Tagdíjból származó bevétel 45 53

Egyéb (banki kamat) 1 1

Tényleges pénzbevételek 1.116 766

Közhasznú tevékenység 

ráfordításai 1.127 924

Ráfordításként érvényesíthetõ 

kiadások 335 35

Ráfordítást jelentõ elszámolások 792 889

Tárgyévi pénzügyi eredmény -11 -158

Közhasznú tevékenység tárgyévi 

eredménye -11 -158

Közgyûlés elfogadta: 2006. március 2.

Lencsés Sándor elnök

HÍRES EMBEREK BÖLCS
MONDÁSAI

Oprah Winerey: Az vagy, amivé a hited által válsz.

***

Francis Bacon: Nincs ahhoz fogható öröm, mint az

igazság oldalán állni.

***

Mahatma Gaandhi: Magad légy a változás, amelyet

látni akarsz a világban.

Szeretettel meghívjuk és elvárjuk Önt és
kedves családját

2006. július 15-én
a solti Duna-parton 

I-es, II-es és IV-es fogatok részére
megrendezésre kerülõ

I. Solti Pónifogathajtó Verseny
alkalmából.

A verseny fõvédnöke: 
Dr.Balogh László 

Országgyûlési Képviselõ,  Bács-Kiskun Megyei Közgyûlés

Elnöke, Solt Város Díszpolgára

Védnökei:
Gál József Mondok József

Solt Város Polgármestere Magyar Lovas Szövetség

Fogathajtó Szakágának elnöke,

Izsák Város Polgármestere

Meghívott díszvendégek: 
Fülöp Sándor elsõ fogathajtó világbajnok

Muity Ferenc fogathajtó világbajnok, a Pónifogathajtók

szövetségi kapitánya

**********

MEGHÍVÓ - I. SOLTI PÓNIFOGATHAJTÓ VERSENY 2006

A verseny rendezõi: Solt Város Önkormányzata, Timár Zoltán és családja, Dudás László és családja 
Információ: Timár Zoltán 06-30/9589-466

PROGRAM

7 30 órától Fogatok érkezése
Solti Ifjúsági Fuvószenekar elõadása

8 00 órától Nevezések leadása a 
Fogathajtó- és Fõzõversenyre

8 50 órától Ünnepélyes megnyitó:
A versenyzõket és a résztvevõket köszönti:

Gál József Solt Város Polgármestere
A versenyt megnyitja: 

Dr. Balogh László országgyûlési 
képviselõ, Bács-Kiskun Megyei 
Közgyûlés Elnöke

9 00 órától Technikai értekezlet, pályabejárás
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kirakodóvásár, pónilovaglás 

és vidámpark várja az érdeklõdõket.
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Az a szándékom, hogy idõnként elbeszélgessek
ismerõsökkel és azokkal is, akik nem ismernek
egészségünkkel kapcsolatos dolgokról, amelyek
Önöket érdekelheti és amelyekbõl valamicske
ismeret-anyagot nyerhetnek.

ALKOHOL, ALKOHOLIZMUS, ALKOHOL-
BETEGSÉG

Az elsõ kulturális emlékek mítoszaiból és legendáiból

arra lehet következtetni, hogy az alkohol úgyszólván

egyidõs az osztálytársadalommal. Tény, hogy az ókor

hajnalának embere is készített különféle alkoholos

italokat. A bor és a sör elterjedését bizonyítja, hogy a

piramisok sírkamráit is több olyan festmény díszíti,

amely szõlõszüretet és árpaaratást ábrázol. Az 1929-

ben feltárt ókori föníciai városban, Ugaritban épség-

ben napfényre került könyvtár és levélgyûjtemény

arról is hírt ad, hogy a szõlõmûveléssel és kereskedés-

sel foglalkozó föníciaiak hajóikon juttatták el

szõlõiket és boraikat Európába, Észak-Afrikába, a Brit

szigetekre, sõt Indiába is. A bor és sör mellett

hamarosan megjelent az égetett szesz is; egyes kutatók

szerint idõszámítás elõtt 2000 évvel a kínaiaknál és a

hinduknál már ismerték.

Az alkohol hazai útjáról valamivel tájékozottabbak

vagyunk. Anonymus latinul írt krónikájában gyakran

említést tesz az "áldomásról", mellyel õseink

gyõzelmeinket, jeles napjaikat ünnepelték. A honsz-

erzõ vezér fiának, Zsoltnak nõsülésekor is igazán nagy

áldomást ültek. Bizonyos, hogy eleink nem vetették

meg a jóféle italokat. Ez a fajta "pogány" virtus a

kereszténység felvételével mit sem változott. Õseink a

vándorlás és a kalandozások évszázadaiban nem ter-

meltek szõlõt és nem készítettek bort. Inkább a kan-

catejbõl erjesztett alacsonyabb szesztartalmú kumiszt

fogyasztották, amit bõrtömlõkben készítettek és

tároltak. Szõlõkultúrával a honfoglalók a földmûvelõ

keltáknál és rómaiaknál találkoztak. Szent István

1006-ban hozott törvényében, amely a dézsmára

vonatkozott, már szerepelt a bor is. Adománylevél

tanúskodik róla, hogy a pannonhalmi bencéseknek

pedig méh-serfõzdéket juttatott.

Az alkoholok olyan szerves vegyületek, amelyekre a

tulajdonságaikat meghatározó funkciós atomcsoport a

jellemzõ. Élvezeti cikké az etilalkohol vált. A továb-

biakban csak ezzel foglalkozunk. Alapanyaga

növényi, legtöbbször gyümölcs. A különbözõ eljárá-

sok során a szénhidrát és cukortartalom alakul át alko-

hollá. Az alkoholos italok általános megkülön-

böztetése a szesztartalom (szeszfok) alapján történik.

Elkészítésük módja és erõsségük szerint csopor-

tosítjuk õket: 

1)a 3-10% alkoholt tartalmazó, alacsony szeszfokú

erjesztett sörfélékre

2)a 8-30% alkoholt tartalmazó, közepes szeszfokú ter-

mészetes kiforrású borokra

3)a 30%-nál több alkoholt tartalmazó, un. "tömény"

italokra, amelyeket égetéssel, vagy lepárlással állí-

tanak elõ.

Az alkohol veszedelmes sejtméreg, de az emberi

szervezet ép védekezõ mechanizmusa mértékletes

fogyasztását különösebb károsodások nélkül is

lehetõvé teszi.

Tisztázzunk egy-két fogalmat: 
Kulturált, mértékletes szeszes ital fogyasztásról

beszélünk akkor, ha az illetõ adott környezete iváss-

zokásait meg nem haladó módon iszik, ivás-szoká-

saival tehát nem tér el a "normálistól". Ez a

meghatározás azonban nagyon bizonytalan és túlsá-

gosan tág is. A mértékletes ivásmód lényege, hogy

alkoholfogyasztásunk ne legyen egészségkárosító.

Iszákos személyek többsége nem válik alkoholistává,

hanem csak a társadalmi ivásnormáktól eltérõ

"abnormis" fogyasztó marad. Ez olyan ivó, aki sokat

iszik, de ha akar, akkor tud mértéket is tartani.

Alkoholistává akkor válik az iszákos, amikor már

mértéktelenül sokat iszik minden alkalommal. Az

ivást nem képes abbahagyni. 

Az alkoholizmus olyan krónikus megbetegedés, ame-

lynek jellemzõje az ismételt és túlzott alkoholfo-

gyasztás, amely károsan befolyásolja az ivó ember

egészségét, munkaképességét, szociális, társadalmi és

gazdasági helyzetét. Ezen beteg függõ helyzetbe kerül

az alkoholtól. Miben áll ez a függõség? Nagyfokú és

állandó, vagy rendszeresen ismétlõdõ alkoholéhség,

amelyet szorongás, nyugtalanság kísér, amíg a beteg

italhoz nem jut.

A típusos, vagy közönséges részegségnek három

stádiuma van: 

I. stádium: kezdetben az ittas ember hangulata

emelkedik, közérzete javul. Az összes pszichés

mûveletei meggyorsulnak, de ítélõ és kombinatív

mûveletei felületesek. Magasabb gátlásaik kiesnek,

érzelmileg ingerlékenyebbek. Pulzusuk szapora,

légzésük gyorsul, bõvebb a vizeletkiválasztásuk. 

II. stádium: ez a depressio stádiuma. A szellemi

mûveletek lelassulnak, a figyelem romlik, a felfogás

gyengül. A gondolkodás vontatottá, a tájékozódás

hiányossá, a közérzet és a hangulat nyomottá válik.

Máskor az illetõ agresszív, kötekedõ, ingerlékeny,

beszéde akadozó, járása dülöngélõvé lesz. 

III. stádium: a tudat mindinkább elborul. A "tök-

részeg" aluszékonnyá válik, alvása mind mélyebb;

arca halvány, verejtékkel borított, légzése felületes,

izomzata elernyed, öntudatlan állapotba kerül. 

A részeg ember heveny alkoholmérgezésben szenved,

tehát segítségre szorul. Magára hagyva a súlyos

mérgezés következtében meg is halhat. Amennyiben

személyesen nem tudunk segíteni a betegnek, akkor

orvost vagy rendõrt kell hívnunk, hogy kijózanítóba

kerülhessen, s orvosi ellátáshoz jusson.

A gyomorban az alkohol eleinte fokozza a

savkiválasztást és ezzel elõsegíti az emésztést. Innen

az "étvágygerjesztõ" híre és az étkezéshez kapcsolódó

ivás hagyománya. A huzamos ideig tartó rendszeres,

vagy ritkább, de túlzott italozás már többnyire megtá-

madja a gyomor-nyálkahártyát, a nedvkiválasztás

csökken, krónikus gyomorhurut jön létre gyomortáji

fájdalommal, hasmenéssel, vagy székelési zavarokkal.

A magasabb rendû élõlények méregtelenítõ szervrend-

szere az alkoholt -meghatározott idõ alatt, bizonyos

mennyiségben- elbontja, hatástalanítja. Az embernél

ezt a szerepet a máj tölti be. A rendszeres, vagy nagy

mennyiségû alkohol elfogyasztását következés képen

elsõsorban a máj sínyli meg. Nagy részben az alko-

holizálásra vezethetõ vissza a súlyos

következményekkel járó, közismert májzsugorodás, a

májcirrhirosis.

A felszívódott alkohol azonban fõként a központi ide-

grendszerre hat. A kóros tünetek mértéke attól függ,

hogy az alkohol milyen töménységben kerül a

szervezetbe. A leggyakrabban tapasztalt alkoholos

eredetû elmegyógyászati megbetegedés az alkoholos

elbutulás. Többnyire lassan, fokozatosan alakul ki,

több éves, illetve évtizedes alkoholizálás eredménye

képen. A legelemibb, hétköznapi ismeretanyaga is

elvész a betegnek. E témával foglalkozó egyik sza-

kember jegyezte meg: "Ritkán ugyan, de láttam már

öreg alkoholistát, de öreg drog-fogyasztót még nem."

A leggyakoribb alkoholos elmezavar -az idült alko-

holizmus végállapotaként is jellemzett- életet is veszé-

lyeztetõ delirium trémensz. A kórképet az orvostu-

domány évszázadok óta ismeri. Jellemzõ tünetei: a

zavartság, az érzékszervi csalódások, amely még

egyéb tünetekkel, mint izzadás, szapora pulzus,

ingadozó vérnyomás és különösen durva végtag-

remegésekkel és mozgásrendezetlenségekkel jár. Az

enyhébb és súlyosabb lefolyású deliriumok-

különösen a máj, a vese, vagy a keringési szervek

megbetegedéseivel szövõdve -közvetlen életveszélyt

jelentenek.

Az alkoholizmus, az alkoholista beteg gyógyítása

fõleg nem orvosi, hanem társadalmi, munkaügyi, szo-

ciális és népegészségügyi feladat. Az alkoholista

beteg gyógyítására úgynevezett "egyedül üdvözítõ"

eljárás nincs birtokunkban. A beteg sorsát, jövõjét

sokszor az dönti el, hogy milyen családi, munkahelyi,

társadalmi közegben él, milyen az a szociális, kul-

turális, érzelmi környezet, amely a gyógyulási

szándékot megindította és visszavárja a beteget. 

A továbbiakban is jó egészséget kíván Önöknek:
Dr. Benedek Gábor
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AZ ORVOS ELMONDJA

Ki jobban

tûri, ki

rosszabbul,

de a

l e g t ö b b

á l l a t

n e h e z e n

viseli a

hirtelen jött

m e l e g e t .

Az állattartónak (ha gondos gazdaként akar eljárni)

oda kell figyelnie állatai naptól való megóvására. A

hõségtõl állataink is szenvednek, nemtörõdöm

tartás következtében a nagy melegben az állatok el

is pusztulhatnak. Az Orpheus Állatvédõ Egyesület

melegben alkalmazható javaslatai segítenek a prob-

lémák elkerülésében. 

Nyáron a hûvös levegõ fontosabb lehet négylábú

barátaink számára, mint egy védelmet nyújtó

kuckó. Gondoskodni kell arról, hogy állatunk nap-

szaktól függetlenül bármikor be tudjon húzódni az

árnyékba. Udvaron ez lehet egy füves talajon lévõ

fa árnyéka vagy egy zöld sövény, lakásban tartott

állat számára árnyékot adhat egy sötétítõ függöny

is.

Télen az itató befagyására kell ügyelnünk, nyáron

meg arra, hogy az sose fogyjon ki, mindig legyen

benne friss víz. Az életet adó nedvesség hamar

elpárolog, ezért kell a nagy itató, és annak rendsz-

eres töltése.

A sétáltatás fontos a házi kedvencek számára. Ezt

érdemes kora reggel és késõ este elvégezni. A

hûvösebb idõpontra beütemezett séták a gazdák

számára is jobban elviselhetõek. A legtöbb kutya

szeret úszni. Érdemes egy-egy nagyobb séta alka-

lmával felkeresni a kijelölt kutyaúsztatókat, hogy

négylábú barátaink is élvezhessék a nyarat.

A tûzõ napon tartózkodó kutya, macska is leéghet!

A leégés elsõsorban a fület, orrot, a talaj miatt a

tappancsokat érintheti. Nagyobb séták elõtt

használhatunk fényvédõ-leégés elleni krémeket. A

sétát lehetõleg ne a felforrósodott aszfalton, hanem

a füves talajon hajtsuk végre.

A réteken-erdõkben való séta alkalmával a toklás-

zok és bogáncsok is problémát jelenthetnek.

Könnyen bekerülhetnek a fülbe, befúródhatnak a

talppárnák közé és irritálhatják a bõrt, fájdalmat,

tályogot okozva. Az erdõben a vadász az úr. A

gazdátlannak látszó állatokat a mezõõrök puskával

kilõhetik. Érdemes a gazdáknak az erdõ színeitõl

eltérõ, jól látható ruházatot ölteniük a balesetek elk-

erülése érdekében. Soha ne engedjük kedvencünket

vadak után futkosni, mivel az erdõkben élõ vadak-

ban okozott károkat meg kell fizetnünk.

Az ablak probléma: évrõl évre sok ezer állat pusz-

tul el, mert a nyáron állandóan nyitva tartott

ablakokon át kizuhannak a magas épületekbõl. Ha

egyedül hagyja kedvencét nyitott ablaknál, legyen

az ablakon rács vagy háló, mely megakadályozza,

hogy egy elröppenõ madár vagy lepke után kapva

állataid kiessenek és súlyos sérüléseket

szerezzenek, elpusztuljanak, vagy elkóboroljanak.

Kedvenceinket gyakran szállítjuk gépkocsiban.

Nyáron egy-egy autóban akár ötven fok fölé is

emelkedhet a hõmérséklet. Mindig kapcsoljunk be

ventillátort, az ablakokon is engedjük befújni a lev-

egõt. Nyári melegben sem embertársaink, sem az

állatok nem bírják a meleget, ezért ne hagyjuk õket

bezárva az autóban.

Ha elõvigyázatosságunk ellenére kedvencünkön

hõguta jelentkezne, érdemes állatorvos segítségét

kérve határozottan cselekednünk: az állat magas

testhõmérsékletét le kell csökkenteni vizes boro-

gatással, a folyadékbevitelrõl gondoskodni kell. A

hõguta gyakran halálos, így a megelõzés jelentheti

az igazi megoldást. További hasznos tanácsok a

www.zug.hu Állatbarát Web Kuckóban

olvashatóak.

Orpheus Állatvédõ Egyesület

NEHEZEN VISELIK HÁZI KEDVENCEINK A TIKKASZTÓ
HÕSÉGET

AMIT A CSOMAGOLÁSI HULLADÉKOK SZELEKTÍV
GYÛJTÉSÉRÕL TUDNI KELL

Néhány hónapja
vihetjük el
településünkön
a csomagolási
hulladékokat a
s z e l e k t í v
gyûjtõkbe. De
tudjuk-e pon-
tosan, hogy mi
is a teendõnk? A

környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium nagy
hangsúlyt fektet arra, hogy a gyerekek már most hoz-
zászokjanak és természetesnek vegyék a szelektív hul-
ladékgyûjtést, amit nekünk felnõttként kell megtanul-
nunk. Három részes sorozatunkkal ehhez szeretnénk
segítséget nyújtani. A papír, a mûanyag, az üveg, az
alumínium és az italoskarton-doboz felhasználásáról,
gyûjtésérõl és hasznosításáról szóló, az
ÖKOPANNON kiadásában, az Országos Közoktatási
Intézet támogatásával megjelent cikkeket adunk
közre.

Mibõl készül a papír?
A papírt már több mint kétezer éve ismeri, készíti és

alkalmazza az emberiség. Fõ alapanyaga a növényi

rost, amelyet fából, gabonafélék szárából, egyes orszá-

gokban bambusznádból nyernek. A papírkészítés

titkát több mint fél évezreden át õrizték a kínaiak, míg

egy buddhista szerzetes megszökött az országból és

Koreában letelepedve elárulta a titkot. Innen jutott el

Japánba, majd a VII. században Indiába. Az arabok a

VIII. században ismerték meg a papírkészítés

tudományát a kínaiaktól, Egyiptomban pedig 900

körül honosodott meg.

A papírgyártás elsõ szakaszában a fát rostjaira bon-

tják. A beáztatott, majd lehántolt fából nyerik ki a ros-

tokat, amelyeket tisztítás, fehérítés és sûrítés után

rövid használati idejû papírok alapanyagaként

használnak (pl. újságpapír). A gép papírgyártást a

felöntéses technika alapozta meg. A síkszitás papír-

gyártó gép már nem merítette, hanem a szitára felülrõl

öntötte a papírpépet, így vég nélküli papírt volt képes

gyártani.

Magyarországon a leghíresebb papírgyárak Piszkén,

Budapesten, Diósgyõrben és Dunaújvárosban vannak.

(1976 óta gyártanak Dunaújvárosban csomagolópa-

pírt.)

Tudjuk, hogy a papír legnagyobb része fából készül és

ugyanakkor a fa, az erdõ Földünk tüdeje!

Mire használjuk a papírt?

Nagyon sokáig fõként írásos tárgyi és történelmi

emlékek megörökítésére használták, de ma már fontos

szerepet játszik az élet más területein is. Gondoljunk

csak a csomagolóanyagok széles skálájára, az írott és

nyomdai anyagok számtalan különbözõ formájára,

vagy akár fizetõeszközeinkre. 

A világ közel 9 milliárd lakója fejenként 50 kg papírt

használ fel évente. Ez a szám az iparilag fejlett orszá-

gok közül az USA-ban 340 kg/fõ/év, az EU-ban 170

kg/fõ/év, míg az iparilag fejletlen afrikai országok 1-2

kg/fõ/év érték átlagából adódik. Az elfogyasztott

papírmennyiségnek világviszonylatban mintegy 60-

70%-a válik másodlagos nyersanyaggá, azaz kerül

hasznosításra.

Hogyan gyûjtsük a papírt?
A papírhulladékot csak akkor tudják újra feldolgozni,

ha az nem szennyezett. Ezért a gyûjtõedényekbe nem

szabad bedobni a zsíros, olajos, étellel érintkezõ

papírt. A szelektív hulladékok közé tehetjük a

feleslegessé vált újságokat és szórólapokat, a régi tele-

fonkönyveket, a tiszta papírzacskókat, tojástartót, cso-

magolópapírokat. Ügyelni kell arra, hogy a szelektív

papírgyûjtõbe ne kerüljön fóliázott vagy más

mûanyaggal vagy fémmel kevert papír!!! Kivétel ez

alól az italos-karton-doboz; van olyan város, ahol a

papírok között gyûjtik.

Zsákos, vagy más néven házhoz menõ gyûjtés

esetében a papír csomagolási hulladék a száraz hul-

ladékok között gyûjtendõ.

Mi lesz a szelektíven begyûjtött papírral?
A hulladékválogatóban elõször szétválogatják, majd

bálázzák a különbözõ fajtájú (pl. kartonpapír, újságpa-

pír, papír csomagolások) papírokat. A bálákat vízzel

keverve pépesítik, majd a papírgyártás hagyományos

folyamatain keresztül félkész papírterméket (óriási

papírtekercsek) állítanak elõ. Ebbõl utána különbözõ

termékek készülhetnek, pl. csomagolópapír, vécépa-

pír, füzet, papírtáska, zsák, stb.

Tudta-e, hogy
- … a használt papírból készült "újságpapír"
gyártásához feleannyi energiára és negyedannyi vízre
van szükség, mint a fából készült új papíréhoz?
- … Kr. u. 105-ben Caj-Iun, a kínai császár egyik min-
isztere készített elõször papírt?
- … Magyarországon 1520 körül jelentek meg az elsõ
papírmalmok?

A következõ lapszámban a mûanyaggal és az üveggel
kapcsolatos hasznos információkat tesszük közzé.

BIZTOSÍTÁSI- ÉS HITELIRODA

INGYENES HITELÜGYINTÉZÉS!

-Biztosítások
-Lakáshitelek
-Fészekrakó program 
-Személyi hitelek 

-Euró, svájci frank, forint 
alapú személyi kölcsön

-Otthonszépítõ hitel

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

A Vécsey Károly Mûvelõdési Ház 
a nyári szünetben is várja a gyerekeket!

Minden hétköznap a nyitva tartási idõben lehet
Internetezni, csocsózni, ping-pongozni.

Nyári szünetben az Internet-használat 18 év
alatt csak 100 Ft/hét.

A hét napjain a következõ programokkal várjuk az
érdeklõdõket:

Hétfõ 9-18
Ingyenes számítógépes nap - fél órás 
váltásokkal

Kedd 9-17
Társasjáték nap 10-12 és 14-16 óra 
között

Szerda 9-17
Vetítés gyermekfilmek, ifjúsági filmek
- 14-16

Csütörtök 9-17
Kézmûves foglalkozás
10-12 vagy 14-16 (hetenként változik)

Péntek 9-18
Rajzfoglalkozás (minden héten kijelölt 
témával, a legszebb munkák augusztus
8-án kiállításra kerülnek)
14-17  Gyöngyszövés- tanuld meg te is! 

Minden héten Pénteken felhívás a következõ heti
programokról (konkrét filmcím, játszóház program,

rajzfoglalkozás témája)

A VÉCSEY KÁROLY
MÛVELÕDÉSI HÁZ 

NYÁRI PROGRAMJAI

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

SOLTI HÍRLAP
XV. évfolyam 5. szám

Solt város lapja ISSN 1419-1113 

Megjelenik: havonta 900 példányban 

Felelõs kiadó: 
Krausz Henrikné dr. jegyzõ 

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

Telefon: 78/486-123 Szerkesztés: POHI

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

Szalad az idõ… Lassan meglett a tíz osztályom, s

elmondhatom magamról, hogy tíz éve koptatom az

iskolák padját, az más kérdés, hogy eredményesen-e. A

tizedik osztály különleges, több szempontból is. Ezek

közül egyet ragadnék ki, talán a leggyászosabbat, az

egyes tantárgyaktól s az azokat tanító tanároktól való

búcsúzást.

Idén a földrajzra, s örök szenvedélyemre, a kémiára

került sor. A Kémia (így nagybetûvel, mint egy

létezõként megszemélyesítve) számomra nem egy

egyszerû tantárgy; Õ a minden: a fû, a fa, a virág, a nap,

a hold, a csillagok, azaz a Föld és az Ég, mely utóbbi

most e szavaimra szinte rám szakad. 

Tizenhárom éves korom óta fanatikus rajongója vagyok,

s így gondoltam, tisztes búcsút idézek hozzá, ilyen for-

mában:

Kémia! Ígérem, soha nem feledlek!

Négy éve ismerlek, négy éve kedvellek.

Periódusos rendszer, boldogságom árja,

Nyugtalan lelkem örök kánaánja.

Molekulakötések,

Hogy rólatok is szót ejtsek,

Molekuláim összetartottátok,

Rátok továbbá is számítok.

Polaritás-megállapítás,

Mi is lehetne más;

Szervetlen kémia gyöngye:

Elsõ elégtelenem ringó bölcsõje.

S ti, kedves számítások…

Belõletek sem lehet túl sok

Mondhatnám: sosem elég

Ha puska vagy a nyakam bírja még.

És végül, de nem utolsó sorban,

Szénhidrogének, ti jöttök a sorban.

Ennyi "C"-t és "H"-t még életemben nem írtam,

Jó jegy okozta mámorban sem sírtam.

Zárásként egy klasszikust idézek:

Savak, képletek, kísérletek, Isten véletek!

Joó Kinga

KÖNNYES BÚCSÚ KÉMIÁTÓL ÁLOM

SZOBOR VAGYOK

Ülök a parton, a naplementét nézem,

Egyszer csak arcodat látom meg a víz tükrében.

Leguggoltál mellém, megfogtad a vállam,

Gondolataid én egyszerre kitaláltam.

Közelebb hajoltál, s a fülembe súgtad,

Szeretlek én téged, életem bearanyoztad.

Válaszul neked ajkadhoz közeledve,

Szeretleket mondtam a szádra csókot lehelve.

Hanyatt dõltünk mindketten a zöld fûbe,

Megöleltél, s hûséget fogadtál mindörökre.

Ekkor felébredtem, s megértettem végre,

Gyönyörû volt ez az álom, de ennek már vége.

Németh Attila

Írónõnk e fogalmazását iskolai feladatként írta,
mely a tanár és az én véleményem szerint is olyan
jól sikerült, hogy a jeles érdemjegy mellett itt, a
Diákrovatban is teret adunk neki, annak ellenére,
hogy szerzõnõnk ezt nem nagyon pártolta. Szóval
Viki, csak bátran! :)
(Az említett szobor a kecskeméti Katona József
Színház elõtt álló, a névadóról készült alkotás.)

Szobor vagyok
Egy szép tavaszi nap reggelén hangos, fülsértõ

autódudálásra ébredtem. Hirtelen azt sem tudom

ki vagyok és hol vagyok. Ehhez még mindig nem

tudtam hozzászokni. Aztán rájövök, igen, Katona

József, és nyugi még mindig ugyanitt. A forgal-

mas út melletti parkban, a rólam elnevezett szín-

ház mellett és még mindig ugyanabban a nehéz

vasruhában. Hát igen, ez a nap is olyan, mint a

többi…

Kora hajnalban a közterület-fenntartók

megtisztítják a környezetem. Felszedik a szeme-

tet, lekaparják rólam a rágógumikat. Jó érzés egy

kicsit tisztábbnak lenni, de azért nem ér fel egy

fürdéssel. Ám ez az állapot nem tart sokáig.

Ahogy beindul az "élet" a városban egyre több

ember megy el mellettem, sajnos szinte minden

ember "kiejt" valamit a kezébõl: egy használt zse-

bkendõt vagy egy csokipapírt. Aztán 7 óra körül

gyülekezni kezdenek a diákok, de nem azért, hogy

a suli elõtt megbeszéljék a tegnap délutánt, hanem

hogy még egyszer elszívjanak egy szál cigarettát a

tanár elõl védelmet jelentõ takarásomban. Azt

hiszik nekem nincsenek érzéseim? Pedig igen,

majd' meg fulladok a büdös füstben, arról nem is

beszélve, hogy a "ruhám" is átveszi a szagot. 8-tól

2 óráig szinte teljesen üres az utca, mindenki

suliban vagy munkában, csak egy-két ember megy

el mellettem, de rám sem néznek, mintha ott sem

lennék. 2 után kezd megtelni a "parkom" és az

utca élettel. Kézenfogva sétáló, boldog párokat

látni mindenhol, csak én vagyok magányos.

Egyetlen vigaszom, ha jön az este. 7 óra körül

gyülekeznek az elegánsan felöltözött emberek az

esti elõadást várva a színház elõtt. Ezek az

emberek mûvészetre éheznek, kicsit saját magam

látom bennük. (Ám ahogy elnéztem, egyre

kevesebben érdeklõdnek a színház iránt.) Az

elõadás muzsikája kihallatszik, ekkor vagyok a

legboldogabb, úgy érzem újra élek.

Az elõadás végén az emberek boldogan, felsz-

abadultan jönnek ki az épületbõl, s úgy mennek

haza, hogy útközben a darabról beszélnek.

Már nagyon késõ van, és én is kezdek álmosodni,

bár az elalvás mindig nehezen megy a kispárnám

és a takaróm nélkül, és azt sem bánnám, ha a

közvilágítás kicsit kevesebb lenne.

Szûcs Viktória

Úgy érzem, minden embernek vannak döntései, cél-

jai. A törekvõbbek megpróbálják kihozni magukból

a legjobbat, de vannak, akiknek ez nem mindig sik-

erül.A lényeg, hogy : SOHA NE ADJUK FEL! Az

élet olyan, mint egy társasjáték...Néha kiszámíthatat-

lan. Sosem tudhatjuk biztosan, hogy hova kerülünk.

Lehet, hogy majd egyszer visszaesünk az elejére, de

az is lehet, hogy megpróbáltatások nélkül jutunk a

célhoz, ami azért elég ritka. Nem tudhatjuk elõre,

hogy mi lesz belõlünk.Pedig jó lenne, mert akkor

tudnánk, hogy mit csinálunk helyesen  és mit nem.

Ebben segíthet a család és segíthetenek a

barátok.Egy jó család a világ összes kincsénél többet

ér! Egy igaz barát pedig az élet nélkülözhetetlen

része.Nagyon örülök, hogy nekem mind a kettõ

megadatik! S kívánom ezt az örömöt mindenkinek,

hiszen ezek nélkül az élet sokkal üresebb

lenne.Talán majd sok év múlva , mikor "benõ a

fejem lágya" már másként fogom látni a

világot.Most egyenlõre maradok ugyanaz a vidám és

élettelteli olykor persze szomorú, de optimista

ember...

Böde Barbara Szabina

SOHA NE ADJUK FEL!

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

VÁROSÜZEMELTETÉSI
INTÉZMÉNY

KÖZLEMÉNYE
Tisztelt Lakosok!

Az önkormányzat tulajdonában lévõ

autóbusz bérleti díja az alábbiak szerint

változott:

- belföldre: 150 Ft + Áfa.

- külföldre: 150 Ft ( nincs Áfa).

***

A szeméttelep nyitvatartása:
Kedd, péntek : 8-16 

Szombat: 8-12

A szeméttelepre csak elkülönítetten

építési törmeléket és gallyakat szabad

bevinni.

***

A nemszigetelt villamos vezetékek alatti
gallyazást az idei évben a DÉMÁSZ RT.

végzi. A bejelentéseket hozzájuk kell

megtenni a 06-40/ 822-000 telefonszá-

mon.

Városüzemeltetési Intézmény

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

KOLLÁR FERENC
halálának 3. évfordulóján

Sohasem feledünk, mert nagyon
szerettünk. Jóságos lelked emléke itt él

közöttünk.

Szeretõ Felesége, Lányai, Fia, Feje,
Unokái és a Szülõk

EMLÉKEZÉS

HIRDESSEN ÖN IS A
SOLTI HÍRLAPBAN

20/915-8021
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"SZEZONVÉGZÕ"
A Solti FC labdarúgó szakosztályának záró vacsorájára

gyülekeztünk Révbérpusztán, sportvezetõk, játékosok, szpon-

zorok, törzsszurkolók. Rotyogott a birka, sült a malac, jókedvû

sportbarátok a befejezõdött fociszezon eseményeit elevenítették

fel, sikereket  és kudarcokat, a szép és potyagólokat. A vidám

arcokat nézve már a "vacsoravárásnál" látható volt hogy jó évet

zárt futballklub.

Szabó Sándor elnök köszöntõjében is ezt hallhattuk. A felnõtt

csapat az elvárásoknak megfelelõen a negyedik helyen végzett a

tabellán, a Kiskunfélegyháza, Izsák és Akasztó mögött, két nagy

rivális a Kiskõrös és Harta elõtt. A 30 mérkõzésen  16 gyõzelem,

7 döntetlen és 7 vereség született, 69-39 -as a gólkülömbség. Az

elnök  kiemelte hogy különösen a tavaszi forduló eredményeivel

és játékával volt elégedett, Bozsó György szakvezetõ irányításával

javult a játékfegyelem a csapatszellem. Az ifjúsági csapatról szól-

va  megemlítette hogy javult az edzéslátogatottság, tehetséges fiat-

alokkal bõvült Szente István edzõ játékos kerete, a tavaszi  tel-

jesítményen ez már érzékelhetõ volt. Hangsúlyozta annak

fontosságát, hogy nagy gondot kell fordítani az utánpótlás

nevelésre, minél több kiváló solti fiatal épülhessen be a felnõtt

csapatba. Az ifik  a 10. helyen végeztek a bajnokságban, 42 pon-

tot szereztek  92 lõtt és 55 kapott góllal.

Bozsó György vezetõedzõ kért szót, megköszönte játékosainak

a kiváló hozzáállást, mint mondta a szakmai értékelést egy késõb-

bi idõpontban játékosinak és a csapat vezetõinek  egy szûkebb kör-

ben  majd megtartja. Megköszönte a csapavezetõk, a szponzorok

segítségét, a szurkolók támogatását. 

Kerti István a csapat mecénása néhány mondatban már a

jövõrõl beszélt köszöntõjében. Továbbiakban is számít a jelenlegi

játékosállományra és a vezetõedzõre.

Az elérendõ célként a felnõtt csapatnak a dobogó valamelyik fokát

jelölte meg, ígéretet tett maga és szponzortársai nevében hogy

ehhez továbbra is biztosítják a feltételeket, néhány  meghatározó

játékos igazolásának lehetõségérõl is említést tett. Várhatóan az

õsszel elõrelépés lesz az öltözõ beruházással kapcsolatban is.

Ezután a pincesor szakácsainak remekeit élvezhettük, a jó

hangulat fokozásáról a pincesor alkalmi zenekara Bedei Pali

prímás vezetésével gondoskodott.

Jóllakottan tudósított: Jónás Zoltán

TÁRSASÁGI ROVAT
Tisztelt Olvasók! 

Továbbra is várjuk az Önök fényképeit újszülöttekrõl, születésnapokról, ifjú házasokról, ezüst- és 
aranylakodalmakról, osztálytalálkozókról és minden 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

A Solti Mazsorettek a
Kiskunfélegyházán

megrendezett Mazsorett
Fesztiválon szerepeltek

szép eredménnyel. 
Tavitündérek: Szabó

Renáta, Papp Timea, Õrsi
Rita, Pintér Katalin,

Lehóczki Luca, Rohoska
Rita, Pálfi Nóra, Oleva

Fanni, Jónás Peggi,
Ambrus Melinda, Farkas

Dorina, Harmos Luca,
Maráci Dorina, Sánta

Renáta

SOLTI FC HÍREI

JUDO:

Befejezõdtek, a különbözõ korcsoportoknak március elejétõl

tartó, 2006. évi Diákolimpia országos döntõi. A Solti Atlétikai

Club judo versenyzõi szép eredményeket értek el, aranyérembõl

kettõt is nyertek, ami egy szezonon belül, eddig még, nem for-

dult elõ az egyesület történetében.

Versenyek:
Május 20. Domaszék, Diák "C" Diákolimpia:

Soltról három fiú indult a versenyen Komjáti Krisztián (-33 kg),

élete elsõ országos versenyén 4 gyõzelemmel szerezte meg az 1.

helyet, míg Németh Norbert (- 30 kg) és Deli Zsolt (- 42 kg)

kiestek.

Május 27. Baja, Serdülõ "B" Diákolimpia:
A Solti AC versenyzõi közül kilenc fõ indult ezen a versenyen,

közülük Madár Ádám (- 63 kg) minden mérkõzését ipponnal

nyerve, magabiztosan szerezte meg az 1. helyet és ezzel a

Diákolimpiai Bajnok címet, ami az elõzõ évek ezüstérmei után

sikerült. Ebben a súlycsoportban Fodor Tamás szerezte meg a 2.

helyet.

3. helyet Rostás Róbert (- 52 kg) és Rácz Kristóf (- 57 kg) értek

el, míg Miskolczi Tamás (- 63 kg) 4., Vajda András (- 36 kg),

Szabó József (- 40 kg) és Péter László (- 48 kg) 7. helyezést

értek el.

Nitsch József elnök

Mosoly Csoport
Papp Dóra

Rohoska Zita
Maráci Réka
Jónás Léna

Sánta Barbara
Tóth Zita

Vízi Zsófia
Döbrentei Kamilla
Persóczki Blanka
Kovács Kornélia

Bognár Enikõ
Bognár Fanni
Majer Kinga

Kovács Alexa
Krepsz Ivett

Móricz Zsuzsanna
Markó Nikolett

Szûcs Anita

Varga Viktorkát 1 éves születésnap-
ja alkalmából szeretettel köszönti

Laci papa és Margit mama

Paréj Anita május 18-én ünnepelte 17.
születésnapját és mostanában névnapját.

Ez alkalomból köszöntik õt szülei és
testvérei Adrienn, Zsoltika és Réka

30 éves osztálytalálkozott
tartottak

Balról-jobbra
Felsõ sor: Rehány Lajos,

Mucsi Erika, Joó
Erzsébet, Béres Beáta,
Orbán István, Szívós

Lajos
Alsó sor: Bognár Ágnes,

Paréj Judit, Kun Brigitta,
Halászfi Lídia, Halászfi
Éfa, Ballai Béláné és Dr.

Ballai Béla osztá-
lyfõnökok, Koós Aranka,

Balog Etelka

Két aranyérem a Diákolimpián!
SOLTI ATLÉTIKAI CLUB HÍREI


