TÁRSASÁGI ROVAT
Tisztelt Olvasók!
Továbbra is várjuk az Önök fényképeit újszülöttekrõl, születésnapokról, ifjú házasokról, ezüstés 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

Bajusz Fanni november 20-án ünnepli 5. születésnapját.
Sok örömet és boldog gyermekkort kívánnak:
Szülei, Nagymamája, Keresztszülei és két bátyja Zsolti és
Öcsi

Unokánknak, Kovács Józsefnek
18. születésnapja alkalmából.
Siker kísérje minden jó gondolatát, tettét és legyen boldog egész életében
Szeretettel kívánja:
Józsi papa, Éva mama és Dédi

SOLTI FC a "csúcson"
Nagy várakozás elõzte meg a Megyei I. osztályú labdarúgó bajnokság 13. fordulóját, melyet a Solti FC
hazai pályán Kiskõrös csapatával játszott, hideg metszõ szélben, mintegy 400 fõs közönség elõtt.
Az elõzményekhez tartozik, hogy az elmúlt 12. fordulóban csapatunk bravúros gyõzelmet aratott a nagy
rivális ellen Izsákon /4:1/, bebiztosítva második helyét
a tabellán. A listavezetõ Harta, mely jobb gólkülönbségével a soltiak elõtt vezette a bajnokságot, az e heti
13. fordulóban szombaton játszott döntetlent, így az
volt a tét, hogy ha a csapat nyer, átveheti a vezetést. Az
ellenfél Kiskõrös kiváló játékosállományú, rapszódikus csapat képes lehet bárkit megszorítani a
megyei mezõnyben.
A Solti FC a következõ összeállításban kezdte a
mérkõzést: Tüskés - Jenei, Fekete N, Orosz, Duzmath
- Abonyi L, Unyi N, Fröhlich, Turcsik - Sallai, Tóth A.
Edzõ: Miskovitz Bálint. Csere: Sallai helyett Ács
Barna a 82. percben
Az elsõ félidõ elején tapogatózó játék folyt, kóstolgatták egymást az ellenfelek, többnyire enyhe solti
mezõnyfölénnyel, néhány helyzetecske mindkét
oldalon. Az elsõ félidõ közepén aztán Sallai percei
követeztek, gyönyörû cselekkel játszotta tisztára
magát a tizenhatoson belül, ahol csak szabálytalanul
tudták szerelni a védõk. A büntetõt Duzmath elemi
erõvel a jobb sarokba bombázta. Nem sokkal késõbb
ismét Sallai tört be az ellenfél térfelére, pazar labdát
tálalt a kitûnõ ütemben érkezõ Tóth András elé, aki
kapásból kilõtte a rövid sarkot. Aztán még néhány formás hazai támadásnak örülhetett a solti szurkolótábor. A második félidõben mintha zsebben érezték
volna a mérkõzést a fiúk, átengedték a
kezdeményezést a vendégeknek, akik éltek is a
lehetõséggel, s egy szép akció során szépítettek. És jött
a hidegzuhany: Tüskés kapus csak szabálytalanul
tudta megakadályozni az ellenfél kitörõ csatárát tizenegyes. Be is lõtték! Na, ekkoriban nem adtam
volna sokat a hazai sikerért! A mérkõzés vége felé
aztán ismét fölényben játszott a hazai gárda, Unyi N.
húsz méteres bõdületes szabadrúgás gólja aztán
meghozta a megérdemelt végeredményt.
Kiemelkedõ teljesítményt nyjtottak (a cikk írója
szerint): Tüskés a kapuban, Orosz és Duzmath a
védelemben, Abonyi L. és Unyi N. a középpályán,
valamint a két támadó Sallai és Tóth A.
A Solti FC ezzel a gyõzelmével a tabella élére ugrott
(9 gyõzelem, 2 döntetlen, 2 vereség, 37-17 gólkülönbség) 29 pontjával megelõzve a Harta (27 pont) csapatát..
Még két forduló van hátra az õszi szezon mérkõzéssorozatából. Kiskunmajsán (õ a sereghajtó) vendégszerepel csapatunk november 12-én, majd hazai pályán
a Kunszállás (középmezõnyben szerepel) ellen játszák
az õszi szezon zárómérkõzését november 19-én.
Hajrá Solti FC !!!

Tudósított: Jónás Zoltán

JÖN A MIKULÁS
2006. december 6-án délután 5 órára a
JÁTSZÓTÉRRE
érkezik a Mikulás.
Várunk a városból minden gyereket 0-10 éves korig.
A Mikulás nevében: Solti Nagycsaládosok Egyesülete
Ehhez kérjük és várjuk a felajánlásokat, hozzájárulásokat
a 06-70/515-3814 vagy a 78/486-253 telefonszámokon.
Bõvebb felvilágosítás Nánainé Vajda Erikánál.

SOLTI ATLÉTIKAI CLUB HÍREI
Judo versenyek....
Szeptember 30. Budapest, UTE csarnok: Diák "B" Országos
Bajnokság (OB)
A verseny rangjának megfelelõen, nagy létszám mérlegelt be, az UTE
Megyeri úti judo csarnokában rendezett versenyen, ahol ifj. Szabó
Sándor a 38 kg-os súlycsoportban indult. Sanyika az elsõ fordulóban
erõnyerõ volt, majd a következõ mérkõzését kb. 10 másodperc alatt
nyerte ipponnal, így már a nyolc között volt. Négy közé kerülésért vívott
mérkõzésen bírói tévedés és tábla kezelõi hiba borzolták a kedélyeket, de
aztán rendezõdtek a dolgok és jöhetett az elõdöntõ, ahol régi ellenfele
várt Sanyikára. A mérkõzést, változatos küzdelem után, leszorítással sikerült ipponra nyerni, így következett a döntõ, amit nagy küzdelemben
sikerült megnyerni. SANYIKA így lett elsõ és Országos Bajnok.
Gratulálunk és köszönjük!
Október 8-án Budapesten, a BHSE csarnokában, tartották a Diák
"C" korosztálynak a Magyar Köztársaság Kupa országos döntõit,
ahol Komjáti Krisztián a -36 kg-ban 1. helyezett, míg Deli Zsolt a -42 kgban 3. helyezett lett.

SOLTIAK A VÁLOGATOTT KERETBEN!
Nem olyan régen beszámoltam az újság hasábjain,
hogy
a
Kék-Duna
Otthonból 12 versenyzõvel
vettünk részt a 2006-os évi
Nemzeti
Játékokon,
Kecskeméten. Akkor a
cikket úgy fejeztem, hogy

reméljük lesz solti versenyzõ a 2007-es évi Sanghajban
megrendezésre kerülõ Világjátékokon. Örömmel jelentem
be, hogy a válogatott keretben 3 versenyzõ került be
erõemelés sportágban. Kolompár Ádám a 75 kg-os,
Kolompár István 52 kg-os és Baranyi Elemér a 82 kg-os
súlycsoportban képviselheti hazánkat Ázsiában.
Ezúton gratulálok a
fiúknak a kitartó és
lelkiismeretes
munkájukhoz,
ami
immár
meghozta
gyümölcsét!
Csak így tovább!
Müller Krisztina

Az Önkormányzat lapja

XV. évfolyam 9. szám Ára: 125,- Ft

EGYÜTT ÜNNEPELTÜNK OKTÓBERBEN
Az 1956-os forradalom 50. és a
köztársaság kikiáltásának 17.
évfordulójára
emlékeztünk
október 23-án. A megemlékezéseken Gál József polgármester úr mondta el ünnepi
beszédét, majd '56 emlékezete
címû emlékmûsorral átélhettük a
forradalom eseményeit Csík
Csaba, Kántor Judit és Vadász
Attila színmûvészek elõadásában.
Ölvecky Tamás, klarinét és
Hanusz Zoltán, brácsa mûvészek
játékát a Solti Nõi Kórus ünnepi
összeállítása követte.
Számos
intézmény,társadalmi
szervezet, párt, egyesület tette
tiszteletét és helyezte el az
emlékezés virágait e jelentõs
ünnepeken.

A Vécsey Károly Könyvtár parkjában október 6-án közösen
emlékeztünk fáklyák fénye mellett a mártír halált halt 13 aradi vértanúra, köztük a városunkhoz kötõdõ gróf Vécsey Károly honvédtábornokra. Vesztergám Miklós tárogató mûvész erre az alkalomra összeállított mûsorában hazafias dallamok csendültek fel majd a
Vécsey Károly Általános Iskola énekkara és irodalomszakköre
ünnepi összeállítással emlékezett névadójára.

ORSZÁGOS JUDO BAJNOKSÁG SOLTON
Október 15.-én,
vasárnap, a Solti
Atlétikai Club, a
Solti
Önkormányzat és a
Bács-Kiskun
M e g y e i
Sportszövetségek
Tanácsa
támogatásával, Serdülõ
fiú "B" egyéni
Országos
Judo
Bajnokság döntõit
rendezte Solton a
II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola Sportcsarnokában.
A 10 súlycsoport
küzdelmeiben 48 egyesület 170 versenyzõje vett részt, ami
várakozáson felüli létszám, mert a versenyen csak fiúk indultak.
A nagy érdeklõdésnek köszönhetõen a csarnokban szinte mozdulni sem lehetett.
Az ünnepélyes megnyitón a Solti Mazsorettesek Aranykulcs csoportjának mûsora után a Himnusz következett, majd Kovács
János Alpolgármester Úr üdvözölte a jelenlévõket és megnyitotta
a versenyt.
A rendezvény vendégei voltak - a cselgáncs sport sok elismert
személyisége mellett - Hajtós Bertalan Olimpiai és Világbajnoki
II., kétszeres Európa Bajnok és Ozsvár András Olimpiai, VB és

2006. október 15.

EB bronzérmes cselgáncsosok.
A versenyorvosi teendõket Dr. Horváth Viktor látta el, munkáját
ezúton is köszönjük.
A verseny, a nagy létszám miatt, 11 órától folyamatosan 16 óráig
tartott.
A versenyen heten indultak a Solti AC versenyzõi közül, eredményeik ugyan elmaradtak a titkon remélttõl, de így is dícséretet
érdemelnek. Solti AC helyezettek:
-36 kg: 7. hely: Vajda András
-63 kg: 2. hely: Rácz Kristóf
-70 kg: 5. hely: Madár Ádám
Az érmeket Kovács János alpolgármester,
míg
az
elsõ
helyezetteknek felajánlott kupákat
Nitsch József adták át.
A verseny után, szokásainkhoz híven, vacsorával zártuk a napot,
amit köszönünk Laki Gábor szakácsmesterünknek, valamint
Vajda Józsefnének és családjának.
A rendezõk nevében, ezúton is, köszönjük a Mûvelõdési Ház, a II.
Rákóczi F. Iskola dolgozóinak, a Solti Polgárõr Egyesületnek és a
segítõ Szülõknek a támogatását, munkáját.
Nitsch József

A Természet- és Környezetvédõk Solti Egyesülete egész napos programot szervezett a génmódosítás-mentes Solt városért.
Errõl bõvebben a 3. oldalon olvashatnak.

Solti
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KÉPVISELÕ-TESTÜLET ALAKULÓ ÜLÉSE - OKTÓBER 12.
Az ülés elsõ felét Németh József képviselõ,
mint legidõsebb képviselõ, korelnökként
vezette.
Elõször is köszöntötte a megválasztott polgármestert, a Képviselõ-testület tagjait, a
megjelent vendégeket. Ezen az alakuló
testületi ülésen Solt város lakossága által
ötödszörre megválasztott önkormányzati
Képviselõ-testület kezdi meg mûködését
1990. óta.
Elsõ napirendként a Helyi Választási
Bizottság elnöke, Pék Istvánné tájékoztatta
a jelenlévõket a választás eredményérõl.
Solt városban 2006. október 1. napján eredményesen zajlott le a helyi önkormányzati
választás. A választópolgárok 50,85 százaléka jelent meg az önkormányzati választáson.
A választást követõ napokban panaszt vagy
kifogást a választás eredményével, illetve
magával a választással összefüggésben sem
a független jelöltek, sem a jelölõszervezetek,
sem a választópolgárok nem nyújtottak be a
Helyi Választási Bizottsághoz.
Ezt követõen átadta a megbízóleveleket a
polgármesternek és a képviselõknek.
Majd következett a képviselõk eskütétele, és
a polgármester eskütétele.
Ezt követõen Gál József polgármester
köszöntötte a jelenlévõket és megköszönte a
bizalmat Solt város polgárainak. Ismertette
céljait az önkormányzati feladatokat
illetõen, melyek az alábbiak:
° Infrastruktúra fejlesztése, a megkezdett
beruházások befejezése,
° A városban a munkahelyteremtés
feltételeinek elõsegítése,
° Nemzeti Fejlesztési Tervben szereplõ
támogatások elnyerése, a megjelenõ uniós
források lehetõ legnagyobb mértékû
kiaknázása,
° Vállalkozásbarát önkormányzatként
elõsegíteni a vállalkozók pályázatnyerési
lehetõségeit,
° Az épülõ szélessávú internethálózat
kihasználása, solti városi közszolgálati
televízió létrehozása,
° Felelõs oktatáspolitika, az oktatás színvonalának emelése érdekében a feltételrendszer
javítása,
° Szociálisháló kiterjesztése, támogatások
igazságosabbá tétele,
° Az egészségügyi ellátás korszerûsítése,
egészségház létrehozása, a szakorvosi
ellátás kiszélesítése, a lakosság gyógyszerellátásának folyamatos helyben történõ biztosítása,
°
Solt
város
térségi
szerepének
megteremtése,
° Civil szervezetek, egyházak, ifjúsági
szervezetek támogatása,
° Az idegenforgalom fellendítése, a helyi
lehetõségek feltárása, kiaknázása, bõvítése.
A testvérvárosi kapcsolatok magas szinten
történõ ápolása,
° Az önkormányzat gazdálkodásának nyilvánossá tétele, pontos, folyamatos pénzügyi
tájékoztatás, negyedévenkénti beszámoló,
Következõ napirendi pontban a képviselõtestületnek meg kell állapítani a megválasztott polgármester illetményét. Jogszabály
szerint a polgármester illetményének a
választást követõen megállapított összege a
megválasztását megelõzõ polgármesteri
illetménye összegénél nem lehet kevesebb.
Gál
József
polgármester
saját
elhatározásából a döntéshozatalban nem vett
részt.
A polgármesteri tisztség ellátásának egyes
kérdéseirõl és az önkormányzati képviselõk

tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV.
törvény 3. § (2) bekezdésében foglaltak
szerint a polgármester illetményét bruttó
496.800,-Ft-ban
állapította
meg
a
Képviselõ-testület 2006. október 1. napjától.
Ezen törvény 18. §-a szerint a polgármestert
választása szerint költségátalány illeti meg,
ez az összeg149.040,-Ft. A testület 13 igen
szavazattal elfogadta a napirendi pontot.
Ezt követõen Gál József polgármester
vezette tovább az alakuló ülést, mivel a
Képviselõ-testület megalakultnak tekintendõ.
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. 33/A. §-a szabályozza, hogy a polgármester milyen tisztségeket nem tölthet
be, illetve melyek azok a tisztségek fõállású
polgármester
esetében,
melyhez
a
Képviselõ-testület hozzájárulása szükséges.
A polgármester az összeférhetetlenségi okot
megválasztásától, illetve az összeférhetetlenségi ok felmerülésétõl számított
30 napon belül köteles megszüntetni.
Az Ötv. 33/A. § (2) bekezdés b) pontja
szerint a fõállású polgármester a Képviselõtestület hozzájárulása nélkül nem lehet
többek között gazdasági társaság felügyelõ
bizottságának tagja, valamint alapítvány
kezelõ szervezetének tagja, tisztségviselõje.
Ezek alapján a polgármester kérte a
Képviselõ-testületet, szíveskedjen hozzájárulni ahhoz, hogy mint fõállású polgármester, továbbra is a solti Kossuth
Mezõgazdasági Rt. Felügyelõ Bizottságának
tagja (külsõ részvényese), a Bács-Kiskun
Megye Vadgazdálkodásáért Alapítvány
Kuratóriumának tagja, a Bács-Kiskun
Megyei Falufelújítási és Mûemléki
Alapítvány Kuratóriumának tagja, a BácsKiskun Megyei Szociális Alapítvány
Felügyelõ Bizottságának elnöke, az IzsákKom Kft Felügyelõ Bizottságának tagja és a
Bács-Kiskun Megyei Vadászszövetség tagja
maradhasson.
Tájékoztatta a Képviselõ-testületet, hogy a
Solti Vécsey Vadásztársaság elnöki tisztségét is betölti és a Bács-Kiskun Megyei
Szabadidõsport Szövetség tagja. A
vadásztársaság
egyesületi
formában
mûködik, ezért jelenleg hatályos jogszabályi
rendelkezések alapján e tisztség betöltéséhez
nem kell a Képviselõ-testület hozzájárulása.
A testület hozzájárulását adta ezen tisztségek további betöltéséhez.
Az alakuló ülésen a Képviselõ-testület
megválasztotta az Ügyrendi Bizottság
elnökét és tagjait. Az elõzetes egyeztetés
alapján az Ügyrendi Bizottság elnökének
Gyetvai Imre képviselõt, tagjainak
Gudszentné Széphegyi Andrea és Lencsés
Sándorné képviselõket javasolták. Az érintettek nyilvános tárgyalásba beleegyeztek,
bejelentették személyes érintettségét, továbbá bejelentették, hogy saját elhatározásából
nem kívánnak részt venni a döntéshozatalban. Az Ügyrendi Bizottság megválasztott
tagjai:Gyetvai Imre elnök, Gudszentné
Széphegyi Andrea és Lencsés Sándorné
tagok.
Tekintettel arra, hogy a bizottságokra
vonatkozó szabályokat az önkormányzat
Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról
szóló rendelete tartalmazza, az Ügyrendi
Bizottság tagjai tekintetében szükséges a
rendelet módosítása. E szerint:
Ügyrendi Bizottság feladatai:
- elkészíti a testület Szervezeti és Mûködési
Szabályzatát, figyelemmel kíséri hatá-

lyosulását, javaslatot tesz a szükséges
módosításokra,
- elõkészíti, véleményezi az önkormányzati
rendeleteket, ellenõrzi a testületi döntések
végrehajtását,
- szükség szerint - de legalább kétévenként felülvizsgálja a helyi önkormányzati rendeleteket és javaslatot készít azok
módosítására, hatályon kívül helyezésére
vagy újabb rendelet alkotására,
- elõkészíti és lebonyolítja a helyi népszavazást, népi kezdeményezést,
- döntésre elõkészíti a Képviselõ-testület elé
kerülõ összeférhetetlenségi, fegyelmi, anyagi kártérítési ügyeket,
- javaslattal él a Képviselõ-testület felé a
polgármester illetményének, bérfizetésének
és jutalmának megállapítására,
- segíti az önkormányzati társulások
szervezését,
- ellátja a Képviselõ-testület titkos szavazásainak
lebonyolításával
kapcsolatos
teendõket,
- a képviselõk vagyonnyilatkozat-tételével,
vizsgálatával kapcsolatos feladatokat ellátja.
A polgármester tájékoztatta a képviselõket,
hogy a polgármester a megválasztásakor,
illetve az önkormányzati képviselõ megbízólevelének átvételétõl, majd ezt követõen
minden év január 1-tõl számított 30 napon
belül vagyonnyilatkozatot köteles tenni. A
vagyonnyilatkozat vizsgálatát az Ügyrendi
Bizottság végzi. A vagyonnyilatkozat-tételhez szükséges nyomtatványok ezért az
alakuló ülésen átadásra kerülnek. Felhívta a
képviselõk figyelmét, hogy a vagyonnyilatkozat tételének elmulasztása esetén annak benyújtásáig - az önkormányzati
képviselõ jogait nem gyakorolhatja és a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvényben meghatározott juttatásokban sem részesülhet. A helyi önkormányzati
képviselõk jogállásának egyes kérdéseirõl
szóló 2000. évi XCVI. törvény szabályozza
a helyi önkormányzati képviselõk összeférhetetlenségi eseteit. Az önkormányzati
képviselõ a megbízólevelének átvételét
követõ 30 napon belül köteles a vele szemben fennálló összeférhetetlenségi okot
megszüntetni, az összeférhetetlen tisztségrõl
való lemondását írásban benyújtani és annak
másolatát átadni a polgármesternek. Az
önkormányzati képviselõ összeférhetetlenségének
a
megállapítását
bárki
kezdeményezheti a polgármesternél. A polgármester a kezdeményezést az Ügyrendi
Bizottságnak adja át kivizsgálásra. A
bizottság 30 napon belül dönt az összeférhetetlenségrõl.
Kérte a képviselõket, hogy a törvény alapján
vizsgálják meg az összeférhetetlenségi
eseteket és összeférhetetlenség felmerülése
esetén kezdeményezzék az összeférhetetlenség megszüntetését.

A képviselõ-testület jogszabály szerint - a
saját tagjai közül a polgármester javaslatára
titkos szavazással, a képviselõ-testület megbízatásának idõtartamára - a polgármester
helyettesítésére, munkájának segítésére
alpolgármestert választ. A hatályos
Szervezeti és Mûködési Szabályzat szerint,
és az elõzetes egyeztetés alapján társadalmi
megbízatású alpolgármestert választ a
képviselõ-testület titkos szavazással. A
szavazás eredményességéhez minõsített
többségi szavazatra van szükség.
A polgármester Kovács János képviselõt
javasolta alpolgármesternek. Õ a nyilvános
tárgyalás
megtartásába
beleegyezett.
Kizárásról a Képviselõ-testületnek kell döntenie, a testülete Kovács János képviselõt az
Ötv. 14. § (2) bekezdése alapján a döntéshozatalból nem zárta ki. Titkos szavazást
követõen a szavazatokat összesítõ Ügyrendi
Bizottság megállapította, hogy a jelenlévõ
képviselõk száma 14 fõ, kiosztott
szavazólapok száma 14 db, leadott szavazatok száma 14 db, leadott szavazatokból
érvényes 9 db, érvénytelen 5 db. Kovács
János alpolgármester jelöltre leadott
szavazatok száma összesen 9 db. Az
Ügyrendi Bizottság megállapítja, hogy a
megbízáshoz szükséges minõsített többségi
szavazatot Kovács János alpolgármester
jelölt megkapta.
A polgármester gratulált a megválasztott
alpolgármesternek, és munkájához sok erõt,
kitartást kívánt. Kovács János alpolgármester e minõségében a Képviselõtestület elõtt esküt tett.
Az alpolgármester részére, megválasztását
követõen tiszteletdíjat és költségátalányt
állapít meg a Képviselõ-testület. A társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíjának mértékét a polgármesteri tisztség
ellátásának egyes kérdéseirõl és az önkormányzati képviselõk tiszteletdíjáról szóló
1994. évi LXIV. törvény 4. §-a szabályozza.
Az alpolgármester tiszteletdíját a törvényben
meghatározott minimum szorzószámmal
számolva 165.600,-Ft-ban, a költségátalányát pedig annak 10 %-ában, azaz
16.560,-Ft-ban állapította meg a képviselõtestület. A szavazásban az alpolgármester
nem vett részt.
Utolsó napirendi pontként az alakuló ülésen
a
Képviselõ-testület
az
Ügyrendi
Bizottságnak megbízást adott a Szervezeti és
Mûködési Szabályzat felülvizsgálatára. A
törvény elõírja, hogy a felülvizsgálatot az
alakuló ülést követõ 6 hónapon belül el kell
végezni.
Ezt követõen a polgármester megköszönte
az alakuló ülésen megjelent vendégek
részvételét, a Képviselõ-testület tagjainak
pedig Solt város fejlõdését elõsegítõ eredményes munkát kívánt. Ezzel az ünnepélyes
alakuló ülést bezárta.
dr. Kovács Katalin

ÉVVÉGI ELEKTROMOS KISGÉP
AKCIÓ * AKCIÓ * AKCIÓ
MAKITA, METABO, AEG
Festékkeverõgépek 50.000 Ft-tól
A készlet erejéig!

Balla és Tsa Bt. * STIHL szaküzlet * Solt, Kecskeméti út 11.
(06-78)487-596 *(06-30)9566-538

Solti

Hírlap

3

2006. 9. szám

KÖRNYEZETI
SZEMMEL...
A felsõ tagozatos Környezetbiológia szakkör
30 fõs csapata élményekben gazdag terepgyakorlaton vett részt a Böddi-szék területén.
Városi autóbusszal indultak útnak, felszerelkezve laboreszközökkel, távcsövekkel és
fényképezõgépekkel.
A 700 hektáros terület, mely nemzetközileg
ismert, Dunatetétlen határában fedezhetõ fel.
2002 tavaszán vizes élõhellyé, ún. Ramsar-i
területté nyilvánították. Mint szikes terület,
szikes tó, ezért Magyarországon is védelem alá
került.
"Már távolról láttuk a 10 méter magas
madármegfigyelõ tornyot, ahova nyolcasával
mehettünk fel. Felejthetetlen élményekben volt
részünk. Nagyon sok madárfajt láttunk a hatalmas szikes tó partján, köztük kanalas gémet,
ezüst lilét, bütykös hattyút, fekete kormoránt és
vörös gémet.
Kovács Sanyi bácsi, aki a Kiskunsági Nemzeti
Park munkatársa és egyben a Dunatáj
Természetés
Környezetvédelmi
Közalapítvány alapító tagja, távcsõn keresztül
mutatta be a távoli táj értékes madárvilágát.
Addig a lent maradt csoportok talajtani és
vízvizsgálatokat végeztek. A 2. csoport szikes
talajmintákat gyûjtött, melyeken kifehéredett a
sziksó.
A tóparton jól látható volt az ott élõ madárfajok
lábnyoma. Felvételek is készültek a mélyen
berepedezett meszes - szódás szoloncsák típusú
talajról. A 3. csoport alig tudta "kiásni" az itt
élõ jellegzetes pázsitfüvet, a sziki mészpázsitot. Nagyon érdekesnek találtuk a hengeres
üreges szárat és levelet, melyek az alkalmazkodás jelei.
A 4. csoport lakmuszpapírral vizsgálta a vizek
kémhatását, vettek mintát a szikes tó és a
gémes kút vizébõl. Az indikátorpapír lúgos
kémhatást mutatott mindkét esetben, melyek
jól jelezték az OH ionok túlsúlyát .
Csoportunk közösen megismerkedett az itteni
tanya életével. Nagy fehér kuvasz fogadott
bennünket, ahol megnéztük a birkahodályt,
ahol birkák, kecskék és a birkanyájat vezetõ
szamár pihent.
Az itt élõ emberek hagyományos külterjes
állattartással foglalkoznak, mely hatékonyan
segíti a sziki vegetáció fennmaradását.
Pihenõnket a hartai Faluházban tartottuk, ahol
Gottschall Péter képviselõ úr történelmi áttekintést adott a település kialakulásáról.
Megcsodáltuk a festett bútorokat és az értékes
gyûjteményt. Láttunk rokkát, gyapjúból
készült jellegzetes tutyikat és hosszú szárú
zoknikat, melyek az iskolai õszi témahét
elõkészítésére terelték gondolatainkat.
Az 51-es úton jövet, látványos természeti
jelenség csodálói voltunk, ugyanis szivárványt
láttunk a lenyugvó Nap körül.
Köszönjük a szép kirándulást Ica néninek."
A Vécseys környezetbiológia szakkör
tagjai

ZÖLDKÁRTYA

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

Solt, Árnyas u. 34.
06-30)62-10-731
MI ESZTÉTIKUSAN, JÓ
MINÕSÉGBEN MEGSZERKESZTJÜK
HIRDETÉSÉT.
HIRDESSEN A SOLTI HÍRLAPBAN!
HÍVJA A 20/915-8021 telefonszámot!

KÖZÖS TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS
A Vécsey iskola és a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola 8. osztályos tanulói nagy
várakozással indultak a paksi atomerõmûbe.
Világhírû fizikusok és kémikusok mellszobrai
üdvözöltek
bennünket,
köztük
Eötvös Loránd, Irinyi János, Teller Ede, …..
Az oktatóközpont kiállító termében
ismerkedtünk a település múltjával és jelenével. Idegenvezetõi tájékoztatóból kiderült, hogy
az
1982
óta
mûködõ
atomerõmû
környezetbarát, mivel nem bocsát ki üvegházhatást okozó szén-dioxidot, nitrogén-oxidot, kén-dioxidot, és ezért nem idézi elõ a
savas esõ létrejöttét és ezért nem részese a
globális felmelegedés kialakulásának sem.
Hazánkban legalacsonyabb áron, tisztán és
biztonságosan állítja elõ a villamos energiát.
Biztonságos színvonala megfelel a hasonló
korú nyugati blokkok biztonsági színvonalának.
Az atomerõmû mûködése során radioaktív
hulladék keletkezik, melyet folyamatosan
összegyûjtenek, kezelnek és felügyelnek a

végleges elhelyezésig.
Jelenleg a tároló kiépítése folyamatban van.
Utolsó kérdésünkre is megkaptuk a meggyõzõ
választ: ugyanis teljes egészében nem váltható
fel az atomerõmû megújuló energiával, mivel
a megújuló energiaforrások nem tudják biztosítani az igényekhez illeszkedõ folyamatos
és nagy mennyiségû villamosenergia-termelést.
Megköszöntük a tájékoztatást, majd a négy
mûködõ blokkot még megnéztük a kilátóból.
Hazafelé jövet felsétáltunk a Kálváriára, ahonnan beláttuk a környéket. Beszélgettünk a
dunai
hajózásról,
az
ártéri
erdõk
növényvilágáról és a jól látható környezõ
településekrõl.
Néhányan a parti fecskék fészkelõ helyeit is
felkutatták a lösz-szurdokban.
A kellemes idõtöltés lehetõséget adott új
ismeretek, tartalmak megismerésére is.
A csoportot kísérte Kacziba Lajosné, Kovács
Zoltán és Kovácsné Görgényi Ilona kollégák.

NE ÉGESSÜK A
MÛANYAGOKAT!
Egy súlyosan egészségkárosító és egyre terjedõ
tevékenység megfékezéséhez kérjük mindenki
segítségét. A mûanyagzacskókat, dobozokat és
egyéb termékeket széles körben használják
otthon fûtésre, melegítésre.
Ezáltal olyan vegyületek kerülnek a levegõbe,
amelyek rendkívül ártalmasak az élõvilágra:
rákot, légzõszervi elváltozásokat, szemirritációt,
bõrgyulladást, idegrendszeri zavarokat és számos egyéb betegséget okozhatnak már viszonylag kis mennyiségben is.
Ezért a mûanyagok égetését kormányrendelet
tiltja, amely szerint a tilalom megszegõit
500.000 Ft-ig terjedõ bírsággal sújthatják.
Mindannyiunk egészsége érdekében fontos,
hogy ne legyünk elnézõek a mûanyagot
égetõkkel szemben: próbáljuk meg lebeszélni
õket errõl, és ha ez nem sikerül, kérjünk azonnali intézkedést a helyi önkormányzat
jegyzõjétõl,
a
környezetvédelmi
felügyelõségtõl, a tûzoltóságtól vagy a rendõrségtõl.
A mûanyagégetés káros hatásairól a mûanyagok
gyártóinak kellene tájékoztatást adniuk.
Azonban mindaddig, amíg a hatóságok nem
szereznek érvényt ennek a követelménynek,
különös felelõsség hárul a sajtóra és a civil
szervezetekre a lakosság felvilágosításában.
Forrás: (www.levegõ.hu/konyvtar/olvaso/)
Továbbító:
A Solti Természet- és Környezetvédõk
Egyesülete

A Teleki Sándor Oktatóközpont
mély fájdalommal tudatja
SZÖGI LAJOS
kollegánk tragikus halálát, aki Lehoczky
János eltávozását követõen vette át a
KOKOSZ elnöki teendõit.
Az oktatóközpont koszorúja elhelyezésre
került a sírhanton.

EGÉSZSÉGNAP - GÉNMANIPULÁCIÓ

A Környezet és a Vízügyi Minisztérium által
elnyert pályázat 10 hónapos projektje lassan
befejezõdik. Hangsúlyozott célja a lakosság
felvilágosítása, tudatformálása a genetikailag
módosított növények, élelmiszerek által jelentett egészségügyi, környezeti és gazdasági
kockázata terén.
A Természet- és Környezetvédõk Solti
Egyesülete által szervezett egész napos program a génmódosítás-mentes Solt városért
zajlott. Köszönjük a Mesevár Óvoda és a
Vécsey iskola látogatását a rendezvényen,
ahol egy életre szóló élményt szerezhettek a
gyerekek az egészséges táplálkozás,
egészséges életmód vonatkozásában. Még az
óvodások is mérettek vérnyomást, mely számukra felejthetetlen élmény lehet. A látogatók
közül 50 fõ vett részt vércukorszint
mérésen.
Köszönjük
Solt
Város
védõnõinek az önzetlen
segítséget. Alsós és felsõs
iskolai csoportok mozgásszervi vizsgálaton vettek részt.
Szomorú a diagnózis, Dr.
Csisztyakov alig talált
egészséges tanulót. Gerinc és
lúdtalp problémák kerültek a
felszínre. A szülõket értesíti
további orvosi vizsgálatok
céljából. Nagy sikere volt a
finom
sajtoknak
és
túróféleségeknek. Némely

tanuló többször is visszatért kóstolni.
Rendkívül gusztusos, ízléses formában tálalták
a kínálók a túróféléket. Ugyancsak köszönjük
Németh Jánosné és Bíró Sándor termelõk
segítségét. A sorbanálló felnõttek és gyerekek
különféle gyümölcsleveket is kóstoltak. A sárgarépalé és a bodza- szörp rendkívül ízlett. De
lehetett vásárolni más bioterméket is, mint
mangalica szalonnát avagy tepertõt.
Volt lehetõség különbözõ szakkönyvek vásárlására egészséges életmód témában.
Napjainkban elõforduló vegyszerekrõl információgazdag filmvetítéses elõadást hallgatott
a 7. és a 8. évfolyam. Az elõadást Dragos
Tibor tartotta, a Magyar Természetvédõk
Szövetségének munkatársa. A délutáni órákban Nemes Tibor egészségfilozófus érdekes

elõadását hallhatták a résztvevõk táplálkozásunk vonatkozásában. Dr. Márai Géza adjunktus zárta a napi programot. A gödöllõi és a
brüsszeli eredményekrõl szólt. Ugyanis az
Európai Unió elfogadta a gödöllõi vizsgálati
eredményeket, melyek folytatódnak tovább.
Az Európai Unióban ugyanis génmódosításmentes régiók és országok vannak. Jelenleg
Nyugat- és Dél-Magyarország területe génmanipuláció-mentes. Elõadásában utalt a génmódosított összetevõket tartalmazó élelmiszerek
fogyasztására,
azok
egészségügyi
következményeire. Hangsúlyozta a hazai alapanyagokból készült élelmiszerek vásárlását.
Ugyancsak hangsúlyozta, olyan termelõtõl
vásároljunk, akiben megbízunk. Rendkívül
értékes elõadást hallottunk. Az egész napos
program alatt a Magyar Természetvédõk
Szövetsége aláírásokat gyûjtött. A parkolóban
jelképes kukorica hívta fel a figyelmet az
akcióra.
Köszönjük támogatóink segítségét a sikeres
nap zárásaként.
A zöld környezet kialakítását segítette Végh
Istvánné Virágszalonja és Magyari Sándor
kertészete. Köszönjük Solt Város Önkormányzata, a Vécsey Károly Mûvelõdési Ház
és Könyvtár, valamint a Vécsey Károly
Általános Iskola segítségét. Nem utolsó sorban
köszönöm Bohácsné Laki Jutka, Tóth Gáborné
és dr. Bíró Ferencné tagtársaim segítõ
munkáját .
Egyesület nevében Kacziba Lajosné elnök
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SPORTHÍREK A
VÉCSEYBÕL
2006. október 9-én került megrendezésre 8 iskola
részvételével a Kalocsa körzeti atlétika verseny.
Kb. 150 gyerek mérte össze tudását az atlétika
egyes számaiban azon a szép, napsütéses októberi
napon. A legjobbak éremmel a nyakukban térhettek haza, melyet a kalocsai sportfelügyelõség és a
Vécsey iskola biztosított. Az eredmények:
II. korcsoport 3-4. osztály
60 m futás
2. Gudmon Marcell 9,72 mp.
Kislabdahajítás
1. Guzsván Zoltán 39,70 m
2. Gudmon Marcell 39,40 m
4x50 méteres váltó
fiúk - 1. Vécsey 34,66 mp (Gudmon Marcell,
Karakai Dávid, Jakab Richárd, Varga Milán)
lányok - 3. Vécsey 36,29 mp (Markó Nikolett,
Iványi Dóra, Simon Kata, Parnaki Alexandra)
III. korcsoport (5-6. osztály)
60 m futás
2. Molnár Tamás 9,26 mp
Távolugrás
1. Lehoczki Luca 387 cm
3. Molnár Tamás 360 cm
Kislabdahajítás
2. Haszák Márta 34,40 m
IV. korcsoport (7.-8. osztály)
100 m futás
1. Dani Gábor 13,24 mp
1. Kecskés Imola 14,44 mp
Távolugrás
2. Majer Kristóf 486 cm
1. Varga Flóra 427 cm
2. Béres Andrea 416 cm
3. Vujevik Drogana 411 cm
Kislabdahajítás
1. Varga Flóra 37,70 m
Súlylökés
1. Medics Tibor 10,68 m
2. Mátyás Boglárka 6,80 m
3. Rehány Alexandra 6,70 m
400 m futás
1. Dani Gábor 1,08:48 mp
2. Horváth Máté 1,09-20 mp
3. Kecskés Imola 1,21:35 mp
A versenyzõket felkészítette Csepregi Zsolt és
Gudszentné Széphegyi Andrea. Gratulálok minden
résztvevõnek és felkészítõ tanáraiknak. A
következõ atlétika verseny, a téli terematlétika,
melyre jó felkészülést kívánok.
Gudszentné Széphegyi Andrea
iskolaigazgató

EUROSZFÉRÁS DIÁKOK
AZ RTL KLUB
MÛSORÁNAK FELVÉTELÉN

Nem mindennapi élmény várta a Bács-Kiskun
megyei Euroszféra Magángimnázium és
Szakközépiskola néhány szerencsés, és a média
iránt különösen érdeklõdõ tanulóját. A fiatalok
Vízhányó József tanár vezetésével Budapestre, a
Szféra TV stúdiójába látogattak, ahol az RTL
Klubon csütörtök esti fõ mûsoridõben látható
"Szeszélyes" címû televíziós kabaré készül.
A Bács-Kiskun megyei diákok a következõk
voltak: Farkas Petra Kecelrõl, Márton András
Kiskunfélegyházáról, Gágyor Donatella Soltról,
Kliska Melinda pedig Szabadszállásról érkezett. A
fiatalok látható izgalommal léptek be a "televíziós
szentélybe", feszültségük azonban hamar oldódott.
A fiatalok találkozhattak a magyar televíziózás legendás személyiségével, Antal Imrével, aki nagy
viccmesélõ, s természetesen a fiatalokat is megnevettette. Ugyanezt tette Maksa Zoltán is, aki
felidézett néhány középiskolás sztorit, mielõtt a
tévénézõk által kedvelt "Maksa Friss" rovat
felvétele elindult volna. Különlegessége volt a
színfalak mögé való betekintésének az, amikor a
fiatalok beléphettek a közvetítõ kocsiba, s
megláthatták, miként is készülnek a közkedvelt
kabaré felvételei.
Egyöntetû volt a véleményük, hogy az ilyen
élmény egy életre szól. Vízhányó József tanár úr
hozzátette: az euroszférás középiskolások kommunikációval foglalkozó budapesti anyacége
jóvoltából még több hasonló, igazán meghatározó
élményre számíthatnak a tanévben, mint ahogy
szívesen emlékeznek a szenzációs angliai tanulmányi kirándulásra, vagy Pálffy István könyvbemutatóján való részvételre, vagy éppen St. Martin
által az iskolákban adott különleges koncertre.

ÉLMÉNYGAZDAG ÕSZ A
MESEVÁR ÓVODÁBAN
Az elmúlt két hónapban kedvezett az idõjárás
óvodásainknak.
Számos
õszi
programot
szerveztünk gyermekeinknek. Három csoportot
szüretelni vittünk szülõi segítséggel. A Szilfa
Tagóvoda gyermekei tökszüretben vettek részt
egyik szülõ kezdeményezésére. A nagyobbak
elsétáltak a piacra, ahol megszemlélték az õszi
gyümölcsöket és zöldségféléket. Négy csoportunk a
vonatozás élményével gazdagodott, többen közülük
most ültek elõször ezen a jármûvön.
Színházlátogatást szerveztünk Dunaújvárosba és
Dunaföldvárra. Két csoportunk Kecskeméten a
Ciróka bábszínházban nézett meg egy mese

Pillangó csoport a kecskeméti Vadasparkban

elõadást. Délután a Vadaspark állatvilágával
ismerkedtek. Gyermekeink rendszeresen sétálnak
városunk tavainál, ahol a vízi élõvilágot szemlélik.
Gyakran szervezünk olyan kirándulást, mely a háziállatok megfigyelésére irányul. A séták alkalmával
terméseket, leveleket gyûjtöttünk , melyeket késõbb
barkácsolásra is felhasználtunk. Az õszi hangulatot
a gyermekek és felnõttek barkácsolt munkáival is
mélyítettük.
Óvodánk Helyi programjának egyik kiemelkedõ
feladata, hogy gyermekeinket minél több élményhez juttassuk. Természetes környezetben történik a
tapasztalatszerzés, megfigyelés.
A tavasszal beindított úszótanfolyamot most folytattuk. Tíz alkalommal utaztunk Dunaújvárosba az
uszodába, ahol gyermekeinkkel úszómesterek
foglalkoztak. Legfontosabb feladatul a vízhez szoktatást tûztük ki. Nagyon eredményesen zártuk a tanfolyamot, többen háton és hason siklottak a vízen.
Óvodásaink megtanultak vigyázni a saját dolgaikra,
hogy az öltözködésnél ne keveredjen össze a
ruhájuk, felszerelésük. Önállóságra, türelemre,
kitartásra is neveltük õket.
Minden csoportszoba ablakát üvegfestéssel díszítették óvónõink, melyek szintén az évszakot
illusztrálják.
A Süni csoport mese elõadással örvendeztette meg
óvodásainkat, a Sün Balázs címû mesét bábozták el
a Mesevári Mesenapok keretében.
Óvodapedagógusaink közben szakmai továbbképzéseken vettek részt, Budapesten az ELTE
szervezésében és Kecskeméten, a Tanítóképzõ
egyik gyakorló óvodájában.
Igyekszünk lépést tartani a fejlõdéssel, szakmai
tudásunkat folyamatosan fejlesztjük, megújítjuk,
hiszen gyermekeink nevelése mindig újabb és újabb
feladatok elé állít minket.
Véginé Vajda Judit
óvodavezetõ

A BÉKESSÉG LOBOGÓJA
Zászló sok épület falán,
cibálja, gyûri lenge szél,
végiglobog e kis hazán:
piros-fehér-zöld lázban él.
Erõ, vérpiros küzdelem.
Hûség, mint tiszta patyolat.
Remény - hegyen és réteken…
Övezi örök hódolat.
Napszítta selyme megfakul,
nyár lucskát gyakran szenvedi,
vasalja fagy, s zord télen túl
új március ad fényt neki.

II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS
ÓVODA ÕSZI ESEMÉNYEI
Szeptemberben óvodánk udvara új mozgásfejlesztõ játékkal gazdagodott, amit gyermekeink
nagy örömmel vettek birtokukba. A játék vásárlását alapítványi pénzbõl tudtuk megvalósítani.
Ezért ezúton szeretnék köszönetet mondani
alapítványunk támogatóinak.
Ódorné Pásztor Margit
intézményegység-vezetõ
***
Gratulálunk Döbrentei Nikolett nagycsoportos
óvodásunknak a "Szivárvány" 15. Nemzetközi
Gyermek Képzõ- és Iparmûvészeti Pályázaton
elért eredményéhez és további sikereket kívánunk.
***
A nagycsoportosok szeptember 29-én rövid õszi
tanulmányi
kiránduláson
vettek
részt
Dunaföldváron, fõ programként a Duna-parton. A
híd lábától a különféle közlekedési eszközöket
figyelték a gyerekek. A tízórait is a szabadban
fogyasztották, s volt lehetõség játékra és falevelek
gyûjtögetésére is. A megfelelõ tapasztalat és
információszerzéshez a környezet észrevétele,
megfigyelése nagyon fontos.
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Óvoda
dolgozói
***
ÚSZÓTANFOLYAM A DUNAÚJVÁROSI
USZODÁBAN

Örömmel töltött el bennünket, hogy 2006. október
9-tõl 20-ig meghirdetett úszótanfolyam nagy
érdeklõdésre talált a szülõ körében. A két hétig
tartó tanfolyamra járás szervezési feladatait az
óvoda vállalta, anyagi vonzatát a szülõk. A gyermekek pedig örömmel és aktívan vettek részt
benne. A gyermekek kíséretét a szülõkkel közösen
láttuk el. Célunk (most elsõ lépésben) a vízhez
szoktatás volt, a víz szeretetén keresztül vonzóvá
tenni az uszodát, az úszás iránti vágyat.
***
KIRÁNDULÁS RÉVBÉRPUSZTÁN

Középsõ csoportosainkkal egy nagysütéses õszi
délutánon lovas kocsira ültünk és elkocsikáztunk
Révbérpusztára. Már az utazás is nagy élmény
volt, hiszen nem mindennapi egy ilyen utazás.
Vendégváróink örültek a sok apróságnak,
kemencében sült lángossal és málnaszörppel
kínálták a kis vendégeket. Majd körbejártunk, jól
szemügyre vettük az õshonos állatokat,
környezetüket, régi használati eszközöket. A
kézmûves házban betekintést nyertünk a korongozás rejtelmeibe. A kovácsmûhelyben kíváncsian
és csodálkozva nézegették a gyerekek a szerszámokat és hallgatták Pista bácsit, aki arról

AKCIÓS ÁRAKKAL
VÁRJUK ÖNÖKET!

Október. Tágas tereken
emlékezet s a szeretet
trikolórja az ünnepen
hétköznapian szétreped…

NYITVA TARTÁS:

hétfõ - péntek 7.30 - 17.00 szombat 8.00 - 12.00

Csõsz József
2006.október 23.

Október 24-én reggel vonatozni indultunk a
középsõ csoporttal. Tettük ezt azért, hogy gyermekeink megismerhessék ezt az általuk ritkán
használt tömegközlekedési eszközt. A "mozdonyvezetõ" szívesen fogadta a vezetõfülkében a
gyerekeket, beszélgetett velük, az állomásokhoz
közeledve dudálhattak, ami nagy élményt jelentett
számukra. Az ablakból megcsodáltuk az õszi táj
szépségét, megfigyeltük a határban zajló
munkákat, az ezeket végzõ gépeket és embereket,
valamint az eleséget keresõ állatokat: õzeket, juhnyájakat, a friss szántáson a sirályokat. E kirándulás
megszervezését
Jakabné
Bernáth
Brigittának, mint szülõnek és a MÁV dolgozójának köszönjük.
Szõnyi Erzsébet és
Ódorné Pásztor Margit óvónõk
***
A kirándulások lehetõséget nyújtanak arra, hogy
gyermekeinkben felkeltsük a természet iránti
érzékenységet. A természet megismerése, élményt
nyújtó tapasztalatszerzés fontos a környezetre
figyelõ, hagyományokat ápoló magatartás megalapozásában. Itt ragadom meg a lehetõséget, hogy
köszönetet mondjak a szülõknek az óvoda által
szervezett programok támogatásááért.
Ódorné Pásztor Margit
intézményegység-vezetõ

SZ & J LIKÕR KFT.
KIS- ÉS NAGYKERESKEDÉS

Zászló sok épület falán:
színes nemzeti tudatunk,
emléknapok hûs hajnalán
kezünkben veled haladunk…

Ó, rakjuk össze, emberek!

mesélt, hogyan készül a patkó és miért kell a
lovakat megpatkolni. Minden iránt nagy érdeklõdést mutattak és sok okos kérdést tettek fel.
Élvezték a nagy teret, ahol jó volt futkározni,
dombról leugrani. Az ottani játszótér kipróbálása
- méretei miatt - igazi bátorságpróbát jelentett számukra, de egyetlen gyermekünk sem hagyta ki ezt
a lehetõséget. Programunk a lovasbemutató
megtekintésével zárult, ami teljesen lenyûgözte
õket. Sokat tapsoltak Misi csacsinak. A bemutató
végére a kis csacsi kedvencükké vált. A
meglepetés, hogy felülhettek a ló és a csacsi hátára
nagyon nagy öröm volt. Élményekben, tapasztalatokban gazdagon, jó kedvvel és kellemesen
elfáradva ültünk a kocsira. A lovak békésen
kocogtak velünk vissza az óvodába. A múlt
emlékeit idézõ környezet nagy hatással volt a csoportra.
***
VONATOZÁS

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

SÖR, BOR, ÜDÍTÕ
RENDEZVÉNYEKRE KISZÁLLÍTÁSSAL
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RENDÕRSÉGI
FELHÍVÁS
Ezúton is tájékoztatom, illetve felhívom a
lakosság figyelmét, hogy az elmúlt napokban,
hetekben Solt város területén elszaporodott az
általában nyitott, lezáratlan állapotú gépjármûvekbõl a különféle lopások száma. A bûncselekmények nem a személyi okmányokra terjednek ki, hanem az autóstáskában, pénztárcában, retikülben hagyott kisebb-nagyobb
mennyiségû készpénzre illetve bankkártyákra.
Az elkövetett bûncselekmények felderítése és
az elkövetõk elfogása roppant körülményes,
nehézkes, ugyanis - egy-két esetet kivéve - a
sértettek néhány percre hagyják nyitva és
õrizetlenül a jármûveiket, így a rövid idõ alatt
senki sem figyeli, látja, hogy ki áll meg a mellett, ki nyúl bele illetéktelenül. Az elkövetõ a
bûncselekményt igen gyorsan végrehajtja,
majd egy a közelben várakozó, a tettes társ
által vezetett gépkocsival elhajtanak a
helyszínrõl.
Az eltulajdonított pénztárcából, irattartóból a
készpénzt vagy a bankkártyát azonnal
kiveszik, az iratokat a kidobják, amik általában
2-3 héten belül elõ- vagy feltalálásra kerülnek.
Kérem a Tisztelt lakosságot, - tekintettel a
közelgõ ünnepekre is - hogy amikor jármûveikkel vásárolni mennek, az üzlet elõtt
vagy a parkolóban hagyott jármûveiket minden
esetben zárják le, amennyiben riasztó
készülékkel ellátott, azt kapcsolják be,
valamint az értékeiket, irataikat, táskájukat
vigyék magukkal, vagy a jármû biztonságos
részeiben - nem látható helyeken - helyezzék
el.
Tisztelettel:
Pieczarka Lajos r. õrnagy
õrsparancsnok

FELHÍVÁS
A Gyermekjóléti Szolgálat
gyûjtést szervez rászoruló
gyermekek részére a közelgõ
karácsonyi ünnepek alkalmából.
Ha van felesleges játék, könyv, ruha
otthonában, ne dobja ki, más még örülhet neki. A felajánlott tárgyak karácsonykor kerülnek kiszállításra, azokhoz
a családokhoz, akiknél ezek az
ajándékok szebbé teszik az ünnepet.
Várjuk felajánlásaikat a
Szolgálatnál.
(Posta u.10.,
Tel.: 30-468-6718, 487-948)
Segítségüket elõre is köszönjük!

Gondot okoz a karácsonyi
ajándékvásárlás?
Legyen az AVON
regisztrált törzsvásárlója!
15-30 % minden termékre
+ ajándékok.
06-30/647-5281

BIZTOSÍTÁSI-

ORSZÁGOS ELISMERÉS A
SOLTI POLGÁRÕRÖKNEK
HALOTTAK NAPJA

A Solti Polgárõr Egyesület az elmúlt években kiemelkedõ munkát végzett, amelynek
elismeréseként 2006-ban az Országos
Polgárõr Szövetség az Év Polgárõr
Egyesülete kitüntetéssel jutalmazta.
A képen az oklevelet és az emlékplakettet
dr. Túrós András OPSZ elnök adja át
Lencsés Sándornak, a Solti Polgárõr
Egyesület elnökének.

Õszintén szólva, én nagyon nem szeretem ezt a
napot. Bár ki az, aki szereti...
A családommal már évek óta esténként járunk
temetõbe ezen a napon. S ez a sötétség, szomorúság,
bús megemlékezésre késztet minket. Az idei nagyon rossz idõre esett. Gyertyákat alig lehetett gyújtani az esõ miatt, így a messzi távolban mécsesek
hadainak fényét láttuk. Ahogy a sírok közt sétáltunk, folyamatosan rázott a hideg és furcsa érzéssel
tölött el, hogy rég nem látott szeretteink itt
nyugszanak. Ha jobban végig gondolom a halottak
napja nem minden esetben szomorú. Jó érzéssel tölt
el, ha visszagondolok arra, amikor a mamáéknál
voltunk ebéden. A szép emlékek szintén megjelennek ekkor, és rájövünk, h bár szomrú tény, hogy
már nincsenek velünk, az élet akkor is megy tovább
...
Böde Barbara Szabina

6666

Élet
Ó, te mocskos élet,
te pompába öltözött
csalfa szörnyeteg.
Ígérsz, s adsz,
De utána elveszel
vagy elillansz.

HIRDESSEN
ÖN IS A SOLTI HÍRLAPBAN
20/915-8021

KÖTELEZÕ TÉMA
Önnek is drágul kötelezõ biztosítása? Ellenõrizte már?
A biztosító társaságok október 30-án
meghirdették
a
jövõ
évi
díjtáblázatukat.
Az
elõzetes
híreszteléssekkel szemben jóval infláció felett drágul a kötelezõ biztosítás,
egyes
biztosítók
kétszámjegyû
díjemelést hajtanak végre.
Itt vidéken nincsenek százezres
különbségek a díjakban, de azért jó pár
ezer forintot lehet, hogy Ön is spórolhat. Viszont lehet 1-2 ezer forintért
nem érdemes váltani, ha elégedett a
mostani biztosítójával! Sajnos a tarifák
még bonyolultabbak lettek, mint a
tavalyi évben, így már biztonsággal
állítható: hozzáértõ segítség nélkül
lehetetlen kiszámolni és összehasonlítani a biztosítók jövõ évi ajánlatait.
Számoltassa ki és hasonlítsa össze a
biztosítók ajánlatait még ma! Csak
november végéig dönthet...

ÉS

HITELIRODA

Kötelezõ biztosítás
Solton,csak nálunk tudja összehasonlítani
a legtöbb biztosító ajánlatát! Jöjjön el!
Szamek Zsolt Solt, Liget u. 5. szám (06-20)915-8021, (06-78)488-103
(Posta melletti kisközben, a Somogyi HÚSBOLT mögött!)

Törékeny kisvirág
arcod mutatod,
s igy csalsz meg
minden sóvárgó lelket.
Törékeny is vagy,
de mégis hazug,
szemrebbenés nélkül hazudsz.
Óvunk s vigyázunk rád,
s te mégis becsapsz,
mégis átvágsz.

GYILKOS VASÁRNAP
Bambulok mélán s többnyire némán, ki, az ablakon.
Megint esik. Mindig esik. Hirtelen egy klasszikus
elevenedik meg bennem, már Eric Draven is megmondta: Örökké nem eshet. -hinnem kell neki, s fejet
hajtok elõtte.
A legsúlyosabb tényezõ azonban nem a szakadó
csapadék, hanem az, hogy vasárnap van. Ha jobban
belegondolunk, e nap estéje szörnyûbb bármely hétfõ
reggelnél, bár a hétköznap és a munkanap szavaktól
most is össze-össze rezzenek, mint csigabiga a kattogó sínen.
S hogy miért?
A tudat, hogy másnap reggeltõl vége a nyugalmas
hétvégi idillnek, s kezdõdik az ádáz hét kezdve a hétfõvel, egyszerûen gyilkos.
Gyilkos a gondolat, hogy másnap hajnali fél hétkor
felrántom spanyolcsizmám, s indulok vesztõhelyemre, ott elfoglalnom a leghátsó kínpadot a sok
gyötrelemtõl megzavarodott kínpadtársam mellett.
Együtt várjuk a hóhérasszony kegyelemdöfését,
melyet puskánkkal talán kivédhetünk valahogy, ám
ha nem, akasztófázunk életünk hátralévõ részében.
Gyilkos, hiszen megöli a megkönnyebbült péntek
délutánt és a tomboló estét, a tévé elõtt fekvõs,
"döglõs" szombatot, a családdal étkezõs vasárnap
délelõttöt.
Megsemmisíti a Forma1 okozta örömöket (Kimi
rajongóknak bánatot…), a délutáni amerikai sorozatok izgalmát (Vajon lelövik, vagy feldarabolják?), s
végül, de nem utolsó sorban, az örök kérdés hozta
mámort: Mit tanuljak elõször?
Joó Kinga

6666
Bevezetõnek annyit írnék, hogy ezek az írások az én
álmaim. Amit éjszaka levetített nekem a tudatalattim,
azt próbáltam leírni. Próbáltam benne megmagyarázni a megmagyarázhatatlant és vegyíteni azt az
érzelmeimmel.

VÁLTOZÁS

Az élet megint úgy talált meg, hogy menekülnöd kellett, neked, te örök bujdosó. Üldöz a valóság, és te
álmaidban keresel menedéket. Ülsz egy száguldó
autóban, nem tudsz kiszállni, és nem is te vezetsz.
Félek... Kígyókat rejt a jármû, minden zuga. Suttogva
sziszegnek a füledbe. Mindenki a másikra dobja az
állatot. Mentitek a saját bõrötök, ezzel egymást
Csertõ Mercédesz sodorjátok veszélybe, de végül téged mar meg.
Elveszted öntudatod, megszakad minden kapcsolatod
a külvilággal. Majd egy sûrû erdõben ébredsz,
átértékelsz mindent. Lassan kinyitod a szemed, a
ködös homályban álszent arcok kavarognak. Még
mindig kába vagy a méregtõl. Amit csak az
erdõlakók bölcs szava old fel.
Becsukod a szemed... Egy pillanat és új helyen
találod magad. Bevezetnek új ismerõseid egy kis
házikóba. Elragad a látvány, ilyet még sose láttál.
Amorf formák, szürrealizmus... Tombol a káosz,
mégis árad belõle a harmónia... Furcsa érzés ragad
magával. Megnyugszol... Ez a nyugodtság más honnan ered... Hirtelen megtanulsz szeretni. Elrabol a
tér. Meghal az idõ fogalma.
Leülsz egy poros székbe, félsz új vizekre evezni még.
Családtag leszel, az erdõ; befogad, már semmi sem a
régi.És egyszer csak felállsz a székbõl, leporolod
magad és újra látni akarsz.
Sziporka

Mért ígérsz ha
utánna megcsalsz?
Hisz mi tartjuk fenn
rongyos léted.
A mi létünk fogantat
meg újra téged.

Ajándékozzon névnapra, születésnapra,
karácsonyra Tupperware termékeket.
Érdeklõdni lehet: Balla Zsuzsanna 06-30/411-7576
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REFORMÁTUS ÉLET
AZ ÖRÖK ÉLET REMÉNYSÉGE
(Elhangzott 2006. november 1-jén a Solti
Református Temetõben tartott ökumenikus istentiszteleten)
"Az Õ kegyelmébõl megigazulván, örökösök
legyünk az örök élet reménysége szerint." (Titus
3,7)
Kedves Testvéreim!
Amikor kijövünk ide a temetõbe (vagy más
temetõkbe), mert kikísérünk valakit utolsó földi
útjára vagy korábban elvesztett szeretteink sírját
látogatjuk meg, lerójuk kegyeletünket.
NEM LEHET csak a halálról, az elmúlásról,
szeretteink hiányáról beszélni, gondolkodni.
HISZEN õk valamikor velünk éltek, emlékszünk
szeretetükre, cselekedeteikre, szavaikra, arcvonásaikra, hiszen fogták a kezünket, tanácsoltak minket, utat mutattak nekünk. Megfutották a maguk
életpályáját Isten kegyelmébõl, szeretetébõl.
Tiszteletlenség lenne feléjük, ha oly módon
emlékeznénk meg róluk, hogy csak elmúlásukat látnánk, s csak arra emlékeznénk, hogy nincsenek
közöttünk. Épp ezért most az életükre emlékezzünk!
NEM LEHET csak a halálról, az elmúlásról,
szeretteink hiányáról beszélni, gondolkodni.
HISZEN a földi élet folytatásaként is életünk van,
mégpedig örökkévaló.
NEM LEHET kevesebbrõl beszélni, mással vigasztalni, mint a fenti igével: " örökösök legyünk az
örök élet reménysége szerint".
Aristoteles, a Krisztus elõtt élt görög filozófus
mondta: "A kezdet az egésznek a fele." - A mi földi
életünk csak kezdet, s az egésznek nem is a fele,
hiszen az örökkévalóság össze sem hasonlítható e
néhány itt töltött évtizeddel.
Persze azt is látni kell, hogy a mai ember nem akar
az örök életrõl tudni, beszélni. Igazából nem a "föld
alatti pokoltól" fél, vagy a "mennyei béke" után
vágyik, hanem a föld feletti (földön levõ) pokoltól
retteg, s földi békét akar. Nincs ideje, kedve
foglalkozni az örökkévalósággal.
Azonban most, amikor itt állunk e temetõben, nem
lehet csak emlékekrõl, elmúlásról, földi
évtizedekrõl beszélni, hanem szót kell ejteni a folytatásról is: "Örökösök legyünk az örök élet
reménysége szerint" vagy ahogy Újfordítású
Bibliánk mondja: "Részesei legyünk az örök életnek."
Isten nem másnak készítette, hanem nekünk!
Hangsúlyos ilyenkor különösképpen az Apostoli
Hitvallás megfogalmazása: "Hiszem ... a test feltámadását és az örök életet.".
Amikor kimegyünk e temetõbõl:
NE csak megkönnyebbülés legyen a lelkünknek,
hogy leróttuk kegyeletünket,
NE kínzó vád legyen bennünk, hogy esetleg nem
tettünk meg értük valamit az õ életük során,
NE félelem legyen szívünkben, lelkünkben, hogy
mi lesz velük vagy velünk a halál után,
HANEM legyen reménység a találkozást illetõen,
mert van Megtartónk,
HANEM legyen vigasztalásunk, békességünk e
földi élet során is, mert tudjuk, hova tartunk. Isten
örökkévaló Országot készített nekünk!
Ámen.
Kovács István
református lelkész

NYUGDÍJAS EGYESÜLETEK BESZÁMOLÓI
Megjött az õsz!
Fáradt már a napsugár,
Az õszi szél is fujdogál.
Színezõdik a falevél,
Némelyik már útra kél.
(Turi Imre)
A Solti Petõfi Nyugdíjas Egyesületben nagyon
mozgalmasan, élményekben gazdag õsz köszöntött
be.
Egyesületünk 14 tagja augusztus végén és szeptember elején az "Életet az éveknek" Nyugdíjas
Szövetség segítségével Cserkeszõlõn 8. éve,
Zalakaroson elsõ ízben üdült és gyógyította fájó
csontjait, ízületeit (vizitornával, gyógymasszázzsal). Egy kis karbantartás ráfér öreg csontjainkra.
Utána Csongrád-Bokrosi barátaink láttak vendégül,
ahova 35-en mentünk el. A busz költségét már több
éve a Solt és Vidéke Takarékszövetkezet támogatásként ajándékozta Egyesületünknek. Ezúton
szeretnénk megköszönni, szeretettel gondolunk a
vezetõségre, mert gondolnak a sok idõs emberre,
akiknek megkönnyítik, hogy gondtalanul mehettek
kirándulni ezáltal. Október 18-án a második
félévben lévõ, névnapjukat ünneplõ tagjainkat
köszöntöttük. Velük együtt ünnepeltük, köszöntöttük Szûcs Lajosné 80., László Ferenc 80. és
Madaras László 60. éves születésnapját, tortával és
virággal. Az Isten éltesse õket jó egészségben.
Részt vettünk a megyei városi Idõsek világnapján,
majd az "Életet az éveknek" Nyugdíjas Szövetség
által
rendezett
Idõsek
világnapján
Kiskunfélegyházán. A tánccsoportunk táncolt nagy
sikerrel.
Mivel bejutottunk a versmondással és a tánccal az
országos Ki mit tud? döntõjébe, október 26-án
Budapestre mentünk. Salamon Gizella versmondásba, a "Táncolja velünk" tánccsoportunkkal együtt a
Mûvészeti Együttesek és Szólisták III. Országos Ki
mit tud? vetélkedõjén elért kiváló mûvészeti
munkájuk elismeréseként okleveleket kaptak.
A tagság nagy része elkísérte õket, drukkoltunk és
tapsoltunk, örültünk az elért sikereknek.
Az utazáshoz segítséggel járult Németh Györgyike,
köszönjük szépet a segítséget is, és azt is, hogy
testvérével elkísért és osztozott az örömünkben.
Itt az õsz és egyre sûrûbben gondolunk halottainkra
is. Halottak napjára a temetõi sírok sokaságát
ellepik a kegyelet virágai, koszorúi. Mécsesek és
gyertyák imbolygó fényénél emlékezünk eltávozott
hozzátartozóinkra.
November 6-án gyertyagyújtással és imádkozással
emlékezünk az egyesületünkben elhalt tagjainkra.
Ebben az évben három halottunk volt, Bús Istvánné,
Demjén Gábor és Erõs Lukács. Õ 15 évig vezette a
klubbot, összefogta a Petõfi-telepi nyugdíjasokat.
Fájó szívvel búcsúztunk tõle örökre.
A temetõ kertjében õszi szelek fújnak.
Eggyel több a sír ma, eggyel több, mint tegnap.
Eltávozott közülünk megint egy jó barát,
Fáradt teste megpihent, béke öleli át.
Angyaloknak kara, most néki énekel,
Égi szózat mellett szállott a lelke fel.
Áldott legyen sírja, áldott az emléke,
Aki megsiratja, soha ne feledje.
Ki elõbb, ki utóbb, elmegyünk utána,
Találkoznak lelkeink, fent a mennyországban.

A Kissolti Nyugdíjas Egyesületben a nyári két hónap
július, augusztus az elõzõ évekkel ellentétben nagyon
szorgosra sikeredett. Az új közösségi házunkba költözés
többféle munkát adott tagjainknak. Kezdtük a kerítésfestéssel, amely az idei nyár forróságában nem is volt túl
egyszerû. Tagjaink lelkesedése és szorgalmas munkája
megoldotta ezt a feladatot. A költözködés során rá kellett
döbbennünk, hogy az elmúlt hét évben komoly gyûjtögetõ
munkát folytattunk és hasonlóképpen egy magánlakásból
való kiköltözéshez sok értékes és valljuk be õszintén
értéktelenség is összeszaporodott. Ezek szelektálása elég
sok fejtörést okozott. Következett a kerítésen belüli
munka, amikor az építési vállalkozó az elõkertbe szánt termõföldet elterítette, következhetett annak mûvelése.
Célunk az volt, hogy mire a városunkban évfolyamot
indító Euroszféra Alapítványi középiskola ünnepélyes
tanévnyitó idõpontja elérkezik, addig a ház környéke is
ápolt legyen. Egy egésznapos munkát igényelt több mint
tíz tagunknak ez a munka, de szeptember 2.-ára minden a
helyén volt és fogadhattuk az iskola vezetõit, tanárait.
Közöttük Pálfi István neves tévés személyiséget, az iskola
kuratóriumának elnökét és városunk helyhatósági
képviselõi is többen jelen voltak és városunk jegyzõje,
Klárika. Az évnyitón részt vett Kovács István református
nagytiszteletû lelkész úr és felesége Gabika is. Ügyes háziasszony tagjaink finom süteményekkel rukkoltak ki a
fogadáson, nagy élmény volt a sok neves személyiséggel
együtt ünnepelni és látni az új iskola növendékeit, szüleit
és boldogan átélni, hogy a régi új iskola ismét feléledt,
amelyben közülünk sokan diákként koptathattuk a
padokat. És a felújított régi iskolának megtörtént az
ünnepélyes átadása. Polgármester úr ünnepi köszöntõjében elmondta, a felújítás örömteli történetét. Így kis
büszkeséggel elmondhatjuk, hogy a nyári meleg és az
unokázás mellett közösségi problémáinkat is sikeresen
megoldottuk. Lendvay képviselõ úr elkísért minket a
Duna-híd építéséhez, melyet mindkét oldalról dunavecsei
és dunaújvárosi oldalról is megnézhettük és a makett
alapján elébünk tárult a híd teljes valójában. Köszönjük a
kedves gesztust és bízunk benne, hogy az elemek helyére
emelését is láthatjuk.

Nagy esemény volt még a Debreceni Virágkarneválra
utazás is. Augusztus 18-án harmincan útnak indultunk,
hogy részesei legyünk a négy napos programnak.
Utunkhoz a város 31 személyes autóbuszát béreltük, így
elmondhatjuk, hogy kulturált körülmények között, tapasztalt gépkocsivezetõvel, Karácsony Misivel biztonságban
és kényelmesen utazhattunk. Debrecenbe érkezésünkkor
örömmel láttuk, hogy a Nagyerdõ szélén egy csodálatos új
szállodában foglalhatunk helyet 3 éjszakára. Elsõ nap
délutánján debreceni városnézés volt a program idegenvezetõvel, így autóbusszal egészen a Kossuth térig mehettünk, ami Debrecenben ez idõ tájt elég nehéz. Megnéztük
a Nagytemplomot, amely teljes pompájában tárult elénk,
ugyanis a Református Világtalálkozó tiszteletére teljes
felújítást kapott, sok-sok mûvészeti alkotást láttunk a
karzatokon kiállítva, fõképpen textilmûvészek alkotásait,
ez is része volt a világtalálkozónak. A Déry Múzeum
varázsa még csak ezután következett, lenyûgözve

Szabó Jánosné
A Solti Petõfi Nyugdíjas Egyesület nevében

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

Telefon: 20/915-8021
idõztünk a Munkácsy teremben, ahol a trilógia mindhárom
képe látható volt, a tárlatvezetõ minden kis apró részletre
felhívta a figyelmet, így a nem éppen mûértõ emberek is
felfedezhették a képek leheletnyi mozzanatait is. Séta
következett a város fõterén. Az egész napos programot egy
közös vacsora és
névnapköszöntés
követte,
mivel
éppen Ilona nap
volt és három
Ilonkát is köszönthettünk a szálloda
TV-s helyiségében,
amelyet mindhárom
estére
a
rendelkezésünkre bocsátottak. Augusztus
19-én Hortobágyra
utaztunk, ahol a
Hidivásár
forgatagába vegyülve
élveztük
a

csodálatos napfényes idõt és sok színes kirakodást. Az
estét szintén a közös helyiségben töltöttük el, amikor is
vendégünk volt a Debreceni Pedagógus Szakszervezet
Nyugdíjas Tagozatának (e tagozat 140 tagot számlál és 25
éves múltra tekint vissza) elnöke Szabó Zoltán úr. Õ az
Életet az Éveknek Országos Szervezetének tagja. Elhozta
a klubnaplójukat, melybõl sok értékes és egyesületünkben
is alkalmazható tanácsot merítettünk. A jó hangulatú
beszélgetés közben úgy elszaladt az idõ, hogy éjfél
közelében köszöntünk el egymástól. A Dalkörünk jelenlévõ tagjai kis ízelítõt adtak a dalainkból, és meséltünk a
mi közösségi életünkrõl.
Következett úti célunk fénypontja a Virágkarnevál a
Nagyerdei stadion B szektorában, közvetlenül a tribün
mellett volt helyünk és pár méterrõl nézhettük az elõttünk
elvonuló virágcsodákat és mûvészeti produkciókat.
Néhány csoport meg is állt elõttünk, beszélgetni és fotókat
készíteni is tudtunk róluk. Ez a napunk egy csoda volt,
ugyanis a hazaérkezés után egy finom ebéd után kis
pihenés következett és este 8 órakor indultunk a város
fõterére a Kossuth térre, ahol még egyszer megnézhettük a
karneváli felvonulást és részesei lehettünk az esti tûzijátéknak. Mi ezt zavartalanul nézhettük végig, ellentétben
az ország számos tájával, ahol az idõjárás komoly gondokat okozott. 21.-e lazára tervezett nap volt, késõi ébredés
és reggeli után elmentünk a Nagyerdei termálfürdõbe és
ott múlattuk az idõt délután két óráig, amikor is
összeszedelõzködtünk és útnak indultunk. Több helyen
megálltunk és jó hangulatú, kitérõkkel, pihenõkkel tarkított hazautazásunk és a négynapos programunk délután 6
óra tájban véget ért. A teljességhez még az is hozzátartozik, hogy e program költségeinek enyhítésére pályázatot
készítettünk, melyben a megpályázott összeget meg is
nyertük, így a fennt leírt program költsége résztvevõnként
10.000,-FT volt. Ezt a lehetõséget nagy tisztelettel
megköszönjük a pályázat kiírójának és elbírálóinak, az
Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlõségi
Minisztériumnak.
Az év folyamán több pályamunkát is készítettünk, mivel
az önkormányzat pályázatot figyelõ munkatársai felhívják
a városunk civil szervezeteinek figyelmét a megjelenõ
pályázási lehetõségekre és az õ szakmai tudásukkal, segítségükkel készítjük el azokat. Köszönetet is mondunk Szita
Orsikának és Szabó Imre László úrnak, õk még elõfordult,
hogy szabadságuk idején is bejöttek, mert a leadási
határidõ szorított. Örömmel vettük a hírt, amikor augusztus derekán a Magyar Államkincstártól kaptunk értesítést
arról, hogy a mûködési költségekre benyújtott pályázatunk
is sikeres volt és e célra készült pályamunkánk is nyert.
Közösségi életünk töretlenül halad elõre, részt vettünk
városunk minden ünnepségén, dalkörünk és citerazenekarunk a július 15-i pónifogathajtó verseny kulturális
programjában, citerazenekarunk az augusztus 20-i Szent
István napi állami ünnepen mindkét helyszínen.
Köszönjük a meghívást. Szeptember 23-án a Hegyközség
elnöke hívott minket a Borlovag avatási ünnepségre, a
szüreti fesztivál keretében, ahol újonnan tanult bordalokkal szórakoztattuk a jelenlévõket. Megköszönjük a
meghívást és a kedves vendéglátást. Az elmúlt héten,
október 26-án vendégeink voltak Németországból. ÉszakRajna Wesztfáliai tartomány Rheinbach városából régi
kedves ismerõsök. A vendégek fogadásában kedves segítséget nyújtott Somogyi Gábor barátunk. Õ a solti
Szõlõhegy múltjával ismertette meg vendégeinket és egy
séta közben a táj szépségével is illusztrálva mesélt a mi
Szõlõhegyünk és pincefalunk jelenérõl. Saját pincéiben a
picegazdaságot és gasztronómiáit is bemutatva, ugyanis a
séta végén Bagó Lajos és az egyesület ügyeskezû lányai
által fõzött gulyás és palacsinta fogyasztás élvezetének
adhatták át magukat a jelenlévõk. A közösségi házunkba
szinte hiánytalanul volt jelen minden tagunk, és fogadtuk
a vendégeinket. A vendéglátásban szintén háziasszonyaink és bortermelõ tagjaink jeleskedtek,
csodálatosan megterített asztallal és zenészeink hangulatos, szórakoztató zenéjével telt el az a néhány óra, amelyet nálunk töltöttek. A délutáni programunkat
megtisztelte jelenlétével Gál József polgármester úr és a
Kun házaspár. Idõs és kerekévfordulós születésnaposainknak ajándékkal kedveskedtek a vendégek. A
közösségnek pedig egy csodálatos ólomkristály kelyhet
adtak ajándékba a Rheinbach-i Pálme kristálygyárban
készült névreszóló feliratozással. Köszönjük e nemes
gesztust.
A 2006-os évben megragadtuk az üdülési csekk igénylés
lehetõségét és a jó sorsunk úgy hozta, hogy egy pályázónk
kivételével meg is kaptuk azt. Így november 5-én 29 fõvel
útnak indulunk Hévízre az Aquamarin Hotelbe, hét éjszakás üdülésre. Nagyon komoly segítséget jelent tagjainknak
az üdülési csekk, amely az eddigi évekhez képest a legnagyobb támogatást biztosította számunkra az idei évben.
Ezért szintént köszönetet kell mondanunk azoknak, akik
ilyen módon támogatják a kisnyugdíjasokat. Szeptember
hónapban Madaras Laci
tiszteletbeli tagunk kerekévfordulós születésnapját ünnepeltük. Végezetül a lap minden olvasójának jó egészséget
és békességben eltöltött téli
hónapokat
kívánok
az
egyesület
minden
tagja
nevében.
Hegedûs Józsefné
egyesület elnöke
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AKIKRE BÜSZKÉK LEHETÜNK!
A legnagyobb lányokból álló Aranykulcs Mazsorett
Csoport nevéhez méltóan képviselte nyáron városunkat, és egyben országunkat is. Augusztus elején
Olaszországban egy nemzetközi fesztiválon vettek
részt Mosciano St. Angeloban. Egy hetet töltöttek a
lányok a tenger közelében. A délelõtti strandolás
után minden este más és más közeli városban adtak
egy órás mûsort a Kiskunlacházi fúvósokkal.

Hazaérkezés után két hét múlva a Szegedi
Fúvószenekar felkérésére indult a csoport egy
lengyel útra. Plonsk városban egy európai fesztiválon mutatkozhatott be a csapat. A sikeres
utakon, az élményszerzésen kívül barátságok
szövõdtek, megismerkedtek más népek kultúrájával, szokásaival. Az idegen nyelv gyakorlása szempontjából is hasznosak voltak a kirándulások.
A
Tavitündér
Csoport
július
elején
Balatonalmádiban táborozott. Egy Országos
Fúvószenekari és Mazsorett találkozóra kaptak
meghívást. A rendezvény két napos volt,
felvonulással és színpadi fellépésekkel. Az együtt
töltött napok összekovácsolták a csapatot.

Október 21-én Kiskõrösön került megrendezésre az
Országos Ifjúsági Mazsorett Fesztivál. Solt város
három csoporttal nevezett be négy kategóriában.
Az elsõ korcsoportban a Mosoly Csoport, második

korcsoportban a Tavitündérek, a harmadik korcsoportban az Aranykulcs Csoport versenyzett. A legnagyobbak még külön pon-pon kategóriában is
indultak. Két ezüst, egy arany és egy kiemelt arany
oklevéllel tértek haza. A három csoport együtt
töltötte az egész napot családias hangulatban. A
nagyobbak segítették a kicsiket, példaadó magatartással gondoskodtak róluk. Az utazásnál, a
próbáknál, az öltözködésnél, a fellépéseknél
szervezetten segítettek egymásnak. A közös
élmények, a közös örömök közelebb hozták
egymáshoz a csoportokat.

A legkisebbek, a Gyöngyöcskék több helyi rendezvényen is bemutatkoztak, legutóbb a játszótéravatásnál.
Csoportjaink rendszeresen színesítik városunk rendezvényeit. Legutóbb a Járáspusztai út átadásánál, a
Sport öltözõ felavatásánál, az Országos Judo verseny megnyitójánál szerepeltek. A környezõ
településekre is gyakran meghívást kapnak,
közelmúltban Dunavecsén, Dunapatajon, Öregcsertõn mutatkoztak be.
Minden fellépést kemény felkészülés elõz meg.
Gyakran elõfordul, hogy naponta tartunk próbát,
különösen új koreográfia készítésénél. Szerencsére
nagyon szorgalmasak a lányok, kitartóan tanulják és
gyakorolják a mûfajt.
A mazsorett sokoldalúan fejleszti a gyermekeket,
hiszen ötvözõdik benne a tánc és a sport, az esztétika és ügyesség. Fegyelmet tanulnak, és odafigyelést
egymásra. Úgy gondolom az sem az utolsó szempont , hogy ezek a gyermekek tartalmasan töltik el
szabadidejüket egy közös értéket képviselve!
Szülõi összefogással 2006. december 09-én
megrendezzük
a
második
Mazsorettes
Jótékonysági Bált, melynek bevételét a csoportok jelmezeinek pótlására, eszközök bõvítésére,
utaztatásra fordítjuk.
MINDENKIT SZERETTEL VÁRUNK!
Véginé Vajda Judit
csoportvezetõ

MEGÚJULT
EMLÉKTÁBLÁK
A Vécsey kastély parkjában található emlékmûvek
feliratai megkoptak az idõk során. Most felújításra
kerültek, köszönhetõen Csikós Józsefnek, nejének és
Hoffmann Erzsébetnek, akik térítésmentesen
elvégezték az emléktáblák felújítását s ezzel lehetõvé
tették, hogy az idelátogatók gond nélkül tudják
elolvasni a feliratokat.
Köszönjük!

2006. november 10-én pénteken 20.00 órai kezdettel lép színpadra
a Mûvelõdési Házban a NEOMIX zenekar
Saját számok mellett a‘70-es, ‘80-as évek és napjaink legnagyobb zenéire táncolhat a
lelkes közönség.
A zenekar tagjai:
Alberczki Sándor, ifj. Alberczki Sándor, Bagó Soós Lajos, Kovács Attila, Lengyel Árpád, Miskoltzy György

Belépõ díj ára: 500,-Ft

Mindenkit szeretettel várunk! Gyere és bulizz velünk!
Információ: Vécsey Károly Mûvelõdési Ház Solt, Aranykulcs tér 7. Tel. 78/486-045

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

EBIKSZ Kft.

MEGHÍVÓ

A Magyar Tudomány Ünnepe 2006
rendezvénysorozat részeként

NOVEMBER 24-én PÉNTEKEN
15.00 - 17.00 ÓRÁIG
RÉGÉSZETI
KUTATÁSOK
SOLT KÖRNYÉKÉN
címmel
elõadóülés kerül megrendezésre.

ELÕADÓK

* Somogyvári Ágnes (Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezete, Kecskemét)

Õskori és Árpád-kori település Solt-Erdélyi tanyán

** V. Székely György (Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezete, Kecskemét)

Szarmata település Solt-Csukaháton

** Szentpéteri József (MTA Társadalomtudományi Fõosztály, Budapest)

*

Ásatások Solt-Tételhegyen
Kötetlen beszélgetés

Helyszín: Mûvelõdési Ház 6320 Solt, Aranykulcs tér 7.
Szervezõk: Solt Város Önkormányzata, Vécsey Károly
Mûvelõdési Ház és Könyvtár, Solti Városszépítõ Egyesület
Információ:
Szellákné Molnár Katalin 06-30/485-6155
E-mail: szellaknek@freemail.hu

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

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
KISSOLTI NYUGDÍJAS EGYESÜLET
2006 NOVEMBER, DECEMBER HAVI
PROGRAMJA
november 8. Közösségi házunk
környékének télesítése
november 15. Élménybeszámoló a Hévizi
üdülésrõl
november 19. Színházlátogatás
november 22. II. féléves névnaposaink
köszöntése
november 29. Adventi készülõdés
december 6. Ajándékkészítés és
csomagolás
december 15. Vendégeink lesznek a
Kissolti Óvoda nagycsoportosai a Karácsonyi rege címû
ünnepi mûsorunkon

ÁLLÁSAJÁNLAT

ROCK, ROCK & ROLL, BLUES KONCERT

Büfé a helyszínen!

________________________
Ügyfélfogadási ideje:
Minden kedden: 15 -17 óráig
Minden csütörtökön: 14 - 17 óráig
Solt, Rév utca 4. szám alatt
_______________________________
telefon: 78/462-846, 0-30/9-553-883
e-mail: balasugyved@emitelnet.hu

Tisztelt Solti Lakosok!
Szeretném megköszönni Önöknek, Nektek,
hogy Solt önkormányzati képviselõje lehettem. Köszönöm azoknak, akik rám szavaztak és külön is köszönöm azoknak, akik
ajánló szelvényeikkel is megtiszteltek.
Visszatekintve az elmúlt évekre nyugodt
szívvel elmondhatom, nem volt hiábavaló
az eddigi munkám képviselõként.
Végezetül kívánom Gál József polgármester úrnak és a megválasztott
képviselõknek, hogy az esküjükhöz hûen
dolgozzanak Solt város érdekében.
Tisztelettel Orbán István

Jó megjelenésû, leinformálható, ügyes,
munkájára és magára igényes nõi
munkaerõt keresek alkalmi munkára.
06-30/2637-758

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
****
Solton a Lehel utcában szilárd burkolatú
út mellett 840 m2 területá építési telek,
gázcsonkkal és telefonvezetékkel ellátva
eladó. Kõrös 36-os tégla 1360 db eladó.
Telefon: 06-20/212-2873

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!
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