Az Önkormányzat lapja

XV. évfolyam 7. szám Ára: 125,- Ft

BEMUTATKOZNAK
a 2006. október 1-jei
HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS
POLGÁRMESTER- és KÉPVISELÕJELÖLTJEI
ÜNNEPÉLYES ALAPKÕLETÉTEL
2006. szeptember 2-án ünnepélyes körülmények között vehették birtokba a gyerekek a Kanális partján kialakított játszóteret. A munkák
még ma is folynak, de a gyerekek önfeledt játékát mindennap megtapasztalhatjuk. Öröm látni, hogy valós igény volt ennek a játszótérnek
a kialakítására.
A játszótéravatót megelõzõ napokban nagy volt az izgalom, hogy az
idõjárás is olyan lesz-e, hogy az igazán sikeres lehessen. Az égiek
velünk voltak! Így 9 órától nyárias öltözetben jöhettek az érdeklõdõk
a színhelyre. A mûvelõdési ház szervezésében a készülõ szaletli alatt
a Mesevár Óvoda pedagógusai nyújtottak kellemes elfoglaltságot a
gyerekeknek. Volt ott lufifújás, dekopage, rajzolás, üvegtöltés. A
mûvelõdési ház dolgozói és a Vécsey Általános Iskola pedagógusai
arcfestéssel szereztek örömet a gyerekeknek. A lurkók éhségét a
szervezésben résztvevõ szülõk, a Petõfi-telepi Nyugdíjas Egyesület
tagjai által készített sütemények csillapították, melyet a
Nagycsaládosok Egyesületének aktív tagjai szervíroztak, s õk gondoskodtak az innivaló kínálásáról is. 1/2 11-kor, mikor az ünnepélyes
átadásra került sor, már nagyon sok érdeklõdõ volt jelen. Gál József
polgármester átadó beszédében méltatta azt az összefogást, mely a cél
érdekében valósult
meg,
mind
a
lakosság, mind a
különbözõ társadalmi szervezetek, gazdasági társaságok
részérõl. A játszótér
összköltségvetése az
önkormányzat
kimutatása szerint
meghaladta a 4 millió forintot. Ennek
1/4 része származott
abból a pénzösszegbõl, amit a szülõk
gyûjtöttek össze,

A szennyvízcsatorna beruházás megkezdésének ünnepélyes alapkõletételére 2006. szeptember 4-én került sor az
51. számú fõút mellett lévõ református parókia és a varroda közötti területen. Dr. Balogh László a Bács-Kiskun
Megyei Közgyûlés elnöke és Gál József polgármester
mondott ünnepi beszédet és jelképesen megkezdték a
munkát. Az alapkõ letételt követõen a helyszínen felállított információs sátorban a szennyvízcsatorna kivitelezõi
tájékoztatást adtak a beruházás tervezett ütemérõl.
illetve a megrendezett jótékonysági bál, és a Vécsey Általános Iskola
alapítványi báljának és hulladékgyûjtésbõl származott, a többit Solt
Város Önkormányzat Képviselõ-testülete biztosította 2006 évi költségvetésébõl. A szalagátvágásnál Gudmonné Lóki Szilvia ötletgazda
és Szamekné Molnár Mónika a szervezésben résztvevõ segédkeztek
Gál József polgármesternek. A rövid megnyitót a Solti Mazsorettek
Mosoly és Gyöngyöcske csoportjainak bemutatója követte. A nap
csúcspontja Csepregi Éva Abraka-dabra gyermekmûsora volt, mely
sok gyerkõcöt vonzott a színpad elé. A koncert keretében játékos
kérdésekért adott válaszokat a mûvésznõ ajándékokkal honorálta,
mely szintén nagy örömet okozott.

MAGÁNGIMNÁZIUM INDULT SOLTON
Hazánk meghatározó rendezvényszervezõ és médiacége, a Szféra új,
de a kommunikációval szorosan összefüggõ területre lépett idén
õsszel, mert Bács-Kiskun megyében egyedülálló módon bõvíti a
közoktatási rendszert. Az Euroszféra Alapítvány közhasznú társadalmi
szervezetként a 2006/2007-es tanévtõl kezdõdõen nappali tagozaton
két tannyelvû (magyar-angol) magángimnázium-szakközépiskolákat
indít a megyében Kiskunfélegyházán, Kecelen és Solton.
A Bács-Kiskun megyében eddig példa nélküli kezdeményezés iránt a
vártnál is nagyobb volt a diákok érdeklõdése és a szülõk bizalma.
Ezzel magyarázható, hogy az ideális létszám (három iskolában 50 diák
az elsõ évben, amely a felkészítést, felzárkózást és nyelvtanulást szolgáló esztendõ lesz) máris kialakult.
A hivatalos tanévnyitón a minõségi oktatás jelentõségét kiemelve dr.

Balogh László a Bács-Kiskun megyei Közgyûlés elnöke üdvözölte a
magánkezdeményezést. Pálffy István médiaszemélyiség, az
Euroszféra Alapítvány elnöke bejelentette, hogy a 2007-2008-as
tanévben további két magángimnázium és szakközépiskola létesül a
megyében: Izsákon és Szabadszálláson. (Balázs Sándor szabadszállási
polgármester ezzel kapcsolatban elmondta, hogy az egykori DélAlföldi Kiképzõtábor területén gazdasági park létesül, amelynek egy
részét az önkormányzat a Szféra magán szakközépiskolájára és a
hozzá kapcsolódó kollégiumra bocsátja rendelkezésre.
Ficsór József kiskunfélegyházi polgármester azt emelte ki az ünnepélyes tanévnyitón, hogy az alapítvány egyik alapfilozófiája az
élethosszig tartó tanulásra való ösztönzés és az angol nyelv tökéletes
elsajátítása. Ezért már a kezdettõl angol nyelvterületrõl, az Egyesült
Államokból érkezett anyanyelvi tanár is oktat az intézményekben.
Mint Deák József a Szféra társtulajdonosa kiemelte, a tanárok válogatásánál elõtérbe helyezték a helyi munkaerõ foglalkoztatásának
fontos kérdését, ezért a tantestületek 70 százaléka Bács-Kiskun
megyei tanárokból áll.
Schindler János keceli polgármester azt húzta alá az ünnepélyes
tanévnyitón, a magán középiskolákba kerülõ diákok számára nagy
elõny, hogy nem kell majd naponta idõrabló utazással vesztegetni a
drága órákat, hogy más városokba utazzanak középiskolába, hiszen
Kecelen és Solton eddig nem mûködött gimnázium, de a jövõre induló
szabadszállási és izsáki gimnazisták és családjuk életét is megkönnyíti
majd a magán középfokú tanintézmény. Az adott városok
vonzáskörzetébe tartozó végzõs diákok számára is jelentõs könnyebbséget jelenthet a közeli középiskola. Ezzel is magyarázható, hogy az
érintett városok önkormányzata kifejezetten támogatta az intézmények
alapítását, amit kifejez, hogy Schindler úr kilátásba helyezte: az elsõ

év remélt pozitív tapasztalatai alapján lehetõség lesz arra, hogy a
magán szakközépiskola számára önálló épületet találjanak, esetleg
építsenek a városban.
Gál József solti prolgármester kiemelte, a kéttannyelvû Magán
Szakközépiskola esélyegyenlõséget kíván biztosítani azzal is, hogy a
szülõkre jutó havi kiadás mindössze hatezer forint, ami más városba
járó gimnazisták havi buszbérletével, vagy éppen egy kábeltévé társaság havi szolgáltatói díjával összemérhetõ összeg.
Nagy Ottó László, a partnerintézmény - az ország nyugati részében
immár 10 éve magángimnáziumokat és nyelvi képzéseket szervezõ Vocational Academy alapítója szeptember 2-án beszédeiben rámutat
arra, hogy a magán középiskolákban az oktatási feladatok magas színvonalú megvalósításával, a tanulók képességeinek maximális
fejlesztésével kívánnak hozzájárulni ahhoz, hogy az iskolából kikerülõ
fiatalok vagy a közoktatási rendszer további elemeiben vagy a
munkaerõpiacon találják meg helyüket. A cél az, hogy olyan tudáshoz
- és az ezzel kapcsolatos végzettséghez - jussanak a diákok, amely az
Európai Unió más tagállamaiban is piacképes és gyakorlatban is
használható. A középiskolákat üzemeltetõ Alapítványok lehetõséget
biztosítanak a diákoknak a társintézményekbe való idõszakos áthallgatásra, rendszeres angliai látogatásra.
Az angliai társintézménnyel az
együttmûködés az alapítóknak köszönhetõen folyamatos, ezért a diákoknak
lehetõségük lesz arra, hogy tanulmányaikat az Egyesült Királyságban,
angliai felsõfokú intézményben folytassák az érettségit követõen.
Az ünnepélyes tanévnyitókat St. Martin
tenor szaxofon mûvész nagysikerû koncertje zárta Kiskunfélegyházán, Kecelen
és Solton is.
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2006. OKTÓBER 1-JEI HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁS
Tisztelt Solti Állampolgárok !
Tájékoztatom a lakosságot, hogy szeptember 8. napjával lezárult a helyi önkormányzati képviselõ- és polgármester-,
valamint a cigány kisebbségi képviselõjelöltek ajánlásának idõpontja. Eddig
lehetett a Helyi Választási Bizottságnál
ajánlószelvényeket leadni a jelölteknek.
Solt város Helyi Választási Bizottsága
folyamatosan ülésezett és döntött arról,
hogy mely jelölõszervezet jelöltjeit és
független jelölteket vegyen hivatalosan
nyilvántartásba, akik közül a választópolgárok a választás napján választanak polgármestert, 13 önkormányzati képviselõt,
5 cigány kisebbségi önkormányzati
képviselõt.
Polgármester választáson induló jelöltek:
Gál József
Kalmár Pál
Kiliti István

Független jelölt
FIDESZ-KDNP jelöltje
Független jelölt

Települési önkormányzati képviselõjelöltek:
Árizs Lajos
Barta Ferenc
Dr. Benedek Gábor
Biró Miklós
Dr. Danis Imre
Fodor Tamás

FIDESZ-KDNP
FIDESZ-KDNP
Független
Független
Független
FIDESZ-KDNP

MEGHÍVÓ
A

SZOPTATÁS
VILÁGNAPJÁHOZ
kapcsolódóan Solt Város Önkormányzat

Védõnõi Szolgálata

2006. szeptember 25-én
délután 16 órától
a mûvelõdési házba
várja mindazokat a babát váró
kismamákat és anyukákat,
akik szívesen vennének részt egy beszélgetésen és megemlékezésen, mely az anyatejes táplálás fontosságára hívja fel a
figyelmet.
A szoptatás a csecsemõtáplálás legjobb, legtökéletesebb módja, a természet egyik utánozhatatlan, mással nem helyettesíthetõ, ámulatba ejtõ csodája.
Nemcsak a csecsemõk egészséges pszichológiai
fejlõdését alapozza meg, hanem olyan táplálékot
nyújt, amely tartalmazza mindazon tápanyagokat,
melyekre a kisbabának az élet elsõ 4-6 hónapjában
szüksége van. Olyan élõ folyadékot ad, ami megvéd
a fertõzésekkel szemben, s amelyben visszatükrözõdik a biológia minden megfejtett és megfejthetetlen titka…

Gudszentné Széphegyi Andrea Független
Gyetvai Imre
Független
Hakstol Imre
Független
Hantos László
FIDESZ-KDNP
Dr. Ivánovics Gábor
Független
Jakab Gusztáv
Független
Kalmár Pál
FIDESZ-KDNP
Kiliti István
Független
Kovács János
Független
Kun Gábor
Független
László Mihályné
FIDESZ-KDNP
Lencsés Sándorné
Független
Lendvay Pál
Független
Majer Zsolt
Független
Nagy Dénes
Független
Nagy Ernõné
Független
ifj. Németh István
Független
Németh József
FIDESZ-KDNP
Nitsch József
Független
Nyéki Attiláné
FIDESZ-KDNP
Orbán István
Független
Papp Tibor
Független
Sántáné Szabó Margit Független
Szondi Miklós
Független
Török Imre
Független
Vasaji Sándor
Független
Végi Bálint
Független
Vitek József
FIDESZ-KDNP
Cigány kisebbségi önkormányzati
képviselõjelöltek:
A sorsolás eredménye a következõ:
Nyári Melinda
Jakab József

EURIFE
EURIFE

A SOLTI HÍRLAP
KÖVETKEZÕ
LAPSZÁMA
OKTÓBER HÓNAP
KÖZEPÉN JELENIK
MEG.
KERESSE AZ
ÚJSÁGÁRUSOKNÁL!
*****
VÁRJUK ÍRÁSAIKAT,
HIRDETÉSEIKET.
Szerkesztõségi anyagok,
hirdetések leadásának helye:
Solt, Liget utca 5.
(Posta melletti kis köz)

Telefon: 20/915-8021

ZÖLDKÁRTYA

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

Solt, Árnyas u. 34.
06-30)62-10-731

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

SÖR, BOR, ÜDÍTÕ
RENDEZVÉNYEKRE
KISZÁLLÍTÁSSAL
HÛTÕKOCSI IS BÉRELHETÕ!

Sztojka Ferenc
EURIFE
Kõrös Gusztáv Tibor MCF FÓRUM
Jakab László
EURIFE
Sárai-Szabó László Lajosné EURIFE
Jakab Ferenc
MCF FÓRUM
Karsai János
MCF FÓRUM
Kolompár László
MCF FÓRUM
Jakab László József
MCF FÓRUM
Jakabné Bernáth Brigitta Mária
MCF FÓRUM
Felhívom a jelöltet, illetõleg listát állító
jelölõszervezet, továbbá független jelölt
figyelmét, hogy 2006. szeptember 22-én
16.00 óráig delegálhatnak a választási
bizottságokba megbízott tagokat,
kivéve a cigány kisebbségi szavazatszámláló bizottságba, amelyet jogszabály nem
tesz lehetõvé.

Közlemény az
SZJA 1% felhasználásáról
A
"SOLTÉRT"
Alapítvány
Kuratóriuma az alábbi közleményt
teszi közzé:
Az alapítvány számlájára 2005.
évben a személyi jövedelemadóból
151.727,-Ft érkezett. Az alapító
okiratnak megfelelõen a befolyt
összegbõl ebben az évben is tehetséges, jól tanuló solti középiskolás,
fõiskolás és egyetemista diákokat
támogattunk.
A felajánlott összeget valamennyi
támogatónak köszönjük.
"SOLTÉRT" Alapítvány Kuratóriuma

Ismételten felhívom a választópolgárok PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
figyelmét, hogy igazolást személyesen
vagy meghatalmazott útján 2006. A "SOLTÉRT" Alapítvány
szeptember 29-én 16.00 óráig, ajánlott
PÁLYÁZATOT HIRDET
levélben pedig úgy lehet kérni, hogy az
2006. szeptember 26-ig megérkezzen az a 2006/2007-es tanévre a közép-és
felsõfokú tanintézet nappali tagozailletékes helyi választási irodához.
Kérem a választópolgárokat, hogy
tán tanuló solti diákok részére.
állampolgári jogukkal élve vegyenek Feltételek:
részt 2006. október 1-én a helyhatósági * pályázat, saját kézzel írott önéletrajz
választáson.
* elõzõ két félév tanulmányi eredménye
(bizonyítvány másolat)
Krausz Henrikné dr.
jegyzõ
Pályázatok leadási helye:

Polgármesteri Hivatal Solt, Mucsi
Józsefné titkárnál

SZÜRETI FESZTIVÁL
SOLTON
2006.
SZEPTEMBER 23-ÁN

Programok:
A Pincemúzeumnál a
Gróf Vécsey Károly
Borlovagrend
ünnepi rendezvénye
***
Szüreti felvonulás Solt
utcáin
***
MTK Öregfiú-Solt Öregfiú
futballmeccs a focipályán
***
Este hagyományõrzõ
szüreti bál a mûvelõdési
házban

Határidõ: 2006. október 31.
"SOLTÉRT" Alapítvány Kuratóriuma

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.

MI ESZTÉTIKUSAN, JÓ
MINÕSÉGBEN
MEGSZERKESZTJÜK
HIRDETÉSÉT.
A fórumot a Környezetvédelmi és
Vízügyi Minisztérium támogatja.
HIRDESSEN
E témával kapcsolatban várjuk az Ön
A SOLTI HÍRLAPBAN!
kérdéseit és észrevételeit.
HÍVJA A 20/915-8021 telefonszámot!
Legyen igazi fórum!

Solti
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VÁLASZTÁS 2006 - POLGÁRMESTER JELÖLTEK
Az alábbiakban azoknak a polgármester- és képviselõ-jelölteknek a bemutatkozását olvashatják, akik éltek a lehetõséggel, hogy a Solti Hírlapon keresztül be
szeretnének mutatkozni a lakosságnak a 2006 évi önkormányzati, helyhatósági választások elõtt.
nök vagyok. 20 éves tevékenységemet
Kossuth MgTsz-ben dolgoztam, mint
KILITI ISTVÁN
GÁL JÓZSEF
ellenszolgáltatás nélkül láttam el. 1991növénytermesztõ. Innen vonultam be katonáPOLGÁRMESTER
ben a Solti FC alapító tagja, és 1994-ig
POLGÁRMESTER
nak, ahol tartalékos tiszti iskolát végeztem.
elnöke
voltam.
A
Csökkent
Tisztté
avatásomat
követõen
a
JELÖLT
JELÖLT
Munkaképességûek helyi üzemének egyik
Belügyminisztérium Katonai Biztonsági
Hivatalánál dolgoztam. Ez idõ alatt
alapítója voltam, mely 9 fõvel indult.
elvégeztem a Rendõrtiszti Fõiskolát. 1993.
Jelenleg 50 fõvel dolgozik.1994-2002-ig
január 1. óta a solti rendõrõrs parancsnokaként
már voltam Önkormányzati képviselõ, de
dolgoztam. Ebben a beosztásomban legjobb
2002-ben történt balesetem miatt nem
tudomásom szerint igyekeztem szolgálni az itt
tudtam elindulni a választásokon, de most
élõ emberek köz- és vagyonbiztonságát. 2002
már teljesen egészséges vagyok. Solt
óta Solt város polgármestere vagyok. A négy
város és a lakosság érdekeit szeretném
év alatt megtapasztaltam, hogy igazán mire
szolgálni
megválasztásom
esetén.
van szüksége az itt élõ embereknek.
KÉREM JÖJJENEK EL SZAVAZNI!
Törekedtem arra, hogy a lehetõségeket

Tisztelt Solti Választópolgár!
Gál József 45 éves solti lakos vagyok, nõs, egy
gyermekem van. Feleségem gyógyszertári szakasszisztens, jelenleg Dunaújvárosban dolgozik. Fiam 20 éves, a Pécsi Orvostudományi
Egyetem hallgatója. Solti származású vagyok,
szüleim, nagyszüleim ezen a településen éltek,
egyszerû parasztemberek voltak. Apai
nagyapámék, szüleim dohánytermesztéssel és
kertészettel foglalkoztak. Innen ered a föld
iránti szeretetem, a mezõgazdaságból élõk
tisztelete. Gazdálkodom, õstermelõként
néhány hektáron paprika- és zellertermesztéssel foglalkozunk. Közvetlenül is érzékelem a
földbõl élõk termesztési és piaci gondjait. Az
általános iskolát Solton végeztem. Kalocsai
mezõgazdasági szakközépiskolában kertészeti
szakon érettségiztem. Ezt követõen a solti

kihasználjuk, ezeket a szükségleteket kielégítsük. Ez idõ alatt sok siker, de sikertelenség is
ért. Tervezett, de nem megvalósított dolgok
nem kedvtelenítettek el, inkább erõt adnak
ahhoz, hogy tovább küzdjünk érte. Az elmúlt
négy év során, mint független polgármester,
független várospolitikát, a város érdekeit
képviseltem. Igyekeztem minden nemû politikai allûröket távol tartani az önkormányzati
munkától. Semmiféle politikai diszkriminációt
nem tûrtem el. Képesnek tartom magam arra,
hogy a következõ négy évben is elvégezzem
ezt a munkát, melyet csak úgy lehet eredményesen végezni, a célokat elérni, ha összefogunk és a város minden polgárának közös
akaratával és segítségével bírunk. Továbbra is
pártpolitikától független várospolitikát
kívánok folytatni, munkámmal a város és az itt
élõk érdekeit fogom szolgálni.
"Az emberi gyengeség a múltat, s régit
mindig nagyobb fénybe szokta állítani, mint a
jelent, s a jövendõt."
(Széchenyi)
Tisztelettel:

Gál József polgármester jelölt

Kiliti István független polgármester- és
képviselõjelöltként indulok az október 1.én tartandó Önkormányzati választáson.
1946.10.07.-én születtem Solton. Solti
általános iskola befejeztével Budapesten a
Pesti
Barnabás
Élelmiszeripari
Szakközépiskolában végeztem sütõ- és
tejipari szakon. A Kalocsai és Sütõipari
Vállalatnál dolgoztam mint pék 1972-ig,
és utána a solti üzemegység vezetõje
voltam 1981-ig. Utána önálló kisiparos
lettem 2000-ig, azóta nyugdíjas vagyok.
1986-ban KIOSZ elnöknek, majd 1990
Ipartestület elnökének választottak. 2006ban lejárt a mandátumom és nem jelöltettem magam az elnöki posztra, azóta alel-
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Dr. Benedek Gábor

Biró Miklós

Dr. Danis Imre

Nyugdíjas orvos
vagyok.
Az
Orvostudományi Egyetemet
Szegeden végeztem
el.
Hivatásomat a
bajai kórház belgyógyászati
osztályán
kezdtem, ahonnan
Szankra
kerültem. Szankról Soltra hozott a jó sorsom. Több mint 30 évet dolgoztam Solt
lakosságának egészségéért. Ezen idõ alatt
három generáció betegein igyekeztem
legjobb tudomásom szerint segíteni.
Jelenleg mint nyugdíjas magánorvos
tevékenykedem Petõfi telepi rendelõmben.
Két felnõtt gyermekem van. Leányom gyógyszerész, férje sebész orvos. Fiam fogorvos, felesége orvos. A választó polgárok
szavazatai alapján az elmúlt 8 évben önkormányzati képviselõ voltam. Ezen idõ alatt
az építõ és jobbító szándékú elképzeléseket
mindig támogattam; az ezzel ellenkezõeket
pedig soha. Ismételt megválasztásom esetén
nem csak egészségügyi, hanem szociális,
környezetvédelmi, fejlesztési ügyekkel is
szeretnék foglalkozni. Arra fogok törekedni, hogy részvételem a testületi munkában
Solt város egész lakosságának javát, elõrehaladását szolgálja. Ehhez kérem további
szíves támogatásukat.

47 éves okleveles
üzemm é r n ö k
vagyok. Több,
mint 20 éve az
ATEV Zrt-ben
dolgozom
üzemvezetõk é n t .
Feleségem
köztisztviselõ,
lányom egyetemi hallgató, fiam gimnáziumi tanuló. 3 cikluson át, megszakítás
nélkül voltam független, jobboldali
képviselõ. Elnöke vagyok a Solti
Szennyvízcsatornamû
Viziközmû
Társulatnak. Olyan képviselõ-testületben
szeretnék továbbdolgozni, ahol a
képviselõ társak kiállnak véleményük
mellett, ugyanakkor tiszteletben tartják a
testület döntését, amelyet becsülettel,
kizárólag a város érdekeit szolgálva hoznak meg. Én így fogom megbízatásomat
ellátni. Úgy érzem, rendelkezem azzal a
tapasztalattal, ismeretanyaggal és munkabírással, amivel a képviselõnek rendelkeznie kell, hogy lakóhelyéért, annak
polgáraiért valóban tehessen is valamit.
Ha Ön is egyetért ezzel, kérem támogasson szavazatával!

Dr. Danis Imre
vagyok. 1948b
a
n
Kaposváron
születtem,
a
középiskolát is
ott végeztem.
S z e g e d i
Orvostudományi Egyetem
elvégzése után
a kecskeméti kórházban dolgoztam. 1978
óta Solton dolgozom háziorvosként.
Három szakvizsgával rendelkezem.
Megválasztásom esetén egészségügyi
kérdésekben próbálom a testületi döntéseket segíteni.

Gudszentné Széphegyi
Andrea
Gudszentné
Széphegyi
Andrea vagyok,
immár 24 éve
solti
lakos.
Gyökereim
Egerbe nyúlnak
vissza, ott élnek
szüleim
és
testvérem,de én
már Solton vagyok otthon .Ebben a
kisvárosban élek és dolgozom,itt van a
családom,a barátaim,jó ismerõseim és
tanítványaim. Ottó fiam 18 éves, jelenleg
technikusként tanul. 1982-88-ig a kissolti
iskolába dolgoztam és töltöttem el hat
emlékezetes, szép évet. Azóta a Vécsey
Károly Általánps Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény testnevelésföldrajz szakos tanára vagyok. 10 éve,
mint az iskola igazgatója tevékenykedem.
Négy éve az oktatás, sport és külkapcsolatok bizottságában dolgozom. Az
oktatás,a kultúra az a terület,ahol a
legtöbbet tudom és szeretném tenni a
jövõben is. Megválasztásom esetén olyan
testületben szeretnék dolgozni, ahol a
feladatokat, problémákat közösen,a jót,a
fejlõdést szem elõtt tartva tudjuk
megoldani. Ebben a szellemben kérem az
Önök támogatását, EGYÜTT SOLTÉRT.

Solti
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Hakstol Imre

Gyetvai Imre
A lehetõséget
megköszönve
szeretnék
Ö n ö k n e k
bemutatkozni,
mint az önkormányzati
választások
független
képviselõjelöltje.
Gyetvai Imre vagyok, 46 éves, nõs, két
fiúgyermek édesapja. Feleségem Ildikó a
solti gyógyszertárban asszisztens, Máté a
BME 2. éves hallgatója, Ádám érettségi
elõtt áll.
Én 1996 óta az ATEV Zrt. igazgatója
vagyok. Végzettségeim: vegyészmérnök,
külgazdaság szakos közgazda, környezetés hidrotechnológus. 1998-2002 között
tagja voltam a képviselõ-testületnek, így
jelen kihívás nem ismeretlen számomra.
Ismételt jelölésem indoka, hogy személyes képességeimet és munkámból adódó
lehetõségeimet, az eddigieknél is
hatékonyabban szeretném a Solton élõ
emberek szolgálatába állítani. Ehhez
kérem mind szélesebb körû támogatásukat október 1-jén és az elkövetkezendõ
években.
"Nem a képességeink mutatják meg,
hogy kik vagyunk, hanem a döntéseink."
(J.K. Rowling)

SZEMÉLYES
ADATOK:
Születési hely,
idõ: Solt, 1956,
február 25.
Lakóhely:
Solt, Csárda út 14.
Végzettségek:
1996-ban
Bajai Vízügyi Fõiskola
1977-ben
Kecskeméti Mûszaki Fõiskola
Munkahelyek:
1994-tõl jelenleg is a Solti Víz- és Csatornamû
vezetõje
1993-1994 Egyéni vállalkozó
1977-1992 Mezõgép (AGRIKON) Solt
PÁRTPOLITIKA: Elkötelezettség nélkül, de szakértõi vélemények, elemzések elfogadásával alakítom ki személyes véleményemet.
CÉLKITÛZÉSEK:
Víz-csatorna közmûvagyonnal kapcsolatban:Az üzemeltetõ cég vezetõjeként - a rendszerek kezelõje, ismerõje - fontosnak tartom,
hogy a több milliárd Ft piaci értékû települési
közmûvagyont, mint tulajdonos is képviseljem.
Településpolitika: Településrendezés, infrastruktúrafejlesztés,
indokolt,
életszerû
település-igény szerinti fejlesztések - a
pályázati
rendszerek
igénybevételével.
Folyamatos legyen a fejlõdés.
REFERENCIA:
Elmúlt négy évben végzett képviselõi munka.
Szakterületre jellemzõ fejlõdés.

Dr. Ivánovics Gábor

Kovács János

30 éves, jogász
vagyok, 7 éve
az Állampusztai
Bv.
Intézetben dolgozom
jogtanácsosként,
személyzeti
o s z t á lyvezetõként.
Feleségem Dr.
Kovács Katalin több éve dolgozik az
önkormányzatnál jogászként. Szüleim:
Pékné Romsics Margit, aki sokáig
jegyzõként dolgozott a közigazgatásban,
és Pék István, akit kereskedõként,
üzletvezetõként sokan ismernek. Több
éves jogi gyakorlatommal és közbeszerzési szakértõi végzettségemmel komoly
szakmai segítséget nyújthatok a
képviselõ-testület
döntéseiben.
Személyzeti
munkámból
adódóan
ismerem az emberek szociális problémáit.
Fontosnak tartom a közérdek, a város
érdekeinek mindenkori szem elõtt
tartását, politikától függetlenül. Városunk
látványosan fejlõdött az utóbbi években,
de van még bõven tennivalónk. Kérem
szavazatával segítsen abban, hogy
képviselõként Solt javát szolgáljam.

55 éves vagyok.
Solton születtem,
azóta itt élek, erõs
helyi kötõdéssel,
több generációra
visszanyúló családi gyökerekkel.
Feleségem
a
Vécsey
Károly
Általános Iskola
tanára. Két felnõtt
gyermekem és egy
unokám van. Már
kora ifjúságom óta részt veszek Solt közösségi,
közéleti tevékenységeiben. Középiskolai tanulmányaim után 1970. szeptember 1-jén kezdtem
dolgozni a Solt-Harta ÁFÉSZ-nél, melynek már
több, mint 20 éve az elnöke vagyok. Munkába
lépésem óta két diplomát szereztem a Budapesti
Kereskedelmi és Vendéglátói Fõiskolán. Cukrász,
vendéglátóipari üzemgazdász és gazdasági szaktanári végzettséggel rendelkezem. Több ciklus
óta a Solt és Vidéke Takarékszövetkezet
Igazgatóságának elnökeként városunk banki
tevékenységében is munkálkodom.
Solt
nagyközség, majd Solt város önkormányzati
munkájában 1994 óta folyamatosan részt veszek.
Az elõzõ ciklusban alpolgármesterként végeztem
a rám bízott feladatokat, gazdasági, oktatási, kulturális területeken és a város külkapcsolatainak
ápolásában. Ismerem, tudom, érzem a város és a
lakosság problémáit, lehetõségeit, igényeit. A
realitás talaján állva, a törvényes keretek között,
minden tudásommal, tapasztalatommal törekszem lakóhelyünk fejlesztésére, a reális, jó ötletek
megvalósítására, a lakosság közérzetének
javítására, városunk szellemi, kulturális életének
színesítésére. Nem vagyok tagja egyetlen pártnak
sem! Független jelöltként kérem, hogy
szavazatukkal támogassák képviselõi munkám
további folytatását. Köszönöm eddigi, és jövendõ
bizalmukat!

Kun Gábor

Lencsés Sándorné

Lendvay Pál

Majer Zsolt

F ü g g e t l e n
képviselõ jelölt.
1938-ban Solton
s z ü l e t t e m .
Feleségem nyugdíjas, vállalkozó.
Egy gyermekünk
van: Gábor, kettõ
leány
unokánk,
Anita és Lívia.
Általános iskolába
a Petõfi-telepen
kezdtem el járni, és
Solton fejeztem be.
8 éves koromtól nevelõszülõkhöz kerültem, akiktõl
megtanultam az emberi tiszteletet, a munkát. A
kalocsai Szakközépiskolába már csak felnõtt
koromban járhattam, ahol növénytermesztõ-gépész
szakon érettségiztem.
A Kossuth Termelõszövetkezet alapítója, a mai
részvénytársaságnak részvényese, nyugdíjas
elnöke és igazgatósági tagja vagyok. Részt vettem
a solti Aranykulcs Hegyközség megalakításában,
melynek ma is társadalmi munkában az elnöke
vagyok.
Fegyelmezett pénzgazdálkodás mellett több millió
Ft-tal tudtuk támogatni a Meleghegy vezetékes
ivóvízzel való kiépítését, az utak javítását. A 2006os önkormányzati választásra, képviselõ
jelölésemet több civil szervezet támogatja.
Megválasztásom esetén együtt kívánok dolgozni a
polgármesterrel, a képviselõtársaimmal, az elõttünk álló nehéz feladatok megvalósításán, városunk továbbfejlõdésének elõmozdításán.
Köszönetem fejezem ki mindazoknak, akik a
kopogtató cédulák átadásával jelölésemet segítették. Kérek minden kedves solti lakost, hogy 2006.
október 1-én jöjjenek el szavazni, tiszteljenek meg
bizalmukkal, és minél többen tegyék az x-et a
nevem elé, hogy az eddigi tapasztalataimmal
segíthessem városunk továbbfejlõdését.
Üdvözlettel:
Kun Gábor

Születésem óta
Solton
élek.
Könyvtármûvelõdésszervezõ szakon
végeztem
a
Juhász Gyula
Tanárképzõ
Fõiskolán. 1996
óta a Vécsey
K á r o l y
Mûvelõdési
Ház és Könyvtár igazgatója vagyok.
Férjem az Állampusztai BV Intézetnél
dolgozik. Két felnõtt gyermekem van.
Több civil szervezet tagjaként is aktívan
veszek részt a helyi közéletben. 1998 óta
önkormányzati képviselõként minden
olyan döntést támogattam, amely városunk fejlõdését, az itt élõk érdekeit szolgálta. Fontosnak tartom a civil
szervezetek, az oktatás, a kultúra és a
sport támogatását. Az elmúlt idõszakban
az Oktatási, Kulturális, Sportbizottság
munkájában
és a Külkapcsolatok
Bizottságának tagjaként a testvérvárosi
kapcsolatok
kialakításában
és
fejlesztésében vettem részt. Célom, hogy
városunk elmúlt idõszakban beindult
fejlõdése tovább is folytatódjon.
Az eddigiekhez hasonlóan most is
független jelöltként indulok. Helyi önkormányzati képviselõként a jövõben is azt
tartom legfontosabbnak, hogy valamennyi
solti lakos érdekét egyaránt képviseljem.

Lendvay
Pál
vagyok. 56 éves.
Soltra nõsültem.
Házasságunkból
egy fiú gyermekünk született.
Ma
már
két
lányunokának örülhetek. Vegyipari
gépész
üzemmérnöki
és
környezetvédelmi
szakmérnöki
végzettségem van.
Mindig Solton dolgoztam. Az elsõ szabad választás
óta tagja vagyok az önkormányzat képviselõtestületének. Az elsõ 10 évben alpolgármester
voltam. Akár a munkám, akár a képviselõi
munkám során szerzett tapasztalatom alapján úgy
gondolom, a következõ képviselõ-testületben is
tudom támogatni az általam fontosnak ítélt alábbi
területeket:
- független politikusként politikamentes képviselõi
munkát képzelek el, mely szakmai érvek alapján
dönt,
- egy olyan egységes testület munkájában
szeretnék részt venni, amit az összefogás, a
település érdekében való tenniakarás jellemez,
- kezdeményezõje és támogatója leszek minden
olyan elképzelésnek, mellyel az önkormányzat a
vállalkozó számára olyan légkört tud teremteni,
ahol az az elképzeléseit meg tudja valósítani, ezáltal munkahelyek jöhetnek létre,
- olyan tervek készítését támogatom, melyek
összhangban vannak az EU 2007-tõl hazánknak
nyújtandó pénzügyi finanszírozásával,
- szorgalmazom a település teljes területén a
csatorna megépítését, majd ezt követõen a felépítmények korszerûsítését.
Aki a múltban végzett munkám és a jövõbeni feladataimmal egyetért, azt kérem szavazzon rám, amit
elõre is köszönök.
Lendvay Pál

M A J E R
Z S O L T
vagyok, vagy
ahogyan
a
kissoltiak
ismernek
a
Major Gyuszi
kisebbik fia, a
velem egykorúaknak csak
"Csucsu".
Harminchat éves vagyok, nõs, két gyermek (Zsolt 15 és Bence 10) édesapja.
Születésem óta Solton élek, 20 évig
Kissolton a Kórház-telepen, most pedig
Solton a Bokros utcában. Alapvetõen
jobboldali érzelmû embernek vallom
magam, 16 éve vagyok tagja a FIDESZnek, a solti Fidesz csoport alapítója. Tagja
voltam 1990-94 között az elsõ szabadon
választott solti képviselõ-testületnek.
Rajtam kívülálló okok miatt, most
független jelöltként indulok, mely tény
kissé furcsa, de mégis alátámasztja hitvallásomat, miszerint egy ekkora város
vezetése nem lehet pártcsatározások színhelye még akkor sem, ha ezt sokan nem
így látják vagy gondolják. Az én szívem
elsõsorban "Solti" és csak másodsorban
narancssárga. Megválasztásom esetén
egy
csapatban
Önökkel/Veletek,
Önökért/Értetek kívánok dolgozni.

Solti
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Nagy Dénes

Nitsch József

Orbán István

Sántáné Szabó Margit

Tisztelettel
köszöntöm
kedves Polgártársaimat!
Nagy
Dénes
vagyok, Solt
város
"régi"
p o l g á r a .
Megtisztelve
érzem magam,
hogy független
jelöltként indulhatok az õszi választásokon. Elsõ és legfontosabb szabály,
hogy október 1-jén járuljunk minél
többen a szavazóurnák elé, mert egységes
akaratunkat csak így érvényesíthetjük, s
csak így igaz az, hogy sorsunk a
kezünkben van! Hajrá Solt!

Független jelölt.
50 éves vagyok,
születésem óta
Solton
élek,
feleségem Török
Sára, fõkönyvelõ,
adószakértõ,
fiaink 21 és 17
évesek, jelenleg
még tanulnak.
F õ i s k o l á n
logisztikai, majd
egyetemen
mezõgazdasági gépészmérnöki diplomát
szereztem, mérlegképes könyvelõi képesítéssel
is rendelkezem.
Feleségem vállalkozásában dolgozom, ezen
kívül a Solti AC elnöke, a Dél-Magyarországi
Régió Judo Szövetség FB elnöke, Solti
Önkéntes Tûzoltó Egyesület tagja is vagyok.
Ezeket az idõigényes és sok munkával járó
feladatokat társadalmi munkában végzem.
2006-ban harmadik alkalommal indulok a helyi
képviselõ-testületi választáson. Az elmúlt négy
évben, a lakosság bizalmából, részt vehettem a
testület munkájában, a pénzügyi bizottság
elnöke és a közbeszerzési bíráló bizottság
elnöke voltam. Ebben a négy évben elért eredményekre minden solti lakos büszke lehet!
Fontosnak tartom, hogy városunk fejlõdésének
felgyorsult üteme megmaradjon, mert fejlett
infrastruktúra, megfelelõ orvosi ellátás, kulturált környezet, tanulási, szórakozási és
sportolási lehetõségek tartják itthon, vonzzák
haza gyermekeinket, csábíthatják munkahelyteremtésre a vállalkozókat, vagy a befektetõket. Ehhez közös akaratra, összefogásra és
mindenki támogatására szükség van. Ismételten
kérem az Önök támogatását, hogy még többet
tehessek Soltért !

O R B Á N
I S T V Á N
képviselõjelölt
1990
óta
m i n d i g
független! A
személyes
bemutatkozást
a különkiadv á n y b a n
megtettem.
Szeretnék az elkövetkezõ négy évben
megvalósítandó,
szerintem
fontos
célokról beszélni. A legfontosabb a
csatornázás befejezése, majd utána az
utak helyreállítása. Szorgalmazni kell az
északi elkerülõ út megépítését. Folytatni
kell a krp. utakat az 52-es mellett és
Petõfi-telepen a Hatház utcáig. Az
intézmények zavartalan mûködését
továbbra is biztosítani kell. A
lehetõségekhez igazodva, legyen szociálisan érzékeny a testület.
Végül kérem, hogy nagyon sokan jöjjenek el választani és szavazzanak Rám
is, ha elnyertem bizalmukat.
Köszönöm.

A lehetõséget
megköszönve
bemutatkozom
Önöknek, mint
az
önkorm á n y z a t i
választások
független
képviselõjelöltje.
Sántáné
Szabó Margit
vagyok, 60 éves
elvált, két leány édesanyja és 2 unoka nagymamája. Margit lányom a dunaföldvári
idõsek otthonában nõvér, Edit a II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola pedagógusa.
Végzettségem: mérlegképes könyvelõ.
Nyugdíjas
vagyok,
de
kiegészítõ
tevékenységként könyveléssel foglalkozom. Több civil szervezetnél vezetõségi
tagként mûködöm. A Bács-Kiskun Megyei
Nyugdíjas Szövetség elnökhelyettese és
megyei országos küldötte vagyok.
Jelölésem
indoka:
személyes
képességeimet és munkámból adódó
lehetõségeimet szeretném kamatoztatni a
Solton élõ emberek, az itt mûködõ civil
szervezetek és az egyéb módon
szervezõdött csoportok javára. Az
elkövetkezõ évek fontos feladata számomra: város továbbfejlesztése, gazdagítása, az
ehhez szükséges anyagi biztonság
megteremtése. Egy olyan képviselõ-testület
tagja szeretnék lenni, akik személyes és
politikai kötõdés nélkül Solt város érdekeit
szolgálják. Köszönöm ajánlószelvényeiket,
köszönöm a bizalmat.

Szondi Miklós

Török Imre

Vasaji Sándor

48
éves
v a g y o k ,
feleségem
Kürti Erika, két
felnõttkorú
gyermekünk
v
a
n
.
Tanárképzõ
fõiskolát
végeztem.
Szolgálati
nyugdíjas vagyok a büntetés-végrehajtástól. 1989-ig voltam párttag, azonban
azóta egyik pártba sem léptem be és a
jövõben sem teszem, ugyanis fontossági
sorrendnek ma már azt tartom, hogy mindenekelõtt magyar emberek vagyunk s
aztán soltiak s csak ezután jöhet minden
más szempont. A Helyi Tükör
szerkesztését is azért hagytam ott 1 év
után, mert továbbra sem hiszek sem a bal
és sem a jobboldal kizárólagosságában,
hiszen tudjuk, hogy úgy nem lehet haladni, ha egyik lábunkkal letapossuk a
másikat! A politikának végre már a közös
dolgaink intézésérõl kellene szólnia.
Hozzám a Magyarok Világszövetségének
az "Akarjuk a közjót!" c. önkormányzati
programja áll legközelebb, melyet jól
fejez ki a rám is vonatkozó következõ
mondata: "Fogadom, hogy az igazat
nem hamisítom és a hamisat nem igazítom!".

49
éves
gazdálkodó, az
Ö n ö k
bizalmából 16
éve Solt Város
Képviselõtestületének
tagja.
Jobboldali
érzelmû,
de
párton kívüli
vagyok. 16 év óta kizárom a pártpolitikát
a képviselõ-testület munkájából. Mindig
arra törekedtem, és a jövõben is azt
szeretném, hogy az önkormányzatiság
Solton politikamentes legyen.
Ezen bemutatkozás alkalmából lehetne
ígérgetni minden szépet és jót az
elkövetkezendõ 4 évre, de ez felelõtlenség lenne részemrõl. A sok ígérgetés
hazugsággá válhat.
Amit mégis ígérek: a becsületesség, a
tisztesség, a tisztelet Solt városa, az itt élõ
emberek iránt, a solti emberekért való
maradéktalan elkötelezettség, amit minden solti polgártól is elvárok.

41
éves
vagyok, 4 gyermek édesapja.
1990.
óta
FIDESZES
képviselõként
veszek részt az
önkormányzat
munkájában.
A képviselõtestület
tagjaként fontosnak tartom az átgondolt és
határozott álláspont kialakítását, amely a
közös döntéshozatalnál a legjobb
megoldást segíti elõ a testületi csapatmunkában. Az Oktatási, Kulturális,
Ifjúsági és Sportbizottság elnökeként
kiemelt figyelemmel kísérem az óvodák,
iskolák problémáit, fejlõdését. Számomra
kedves terület a település rövid és hosszabb távú fejlesztésének, a bennünket
körülvevõ épített környezet, Solt város
arculatának formálása.
Az Ön támogatásában is bízva
Vasaji Sándor

Végi Bálint
Végi
Bálint
vagyok.
1982.
június
17-én
születtem,
Kecskeméten.
Szüleim soltiak,
édesanyám Laki
Margit, az Agrikon
Rt. dolgozója 30
éve. Édesapám a
Kossuth Mg. Rtbõl 35 év munkaviszony után ment
nyugdíjba.
A kiskunhalasi II. Rákóczi Ferenc Mg-i
Szakközépiskola elvégzése után 2000-2005-ig a
gödöllõi Szent István egyetem nappali tagozatos
hallgatója voltam, és itt kaptam meg a
gépészmérnöki diplomát.
Jelenleg is tanulok, a mérnöktanári diplomát
2007-ben szerzem meg. Gyermekkoromtól minden nyáron édesapámmal a Kossuth Rt-ben dolgoztam gyakornokként. Ezért örömmel fogadtam a hívást és a munkakör felajánlást, így 2005.
júniustól az Rt. mûszaki ágazatvezetõje vagyok.
Fiatalos lendülettel veszek részt a feladatok
végrehajtásában. Ezt figyelembe véve ez év
márciusától az Rt. közgyûlése igazgatósági tagnak választott.
A lehetõségek közül én azt választottam, hogy
Solton maradok. Itt szeretnék családot alapítani,
hiszen ide kötnek a rokonok és ismerõsök is.
Solton szeretnék értékeset alkotni a lakóhelyemen és a munkahelyemen egyaránt.
A célom az, hogy mezõgazdasági és gépészeti
szakismereteimmel segítsem a solti képviselõtestület munkáját.
Remélem, hogy elnyertem az Önök szimpátiáját
és az önkormányzati választásokon megtisztelnek bizalmukkal és segítenek abban, hogy a
képviselõ-testület tagja lehessek.

Solti
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ISKOLAKEZDÉS A VÉCSEYBEN
Közel négyszáz tanuló kezdte el a tanévet az
immáron a Vécsey Károly Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény nevet
viselõ iskolánkban. A névbõvülést az eredményezte, hogy mostantól kezdve itt helyben
valósul meg Fuchs Attila tagozatvezetõ
irányításával a majdnem kétszáz fõs létszámot
elérõ tanulók ének, zene, rajz, kézmûves és
táncoktatása. Négy tanár fõállásban tanít
/Fuchs Attila rézfúvó, Viktor Zsuzsanna gitár,
Vörös Sára zongora, Incéné Balaton Edina
szolfézs/, a többiek pedig megbízással, illetve
óraadóként látják el feladatukat. /Farkasné
Horváth Ilona fafúvó, Nagy Dávid modern
tánc, Pajerich Andrea néptánc, Kákonyi Árpád
ütõhangszer, Lõz Jánosné rajz, Gallina Zsolt
fafúvó, Szabó Mihály gitár, Szabó Mihályné
kézmûvesség, Madár Istvánné szolfézs, Fuchs
Csaba korrepetitor/. Átalakításra került
iskolánk L épülete. Mivel többféle oktatás
folyik egyszerre, ezért több helyiségre van
szükség, így a két nagyobb terembõl több
kisebbet alakítottak ki, a nyelvi labor, pedig a
nagy épületbe került át.
Az általános iskola két tagozatán 19 osztály és
4 napközis csoport kezdte el a munkát az idei
tanévben. Az oktató-nevelõ munkát a
következõ pedagógusok végzik iskolánkban:

1. a - Kovácsné Vincze Gabriella és
Pieczarkáné Molnár Anikó
1. b - Kerti Istvánné
2. a - Molnár Tiborné és
Nagyné Szabó Ildikó
2. b - Paréjné Molnár Julianna
3. a - Brandt Lajosné
3. b - Gudmonné Gosztolai Margit és
Bohácsné Laki Judit
3. c - Csepregi Zsolt
4. a - Vida Imréné
4. b - Szabó Istvánné
Az alsó tagozaton napközis nevelõ Kövesiné Gyapjas Gyöngyi és
fejlesztõ pedagógus Fodorné Kiss Györgyi
5. a - Lõz Jánosné
5. b - Veressné Tandari Edina
5. c - Molnár Gáborné
6. a - Kovács Zoltán
6. b - Jelenik Tiborné
7. a - Tenggné Bodicsi Júlia
7. b - Szabóné Csengõdi Márta
8. a - Kovács Jánosné
8. b - Szabóné Lang Mária
8. c - Kissné Horváth Annamária
A felsõ tagozaton tanít Incéné Balaton Edina,
Kacziba Lajosné, Gudszentné Széphegyi
Andrea igazgatónõ, Pékné Csizmadia Anikó és
Szellákné Molnár Katalin igazgatóhelyettesek.
Iskolánk könyvtárosa - Szabó Lászlóné.
Az idén is sok délutáni, szabadidõs
tevékenység közül választhatnak a tanulók.
Magyarból, matemetikából, kémiából és
angolból van korrepetálás. A nyolcadik osztályosok a magyar, matematika vagy angol
elõkészítõt igénybe véve szélesíthetik
ismereteiket a továbbtanulás elõtt. Fakultáció
keretében vehetik fel a 7. osztályosok a
második nyelvet és tanulhatják nyolcadik

osztályos korukban is. A felsõ tagozatosok
környezetbiológia, számítástechnika és irodalom szakkörre járhatnak, ezeken kívül
választhatják az énekkart is. A sportok közül
az atlétikát, kosárlabdát, labdarúgást és teniszt
ajánljuk fel. Az alsó tagozatosok kézmûves
foglalkozásra, játékos fejlesztésre, labdarúgásra, teniszre és tömegsportra járhatnak.
Az iskolai tábor idén nyáron Nagyvisnyón
volt. Orbán Istvánné táborvezetõ gondos
szervezõmunkájának köszönhetõen ez évben
is nagyon jól érezték magukat a gyerekek.
Gudszentné Széphegyi Andrea, Csepregi
Zsolt, Molnár Tibor, Gál Jánosné, Hollósi
Anita, Fejes Judit és Lang Balázs irányították
a mindennapi teendõket. Lelkes ifik segítették
a munkát: Lang Dóra, Botykai Anett, Szabó
Zsolt, Mátyás Milán és Orbán Dávid. A finom
ételekrõl Csepeczné Rózsa, Domjánné
Erzsike, Langné Erzsike, Lang Antal és Szabó
Imre László gondoskodtak. Nekik megköszönjük munkájukat, a támogatóknak pedig az
adományokat.
Nagy örömünkre szolgált, hogy a városi összefogással épült játszótér átadásra került.
Büszkék vagyunk rá, hogy a szülõi, a tanári és
a diákközösség munkájának eredményeként
nem csekély összeggel, 320 ezer Ft-tal mi is
hozzájárulhattunk ennek megvalósulásához.
A következõ hetekben kerül sor az osztályokban a szülõi értekezletek megtartására. Ezt
követi majd a szülõi közösség ülése, ahová
minden osztály 2-3 szülõt küld, s közülük
kerül megválasztásra a vezetõség.
Az idei tanévben is szeretnénk a már jól
mûködõ kapcsolatainkat fenntartani az iskolába járó gyermekek szüleivel, a város
intézményeivel,
szervezeteivel
és
egyesületeivel.
A Vécsey iskola vezetõsége

NYUGALOM
Az el nem érhetõ,
illúziókeltõ,
hamisan tündöklõ,
de kedves fogalom;
mert csak viszonylagos,
nem volt, nem lesz, csak most
érzed: lassúbb a gyors,
s átlépsz a gondokon.
Tegnap még csengõszó
és sok-sok nebuló,
lármázó, futkosó
vett körül engem is…
Felsíró unokám
énekét hallgatván
a versek asztalán
késõn, korán ma sincs.
Szeptember, itt az õsz.
Ládában a gyümölcs,
s te annyira vagy bölcs,
amint e tarka kert:
írásod könyvlapon,
vonód a húrokon,
jutalom, nyugalom
mégis, mit szíved rejt.
Csõsz József, 2006.szeptember 5.

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

AMIT A CSOMAGOLÁSI HULLADÉKOK
SZELEKTÍV GYÛJTÉSÉRÕL TUDNI KELL 3. 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 italoskartondoboz felhasználásáról, gyûjtésérõl és
hasznosításáról szóló, az ÖKOPANNON
kiadásában, az Országos Közoktatási
Intézet
támogatásával
megjelent
cikkeket adunk közre.
ÜVEG
M i b õ l
készül
az
üveg?
Az üveg igen
sokféle,
különbözõ
összetételû
a n y a g
gyûjtõneve.
Alapanyaga
a fémtõl és egyéb idegen anyagoktól
mentes, megtisztított homok. A gyártásnál a homokot mésszel, szódával,
dolomittal, káliummal, bórral és egyéb
anyagokkal keverik. A keverék ezután
kemencébe kerül, ahol olvasztás révén
folyékony üveg keletkezik. Az olvasztott
üveget ezután formákba öntik, ahol
kristályosodás nélkül megdermed.
Egyiptomban már idõszámításunk elõtt
1500 körül készítettek homokmagra
öntött üvegedényeket. I.e. 1000 táján
Szíria és Mezopotámia voltak az üvegedény-készítés központjai. A római
császárok korában a használati üvegtárgyak elõállítására specializálódott üveggyártó mûhelyek körül üveggyártó
központok alakultak ki. Az üveg fontos
és népszerû ékszerré is vált ezekben az
idõkben. Az üvegfúvó pipát a rómaiak
találták fel, amely lehetõvé tette a
vékonyfalú üvegek készítését. Az üvegfúvás napjainkig használatos üvegkészítési módszer.
Magyarországon Ajkán és Orosházán
vannak a legjelentõsebb üveggyárak.
Mire használjuk az üveget?
Az üveg fizikai és kémiai tulajdonságai
miatt idõtálló csomagolóanyag típus.
Könnyû formázhatósága, valamint az a
képessége, hogy tökéletesen szigetel,
nem korródálódik és nem engedi át a
folyadékot, méltán teszi az üveget sok
élelmiszer számára kiválóan alkalmas,
biztonságos és értéknövelõ csomagolássá. Az üvegek színe szerint a
csomagolóipar fehér és színes üveget
állít elõ. A fehér üveget elsõsorban nem

romlandó élelmiszerek és anyagok csomagolásához, míg a színes üveget az
áruk,
termékek
fénytõl
való
védettségének biztosítása érdekében
gyártják.
Az üvegcsomagolásnak két hátránya
van: törékenysége és viszonylag nagy
tömege.
Hogyan gyûjtsük az üveget?
Az üvegek hasznosításának elõfeltétele:
a pontos különgyûjtés és az üvegek tiszta állapota. Az üveg, színek szerint
megfeleló módon gyûjtve, 100%-ban
hasznosítható és a végtermék minõsége
szinte azonos az eredeti üvegével. Nincs
szükség a hasznosítás elõtti szétválogatásra sem, így sok idõ és energia
takarítható meg.
Az üveghulladék csak a gyûjtõszigeten
vagy a hulladékudvarokban gyûjthetõ,
mert a házhoz menõ, zsákos gyûjtés
során az üvegszilánk kiszakíthatja a
zsákot és sérülést okozhat.
Érdemes végiggondolni: ha nem
gyûjtjük szelektíven az elhasznált üvegeket, azok nagy része soha nem hasznosul újra. Az üvegpalackokat viszont újra
kell gyártani, amely a Föld természeti
kincseinek csökkenését jelenti, nem
beszélve a hulladéklerakókon felhalmozódó szeméttömeg növekedésérõl.
Mi lesz a szelektíven gyûjtött üvegbõl?
A hasznosítás elsõ lépéseként - amennyiben a gyûjtõedényekben nem voltak színenként külön gyûjtve - szétválogatják a
fehér és színes üvegpalackokat, majd
összetörik és mágnesek segítségével
eltávolítják a közé keveredett fémdarabokat, kupakokat. Ezt az üvegtörmeléket megtisztítják és apróra zúzzák. Az összegyûjtött és megtisztított
csomagolóüvegek megfelelõ hõmérsékleten kilencszer kevesebb energiafelhasználás mellett újraolvaszthatók, tetszõlegesen formázhatók, ismét üveggé
alakíthatók, megtartva eredeti tulajdonságaikat, a tisztaságot, az átlátszóságot.
A kevert üvegtörmelék zúzalék formájában az építõiparban és útépítéseknél
hasznosítható.
Fehér üveget csak fehér üvegbõl lehet
hasznosítás útján elõállítani, míg a fehér
üvegbõl színezéssel tetszõleges színû
színes üveget lehet gyártani.
Tudta-e, hogy
- a városi háztartási hulladék tömegének
-10%-a üveg?
- az üveg természetben elõforduló formája az obszidián?
- az elsõ üveghuták (üveggyárak) németföldön, a római korban épültek?
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HURRÁ, NAGYVISNYÓ!

A 2006-os év nyári szabadidõs táborának
helyszínéül Nagyvisnyót választottuk.
Döntésünket nagyban befolyásolta az
ismerõs, kulturált, jól felszerelt táborhely
ismerete, ahol saját magunk meg tudtuk
oldani az étkezésünket. Ezzel jelentõsen
sikerült csökkenteni a tábor kiadásait.
A fõzéshez szükséges alapanyagokat,(húst, lisztet, zöldségeket, stb....) támogatásként a helyi vállalkozóktól kaptuk, a
konyhai személyzet pedig segítségként a
"kétkezi munkáját" ajánlotta föl.
A gyönyörû környezet, valamint a
környezõ települések változatos programlehetõségeikkel szintén Nagyvisnyót
helyezték elsõ helyre választásunknál.
Így 2006. július 31-én hétfõn 97 fõvel,
- 83 diákkal- 2 nagy busszal és 3
személyautóval izgalommal telve indultunk a 226 km-re fekvõ Jászberényi
Vásárhelyi István Gyermektáborba.
Útközben Kékestetõn rövid sétát tettünk
és a kilátóból megcsodáltuk a táj szépségeit.
Kora délután örömmel
vettük birtokba szálláshelyünket. Kiderült,
hogy a tábor elsõ lakója
egy aprótermetû, foltos
kutya, akit "Lapos"
névre
el
is
kereszteltünk.
Elhelyezkedés
után
megalakítottuk
a
rajokat, szobaneveket
és rajneveket választottunk (pl. "Megszidlak,
Felhizlallak, A másik,
Rózsaszín
ágymatrac,"stb.…. )
Következõ napon, kedden helyismereti
vetélkedõvel kezdtük a rajok versenyét.
Hét kilométeres túra keretén belül kellett
Nagyvisnyó nevezetességeit felfedezni:
templom, háborús emlékmû, aláírásgyûjtés a helyi lakosoktól.
Délután a rajok elkészítették zászlóikat és
az esti bemutatkozásnál elõadták sajátságos csatakiáltásaikat.
Szerdán a délelõttöt - a kedvezõtlen
idõjárást
ellensúlyozva
tréfás
vetélkedõkkel
töltöttük.
Délután
Hollókõre utaztunk, hogy bebarangoljuk a
felújított várat és az Ófalut. Az esti órákban hazatérve Molnár Tibi bácsi, Szabó
Laci bácsi és Lang Balázs finom lecsóval
várt bennünket. Közben kiderült, hogy
"Lapos" eltûnt, találgattuk is: nem lehet,
hogy valahogy belekeveredett a bográcsba?!
A csütörtöki napunk kicsit zsúfoltra sikeredett. A miskolci Csanyik-völgyi
Vadaspark megtekintését követõen
Tiszaújvárosba utaztunk strandolni. Bár a
fürdõzés kiszívta az erõnket, mégse mondtunk le az esti, a szomszédos táborban
megtartott Rúzsa Magdi koncertrõl. A

koncert után kiderült, hogy "Lapos" nem
került az elõzõ esti vacsorába, csak
hûtlenül átpártolt a másik táborba.
Hadüzenet és többszöri "utolsó"
figyelmeztetés után vissza is kaphattuk
volna, de akkor már nem akart velünk visszajönni.
A pénteki sportversenyek - kispályás labdarúgó-, ping-pong-, légfoci bajnokságaiban szinte mindenki részt vett, még a
buszsofõr bácsik és a konyhai szakszolgálatból egy kis szabadságot kapott
Langné Erzsike is, aki a HottentottaRántotta csapatában rúgta a bõrt.
Este a tábor egyik legkiemelkedõbb programja következett. Egerbe utaztunk, ahol
a várban lévõ szabadtéri színpadon
megtekintettük az Egri csillagok címû
musicalt. Jó volt látni az elõadás alatt a
belefeledkezett tekinteteket, ami igazolta,
hogy a kiváló elõadás mindannyiunk
számára feledhetetlen volt.

Szombat délelõtt egy tõsgyökeres helyi
lakos, "Piroska mama" tartott a táborozóknak elõadást a már Tatárjáráskor is létezõ
Nagyvisnyó
történetébõl.
Nagyon
élvezték a szép "meséket" a kissé
megfáradt táborlakók, egyik- másik el is
szenderedett rajta. "Piroska mama" híres
túrós-mazsolás lángosát is megkóstoltatta
velünk.
A hét vége a látogató szülõk - kb. 50 fõ -

fogadásával telt, akiket igyekeztünk programjainkba, a délutáni nagy sikerû lovagi
tornába, az esti tábortûz elõkészítésébe és
lebonyolításába bevonni.
Vasárnap a számháborúban is segítségünkre voltak, de a délutáni Lillafüredi
kirándulásra, az István-barlangba és a
kisvasutazásra már nem tudtak velünk tartani. -"Aki csatába indul, meg is sérülhet"tartja a mondás. Így történhetett, hogy a
számháborúban 11 zászlókeresõ támadót
tettek harcképtelenné a felbolygatott vaddarazsak.
Éjszaka megtartottuk a már hagyományosnak
t e k i n t h e t õ
"bátorság-próbát".
Jól sikerült, csak az
állomáshelyen riogató
felnõttek
között
voltak
apróbb sérülések.
A hétfõi napon
érkezett el egy erõt,
bátorságot, kitartást
próbára tevõ program,
a
miskolctapolcai
Kalandtúra-park
akadályainak
leküzdése. A pálya
elsõ látásra, aztán
még másodikra is elég bonyolultnak tûnt,
de aki úgy gondolta, hogy meg tud vele
birkózni, az meg is tette. Fényképes
Tanúsítványt is kaptunk a végrehajtásról.
Hazatértünkkor vettük észre, hogy hûtlen
tábori kutyánk visszatért hozzánk, a szakácsnénik viszont eltûntek. Szívós kutatómunka eredményeként a tábor alatt folyó
patak partjáról sikerült õket elõkeríteni,
aztán sokadszorra is megkaptuk tõlük a
nagyon
finom
ebédet.
Az utolsó éjszakai
program meglehetõsen mozgalmasra sikeredett.
A késõi takarodó
után kb. hajnali
két óra körül láttuk meg, hogy a
f é r f i a k
"Horkollak" elnevezésû
házát
nem "Lapos"õrzi,
hanem egy róka
üldögél
elõtte.

Gondoltuk, hogy talán akkor "Laposhoz"
jött barátkozni, de az csak aludt tovább.
Így az ifjú titánok, raj- és ifivezetõk közös
erõvel reggelig õrizték a "fenevad" ellen a
tábort, ugyanis az nem hagyta el elsõ
fenyegetésre a tábort, sõt egyáltalán nem
is akarta.
A rövidre, vagy semmilyenre sikerült
éjszakai pihenés, alvás után reggel szedtük
a sátorfánkat, összecsomagoltunk és
indultunk haza, hogy megkezdjük jól
megérdemelt nyári pihenésünket.
A felsoroltakon kívül a tábori programokat bõvítették a mindennapos
feladatok: reggeli torna, "aranyseprû"
takarítási-, "csendes éj" éjszakai
viselkedés- versenyek, és a szinte mindennapos discok, karaoke-zások és az utolsó
elõtti éjszakán megtartott felejthetetlen
"bátorság-próba".
A kedvezõ visszajelzések, valamint a
táborban látott mosolygós, felszabadult
arcok láttán, a "nagy sikerre való tekintettel" reméljük, hogy jövõre is lesz
lehetõség, - igaz, sok-sok-segítséget
igénybe véve - a tábor megszervezésére!
Ezúton köszönjük meg az anyagi és természetbeni segítséget a magánszemélyeknek, vállalatoknak, vállalkozásoknak
és nem utolsó sorban azoknak, akik "csak"
a kétkezi munkájukat adták a táborozás
sikeres
lebonyolításához:
Solti
Polgármesteri Hivatal, Vécseys Diákokért
Alapítvány, Solt Város Önkormányzat
Víz- és Szennyvíztisztítómû, Sz & J Likõr
Kft., Sol-T-erv Kft., Kossuth Mg. Zrt.,
Vécsey Vadásztársaság, ATEV Zrt., Friss
Kft., Pille Kft., Solti Ipartestület, Solt- és
Harta Zrt., Husi Bt., Országos
Büntetésvégrehajtási Intézet, Rencsár
Kálmán, Szabados Lajosné, Kalmár Pál,
Török Imre, Barta Ferenc, Szabadi
Papírbolt, Orbán József, Vajda Józsefné,
Õrsi László, Pásztor Imre, Szûcs Imre,
Gudmon László, Csepregi Bálint, Szellák
Tibor, Fekete Tamás gyógyszerész, Béres
Gábor, Kecskés Lajos, Nagy József, Papp
Tibor, Fodor Tamás, Gröb János, Szamek
Zsolt, Gyetvai Istvánné, ö. Orbán
Istvánné, Szabó Zoltán, Román Illés,
Joború Sándorné, Domján Péterné,
Csepecz Istvánné, Lang Antalné, Lang
Antal, Szabó Imre László, Gaál Jánosné,
Molnár Tibor, Gudszentné Széphegyi
Andrea, Fejes Judit, Hollósi Anita,
Csepregi Zsolt, Orbán István.
Orbán Istvánné táborvezetõ
& gpe
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ÍGY TELT A NYÁR A SOLTI NYUGDÍJAS EGYESÜLETBEN
A Nyugdíjas Egyesület nyári beszámolóját a Solti Hírlap elõzõ számában
helyhiány miatt nem állt módunkban
leközölni, melyet az alábbiakban teljesítünk. Szerk.
A kánikula után enyhült a meleg, hiszen
hûvösebbek az éjszakák és hosszabbak is.
Itt van Szent István napja, az Új kenyér
ünnepe, mert hiszen, ha véletlen nincs
kenyér a család asztalán, akkor nagy
hiányát érezzük, hiába van kifli, zsemle,
az nem tudja pótolni igazán a kenyeret. A
kenyér a legfontosabb táplálékunk. Errõl
írt verset Trényi Pálné röszeki nyugdíjas.
A BÚZAFÖLDEKEN
A búzaföldeken jártam, éppen aratás idején,
Szívembõl feltört a hála: egy évre újra lesz kenyér.
A kombájnok zümmögése szívemnek komponált zene,
Benne van a gyermekkacaj, ha kenyérért nyúl kis keze.
Benne zúg tízmillió szív, öröme benne dübörög,
Hallgattam könnyezve, némán a lekaszált tarló között.
Szállt a zene messze, messze, de tudom, megáll valahol,
És a láthatatlan ûrben valaki elõtt meghajol.
Mert hívõ szívvel hiszem és vallom, hogy ott a földeken,
Az ember munkáján kívül valaki kell, hogy ott legyen
Én azt a Valakit áldom, aki a nap fényét küldi,
Aki a téli hó alatt, vetésünket híven õrzi.
Aki dús asztalt terített, s mindenki egyformán vehet:
"A bõség kosara" tárva: mindenkit egyformán szeret,
S az ország kenyere fölött elmondtam egy csendes imát,
Míg a pergõ mag illata a nyári széllel tovaszállt.

A elõzõ számban közöltük, hogy Demjén
Gábort 80. születésnapján köszöntöttük,
sajnos most arról kell számot adnunk,
hogy elment örökre. Alapító tagunk volt,
jól érezte magát köztünk. Fájó szívvel
kísértük utolsó útjára, nyugodjon békében.
Tánccsoportunkat "Táncolj velünk"névre
kereszteltük. Pálmonostorán a megyei "Ki
mit tud?" döntõjén táncukkal II. helyezést
értek el. Ezzel bejutottak az országos "Ki
mit tud?" megmérettetésére.
A humor kategóriában Sántáné Szabó
Margit különdíjat kapott.
Ugyanitt indultunk a fõzõversenyen is.
Kecskés Lajosné egytálételével, a kaprostúrós tejfölös gancájával II. helyezett,
Langné Juliska a rizskockájával szintén II.
helyezett lett. Ezek mind nagyon szép
eredmények, gratulálunk nekik.
A Mozgáskorlátozottak rendezvényén
tánccsoportunk két tánccal "Ének
az esõben" és "Tánc az esõben"
mûsorával szerepelt. Salamon
Gizella egy szép és kedves verset is
szavalt. Sikerük volt, tapsoltak
nekik.
A Mobilitas által kiírt pályázaton
egyesületünk a Rákóczi nyomában
kiránduláshoz igényelt 300.000,-Ft
összeget megnyerte, ez segített
hozzá, hogy e szép kirándulásra
eljussunk.
Egyesületünk szereti a kirándulásokat, történelmi és kegyhelyeket
egyaránt szívesen tekinti meg.
Így indultunk meg Rákóczi nyomában,
mivel 100 éve, hogy II. Rákóczi Ferenc
hamvait hazahozták.
Indulás 2006. július 4-én Soltról a Vécsey

kastélytól. Városunk, Solt is történelmi
helyet foglal el. Soltnak is, mint minden
falunak és városnak meg van a maga
csodálatos történelme, melynek megismerésével erõsítjük ifjúságunk, népünk
hazaszeretetét. Ugyanis aki szülõföldjét
ismeri, szereti, az meg fogja becsülni az
egész magyar hazát is.
Kecskeméten, Cegléden, Hevesen át
Tarnamerán álltunk meg a Rendõr
múzeumnál. Közép-Európa egyetlen
rendõr múzeuma nem csupán kiállítás
anyagát tekintve egyedi, de elhelyezését,
környezetét illetõen is kuriózum ebben a
térségben. Több ezer emléktárgy és dokumentum mutatja be a magyar rendõrség
elmúlt 150 évét, és enged bepillantani más
nemzetek hasonló történelmébe.
Déli órákban értünk Matyóföldre,
Mezõkövesdre. A múzeumban láthattuk a
régi népviselet gyönyörû ruháit, a lányok
staferungját, minél magasabb volt az ágy,
ágynemûvel annál gazdagabb volt a lány.
A szegények tulipános ládáját, amivel
idõszakos munkára mentek más vidékre,
ezek voltak a summások. Itt kapcsolódik
városunk múltja a Matyóföldiekkel, mert
nálunk a grófok foglalkoztatták a summásokat. Itt szerelmek szövõdtek és sok summás lányból lett solti menyecske.
Innen
továbbutazva
szállásunkra,
Telkibányára értünk, ahol 2-4 ágyas
szobákban helyeztek el.
Másnap Hidasnémetibõl vonattal utaztunk
Kassára, ahol is megtekintettük a Szent
Erzsébet Székesegyházat. A Rákóczi sírbolt megtekintése után, elsétálva a hóhér
bástyája elõtt jutottunk II. Rákóczi Ferenc
Rodosto-ból idehozott ebédlõházához.
Rodosto-ból téglánként szétszedték,
megszámozták, itt felépítették és múzeumnak rendezték be. Az udvarán lévõ
Rákóczi szobrot megkoszorúztuk. Majd
élményekben gazdagodva, elfáradva
tértünk szálláshelyünkre. Sárospatakra
érve megtekintettük a Rákóczi várat és
múzeumot.
Sárospatakot
elhagyva
értünk
Olaszliszkára, ahol baráti találkozón vettünk részt az ottani nyugdíjas klubbal.

Hazafelé Muhin felkerestük az emlékmûvet. A sok-sok hatalmas keresztekkel
teletûzdelt dombot megcsodáltuk. A négynapos kirándulás a nagy melegtõl eltekintve nagyon szép volt, a mi alföldi síksághoz szokott szemünknek a hegyek,
erdõk látványa csodálatos élményt nyújtottak. Ha az idõ el is járt felettünk, tudunk
örülni a szépnek, megbecsülni múltunk
örökségét. Reménykedünk, hogy még sok
ilyen gyönyörû kiránduláson vehetünk
részt.
A Solti Petõfi Nyugdíjas Egyesület
nevében Szabó Jánosné

OLVASÓI LEVÉL
Tisztelt Lakostársaim!
Hosszú ideje gondolkodom, hogy írjak
néhány mondatot, hiszen egyre furcsább
világban élünk. Most az önkormányzati
választások elõtt mégis úgy érzem, tollat
kell fognom, mert forr körülöttünk a levegõ. Elõször is, tisztában vagyok azzal,
hogy szabad országban élünk, ahol mindenki elmondhatja a véleményét: bárhol bármikor - bárkirõl. Nincs is ezzel semmi
baj, kulturált körülmények között, de
sajnos nálunk egyre durvább, mocskosabb stílusban adnak hangot egyes
emberek véleményüknek, nemtetszésüknek. Fiatal, kamasz, középiskolás
gyermekek édesanyja vagyok, és egyre
jobban aggódom értük, jövõjükért. Hogy
miért? Mert a szeretet helyett városunkat
ellepte a gyûlölet, harag. Talán lassan túl
kellene lépnünk a múlton, hiszen az már
megtörtént, s a jelenben kell élni és a
jövõért küzdeni. Építeni, szépíteni,
fejleszteni városunkat. Észrevenni a
beteg embereket, felkarolni a gyermekeket, vigyázni környezetünkre. Azt
hiszem eljött az ideje, hogy megpróbáljunk békében, szeretetben élni,
függetlenül a pártoktól, csak úgy egyszerûen, mint Emberek, gyûlölet, harag
nélkül. Tanítsuk szeretetre, tiszteletre a
jövõ nemzedéket, hogy majd õk is tovább
tudják adni gyermekeiknek. Tartsuk
tiszteletben, hogy különbözõ emberek
vagyunk és fogadjuk el, hogy más a
véleményünk, hiszen azt hiszem ez benne
a szép.
Egy idézettel zárom soraimat:
"Az élet és a szeretet csak egyetlen
idõt ismer: a Jelent! Az egyetlen
érzékelhetõ és valóságos idõ a pillanat,
amelyben élünk és amelyben
szeretünk."
(Taitosz)
Név és cím a szerkesztõségben

APRÓHIRDETÉSEK
Solt - Petõfi-telepen, Szõlõhegy 41. szám
alatt, régi típusú, komfortos családi ház
melléképületekkel, nagy telekkel eladó!
A telek megosztható!
Érdeklõdni lehet: 06-20/357-7708 vagy
06-75/343-112
****
Használt gázkazán és GRUNDFOS
keringetõ szivattyú eladó!
Érdeklõdni lehet: 20/915-8021
****
Solt, Petõfi-telepen bontott szalagcserép,
kb. 3000 db és kúpcserép. Ár: 20,Ft/cserép, 400,-Ft/kúpcserép
Érdeklõdni lehet:
78/487-034, 30/858-7224
****
12 hl billenõs csille eladó Érd. 0620/324-0179
EZ A HIRDETÉS 2000,-Ft-ba kerül.
MI ESZTÉTIKUSAN, JÓ
MINÕSÉGBEN
MEGSZERKESZTJÜK
HIRDETÉSÉT.
HIRDESSEN
A SOLTI HÍRLAPBAN!
HÍVJA A 20/915-8021 telefonszámot!

A SOLTI HÍRLAP
HIRDETÉSI ÁRAI
Színes oldal (A3)
bruttó ár
1/1 oldal
100.000,-Ft
1/2 oldal
50.000,-Ft
1/4 oldal
25.000,-Ft
1/8 oldal
14.000,-Ft
1/16 oldal
7.000,-Ft
1/32 oldal
4.000,-Ft
Fekete-fehér oldal (A3)
1/1 oldal
50.000,-Ft
1/2 oldal
25.000,-Ft
1/4 oldal
14.000,-Ft
1/8 oldal
7.000,-Ft
1/16 oldal
4.000,-Ft
1/32 oldal
2.000,-Ft
Megjelenési kedvezmények:
3-5-10 megjelenés elõre fizetve:
15% - 30%
3-5-10 megjelenés:
5% - 15%
Apróhirdetések (nem kereskedelmi tartalommal)
500,-Ft
Gyászhír, köszönetnyilvánítás 500,-Ft

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

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!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Augusztus 30-án kísértük utolsó útjára

Puskás Jánost,
a szeretõ férjet, édesapát, nagyapát,
dédnagyapát.
Ezúton szeretnénk megköszönni mindazoknak az együttérzését, akik a temetésen
részvételükkel megtisztelték, sírjára koszorút és virágcsokrot hoztak.
Gyászoló család
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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

Megszülettem 2006. február 2-án szüleim és nagyszüleim örömére.
Nevem: Nagy Dávid nõvérem Lilla
Anyukám: Németh Anita
Apukám: Nagy Csaba

45 éve végeztek az általános iskolában
Elsõ sor: Nagy Teréz, Kovács Klára, Fülepi Katalin, Kádár Katalin, Miklós Julianna
Második sor: Kiliti István, Füstös Judit, Laki Mihály, Baracsi Julianna, Medveczki Rozália,
Soós Margit
Harmadik sor: Fürj Gábor, Molnár József, Gruber Károly, Kovács István - Baracsi Julianna
férje, Végi János, Madaras László, Bencze Julianna, Udvardi Zsuzsanna, Nagy Erzsébet

Gyõri Péter és Hegedüs Judit
2001. szeptember 8-án kötöttek házasságot.
5. házassági évfordulójuk alkalmából szeretettel köszöntik õket
Szüleik

ITT
AZ ÖN
HIRDETÉSE
IS SZEM ELÕTT LENNE!
HIRDESSEN A SOLTI HÍRLAPBAN!
HÍVJON A
06-20/915-8021 TELEFONSZÁMON!
Szamek Zsolt fõszerkesztõ

Gyetvai Lászlóné 70. születésnapját ünnepli. E szép
alkalomból szeretettel gratulálnak neki, sok erõt,
egészséget kívánnak gyermekei és a család

Még nyílnak a völgyben a
kerti virágok,
Még zöldell a nyárfa az
ablak elõtt,
De látod amottan a téli világot,
Már hó takará el a bérci
elõtt.
Petõfi

