Az Önkormányzat lapja

XV. évfolyam 6. szám Ára: 125,- Ft

AUGUSZTUS 20-I VÁROSI SZENT ISTVÁN NAP A DUNA-PARTON
Augusztus 20-a az egyik legõsibb magyar ünnep, államalapító királyunk,
Szent István király ünnepének napja, mely régi hagyományokra tekint vissza. Ez a nap a keresztény magyar államalapítás, a magyar állam fennállásának emléknapja. Hagyományainkhoz híven idén is a Duna parton rendeztük meg városunk nagyszabású rendezvényét.
A kora reggeli óráktól kezdve gyülekeztek a fõzõverseny résztvevõi,
nézelõdõ emberek, akiknek létszáma a délutáni órákra már több ezerre
duzzadt. A délelõtt folyamán baráti társaságok és civil szervezetek fõztek,
majd az elkészült finom ételeket a közönség örömére feltálalták.
Ingyenes motorcsónakázás, kocsikázás pónikon nagy népszerûségnek
örvendett a közönség körében, továbbá a Fabula bábszínház szórakoztatta
a kicsiket és nagyokat egyaránt már 10 órai kezdettel. Nem maradhatott el
az ugrálóvár kipróbálása és a kirakodóvásár megtekintése sem.
A Solti Polgárõr Egyesület tagjai egész nap fáradhatatlanul irányították a
forgalmat. A délutáni órákra megteltek a parkolók.
A bemutatók sorát az Állampusztai Országos Büntetésvégrehajtási Intézet
Akció Csoportja kezdte, majd Kelemen László VB ezüstérmes és Hazafi
Imre EB bronzérmes szkanderbemutatóját láthattuk. Vezetésükkel az esti
órákban szkanderversenyt is rendeztünk. A legerõsebbek emlékkupát kaptak. A solti Tûzoltó Egyesület bemutatója elõtt Kunsági Ferenc Kalocsa
város tûzoltóparancsnoka ünnepélyes keretek között adta át Gál József polgármester úrnak és Kerti Istvánnak a Tûzoltó Egyesület elnökének az új
solti tûzoltóautót, melyet Kalocsa városától kaptunk.
A Solti AC Judo Egyesület látványos mûsora nagy sikert aratott. Õket a
színpadi fellépõk követték. Hagyományoknak megfelelõen elsõsorban
helyi csoportok, egyesületek léptek fel, akik már hónapok óta készültek
városunk legnagyobb rendezvényére. Fellépõink: Duna-menti
Citerazenekar, Solti Petõfi Nyugdíjas Egyesület Citerazenekara, Solti
Mazsorett Csoport négy csoportja. Délutáni sztárvendégünk a
Groovehouse volt.
Szintén évek óta hagyomány, hogy erdélyi testvérvárosunk küldöttei is
megtisztelik rendezvényünket. Idei évben a Csíkdánfalvi Fúvószenekar
tagjai látogattak el hozzánk. A nap folyamán több alkalommal hallgathattuk térzenéjüket, majd kora este az Ünnepi köszöntõt megelõzve a zenekar
játszotta el a magyar és a székely himnuszt. Gál József polgármester úr
ünnepi köszöntõje után Czár Iván katolikus plébános úr és Kovács István
református lelkész úr áldotta meg az új kenyeret. Ezt követõen kerültek
átadásra a különbözõ versenyek emléklapjai, kupái, melyet személyesen
Gál József polgármester úr nyújtott át minden egyes helyezettnek. Ezt
követõen az égre szegeztük tekintetünket, hiszen megkezdõdött a légibemutató.
A vasmadarak bemutatója után esti fellépõink következtek: Solt Város
Baráti Kör Revü Tánccsoportja, Orchidea Táncklub, Latin táncbemutató Nyíri Nikolett, Ladányi Mariann, Lovas Viktor, Takács Ákos elõadásában.
A Margaréta Néptáncegyüttes és a Solti Aranykulcs Mazsorett Csoport
tagjai felejthetetlen élményt nyújtottak látványos koreográfiáikkal.
Esti sztárvendégeink igen csak felfûtötték hangulatunkat. Karibi táncosok
fergeteges show-ját láthattuk, akiknek a közönséget is sikerült táncra
csábítani.
A tûzijáték elõtt váratlanul viharos szél támadt, mely a színpadi berendezést és a sátrakat sem kímélte. A vihar miatt a rendezõség biztonsági
okokból a tûzijáték elhalasztása mellett döntött, majd az áramkimaradás
miatt is ez a döntés végleges maradt. Ez volt az oka, hogy az esti strandbálon a NEOMIX zenekar sem léphetett színpadra.
Mindemellett felejthetetlen napot tölthettek el együtt, akik ellátogattak a
Duna partra. Egyesületek bemutatói, ínyenc ételek és látványos színpadi
mûsorok fogadták a nézõket. Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hogy
nálunk csak a szél és csak este zavarta meg az ünnepélyt. A több ezres
közönség tapsa és ovációja számos csapat jutalma volt. A fellépõk és a
szervezõk számára ennél nagyobb elismerést elképzelni sem lehet.
Farkas Beáta

RÉGÉSZETI ÁSATÁSOK
TÉTELHEGYEN

A Tételhegyrõl készült légi felvételen jól látszanak egy erõdítés körvonalai. Ez irányította a régészek figyelmét a területre és kezdték el az
ásatásokat, aminek során számos ígéretes leletre bukkantak. A feltárások vezetõjének, dr. Szentpéteri Józsefnek a beszámolója alapján
készült cikkünk a Z 5. oldalon található.
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AUGUSZTUS 20-I
VERSENYEREDMÉNYEK

SZENT ISTVÁN NAPI
SPORTVERSENYEK EREDMÉNYEI

AZ ÉV JÓ
SPORTOLÓJA

Kispályás labdarúgás
Nyolc csapat részvételével zajlott a torna
a futballpályán.
I. Helyezett: TÜZOLTÓK
A csapat névsora: Homó József, Kerti
stván, Kövesi János, Jónás Zoltán,
Papp Béla, Futó László, László András és
fia, Miskovitz Bálint és fia
II. Helyezett: ANTI-FF /Dunaújváros/
III. Helyezett: Petõfi-telep FC és az
OLDALSÓ /Baja/

Évek óta visszatérõ hagyomány az év
jó sportolója díj kiosztása is ezen az
ünnepen. Olyan fiatalok kapják, akik
valamilyen sportágban országos eredményt értek el. Ebben az évben a Solti
AC három sportolójának adta át Gál
József polgármester úr az elismerõ
címmel járó oklevelet és kupát.
Szilágyi Brigitta- 2006. Felnõtt II.
Osztályú Egyéni Országos Bajnokság
I. helyezett (63-kg-os súlycsoportban),
Felnõtt III. Osztályú Egyéni Magyar
Bajnokság I. helyezett
Komjáti Krisztián- 2006. Diákolimpia
Bajnokság I. helyezett (37-kg-os súlycsoportban)
Madár Ádám- 2006. Országos Egyéni
Bajnokság I. helyezett (58-kg-os súlycsoportban), Diákolimpia Bajnokság I.
helyezett
A sportolók edzõje Szabó Sándor a
Solti AC szakosztályvezetõje, aki évek
óta sikeresen készíti fel tanítványait az
országos versenyekre.
Gratulálunk, és további sikereket kívánunk!

Páros teniszverseny
Öt páros versenyzett, a párosítást sorsolással döntötték el.
I. Helyezett:
Kövesi János Németh Lajos
II. Helyezett:
Piezarka Lajos Örsi Sándor
III. Helyezett:
Bajnok Lajos ifj. Nagy Károly

SZ & J LIKÕR KFT.
KIS- ÉS NAGYKERESKEDÉS

NYITVA TARTÁS:
hétfõ - péntek 7.30 - 17.00
szombat 8.00 - 13.00

Solt, Földvári út 18-20. (Gumis Mûhellyel szemben)
Tel/fax: (06-78)588-100, 588-101

HEINEKKEN PARTYHORDÓ
KAPHATÓ!
ÚJ SÖRVÁLASZTÉKKAL
VÁRJUK ÖNÖKET!
HÛTÕKOCSI BÉRELHETÕ!

ZÖLDKÁRTYA

(benzin és diesel)
MÛSZAKI VIZSGÁRA
felkészítés rövid határidõvel!
Szellák
Szerviz

Solt, Árnyas u. 34.
06-30)62-10-731

AUTÓSZERELÕT FELVESZEK!

FÕZÕVERSENY
A fõzõk mindegyike kapott a nevezéskor
egy pólót, melyet "Szent István Napi
Városi Fõzõverseny 2006." felirat
díszített.
A zsûri külön sátorban értékelte a beadott
ételeket, amelyek mellett zárt borítékban
szerepelt a fõzõ sorszáma, amelyet a
nevezéskor
kapott.
A
sorszám
egyeztetése után derült ki, hogy kiknek
sikerült ezen a napon a legjobb ételeket
fõzni. A zsûri elnöke Kovács János alpolgármester úr volt, aki értékelte is a
versenyt a színpadon.
Helyezések:
1.
Tóth Imre - kakaspörkölt
2.
Némedi Sándor- birkapörkölt
3.
Suhajda János- marhapörkölt
Különdíj: Pék István- pincepörkölt
SZKANDERVERSENY
Az idei évben újabb versenyszámmal
bõvült rendezvényünk. A szkanderversenyt Kelemen László VB ezüstérmes
és Hazafi Imre EB bronzérmes szkanderversenyzõk felügyelték és bonyolították.
A verseny két kategóriában zajlott.
I. Kategória gyõztese: Tóth Attila
II. Kategória gyõztese: Molnár Tamás

HOMOKVÁRÉPÍTÕ VERSENY
A Duna-part kiváló adottságainak és a jó
idõnek köszönhetõen idén is megrendeztük a homokvárépítõ versenyt két
kategóriában.
I. korcsoport
Helyezettek:
I. Karakai Blanka és Karakai Dani
II. Ivanics Gyula és Nánai Levente
III. Molnár Gergõ és Szabó Gábor
II. korcsoport
Helyezettek:
I. Béres Andrea, Bocskai Anett és
Mayer Kristóf
II. Pásztor Viktor
III. Tóth Gréta és Tóth Szilvia
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KÉPVISELÕ-TESTÜLETI ÜLÉS - JÚLIUS 21.
A Köztársaság Elnöke a helyi önkormányzati
általános választásokat 2006. október 1.
napjára tûzte ki. A választási eljárásról szóló
törvény rendelkezései szerint a helyi választási
bizottság három tagját és szükséges számban
póttagokat a képviselõ-testület az önkormányzati képviselõk és polgármesterek
általános választásának kitûzését követõen,
legkésõbb a szavazás napja elõtti 51. napon
választja meg. A személyükre a helyi
választási iroda vezetõje, azaz a jegyzõ tesz
indítványt. A választott szervek választott tagjainak megbízatása a következõ általános
választásra létrehozott választási bizottság
alakuló üléséig tart. A választási bizottság tagjai a polgármester elõtt esküt tesznek. A
választási bizottság alakuló ülést tart, melyen a
választott tagok közül megválasztja elnökét és
helyettesét.
Helyi Választási Bizottság tagjai: Pék
Istvánné,
Kerti Lajos Istvánné, Dr.
Ballai Béla György
Helyi Választási Bizottság póttagjai:
Rozmanitz István Mártonné, Vörös Béláné
A kisebbségi önkormányzati képviselõk
választásáról, valamint a nemzeti és etnikai
kisebbségekre vonatkozó egyes törvények
módosításáról szóló 2005. évi CXIV. törvény
értelmében a kisebbségi önkormányzati
választást akkor tûzi ki a helyi választási
bizottság, ha a településen az adott kisebbség
választói jegyzékében szereplõ kisebbségi
választópolgárok
száma
a
választás
kitûzésének napján eléri a 30 fõt. Solt város
vonatkozásában a cigány kisebbségi választás
kitûzésének a feltétele fennáll.
A helyi választási iroda vezetõjének a kisebbségi önkormányzati képviselõk választásán a
szavazásra az önkormányzati választásoktól
eltérõ - az egész településre vonatkozó szavazókört kell kialakítania, valamint
pótlólag javaslatot kell tennie a szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztására. A
szavazatszámláló bizottság tagja a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek
választásán választójoggal rendelkezõ személy
lehet. A kisebbségi jelölõ szervezet a szavazatszámláló bizottságba nem bízhat meg tagot. A
törvény rendelkezése szerint a szavazatszámláló bizottság legalább öt tagból áll. A
szavazatszámláló bizottság az alakuló ülésen a
választott tagok közül megválasztja az elnököt
és annak helyettesét.
KISEBBSÉGI SZAVAZÓKÖR Székhelye és
címe: Mûvelõdési Ház Solt, Aranykulcs tér 6.
Tagjai: Laki Andrásné, Erõs Anita, Fábiánné
Hollósi Éva, Komjáti Istvánné, Pitrik
Mihályné
Póttagok:
Hegedûs Józsefné, Görgényi
Istvánné, káveczki Pálné
Képviselõ-testület korábban döntött pályázat
benyújtásáról a szélessávú hálózat megvalósítása érdekében. Az önkormányzat a
maximálisan elnyerhetõ 250.000.000 Ft támogatást megkapta.
A közbeszerzési eljárásban az ajánlattételi
határidõ július 18-a volt. A közbeszerzési
dokumentációt két cég vásárolta meg. Az
eljárás eredményes volt. A pályázatot 1 cég
nyújtotta be, így a nyertes ajánlattevõ a Sagem
Magyarország Kft. lett. A hálózat telefon,
kábeltévé és internet szolgáltatás nyújtására
egyaránt alkalmas lesz. A cég a rendszer teljes
üzemeltetésére rendelkezik jogosultsággal, így
lehetséges a teljes körû szolgáltatás nyújtása.
A szélessávú hálózat kiépítésének befejezési
idõpontja 2007. szeptember 30. napja.
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
Az ajánlatkérõ neve és címe: Solt Város Önkormányzata (6320 Solt, Béke tér 1.)
A közbeszerzés tárgya és mennyisége:
Szélessávú hálózat kiépítése Solt Városában.
Solt városa szélessávú internet szolgáltatás
bevezetését szeretné elérni a város csaknem

teljes területén. A projekt feladata az ehhez
szükséges optikai gerinchálózat megépítése, és
annak csatlakoztatása az országos gerinchálózathoz, és a várost lefedõ optikai-koaxiális elosztóhálózat kiépítése. Így a kialakuló
infrastruktúrán adott lesz a lehetõsége a szélessávú internet elérésének, amely eljut a város
lakosságának döntõ részéhez, a nyilvános hozzáférési pontokhoz és a közintézményekhez.
A választott eljárás fajtája: Nyílt
Az ellenszolgáltatás összege (egységre vetítetten is): Nettó 309.250.000,- Ft.
A benyújtott ajánlatok száma: 1
Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevõ neve, címe, az ellenszolgáltatás összege
és ajánlata kiválasztásának indokai: Sagem
Magyarország Kft. (1045 Budapest, Istvántelki
út 8.)
Hivatkozás az eljárást megindító, illetõleg
meghirdetõ hirdetményre és közzétételének
napja: a közbeszerzési eljárást megindító
részvételi felhívás a Közbeszerzési Értesítõ
2006. május 29-én közzétett számában,
11634/2006. szám alatt jelent meg.
Az eredményhirdetés idõpontja: 2006. július
24. 10.00 óra
Az összegzés elkészítésének idõpontja: 2006.
július 21.
A Képviselõ-testület júniusi ülésén a korábban
megkezdett, de abbamaradt sportöltözõ befejezésérõl döntött. A közbeszerzési eljárás
során az ajánlattételi felhívást 4 cég részére
küldte meg az önkormányzat. A meghívásos
közbeszerzési eljárás eredményes volt. Az
ajánlatát 3 cég nyújtotta be, melybõl két ajánlat hiánypótlás nem teljesítése miatt érvénytelen volt. A nyertes ajánlattevõ a Somogyi és
Társa Kft. A sportöltözõ építésének befejezése
nagy beruházás, így szükség van egy felelõs
kivitelezõre. Elmondta, egyetlen vállalkozó
sem kereste meg õt azért, hogy felajánlja a
segítségét. A korábbi megoldással az volt a
probléma, hogy az esetleges hibás munkáért
egyetlen vállalkozó sem vállalta a felelõsséget,
így a hibák kijavítása az önkormányzatot terhelte. A Labdarúgó Szövetség nem engedi a
csapatot indulni a ligában, ha az öltözõ építése
nem fejezõdik be. Az öltözõ építésének
továbbfolytatásához most valósultak meg a
feltételek.
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
Az ajánlatkérõ neve és címe: Solt Város Önkormányzata (6320 Solt, Béke tér 1.)
A közbeszerzés tárgya és mennyisége:
Sportöltözõ építésének befejezése, 283,77 m2
alapterületû öltözõ és 45,65 m2 terasz
A választott eljárás fajtája: meghívásos
Eredményes volt-e az eljárás: Igen
Az ellenszolgáltatás összege (egységre vetítetten is): Nettó 16.500.000
A benyújtott ajánlatok száma: 3
Az érvénytelen ajánlatot tevõk neve, címe és
az érvénytelenség indoka:
SOLTÚT Kft. 6320 Solt, Kecskeméti út 34.
Hiánypótlást nem teljesítette.
Hírös Építõmûhely Kft. 6000 Kecskemét,
Mátyás kir. út 38.
Hiánypótlást nem teljesítette.
Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevõ neve, címe, az ellenszolgáltatás összege
és ajánlata kiválasztásának indokai: Somogyi
és Társa Kft. 6000, Kecskemét, Tatár sor 6.,
Ellenszolgáltatás összege: 19.800.000,
Kiválasztásának indoka: Egyedül nyújtott be
érvényes ajánlatot.
Hivatkozás az eljárást megindító, illetõleg
meghirdetõ hirdetményre és közzétételének
napja: Ajánlati felhívás megküldésének napja:
2006. 06. 29.
Az eredményhirdetés idõpontja: 2006. július
21. 10.00 óra
Az összegzés elkészítésének idõpontja: 2006.
július 21.
Dr. ifj. Balás László azzal a kéréssel fordult a
Képviselõ-testülethez, hogy az önkormányzat

Tisztelt Lakos!

tulajdonában lévõ 1043 helyrajzi számú 368 Tisztelettel meghívom Önt és hozzátartozóit
m2 területû, a Fûzvölgyi csatorna partján talál2006. szeptember 4-én
ható ingatlant szeretné megvásárolni, illetve ha
(hétfõ) délután 16.00 órakor
az önkormányzat a kérdéses ingatlant nem
A SZENNYVÍZCSATORNA
kívánja eladni, úgy azt bérbe venné. Az ingatÜNNEPÉLYES
lan a focipálya alatt, a régi vasúti nyomvonal
és a Fûzvölgyi csatorna találkozásánál van. A
ALAPKÕ LETÉTELÉRE.
jelenleg érvényes településrendezési terv ezt az
Helye:
ingatlant és környezetét is védõerdõ
az 51. számú fõút mellett lévõ református
telepítésére szánja. Tekintettel arra, hogy a parókia és a varroda közötti terület (Hajnal
Képviselõ-testület már döntött az országos
utca eleje).
közutak hosszútávon kialakítandó nyomvonAz alapkõ letételt követõen a helyszínen
alairól, melynek következtében a jelenlegi renfelállított információs sátorban a
dezési tervhez képest változás lesz, e szennyvízcsatorna kivitelezõi tájékoztatást
helyzetben a kért ingatlan eladása nem javasol- adnak a beruházás tervezett ütemérõl, azaz
ható. Így az ingatlan haszonbérlet útján történõ
a település mely részén, mikor indul el, és
hasznosítása lehetséges.
várhatóan mikor fejezõdik be a beruházás.
Képviselõ-testület úgy döntött, hogy a tulajEzen kívül az Önöket érintõ
donában lévõ 1403 hrsz., 358 m2 területû szennyvízcsatorna beruházáshoz kapcsolódó
ingatlanát nem idegeníti el, azt haszonbérbe
kérdéseikre kaphatnak választ.
adás útján hasznosítja. A bérbeadás feltételei:
Kérem fogadja el meghívásomat.
az ingatlan határozott idõre, 5 évre adható haszonbérbe. Az éves bérleti díj 967 Ft, melyet
Gál József
erre az évre idõarányosan kell kiszámítani, a
polgármester
haszonbérleti szerzõdés keltétõl az év végéig
terjedõ idõszakra. A bérleti díjat évente az
infláció mértékével korrigálni kell, és a bérleti
díjat minden év szeptember 30-ig kell megfizetni. A bérelt ingatlan után a jogszabályoknak megfelelõ adót és egyéb terhet a haszonbérlõ fizeti. A bérleményen csak a bérbeadó
hozzájárulásával és az építésügyi jogszabályok
betartásával lehet ideiglenes jellegû gazdasági
épületet
létesíteni,
a
haszonbérlet
megszûnésével a haszonbérlõ kártalanítás
nélkül köteles az ideiglenes építményt elbontani és elszállítani. A haszonbérbeadó a bérleti
jogviszonyt állami vagy önkormányzati érdekbõl bármikor felmondhatja a zöld kár
megtérítése mellett. A haszonbérlõ az ingatlant
köteles a jó gazda gondosságával gondozni.

A SOLTI HÍRLAP
KÜLÖNSZÁMMAL
JELENIK MEG

SZEPTEMBER

Az Aranykulcs Mazsorett Csoport nevében a
csoport vezetõje, Véginé Vajda Judit kérelemmel fordult a testülethez. Kérelmében elõadta,
hogy a mazsorett csoport augusztusban két
alkalommal képviseli az országot és a várost
nemzetközi fesztiválon. A csoport meghívást
kapott Olaszországba és Lengyelországba.
Mindkét helyszínen biztosítják az étkezést
részben és a szállást, a csoportnak pedig az
útiköltséget kell viselnie. Mivel egy-egy ilyen
utazás a szülõkre nagy terhet ró, kérte a
Képviselõ-testületet, hogy mindkét utat
200.000 - 200.000 Ft-tal szíveskedjen támogatni. A 2006-os évre a mazsorett csoport már
kapott 200.000 Ft támogatást. A testület úgy
döntött, hogy a Solti Aranykulcs Mazsorett
Csoport külföldi fellépéseihez a 2006. évi költségvetés terhére az alábbiak szerint támogatást
nyújt:
a 2006. augusztus 5. és 13. közötti, olaszországi fellépéshez 100.000 Ft-tal, továbbá a 2006.
augusztus 24. és 27. közötti, lengyelországi
fellépéshez 100.000 Ft-tal, azaz összesen
200.000 Ft-tal járul hozzá.
Solti Futball Club képviseletében Kiliti István
és Kerti István azzal a kéréssel fordultak az
önkormányzathoz, hogy az önkormányzat
támogatást nyújtson a csapat részére. A támogatásra a futballcsapat bajnokságba történõ
nevezéséhez lenne szükségük. Solti FC a
2006-os évben 1.000.000 Ft támogatást kapott,
de az önkormányzattól korábban kapott támogatás már sajnos elfogyott. Képviselõjük
tájékoztatta a képviselõket, hogy a magas
nevezési díj, a drágább játékengedélyek, a
játékvezetõi díjak, a futball-cipõk és labdák
költségei, továbbá a - korábban ingyenes sportorvosi díj miatt a klubnak rengeteg
kiadása van, amihez a Képviselõ-testület támogatását kérik. Képviselõ-testület 2006. augusztus hónapban 150.000 Ft-tal, szeptember
hónapban pedig 140.000 Ft-tal támogatja a
Solti Futball Clubot.

HÓNAPBAN
AZ ÖNKORMÁNYZATI
KÉPVISELÕ- ÉS
POLGÁRMESTER
JELÖLTEK
BEMUTATKOZÁSÁVAL
*****
VÁRJUK ÍRÁSAIKAT,
HIRDETÉSEIKET.
Szerkesztõségi anyagok,
hirdetések leadásának helye:
Solt, Liget utca 5.
(Posta melletti kis köz)

Telefon: 20/915-8021
TISZTELT
KÉPVISELÕ JELÖLT!
A Solti Hírlap hasábjain a 2006. évi Önkormányzati Választáson induló képviselõ
jelölteknek lehetõséget adunk a bemutatkozásra.
Mindenkinek
egyenlõ
feltételeket
biztosítunk,
melyek
a
következõk:
Minden jelöltnek 1/6-od oldal áll a rendelkezésére. Kérjük, hogy szíveskedjen egy
igazolványképet hozni, valamint egy bemutatkozást, amelyben személyi adatai, iskolai
végzettsége, foglalkozása és az elkövetkezõ
négy évre vonatkozó rövid elképzelése is
szerepel.
Ennek terjedelme: számítógéppel, 12-es
betûnagysággal 10 sor, Times Roman betûtípussal, hagyományos írógéppel 13 sor.
Leadási határidõ:
2006. szeptember 10. 16.00 óra.
Az ezután érkezõ bemutatkozásoknak nem
tudunk helyet adni.
Kérjük a bemutatkozó anyagot a Solti Hírlap
szerkesztõségében (Vécsey könyvtár)
szíveskedjen leadni, ennek költsége 2000.Ft, melyet kérünk ugyanott befizetni.
Tisztelettel:
a Szerkesztõség

Solti

Hírlap
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
HELYI ÖNKORMÁNYZATI
VÁLASZTÁS
2006. október 1-jén települési önkormányzati
képviselõk és polgármester, megyei közgyûlés tagjainak, valamint a cigány kisebbségi önkormányzati képviselõk választására kerül sor.
Solt városában a helyi önkormányzati képviselõk és
polgármesterek választásáról szóló törvény szerint a
képviselõk száma 13. Jelöltet ajánlani az ajánlószelvény kitöltésével és a jelöltnek vagy a megbízottjának történõ átadásával lehet. Egy választópolgár csak egy jelöltet ajánlhat. Jelöltet ajánlani 2006.
szeptember 8-án 16 óráig lehet. Képviselõjelölt az,
akit a választópolgárok legalább 1%-a jelöltnek
ajánlott. A jelöléshez Solton 57 választópolgár ajánlása szükséges. Polgármesterjelölt az, akit a
település választópolgárainak legalább 3 %-a jelöltnek ajánlott. A jelöléshez Solton 170 választópolgár
ajánlása szükséges.
A jelöltet, illetõleg listát állító jelölõ szervezet,
illetõleg a független jelölt legkésõbb 2006. szeptember 22-én 16 óráig jelentheti be a választási bizottságokba megbízott tagjait. A kisebbségi jelölõ
szervezet a szavazatszámláló bizottságba nem
bízhat meg tagot, azonban a helyi választási
bizottság ülésein a kisebbségi jelölõ szervezet megbízottja a saját kisebbségével kapcsolatos döntések
meghozatalában teljes jogú tagként részt vehet.
Solt Város Képviselõ-testülete megválasztotta a
helyi választási bizottság tagjait:
Pék Istvánné, elnök, Dr. Ballai Béla György
elnökhelyettes, Kerti Lajos Istvánné, tag.
Solt városban a cigány kisebbség választói
jegyzékbe 388 választópolgár kérte a felvételét,
ezért a helyi választási bizottság 2006. október 1.
napjára kitûzte a cigány kisebbségi önkormányzati
képviselõk választását. A kisebbségi szavazókör
helye: Solt, Mûvelõdési Ház ( Aranykulcs tér 6. ). A
választás napján a cigány kisebbségi választójogi
névjegyzéken szereplõ választópolgárok reggel 6
órától 19 óráig szavazhatnak az önálló szavazókörben.
A 2006. október 1-i választásra igazolást személyesen, vagy meghatalmazott útján 2006. szeptember
29-én 16 óráig, ajánlott levélben 2006. szeptember
26. napjáig lehet kérni a helyi választási iroda
vezetõjétõl. Igazolást az a választópolgár kérhet, aki
a választás kitûzésének napját megelõzõen létesített
(2006. július 11.) tartózkodási helyet és legalább a
választás napjáig érvényes tartózkodási hellyel is
rendelkezik a településen.
Választási kampányt folytatni 2006. szeptember 30án 00 órától október 1-én 19 óráig tilos. A választási
eljárásról szóló törvényben meghatározottak szerint
a plakátot az, aki elhelyezte, vagy akinek érdekében
elhelyezték 2006. október 31-ig köteles eltávolítani.
A helyi választási bizottság a szavazatszámláló
bizottságok jegyzõkönyvei alapján 2006. október 2ig összesíti a szavazatokat és megállapítja a
választási
eredményt.
A
szavazóköri
jegyzõkönyvek egy példánya a polgármesteri
hivatalban 2006. október 4-én 16 óráig
megtekinthetõ.

VÁLTOZÁSOK A
KÖZGYÓGYELLÁTÁSBAN
2006. július 1-jétõl változtak a közgyógyellátásra

vonatkozó rendelkezések. Továbbra is három
(alanyi, normatív, méltányossági) jogcímen lehet
jogosultságot szerezni a közgyógyellátásra. A közgyógyellátásra való jogosultságról a jegyzõ
határozattal dönt mindhárom jogcím esetén és az
igazolványt a Megyei Egészségbiztosítási Pénztár
állítja ki.
A jogosultság 1 évre kerül megállapításra, a jogosultság kezdõ idõpontja a jogosultságot megállapító
határozat meghozatalától számított 15. nap. A közgyógyellátásra jogosultak részére gyógyszerkeret
kerül megállapításra, a jogosultság egy évére, amely
egyéni keretbõl és eseti keretbõl áll. A közgyógyellátás megállapítása iránti kérelem formanyomtatványok a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájának 20-as szobájában vehetõk át.
Ezúton tájékoztatok minden közgyógyellátásban
részesülõ személyt, hogy a 2006. július 1-jét
megelõzõen kiállított közgyógyellátási igazolványok az érvényességük lejártáig, de legkésõbb
2007. június 30-áig használhatók fel.
A 2006. július 1-jét megelõzõen hatályos rendelkezések alapján kiadott, 2006. július 1-je és
2006. október 1-je között lejáró érvényességû igazolványok 2006. szeptember 30-áig felhasználhatók.

Aki csak egy-két hónapig érvényes igazolvánnyal
rendelkezik és rendszeres gyógyszerszedõ, kérem,
hogy keresse fel a Polgármesteri Hivatalban a szociális ügyintézõket, vagy érdeklõdjön telefonon
(78/486-014, 78/486-042, 78/486-043) a kérelem
benyújtásával, az ügyintézés menetével kapcsolatban.
TÁJÉKOZTATÓ
RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY IGÉNYBEVÉTELÉHEZ
A rendszeres gyermekvédelmi támogatás 2005.
december 31. napjával megszûnt. 2006. január 1jétõl azt új ellátás, a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezmény váltotta fel. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot Solt
Város Jegyzõje állapítja meg 1 év idõtartamra.
A jogosultságot akkor lehet megállapítani, ha a
gyermeket gondozó családban az egy fõre jutó havi
jövedelem összege nem haladja meg
a.) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 120 %-át (30.960,- Ft-ot),
aa) ha a gyermeket egyedülálló szülõ, illetve más
törvényes képviselõ gondozza, vagy
ab) ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan
fogyatékos, vagy
ac) ha a nagykorúvá vált gyermek a nappali oktatás
munkarendje szerint tanulmányokat folytat és 23.
életévét még nem töltötte be, vagy felsõ oktatási
intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét
még nem töltötte be. (Nagykorú gyermek jogosultságát házasságkötése esetén az új családban felül
kell vizsgálni.)
b.) az öregségségi nyugdíj legkisebb összegének
110 %-át (28.380,- Ft-ot) az a.) pont alá nem tartozó
esetben,
feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az
egy fõre jutó vagyon értéke nem haladja meg különkülön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb
összegének húszszorosát (516.000,- Ft-ot), vagy
együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb
összegének hetvenszeresét (1.806.000,- Ft-ot).
(Nem minõsül vagyonnak az az ingatlan, amelyben
a szülõ vagy a tartásra köteles más törvényes
képviselõ életvitelszerûen lakik, az a vagyoni értékû
jog, amely az általuk lakott ingatlanon áll fenn,
továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármû.)
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való
jogosultság megállapításának célja annak igazolása,
hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult:
a.) gyermekétkeztetés normatív kedvezményének:
* bölcsödében, óvodában és nappali rendszerû iskolai oktatási intézmények 1-4. évfolyamán az
intézményi térítési díj 100 %-a erejéig
* az elõzõ bekezdés alá nem tartozó esetben az
intézményi térítési díj 50 %-a erejéig
b.) évente kétszer - július 1-jén ill. november 1-jén
fennálló jogosultság esetén - pénzbeli támogatás
(2006-ban esetenként 5.000,- Ft)
c.) külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezmények igénybevételére.
Külön jogszabályok szerint kedvezmények illetik
meg a jogosult gyermekeket, fiatal felnõtteket az
alábbi területeken:
1.)Közoktatási törvény alapján:
* óvodai felvétel
* második szakképzettség megszerzése
* egyéb iskolai szolgáltatásokért fizetendõ
térítési díj
(pl: egyes tanórán kívüli foglalkozások, iskolai
oktatás tizenegyedik évfolyamától és az iskolai szakképzési évfolyamon a napközis foglalkozás, tanulószoba, alapfokú mûvészetoktatási intézményben
nyújtott szolgáltatások stb.)
2.) Iskolaotthonos nevelésben és oktatásban
ingyenes tankönyvellátás és étkezés
3.) Felsõoktatási intézményben való kedvezmény
érvényesítése felvétel során
4.) Útravaló Ösztöndíjprogramban az esélyegyenlõség során (Út a középiskolába ösztöndíj, Út az
érettségihez ösztöndíj, Út a szakmához ösztöndíj
keretében)
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való
jogosultság kezdõ idõpontja a jogosultságot megállapító határozat meghozatalától számított 15. nap.
Közeledik a szeptember, az új tanév.
Kérem a kedves szülõket, nagykorú fiatalokat gondolják át a kedvezmény adta lehetõségeket, és
mielõbb nyújtsák be a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezmény iránti kérelmüket.
A kérelem formanyomtatvány a Polgármesteri
Hivatal Ügyfélszolgálati Irodájának 20-as
szobájában vehetõ át ügyfélfogadási idõben, ahol a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igény-

bevételével kapcsolatosan további információt is
kaphatnak.

TÁJÉKOZTATÓ
A GÁZÁRTÁMOGATÁSSAL
KAPCSOLATBAN
A gázártámogatással kapcsolatban elhangzó,
olvasható sokféle információval kapcsolatban
szeretnék tájékoztatást, felvilágosítást nyújtani,
hogy mindenki számára érthetõ legyen.
A 2006. évi gázár- és távhõ-szolgáltatási támogatást
a 138/2006.(VI.29.) Korm. rendelet szabályozza.
Gázártámogatásra az jogosult, aki az alábbi négy
feltételnek együttesen megfelel:
a.)
fogyatékossági támogatásban vagy magasabb összegû családi pótlékban részesül, vagy
nagycsaládos
b.) háztartásában az éves gázfogyasztás 51.000 170.000 MJ, vagyis 1.500 - 5.000 m3 közé esik
c.) háztartásában az egy fõre jutó havi jövedelem
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 200 %-át (51.600,- Ft),
egyszemélyes háztartás esetén 300 %-át (77.400,Ft)
d.) rendelkezik vezetékes gázzal.
A médiában jelent meg olyan írott vagy szóban
elhangzott tájékoztatás is, hogy a nyugdíjban, baleseti nyugellátásban vagy nyugdíjszerû ellátásban
részesülõk is jogosultak a gázártámogatásra.
Valóban részesülhetnek támogatásban, de csak ott,
ahol távhõ-szolgáltatás van, és azt már távhõ-támogatásnak nevezik.
A gázártámogatáshoz az igénylõlapot 2006. augusztus 1-jéig a MÁK Bács-Kiskun Megyei Területi
Igazgatósága küldte meg a fogyatékossági támogatásban vagy magasabb összegû családi pótlékban
részesülõ, illetõleg nagycsaládos személyeknek.
Rajtuk kívül Solton más személy nem jogosult a
támogatásra. Ha valaki a felsorolt személyek közül
mégsem kapta meg, úgy annak a MÁK felé kell ezt
jeleznie, és pótlólag megküldik.
Ki tartozik a háztartás fogalmába? Háztartáson az
egy lakásban együtt élõ, ott bejelentett lakóhellyel
vagy tartózkodási hellyel rendelkezõ személyeket
kell érteni.
A postán megkapott kérelmet kell kitölteni (a
kitöltéshez segítség kérhetõ a Polgármesteri
Hivatalban), amelyhez csatolni kell:
- a MÁK által az igénylõlappal együtt
megküldött hatósági bizonyítványt,
- a háztartásban elõ személyek utolsó havi
jövedelmének igazolásáról szóló iratot vagy annak
fénymásolatát,
- az utolsó havi gázszámlát (melyen rajta
van: ügyfél-azonosító, fogyasztási hely azonosító,
gázmérõ azonosító).
A gázszámlának a kérelmezõvel egy háztartásban
élõ valamelyik személy nevére kell, hogy kiállítva
legyen.
A gázártámogatásra való jogosultságot az életvitelszerû lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti
jegyzõ határozattal állapítja meg. A jegyzõ a szociális rászorultság alapján dönt, és nem vizsgálja az
éves fogyasztást. A fogyasztás a gázóra leolvasásával, a számlák összesítésével tudható meg, de napra
kész adatot ad a DÉGÁZ ZRT. Ügyfélszolgálatánál
személyesen vagy a 06-40/824-825 kék számon hétfõtõl - péntekig, 6-20 óra között.
A támogatást ugyanazon háztartásban csak egy
jogosult és egy jogcímen veheti igénybe.
A kérelmek 2006. augusztus 1-jétõl, legkésõbb
2006. október 31-ig nyújthatóak be. A jegyzõ a
támogatásra való jogosultságot a kérelem
benyújtása hónapjának elsõ napjától kezdõdõen
2006. december 31-éig terjedõ idõszakra állapítja
meg.
A médiában levõ 2006. augusztus 15-i határidõ csak
egy "ösztönzõ" határidõ, tehát, aki augusztus végén
nyújtja be a kérelmet, annak is 2006. augusztus 1jétõl lesz a támogatásra való jogosultság megállapítva, ha a jogosultsági feltételeknek megfelel.
A jogosultság fennállása esetén a gázszolgáltató a
gázártámogatás összegét az általa kiállított számlában havonta érvényesíti.
A gázártámogatás összege
* évi 51.001-102.000 MJ gázfogyasztásra 0,469
Ft/MJ
* évi 102.001-170.000 MJ gázfogyasztásra 0,714
Ft/MJ.
Ha a jogosult háztartásában a gázfogyasztás 2006.
évben a minimális fogyasztást (51.000 MJ ill. 1.500
m3) nem éri el, akkor részére csak alap ártámogatás
jár és szociális támogatás nem.
Az alap ártámogatás viszont mindazoknak a
fogyasztóknak jár, akik az 51.000 MJ ill. 1.500 m3

fogyasztás alá esnek, tehát ebbõl a nyugdíjasok sem
maradnak ki.
Ha a jogosult háztartásában a gázfogyasztás 2006.
évben a 170.000 MJ-t ill. 5.000 m3 meghaladja, a
gázár-támogatást vissza kell fizetni.

OKMÁNYIRODAI
TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatom a Tisztelt lakosokat az okmányirodai
ügyintézés során 2006. szeptember 1. napjától
bekövetkezõ változásokról.
2006. szeptember 1. napjától módosul az
illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény. A
törvényváltozást követõen a gépjármû tulajdonjogának megszerzése után a vagyonszerzési illeték
mértéke a hajtómotor hengerûrtartalmának minden
megkezdett cm3-e után 18 forint, az 1890 cm3 -t
meghaladó hengerûrtartalmú személygépkocsi és az
500 cm3 -t meghaladó hajtómotor hengerûrtartalmú
motorkerékpár esetén minden megkezdett cm3-e
után 24 forint.
Pótkocsi tulajdonjogának megszerzése esetén, ha a
pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege a
2500 kg-ot nem haladja meg az illeték összege 9000
forint, minden más esetben 22000 forint lesz.
Gépjármû és pótkocsi tulajdonjoga meghatározott
hányadának megszerzése esetén a megszerzett
hányadra arányosan esõ vagyonszerzési illetéket
kell megfizetni.
Ha a vagyonszerzési illetékkötelezettség 2006.
szeptember 1-je elõtt keletkezett és az átírást 2006.
szeptember 15-ig kezdeményezi az új tulajdonos, az
illeték megállapítására az illetékkötelezettség
keletkezésekor, illetve a vagyonszerzés illetékkiszabásra bejelentéskor hatályos illetékrendelkezés
közül azt kell alkalmazni, amely a vagyonszerzõ
számára kedvezõbb illetékfizetési kötelezettséget
eredményez.
Az APEH által a vállalkozások számára elõírt
ügyfélkapu létesítéséhez érvényes személyazonosító okmány, e-mail cím és személyes megjelenés szükséges.
Felhívom az ügyfelek figyelmét, hogy az
okmányirodában 2005. április 1. napjától már
illetékbélyeget nem fogadnak el, mindennemû
államigazgatási eljárás illetékét az ügyintézõk által
adott csekken kell megfizetni.

Az okmányiroda ügyfélfogadási rendje változatlan:
Hétfõ, szerda: 7.30-12
13-15.30
Kedd:
7.30-12
------Csütörtök:
nincs ügyfélfogadás
Péntek:
7.30-11
------Tájékoztatom továbbá az állampolgárokat, hogy az
okmányirodában a zökkenõmentes ügymenet
érdekében az ügyintézés elõzetes idõpontfoglalás
után történik. Információ a 78/486-042/210 melléken vagy a 78/487-431 számon kérhetõ. Fax számunk:78/487-431.

KÖZÉPISKOLÁSOK,
FELSÕOKTATÁSBAN RÉSZT
VEVÕ FIATALOK FIGYELEM!
2007-ben is lehet pályázni a BURSA HUNGARICA Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjra.
Az "A" típusú ösztöndíjra a már felsõoktatásban
részt vevõk, a "B" típusú ösztöndíjra a 2006/2007.
tanévben érettségizõ, felsõoktatási intézménybe
felvételizni szándékozó diákok pályázhatnak.
A pályázati kiírás 2006. október 2-án jelenik meg a
Polgármesteri Hivatal hirdetõtábláján.
A pályázati kiírás ad tájékoztatást az ösztöndíj elnyerésének feltételeirõl, a benyújtás módjáról,
valamint a szükséges mellékletekrõl is.
A pályázat benyújtásának határideje 2006. november 2.
Sikeres pályázást kívánok minden érdeklõdõnek.

Krausz Henrikné dr.
jegyzõ

MI ESZTÉTIKUSAN, JÓ
MINÕSÉGBEN
MEGSZERKESZTJÜK
HIRDETÉSÉT.
HIRDESSEN
A SOLTI HÍRLAPBAN!
HÍVJA A 20/915-8021 telefonszámot!

Solti

Hírlap
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CIAO AMICI!

Valamikor 2005. végén csöngött a telefon a hivatalban. A vonal másik végén egy Olaszországba szakadt "hazánk lánya" érdeklõdött Solt és az itteni
emberek után. Mint kiderült Olaszországban,
Rovigo tartományban, a Pó folyó deltájában, egy kis
olasz városka polgármestere és képviselõ-testülete
"szemet vetett" ránk. Az interneten keresztül találtak meg minket, a Duna melletti települést kerestek
testvérvárosi kapcsolat kialakítása céljából, akivel
összekötheti õket a folyó szeretete. Sok telefon és
szervezkedés után július második hétvégéjén végre
sor kerülhetett a látogatásra. Hat fõvel érkeztek:
Diego Guolo polgármester, Pierluigi Mosca alpolgármester, Michele Crepaldi, Cristian Marzolla
képviselõk, Mario Bonalberti, és a szervezõ-tolmács
Elena Munkácsy. Péntek késõ este érkeztek meg, és
rögtön belekóstolhattak az igazi magyaros
vendégszeretetbe. A hegybíró pincéjénél finom
marhapörkölt, rétes, és jó bor várta õket. A bemutatkozással, ismerkedéssel töltött est végére a jó
hangulat elõcsalta az ismert olasz dalokat.
Szombaton reggel kicsit álmosan indult a csapat a
Duna-parton
megrendezett
póni-fogathajtó
versenyre. A délelõtti hajtás közben hosszasan
meséltek õk is és mi is a városunkról, a lakosokról,
a környékrõl. Kipróbálták a kocsizást, megkóstolgatták a fõzõversenyre készülõ étkeket, és a helyi
pálinkákat is. Az ebéd után "pihenésképpen" ismét a
pincehegy várta õket, hiszen szerették volna nappal
is megnézni a jellegzetes pincéket. Kellemesen telt
a délután, kissé kötetlenebb hangulat baráti beszélgetéseket csalt elõ, munkáról, családról, késõbbi
találkozásokról is esett szó. A verseny díjkiosztására
ismét a Duna-parton voltak, Diego Guolo polgármester a verseny bezárásaként mondott pár
köszöntõ
szótmagyarul is- melyben
kiemelte,
hogyan
találtak
Soltra,
milyen
kedves emberek
fogadták itt, és
hogy tetszik nekik
Solt, a szõlõhegy,
és a verseny is
kuriózum volt. Este
az operettmûsor
után vacsora mellett folytatódott a
beszélgetés, késõ
este tértek csak

RÉGÉSZETI ÁSATÁSOK TÉTELHEGYEN

aludni az eseménydús nap után. Másnap reggel a
látogatás hivatalosabb formát öltött, a polgármesteri
hivatalban hosszasan értékelték, magyarázták mind
az olasz, mind a magyar oktatás, egészségügy, helyi
hivatalok, adók, költségvetés mûködését. Sok
hasonlóság, és sok különbség van a két országban
egy önkormányzat mûködése között. A polgármesteri hivatalt is megtekintette a küldöttség különösen
a díszterem tetszett nekik. Diego Guolo polgármester a solti kirándulás emlékeként, a fogathajtó verseny szellemében egy csikóbõrös kulaccsal és
egy karikás ostorral térhetett haza - az ostor
mûködését Török Imre képviselõ be is mutatta, de
az olasz küldöttségbõl senki nem merte utána csinálni. Õk sem érkeztek üres kézzel, az önkormányzat
kapott két festményt, mely a városuk menti tájat
ábrázolja, és amelyet a velük jövõ Mario Bonalberti
festõmûvész alkotott, valamint a látogatás
emlékeként egy bekeretezett emléklapot a két város
kapcsolatának kezdetérõl. Hoztak kóstolót az olasz
pálinkából, a grappából, borból, helyi szalámiból,
valamint az õ természetvédelmi területükrõl származó mézbõl, birslekvárból, sütõtökpürébõl.
Papozze a Pó-deltájában található település, mely
büszke a természeti környezetre, a tájra, az ott élõ
élõvilágra. Hogy mi is megismerhessük ezeket, sok
kiadványt, prospektust, könyvet hoztak bemutatkozásként. (Ezeket a könyvtárban bárki
megtekintheti.) A hivatalból a könyvtárban folytatódott a program, megtekintették az épületet, az
emlékparkot, a Vécsey-család itt maradt emlékeit.
Örömmel tapasztalták, hogy ekkora könyvtárral
büszkélkedhet Solt, hiszen ez hasznos az itt élõk,
tanulók számára. Ezután ebédelni mentünk, mely
már a kölcsönös ígéretek jegyében zajlott.
Megígértük, hogy jövõre eleget téve a meghívásnak,
mi is megyünk, hogy megismerhessük Papozzet, és
õk is megígérték, hogy jönnek még Soltra. A magyarázat egyszerû: még nincs testvérvárosuk, nagyon
szeretnék, ha Solt lenne az elsõ. A 750 km távolság
közelinek mondható manapság, õk pedig azt
mondták, nagyon hasonlítunk egymásra mi magyarok, és õk olaszok, barátságos, vidám emberek
vagyunk mindannyian. Rengeteg szép élménnyel
távoztak, rabul ejtette szívüket a magyar vendégszeretet, a solti emberek kedvessége, a szõlõhegy
hangulata és borai. Várják, hogy õk is megmutathassák az õ városukat,
vendégszeretetüket.
Reméljük az új testület
támogatja ezt a kapcsolatot, hogy sokáig fennmaradhasson, és a többi
testvértelepülésünkhöz
hasonlóan
sikeresen
mûködjön.
Az
õ
szavaikkal élve Ciao
Amici! Arrivederci in
Papozze! Azaz, Viszlát
Barátaim, találkozunk
Papozze-ban!
dr. Kovács Katalin

MOZGALMAS NYÁR
A CSALÁDSEGÍTÕ SZOLGÁLATNÁL
Tavaly még újszerû intézkedés volt, idén már szinte
rutinként kezdtük el szervezni a nyári gyermekétkeztetést. A tanév végéig az iskolákban
felmérték az étkeztetés iránti igényeket, s Nagy
Józsefné közoktatási referens koordinálásával
megkezdõdhetett a munka. Az étkeztetésben 2006.
július 17 - augusztus 31-ig azok a gyermekek
részesülhettek, akik rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülnek és szociálisan rászorultak. Azt, hogy egy-egy településen hány fõ kaphat
ingyenesen ebédet, a Bács-Kiskun Megyei
Közigazgatási Hivatal állapította meg. Az elvi
keretösszeget a településeken a 2005. szeptember és
december hónapban rendszeres gyermekvédelmi
támogatásban részesülõk adataiból kalkulálták ki, és
annak 20%-ában állapították meg. Késõbb még
maradvány elõirányzatból bõvült a jogosultak köre.
Solt városban így alakult ki a 182 fõs létszám. Az
állami támogatás egy gyermekre jutó keretösszege
napi legfeljebb 320 Ft volt, ez 30 napra számolva
9600 Ft.
Ezzel az összeggel kellett gazdálkodni. A jogosultak
zöme az általános iskolákban mûködõ fõzõkonyhákban részesült az ellátásban - helyben fogyasztva,
vagy haza is vihették - kis részük pedig (akik külterületen, vagy nagyon messze laknak az iskoláktól)
konzervben kapta az ellátást. A családok általában
örömmel fogadták az ingyenes étkezési lehetõséget.

A jogosultak körének megállapításában az iskolák
javaslata alapján az önkormányzat közoktatási referense és a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai
vettek részt. A további szervezõmunka - egyeztetés
a konyhákkal, értesítés a szülõk felé, konzervek
beszerzése, csomagolása és kiszállítása is az õ feladatuk volt. Ez a lehetõség a nyári szünetben nagy
segítséget jelentett a családok számára a gyermekek
ellátásában.
Az Alapszolgáltatási Központ Gyermekjóléti
Szolgálata a nyár folyamán más módon is igyekezett
segíteni a rászoruló gyermekeken. Évek óta folyik a
nyári korrepetálás, javítóvizsgára való ingyenes
felkészítés. A rászoruló jelentkezõkkel a Szolgálat
munkatársai, ha szükséges hetente több alkalommal
foglalkoztak.
A nyár elején és augusztus utolsó napjaiban az
Alapszolgáltatási Központ Családsegítõ Szolgálata
ingyenes ruhaosztást szervezett a rászorulóknak. A
adományokat solti magánszemélyek és vállalkozók
ajánlották fel. Foglalkoztunk tárgyi eszközök,
bútorok, játékok, egyéb felszerelési tárgyak
kiközvetítésével is.
Továbbra is várjuk a lakosság felajánlásait, ruha és
tárgyi adományokat- esetlegesen iskolai felszereléseket -, hogy továbbíthassuk az arra rászorulóknak!
Zentai Gáborné intézményvezetõ

A Tételhegy az Alföld egyik legjellegzetesebb eróziós tanúhegye, melyet a Duna mederváltásai közben
nem hordott el. A megközelítõleg 100 hektárnyi
ovális terület legmagasabb pontjának tengerszint
feletti magassága 112 m, ezzel mintegy 17 méterrel
emelkedik ki az egykori ártérbõl. Felszíne tagolt: a
kisebb-nagyobb kiemelkedéseket vízmosásos
mélyedések választják el egymástól. Szántók,
szõlõk, erdõ és egy egyutcás település található
rajta.
Földrajzi szempontból több tényt nem is nagyon
közölhetnénk a dombról, de ez éppen elegendõ
ahhoz, hogy a történelem során védett lakhelyül
szolgáljon a különbözõ korok embereinek.
Régészeti szempontból nagyon érdekes és ígéretes
mindaz, ami a felszín alatt lapul, a letûnt korok
titkait õrizve. Már eddig is számos, jelentõs lelet
került elõ, igazolván az emberek itteni jelenlétét. A
magyar honfoglalás korából származik az a leletegyüttes, melyet 1907-ben Csete István helyi gazda
talált szántás során. A megbolygatott rangos nõi sírból elõkerülõ aranyozott ezüst hajfonatkorong, ezüst
lemezkarperec és két szív alakú lemezes csüngõ
aztán gróf Benyovszky Sándor jóvoltából a Magyar
Nemzeti Múzeumba került. A kecskeméti Katona
József Múzeumban láthatjuk III. Béla rézpénzét,
valamint egy Köln város címerével ellátott ólombárcát, mely Tételalja lelõhelyrõl származik. 1951 telén
meszesgödör ásásakor három avar kori sírt találtak.
Az ezekben lévõ három bögre és bronzkarika-fülbevaló a Magyar Nemzeti Múzeum anyagát gazdagítja. 2005-ben Varga Csaba helybéli tanyatulajdonos
adott át néhány tárgyat a kecskeméti múzeum
számára, melyek között egy 613-614-re keltezhetõ,
Constantinápolyban vert bizánci réz érme is volt.
Néhány héttel ezelõtt régészeti szempontból e
tények jellemezték a Tételhegyet. Mára azonban
gyökeresen megváltozott, gazdagodott ez a kép, s
mindezt a napokban befejezõdött 12 napi ásatás
eredményezte. De nézzük, mi volt az, ami a
régészek figyelmét a közelmúltban e területre
irányította!
A lelõhely régészeti jelentõségére szinte azonos
idõben figyelt fel a limes-erõdöket vizsgáló Visy
Zsolt, a földvárkutatásairól ismert Bóna István és a
légi felvételeket maga is készítõ Czajlik Zoltán. Az
Otto Braasch által 1997-ben készült légi felvételen,
melyet Visy Zsolt kapott meg megõrzésre, jól látszanak egy erõdítés körvonalai. Bóna István szerint
a Tételhegy méreteinél és földrajzi elhelyezkedésénél fogva alkalmas lehetett avar kori
kagáni székhelynek. További légi felvételek is
hasonló képet mutatván, igazolni látszottak egy erõd
létezését. A területre vetett növényzet - aszerint,
hogy milyen szerkezetû talajból veszi fel a nedvességet - más-más színû, ami felülnézetbõl
érzékelhetõ igazán. A Tételhegy területét felölelõ
légi felvételen határozottan kirajzolódnak az ovális
alakzatok, amik egy ma már betemetõdött árokrendszer körvonalai.
E tények keltették fel a régészek figyelmét, s került
sor a napjainkban végbemenõ ásatásokra. A 2005
áprilisában kezdõdõ terepszemlét intenzív terepbejárás követette a légi felvételek alapján. Majd a
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat támogatásával
elkezdõdtek a munkák: hat régész és négy munkás
végezte az ásatásokat, miután gépi munkával
eltávolították a felsõ földréteget. Ezután rendkívül
ígéretes õskori és középkori leletek sokasága került
elõ, igazolván, hogy Tételhegy mindig is lakott
terület volt. A feltételezések szerint a domb tetején
biztosított védelemben a mindenkori arisztokrácia
élt, akiket a domb tövében élõ lakosok szolgáltak ki.
A legrégebbi leletek arra utalnak, hogy e stratégiailag jól védhetõ területen 3500 évvel ezelõtt már
a bronzkori ember is megtelepedett; vizenyõs,
nádas, tölgyerdõs részekkel övezve. Az elsõdleges
feltételezések szerint a földvár a középsõ bronzkori
Vatya-kultúrában készülhetett. Az árok kiásott földjét használták fel kövekkel keverve a sánc
építéséhez, aminek a magassága megegyezett az
árok mélységével. Kora Árpád-kori kerámia leletek,
település nyomok és temetõ is feltárásra kerültek.
Igen értékes és ritka leletnek bizonyul a XIV-XV.
századi templom talapzaton álló keresztelõ
medencéjének egy darabja, s mindössze 4-5 van az
országban. A templom körüli temetkezést tanúsítja a
sok emberi csont, melyeket a továbbiakban a
Természettudományi Múzeum Embertani Tára dolgoz majd fel. Egy Árpád-kori, kõvel kirakott
sütõkemence darabjai is elõkerültek. A leletek a
kecskeméti Katona József Múzeumba kerülnek, de a
távlati tervekben egy helyi múzeum létrehozása is
szerepel. A középkorban ásott szeméttároló gödrök
feltárása során jól kivehetõk a vastag égésnyomok,
amik a település pusztulását jelzik. Az emberek a

török idõkben levonulhattak a dombról, majd a
köveket széthordta a késõbbi lakosság. Szerencsére
annyi még megmaradt belõlük, amennyibõl a
régészek dolgozni tudnak. Munkájuk pedig lesz
bõven! Ez a gazdag leletanyag, aminek most csak
egy része került feltárásra, legalább az elkövetkezõ
10 évre feladatot ad számukra. Az ásatások tehát
folytatódni fognak! A Kossuth Tsz vezetõsége,
amely már eddig is nagymértékben segítette az
ásatási munkákat, azzal járul hozzá a további
munkálatok könnyebbé tételéhez, hogy nem veti be
a területet. Szintén a munkálatok támogatásaként
egy alapítvány létrehozását tervezik a régészek.
És most már éppen itt az ideje, hogy név szerint is
megemlítsem azt, aki ezt a rengeteg információt
közölte, ismertette velem, és rajtam keresztül megismertetni kívánja a tisztelt solti lakosokkal: dr.
Szentpéteri József régész, a Magyar Tudományos
Akadémia Társadalomtudományi Fõosztályának
munkatársa. Rendkívüli elhivatottsággal és szeretettel ismertette munkáját. Akkor tudta meg, hogy
nagypapa lett, amikor az ásatásoknál kalauzolt bennünket. Ezúton is gratulálunk a nagy eseményhez,
és jó egészséget kívánunk az egész családnak. Úgy
gondolom, a soltiak iránti tiszteletét fejezi ki azzal,
hogy az országos szervezésû Magyar Tudomány
Napja alkalmából nálunk is tervez elõadásokat
november folyamán, ahol munkatársaival együtt
szeretné ismertetni az ásatások menetét, jelentõségét, a leletek védelmének fontosságát és a
lakosság szerepét az ásatásokban. Ami számomra
még nagyon szimpatikus volt az ásatásvezetõ
részérõl, az az, hogy szívesen és készséggel áll minden érdeklõdõ rendelkezésére, és a beszélgetés
során felmerült az a terv, hogy a jövõ évi ásatásokon
szervezetten részt vehetnének 8. osztályos diákok is.
Az ásatásvezetõ munkáját Somogyvári Ágnes osztályvezetõ és V. Székely György kecskeméti
régészek, valamint három fiatal kolléga, Cséki
Andrea, Mészáros Mónika és Rosta Szabolcs
segítették. És végül, de nem utolsó sorban hadd
említsem meg Szilágyi István helyi lakost, aki szintén segédkezett az ásatásokon.
A magam részérõl õszintén köszönöm, hogy a
régészek által nyújtott információkat tolmácsolhatom a kedves olvasóknak. Érdeklõdéssel várjuk a
folytatást!
Szellákné Molnár Katalin

A középkorban ásott szeméttároló gödör feltárása
során két sötétebben elszínezõdött réteg látható,
mely a település tûz általi pusztulását jelzi.

Igen értékes és ritka leletnek bizonyul a középkori
templom keresztelõ medencéjének e darabja.
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FOGATOSOK VERSENYE
SOLTON

MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK
BEMUTATÓJA
"és érezzék egy kézfogással rólad,
hogy jót akarsz, és te is tiszta jó vagy.
S egy tekintetük elhitesse véled:
Szép dolgokért élsz - és
Érdemes élned."

Lovas nemzet a magyar - gyakran hallhatjuk
hazánkról. Solt városa az idei évtõl kezdve egy új rendezvénysorozattal csak megerõsíteni tudja ezt az
állítást, mivel hagyományõrzõ jelleggel, július 15-én
került megrendezésre az elsõ Solti Pónifogathajtó
Verseny a Duna-parton. A festõi környezetben kialakított pálya mellett, a lovak és fogatosok összhangját,
esztétikus ruházatukat, kellékeiket is megcsodálhatták
az érdeklõdõk. Városunk lakói mellett a környezõ
településekrõl, sõt országszerte érkeztek látogatók. A
sikeres napot azonban komoly elõkészítõ munka elõzte
meg.
A rendezvény fõszervezõjét Tímár Zoltánt kérdezem:
- Mi adta az ötletet, hogy Solton megrendezésre
kerüljön az I. Pónifogathajtó Verseny?
- Az idei évben is az országban több helyre invitáltak
fogatos ismerõseim, mint pl. Pécs, Budapest, Szarvas,
Orgovány. Elsõsorban ebbõl adódóan született meg a
Solti Pónifogathajtó Verseny ötlete, szerettem volna
viszonozni a meghívásukat, melynek elõkészületében
és lebonyolításában sokan segítettek.
- Hogyan történt a helyszín kiválasztása,
kialakítása?
- Mivel Solton még nem volt erre a célra kialakított
pálya, így komoly elõkészületek folytak a rendezvény
elõtt. A Duna part ideális helyszín volt, mind a pályát,
mind pedig a környezetet tekintve. Rencsár Kálmán
szakember, a Solt Út KFT tulajdonosa nagy mértékben
hozzájárult a pálya kialakításához, megépítéséhez. Az
elõkészületek egy hónapot vettek igénybe.

- Kik segítettek a rendezvény létrejöttében, kik
voltak a támogatók?
- Közvetlen segítõk: Homó László, Mojzes Imre,
Szabó Károly, Vén János.
A legtöbb segítséget nyújtották: Rencsár Kálmán, Gál
József polgármester úr, Solt Város Önkormányzata, a
Lendvay Pál által vezetett Városüzemeltetés
Intézménye, Lencsés Sándorné és a Mûvelõdési Ház
dolgozói. A területet, a bérlõ Dudás László biztosította.
Sok támogató volt, akik a rendezvény lebonyolításában
segítettek. Meg kell említenem a pályabírókat is, akik
egész nap felügyelték a verseny szabályos kimenetelét:
Baráz Gábor, Farkas Fekete Tibor, Halász János,
Kanyok József, Somogyi Béla, Gazsi József.
Továbbá a fõzõsátornál dolgozók, akik az ebédet
fõzték és tálalták.
- Milyen visszajelzéseket hallott a verseny után?
- A környezet minden ember csodálatát kivívta.
Országosan elismert versenyzõk is indultak, akik
tökéletesen meg voltak elégedve a pálya minõségével,
a kiszolgálással, a verseny színvonalával. Általában
egy versenyen 15-20 fogat indul, nálunk összesen 32
nevezõ volt 3 kategóriában, akik a díjkiosztás elõtt
fogatkarusszellel búcsúztak a nézõktõl.
- Mi az Ön véleménye a versenyrõl, hogyan értékelné a rendezvényt?
- Örülök a nagy mezõnynek, hogy ilyen sokan
megtiszteltek bennünket. A lóról és a ló szeretetérõl
szólt a rendezvény, úgy gondolom, aki eljött jól érezte
magát. Várakozáson felül érkeztek látogatók, az ország
számos pontjáról is.
Vándorkupa
került átadásra
a
kettesfogatosoknál.
A kupát Solt
Város Önkormányzata ajánlotta fel, ami
reményeink
szerint jövõre
új gazdára talál.
Farkas Beáta

(Váczi Mihály)
E gondolatok jegyében tartotta - a szinte már
hagyománynak számító - mûsoros rendezvényét, augusztus 12-én a Bács-Kiskun
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Mozgáskorlátozottak Solti
Csoportja, a Siketek és
Nagyothallók
Solti
Klubjával közösen a Park
Motel parkolójában. A kicsit borongós idõ ellenére
szép
számmal
voltak
kíváncsiak a színvonalas
produkcióra.
Huber Istvánné a Solti
Csoport titkára köszöntötte
a meghívott vendégeinket:
Dr. Hegedûs Lajost, a MEOSZ elnökét, Gál
József urat, városunk polgármesterét, Dr.
Karusz Henrikné jegyzõ asszonyt, Kovács
János alpolgármestert, és a megjelent
képviselõket, Bodor Tibornét a Siketek és
Nagyothallók Országos Szövetségének elnökét,
Szûcsné Marton Orsolyát a Siketek és
Nagyothallók Országos Szövetségének titkárát,
Rajos Mártát a Bács-Kiskun Megyei
Mozgáskorlátozottak Megyei Elnökét, valamint
minden jelenlévõt. Majd Gál József polgármester a rendezvény fõvédnöke tartotta meg
nyitóbeszédét, miután elkezdõdött a szívetlelket gyönyörködtetõ produkciók sora. A teljesség és rangsorolás igénye nélkül a fellépõk
sora: Alex Tamás, Cser Csilla, ifj. Alberczki
Sándor, Petõfi-telepi Nyugdíjas Klub
Tánccsoportja, ifj. Németh István, Németh
Zsolt, Salamon Gizella, Lóki Kitti, Sass
Titanilla, Havasi Rózsa, Szociális Otthon táncvers, Kecskeméti Vakok Kórusa, Siketek
Tánccsoportja, Kissolti Nyugdíjas Egyesület
citerazenekara,
Gördülõ
Tánccsoport
(kerekesszékesek), Daloló Kezek - Napsugaras
Jeltánc (Sugár Anna, Csillag Andrea).
A rendezvény ideje alatt frissen sült palacsintát,
délben nagyon finom, ízletes marha-, illetve
birkapörköltet fogyaszthattak az "éhezõk".
Köszönettel tartozunk Pálinkás Ferenc úrnak és
feleségének, hogy immár ötödik alkalommal
adnak helyt rendezvényünknek, Rajos Mártának
és Dávidné Baracsi Erzsikének, akiknek a segítsége nagyban hozzájárult a rendezvény sikeréhez.
Köszönjük a vállalkozók és adományozók
anyagi segítségét: Gál József polgármesternek,
Török Imrének, Lencsés Sándornénak, Nitsch
Józsefnek, a Városüzemeltetési Intézménynek,
Miskolczi Józsefnek, Mozol Józsefnek, a Pille
Kft-nek, Solt Város Önkormányzatának, Gaál
Pékségnek, Gudszentné Széphegyi Andreának,
Kovács Jánosnak, PANA Kft-nek, Végi
Andrásnak,
Solt
és
Vidéke
Takarékszövetkezetnek, Magyar Postának,
Karácsonyi Józsefnének, ABC-nek, Papp
Zoltánnak, Budai Jánosnénak, Nagy Imrének,
Németh Istvánnak, Orbán Istvánnak, VasMûszaki Boltnak, Háztartási Boltnak, Madaras
Lászlónak és mindazoknak, akik esetleg - nem
szándékosan - a felsorolásból kimaradtak.
Köszönettel és hálával tartozunk minden
segítõnknek, akik bármivel is hozzájárultak rendezvényünk sikeréhez.
Kiss Istvánné

NAPSUGARAS JELTÁNC
Magyarország elsõ hivatalos zenei siket jelnyelven
elõadó szakvizsgával rendelkezõ jeltáncmûvészek. A
jeltánc egy mûvészet, amely jelnyelv tolmácsolásával
és a tánc segítségével adja át a csodaszép zene varázsának érzését, hogy a siketek és nagyothallók ne csak a
csend világában éljenek, hiszen a zene mindenkié. A
Jeltáncmûvészi produkciót Sugár Anna (nagyothalló
mozgássérült),és
Csillag
Andrea
(súlyosan
mozgássérült) mutatják be. A könnyûzenei számok
szövegét a siketek jelnyelven tolmácsolják a hallásukban károsodott emberek számára, miközben saját koreográfiájuk alapján táncolják el a zenét. Mûsoruk kifejezõvé és érthetõvé teszi a szene és a tánc nyelvét értelmi sérült emberek számára is. Sikereik bebizonyították,
hogy a produkció a fogyatékossággal érintett emberek
számára is élményt nyújt. Fellépéseikkel azt példázzák,
hogy a sérült emberek a társadalom értékei és nem terhei, akik mûvészetükkel örömet szereznek bárkinek.
Mûsorukkal egyben segítenek lebontani a fogyatékos
és az ép emberek közt ma még az ismeretlentõl való
félelem és a beidegzõdések miatt érzékelhetõ falakat.
Mûsoruk, amely a sérült emberek értékeit a mûvészet
eszközeivel mutatják be, szórakoztat, és egyben elgondolkoztat arról, hogy a világ sokszínûsége és
érdekessége a csend világában és a kerekes szék
börtönében élõ fiatal lányok táncában, jeleiben,
mosolyában és a zene
mondanivalóját kifejezõ
mozdulataiban is megismerhetõ. A kidolgozott
koreográfián
kívül
mosolyt, nevetést és
szórakoztatást is ad céljaként, hiszen a közönség soraiból mindig
felkér egy hölgyet vagy
urat, akár ép vagy bármilyen fogyatékossággal él a zeneszámok
elõadása alatt.
Produkciójuk, a fogyatékos embereknek segít visszaadni azt a hitet, hogy
sérülten is lehetnek szépek, vonzóak, képesek másoknak örömet szerezni, az ép közönséget pedig ráébreszti
arra, a megszokott, már ismert világon kívül mennyi
másság és szépség létezik. Mûvészetük példa lehet a
teljes életre, a sors elfogadására, hittel, akarattal,
bátorsággal annak alakítására.

MEGYEI
POLGÁRÕR NAP
Augusztus 12-én reggel lelkes polgárõrök gyülekeztek az
Aranykulcs téren, várva az indulást Szabadszállásra a
Megyei Polgárõr Napra. Az idõ borongós, de kedvünk
töretlen.
Szabadszálláson a katonai gyakorlótéren megtörtént a regisztráció, nekiláttunk a sörsátor felállításának, ami nem is
olyan egyszerû feladat volt, de az egységben az erõ, és a
sátor elkészült. Elhelyeztük a bográcsot is, hiszen kakasok
hada várt arra, hogy pörköltté nemesüljön Fazekas Laci
bácsi szakértõ kezei alatt. Az esõ újra elkezdett esni, de a
megnyitó ünnepség kezdõ hangjai a színpadhoz csalták a
megyében szolgáló önkénteseket. Az ünnepségen beszédet
mondott Szabadszállás polgármestere, képviseltette magát
a rendõrség, a határõrség, az OPSZ és a megyei vezetés. A
díjak és kitüntetések átadása közben a társszervezetek
vezetõitõl méltató szavak hangoztak el munkánkkal kapcsolatban.
A hivatalos ünnepséget kulturális program követte, majd a
határõrség tartott hagyományosan magas színvonalú
bemutatót. Mindeközben elkészültek a pörköltek, melyek
illata körbefonta az egész területet és mindenkit a saját
csapatához csalogatott. Az ebéd megkezdése elõtt a
nagytiszteletû zsûri megkóstolta a bográcsok tartalmát,
melyrõl hosszas tanácskozás után hoztak ítéletet. A mi
kakasaink nagyon finom pörköltté változtak. Köszönjük
Laci bácsi!
Ebéd után látványos tûzoltó bemutatót tartott a
Szabadszállási Önkormányzati Tûzoltóság. Egy égõ autót
oltottak el nagy szakmai hozzáértéssel, a közönség legnagyobb megelégedésére.
Következett a kötélhúzó verseny. A Solti Bikák zászlójukkal és az elmaradhatatlan bikafejjel indultak a
küzdõtérre. Sokáig úgy tûnt, hogy nincs olyan bátor csapat, aki szembe merne szállni a nagyhírû Bikákkal. Mégis
két bátor egyesület harcra küldte fiait, akik becsülettel
helyt is álltak, de Bikáink nagy fölénnyel húzták el õket.
Nem volt kérdés, hogy kié lesz a kupa.
Tombolahúzás következett, melynek fõdíja egy bárány
volt. Eseményekben gazdagon telt el a nap. Sátorbontás
után hazafelé vettük az irányt. Nagyon szép nap volt,
melyen új barátságok köttettek, és a régiek még szorosabbra fûzõdtek. Kellenek az ilyen napok, hiszen ebbõl
merítünk újra erõt a város közbiztonsága érdekében
végzett társadalmi munkánkhoz.
A jövõben is, úgy, mint eddig, a lakosság számíthat ránk,
Solti Polgárõrökre!
Ifj. Szondi Miklós

A Megyei Polgárõr Napon városunk polgármesterének Gál Józsefnek polgárõrséget segítõ
tevékenységét az Országos Polgárõr Szövetség a
Polgárõr Érdemérem Arany fokozat kitüntetõ cím
átadásával ismerte el.

EGY UTAZÁS
SIKERTÖRTÉNETE

Az összefogás és az egyet-akarás, hogy mi mindenre képes, ezt a júliusban Németországba
történõ kiutazásunk alkalmával újra megtapasztalhattuk. Egyet akart a 11 éves és a 65 éves,
kizárólag jól érezni magát, és így a
Habichtswaldban töltött 6 nap a sok élménnyel
igazi sikertörténetté vált.
Eddig mi sem tudtuk, hogy nemcsak a vendégek
fogadásához értünk, de képesek vagyunk minden külsõ segítség nélkül leszervezni a 48 fõs
csoport kiutazását malõrök és melléfogások
nélkül. Voltak fenntartásaink a csoport
zökkenõmentes koordinálásával kapcsolatban a
különbözõ korosztályok és az érdeklõdési
területek esetleges ütközése miatt, de ez a kis
közösség a buszra történõ felszállás pillanatában egy nagycsaláddá kovácsolódott
össze. Akinek sok munkája adódott az utazás
alatt, az Alberczki Sanyi volt, aki fáradhatatlanul játszott a harmonikán, és tanította meg
velünk németül a "Lass doch die Sorgen zu
Haus" (Hagyd otthon a gondjaidat) címû közismert német dalt, mivel a Német-Magyar
Kulturális Est fináléjaként ezzel kívántuk
meglepni a házigazdáinkat.
A habichtswaldi barátaink vendégfogadása minden képzeletet felülmúlt, az általuk szervezett
programok színesek és élet-közeliek voltak. Sok
új barátság kötõdött, a régieket pedig már elszakíthatatlan szálak kötik össze.
A kulturális est fénypontja - minden túlzást mellõzve mondhatjuk -, hogy a REVÜ tánccsoport
volt, amit mi sem bizonyít jobban, mint az a
tény, hogy Hessen tartomány napilapjában másnap reggel terjedelmes cikk jelent meg az estrõl,
amelyben kép illusztrációként a lányok spanyol
táncáról készült kép látható.
Megfogta a résztvevõ közönséget a mindenki
által énekelt német dal is, amely fergeteges
hangulatot teremtett.
A közeljövõben jelenik meg egy másik lapban
látogatásunk protokolláris részének ismertetése,
Wolfgang Aßhauer és Gál József a két város
polgármesterének köszöntõje, valamint Solt
város legújabb készülõ létesítményének, az új
városi játszótérnek szánt faszerkezetû játszóház
ajándéklevelének átadása. Remélhetõleg,
amikorra a Solti Hírlap megjelenik, boldog tulajdonosaik már birtokba vehetik az ajándékot. A
Solt Város Baráti Kör minden tagja nevében
kívánom, hogy sok örömet és nagy élményt
jelentsen hosszú éveken keresztül minden solti
csöppség számára a játszóház.
Akinek a németországi utazásunk nemcsak a
kikapcsolódást jelentette, az Miskolczi Gyula
barátunk volt. Õ ugyanis 3 bográccsal felszerelkezve érkezett Habichtswaldba, hogy
megfõzze a nemzetközi mezõnyben is verhetetlen gulyáslevesét. A jól sikerült ebéd
elkészítésében nagy érdeme volt a polgármesterünknek is, hiszen Nánai Csabával
együtt õk voltak a fõszakács segédei. A Friss
Kft. diós-mákos bejglije is nemzetközi hírnévre
tett szert, még egyszer köszönjük Máténé
Zsókának.
A Habichtswaldban eltöltött idõ felejthetetlen
élményként maradt meg mindegyikünkben. A
búcsúzás most is, mint mindig szívszorító volt,
de mi szó szerint vettük, hogy "jövõre veletek
Solton!" Úgy legyen!
Kállai Sándorné
Solt Város Baráti Kör
K. H. E. elnök
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AZ ORVOS ELMONDJA
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.
KULLANCS-VESZÉLY
A kullancs: vérszívó parazita, egy állatcsalád tagja. A kullancsszabásúak az atkák
rendjének alrendje. Hazánkban mintegy
25 kullancsfaj fordul elõ. A legismertebb
faj a közönséges, vagy "vöröshasú kullancs". A kullancsok aktivitásában szezonalitás mutatható ki. Legaktívabbak
áprilistól június végéig, ezután egy nyári
nyugalmi idõszak következik. Augusztus
második felétõl októberig ismét fokozódik
aktivitásuk. Télen, nyugalmi idõszakban
nagy részük átvészeli a hideget.
Az elõrejelzések szerint az idén különösen
sok vérszívó les áldozatára és sajnos egyre
több a fertõzött terület is. A tavaszi áradások következtében nagy területek kerültek
víz alá. A víz levonultával a kiszáradóban
lévõ területeken elszaporodtak az erdei és
mezei állatkák ( egerek, ürgék, pockok,
sünök, stb.) és ezeken a gyorsan szaporodó állatkákon nagymértékben jelentek meg a vérszívó élõsködõk, így a kullancsok is. Magyarországon a kullancsok
a következõ régiókban honosak: Budapest
és környéke, Somogy, Vas, Gyõr-MosonSopron, Komárom- Esztergom, Fejér,
Veszprém, Baranya, Nógrád és BorsodAbaúj-Zemplén megye. Napjainkban nem
csak a természetjárókat fenyegeti a kullancs-veszély, már a nagyvárosok parkjaiban is nagy eséllyel bõrünkbe akadhat
egy-egy élõsködõ.
Sok tévhit él a kullancsok életmódjával
kapcsolatban. A közhiedelemmel ellentétben nem csak a fákon élnek, hanem talaj
közeli növényeken is és ott várnak
áldozataikra: állatokra, emberekre.
Különösen kedvelik az árnyékos, nedves
területeket; kerülik a fényt, nem kedvelik
a szárazságot és a meleget, mert könnyen
kiszáradnak.
A kullancsok a gazdaállatokon párosodnak, utána a hím rövidesen elpusztul.
Egyetlen nõstény több ezer petét rak az
aljnövényzetre, majd õ is elpusztul. Az
aljnövényzetre rakott petékbõl kikelõ
lárvák kis állatokon, rágcsálókon,
madarakon élõsködnek. A lárvák a
második évben kifejlett egyedekké alakulnak. Ezek már nagy testû emlõsökön (õz,
szarvas, háziállatok, és az ember) keresik
a vérszívás lehetõségét. A hímek rövidebb
ideig, a nõstények 4-10 napig is
"táplálkoznak", miközben testük nagysága
sokszorosára megduzzadhat, majd ha az
egyed jóllakott leesik a földre és a nõstény
lerakja petéit. A kullancsok szájszerveikbõl fejszerû képzõdmény az úgynevezett
"capitulum" alakul ki, ezen van a szipókának nevezett szívó-szerv. Elülsõ lábuk
végén van a szaglószervük. Sokan azt
hiszik, hogy a kullancs alulról támadja
meg áldozatát, míg mások azt vallják,
hogy felülrõl közelít. Nos, mindannyiuknak igazuk van, mert a kutyakullancs amelynek szeme is van - látja az áldozatát
és a fûszálak végérõl leskelõdik, ahonnan
emberre, vagy kutyára mászik át. A hazai
közönséges kullancsok viszont vakok, de
biológiai radarral rendelkezik, s a bokrok
levélfonákjáról pottyannak le. A kullancs
áldozatának melegét, szagát és a kilégzett

levegõ széndioxid tartalmát érzékelve
támad. Fontos tudni, hogy a kullancsok
"csípése" fájdalommentes, ezért az bárkit
észrevétlenül érhet.
A kórokozók a fertõzött kullancs nyálával
jutnak be az emberekbe, vagy állatokba,
ehhez néhány órától néhány napig tartó
idõ szükséges, ezért kell a bõrbe fúródott
állatot minél hamarabb eltávolítani. Arra
kell törekedni, hogy a kullancs minden
részét: fej, potroh (test) távolítsuk el a bõrbõl. A potroh felszakadása a veszélyes,
mert a fertõzött kullancs béltartalma így
biztosan bekerül a sebbe. Ezért nem
szabad tûvel, hegyes, vagy lapos végû
csipesszel eltávolításával kísérletezni. A
legrosszabb, ha a kiálló potrohot
benyálazva, vagy bezsírozva spirálisan
tekergetni kezdjük, mert így a megrémült
állat még mélyebbre ássa magát, másrészt
öklendezni kezd és szinte belepumpálja a
sebbe a fertõzött béltartalmát. Ezért nem
jók a hagyományos módszerek sem;
például: a kullancs bekenése zsírral, olajjal, vagy fogkrémmel. Az a biztos és
helyes, ha szakemberhez, vagy e körben
járatos személyhez fordulunk a kullancs
eltávolítása végett.
Régebben a kullancsok nem hordoztak
olyan gyakran kórokozókat (vírusok, baktériumok) mint napjainkban, ezért nem is
törõdtek túl sokat egy-egy "csípéssel" a
szabadon dolgozók, sétálók, gyerekek.
Mára ez megváltozott. Nem csak a
vérszívók száma, de fertõzöttségük is
megnõtt. Az emberekbõl eltávolított kullancsok kb. 15 %-ról kiderült, hogy különbözõ kórokozókkal fertõzöttek.
A kórokozókkal (vírusok, baktériumok)
fertõzött kullancsok súlyos kimenetelû
megbetegedéseket okozhatnak. Ilyenek:
agyvelõgyulladás, Lyme-kór, Q-láz. Az
elõbb említett megbetegedések mellett
ritkábban ugyan, de más megbetegedések
okozói is lehetnek a kullancsok.
Megjegyzendõ, hogy a nem kötelezõ
védõoltások közül gyermekeknek 1 éves
kortól adható a kullancs-encephalitis
(agyvelõgyulladás) elleni védõoltás.
Felnõtteknek ez a védõoltás bármikor
adható. 3 évig nyújt védelmet a
Magyarországon kapható oltóanyag.
Egyesek keresik a gyógyszertárakban az
emberekre kifejlesztett Lyme-kór elleni
oltóanyagot, de ez sajnos nincs. Eddig
csak kutyákra kísérleteztek ki ilyen
oltóanyagot.
Mi lehet az alapvetõ védekezés a kullancsok ellen? Ajánlatos zártan öltözködni, felnõtteknek az alsó testrészt kell
védeni, gyermekeknél a felsõ testrészeket
is. Leüléskor legyünk óvatosak, a kemény
farmert nem szeretik, a bolyhos, puha
anyagú ruházatot annál inkább kedvelik a
kullancsok. Hatásos a kullancsriasztó
szerek használata is. Kullancs-inváziós
idõszakokban legfontosabb munka, kirándulás, séta után minden este átvizsgálni a
meztelen testet, fõleg a vékony bõrû hajlatokat. Ne feledjük: a levetett ruhákban is
lehetnek kullancsok. A lényeg, hogy
minél hamarabb távolítsuk el a bõrbe
kapaszkodó állatot, hogy ne legyen ideje a
fertõzést okozó vírusokat, vagy baktériumokat bejuttatni az ember véráramába.
A továbbiakban is jó egészséget kíván
Önöknek.
Dr. Benedek Gábor

TANÉVKEZDÉS
Örömmel és hálával gondolunk vissza az elmúlt
tanévre, hogy sok szülõ bizalommal fordult hozzánk, hogy legyünk társak a gyermekek jóra,
örök értékekre való nevelésében.
Szeptember hónap elsõ 2 hetében osztjuk ki a
jelentkezési lapokat a hittanra. Az iskolákban és
az óvodákban elindul a hitéleti nevelés, Solton,
Kissolton, Petõfi telepen és Dunaegyházán
egyaránt. Kérjük a kedves testvéreket, hogy
hívják fel a környezetükben élõk figyelmét ennek
a lehetõségnek a fontosságára, hiszen a szülõk
ezáltal tudják teljesíteni a kereszteléskor, illetve a
házasságkötéskor tett ígéretüket. Természetesen
kereszteletlen gyermek is járhat hitoktatásra.
Amennyiben kérik gyermekük megkeresztelését,
keressenek meg akár a templomban a szentmisék
után, akár a plébánia hivatalban. (Elérhetõség,
telefonszám a templomi és a plébániai hirdetõtáblán.)
A hittanosok tanévnyitó szentmiséjére szeptember 17-én, vasárnap 10 órakor kerül sor a Római
Katolikus Templomban.
Ezen szentmise keretében szeretnénk kifejezni
hálánkat Agócs Andrea elköszönõ hitoktatónak
az egész egyházközségért és a gyermekekért
végzett áldozatos munkájáért. Rengeteg templomi mûsor, a Mártonnap megszületése, gyermekés ifjúsági programok megszervezése is többek
között az Õ nevéhez fûzõdik. Együtt imádkozunk
Érte, hogy a Jó Isten segítse tovább életében,
áldja meg terveit, álmait, munkáját! Ebben a
szentmisében mutatkozik be az új hitoktató is.
Kérjük, hogy lehetõségük szerint jöjjenek el
egész családjukkal, hogy együtt kérhessük Isten
áldását az elõttünk
álló tanévre. A hittanórák rendjérõl is
akkor fogunk pontos
tájékoztatást nyújtani. Tudjuk, hogy
vannak olyan szülõk,
akik talán már évek
óta, vagy egyáltalán
nem találkoztak a
t e m p l o m i
közösséggel. Õket
külön is szeretnénk
bátorítani, jöjjenek, szeretettel várunk mindenkit!
GYERMEKIMA
Köszönjük Neked Gondviselõ Istenünk, hogy
vigyáztál ránk a nyáron, s kérjük add, hogy a
tanév során ne csak korban, hanem bölcsességben, kedvességben is növekedhessünk színed
elõtt!
Kérünk Drága Jó Mennyei Atyánk, hogy áldd
meg szüleinket, nagyszüleinket, erõsítsd meg
õket a Te Szentlelked által, és segítsd, hogy érezzék át mindig a mi hitéleti nevelésünk
fontosságát, s elhozzanak vasárnaponként a
szentmisére, hogy együtt adhassunk hálát a Te
csodáidért!
Kérünk Téged Istenünk, hogy tanítóinkat,
nevelõinket is áldd meg, és add, hogy szeretettel,
türelemmel és derûvel tudjanak hozzánk fordulni.

NEMZETI JÁTÉKOK
2006
2006. június 22-én a Solti Kék Duna
Sportegyesület 12 sportolója indult Kecskemétre.
A Magyar Speciális Olimpia Szövetség által rendezett legszínvonalasabb eseményén vehettünk
részt. A négyévente megrendezendõ Olimpiával
felérõ eseményre már hónapokkal ezelõtt megindult a felkészítés. Az egyesület sportolói 4
sportágban indultak. Erõemelésben Kolompár
Ádám, Baranyi Elemér, Kolompár István,
Kolompár Miklós. Atlétikában Kolompár Katalin,
Kolompár Ágnes, Kolompár Bálint és Tóth János
szállt versenybe. Asztalitenisz sportágban Dinók
Julianna, Bujdosó István. Tollaslabdában
Kolompár Zsófia és Pomozi József indult.
Az 5 napos versenyen a szervezõk a lehetõ legjobb
helyszínekkel biztosították a sportolás és a
versenyzés lehetõségét.
2006. június 22-én Kecskemét fõterére ért az
Olimpia lángja, mely 25-én este aludt ki. A
sportolás mellett esténként a fõtéren számos kulturális programmal vártak minket, volt koncert,
mozi, kirakodó vásár, kiállítás. A Nemzeti
Játékokon közel 1000 személy vett részt, 12
sportágban. Az ország minden területérõl érkeztek
ismerõs és ismeretlen arcok, de érkeztek határon
túli sportolók is.
A solti fiatalok a következõ eredményt hozták:
- Kolompár Ádám - erõemelés- 75 kg-os súlycsoport 4 aranyérem, összetett 470 kg.
- Kolompár István - erõemelés- 52 kg-os súlycsoport 1 aranyérem, 3 ezüstérem, összetett: 280 kg.
- Baranyi Elemér- erõemelés- 90 kg-os súlycsoport, 2 aranyérem, 1 ezüstérem, összetett: 280 kg.
- Kolompár Miklós - erõemelés- 75 kg-os súlycsoport, 3 bronzérem, összetett: 205 kg.
- Kolompár Ágnes - atlétika- bronzérem, IV.
helyezés
- Kolompár Katalin - atlétika- 2 bronzérem
- Kolompár Bálint - atlétika- 1 aranyérem, 1
ezüstérem
- Tóth János - atlétika- 1 aranyérem, 1 ezüstérem
- Kolompár Zsófia - tollaslabda- aranyérem
- Pomozi József - tollaslabda- IV. helyezés
- Dinók Julianna - asztalitenisz- IV. helyezés
- Bujdosó István - asztalitenisz- IV. helyezés
A versenyzõk eredményei kimagaslóak, az elmúlt
évek nehézségei nem látszottak a versenyzõkön,
akik a kánikulát legyõzve, önmagukat túlszárnyalva érték el az eredményeket.
Ezúton szeretnék gratulálni az összes sportolónak,
aki részt vett a Játékokon. Kitartást kívánok a
munka további folytatásához, hisz ezzel még nincs
vége.
A Nemzeti Játékok a 2007-es évben, Kínában
megrendezendõ Speciális Olimpia elõ versenye
volt. A legkiválóbb sportolók kiválasztása itt
történt meg. A lista nem ismeretes, de bízzunk
mindannyian, hogy a solti egyesület versenyzõi is
tagjai lesznek az Olimpiai keretnek, mint eddig
mindig.
Gratulálok és további eredményekben gazdag
versenyzést, kívánok!

REFORMÁTUS ÉLET

SZENT ISTVÁN VAGY ÚJ KENYÉR ÜNNEPE?
Minden felnõtt magyar állampolgár számára természetes, hogy augusztus 20. nemzeti ünnep. De
sokfelé sokféle elnevezést láthatunk, hallhatunk e
nap kapcsán. Ha valaki kezébe akad egy naptár a
rendszerváltás elõtti évekbõl, ott az Alkotmány
ünnepeként fogja megtalálni. Néhány év óta újra az
államalapításra, Szent Istvánra emlékezünk, de
elmaradhatatlan része az új kenyér megszegése is
az ünneplésnek. Mi lehet hát a helyes válasz a fenti
kérdésre?
A második világháborúig szinte egységesen Szent
István napként használták, felelevenítve elsõ királyunk hatalmas tettét, az államalapítást, megtartva
a Szent Jobb körmenetét. 1945 után már nem volt
ennyire egyértelmû a helyzet. Szerették volna
átformálni az ünnepet, megfosztani a katolikus
múltjától, így kezdték el bevezetni az új kenyér
kifejezést. Erre áthelyezni a hangsúlyt.
1949-ben megszületett az Alkotmány, így kézenfekvõ volt ennek az évfordulóit, majd a napját
megülni.
A rendszerváltás után megmaradt a sokszínûség,
az alkotmány ünnepe a legritkábban használt a sorban, helyette Szent István személye lett újból a
hangsúlyos. De az ezredforduló vége is tartogatott

egy újítást, nevezetesen a Szent Korona ünnepe;
bár használata nem tudott igazán gyökeret verni.
Nézhetjük másik oldalról is e napot. A római katolikusok számára Szent István maga, szent élete és
munkája a fontos, nem véletlen, hogy õk a Szent
Jobb körmenettel ünnepelnek. A protestánsok
inkább az Isten áldásaként, a munka gyümölcseként kapott új kenyérre gondolnak, a magyar
ember legalapvetõbb eledelét ünneplik és köszönik
meg, adnak hálát érte.
Próbáljunk hát ezek után válaszolni a címbeli
kérdésre! Ez így nehéz, mert rossz a kérdés. Nem
lehet oly élesen elkülöníteni e kettõt. A magyar
nép, mi nem létezhetnénk, ha Szent István király
nem cselekedett volna. Ezt nem lehet félretenni,
elfelejteni. De a magyar ember számára a kenyér
az életet, a létet jelenti. A munkánkat kenyérkeresetnek nevezzük! Kell arra is idõ, hogy évente
legalább egyszer végiggondoljuk, micsoda kincset,
kegyelmet kaptunk a mi Istenünktõl. Az egész évi
fáradságos munka után csodálatos érzés hálát adni,
látni az eredményt, érezni a friss kenyér ízét.
Ünnepeljük hát így Szent István és az új kenyér
ünnepét!
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RÁKÓCZISOK NAGYVISNYÓN
Kedves Nõvérem!
Meg fogsz lepõdni: ismét eltelt egy év! Tavaly,
mikor a horpácsi táborban voltunk, megígértem,
hogy az idei kirándulásokról élménybeszámolót
tartok neked, mivel sajnos nem tudtál velünk
eljönni. Így utólag is sajnáljuk mindannyian!
Az idõ gyorsan pergett, s egyszer csak azon kaptam magam, hogy bent ültem a Schwartz Gyula
buszában, mögöttem 46 zsivajgó, izgatott
gyerekkel. Az ajtó becsukódott, s elindultunk egy
csodálatos új kalandra, a könnyes szemû, integetõ
szülõket hátrahagyva.
Mivel az út jó hosszú volt (267 km!) megálltunk
Tarnamérán, az ország egyetlen rendõrmúzeumában, ahol pompás élmény volt sétálgatni a világ társrendvédelmi szerveinek egyenruhái,
jelvényei között.
A délutáni órákban értünk Nagyvisnyóra. A
települést elhagyva beértünk a Bánvölgybe, a kis
mesebeli erdei úton begurultunk szállásunkra.
Fáradtságot félredobva rohantak le a gyerekek a
buszról , s vették birtokukba ezt a csodálatos
tábort.
Most is hálás szívvel emlékszem vissza a gondnok házaspárra, Fónagyékra, akik a jó gazda
szerepében a családunkhoz tartoztak ezen a
héten. Nagyon sokat segítettek nekünk, s Miklós
lenyûgözõ terepismerete, meséi még most is
rabul ejtenek, ha visszagondolok rájuk. Egész
héten tapasztalhattuk, hogy a palóc emberek
nagyon barátságosak, segítõkészek, nekik a
vendég szent és sérthetetlen, igazán tanulhatnánk
tõlük!
Ha egész héten sem mozdultunk volna ki, akkor
is kevés lett volna az idõ a szépséges táj becserkészéséhez, közvetlen környezetünk megismeréséhez. Nagyon sokat kirándultunk. Most
megpróbálom neked elmondani, hogy miért is
szerettem bele újra az Északi-középhegység eme
részébe.
Hétfõn Szilvásváradra utaztunk. A Szalajkavölgy szépsége rabul ejtett mindannyiunkat.
Elõször a Börtön Múzeumba mentünk, innen
"kiszabadulva" felültünk a kisvasútra, s a völgyön
végigdöcögtünk
a
végállomásig.
Felmásztunk az Istállóskõ aljában tátongó õsemberbarlanghoz. Az út nagyon fárasztó és veszélyes volt, és éreztük, hogy itt hosszú idõ óta nem
törõdnek a hegyre felmenõk biztonságával. A
Fátyol-vízesés páratlan természeti csoda! Alig
tudtunk a látványtól elszabadulni. Csodálatos volt
a mintegy 4 km-es séta a sebes folyású Szalajkapatak mellett. A gyerekek örömmel sikongattak,
ha felfedezték a vízben a szivárványos pisztrángot. A legnagyobb üdvrivalgás mégis akkor volt,
amikor kerékpárján elrobogott mellettünk
Körtvélyesi Zsolt színmûvész, s barátságosan
ránk mosolygott. Úgy érezhette, hogy Barátok
közt van.
Kedden Eger városába mentünk. A belváros forgatagában elsétáltunk a Líceumig. Itt megnéztük
az ún. camera obscurát (ez szerkezetét tekintve
egy nagy, film nélküli fényképezõgép), a csillagászati múzeumot, érdekes fizikai jelenségeket
láthattunk, s próbálhattunk ki.
Sétánkat az egri vár messze földön híres földalatti folyosórendszerének megtekintésével folytattuk, majd a felszínen is bevettük a vár minden
szegletét! A keddi nap csúcspontja az egerszalóki
hõforrás volt. Itt sétálójegyet váltottunk, s boldogan tocsogtunk a hegyoldalon lefolyó vízbõl
keletkezett kb.120 m2-es mészkõlerakódás
aljában, amely most is gõzölgött
(65-68 ?C-os) a nyári nagy melegben. Bizony
kapkodtuk a lábunkat.
Szerda délután túrázni mentünk Bélapátfalvára.
A kezdõpont az a táborhely volt, ahol ezelõtt hat
éve táboroztunk. Megdöbbenve tapasztaltuk,
hogy a hely tönkrement, az épületet szinte teljesen széthordták. Alig tudtunk felocsúdni a kábultságból. A végállomás a román kori ciszterci apátsági templom volt, a fölötte tornyosuló Bél-kõ
látványával.
Csütörtökön egész napra elhagytuk táborunkat, s
az immár családtaggá vált Bolhás kutyát. Elõször
Aggtelekre mentünk, s a Baradla-barlangban tettünk egy egyórás rövidtúrát. Bizony jólesett
kijönni a melegbe, mert a föld alatt már egy kicsit dideregtünk. Rudabányán az Érc - és Ásványbányászati Múzeumban megcsodáltuk a 10-12
millió évesre becsült elõember, a Rudapithecus

Hungaricus - avagy közismertebb nevén - , Rudi
koponyájának másolatát.
Pénteken a bükkszéki strandon nyújtóztattuk ki
fáradt végtagjainkat. Közben a szemünket is legeltettük a szebbnél szebb motorokon, ugyanis
ezen a héten volt a híres siroki motoros találkozó,
s szerencsénkre a motorosok is szeretnek strandra
járni.
Szombaton szedtük a sátorfánkat, elindultunk
haza. Buszunkat a Mátra felé irányítottuk, s a hét
megkoronázásaként felmentünk a Kékes-tetõn
lévõ kilátótoronyhoz. Gyönyörû volt a kilátás az
egész hegységre.
Természetesen a kirándulások mellett voltak a
tábor helyéhez kötött programjaink is a gyerekek
nagy-nagy örömére: gyorsasági versenyek, nyitó
tábortûz a gólyaavatással, számháború, farsang,
disco, bátorságpróba, sok-sok játék, a tábor
környékének megismerése kistúrával, záró
tábortûz. Aztán a tábori csintalankodások:
fogkrémezés, Jeti-üldözés, gombóclopkodás,
ijesztgetések, s még sorolhatnám. Minden, ami
belefér abba, hogy jól érezzük magunkat.
Láthatod, hogy nem unatkoztunk ezen a héten,
igazán úgy éltünk mi, 56-an , mint az igazi
nagycsaládosok. A hasunk is mindig tele volt, ezt
köszönhetjük Joóné Jutkának és Nagyné Editnek.
Mint családfõnek szerencsére voltak felnõtt
segítõim is: Holkó Erzsi , Szabóné Móni, Merta
Erika, Szondi Kata, Joó Judit és Konrád Feri.
Ebben a rohanó világban nagyon nehéz odafigyelni egymás problémájára, gondjára, sokszor
együtt örülni sem sikerül. Nekünk számított az is
, hogy ebben az évben is sokan támogattak minket anyagilag. Ez nagyon fontos, hiszen tudod,
minden pénzbe kerül, sok-sok pénzbe! Csak
érdekességképpen mondom neked: egyedül a
rendõrmúzeumba mehettünk be ingyen, a többi
helyen igencsak megkérték a belépõk árát! (3001100 Ft-ig) Az ingyenes használatra jogosító
Pedagógus igazolványról pedig ne is beszéljünk!
Szép is volna!
Most már biztosan kíváncsi vagy, hogy kik támogatták az idei táborunkat: Solt Város Képviselõtestülete, Kis-Solti Gyermekekért Alapítvány,
Vajda házaspár a kissolti konyha vállalkozói,
Vácziné Kálvin Mária, Vasaji Sándor, Pásztor
Imréné, Nyámádi István és neje, Török Imre,
Budai Mihályné, Szabó Károly, Horváth László
és neje, Dajka Istvánné, Sport Café & Pizzéria,
Csepregi Lajos és neje, Németh István, Mozol
József, Vitek Gyuláné,Zsidó László, SIRACUSA
- Cegléd, Ihász és társa- Dunaföldvár, Kajári Bt.Paks, Lanius Kft. - Mélykút, Boros Zoltán és neje
- Kecel, Lengyel László, Végi Ilona, Ódor Edina.
Természetesen az idén is szükség volt a táborozó
gyermekek családi támogatására: a szülõk
rengeteg nyersanyagot, süteményt kínáltak fel
nekünk, hogy enyhítsük a tábori kiadásokat.
Összegezve elmondhatom, hogy egészen különleges volt ez az egy hét. Úgy beleszerettünk ebbe
a helybe, hogy kedvünk sem volt igazán hazamenni. Egy biztos: ide vissza fogunk jönni!
Velünk tartasz?
Húgod: Edit

JÁTSZÓTÉRAVATÓ SZEPTEMBER 2-ÁN
Hosszú, kitartó munkánk, elhatározásunk gyümölcse
vált valósággá a Béke téren - a volt fürdõ helyén megépülõ játszótér létrejöttével. A hónap elején
megérkeztek azok a játékeszközök, melyeket azon a
pénzen vásároltunk, amit a lakosság, az ügyet támogatók ajánlottak fel, összesen 1.128.000,-Ft értékben.
A játékeszközök megérkezéséig a Városüzemeltetési
Intézmény
a
jogszabályi
követelményeknek
megfelelõen bekerítette a játszótér helyét, s a szükséges talajrendezést is elvégezte. A játszóvár, és hinták
letelepítését a szállító cég végezte. Ezt követõen a
területrendezés tovább folytatódott. Elkészült a
homokozó, az artézi víz kivezetése is megtörtént, hogy
az egy díszkútban folydogálhasson majd tovább,
illetve jelenleg van folyamatban a játszótér legmagasabb területén a macskakövezés, ahol rövidesen szaletli kerül felállításra. Külön kell említést tennünk
németországi testvérvárosunk által nyújtott önzetlen
felajánlásról, akik tudomást szerezve játszótér építési
tervünkrõl, azonnal támogatásukról biztosítottak, és
elkészítették, illetve le is telepítették számunkra azt a
játszóvárat, amit a gyerekek szintén biztos nagy örömmel fognak majd birtokba venni. Ezért hálás köszönettel tartozunk Habichtswald Képviselõ-testületének.
Errõl a testvérvárosi játékeszköz telepítésérõl Kállai
Anita külön olvasható cikkében többet is megtudhatnak.
A játszótérre összegyûjtött pénzösszeg azt gondoltuk
sokkal több játékra elég lesz majd, de tekintettel arra,
hogy köztéri játszótérrõl van szó, szükséges volt olyan
játékokat megvásárolni, amelyek mindenféle
minõsítéssel, engedéllyel rendelkeznek, hiszen
köztérre csak ilyen telepíthetõ. Ezért nem lehet azt
összehasonlítani azokkal a játékeszközökkel, amit kerti
használatra lehet megvásárolni.
Vasaji Sándor és Lencsés Sándorné önkormányzati
képviselõk, Gál József polgármester támogatása mellett, nagyon sokat tettek azért, hogy a játszótér építése
ténylegesen is megkezdõdhessen. Az õ tevõleges
munkájuk eredménye, hogy ezek a játékeszközök
megrendelésre kerülhettek, s a letelepítésük a kijelölt
helyen megkezdõdhetett. Itt szeretném megköszönni
mindazoknak a támogatását, tevékeny munkáját, akik
szintén érdemesnek vélték pártfogolni a játszótérépítés
ügyét. Közös összefogásunk nélkül ez nem valósulhatott volna meg. Természetesen külön köszönet illeti
Solt Város Önkormányzatát, akik nem kevés
pénzösszeggel, s a Városüzemeltetési Intézmény által
fizikai munkájukkal is hozzájárultak a játszótér létrejöttéhez. Miután nagyon sokan vettünk részt abban,
hogy a gyerekeknek játszóhelyet, az idõsebbeknek
beszélgetésre, kártyázásra is alkalmas parkot alakít-

sunk ki, gondoltuk úgy, hogy a játszótér ünnepélyes
átadását is megszervezzük, hogy együtt, ünnepélyes
körülmények között ünnepelhessük ezt a városunk
életében fontos eseményt.

MEGHÍVÓ
SZERETETTEL VÁRJUK ÉS
HÍVJUK A GYEREKEKET, A
JÁTSZÓTÉR LÉTREJÖTTÉT
TÁMOGATÓ LAKOSOKAT,
VÁLLALKOZÓKAT

SZEPTEMBER 2-ÁN
megrendezésre kerülõ

JÁTSZÓTÉR AVATÓRA.
PROGRAM
9-11-ig Játszóház, arcfestés, kézmûves
foglalkozások
10.30-kor A játszótér ünnepélyes
átadása
Átadja:
Gál József polgármester
Közremûködik a Solti
Mazsorettek Gyöngyöcske és
Mosoly csoportja
11 órakor Csepregi Éva Abrakadabra
címû gyermekmûsora.
A koncert rossz idõ esetén a mûvelõdési
házban kerül megtartásra.
A koncert létrejöttét támogatta: Schlosser-Logisztik
Kft., Vécsey Károly Mûvelõdési Ház, ATEV
Fehérjefeldolgozó Zrt., Soltkon Kft., Solt-Harta Coop
Zrt., Kossuth Mg. Zrt., Solt és Vidéke
Takarékszövetkezet, Hoffmann Service, Sol-T-erv
Tervezõ, Kivitelezõ és Ker. Kft., Randevú Cukrászda,
Czinder Bt., - Festékbolt, Széta - CLP Bt., Technoker
Ker. Kft., Sport Cafe & Pizzeria, Suli-Menza Bt.,
Hollósi-Lóki Kereskedelmi Bt., Mozol József - Hársfa
Gyógyszertár, T-96 Kft., Kispál és Társa Kft., Bogdán
Lajosné - TÜZÉP (Dunaegyháza), Solt - Parkmotel Kft.,
Profilmester Ablakgyártó és Szerelõipari Kft., Gerzson
Akkumulátor és Autósbolt, Erzsébet Cukrászda, Váczi
István - Vasudvar.

SZÍVBÕL ADOTT AJÁNDÉK
a fárasztó hosszú út megtétele után alig néhány órás
pihenõt engedélyeztek maguknak, mielõtt munkába
álltak. Mindenki tette a dolgát, a két település polgármestere sem volt ez alól kivétel. Vidám hangulatban, keményen dolgozott a csapat, és egy nap alatt
végeztek
az
összeszerelési
munkálatokkal.
Megköszönöm a városüzemeltetés vezetõjének
Lendvay Pál Úrnak a pontos és precíz elõkészületi
munkát, valamint id. Hegyaljai Gabi bácsi és
munkatársai segítségét is. Jegyzõasszonyunk étellel és
itallal látta el a munkában résztvevõket. Megköszönöm
mindenkinek, aki közvetlen vagy közvetett segítséget

A Solti Hírlap rendszeres olvasójaként egy felhíváson
keresztül értesültem arról, hogy városunkban
kezdeményezés indult egy játszótér kialakítására.
Úgy gondoltam, hogy gyermekeinknek valóban nagy
szükségük lenne egy ilyen létesítményre, és helyeselten azoknak a kisgyermekes anyukáknak és nagymamáknak a kezdeményezését, akik erõsen szorgalmazták a játszótér megépítését. Felkerestem
Habichtswald polgármesterét, Wolfgang Aßhauer urat,
és megemlítettem a játszótér létrejöttének nehézségeit.
Sokat nem gondolkozott német partnervárosunk
képviselõ-testülete, és úgy döntött, hogy ennek a szép
tervnek a megvalósításához valami tárgyi eszközzel
hozzájárul az önkormányzatuk. Rövid idõn belül
legyártották az elemeket az ottani városüzemeltetés
szakemberei, és a faszerkezetû játszóház helyszínre
történõ szállítását és összeszerelését is magukra vállalták, hogy a solti gyermekek még a rossz idõ beállta
elõtt birtokba vehessék az õszinte barátsággal és
szeretettel készített ajándékot. Nem ez az elsõ gesztus
Habichtswald részérõl, amit irányunkban tanúsítottak,
hiszen már több esetben is valamilyen formában
szerény támogatást nyújtottak oktatási intézményeink
és egyesületeink számára, amit tiszta szívbõl, és
önzetlenül tettek. Ezt mindannyian azért tesszük, mert
abban bízunk, hogy gyermekeink lesznek hivatottak
arra, hogy az általunk elkezdett hagyományt tovább
ápolják.
Végre augusztus 11-én, pénteken megérkezett a legújabb Habichtswaldi adomány. Wolfgang Aßhauer,
Habichtswald polgármestere, valamint három kísérõje

nyújtott a kis ház mielõbbi befejezéséhez.
Habichtswaldi barátaink a hétvégét is nálunk töltötték,
Gál József polgármester úr mindent megtett azért,
hogy a vendégek jól érezzék magukat. Vasárnap
délután Solt Város Baráti Köre gondoskodott
szórakoztatásukról, pontosabban Miskolczi Gyula és
felesége, mint mindig, most is önfeláldozó
vendéglátóként állt helyt, amit ezúttal is hálás szívvel
megköszönök. A polgármester úr által felajánlott húsból ízletes marha pörkölt kerekedett. A vendégek a hétfõi búcsúestet Kovács János alpolgármester úr
otthonában töltötték, aki kiváló házigazdaként igazi
gasztronómiai különlegességekkel rukkolt elõ.
Ismételten meghatódva a soltiak vendégszeretetétõl,
gazdag élményekkel indultak haza német barátaink.
Az adományozók nevében jómagam is kívánom, hogy
minden solti gyermek sok örömteli és felejthetetlen
órát töltsön el városunk új játszóterén.
Schiemann Anita
(szül.: Kállai Anita)

Solti
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DIÁKROVAT
"Álmodtam egy világot magamnak,
itt állok a kapui elõtt…"
Nyolcadikos koromban nem értettem Nyilas Misit.
Folyton azt hajtogatta, nem akar felnõtt lenni. Nem
értettem, mi a problémája az általam oly hõn áhított
felnõttkor kapcsán. Nos, két évnek kellett eltelnie,
hogy közös nevezõre jussak elméletével, s mostanra
eldöntöttem, én sem akarok a nagykorúak táborába tartozni.
Ám mielõtt belemerülnénk állításom miértjébe,
tisztázzuk az elemi fogalmakat, a már jól megszokott
módon, érdemes tudnunk mirõl is beszélünk.
Nyelvünk ismét oly kegyes hozzánk, hogy már
szavainak betûivel ill. hangjaival elénk tárja a szó
valódi jelentését. A felnõtt szó egyértelmû mindenki
számára, ám ha mégsem lenne, stílusosan definiálnám:
a felnõtt emberi mûfaj, a tizennyolcadik életévét
betöltött vagy már jócskán betöltött gyerekegyed,
jelentése nagyranõtt, megnõtt (ám csak testileg,
szellemileg némelyik igencsak gyerek).
Definíciónk alkalmával ismét új, váratlan fogalomra
figyelhetünk fel. Gyerekegyed. Az egyed szót csak
hozzácsaptam a tényleges ismeretlenhez, ezért ezt nem
is magyaráznám. A gyerek szó a Gyere! felszólításból
eredeztethetõ, hiszen feltételezhetõ, hogy a
Honfoglalás elõtti magyarok a nyelvünket megalapozó
uráli népekkel együtt nem voltak tisztában mindenki
nevével, s így kénytelenek voltak azonos szóval szólítani társaikat, hogy jöjjenek, s foglalják el velük e szép
magyar hazát.
Ám hogy visszakanyarodjak (hibásan) az elõzetesben
megfogalmazott tételhez, és hogy komolyabbra fordítsam a szót, a tény, amire világítani szeretnék, az egyes
felnõttek végtelen gyerekessége.
Furcsa módon mióta kitört a nyári szünet, s nincs dolgom az iskolára, figyelem õket. (Igen, senki sincs biztonságban!) Végtére is mit tegyen egy felnõttkor elõtt
álló kamasz? A tudatalattijában tanulmányozza,
figyeli, és figyelem, utánozza a nagyokat, hiszen õ is
gyerek.
És a felnõttek is, akiket szúrópróba híján ki sem
néztem magamnak, ám õk mintha tudták volna, hogy
préda után szaglászom, bemutatták mi az abszolút
elrettentõ az ÉLET-ben. Én meg buta kiskorú vagyok,
aki nem ért semmit (mert ugye a gyerek nem érti a felnõttek dolgát), így hát úgy gondolom, az ostobaságom
feljogosít általánosításra.
A várva-várt konkrét eset három gyerkõcrõl szól.
Egyik a piszkálódó (irigykedõ), másik a barát, harmadik pedig a "semmi köze hozzá" mégis bele-bele
szóló.
A piszkáló rossz kölök,
áldozata körül lõdörög.
Belérúg, ahol éri,
a barátnak kibeszéli.
A barát semmit sem szól, fél.
Így a barátság, jaj-jaj, véget ér.
"S.k.h." az ovibajnok,
rá energiát se pazarlok.
Szóval elsõ tapasztalataim alapján inkább a kapunál
maradnék, visszafordulni nem tudok. Inkább ne adj
erõt, hogy be tudjak lépni, mert nincs hitem a magas
falak elõtt.
Zárszóként elgondolkodom, merjem-e adni nevem az
írásomhoz… Majd hirtelen elõkerül az aduász: én
mondtam, hogy csak egy értetlen, ostoba gyerek
vagyok.
Joó Kinga

FÛ VAGYOK
Fû vagyok, vagy inkább csak szeretnék az lenni,
egy napra fûvé változni. Megnézni mi minden van,
amit nem veszünk észre ebben a rohanó világban.
Az emberek sietnek. Reggel a munkába, diákok
suliba, délután a buszhoz, azután pedig haza. Az
egész délután tanulással telik, szinte nincs idõnk
semmire. Kikapcsolódásra, családra, barátokra,
hétköznap lehetetlen. Hétvégén sincs sok idõ
ezekre, hiszen mindenki akkor piheni ki a hétköznapok fáradalmait. Ezért is szeretnék fûvé változni
és a családomat és a barátaimat is azzá változtatnám. Így egész nap egy helyben, egymás mellett
lehetnénk. Figyelhetnénk egymásra, sokat beszélgetnénk, és még jobban megismerhetnénk egymást.
Megfigyelhetnénk a környezetünkben élõket. Nem
csak az embereket, az állatokat, az épületeket is.
Egy napra lelassulhatna minden, teljesen elfelejtenénk a hétköznapi élet gondjait. Nem kellene
aggódni semmiért, csak felhõtlenül állni és figyelni.
Sajnos ez az álom soha nem válhat valóra. Fû csak
a gondolataimban, az álmaimban lehetek. Csak ott
válhat valóra minden, amit elképzelek. A valóságban ez nem így van. Sodor magával az élet, és sokszor úgy érzem, hogy nem tudok uralkodni a saját
sorsom, életem felett.
Szûcs Viktória

*****

HALÁLTÁNC
Örülj, táncolj, mulass!
Eloltottad a tüzet,
eltapostad a parazsat.
S lásd munkád gyümölcsét!
Lásd, mit tettél:
Haláltáncot jártál egy életért.
S a tánc végén
majd öntudatra ébredsz,
s rájössz, mit tettél,
de akkor már vége.
Mégsem mossa majd
keserû könnyed piros orcádat,
hisz a világon
nem lesz e életnek hiánya.
Csertõ Mercédesz

*****

SZERESS
Az élet, mint égen a nap,
Egyszer felkelünk, s lenyugszunk majd.
Közben hosszú évek során megtanuljuk azt,
Hogy szeretnünk kell, s nem feledni másokat.
Szeress te is engem, ahogy csak lehet,
Ne legyek én soha az a "más" neked.
Szeress te is engem, ne feledj soha,
Mert nélküled az élet nagyon ostoba.

*****

Beszámoló a református nyári
táborunkról
Idén elsõ alkalommal nyaraltunk Pista bácsival és
feleségével, Gabi nénivel. Elõzõ években Agárdon
élveztük a Velencei-tó meleg vizét, idén azonban dél
felé vettük az irányt és a Szelidi-tónál táboroztunk.
A Napsugár üdülõben érkezéskor mindenki kereste azt
a faházat, amiben eltölthet egy hetet. Az én lakótársam
Haszák Márti és testvére, Zoli lett. A napot a bemutatkozással zártuk, mindenki elmondta, hogy hívják és
honnan jött.
Minden reggel fél nyolckor volt az ébresztõ, majd
reggeli, utána rendrakás, takarítás a szobákban, és
jöhetett a játék az udvaron. Délelõttönként
történetekrõl tanultunk áhítatok alkalmával az
udvaron, s a délelõttbe még belefért egy rövid fürdés is
a strandon. Ezután ebéd, egy kis pihenõ játékkal,
sportolással. Öt órakor az irányt ismét a tó felé vettük.
A jól megérdemelt fürdés után visszatértünk a táborba
és vacsorára készültünk. Vacsora után esti bibliai alkalom következett énekléssel, Gabi néni, Márti, Imola és
én még gitároztunk is. Ezután rövid esti séta, majd
alvás következett. Így zajlott a hetünk. Vasárnap még
ellátogattunk a dunapataji templomba is.
Mindezt a kellemes részvételt ezúton is köszönhetjük
Pista bácsinak, Gabi néninek, Anikó néninek, Homó
Sándornénak, Csõsz Margit néninek és a Jagicza
családnak, - Zsolt, Ica, Netti és Patrik - és persze
szüleinknek.
Szûcs Valéria

Németh Attila

MEGKEZDÕDÖTT A BAJNOKSÁG
Augusztus 13-án megkezdte szereplését a Solti FC, a
megyei I. osztályú labdarúgó bajnokság 2006/2007-es
évadjában. Hazai pályán, kellemes idõben, kiváló
minõségû gyepszõnyegen, színvonalas, jó mérkõzést
láthatott a mintegy 300 fõs közönség.
A hazaiak a következõ összeállításban kezdték a
játékot:
Tüskés -Jenei , Orosz , Fekete N, Duzmat - Abonyi L
Nagy I, Unyi N, Turcsik - Fröhlich R, Tóth A. Edzõ:
Miskovicz Bálint
Solti rohamokkal kezdõdött az elsõ félidõ, szebbnélszebb támadásokat vezettek a hazaiak, középpályásaink birtokolták többnyire a labdát, szélsõ hátvédeink
is lendületesen felfutottak a támadásokhoz. A kapuralövéseket, fejeseket bravúrosan menteni tudta a
vendégek nagyszerûen védõ kapusa, vagy a támadás a
néha tíz mezõnyjátékossal védekezõ ellenfélben
elakadt. A félidõ vége felé aztán végre megszületett a
hazaiak vezetõ gólja, melyet egy jobb szélen vezetett
támadást követõ pontos beadás után Turcsik Balázs
gyönyörû ollózó mozdulattal a léc alá vágott. A
második félidõben a vendégek kijöttek védekezõ harcállásukból, néhány támadásuk eljutott a helyzetig, de
gólt nem tudtak szerezni. A soltiak viszont folytatták a
gólgyártást, elõbb Turcsik B. értékesített egy lecsorgó
labdát, majd ismét a szélen vezetett támadást követõen
Nagy Pista lõtt egy szépségdíjas gólt. Csereként játéklehetõséghez jutottak még: Sallai J., Marosvölgyi A.,
Ács Barna, Herczeg L.
Összességében megérdemelt hazai siker született,
szervezettségben, akarásban, kondícióban a soltiak
felülmúlták jó képességû ellenfelüket.
VÁLTOZÁSOK A JÁTÉKOSÁLLOMÁNYBAN
Távozott a csapattól Márton Tibor, Márics Béla,
Hugyecz György, Bónyai Zsolt. Érkeztek viszont Unyi
Norbert - Kalocsáról, Fröhlich Rajmond Dunaföldvárról, Abonyi Levente - Paksról /kölcsönbe/,
Marosvölgyi Attila - Kerekegyházáról. Az ifjúsági

csapatból a felnõtt csapat keretéhez csatlakoztak tehetséges solti fiatalok: Kara András, Kovács János,
Kovács József, Balázsi Tamás.
BEMUTATKOZOTT AZ ÚJ
EDZÕ
Miskovicz Bálintot a futballrajongóknak különösebben nem kell
bemutatni.
A
dunaegyházi
születésû kiváló focistát ismerhettük a Dunaferr csapatából, ahol
kölyökkora óta nevelkedett, ott
vált belõle NB I-es játékos, majd
kipróbálta magát a norvég profiligában is. Aktív pályafutása vége
felé megyénkben, többek között Kiskõrösön is focizott.
Az edzõi szakmát játékosedzõként Mezõfalván kezdte,
NB II-ig jutottak, hozzánk a megyei I. oszályú
Bölcskérõl érkezett. Játékosként és edzõként is hitvallása: a fegyelem, sok elvégzett edzésmunka és a jó
csapatszellem. Jól érzi magát Solton, szót ért a
játékosokkal, elégedett a körülményekkel. Sok sikert
kívánunk neki!
TERVEK , ELVÁRÁSOK
Ezekrõl Kiliti Istvánnal beszélgettem. Ahogy az átigazolási híreket olvasta, az a vélemény alakult ki benne,
hogy erõsödött a mezõny. Kiskunhalas visszajött az
NB III-ból, kiváló játékerõt képvisel.
Harta,
Tiszakécske, Kiskõrös sokat erõsített új játékosokkal,
Izsák és Akasztó az elmúlt idényben is jól teljesített,
kiváló csapatok. Kalocsa "meglepetéscsapat" lehet a
sok jó fiatal focistájával. Ezek figyelembe vételével
nagy dolog lenne a dobogón végezni, de a vezetõség
ezt a célt tûzte ki a csapat elé. Az új edzõ munkájával
maximálisan elégedett, jó az edzések látogatottsága, az
öltözõi hangulat, bízik a sikerben.
A szurkolók és a magam nevében:
Sok sikert, hajrá Solti FC !!!
Tudósított : Jónás Zoltán

SOLTI ATLÉTIKAI CLUB HÍREI
TÁBOR
Hagyományosan,
augusztus elején, 90
fõ részvételével, tartottuk
meg
az
edzõtábort a Teleki-kastélyban. Az
edzések mellett teniszoktatás, foci, sakk
szerepeltek a programban és mint
mindig, most is népszerû volt az asztalitenisz verseny, az úszásra-fürdésre
kevesebb lehetõség nyílott az idõjárás
miatt, viszont
légpuskával és
íjjal
lehetett
gyakorolni a
célba lövést.
Nagy
sikere
volt a solti
Õnkéntes
Tûzoltó egyesület életszerû bemutatójának, amit ezúton
is köszönünk.
Minden évben, a táborban nyílik lehetõség övvizsgát
tenni, ami a cselgáncs technikák ismeretét bizonyítja,
az egyes fokozatokhoz elõirt gyakorlatsort kell hibátlanul elõadni. Ebben az évben 40 fõ tett sikeres vizsgát
6, 5, 4, 3 és 2 kyu övvizsga valamelyikébõl és kapta
meg az errõl szóló diplomát.
Az idén sem maradhatott el az utolsó estén rendezett
tábortûz, de még elõzõ nap akadályverseny is szí-

nesítette a programot.
A tábor támogatói: Gaál Pékség, Bajusz László (Sz és J
Likõr Kft), Szellák László (szikvíz), Szamek Zsolt,
Vajda Józsefné és családja, Fürj Gábor és a solti Önkormányzat. Köszönjük a támogatást és a segítséget,
köszönet a Szülõknek is a segítségért és a munkáért.
Nitsch József

JUDO EDZÉSEK
Szeptemberben indulnak a judoedzések.
Az edzéseken a részvétel ingyenes! Jelentkezni elsõ
osztályos kortól, a helyszínen lehet Szabó Sándor
vezetõedzõnél. Edzések helye: Vécseys Tornaterem
Elsõ edzés: szept. 6. (szerda) 17 óra
Edzések idõpontja:
Kezdõ: hétfõ 16 óra 30, szerda-péntek 17 óra
Haladó: szerda-péntek 18 óra 30 perc
Érdeklõdni a 20/ 9193 488-as telefonszámon.
Solti AC vezetõsége

AMIT A CSOMAGOLÁSI HULLADÉKOK SZELEKTÍV GYÛJTÉSÉRÕL TUDNI KELL - 2. rész
Néhány hónapja vihetjük el településünkön a csomagolási
hulladékokat a szelektív gyûjtõkbe. De tudjuk-e pontosan,
hogy mi is a teendõnk? A környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a gyerekek
már most hozzászokjanak és természetesnek vegyék a
szelektív hulladékgyûjtést, amit nekünk felnõttként kell
megtanulnunk. 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.
MÛANYAG
Mibõl készül a mûanyag? A mûanyag szerves óriásmolekula, amelyet szintetikus úton,
vagy természetes óriásmolekulát
átalakításával állítanak elõ, a gyártás
nyersanyagigényét
kõolajból
fedezik. A szintetikus eljárás során
kismolekulájú
vegyületekbõl
(monomerekbõl) nagy molekulájú
vegyületet, úgynevezett polimert
alakítanak ki. A természetes alapú
mûanyagokat a természetben található óriásmolekulák
(fehérjék, cellulóz) átalakításával hozzák létre.
A történettudomány szerint Leonardo da Vinci
évszázadokkal a bakelit felfedezése elõtt rájött a mûanyaggyártás alapelveire. A ma ismert mûanyagok kifejlesztése

1862-ben indult meg. Ekkor dolgozta ki Alexander Parkes
angol vegyész az elsõ, róla parkezinnek elnevezett
mûanyagot. A mûanyagelõállítás továbbfejlõdésének a
kulcsa Herman Standiger német vegyész kutatásaiban volt,
melyben leírta, hogyan alkotnak a molekulák nemegyszer
több százezernyi atomból álló láncokat. Munkája nyomán
indult fejlõdésnek a mûanyagipar.
Az 1920-as évek közepétõl Magyarországon is
megkezdõdött a mûanyag termékek gyártása. A mûanyagok
felhasználásának rohamos növekedése megsokszorozta a
civilizált társadalmak termelési és fogyasztási lehetõségeit.
Mire használjuk a különbözõ mûanyagtípusokat?
Polietilén (PE): palackok, tartályok, vegyszeres flakonok,
konyhai edények, háztartási gépek bevonata, dobozok,
kupakok, zacskók.
Polisztirol (PS): élelmiszeres dobozok, vegyszeres dobozok, világítótestek búrája, kisgépek és elektromos berendezések burkolata, elektromos alkatrészek, gyerekjátékok,
hab- és szigetelõanyagok.
Polipropilén (PP): flakonok, élelmiszeres zacskók, dobozok.
Polietilén-tereftalát (PET): üdítõs palackok és flakonok
Polivinil-klorid (PVC):
Kemény PVC: vízvezetékek, csõszerelvények, flakonok,
tartályok, elektromos szigetelõ dobozok, rudak, lemezek,
nyomógombok, gépalkatrészek.
Lágyított PVC: elektromos kábelek szigetelõ bevonata,
mûanyag ruházatok, mûbõrök, padlóburkolat, egyes gyermekjátékok, csomagoló fólia.

A mûanyag felhasználási területei %-os megoszlásban:
Csomagolások: 39%, Építõipari felhasználás 23%,
Háztartási cikkek 8%, Egyéb felhasználás 30%
Hogyan gyûjtsük a mûanyagot?
A különbözõ mûanyagfajtákat ugyanabba a gyûjtõedénybe
dobhatjuk, mert a feldolgozás elõtt szétválogatják ezeket.
Ügyelnünk kell arra, hogy az üdítõs palackok, a kozmetikai
termékek flakonjai, a tejfölös dobozok tisztán, kiöblítve
kerüljenek a szelektív gyûjtõhelyre. A palackokról mindig
csavarjuk le a kupakot, a palackot tapossuk laposra, így könnyebb a szállítása és a hasznosítása.
Mi lesz a szelektíven gyûjtött mûanyagból?
A gyûjtõszigetrõl elszállított mûanyagot típusonként
szétválogatják, tömörítik és bálázzák. A bálákat a
hasznosítás/feldolgozás helyén aprítják, majd megtisztítják
a különbözõ szennyezõdésektõl (papír, ragasztó, homok,
élelmiszer/ital maradék stb.). Olvasztás után a mûanyagdarabkákat granulálják, azaz egyenletes szemcsékké
alakítják. Az így nyert félkész termékbõl különbözõ
mûanyag tárgyakat készítenek: fóliát, mûanyag palackokat,
flakonokat, virágládákat, csöveket, ládákat, de akár polár
pulóvert is.
Tudta-e, hogy - a csak a hõre lágyuló mûanyagokat (pl.
PET palackok, mûanyag flakonok) lehet hasznosítani, a
hõre keményedõket nem?
- … 27 PET palack anyaga szükséges egy polárpulóver
elõállításához?
- a másodnyersanyagból elõállított mûanyag gyártásához
hétszer kevesebb energiára van szükség?
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MAZSORETTES LÁNYOK SIKERE
2006. május 20-án Kiskunfélegyházán rendeztek Országos Mazsorett Fesztivált, ahol
Solt város két csoportja is szerepelt.
A 8-9 évesekbõl álló Mosoly és a 11-12
évesekbõl összetevõdõ Tavitündér Csoport.
A lányok szívvel lélekkel is készülnek minden
megmérettetésre, szabadidejük nagy részét is
mazsorettezéssel töltik. Örömmel mennek a
próbákra, és nagyon szeretik "Jutka nénit",
(Véginé Vajda Judit), aki idõt és energiát nem
sajnálva tanítja és készíti fel õket minden fellépésükre, amit
ezúton
is szeretnénk
megköszönni.
A fesztiválok hangulata (a sok gyakorlás
ellenére), felejthetetlen emlékekkel és
élményekkel gazdagítja gyermekeinket,
nekünk szülõknek pedig nagy büszkeség egy
országos szintû rendezvényen látni õket.
Ezen a május végi reggel is jókedvvel indultak
el a lányok. Igaz, esett az esõ, de nem szegte
kedvüket, hiszen mottójuk ez volt: "májusi esõ
aranyat (oklevelet) ér!
Megérkezés után, idõrendi sorrendben
zajlanak a próbák, azután öltözködés, taktikai
megbeszélés, kis pihenés majd kezdõdik az
ünnepélyes megnyitó. Kiskunfélegyházán még
kb. 1 km-es menetelésben is szerepeltek, ami
már eleve nagy teljesítmény és csodálatos
látvány!

A megnyitón felsorakoznak a csoportok és
elmondják kik, honnan érkeztek az egész
ország
területérõl. Ezek után jönnek a bemutatók, ami
egész estig tartó program.
Gyönyörûek, ügyesek és szebbnél szebb produkciókat adnak elõ a lányok.
Minden fesztiválon nagyon büszkék vagyunk
gyermekeinkre, de most egész Solt büszke
lehet rájuk, mivel a kicsik (Mosoly) Arany
Oklevelet, a nagyobbak (Tavitündérek)
a lehetõ legjobbat: Kiemelt Arany Oklevelet
hoztak haza!
Késõ este, fáradtan de annál büszkébben
érkeztek Soltra, mert ezek a lányok nem csak
magukért, de Solt város hírnevének öregbítéséért is táncoltak.
Köszönjük még a három Aranykulcsos lány:
(Turcsány Csilla, Dávid Dóra és Mészi
Andrea) segítségét is!
Köszönjük
Véginé Vajda Jutkának is,
munkájához további erõt, egészséget és sok
sikert kívánunk!
Szép volt lányok! Gratulálunk!
Csak így
tovább!
2006. Solt május 30.
Tavitündérek szülei nevében:
Szabóné S. Szilvia

OLVASÓI LEVELEK
GAZDAGABB LETT SOLT
2006. július 15-én megrendezték az elsõ
pónifogathajtó bajnokságot az öreg Duna
partján. Megálmodója Tímár Zoltán volt,
persze sok segítõtársával és a solti vállalkozók, Polgármesteri Hivatal támogatásával. Szívet, lelket melengetõ
élményt nyújtottak. Gyönyörû pályát
építettek, tele virággal, tujafákkal. Volt kb.
28 pónifogat 1-es, 2-es, sõt 4-es fogat is, 5ös pónilovagló és csikós, mely idomított
lovacska volt. Gyönyörûek, elegánsak, csinosak voltak a kis és felnõtt hölgy hajtók.
A szebbnél-szebb hintók, szerszámok a
hajtóknak, lovaknak a szikrázó napsütésben kellemes árnyékot adtak az öreg
szigeti fák. A nézõknek meg a simogató
dunai szél hozta a felüdülést, meg a büfésétkezõ sátrak. Úgy hiszem mindenki megtalálhatta a magának való gyönyört. Volt
aztán még fõzõverseny, kirakodó vásár,
körhinták, jó ebédhez szól a nóta, mazsorettek, asszonykórus, operettgála és este
pónibál.

FÓRUM A GÉNMANIPULÁCIÓRÓL
Tisztelt Olvasó !
Változó világunkban a tudomány szinte
napról-napra új eredményeket produkál,
mely bizonyos értelemben jó dolog.
Azonban vannak köztük olyan témák,
mint a génmanipuláció, - ahol a
vélemények nagyon is megoszlanak.
Széles körû társadalmi viták gerjesztõje
szinte egész Európában. Vannak támogatói, de ugyanakkor ellenzõi is. Mindenki
bizonyítja a maga igazát, véleményt mond
tapasztalatai alapján.
Az üzleti világot talán pozitívan érinti e
téma, azonban az emberi egészség
vonatkozásában már kérdések merülnek
fel.
Sikeres pályázat adott lehetõséget e téma
kibeszélésére gyakorlati szakemberek
segítségével.
A projekt a városi Föld Napi bevezetõvel
kezdõdött, majd két fórummal folytatódik
az õsz folyamán. Igyekeztem megfelelõ
szakembereket meghívni a megértés
gyakorlati vonatkozásaira.
Kacziba Lajosné
természet és környezetvédõk elnöke

MEGHÍVÓ
Szeretettel várjuk Önt
szeptember 16-án (szombat)
18 órakor
a Solt Város Önkormányzat
dísztermében
tartandó fórumunkra.
Az elõadás címe:
"A géntechnológiai módosítások gazdasági és környezeti hatásai a gyakorlatban (globalizáció és biokultúra ). "
Témánk a génmanipuláció, melynek
meghallgatása mindannyiunk érdeke.
Hangsúlyozottan érinti a gazdálkodókat, a
gazdálkodó
szervezeteket
és
a
fogyasztókat (vetõmag, tiszta termesztés,
piacvesztés,
élelmiszerminõség,
egészségvédelem, stb.).
A rendezvény védnöke Madari Jenõ az
FVM Megyei Hivatal vezetõje.
Neves szakemberek segítik a téma
megértését mindenki számára, köztük dr.
Márai Géza a Gödöllõi Szent István
Egyetem, Környezet és Tájgazdálkodási
Intézet adjunktusa, valamint dr. Tanka
Endre tanszékvezetõ tanár a kecskeméti
Károlyi Gáspár Egyetemrõl.

A fórumot a Környezetvédelmi és
Vízügyi Minisztérium támogatja.
E témával kapcsolatban várjuk az Ön
kérdéseit és észrevételeit.
Legyen igazi fórum!

BIZTOSÍTÁSI-Biztosítások
-Lakáshitelek
-Fészekrakó program
-Személyi hitelek

ÉS

HITELIRODA

-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!)

INGYENES HITELÜGYINTÉZÉS!

Én nagyon boldog voltam a szép elegáns
látványtól. No meg az én unokám Adrienn
is ott volt, mint western lovas, a szünetekben többször lovagolt a pályán is, és azon
kívül is szlalomozott a "Suhanó" nevû
lovával. (Tavaly 3. helyezést ért el az
országos bajnokságon.) Õ is, a kis ismerõs
gyermekeket lovagoltatta, nagy öröm volt
azok számára is. Felejthetetlen a július 15e nekem, és ezt elmondhatom sokak
nevében, a szívem, lelkem tele volt
gyönyörûséggel. Isten áldja meg hatalmasan minden részt vállalót, munkálkodót.
További sikereket kívánok a megálmodóknak, hogy minél több ilyen, s hasonló rendezvény megszervezéséhez legyen kedvük, energiájuk.
Köszönöm
Miskolczi Józsefné
****

KÖSZÖNET
Több családban gyakori probléma gyermekének elhelyezése a nyári szünetben.
Számunkra is ez jelentette a legnagyobb
nehézséget. Megoldást a Vécsey Károly
Általános Iskola adta s gyermekem, aki
nem is ebbe az iskolába jár, szünidejét a
nyári napköziben tölthette. Szeretném ezt
ezúton is megköszönni!
Egy hálás anyuka

HIRDESSEN ÖN IS A SOLTI HÍRLAPBAN
20/915-8021
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

HÁRMASIKREK SZÜLETTEK SOLTON
Nagy esemény történt a Szuromi család
életében, és városunk történelmében is
2006. április 12. napján, ugyanis
Szuromi Márta (született: Berg Márta)
hármasikreknek adott életet. Ismereteink
szerint Solton korábban nem születtek
még hármasikrek. Ezen fontos esemény
alkalmából kerestük fel otthonukban a
családot. A szülõk sok gondjuk ellenére
kedvesen, mosolygósan fogadtak és
beszéltek mindennapjaikról.

- A hármasikrek lombikprogram
keretében fogantak. Mikor errõl
tudomást szereztünk a nagy boldogság
mellett félelemmel tekintettünk a
következõ hónapok elé, de mindvégig
úgy éreztük, hogy mindhárom gyermeknek meg kell adnunk a lehetõséget
az életre. A babák a 32. héten jöttek világra, 2006. április 12. napján, éppen az
apuka 32. születésnapján. Elõször Gréta,
majd Mária és legvégül a fiú, Miklós
született meg, akik nagyon picik,
törékenyek voltak, hiszen súlyuk 1,5 kg
körül volt csupán. A babák nagyon sok
megpróbáltatáson mentek keresztül,

sokáig voltak inkubátorban, Miklóst sérv
miatt, Grétát a szemére mûtötték, mindennapi táplálásuk is csövön keresztül
történt. Ma már szerencsére jól vannak,
de rendszeres orvosi felügyelet alatt állnak, hetente visszük õket a dunaújvárosi
kórházba vérvételre, s az egyéb szükséges kontrollvizsgálatokra. Miután a
kórházból hazaengedtek mindannyiunkat, sem lett könnyebb az életünk,
hiszen solti családi házunkban sem nagymama, sem nagypapa nem várt minket,
miután õk már nem érhették meg
unokáik születését. Helyben egyetlen
állandó segítségünk Sági Jánosné, a
keresztanyám,
akinek
munkája

meghálálhatatlan, amit ezúton is
köszönünk. A férjem, Miklós szülei
Nagyvenyimen élnek, s mozgásukban
korlátozottak. Õk is ilyen állapotukban
erejükön felül vállalnak részt a babák
mindennapjainak megoldásában.
Az elmúlt hónapokban Gál József polgármesternek és az önkormányzatnak
köszönhetõen - a nyújtott anyagi támogatáson túl -, Nacsáné Éva segített a
babák ellátásában. Sajnos az õ családi
körülményeiben beállt változás miatt
tovább nem tudta vállalni ezt a feladatot,
s most újra magunkra maradtunk. Õt
nagyon szerettük, s a babák is elfogadták
õt. Hálás vagyok neki, az együtt töltött
két hónapért. Dr. Skrenyó Margit gyermekorvosnak is sokat köszönhetünk, aki
mind lelkiekben, mind gyakorlatban
nagy segítséget jelent számunkra. Most
újra a legnagyobb problémát az jelenti,
hogy nincs olyan személy, aki a babák
ellátásában tudna segítséget nyújtani, s
ezt mielõbb meg kell oldanunk. Õszintén
elmondva, a Solti Családsegítõ
Szolgálattól, akik a nevükben is hordozzák tevékenységük mivoltát, sokkal több
támogatást vártunk, annak ellenére, hogy
a babák ellátását, felnevelését mi
magunk, önállóan vállaltuk. Bízunk
abban, hogy problémánk megoldásában
valamiféle segítségre számíthatunk. Az
anyagiak elõteremtése sem kis feladat,
azt vállalnunk kell, s ez a férjem feladata, de amire a legnagyobb szükségünk
lenne jelenleg, az emberi erõ, azt önállóan nem tudjuk megoldani. Ehhez mindenképpen az önkormányzat, a családsegítõ szolgálat támogatására szorulunk.
Jó érzéssel tölt el minket, hogy sokan,
akiknek ez nem is lenne feladatuk,
nyújtják kezüket, s próbálnak segíteni,
ahol tudnak, melyet talán sohasem fogok
tudni viszonozni feléjük, de emlékemben
mindenképpen örökké õrizni fogom.
A Szuromi családnak megköszönve a
kedves beszélgetést, egy idézet jutott az
eszembe, gondjaikat, mindennapjaikat
megismerve:
"Ha anya vagy, sohasem maradsz
igazán egyedül a gondolataidban.
Egy anya mindig kétszer gondolkodik:
egyszer önmagáért, másodszor a gyermekéért."
(Sophia Loren)
A család gyermekeik felneveléséhez
minden segítséget szívesen fogad.
Számlaszámuk:
CIB Bank Rt.
10700134-38810208-51100005
Szamekné Molnár Mónika

BÍZZA RÁNK KÖNYVVITELI MUNKÁIT!
- Pénztárkönyv vezetés
- TB ügyintézés
- Alkalmazottak bérkönyvelése - Adóbevallás készítés

EBIKSZ Kft.

Nagy Ernõné Latorcai Mária
Solt, Deák F. u. 1.
nagyerno@freemail.hu
Tel/fax: 78/486-632, Mobil: 20/95-56-336

Drága jó édesapánk,
nagypapánk, dédnagypapánk
Demjén Gábor
áprilisban ünnepelte
80. születésnapját
családi körben, nagy
szeretetben. Sajnos július 25-én örökre
megpihent. Ezúton szeretnénk
köszönetet mondani azoknak, akik sírjára virágot hoztak és elkísérték utolsó
útjára.
Gyászoló család
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!

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)

APRÓHIRDETÉSEK
Solton 3 szobás, nappalis, szinteltolásos 100 m2-es családi ház igényes belsõvel, medencés udvarral eladó. Teljes
alja pince.
Érd.: 30/442-6486, 30/299-6994
****
Solt központjában I. emeleten 2,5
szobás 72 m2-es lakás eladó.
Érd.: 30/442-6486, 30/299-6994
****
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

****
Használt gázkazán eladó!
Érdeklõdni lehet: 20/915-8021

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 tartalommal)
500,-Ft
Gyászhír, köszönetnyilvánítás 500,-Ft
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Megjelenik: havonta 900 példányban
Felelõs kiadó:
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Fotó: Madaras László
Hirdetésfelvétel: Szamek Zsolt
06-20/915-8021
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6320 Solt, Posta utca 20.
E-mail: hirlap@solt.hu
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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 babaklub kis tagjai a Duna-parton kirándultak,
ahol a nagy esõzés után kialakult tócsákat fedezték
fel és próbálták ki egytõl-egyig.

Kövesi Kíra Henrietta és testvére
Kristóf Zsombor mostanában
ünnepelték névnapjukat. Ez alkalomból köszönti õket édesanyjuk,
édesapjuk, Julika mama, dédike és
a rokonság

15 éves osztálytalálkozót tartottak
Balról-jobbra:
Felsõ sor: Lantos Tamás, Németh István, Faragó
Róbert
Középsõ sor: Kapocs Zoltán, Kuczora Andrea,
Orovecz Hajnalka
Alsó sor: Harmat Mária, Tajti Erika, Lóki Szilvia
Osztályfõnök: Farkasné Holkó Erzsébet

Kovács Józsefnek és kislányának Dorinának
születésnapjuk alkalmából minden jót és szépet
kíván, sok szeretettel Józsi papa és Éva mama

Lóki Laura augusztus 16-án volt 2 éves.
Ez alkalomból köszöntik õt szülei, Sebõk Brigitta és
Lóki Zoltán, valamint a nagyszülõk.

Pálfi Noémi 5. születésnapját
ünnepelte augusztus 17-én.
Ez alkalomból köszöntik õt szülei
és nagyszülei

Házassági évfordulójuk
alkalmából köszöntik sok
szeretettel Varga Istvánt
és feleségét Mészáros
Ildikót
Anyu és Laci

Szamek Andor
augusztus 7-én ünnepelte 2. születésnapját.
Sok boldogságot, derûs gyermekkort kívánnak
neki szülei, nagyszülei, keresztszülei

Gyõri Anna
július 16-án volt 1 éves.
Ebbõl az alkalomból köszöntik és
derûs, boldog gyermekkort kívánnak szülei és nagyszülei

Krepsz
Sándort
nyugdíjba
vonulása
alkalmából
búcsúztatták
volt kollégái

Drága unokáinknak, Laura és Brenda nénapjára, Ramóna
2. születésnapjára nagyon sok boldogságot és vidám gyermekkort
kíván Józsi papa és Kati mama

