
TÁRSASÁGI ROVAT
Tisztelt Olvasók! 

Továbbra is várjuk az Önök fényképeit
újszülöttekrõl, születésnapokról, ifjú háza-

sokról, ezüst- és aranylakodalmakról, osztály-
találkozókról és minden olyan eseményrõl,
melyet szeretnének az olvasókkal megis-

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

követõen igény szerint visszaadjuk.
Szerkesztõség

Meskó József és Wéber Krisztina 2006. november
26-án voltak 50 éves házasok. Szívbõl gratulál

nekik a család

A Bács-Kiskun Megyei Siketek és Nagyothallók
Klub Solti Csoportjához is jött a Mikulás.

Árizs József és Hitre Zsófia 
január 12-én ünnepelték 

50. házassági évfordulójukat. 
Ez alkalomból köszöntik õket 

gyermekei és unokái.

Kelemen Kata vagyok, õ az én kistestvérem, Kristóf, 
aki 2006. október 21-én született. 

Anyukánk: Kozma Zita
Apukánk: Kelemen Zoltán

Molnár Sándor és felesége, Soós Teréz 
2006. december 8-án ünnepelték 50. házassági évfordulójukat. 

Ez alkalomból köszöntik õket lányai, vejei és unokái.

Pálfi Éva és Karsai Róbert november
4-én kötöttek házasságot. 

Életre szóló boldogságot kívánunk
nekik. A család

Szeretettel, szívünk összes melegével köszöntjük Drága
Szüleinket házasságuk 50. évfordulója alkalmából, melyet 2006.
december 22-én ünnepeltünk. Isten áldása kísérje továbbra is

életüket. Minél tovább köztünk lehessenek, erõben, egészségben. 
Kívánják mindezt Miskolczi Józsefnek és Gudmon Máriának:

fiuk Jóska, párja Évi és unokáik a két Adrienn, Józsika és
Tibike.

Boldog születésnapot kívánnak szülei Nyírfa Pityukának,
aki 5 éves és kisöccsének Bencének, aki most 5 hónapos. 

Romsics Brenda Lídia 2 éves lett, 
ez alakalomból köszöntik Õt szülei és

nagyszülei.

A Stílusok Harca országos versenyen
ifj.Molnár Gábor és Molnár Gábor

elsõ helyezést értek el.
Gratulálunk!

Pintér Petra 2006. július 19-én született. 
Anyukája: Szalontai Katalin

Apukája: Pintér István

Megszülettem, 2007. február 05-én.
Nevem: Dorogi Perenna
Anyukám: Budai Erika
Apukám: Dorogi Balázs



Az Önkormányzat lapja XVI. évfolyam 1. szám Ára: 125,- Ft

Elõzetes mûsorajánló

XIV. SOLTI TAVASZI NAPOK
Tisztelt Lakosok, Solti
Polgárok!

Sokszor hangoztattuk már,
hogy Solt Város jelene és jövõ-
je összefogáson és közös
munkán alapul. Törekedjünk
arra, hogy városunk,
lakókörnyezetünk fejlõdjön,
szépüljön, élhetõbb legyen.
Mindenki a saját
lehetõségeinek tárházát
sorakoztassa fel. 
Ez nem egyszerû munka. A

jelenlegi politikai, jogi, gazdasági környezetben végtelen nagy
összefogásra van szükség. Ne mérgezzük a közéletet
kirekesztõ módon megbélyegzésekkel, igaztalan vádakkal. De
fogalmazzunk meg mindannyian kritikát, gyakoroljunk kon-
trollt és alkossunk véleményt. 
Az önkormányzat munkája sem könnyû, ahogy a lakosság
helyzete sem. Érzem és tudom a lakosságra, vállalkozókra
háruló terheket, nehézségeket. De az önkormányzat sincs kön-
nyû, irigylésre méltó helyzetben. Döntéseink igyekeznek a
város és a legtöbb ember számára kedvezõek lenni. Abszolút
igazságosság nem létezik. Döntéseink gyakran érdekeket
sértenek, ezt fel kell vállalnunk, a konfliktusokkal,
nehézségekkel egyetemben. Kérem higgyék el döntéseinket,
még ha kényszer hatására születnek is, oly módon igyekszünk
meghozni, hogy a lehetõ legjobb legyen az. Egy dolgot nem
tudunk és nem és nem tehetünk meg, a törvényi szabályozás
keretein nem emelkedhetünk felül. Solt Város önkormányzata,
képviselõ-testülete a városért, a város jövõjéért dolgozik.
Kérem, hogy ezt a munkát segítsék, támogassák.
Észrevételeiket juttassák el, legyenek aktív részesei
közéletünknek. Tegyék ezt politikai, felekezeti hovatartozástól
függetlenül. Amikor a városról, annak jövõjérõl van szó,
legyünk soltiak.
Már az elsõ ciklusban a megválasztásomat követõen is, de
azóta többször megfogalmaztam, hogy a jó ötleteknek, javasla-
toknak nincs pártállása, politikai hovatartozása. Mindenkinek
a támogatását, javaslatait, kapcsolatrendszerét a város
érdekében el kell fogadnunk. Úgy képzeltem, mindig el a
várospolitikát, hogy ennek keretei között mindenki megmoz-
gat minden kapcsolatot, felajánlja lehetõségeit. Az ered-
ményeket, sikereket olykor kudarcokat felvállaljuk, és a jobbra
törekszünk. Ezeket csak együtt dolgozva, munkálkodva
tehetjük meg. 
Tudom, hogy a napi politika részévé vált hétköznapjainknak,
mindennapi életünknek. Mindenkinek van hitvallása, legyen
is. De az ne legyen közösségromboló, ne legyen gyalázkodó. 
Solti polgárok lévén egymás mellett nõttek fel generációk,
ismerjük egymást, olykor egymásra is vagyunk utalva, ami ter-
mészetes is, emberi kapcsolatokon alapul.. Ezeket ideákkal,
ideológiákkal ne mérgezzük. Legyünk egy olyan város
közéletének részesei, ahol bízva egymásban, odafigyelve
egymásra építjük együtt gyerekeink, unokáink jövõjét.
Ehhez kívánok mindenkinek erõt, jó egészséget, boldogságot.

Gál József polgármester

Március 11. vasárnap 
15 órakor Kiállításmegnyitó Dézsi Margit képeibõl a 

mûvelõdési házban

Március 14. szerda
17.30 órakor Ünnepköszöntõ a mûvelõdési házban 

"Solt Város Díszpolgára" és "Solt Városért 
emlékérem kitüntetõ" címek átadása
"1848-ba' el kell menni háborúba..." - 
Szvorák Kati népdalénekes mûsora 
Közremûködik: Gombai Tamás, Bolya Mátyás

Március 15. csütörtök
9 órától Gróf Vécsey Károly Borlovagrend 

sakkversenye az Autós Csárdában
15 órakor Ünnepi megemlékezés és koszorúzás a 

Vécsey kastély parkjában

Március 16. péntek 
9 órától Életet az Éveknek Nyugdíjas Szövetség 

megyei szavalóversenye a mûvelõdési házban
16 órától "Borkorcsolya" süteményverseny 

eredményhirdetése a mûvelõdési házban
(A versenykiírást mellékelten közöljük.)

Március 17. szombat
10 órától Duna-melléki Petõfi szavalóverseny általános

iskolások részére a mûvelõdési házban 
A zsûri elnöke: Sirkó László a kecskeméti 
Katona József Színház tagja 

16.30 órától Zenés mûsor fiataloknak
Torres Dani és a Veni styx együttes mûsora a
mûvelõdési házban
Belépõdíj: 500,- Ft

Március 18. vasárnap
16 órától A Solti Nõi Kórus 10 éves jubileumi mûsora 

a református templomban
Karnagy: Madár Istvánné
Vendégek: ST. MARTIN, 
Szabó Ida - a Tomkins Énekegyüttes tagja

Kísérõ rendezvények: 
* Regionális Diákolimpia a kissolti Sportcsarnokban

március 11. vasárnap 10.30-tól 
* Aranykulcs Hegyközség Borversenye 

március 13-án kedden 9-12-ig Bor átvétel a városháza
díszterménél

14-18-ig Borbírálat 
március 16-án pénteken 18 órától Borverseny díjkiosztó

záróvacsora 
* Teniszverseny a kissolti sportcsarnokban

A mûsorváltozás jogát a rendezõség fenntartja!

FELHÍVÁS
A Vécsey Károly Mûvelõdési Ház és a Solti Hegyközség a
2007. március 14-18-ig megrendezésre kerülõ XVI. Solti
Tavaszi Napok keretében, hagyományteremtõ szándékkal

"Borkorcsolya-versenyt"
hirdet, melyre korra, nemre, lakóhelyre, szakképzettségre

tekintet nélkül bárki nevezhet!
A versenymunkákat (bármilyen sós, fûszeres, sajtos, stb.,

töltött vagy töltetlen süteményeket, étvágyfalatokat, borkorc-
solyaként fogyasztható különleges készítményeket) a

versenyzõk otthon elkészítik, és legalább 
1 kg-nyi mennyiségben 2007. március 16-án (pénteken)

13-14 óra között zsûrizésre leadják a Vécsey Károly
Mûvelõdési Házban Solt, Aranykulcs tér 7.

Zsûrizés: 14-15 óráig, eredményhirdetés közvetlenül a
zsûrizés után.

Kérjük, hogy a versenymunkákhoz a receptet is szívesked-
jenek mellékelni!

Minden résztvevõ oklevelet, a helyezettek értékes díjakat
kapnak!

A legjobb recepteket a Solti Hírlapban leközöljük!
Reméljük, hogy Önt is a versenyzõk között üdvözölhetjük!

Várjuk jelentkezését!

Szervezõk

Beszámolót a közmeghallgatásokon elhangzottakról a 2-3. oldalon olvashatnak

KÖZMEGHALLGATÁS

MEGEMLÉKEZÉS
Madaras László immár 10 éve, hogy készíti a Solti
Hírlap részére a szebbnél-szebb fényképeket,
melyek hitelesen tájékoztatják a lakosságot a város-
ban zajló eseményekrõl, rendezvényekrõl.
További munkájához sok sikert, jó egészséget kívá-
nunk

Szerkesztõség
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KÖZMEGHALLGATÁS 2007. FEBRUÁR 5-6.
Idén már csak két
helyen volt
közmeghallgatás,
Petõfi- teleprõl
busszal hozták le
az érdeklõdõket a
M û v e l õ d é s i
Házba. A pol-
g á r m e s t e r
elmondta, úgy
gondolták, jobb
ha egy helyen
van, tavaly
egyébként is
kisebb volt az
érdeklõdés. Egy

helyszín mellett szólt az is, hogy Solt egy város, azonos
problémák vannak a településrészeken, de ismerjék meg a
másik településrészen élõk gondjait is az emberek. Végül
lakossági kérésre Kissolton is megtartották.
Solt Város Önkormányzat 2006. évi gazdálkodását a
kiegyensúlyozottság, az önkormányzat intézményeinek
zökkenõmentes mûködtetése jellemezte. A képviselõ-
testület minden esetben biztosította a közfinanszírozott
szolgáltatásokat és az ezekhez való hozzáférést (óvodai,
iskolai, egészségügyi, szociális, települési és igazgatási
közszolgáltatás stb.)
Az önkormányzat 2006. évi költségvetésének bevételi fõ
összege 1.830.527,-Ft, kiadásainak fõ összege
1.835.422.000,-Ft, beruházási hitele 108.346.000,-Ft,
folyószámla hitele 70.395.000,-Ft volt az év végén. 2006.
évben az önkormányzatnak a kommunális adóbevétele
15.880.000,-Ft volt. A szociálisan rászorulókat a
képviselõ-testület adókedvezményben részesítette, mely
3.040.950,-Ft támogatást jelentett ezeknek az adóalanyok-
nak. A gépjármûvek súlyadójából 65.000.000,-Ft, az
iparûzési adóból 147.265.000,-Ft bevétele keletkezett az
önkormányzatnak. A helyi adóbevételek teljes egészében
a településen maradnak, melyeket az önkormányzat
pályázati önerõként beruházásoknál, felújításoknál
használ fel.
Az önkormányzat 2006. évben is az állami normatíva mel-
lett jelentõs összeggel finanszírozta intézményeit saját
bevételeibõl, mivel az állami támogatás nem volt ele-
gendõ mûködtetésükre. Önkormányzatunknak az egyes
intézmények fenntartása az alábbi költségvetési kiadást
jelentette, mely magában foglalja a személyi és dologi
kiadásokat.
Vécsey Károly Általános Iskola : 178.235.771,-Ft, II.
Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Óvoda: 140.044.068,-
Ft, Mesevár Óvoda: 90.917.700,-Ft, Vécsey Károly
Mûvelõdési Ház és Könyvtár:   32.650.867,-Ft,
Alapszolgáltatási Központ: 42.132.968,-Ft,
Városüzemeltetési Intézmény: 126.660.460,-Ft,
Polgármesteri Hivatal: 254.467.204,- Ft. 
Víz-és Szennyvíztisztító Mû önállóan gazdálkodó költ-
ségvetési szerv, amely bevételeibõl fedezi kiadásait. A
2006. évi 109.657.000,-Ft összegû költségvetésébõl
11.315.000,-Ft-ot fordított beruházásokra. 
Az önkormányzat fõállású közalkalmazottainak, a
köztisztviselõinek és a Munka Törvénykönyve hatálya alá
tartozó munkavállalók létszáma 2006. évben 244 fõ. Az
intézmények létszámát a képviselõ-testület állapítja meg
és hagyja jóvá év közbeni változás esetén is, figyelemmel
a külön jogszabályban meghatározott újabb önkor-
mányzati feladatok átadása esetére. 
A polgármesteri hivatal több településre is kiterjedõen
látja el az építésügyi, gyámügyi, választási igazgatási,
továbbá az okmányirodához tartozó hatósági feladatokat.
Az ellátott települések lakosainak száma megközelíti a
16.000 fõt.
Az önkormányzat, mint a legnagyobb munkáltató váro-
sunkban, saját maga is törekszik a település munkaerõ-
piaci helyzetének javítására. A pályázati lehetõségeket
kihasználva közhasznú, közcélú munkásokat, valamint
pályakezdõket foglalkoztat az intézményeiben.
A közhasznú munkában foglalkoztatott munkanélküliek
költségeit 70%-ban, a közcélú munkában foglalkoztatott
munkanélküliek teljes költségét, a pályakezdõ középfokú
végzettségû foglalkoztatott munkanélküliek bruttó bérét
70-80%-ban, a felsõfokú végzettségû foglalkoztatott
munkanélküliek teljes bruttó bérét támogatta a
Munkaügyi Központ.
Szociális ellátások: A támogatások alapvetõ célja, hogy a
jogosult személyek vagy családok egy fõre jutó havi
jövedelmének alacsony szintjét ellensúlyozzák,
életkörülményeiket, társadalomba való beilleszkedésüket
javítsák. A szociális törvény és az önkormányzat helyi
rendelete alapján az idõskorúak járadékát, a rendszeres
szociális segélyt, a lakásfenntartási támogatást, az ápolási
díjat, az átmeneti segélyt, a temetési és a krízissegélyt
kaphatják az arra leginkább rászorulók. Természetben

nyújtható ellátások típusai, a lakásfenntartási támogatás, a
temetési segély, a köztemetés, a közgyógyellátás, a krízis-
segély, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság és a
mozgáskorlátozottak támogatása. Súlyos mozgáskorláto-
zott személyek közlekedési kedvezményeirõl szóló kor-
mányrendelet alapján a jelenlegi hatályos pénzbeli ellátás
a közlekedési támogatás és a személygépkocsi szerzési
támogatás. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
2006. április 1-jétõl már nem konkrétan felsorolt
összegekben, hanem a mindenkori öregségi nyugdíj
legkisebb összegének 22%-ában került meghatározásra.
Ezen ellátáshoz évente két alkalommal, ugyancsak a jogo-
sultsági feltételek fennállása esetén pénzbeli támogatás is
járul (júliusban és novemberben 7.500-7.500-Ft). 
Gyermekétkeztetés esetén:- a bölcsõdés, az óvodás, az 1-
4. évfolyamon nappali rendszerû iskolai oktatásban részt
vevõ és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülõ gyermek után az intézményi térítési díj 100%-át,
- a fentiek alá nem tartozó rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülõ gyermek és tanuló után az
intézményi térítési díj 50%-át, - három-vagy többgyer-
mekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési
díj 50%-át, - tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek,
tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át, - a kollégiu-
mi, externátusi ellátásban részesülõ gyermek és tanuló
után az intézményi térítési díj 30%-át normatív ked-
vezményként biztosítják.
A szociális ellátások alakulása 2006. évben: Rendszeres
szociális segélyben részesült 76 fõ, Ápolási díjban
részesült 30 fõ, Lakásfenntartási támogatásban részesült
497 fõ, Idõskorúak járadékában részesült 13 fõ,
Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesült,
2006. év elsõ negyedévében 53 fõ, Kiegészítõ gyer-
mekvédelmi támogatásban részesült 1fõ, Pénzbeli támo-
gatásban részesült júliusban - 461 fõ, novemberben - 538
fõ.
A fent felsorolt ellátások után (a kiegészítõ gyer-
mekvédelmi támogatás, a pénzbeli támogatás, a bentlaká-
sos intézményben idõskorúak járadékában részesülõk
kivételével - ahol 100 %-os a támogatás) az önkormányzat
az államtól a költségek 90%-át visszaigényli, a fenn-
maradó összeget az önkormányzat költségvetésébõl finan-
szírozta meg, 6.312.000,-Ft összegben.
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult  537
fõ, Mozgáskorlátozottak támogatásában részesült 132 fõ,
E támogatás összegét az önkormányzat 100%-ban vis-
szaigényli az államtól.
Személygépkocsi szerzési támogatásra való jogosultság
43 fõ részére lett megállapítva, ebbõl 11 fõ kapta meg a
támogatást a Bács-Kiskun Megyei Közigazgatási
Hivataltól.
Átmeneti segélyben részesült 204 fõ, támogatási esetek
447, Közgyógyellátásban részesült 322 fõ, 
Temetési segélyben részesült 40 fõ, Köztemetés  3 eset-
ben, Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban 60 fõ,
támogatási esetek 108. A felsorolt ellátások összegét - az
alanyi és a normatív közgyógyellátás kivételével - az
önkormányzat saját költségvetésébõl finanszírozta meg,
16.633.000,-Ft összegben.
A polgármester krízishelyzet esetén 84 fõ részére (támo-
gatási esetek 154) támogatást állapított meg.
A városban a családok közel egy harmada érintett a segé-
lyezésben. Több esetben elõfordul, hogy egy család illetve
személy több ellátásban részesül. A segélyeztetettek
száma jellemzõen magasabb a téli, különösen az év végi
hónapokban. Az ellátás kapcsán a legnagyobb kiadást az
egészségi állapottal összefüggõ ápolási díj, méltányossági
közgyógyellátási igazolvány után fizetett térítés és az
átmeneti segély jelenti. Az ellátások összefüggnek a
lakosság romló egészségi mutatóival és a
munkanélküliséggel.
A szociális feladatok ellátásában aktívan közremûködik a
Solt Város Önkormányzat Alapszolgáltatási Központja. A
központ az idõsek klubját mûködteti, házi segít-
ségnyújtást, szociális étkeztetést, családsegítést végez,
ellátja a gyermekjóléti szolgáltatást, valamint a szociális
információs szolgáltatással kapcsolatos feladatokat.
2006. évi beruházásaink és jelentõsebb felújításaink
I. Szennyvízcsatorna-hálózat építése: A
kivitelezés várható költsége 1. 572.000.000 Ft körül
alakul. 2006. évben felhasznált összeg: 436.000.000 Ft. A
tervezett befejezési határidõ 2007. november 30.
II. Solt belterületi 2/3-as belvíztározó revital-
izálása: Az Országos Területfejlesztési Hivatal 90%-os
támogatásával valósul meg a tó revitalizálása. 2006.
évben a tervezett munkák 80%-a elkészült. 2007. év
közepéig kell a felújítást befejezni. A teljes költség
33.300.000 millió Ft lesz.
Szilárd útburkolat építése a Csalogány utcában: A Bács-
Kiskun Megyei Területfejlesztési Tanács támogatásával
valósult meg a fejlesztés. A támogatást a Tanács már
korábban odaítélte, de a szennyvízcsatorna építése miatt a

megvalósítást halasztottuk, hogy az új
utat ne kelljen felbontani. Az útépítés
összesen 5.400.000 Ft-ba került.
Útépítések Járáspusztán: A
Területfejlesztési Tanács Területi
kiegyenlítést szolgáló fejlesztési alap hoz-
zájárulásával tudtuk megépíttetni
Járáspusztán az Akácfa, a Bem, a Móra és
a Határ út egy szakaszán szilárd burkolatú
utat. A fejlesztés keretében itt 957 fm út
épült 17.600.000 Ft értékben.
III. II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola és Óvoda intézmény felújítása I.
ütem: A Dél-Alföldi Regionális
Fejlesztési Tanács segítségével felújítottuk a Nagymajori
út 17. szám alatt található régi iskola épületét. A felújítás
teljes körû volt. Költsége 37.500.000 Ft.
IV. Játszótér építése: Az önkormányzat lakossági
kezdeményezésre a Sákor-csatorna partján közterületi ját-
szóteret terveztetett. Az építési engedély megszerzése
után pályázatot nyújtottunk be az Ifjúsági
Minisztériumhoz. Támogatást nem kaptunk, így a lelkes
szülõi csoport által összegyûjtött adományokból, a
Vécsey Károly Általános Iskola támogatásával az önkor-
mányzat építette meg a játszóteret.  A teljes bekerülési
költség 5.477.000 Ft lett. A játszótér megfelel a jelenlegi
összes szabványnak, a használatbavételi engedély
kiadásához szükséges hitelesítés most van folyamatban.
V. Sportöltözõ építésének befejezése: A
sportöltözõ építésének befejezése már négy éve húzódott
amikor a Képviselõ-testület a befejezés mellett döntött.
Hiába pályáztunk, támogatást nem kaptunk, így a
fejlesztést saját erõbõl valósítottuk meg. A befejezés
20.000.000 Ft-ba került.
VI. Rendezési terv készítése: A Képviselõ-testület
döntésének megfelelõen új rendezési tervet készíttetünk.
Költsége: 9. 000. 000 Ft A tervkészítést a Megyei
Területfejlesztési Tanács támogatja. A támogatás üte-
mezve 2007 és 2008. években vehetõ igénybe. A tervezett
befejezési határidõ 2008. április hó. A tervkészítés még az
elején tart, de ettõl függetlenül, akinek ilyen jellegû
észrevétele vagy javaslata van, azt szívesen meghall-
gatjuk. Ha a javaslat elfogadásra kerül, akár a rendezési
tervbe beépítésre is kerülhet.
VII. Ivóvízminõség javító program: A Dél-alföldi
régió több mint 200 települése együttmûködési megál-
lapodást kötött ivóvízminõség javító program meg-
valósítására. Jelenleg szervezési és elõkészítõ munka
folyik. Megtörténtek az igényfelmérések, melyek a ter-
vezés alapját képezik. A terv megvalósítása érdekében a
régió már közvetlenül tud Uniós forrásokhoz jutni. A
2006. évi tevékenységhez az önkormányzat 1.200.000 Ft-
tal járult hozzá.
VIII. Vízmûfejlesztés: A 3. sz. ivóvízkút került
felújításra, melynek értéke 3.000.000 Ft volt.
IX. 2006. évben végzett jelentõsebb felújítási és
karbantartási munkák : A II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola és Óvoda intézménynél 1 db tanterem kialakítása
1.500.000 Ft, Zeneiskolának tantermek kialakítása
1.000.000 Ft, Mesevár óvodában tetõszerkezet felújítás:
1.200.000 Ft, Hétvégi orvosi ügyelet helyiségeinek
kialakítása 500.000 Ft, ÖNO felújítás 400.000 Ft
Az önkormányzat 2007-re tervezett költségvetése:
Solt Város Önkormányzat intézményeinek 2007. évi költ-
ségvetési fõ összege 2.798.290.000,-Ft. Az önkormányzat
bevételeinek 2007. évi tervezett összege 2.436.252.000,-
Ft, kiadások fõ összege 2.798.290.000,-Ft, folyószámla
hitele 98.000.000,-Ft, beruházási hitele pedig
264.038.000,-Ft.
Bevételeinkbõl iparûzési adó:150.200.000,-Ft, gépjár-
mûadó:   68.000.000,-Ft, bírság:  5.500.000,-Ft
Kiadásokból tervezet: Mûködési kiadások
1.056.076.000,-Ft, Beruházási kiadások 1.736.556.000,-
Ft, Beruházási hitel törlesztése 5.658.000,-Ft.
Az önkormányzatnak az intézmények mûködésében az
állami támogatásokon felül 2007. évben is jelentõs részt
kell vállalnia. Intézményeink tervezett mûködési kiadásai:
Vécsey Károly Általános Iskola: 193.049.000,-Ft, II.
Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Óvoda: 132.489.000,-
Ft, Mesevár Óvoda: 88.620.000,-Ft, Vécsey Károly
Mûvelõdési Ház és Könyvtár:   33.893.000,-Ft,
Alapszolgáltatási Központ: 44.667.000,-Ft,
Városüzemeltetési Intézmény: 123.490.000,-Ft,
Polgármesteri Hivatal: 292.762.000,- Ft.
2007-i évi fejlesztési és felújítási célkitûzéseinkrõl
Szennyvízcsatorna-hálózat építés: Solt: 1.160.120.000 Ft,
Dunatetétlen: 43.602.000 Ft

2/3-as belvíztározó revitalizálása: 2007. évben
elvégzendõ munkák értéke: 11.967.000 Ft
Településrendezési terv készítése: 2007. évi költsége:
3.798.000 Ft
Szélessávú Internet hálózat kiépítése: A Gazdasági és
Közlekedési Minisztériumhoz benyújtott pályázatunk
nyert. A szélessávú Internet hálózat kiépítésére
250.000.000 Ft támogatást kaptunk, melyet a BM Önerõ
Alapból sikerült újabb 50.000.000 Ft megtoldani. Jelenleg
a Támogatási Szerzõdés megkötéséhez szükséges elvi
építési engedély beszerzése zajlik. A hálózat három
funkciós, elsõdleges az Internet-hálózatra történõ csat-
lakozás biztosítása, másodlagosan alkalmas kábeltévé-
hálózat üzemeltetésére, a harmadik funkciója pedig tele-
fon-hálózat mûködtetése. Közbeszerzési eljárásom már a
kivitelezõt is kiválasztottuk a SAGEM Magyarország Kft.
lesz. Terveink szerint a hálózat ez év végére kiépül. A
költsége 334.000.000 Ft.
Árvíz okozta károk helyreállítása: 2006. év nyarán
pályázatot nyújtottunk be a Magyar Államkincstárhoz

támogatás elnyerésére az árvíz okozta károk helyreállítása
érdekében. Ez egyes szakaszok megerõsítését jelentette.
Ezek között kiemelt szerepet kapott a kalimajori üdülõ
mögötti rész rendbetétele. 14.800.000 Ft-ot igényeltünk.
2006. december 27-én kapott értesítés szerint 12.900.000
Ft támogatást kaptunk. A költségvetés szerinti munkák
végzése folyamatban van, a szerzõdés szerinti befejezési
határidõ 2007. február 15. Önrész nincs, a fejlesztés tehát
12.911.000 Ft értékû.
Útfelújítási munkák: A szennyvízcsatorna építési
munkáinál út rendbetételre nem kaptunk támogatást.
Ennek ellenére szeretnénk a fontosabb és legjobban
tönkrement utakat felújítani. Az elmúlt évben erre lehetett
pályázatot benyújtani, mely 2007. évre még nem lett kiír-
va. Eddig a 2006. évi feltételekkel számoltunk. A
feltételek igen szigorúak, melyeknek csak egyes utcák
felelnek meg: - a felújítás során csak külön jegyzékben
felsorolt munkanemeket támogatnak, - az utcának
tehermentesítõ szerepe van, - a tervezett mûszaki
megoldás gazdaságos, költségtakarékos, - gyûjtõútként
funkcionál, - hálózati szerepe van. Az anyagi lehetõség is
korlátozott. Az önrészt az OTP Bankkal kötött hitel
keretszerzõdésbõl biztosítjuk. Az erre fordítható költség
nem ismert, a 2006. évi alapján ez maximum összesen
100.000.000 Ft lehetett. A felújítási munkák elvégzéséhez
szükséges felmérések, tervek és költségvetések készítése
folyamatban van. Az is elõfordulhat, hogy egyes hosszabb
utcáknak csak egy-egy szakaszát tudjuk majd felújítani.
A tervek az alábbi utcákról készülnek: Révai Gy. u.
(részben), Hársfa u., Zrínyi Miklós u. Bethlen G. u. Fûzfa
u. I, Fûzfa u. II, Bokros u., Deák F. u. (részben), Nagy L.
u., Mátyás kir. u. (részben),  Búzás Ferenc u. (részben),
Bacsó Béla u,  Hajnal u.,  Málna u. (részben),  Sándor u.,
Hold u.,  Nap u.,  Vörösmarty u.,  Toldi M. u,  Róbert
Károly u. (részben),  Gábor Á. U,  Bartók Béla u.
(részben),  Széna u,  IV. Béla u., Horgász u.,  Szivárvány
u., Balassi u.,  Zöldfa u. (részben), Harmat u.
Kerékpárutak tervezése (Dunamenti): 2006 év végén
lehetõség nyílott arra, hogy az önkormányzatok pályáza-
tot nyújtsanak be az országos hálózatban is szereplõ
Dunamenti kerékpárutak tervezéséhez támogatás elny-
erésére. A Képviselõ-testület úgy döntött, hogy Harta
nagyközséggel közösen , Harta gesztorságával pályázatot
nyújt be. Ezért a 2007. évi költségvetésünkben a solti rész
tervezéséhez az önrészt biztosítjuk. 
Dél-alföldi régió ivóvízminõség-javító program tervezése
és  programkészítés: Hozzájárulásunk 2007. évre:
1.200.000 Ft (Lásd 2006. évi fejlesztések)
Tisztított szennyvíz Duna sodorvonalába történõ
bevezetésének tervezése: A szennyvíztisztító telepen
megtisztított szennyvíz befogadója az árapasztó csatorna.
Ebbe közvetlenül az 51. számú úti zsilipnél az árterületi
oldalon történik a bevezetés. A vízügyi hatóság ezt évek
óta kifogásolja. Kötelezte az önkormányzatot, hogy a
megtisztított szennyvizet a Duna sodorvonalába vezesse
be. A tervezést megrendeltük, melynek költsége 480.000
Ft.
Szennyvíztisztító telep mûtárgy felújítások: A szen-
nyvíztisztító telep mûtárgyainak felújítására,
ivóvízhálózat-bõvítésre, vízbázis védelemre, valamint
közkút kiépítésére a 2007. évben 9.300.000 Ft-ot fordí-
tunk. Ez közvetlenül a vízmû költségvetését terheli, de az
része az önkormányzati költségvetésnek.
Akadálymentesítés: Ebben az évben 2.000.000 Ft-ot ter-
vezünk akadálymentesítésre, pályázni is szeretnénk,
sajnos a tavalyi évben nem nyertünk támogatást.A
Polgármesteri Hivatalba történõ bejutást szeretnénk
elõsegíteni a mozgáskorlátozottak számára.
Nyírfa utca csapadékvíz elvezetése: Képviselõ-testület
korábban arról döntött, hogy a szennyvízcsatorna
építésével egy idõben megoldja a Nyírfa utcában a
csapadékvíz elvezetését. Ezt a munkát saját erõbõl
végeznénk el, melyre 600.000 Ft költséget tervezünk.
2. számú belvízgyûjtõ területe vízjogi létesítési engedé-
lyezési tervének elkészíttetése: A Fûzfa utca és
környezete mély fekvésû belvizes terület. Az itt lakók
azzal a kéréssel fordultak a Képviselõ-testülethez, hogy a
belvíztározó elkészülte után oldja meg a terület vízte-
lenítését. Ehhez komplex terv elkészítése és vízjogi
létesítési engedély megszerzése szükséges. Erre árajánla-
tot kértünk, a tervezés 1.100.000 Ft-ba kerülne.
Szennyvízcsatorna házi bekötésének elkészítése: Az
önkormányzat vállalta, hogy a lakókkal közösen kiépítteti
a telken belüli szennyvíz rácsatlakozásokat. A lakóknak
vállalniuk kell a földmunkát. A szennyvíz-csatornamû tár-
sulat a kivitelezõvel e munkára szerzõdést köt, melyhez az
önkormányzat 10.000.000 Ft-tal járul hozzá.
Orvosi ügyelettel kapcsolatban összefoglalóan elmondta,
hogy a pénteken kapott petíciót elküldte az Országos
Mentõszolgálatnak. Az orvosi ügyeleti rendszert a jogsz-
abályoknak megfelelõen át kellett alakítani. A régi rend-
szerre már korábban is csak ideiglenesen kaptuk meg a
mûködési engedélyt a ÁNTSZ-tõl. Õ hagyja jóvá az
orvosi ügyeletek engedélyeit. A soltit már nem engedé-
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lyezte. Harta-Solt-Dunaegyháza települések közösen
akarták megvalósítani, de sem az OMSZ sem az ÁNTSZ
nem engedte megvalósítani. Csak a Kalocsai kistérség
keretein belül lehetett megszervezni.  
Orvosi ügyelettel kapcsolatban sok volt a kérdés, bár min-
degyik a régi rendszer visszaállítását szerette volna.
Móder Károly szerint a régi ügyelet november 30-án
mûködött, utána megszûnt az és jött az új, errõl miért nem
tudtak róla korábban? Kérdezte azt is, hogy a Húgyó-tóra
költött 30 millió Ft pályázati pénz nem oldotta volna-e
meg az ügyeleti kérdést? Vitek Ibolya arról érdeklõdött,
hogy az ÁNTSZ milyen kritériumokkal ad engedélyt,
illetve, hogy a  gyerekekért nem jön ki a mentõ, gyereko-
rvosi ügyelet nincs? Fazekas László orvosi ügyeletnél
keményebb kiállást, tüntetést javasolt. Prikkel Sándorné
szerint az orvosi ügyeletre asszisztens kellene aki tele-
fonál a diszpécsernek. Szabóné Madár Margit
Dunavecsén miért van ügyelet? Probléma az is, hogy tele-
fonon kell hívni a diszpécsert, mert a telefonra sem elég a
pénz.
A polgármester válaszaiban elmondta, hogy a szegedi
mentõközpont az utolsó pillanatban kapta meg az engedé-
lyt, akkor küldték ki a tájékoztatót a lakosságnak, ami
nem volt teljesen megfelelõ, ezért az önkormányzat adott
hozzá kiegészítést. A pályázati pénzeket csak arra lehet
felhasználni, amire adják lehet, hogy nem a legfontosabb,
ráérne, de elõbb utóbb meg kell csinálni és most adnak rá
pénzt. Tehát a tó revitalizálására költött pénz nem segített
volna az ügyeleten, mert az nem pénz kérdése, hanem
jogszabályé és engedélyeké. Az ügyeletnél ez a legkisebb
rossz, még az Egészségügyi Minisztériummal is tárgyalt,
meg több mentõszolgálattal, de nem lehetett jobb
megoldást kialkudni a törvényi keretek között. Nem az
épület függvénye, az, hogy az ÁNTSZ nem ad rá
mûködési engedélyt, hanem OMSZ megállapodás is kell
hozzá, azt pedig nem köt a várossal a Mentõszolgálat.
Központi orvosi ügyelet feltétele: diszpécserszolgálat,
mentõautó, egy vonulós orvos gépkocsivezetõvel, egy
ambuláns orvos asszisztenssel. Ehhez a mi 8 orvosunk
nem elég, kötelezõen meghatározott idõ van, amennyit
ügyelhet egy orvos. A mentõszolgálat pedig nem köt csak
kistérséggel szerzõdést, így nem ad mentõt, sem a dis-
zpécserszolgálatot nem üzemelteti, így sok ponton nem
tudunk megfelelni a jogszabályoknak. Nem tüntetõs típus,
a probléma, ha jogszabályi keretek közé van szorítva
akkor tüntetéssel nem lehet tenni ellene. Máshogy kell
megoldani, nem azt kell bizonygatni, hogy nem jó, hanem
a megoldást kell megtalálni. A megállapodás szerint 3
hónap elteltével  felülvizsgálat lesz, ennek most jön el az
ideje. A tárgyalásokon Kalocsán 20 település volt jelen,
ahol a polgármesternek 1 szavazata volt. Harta és
Dunatetétlen polgármesterével küzdött az ügyeleti rendsz-
erünkért, hogy az a legjobban alakuljon, 3 polgármester
állt szemben a 17-tel. Hosszú viták után a többséget sik-
erült maga mellé állítani, hogy maradhasson a kivonulós
rendszer legalább Solton, pedig ezt a kistérség nem akar-
ta, mert így Solt javára egyenlõtlen a beteg-orvos eloszlási
rendszer. Ennél többet nem lehetett elérni, a jogszabály a
térségi feladattá alakított ügyeleti rendszert ösztönzi.
Egyébként javasolja a testületnek, hogy hozzanak létre
adhoc bizottságot, mely foglalkozik az ügyeleti rendszer-
rel, és keresi a jobb lehetõségeket, ha van. A háziorvosi
rendszer egyébként 8-16 óráig mûködik, ebben semmi
nem változott. Az idõ alatt nincs és korábban sem volt
ügyelet, akkor mindenkinek a saját háziorvosát kell keres-
ni. 16 -8-ig kell a központi ügyelet számát hívni. A beszél-
getésrõl magnófelvétel készül, probléma esetén ki lehet
vizsgáltatni konkrétan kit mivel, miért utasítottak el. Ha
pedig kiküldik a Solton tartózkodó vonulós orvost, neki
naplózni kell, hova megy, mikor, meddig maradt, miért
hívták, mivel kezelte a beteget. Egyébként Dunavecsén ott
a rendelõintézet és a mentõállomás, azért engedélyezték
ott az ügyeletet.
Gyermekorvosi ügyelet is van,
arra is kiterjed a szerzõdés tar-
talma, ki kell mennie, ha
indokolt.
Gönczi Mihályné azt panas-
zolta, hogy neki olyan orvosi
ügyelet kellene, ahol azonnal
jöjjön az orvos, egy-két perc
alatt, ha neki szüksége van rá.
Csapó László is az orvosi
ügyelettel kapcsolatban mond-
ta el a saját rossz tapasztalatát,
ami 10 éve történt, tehát akkor
sem volt a legjobb a rendszer.
Parnaki Istvánné a gyerekorvost kérte a polgármesteren
keresztül, hogy tartsa be a rendelési idõt.
Nyéki Attiláné is panaszolta, hogy az óvodás szülõk
máshová hordják a gyerekeket orvoshoz, nem Soltra.  
Gazsi József válaszkérése nélkül csak a véleményét
mondta el. Szerinte mindig az a kifogás, hogy csak kri-
tizálnak, nem javasolnak, ezért most javasol.

Számonkérte, hogy a Petõfi
Népében megjelent cikkben az
orvosi ügyelet elleni petíció
átadásánál hány képviselõ volt
ott és hány ül a testületben, a
többiek hol voltak. Elmondta,
hogy az egészségügy helyzete
gyalázatos, az itteni gyerekor-
vos helyett máshova hordják a
szülõk a gyerekeket Kalocsa,
Dunaföldvár, Bölcske orvosai-
hoz. 
Többször elmondta a pol-
gármester, hogy kéri a

lakosokat, hogy az ügyelettel kapcsolatos panaszaikkal
nyugodtan keressék meg, írják le, csak úgy lehet kivizs-

gáltatni az egyes eseteket, és a megfelelõ szerveknél
eljárást kezdeményezni. Nehezményezte, hogy
feltételezett megtorlást helyezett kilátásba az újság, amen-
nyiben bárki hozzá fordul panasszal. Elmondta, eddig sem
és ezután sem származik senkinek hátránya abból, ha
hozzá fordul a panaszaival.
Üdvözölte a hallgatóság soraiban a gyógyszertárra kiírt
pályázat nyertesét, Müller Henriknét, gratulált neki,
elmondta, bízik benne, hogy megoldódott a gyógyszertár
ügye. Nem lehet már Dunaföldvárra sem menni ügyeletes
gyógyszertárhoz, csak Dunaújvárosba. Bár korábban
kérték a hosszabb nyitva tartást a Mozol úrtól, de nem tel-
jesítette a kérést. Remélhetõleg most ezzel sem lesz prob-
léma. Müllerné hosszabb nyitva tartást, szombat délelõtti
nyitva tartást ígért, ami persze igény szerint változhat.
Többen panaszkodtak a szemetelésre, szemétszállításra. A
polgármester elmondta, tavasszal elszállítják a szemetet, a
legtöbb ismert helyrõl, de kéri a lakosságot, hogy egyrészt
szóljon, ha valahol szeméthalmot lát, másrészt pedig, ha a
szemetelõrõl tudja ki volt, hiszen csak így lehet gátat
szabni az illegális szemetelésnek. Állampolgári fegyelem
a legfontosabb ennek visszaszorítására. 
Szabóné Madár Margit a szemétszállítás rendszerét
kifogásolta, kevesebb hetet akar fizetni. A polgármester
elmondta a szemétszállításnál a lakók állnak szerzõdésben
a Saubermarcher Kft-vel. Az önkormányzat adja a ked-
vezményrendszert, nem a közszolgáltató cég. A hivatal-
hoz lehet fordulni ezek igénybevételéhez, ha valaki jogo-
sult rá. 
Szabó Gyuláné szerint, amíg az emberek kidobálják a
szemetet, nincs az a polgármester, aki rendbe teszi, régen
nem szemeteltek az emberek, de sem a szemétkérdés, sem
az ügyeleti rendszer ilyen módon történt alakulása nem a
polgármester hibája, hanem a társadalomé.
Baloghné szerint az 52-esre kukákat kell kihelyezni,
hátha akkor nem dobálják szét a szemetet.
A fontosabb helyeket takarítja az önkormányzat, de min-
denhová nem lehet szemetest rakni, akkor is eldobálják.
Gazsi József elmondása szerint szemét van kunhalomban,
nagy gödörben, kopaszhalmi gödörben, pásztorgödörben,
régi katolikus temetõnél, azt is tudja ki vitte oda, azokat
kellene megbüntetni, tudja, hogy nem a képviselõk viszik
oda, de lehetne jobban ráhatásuk.
Csapó László a Csárda utca rendbetételére kérdezett rá, a
polgármester nem ígéri, egyenlõre nem tudja mikor kerül
rá sor. Hiányolta a gyalogátkelõhelyet is az 52-es úton, ezt
megvizsgálják, mert a közútkezelõ a felújításkor
készítette volna el, ez elmaradt.
Magony Mónika a Kazinczy utca bozótosának
kitakarítását kérte, tavasszal ki lesz takarítva, biztosan,
tervbe van véve. Szeretné, ha az önkormányzat új
buszmegállót helyezne ki a Kórház-telepen lévõ megálló-
ba, mert a régi alumínium már teljesen tönkrement. A
buszmegállók felújítása és kicserélése a
Városüzemeltetési Intézmény közremûködésével
tavasszal megtörténik. A gazos területeket az intézmény
kitakarítja.
Szabó Gáspárné a Nagymajori úton lévõ rossz járdára
panaszkodott, valamint az átjárónál megvalósítandó
közlekedési lámpáról kérdezett. Ígéretet kapott, a járdát
megnézik, a lámpa ötletét nem vetették el terveztetés alatt
van, ha az 52-est felújítják, akkor lehet róla szó, de az
államé az út, csak akkor lehet megcsinálni, ha a felújítás
elkészül.
Többen bírálták a Helyi Tükör címû kiadványt, a pol-
gármester ezzel kapcsolatban nem foglalt állást, azt java-
solta, hogy a szerkesztõséghez forduljanak,
véleményükkel, panaszukkal. A szerkesztõség tagjai fel is
szólaltak válaszul.
Csapó László bírálta a Helyi Tükröt, mert megosztja a
várost, õ nem kéri, hogy bedobják. Rosszul érinti hogy
sárral dobálják egymást az emberek, véleménye szerint
tiszteletben kell tartani a másik véleményét, mindenkinek
lehet más véleménye, miért kell ezt tenni, amit az újságba
csinálnak. Tanulságul elmesélte azt a történetet, mikor a
korábbi polgármester az utcájukban járva megkérdezte,
mit szeretne az utca, elmondták, ott a helyszínen
megígérte, hogy meg lesz, aztán testületi ülésen ellenük
szavazott.
Fazekas László a Helyi Tükör c. lapot ért vádat visszau-
tasította, mondván õ sem kéri a többi szóróanyagot, mégis
bedobják. Nyéki Attiláné pedig hozzátette, szokjanak
hozzá az emberek, hogy két újság van, ha nem tetszik,
nem kell elolvasni.
Vitek Ibolya a csatornázási
pótmunkánál felmerült 160 M
Ft-ról érdeklõdött.
Felmérés során derült ki, hogy
túl magas a talajvíz. A plusz
költség minden pályázónál
felmerült volna, mert azonos
mûszaki tartalommal készül-
tek a pályázatok és ez nem
szerepelt benne. Nem kell
kifizetni, ha nem veszik
igénybe pótmunkát. Erre is
van állami támogatás. A
lakosságot nem érinti.
Paréj Bálint: Ki ellenõrzi a csatornázást, a bekötéseket
hol lehet egyeztetni, és az építésügyi hatóság ellenõrzi-e a
szennyvízaknák leszigetelését, fõképp a Szõlõhegyen? A
válaszban elhangzott a csatorna munkálatokat három fõ
ellenõrzi, Szabó Imre László az önkormányzat, Hakstol
Imre a Víz-és Szennyvíztisztító Mû és a mûszaki ellenõr a
kivitelezõ részérõl. Kéri a lakosságot, hogy problémás
esetekben keressék fel a hivatalban a Szabó Imre Lászlót,
illetve jelezzék az önkormányzatnak, hiszen a legked-
vezõbb módot fogják megkeresni a probléma megoldása
érdekében. A szennyvízcsatorna csonk elhelyezési
helyének megjelölése a tulajdonos beleegyezésével

történik, egyeztetés céljából keressék meg a szakem-
bereket. A nem megfelelõen kiépített szennyvízaknákat a
Szõlõhegyen nehéz ellenõrizni, de aki ilyet észlel, kérte,
hogy jelezze.
Szabó Gyulánénak az volt a kérdése, hogy a szennyvízc-
satorna hálózat kiépítésének korábbi szakaszaiban miért
volt kevesebb a lakosonkénti hozzájárulás összege, mint
most. A Bacsó Béla utca a csatornázási munkák
megkezdésével nagyon rossz állapotba került, helyre
fogják-e állítani az utat. A csatornázási hozzájárulás kapc-
sán elmondta, hogy az önkormányzat megpróbálta a
lehetõ legkedvezõbb finanszírozást kidolgozni. Sajnos a
korábbi pályázati források megszûntek, az önkormányzat
így is átvállalta a lakosság szerzõdéskötési és számlany-
itási költségeit. Az utcák felújításával kapcsolatban türel-
met kért a lakosságtól, elmondta, hogy a csatornázási
folyamatok befejezését követõen igyekeznek az utcákat
helyreállítani
Vitek József szerint a Solt Tv azért nem mûködik, mert a
nyilvánosság kizárható, és ez a polgármester érdeke. A
polgármester elmondta, a két cég között, nem tudni mi
történt, ami miatt nem üzemelhet a Solt Tv Tvnetwork
hálózatán, ezt talán a tulajdonosoktól kellene
megkérdezni. Nem õ ad csatornát, és nem õ dönti el, miért
legyen, vagy ne legyen egy csatorna sugározható, nem õ a
szolgáltató. 
Lang Péter azt kifogásolta,
hogy említette, a polgármester
korábban is, hogy kért a
Tvnetworktõl csatornát a
város számára, de az nem a
Solt Tv volt. A polgármester
elmondta, hogy a Solt Tv és a
Tvnetwork vitájába õ nem tud
és nem is akar beleszólni, õ
ettõl függetlenül kért egy
csatornát városi tv-nek. Az,
hogy késõbb ki üzemelteti ezt
a városi csatornát, a Lang
Péter, vagy más, az majd kiderül, ha megkapjuk a
csatornát, de erre sincs egyenlõre pozitív kilátás a céggel.
Joó Lajosné ronggyal fûtés ellen emelt szót, szerinte a
kéményeket kell figyelni, hogy meglássák ki tüzel azzal.
A hivatal jelzést kapott erre vonatkozólag, az
ellenõrzéskor derült ki, hogy az utcában több szabályta-
lanság volt,  így több embert kellett bírságolni. Megoldás
ezeknek a rongyoknak az ártalmatlanítása lenne.
Jónás Benjáminné a Járáspusztán elkészült utat köszönte
meg a testületnek, valamint azt kérte, hogy bolt is jó
lenne, ha mûködne, korábban volt az Áfészé, de bezárt,
akár mozgó bolt is megfelelõ lenne. A polgármester
elmondta már beszélt az Áfész vezetéssel, nem kívánnak
mozgót nyitni, a korábbit eladták, azt az új tulajdonos
zárta be.
Szabó Gyuláné azt kérte, hogy Kissolton gyorsjáratos
buszok álljanak meg. Ezt intézze el a Volántársaságokkal
az önkormányzat. Korábban már volt erre
kezdeményezés, de a busztársaságok mindig a kis
utasszámra hivatkozva elutasították a kérést. Most újra
fogják akkor próbálni, hátha idõközben változott a hoz-
záállás.
Magony Mónika munkahelyteremtéssel kapcsolatban
kérdezte, korábban szó volt róla, hogy egy kecskeméti
kábeleket gyártó cég Soltra jön le munkalehetõséggel. Ez
ügyben tárgyalások folytak, a cég képviselõi a helyszínt is
megtekintették, voltak ígéretek a cég részérõl, de végül
nem indították itt el a vállalkozást.
Gazsi József örömét fejezte ki az sportpálya épület
felújítása, futballpálya elkészülte miatt, de jobb lett volna
társadalmi munkában elkészíteni, mint ekkora
összegekért.
Dávid Imréné megköszönte a testületi tagoknak a
tájékoztatókat, és, hogy Kissolton is volt közmeghall-
gatás.
Pejner Károly kifogásolta, hogy 3000 Ft-os adó-
tartózásért 15000 Ft büntetést kapott, valamint, hogy idén
olyanok kaptak fát, akik nem szorultak rá. A polgármester
elmondta, hogy az adótartozásra elõbb több felszólítást
küld ki a hivatal, be lehet jönni, megbeszélni, hogyan
tudja kifizetni, de ha nem teszi, akkor végrehajtóhoz kerül
az ügy, akinek már nem csak a tartozást, hanem a végre-
hajtási díjat is ki kell fizetni. Fát az idén senkinek nem
osztottak, mert nem volt. Egyébként pedig javasolta, hogy
forduljon a hivatal szociális ügyintézõjéhez, aki minden-
ben a segítségére lesz, megnézik milyen ellátási, támo-
gatási formát tud igénybe venni.
Fazekas László kis nyugdíjas panaszosok nevében kérte
számon, hogy hogyan lehetséges, hogy nyáron felszólítot-
ták õket, hogy gazos a föld, fizessenek érte bírságot. A
földterületet rendbe tették, majd késõbb értesítették õket,
hogy tekintsék a levelet tárgytalannak, mert eltörölték a

bírságot. Ennek nagyon örültek, mert a föld ki volt adva
mûvelésre, õk már nem akarták csinálni, de a bírságot
nem tudták volna kifizetni. Ekkor újabb levél érkezett,
hogy mégis ki kell a 40 ezer Ft-os bírságot fizetni. A pol-
gármester elmondta, észlelésre történt a felszólítás, fel-
szólítás után, ha rendbe tették a földet, akkor
méltányosságból törölték a bírságot, pont azért mert
néhányan nem tudták volna kifizetni. Ám eközben megyei
felülvizsgálat is történt, mûholdas felmérés alapján állapí-
tották meg a gazos területeket,
és õk nem voltak méltányosak
és bírságoltak.  8-9 esetben
történt, és igen sajnálatosnak
tartja, hogy a megyénél nem
voltak megértõek.
Jobbágyné a telepi óvoda
bezárása ellen emelte fel a
szavát, valamint a Katona J.
utcai tuják kivágását kérte. A
tuják ügyét megvizsgálják,
csak nehogy olyan legyen,
mint a fekvõrendõr korábban,
hogy elõször kérték, hogy
legyen, aztán elbontatták. Az
óvoda nem ügy, aznap délután döntött úgy a testület, hogy
marad, bár a lenti félgõzzel megy, így nem költség-
takarékos megoldás, de egyenlõre nem kerül bezárásra.
Sütöri József szerint Petõfi-telep mostohán van kezelve,
nincs lámpa, rosszak az utak, nincs járda. Polgármester
emlékeztette, hogy a korábbi kérések közül sokat tel-
jesítettek: sportpálya háló, világítás, sok kérés volt a Duna
utcában az út elkészítésére, akkor azt mondták nem kell
járda, csak út legyen, most a járdát kérik számon. Idõvel
elkészül a járda is, de vannak még utcák, ahol az út is
probléma, azok kerülnek elõbb sorba.
Nagy Antalné tavaly táblát kért az Ady Endre utcához,
most a másik oldalra is szeretni, hogy ne járjanak be a
teherautók. Valamint a kátyút szeretné megjavíttatni az
utcában. Ennek kivizsgálására ígéretet kapott.
Hampó Zsuzsa: Szerint nem jó a közbiztonság Solton,
pincéjüket feltörték, de a rendõrség nem nagyon foglalko-
zott vele, mondták, hogy ellenõrzik, meg utána néznek, de
véleménye szerint nem tettek semmit ez ügyben. Solton a
közbiztonság jó, rendõrség, polgárõrség jól mûködik,
100%-os biztonság sehol nincs, minden ügyet köte-
lességük nyomozni. 
Molnár András kifogásolta, hogy a vágóhíd túl közel van
a házakhoz, miért engedi a testület, írtak be panaszt is. A
vágóhíd, rendezési terv szerint lett engedélyezve, arra
kapott engedélyt, akkor jogszerû volt, érvényes engedé-
lyekkel. Ha most megakadályoznák a mûködését, akkor
beperelhetné az önkormányzatot. Sajnos  korábban a ren-
dezési terv úgy lett megállapítva, hogy szabályosan
építkezett. A testület február 15-én tárgyalja a beadott
panaszt.   
Problémája volt az is, hogy felszántják a dûlõutakat, és
nem lehet rendesen közlekedni. Sajnos a földútra már
nincs pénz, pályázaton nem tudnak részt venni, ezt  a
gazdáknak a felelõsségérzetük alapján kellene megoldani,
hogy ne szántsák be az utakat.
Szondi Miklós kissolti kerékpár út állapotát jelezte, a fák
gyökerei tönkreteszik a betont, nehezebb menni rajta, A
kerékpárútra rövidesen pályázat lesz lesz kiírva,
szeretnénk részt venni, mindenképpen meg kell oldania a
javítását.
Romsicsné Hajda Kornélia szintén a kerékpárút rossz
állapotát kifogásolta, valamint, hogy a kamionok közel
jönnek a bicikliúthoz. Érdeklõdött, hogy miért nincs
Solton letelepedési támogatás. 
Önkormányzatnak egyenlõre nincs rendelete letelepedési
támogatásra. 
Görgényi Istvánné a temetõ vasárnapi  nyitva tartásának
intézését köszönte meg. 
Móder Károlyné kifogásolta, hogy mitõl város Solt, most
rossz az ügyeleti rendszer, a bölcsõde is megszûnt. A
bölcsõde még 1990. elõtt szûnt meg. 
Molnár Gábor többek között szintén a vágóhíd ellen
emelte fel a szavát, valamint kifogásolta, hogy a testület
bizottságai ritkán ülnek össze. Megemlítette, hogy szer-
inte a Városüzemeltetési Intézményre nincs szükség, csak
viszi a pénzt. Kifogásolta, hogy  a hivatal elé beállnak az
autók és nem lehet megközelíteni. A válaszban elhang-
zott, hogy a testület és a bizottságok is szükség szerint
üléseznek, sûrûbben is, mint korábban, ha rendkívüli eset
van, akkor azonnal összehívásra kerülnek. A vágóhíddal
kapcsolatban a testület február 15-én ül össze. Egyébként
pedig kérte, hogy a többi kérdésre írásban válaszolhasson.
Miskolczi József megköszönte a polgármester és a
testület munkáját, hogy szépül, fejlõdik a város. 

Dr. Kovács Katalin

NYITVA TARTÁS:
hétfõ - péntek 7.30 - 17.00 szombat 8.00 - 12.00
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TESTÜLETI ÜLÉS 2007. február 6.
* Rátz Péter, a Kiskuntérségi Kft. (1012 Budapest, Attila
út 2.) ügyvezetõje 2007. január 9. napján kelt levelében
- Solt Város autóbusszal végzett helyi tömegkö-
zlekedése vonatkozásában - a viteldíjak módosítását
indítványozta. Javaslatát azzal indokolta, hogy az
utazóközönség visszajelzései alapján sikerült optimal-
izálni a menetrendet, valamint a régi, magas
üzemeltetési költséggel bíró autóbusz egy jobb mûszaki
állapotban lévõ, alacsonyabb fogyasztású gépjármûre
lett lecserélve. Mindezen költségmegtakarítások
lehetõvé teszik, hogy a Kft. alacsonyabb viteldíjak mel-
lett is biztosítani tudja a közszolgáltatás ellátását.
Kiegészítésül elmondta, a szolgáltató többek között
lakossági kérésnek is eleget téve kíván csökkenteni a
díjakon, mivel a Kunság Volán ennél kedvezõbb viteldí-
jak alapján szállítja az utasokat.
A Kiskuntérségi Kft. járatain történõ helyi utazásért
fizetendõ díjak az alábbiak szerint alakulnak, mely az
utasbiztosítást is tartalmazza:
1. az egy utazásra érvényes menetjegy ára 98,- Ft,
2. a teljes áru havi bérletjegy ára 2422,- Ft, 
3. a kedvezményes tanuló, nyugdíjas havi bérlet ára

662,- Ft. 
A Kiskuntérségi Kft. járataira vonatkozó helyi utazásért
fizetendõ díjak 2007. március 1. napjától érvényesek.

* A testület a 241/2006. (XII. 07.) számú határozatával
elfogadta  2007. évi költségvetési koncepcióját. Ebben
az általa fenntartott intézmények mûködtetésével kapc-
solatban az alábbi elvet határozta meg:
"A részben önállóan gazdálkodó önkormányzati
intézmények szerkezeti felépítésének felülvizsgálata,
gazdaságossági szempontok figyelembe vételével
történõ átszervezése."
Solt városban a gyermekek, a lakosság számához vis-
zonyítva sok kis oktatási, kulturális intézmény mûködik.
Több szakértõi vizsgálat is készült az elmúlt években,
ezek a lehetséges takarékossági intézkedések közül a kis
intézmények összevonását javasolják. Egyik lehetõség
a Vécsey Károly Általános Iskola és
Mûvészetoktatási Intézmény, valamint a Mesevár
Óvoda összevonása közös igazgatású többcélú
intézménnyé. Meggondolandó a Szilfa Tagóvoda
további sorsa, hiszen a gyermekek létszámának
csökkenésével a 2006/2007. nevelési évben már csak
egy összevont csoporttal, 16-os gyermeklétszámmal
mûködött 2 óvónõvel és 2 dajkával.
Az elõzõ önkormányzati  ciklusban az Oktatási
Kulturális Ifjúsági és Sportbizottság már tett javaslatot a
Szilfa Tagóvoda megszüntetésére, és a Mesevár Óvodá-
ba való integrálására. 
Solt Város Önkormányzat Képviselõ-testülete úgy
döntött, hogy a Vécsey Károly Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény, valamint a
Mesevár Óvoda nem kerül összevonásra, továbbra is
külön oktatási intézményként folytatja mûködését.

* Solt Város Önkormányzat kizárólagos tulajdonát
képezi a 6320 Solt, Béke tér 6. szám alatti, 305/1 hrsz.-
on nyilvántartott, 608 m2 alapterületû, gyógyszertár
megnevezésû ingatlan. A felépítmény teljes földszinti
része gyógyszertár céljára kialakított, de használaton
kívül álló egység, a felépítmény emeleti részét pedig két
önálló, külön megközelíthetõ lakás képezi. Solt Város
Önkormányzata az ingatlan földszinti részén elhe-
lyezkedõ, egykoron gyógyszertár céljára kialakított
helyiségben a jövõben gyógyszertárat kíván üzemeltet-
ni, ennek elõfeltétele azonban a Magyar Gyógyszerész
Kamara által a közforgalmú gyógyszertár mûködtetésére
kiírt pályázatnak gyógyszerész által történõ elnyerése.
Solt Város Önkormányzata elõszerzõdést kötött Müller
Henriknével a fenti ingatlanrész (tehát az ingatlannak a
gyógyszertárként kialakított és hasznosított egysége)
bérletére és adás-vételére vonatkozóan. A szerzõdõ
felek kötelezettséget vállaltak arra vonatkozóan, hogy
amennyiben Müller Henrikné a Magyar Gyógyszerész
Kamara által kiírt pályázatot elnyeri, úgy az ingat-
lanrészre vonatkozó végleges bérleti szerzõdést a
pályázat eredményének kihirdetését követõ 15
munkanapon belül megkötik. Az ingatlanrész bérleti
ideje a pályázat elnyerésének napjától kezdõdik és 5
éves idõtartamra szól. A szerzõdés 8. pontja értelmében
a bérlõ köteles az 5 évben meghatározott bérleti idõ
lejárta elõtt megvásárolni a bérelt ingatlanrészt.  
A kamara Müller Henrikné gyógyszerész részére, 2006.
november 24. napján kelt, H-22/2003. számú határoza-
tában személyes gyógyszertár mûködtetési jogot
engedélyezett.
Müller Henrikné részérõl 2007. január 18. napján
írásbeli vételi ajánlat érkezett a 305/1 helyrajzi
számú ingatlan (gyógyszertár céljára kialakított
helyiség és a lakások) tárgyában. A felajánlott vételár
30.000.000,- Ft + ÁFA, mely összeget ajánlattevõ 2007.
március hónapban kíván teljesíteni.
Solt Város Önkormányzat megbízásából Helfrich
Salamon okleveles építõmérnök, igazságügyi és építésü-
gyi szakértõ szakvéleményt készített a 305/1 helyrajzi
számú ingatlan vonatkozásában, ez alapján a testület úgy
döntött, hogy  az önkormányzat tulajdonában lévõ 6320
Solt, Béke tér 6. szám alatti, 305/1 hrsz., gyógyszertár
és két lakás ingatlanát adja el Müller Henrikné 6300
Kalocsa, Barack u. 1. szám alatti lakos tulajdonába a

következõ feltételekkel:
" a gyógyszertár ingatlanrész (földszint) vételára
18.700.000 Ft + 20 % ÁFA, azaz 22.440.000 Ft
" emeleti lakások vételára egyenként nettó 6.000.000 Ft,
összesen nettó 12.000.000 Ft
" vevõ a teljes vételárat legkésõbb 2007. március 31.
napjáig köteles megfizetni, a teljes vételár megfizetéséig
az ingatlan nyilvántartásban a tulajdonjogot fenntartás-
sal kell bejegyeztetni
Az önkormányzat köteles gondoskodni arról, hogy az
ingatlannyilvántartásban a tulajdoni lap III/1. sorszám
alatt bejegyzett, a Környezetgazdálkodási Intézetet illetõ
jelzálogjog törlésre kerüljön.

TESTÜLETI ÜLÉS 2007. február 15.
A polgármester tájékoztatójában elmondta, hogy a
korábban felmerült elképzelés, mely szerint Solt a
környékbeli településekkel együtt kistérséget alakí-
tana, most újra felmerülhet. Jelenleg több helyen folyik
a kistérségek átszervezõdése, ezért Solt is újra meg-
próbálhatná ezt a lehetõséget, hogy kedvezõbb pénzügyi
helyzetbe kerüljön.
Szóba került, hogy a Kalocsai Tûzoltóság, Solton kihe-
lyezett egységet mûködtetne a solti Önkéntes
Tûzoltóegylet mellett.
Ezeket a lehetõségeket felvetve kérte, hogy a képviselõk
gondolkodjanak el rajta, és a késõbbiekben beszéljék
meg.
Az orvosi ügyelettel kapcsolatban a lehetõségek
megvizsgálására, esetleges változás kidolgozására a
testület megbízta az Egészségügyi és Szociális
Bizottságot, Kalmár Pál képviselõvel kiegészítve.

* A Vécsey Károly Általános Iskola és a II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola igazgatóival egyeztetve a
képviselõ-testület a beiratkozásra vonatkozóan a
következõ idõpontokat fogadta el:
Vécsey Károly Általános Iskola: 2007. március 26.
napjától 2007. március 29. napjáig
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola: 2007. március 29.
30. napja
A közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi
LXXIX. tv. 24.§ (3.) bekezdése kimondja:" A gyermek
abban az évben, amelyben az ötödik életévét betölti, a
nevelési év kezdõ napjától napi négy órát köteles óvodai
nevelésben részt venni."
A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Óvoda,
valamint a Mesevár Óvoda vezetõjével történt
egyeztetés alapján az óvodai jelentkezés idejét az aláb-
biak szerint határozták meg::
2007. március 26. napjától 2007. március 30. napjáig

* A Képviselõ-testület 2006. december 7-i ülésén úgy
döntött, hogy a Kecskeméti út és a Bocskai utca
sarkánál lévõ 1755 hrsz. ingatlan rendeltetésérõl
készüljön újabb elõterjesztés, mely a
Környezetvédelmi és Városrendezési Bizottság állás-
foglalásával kerüljön benyújtásra. Határidõként a
februári testületi ülés lett kijelölve.
Elsõ feladat a terület funkciójának eldöntése: A telek
még fel nem töltött része marad a vízgyûjtõ, mely
kiegészítésre kerülne a kerékpárúttal párhuzamos jelen-
tõsebb méretû árokkal. Így a vízgyûjtõ kb. egy telek
nagyságú lenne, 1000-1200 m2 felülettel. Ez esetben ezt
a részt kell csak visszavásárolni. Ha a visszavásárlás
nem lehetséges, az ingatlanrészt ki kell sajátítani.
Természetesen ez esetben is szükséges a vízállásos rész
rehabilitációja. 
Solt Város Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága és
Környezetvédelmi és Városrendezési Bizottsága
javasolja a képviselõ-testületnek, hogy az önkor-
mányzat az 1755 hrsz. ingatlan még fel nem töltött
részét, valamint a kerékpárúttal párhuzamos sávot
bel- és csapadékvíz tározó, illetve vízelvezetõ árok
céljára vásárolja meg. A testület ezt a megoldást elfo-
gadta.

* Baracsi Lajos 6320 Solt, Õsz u. 59. szám alatti lakos
bérli az önkormányzat tulajdonában lévõ 2364 hrsz.,
1669 m2 területet. A bérleti szerzõdése lejárt. Kéri,
amennyiben az lehetséges megvásárolná ezt az ingat-
lant, valamint a mellette található 4001/21 hrsz., 177 m2
kertet is. Ha a megvásárlás nem lehetséges, akkor mind-
két ingatlanra bérleti szerzõdést kötne.
Mindkét ingatlan az 52. számú fõút és az Õsz utca
keresztezõdésénél található, közvetlenül a benzinkút
bejáratánál. Az ingatlanok bérbeadás útján történõ
hasznosítása javasolható mindaddig, míg az ingatlanok
funkciójának felülvizsgálata nem történik meg. Többek
között az új rendezési tervnek ez is feladata. A
Képviselõ-testület úgy döntött az önkormányzat tulaj-
donában lévõ 2364 és 4001/21 hrsz. ingatlanokat az
önkormányzat továbbra is bérbeadás útján hasznosít-
ja. Bérlõnek kijelöli Baracsi Lajos 6320 Solt, Õsz u.
59. szám alatti lakost.

* A Solti Kulturális Polgári Alapítvány kuratóri-
umának elnöke, Barta Ferenc Úr azzal a kérelemmel
fordult a Képviselõ-testülethez, hogy az alapítvány
bérbe venné az önkormányzat tulajdonában lévõ 1855
hrsz. vízállásos területet. Ezt a környéken lakók Laki-
tónak nevezik. 
A kérelmet azzal indokolják, hogy szeretnének a belvíz
és csapadékvíz elvezetésének megoldásához a tó fen-

ntartásával hozzájárulni. A tó környezetét rendeznék,
fásítanák. A bérbeadást 25 évre kérik, térítésmentesen.
Képviselõ-testület az önkormányzat tulajdonában lévõ,
1855 hrsz. vízállásos területet (Laki-tavat) a Solti
Kulturális Polgári Alapítványnak 25 évre térítésmente-
sen használatba adja. A használati jogot az ingatlan-
nyilvántartásba be kell jegyeztetni. A Solti Kulturális
Polgári Alapítvány köteles a területet jó gazda módjára
rendben tartani. 

* A magas belvíz miatt az önkormányzat 2006. év
februárjában és márciusában védekezésre kényszerült. A
legtöbb és legnagyobb probléma a 2. vízgyûjtõ
körzetben volt. Veszélyes helyzet alakult ki a Fûzfa, a
Zrínyi, a Hattyú és a Zöldfa utcákban. A Zrínyi és a
Hattyú utcákból új árok nyitásával gravitációs úton
vezettük le a belvizet a Sákor-csatornába. Ehhez igénybe
kellett venni a Hattyú u. 23. szám alatti ingatlan egy
részét, melynek tulajdonosa Baracsi László. Az igény-
bevételrõl elkészült a változási vázrajz, melyet a hatóság
is jóváhagyott. A vázrajz szerint árok céljára 331 m2
területet vettünk igénybe a 3072/8 hrsz., 1437 m2
területû magánterületbõl. Szükséges az önkormányzat-
nak, hogy az újonnan kialakított 3072/18 hrsz., árok
mûvelési ágú, 331 m2 területet megvásárolja. A tulaj-
donossal történt elõzetes egyeztetések után tájékoztatom
a Bizottságokat, hogy az önkormányzat részére a tulaj-
donos a földrészletet eladja 500 Ft/m2 áron. Így a vételár
165.500 Ft.
A testület ezért a Hattyú u. 23. szám alatti, 3072/8
hrsz., 1437 m2 területû ingatlanból újonnan kialakí-
tott 3072/18 hrsz., árok mûvelési ágú 331 m2 területû
ingatlant megvásárolja Baracsi László tulajdonostól.
Az ingatlan vételára 165.500 Ft.

* Beregszászi Mihály azzal a kéréssel fordult a
képviselõ-testülethez, hogy szeretné megvásárolni az
önkormányzat tulajdonában lévõ 13050 és 13052
hrsz. összesen 6634 m2 területû 7,67 AK értékû
területeket. Elmondja, hogy ezeket a területeket éde-
sanyja bérli és a bérleti szerzõdés 2006. december 31-én
lejárt. 25 Ft/m2 vételi ajánlatot is adott. A vételárat
2007. október 31-ig fizetné meg három részletben. Az
önkormányzat ezen a külterületi részen már több ingat-
lant eladott, ezen ingatlanok eladása is javasolható. A
megajánlott vételár tisztességes.
Az önkormányzat tulajdonában lévõ 13050 hrsz., 4380
m2 területû és a 13052 hrsz., 2254 m2 területû ingat-
lanokat elidegenítésre kijelölték. Az ingatlan vételárá-
nak megállapításához szükséges független ingatlanfor-
galmi szakértõ értékbecslése. Az értékbecslés díját a
vevõre át kell hárítani. A vevõvel a vételárat meg kell
ismertetni és nyilatkoztatni kell arról, hogy azt vállalja e
vagy sem. Ha a vevõ vállalja a vételár megfizetését a
Képviselõ-testület felé az elõterjesztés elkészíthetõ.

* Borbély István dunavecsei lakos azzal a kéréssel for-
dult a Képviselõ-testülethez, hogy az önkormányzat
tulajdonában lévõ 2840/52 hrsz., 3342 m2 területû,
szántó mûvelési ágú, valamint a 03/19 hrsz., 2129 m2
területû, 3,87 AK értékû szántó ingatlanokat
szeretné megvásárolni. A 2840/52 hrsz. ingatlan a
Csárda utcában bal oldalon található. Beépítésre szánt
terület, melyen sorház építés vagy családi házas építés
lehetséges. A mezõgazdasági mûvelés csak ideiglenes
hasznosítás. Ha eladás szóba jöhet, az ingatlant meg kell
osztani, mert itt trafó állomás található és az csak
közterületen lehet. A másik ingatlan a Torony utcától
északra található, mely párhuzamos a belterületi határ-
ral. A SOL-T-ERV Kft. telephelyének északi határával
szomszédos. Ez az ingatlan korábban földcserével került
az önkormányzat tulajdonába.
A testületet, a  2840/52 hrsz., 3342 m2 területû, szántó
mûvelési ágú, valamint a 03/19 hrsz., 2129 m2 területû,
3,87 AK értékû szántó ingatlanait nem adja el, azokat
továbbra is ideiglenes jelleggel bérbeadás útján
hasznosítja.

* A Képviselõ-testület korábbi döntésének megfelelõen
az önkormányzati tulajdonban lévõ és mezõgazdasá-
gi mûvelésre alkalmas területeket bérbeadás útján
kell hasznosítani.
Az elõírás szerint a szerzõdések 5 évre szólhatnak.
Több szerzõdés lejárt és a bérlõk kérik a szerzõdés
érvényességének meghosszabbítását vagy új
szerzõdés kötését. 
Az alábbi bérleti szerzõdések kerültek megkötésre.
Beregszászi István, Maráczi József, Gortva Józsefné,
Molnár István, Gortva Lászlóné, Nagy Imréné,
Kácsor József, Fodor Gábor, Szabó Imre László,
Tóth Mihály  részére adott bérbe ingatlant az önkor-
mányzat.

* A Képviselõ-testület 2006. december 7-i ülésén tár-
gyalta a Fûzfa utcai lakók kérelmét az utca belvíz és
csapadékvíz elvezetésével kapcsolatban. A testület
260/2006. számú határozatával úgy döntött, hogy a régi
belvízrendezési terv felülvizsgálatának I. ütemeként e
térség kerüljön revízió alá. A Fûzfa utca és környezete a
2. számú vízgyûjtõ körzet része, így ezt csak az egész
körzet felülvizsgálatával tudták megoldani. Az ajánlat
szerint a tervezési költség 877.000 Ft + 20% ÁFA. A
2. számú belvízgyûjtõ körzet csapadékvíz elvezetésének
terveit az önkormányzat az árajánlatnak megfelelõ

összegért elkészítteti.

* Hegyaljai Gábor solti lakos azzal a kéréssel fordult a
Képviselõ-testülethez, hogy az önkormányzat tulaj-
donában lévõ 13525 hrsz., 1523 m2 területû, 0,75 AK
értékû ingatlant szeretné megvásárolni. Az ingatlan
erdõ mûvelési ágú terület, azonban fa már csak
szórványosan van a területen. Erdõ mûvelési ágú terület
lévén a tulajdonosváltáshoz elõzetesen be kell szerezni
az erdészeti hatóság jóváhagyását is. Amennyiben vevõ
az elõzõek szerint megállapított vételár megfizetését
vállalja, továbbá beszerzésre került az erdészeti hatóság
hozzájáruló nyilatkozata, úgy a kérelem a Képviselõ-
testület elé terjeszthetõ.
A testület a tulajdonában lévõ 13525 hrsz., 1523 m2
területû, erdõ ingatlanát elidegenítésre kijelölte. Az
ingatlan vételárának megállapításához szükséges
független ingatlanforgalmi szakértõ értékbecslése. Az
értékbecslés díját a vevõre át kell hárítani. A vevõvel a
vételárat meg kell ismertetni és nyilatkoztatni kell arról,
hogy azt vállalja e vagy sem. 

* Orovicz István és felesége 6320 Solt, Törley B. u.
13. szám alatti lakosok azzal a kéréssel fordultak a
Képviselõ-testülethez, hogy a Solt, Érhát dûlõ 4. szám
alatti lakóingatlanuk és a hozzá tartozó földterület
kártalanítását újra tárgyalni szíveskedjenek.
Kérelmükben elõadják, hogy lakóingatlanuk teljes
területe a jelenleg érvényes településrendezési terv
szerint tilalom alatt áll. Itt halad át az 51. számú tervezett
nyomvonala, ipari tartalékterület és védõerdõ került ter-
vezésre. Ügyük 1998 óta húzódik. Többször kérték a
tilalom feloldását, majd a törvényben elõírt
kötelezettségek alapján az ingatlan megvásárlását,
melyet az építési törvény 30 § (3) bekezdése
egyértelmûen elõír. Ügyükben állásfoglalást kértek a
Dél-alföldi Területi Fõépítészi Irodától, illetve 2006-ban
a Bács-Kiskun Megyei Közigazgatási Hivataltól.
Álláspontjuk szerint jelen idõszakban az építési törvény
szerint az ingatlanukat ki kell sajátítani, vagy kárta-
lanítást kell fizetni.
A testület úgy döntött, az ingatlanokat nem vásárol-
ja meg. A most készülõ rendezési terv ezeket a tilal-
makat megszünteti, az ingatlanok felszabadulnak.
Ezért a kártalanítás iránti igényt is elutasítják.

* Vászon Béláné dunaegyházi lakos azzal a kérelem-
mel fordult a Képviselõ-testülethez, hogy az önkor-
mányzat tulajdonában lévõ 13675/6 hrsz., 0,5 ha
területû ingatlant meg szeretné vásárolni, vagy ha ez
nem lehetséges akkor bérbe venné azt.  E terület szom-
szédságában lévõ önkormányzati ingatlanokat a
Képviselõ-testület korábban már eladta. Így ezeket az
ingatlanokat elidegenítésre kijelölte. 

* A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény 34.§. /4/ és /6/ bekezdésében foglaltak alapján
az önkormányzat polgármesterének kötelezõ feladata,
hogy megállapítsa a jegyzõre vonatkozó egyéni tel-
jesítménykövetelményeket, értékelje teljesítményét,
és errõl tájékoztassa a Képviselõ-testületet. Krausz
Henrikné dr. jegyzõ 2006. évi munkájáról az tájékoz-
tatót a  testület elfogadta.

* Módosult a szociális ellátásokról szóló rendelet.
Többek között méltányosságból változott a közgyógyel-
látás szabályozása:
Közgyógyellátásra méltányosságból jogosult az Sztv.-
ben meghatározottakon túlmenõen az a szociálisan rás-
zorult személy, akinek a havi rendszeres gyógyító ellátás
költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 15 %-át meghaladja és
a) családjában az egy fõre jutó havi jövedelem nem hal-
adja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 150 %-át,
b) egyedül élõ esetén havi jövedelme nem haladja meg
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
200 %-át.
Közgyógyellátásra való jogosultság állapítható meg
kivételes méltánylást érdemlõ esetekben az alábbi
feltételek közül az a) pontban foglaltakon kívül még
legalább egy fennállása esetén.
a) ha az egy fõre jutó havi jövedelem család esetén az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220
%-át, egyedül élõ esetén az öregségi nyugdíj mindenko-
ri legkisebb összegének 270 %-át nem haladja meg és a
havi rendszeres gyógyító ellátás költsége az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át
meghaladja,
b) ha a kérelmezõ tartósan beteg vagy súlyos fogy-
atékossága miatt mások segítségére szorul és ezt házior-
vosa, illetve szakorvosa igazolja,
c) ha a kérelmezõ és a családjában élõk mindegyike
nyugdíjban, vagy nyugdíjszerû ellátásban részesül,
d) ha a kérelmezõ gyermekét vagy gyermekeit egyedül
nevelõ szülõ."

* Szondi Miklós 2007. január 2-án kelt levelében azzal
a javaslattal fordult Solt Város Önkormányzat
Képviselõ-testületéhez, hogy készülõben levõ
könyvéhez nyújtson támogatást. A könyv Solt város
történetének kiegészítésére vállalkozik, és Solt
várossá avatásának 10. évfordulójára tervezett a
megjelenése. A könyv megjelenését azzal tudná támo-
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gatni a Képviselõ-testület, ha úgy döntene, hogy
oldalanként 30 E Ft-os áron megvásárol néhány oldalt.
Ezeken az oldalakon Solt város intézményei
mutatkozhatnának be.  Ezzel egyúttal  fizetett
oldalanként számolva 12 db könyv elõvásárlási jogát is
megszerzi a támogató, kedvezményes, 2500 Ft-os áron.
A testület támogatja a könyv megjelenését, és kidol-
gozás után eldönti hány oldalt kíván megvásárolni.

* Az önkormányzat tulajdonában lévõ MAN típusú
autóbusz üzemeltetése a Városüzemeltetési
Intézmény feladata. Az intézménynek van olyan
szabad kapacitása, amit nem használ ki teljes körûen a
kötelezõ feladatok ellátására (pl. önkormányzati
intézményeknél), ezért ezt kiegészítõ tevékenység
keretében a MAN autóbusz maximális kihasználtsága
érdekében hasznosíthatja. Ezért van szükség a
Városüzemeltetési Intézmény alapító okiratának
módosítására, hogy az autóbusz bérbeadása jogszerûen
történjen. Az alapító okirat 11.) pontja, mely az
intézmény tevékenységeit tartalmazza, "Kiegészítõ
tevékenység"-gel bõvül.
Az intézmény tevékenysége:
Alaptevékenységként kötelezõ önkormányzati feladatot
lát el, az alábbiak szerint:
Kisegítõ mezõgazdasági szolgáltatás, Mélyépítõipar,
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása,
Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása, Ingatlankezelés,
- forgalmazás, - közvetítés, - becslés, Önkormányzati
intézmények ellátó, kisegítõ szolgáltatás, Város- és
községgazdálkodási szolgáltatás, közvilágítási felada-
tok, Települési hulladékok kezelése, köztisztasági
tevékenység, Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgál-
tatás, Ügyeleti szolgálat, Közhasznú és közcélú
foglalkoztatás, Kiegészítõ tevékenység.

* Solt Város Önkormányzat Oktatási, Kulturális,
Sport, Külkapcsolatok és Közrendvédelmi
Bizottsága 2007. február 5. napi ülésén döntött arról,
hogy kiket javasol a  "Solt Városért" emlékéremmel
kitüntetni, és ki legyen "Solt Város Díszpolgára" a
2007. évben.
A képviselõ-testület tagjainak ajánlását a díszpolgári
címre két jelölt kapta meg. Közülük a bizottság tagjai
Szûcs András nyugalmazott  református lelkészt
javasolják a "Solt Város Díszpolgára" címmel kitün-
tetni. 
A "Solt Városért" emlékérem elnyeréséhez szükséges
4 ajánlást a képviselõ-testület tagjaitól 10 jelölt kapta
meg. 
Közülük az Oktatási,  Kulturális, Sport, Külkapcsolatok
és Közrendvédelmi Bizottság a következõket javasolja
az emlékéremmel kitüntetni:
1.) Dr. Bíró Ferenc állatorvos
2.) Kovács Gyula tanár
3.) Lóki Gábor  autószerelõ
4.) Molnár József gazdálkodó
5.) Néhai Dr. Németh István és gyermekei 
Dr. Németh István és Dr. Németh András orvosok
A testület ebben a formában elfogadta a javaslatot.

* A helyi önkormányzati képviselõk jogállásának egyes
kérdéseirõl szóló 2000. évi XCVI. törvény 10/A.§-a ren-
delkezik arról, hogy az önkormányzati képviselõ a meg-
bízólevelének átvételétõl, majd ezt követõen minden év
január 1-jétõl számított 30 napon belül vagyonnyi-
latkozatot köteles tenni. 
A vagyonnyilatkozat tételének elmulasztása esetén -
annak benyújtásáig - az önkormányzati képviselõ
képviselõi jogait nem gyakorolhatja, és a helyi önkor-
mányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 20.§-ában
meghatározott juttatásokban nem részesülhet. A
képviselõ-testület a vagyonnyilatkozatok kezelésével,
nyilvántartásával, ellenõrzésével az Ügyrendi
Bizottságot bízta meg. Az Ügyrendi Bizottság megál-
lapította, hogy Solt Város Önkormányzat Képviselõ-
testületének tagjai a törvényes határidõig eleget tet-
tek vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüknek.

* Solt Város Önkormányzat Képviselõ-testülete
meghatalmazza Németh Józsefet, hogy Solt Város
Önkormányzatot a Dunamenti és Kiskunsági
Vízgazdálkodási Társulatnál, mint választott küldött
képviselje.

* A Mesevár Óvoda és Szilfa Tagóvoda vezetõjének
Véginé Vajda Juditnak az öt év határozott idõre
szóló magasabb vezetõi megbízása 2007. június 31.
napján lejár, ezért szükséges pályázat kiírása az
álláshelyre. A magasabb vezetõi beosztást nyilvános
pályázat útján kell betölteni. A pályázati eljárás
elõkészítésével összefüggõ feladatokat a közoktatási
intézményt fenntartó önkormányzat jegyzõje (további-
akban pályáztató) látja el. A pályázati felhívást az
Oktatási és Kulturális Minisztérium hivatalos lapjában
az Oktatási Közlönyben kell közzétenni.  A beérkezett
pályázatokat az Oktatási Kulturális, Sport,
Külkapcsolatok és Közrendvédelmi  Bizottság
véleményezi, ennek ismeretében hozza meg a döntését a
képviselõ testület.
" Solt Város Önkormányzat Képviselõ testülete úgy
döntött, hogy pályázatot ír a Mesevár Óvoda és Szilfa
Tagóvoda magasabb intézményvezetõi állásának
betöltésére az alábbiak szerint:
A munkahely neve: Mesevár Óvoda és Szilfa Tagóvoda

címe: 6320 Solt, Mester út 22-24.
" A magasabb vezetõi beosztásra történõ megbízás 5 év

határozott idõre szól, 2007. július 1.  napjától 2012.
június 31. napjáig.
3.) A magasabb vezetõi megbízás feltételei :
" pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges felsõ-
fokú iskolai végzettség és szakképzettség, továbbá
pedagógus szakvizsga 
" legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett szak-
mai gyakorlat
" nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakör-
ben fennálló, határozatlan idõre szóló alkalmazás, illetve
a megbízással egyidejûleg pedagógus munkakörben
történõ , határozatlan idõre szóló alkalmazás
A vezetõi megbízáshoz kapcsolódó juttatások: 
-  Alapilletmény és vezetõi pótlék a közalkalmazottak
jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXXI-
II. tv. alapján 
-  A képviselõ testület szolgálati lakást biztosítani nem
tud.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
" A pályázó szakmai életrajzát
" Az intézmény vezetésére vonatkozó programot, a sza-
kmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel.
" Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.
" Iskolai végzettséget igazoló okmányok hiteles máso-
latát. 
A pályázat benyújtásának határideje, helye és módja:
- Az Oktatási Közlönyben való megjelenést követõ 30.
nap
" A pályázatot 1 példányban Solt Város Önkormányzat
Jegyzõjéhez kell benyújtani(6320 Solt, Béke tér 1.)
A pályázat iránti érdeklõdõk a pályázatok elkészítéséhez
szükséges tájékoztatást Krausz Henrikné dr., Solt Város
Önkormányzat Jegyzõjétõl kaphatják meg, aki egyben
biztosítja az intézmény megismerésének a lehetõségét
is. (6320 Solt, Béke tér 1. sz. Telefon: 78/486-043, 134-
es mellék)
A pályázat elbírálásának határideje:
A véleményezési határidõ lejárta utáni harmincadik
napot követõ elsõ testületi ülés.

* A Vécsey Károly Általános Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény igazgatójának,
Gudszentné Széphegyi Andreának az öt év határo-
zott idõre szóló magasabb vezetõi megbízása 2007.
június 31. napján lejár, ezért szükséges pályázat
kiírása az álláshelyre.
" Solt Város Önkormányzat Képviselõ testülete úgy
döntött, hogy pályázatot ír ki a Vécsey Károly Általános
Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény maga-
sabb intézményvezetõi állásának betöltésére az alábbiak
szerint:
A munkahely neve: Vécsey Károly Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény

címe: 6320 Solt, Kossuth L. út 60. sz. 
" A magasabb vezetõi beosztásra történõ megbízás 5 év
határozott idõre szól, 2007. július 1. napjától 2012.
június 31. napjáig.
3.) A magasabb vezetõi megbízás feltételei :
" pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges felsõ-
fokú iskolai végzettség és szakképzettség, továbbá
pedagógus szakvizsga 
" legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett szak-
mai gyakorlat
" nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakör-
ben fennálló, határozatlan idõre szóló alkalmazás, illetve
a megbízással egyidejûleg pedagógus munkakörben
történõ , határozatlan idõre szóló alkalmazás
A vezetõi megbízáshoz kapcsolódó juttatások: 
-  Alapilletmény és vezetõi pótlék a közalkalmazottak

jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXXI-
II. tv. alapján 
-  A képviselõ testület szolgálati lakást biztosítani nem

tud.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
" pályázó szakmai életrajzát
" Az intézmény vezetésére vonatkozó programot, a sza-
kmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési elképzeléssel.
" Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.
" Iskolai végzettséget igazoló okmányok hiteles máso-
latát. 
A pályázat benyújtásának határideje, helye és módja:
" Az Oktatási Közlönyben való megjelenést követõ 30.
nap
" A pályázatot 1 példányban Solt Város Önkormányzat
Jegyzõjéhez kell benyújtani(6320 Solt, Béke tér 1.)
A pályázat iránti érdeklõdõk a pályázatok elkészítéséhez
szükséges tájékoztatást Krausz Henrikné dr. , Solt Város
Önkormányzat Jegyzõjétõl kaphatják meg, aki egyben
biztosítja az intézmény megismerésének a lehetõségét
is. (6320 Solt, Béke tér 1.sz. Telefon:78/486-043, 134-es
mellék)
A pályázat elbírálásának határideje:
A véleményezési határidõ lejárta utáni harmincadik
napot követõ elsõ testületi ülés.
A képviselõ testület megbízza az önkormányzat
jegyzõjét a pályázati eljárás elõkészítésével és lefoly-
tatásával kapcsolatos feladatok ellátásával. 

* Solt Város Önkormányzat Képviselõ-testülete úgy
döntött, hogy a PANNON GSM Tárvközlési Zrt-vel
(Budaörs Baros u. 165/2.) kötött bérleti szerzõdés
érvényességi idejét - egyebekben változatlan tartalom-
mal - 2024. december 31-ig meghosszabbítja.

* A testület megtárgyalás után elfogadta a település-
fejlesztési koncepciót.
* Szintén elfogadásra került a Vécsey Károly

Mûvelõdési Ház és Könyvtár 2007. évi munkaterve,
valamint a Vécsey Károly Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény mûvészetok-
tatásra vonatkozó pedagógiai programja.

* Molnár Gábor 6320 Solt, Pólyafoki dûlõ 5. szám
alatti lakos beadványt nyújtott be Solt Város Önkor-
mányzat Képviselõ-testületéhez "Kérelem a
lakókörnyezetünk, az otthonunk kulturáltságának,
nyugalmának, tiszta levegõjének törvényes biz-
tosítására" címmel.
A kérelem beadásának oka a Solt, Kossuth L. u. 105.
szám alatt lévõ vágóhíd bõvítésének engedélyezési
eljárása. A vágóhidat Solt Város Önkormányzata a
REBAKO-Hús Kft.-nek eladta, aki 2002. évben építési
engedélyt kért és kapott az üzem bõvítésére. Az
építkezést megkezdték, de a kivitelezési munkálatok
során kiderült, hogy az engedélyezett elrendezés már
nem felel meg az Európai Uniós elõírásoknak. Az
építkezés sokáig szünetelt majd 2006-ban a REBAKO-
Hús Kft. építési engedély módosítási kérelmet nyújtott
be egy olyan tervdokumentációt mellékelve, mely tech-
nológia tervet és környezetvédelmi leírást is tartalmaz..
Az engedélyezési eljárás során az építésügyi hatóság
képviselõi helyszíni szemlét tartottak és megállapították,
hogy az épületet a 2002-ben kiadott engedélytõl eltérõen
építették és jelenleg szerkezetkész állapotban van. Ez
miatt az építési engedély módosítására irányuló kérelem
elutasításra került és kötelezve lett a REBAKO-Hús Kft.
a fennmaradási és továbbépítési engedély kérelem
benyújtására és a munkák végzését azonnali hatállyal
megtiltottuk. A REBAKO-Hús Kft. záros határidõn
belül benyújtotta a fennmaradási és továbbépítési
engedély kérelmét, melyre az engedély a szakhatósági
egyeztetések után 5118/2006. számon megkapta.
Molnár Gábor, mint az ügyben érintett ügyfél a számára
nyitva álló határidõn belül fellebbezést nyújtott be a
másod fokú hatósághoz.  A fellebbezés minden ügyfél
kiértesítését és a fellebbezési határidõ leteltét követõ 8
napon belül felterjesztésre kerül a Dél-alföldi Regionális
Közigazgatási Hivatal Bács-Kiskun Megyei
Kirendeltségére. Ezzel az ügy építéshatósági része, mely
egyébként jegyzõi és nem képviselõ-testületi hatáskörbe
tartozik a törvényes úton folytatódik. 
Ami a beadvány Képviselõ-testületet érintõ része az a
következõ: "Nem tartjuk elfogadhatónak Solt Város
Önkormányzat Képviselõ Testületének azon megnyil-
vánulását, hogy a Solt, Kossuth L. u. 105. szám alatti
3001 hrsz. ingatlanon történt törvénysértésekkel nem
törõdik, az emberhez méltó életkörülményeink alkot-
mányos védelmérõl egyáltalán nem gondoskodik..
Tiltakozunk az Önkormányzat Képviselõi tisztséghez
nem méltó hivatali magatartás ellen. Kérjük az Önkor-
mányzat Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási
Tervben foglaltak szerint a jelentõs zavaró hatású ipari
létesítmény további törvénysértõ cselekményekkel való
építésének azonnali megakadályozását. Kérjük az IG
minõsítés visszavonását az 51. fõút és a Pólyafoki dûlõ
közötti szakaszon. (…...) Ez ügyben a Solt Önkor-
mányzat Képviselõitõl név szerinti nyilatkozatot kérünk
ezen kérelmünkre, soron kívüli intézkedéssel."
A beadvány többes számban fogalmazódott, mert
Molnár Gábor az iratot 132 solti lakossal jóváhagyólag
aláíratta. Az irat 2006. december 29-én került beiktatás-
ra. Molnár Gábor 2007. január 3-án ugyan ezen ügyben
újabb kérelmet nyújtott be Solt Város Önkormányzat
Képviselõ-testületének címezve. Ebben szintén a soron
kívüli tárgyalást kérelmezi. 
Solt Város Önkormányzat a 11/2001. (VII.6.) ren-
deletével  hagyta jóvá a Helyi Építési Szabályzatot és
Szabályozási Tervet, mely a vágóhíd és környezetének
területét IG ipari terület építési övezetbe sorolja. A
jóváhagyás elõtt megtörténtek a jogszabályban elõírt
hatósági egyeztetések, valamint a lakosság tájékoztatása
közmeghallgatásokon és kifüggesztés útján. Így a
Rendezési Terv tartalmát minden lakos részletesen
megismerhette. A beadványban az IG jelû területet kérik
más jellegû övezetbe sorolni. Olyan övezetbe, mely
szerint ezen a területen ilyen jellegû építmény nem lenne
engedélyezhetõ. Az övezeti besorolás változtatását a
Képviselõ-testület a Rendezési Terv módosításával vagy
új Rendezési Terv készítésével valósíthatja meg. Az új
Rendezési Terv készítésének elõkészítõ munkái 2007.
január 18-án megkezdõdtek. Ezzel összefüggésben az év
folyamán egyeztetõ tárgyalások sorozata várható és
lehetõség nyílik az építési övezetek felülvizsgálatára is.
Egy ilyen változtatás elõtt gondosan meg kell vizsgálni
a döntés kihatásait, anyagi következményeit. Tekintettel
arra, hogy a jelenlegi övezeti besorolás lehetõvé teszi a
területen vágóhíd építését és üzemeltetését, a tulajdonos
teljes joggal és jóhiszemûen szerzett 2002-ben a vágóhí-
dra bõvítési építési engedélyt. A beruházást ez alapján
megkezdte és több tíz millió forintot fektetett az
építkezésbe. (Az engedélytõl eltérõ építkezés miatt
külön építés rendészeti bírság kiszabására kerül sor.)
Amennyiben a Képviselõ-testület úgy dönt, hogy az új
Rendezési Tervben más építési övezetbe sorolja a
területet, ami megakadályozza a vágóhíd építésének
befejezését és majdan annak üzemeltetését, a REBAKO-
Hús Kft. kártalanítási igénnyel léphet fel az Önkor-
mányzattal szemben. 
Solt Város Önkormányzat Képviselõ-testületének
Környezetvédelmi és Városrendezési Bizottsága
javasolja a Képviselõ-testületnek, hogy a 51. számú
fõút és a Polyafoki dûlõ közötti, jelenleg IG
besorolású terület rendeltetése továbbra is ipari-gaz-
dasági besorolású terület maradjon. E területre

vonatkozóan a Helyi Építési Szabályzat állapítsa meg
a beépítési szabályokat, különös tekintettel a ter-
vezett létesítmények környezetre gyakorolt hatá-
saira.

* A Képviselõ-testület 2006. december 7-i ülésén
megtárgyalta és elfogadta az önkormányzat 2007. évi
költségvetésének koncepcióját, melyet a 241/2006
Képv. t. határozatával jóváhagyott.
Az önkormányzat elsõdleges feladata a törvényben
rögzített kötelezõ feladatok ellátása, melyhez a szük-
séges forrást, az intézmények biztonságos mûködéséhez,
biztosítani kell.
A költségvetés tervezetét a Kormány által rendelkezésre
bocsátott költségvetési elõirányzat, illetve a helyi pénzü-
gyi szabályozás elgondolásait figyelembe véve állítottuk
össze.
A költségvetés kialakításánál kiemelt cél a hiány
csökkentése, a kötelezõ feladatok ellátása, a már
megkezdett beruházásokhoz a saját forrás biztosítása és
minden területen az ésszerû, hatékony és takarékos
gazdálkodás.
Az önkormányzat kiadási és bevételi fõösszege
2.798.290 E Ft-ban kerül meghatározásra a javaslat-
ban. 
Bevételek:
Intézményi mûködési bevételek:
Az önkormányzat intézményi mûködési bevételi terve
201.442 E Ft. E bevétel az önkormányzat és költ-
ségvetési szervei alapító okiratában, költségvetési
alapokmányában meghatározott feladatainak, alapvetõ
tevékenységeinek ellátása során elérhetõ bevételek
számbavételére szolgál.
Az önkormányzat sajátos mûködési bevételei:
Az önkormányzat sajátos mûködési bevételeinek
összege összesen 527.086 E Ft, az alább felsorolt adóne-
mekbõl tevõdik össze.
Önkormányzatok költségvetési támogatása:
Az önkormányzat költségvetési támogatása
összességében 884.118 E Ft. 
Felhalmozási és tõkejellegû bevételek:
Az önkormányzat felhalmozási és tõke jellegû bevételi
terve összesen 43.588 E Ft. 
Támogatás értékû bevételek:
Az önkormányzat támogatás értékû bevételei összesen
491.307 E Ft.
Véglegesen átvett pénzeszközök:
Az önkormányzat felhalmozási célra véglegesen átvett
pénzeszközként 285.766 E Ft-ot Támogatási kölcsönök
visszatérülése:
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülésére 300 E Ft-ot
terveztünk. Ez az összeg a 2000. évben belvízkárok eny-
hítésére lakosságnak nyújtott visszatérítendõ támogatás
2007. évi törlesztõ része. 
Hitelek:
Az önkormányzatnak a 2007. évi zavartalan
mûködéséhez hitel felvételére lesz szükség, ennek ter-
vezett összege 98.000 E Ft. A mûködési forráshiány
csökkentése érdekében támogatási igényt nyújtunk be az
önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévõ és a
mûködésképtelen helyi önkormányzatok támogatásának
elnyerésére, amennyiben megfelel az önkormányzat a
pályázati kiírásban foglaltaknak. 
A szennyvízcsatorna hálózat III. ütemének építéséhez
264.038 E Ft beruházási hitel felvétele szükséges a saját
forrás kiegészítésére. 
Pénzforgalom nélküli bevételek:
Pénzforgalom nélküli bevétel az elõzõ évi pénzmarad-
vány, mely összege 2.645 E Ft. 
Kiadások:
Személyi juttatások:
Személyi juttatások összege 514.144 E Ft,. az
intézményi kiadások meghatározó részét képezik. Nem
változik a közalkalmazotti bértábla, a közalkalmazottak
illetményi pótlék alapja, valamint a köztisztviselõi illet-
ményalap és az ehhez kapcsolódó illetményszorzók
sem. A minimálbér összege 2006-ban 65.500.- Ft-ra
emelkedett. 
Munkaadókat terhelõ járulékok:
A személyi jellegû juttatások után fizetendõ munkaadót
terhelõ járulékok önkormányzati szinten tervezett
összege 160.239 E Ft.
Dologi és egyéb folyó kiadások:
Dologi kiadások összege 368.272 E Ft. A javasolt dolo-
gi kiadások valamennyi intézmény esetében az éves
mûködési kiadások fedezetét szolgálja. 
Végleges pénzeszköz átadás, társadalom-, szociálpoli-
tikai és egyéb támogatás:
Tervezett kiadási elõirányzata 13.421 E Ft. 
Felhalmozási kiadások:
Az önkormányzat és intézményei beruházásaira
1.731.840 E Ft-ot terveztünk. 
Hitel törlesztések: 
Felhalmozási hitel törlesztésre 5.658 E Ft-ot terveztünk
az alábbi részletezés szerint.
Következõ testületi ülés márciusban lesz.

Dr. Kovács Katalin

MI ESZTÉTIKUSAN, 
JÓ MINÕSÉGBEN
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VIZITDÍJ, KÓRHÁZI NAPIDÍJ
A biztosított vizitdíj fizetése mellett jogosult igénybe
venni a háziorvosi ellátást, a fogászati ellátást,
valamint a járóbeteg-szakellátást.
A vizitdíj összege alkalmanként 300 Ft.
Amennyiben a biztosított ugyanazon egészségügyi
szolgáltatónál egy nap több járóbeteg-szakellátást
vesz igénybe, a vizitdíjat csak egyszer kell meg-
fizetni.
A vizitdíj alkalmankénti összege 600 Ft, ha:
- a biztosított kezdeményezésére a háziorvosi ellátásra
nem az orvosi rendelõben, vagy nem a bejelentett
tartózkodási hely szerinti ellátásra kötelezett házior-
vosnál kerül sor, valamint nem annál a háziorvosnál
veszi igénybe az ellátást, amelyikhez be van jelen-
tkezve.
- a járóbeteg-szakellátást nem ott veszi igénybe, ahol
azt a beutaló orvos kezdeményezte, vagy a biztosított
beutalóval igénybe vehetõ ellátást beutaló nélkül veszi
igénybe.
A vizitdíj összege alkalmanként 1.000 Ft, ha az
ügyeleti ellátás igénybevételét sürgõs szükség nem
indokolja. 
Nem kell vizitdíjat fizetni a tartós orvosi kezelés
részét képezõ ellátásért. 
Nem kell vizitdíjat, illetõleg kórházi napidíjat
fizetni, ha az ellátás kötelezõ járványügyi intézkedés,
katasztrófa-egészségügyi ellátás részét képezi, a biz-
tosított népegészségügyi célzott szûrõvizsgálatot vesz
igénybe, terhesgondozás, illetõleg szülés és gyermeká-
gyas anya gondozásának részét képezi, a biztosított az
ellátás igénybevételekor a 18. életévét még nem
töltötte be, sürgõs szükség esetén nyújtott ellátás, az
ellátás sürgõsségi vagy kötelezõ gyógykezelésnek
minõsül, a terhelt elmeállapotából kifolyólag szük-
séges, az ellátás igénybevétele során a biztosított
elhalálozott, hajléktalanok ellátása.
A fekvõbeteg-gyógyintézeti ellátásért kórházi napidí-
jat kell fizetni, amelynek összege a fekvõbeteg-gyó-
gyintézetben töltött ellátási naponként 300 Ft. 
Nem kell a kórházi napidíjat megfizetni, ha a biztosí-
tott az adott naptári évben az általa igénybe vett
fekvõbeteg-gyógyintézeti ellátásokért összesen már
20 napnyi napidíjat fizetett.
Az egészségügyi szolgáltató a vizitdíj, illetve a kórházi
napidíj megfizetését nyugtával, illetõleg kérelemre
számlával igazolja.
Ha a fekvõbeteg-gyógyintézeti ellátás igénybevétele
során a biztosított a nyugtával, illetve a számlával
igazolja azt, hogy az adott naptári évben az általa
igénybe vett fekvõbeteg-szakellátásért már 20 napnyi
napidíjat fizetett, nem kell kórházi napidíjat fizetnie.

VIZITDÍJ VISSZAIGÉNYLÉSE
Amennyiben a biztosított nyugtával, illetõleg számlá-
val igazolja, hogy az adott naptári évben általa igénybe
vett háziorvosi ellátásért (ideértve a fogászati alapel-
látást is), illetve járóbeteg-szakellátásért vizitdíjat
legalább már 20 - 20 alkalommal fizetett, a 20 alkalom
feletti ellátások után fizetett vizitdíjak összegét vis-
szaigényelheti.
A befizetett - nem emelt összegû - vizitdíj vissza-
térítése iránti KÉRELEM a lakóhely, ennek
hiányában tartózkodási hely szerint illetékes települési
önkormányzat jegyzõjénél terjeszthetõ elõ legkésõbb
a tárgyévet követõ 60 napon belül. 
A háziorvosi ellátásnak a fogászati alapellátással
együtt kell lennie 20 alkalomnak; a járóbeteg-sza-
kellátásnak a fogászati szakellátással együtt kell 20
alkalomnak lennie.
A kérelemhez csatolni kell:
a) az adott évben igénybe vett ellátásokért fizetendõ
vizitdíjakról kiállított, a visszaigénylésre feljogosító
nyugtát, illetve számlát, valamint
b) a visszaigényelt vizitdíjak befizetését igazoló
nyugtát, illetve számlát.
A kérelemben a biztosítottnak meg kell jelölni, hogy a
vizitdíj visszatérítését postai úton vagy az önkor-
mányzatnál történõ személyes átvétel útján igényli.
Az eljárás illeték- és költségmentes.
A jegyzõ a kérelemrõl 15 napon belül határozattal
dönt.
Aki kérelmét személyesen terjeszti elõ, ahhoz min-

den mellékletet megfelelõen csatol, a számlák -
nyugták megfelelõképpen rendelkezésre állnak, annak
a kérelmérõl azonnal döntés születik és a vis-
szaigényelt összeg készpénzben azonnal kifizetésre
kerül, amennyiben kérelmezõ a fellebbezési jogáról
lemond.
Személyesen kérelmet minden héten szerdai
munkanapon 8 - 12 óra között, valamint 13 - 15 óra
között lehet benyújtani, ezen idõpontok között történik
meg a kifizetés is az önkormányzat pénztárán
keresztül.
Amennyiben a biztosított kérelmében a vis-
szaigényelt összeg készpénzben történõ kifizetését
kéri, úgy a döntést követõen minden héten szerdai
munkanapon 8 - 12 óra, valamint 13-15 óra között
történik meg a kifizetés az önkormányzat pénztárán
keresztül.

AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS
IGÉNYBEVÉTELÉNEK ÚJ SZABÁLYAI

2007. április 1-jétõl egészségügyi szolgáltatást már
csak az vehet igénybe, aki egészségbiztosítási, vagy
egészségügyi szolgáltatási járulékot fizet, illetve az,
aki egészségügyi szolgáltatásra a törvény erejénél
fogva jogosult.
Az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak három körét
lehet elkülöníteni:
1.) A társadalombiztosítás ellátásaira és a magán-
nyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások
fedezetérõl szóló 1997. évi LXXX. törvény (a további-
akban: Tbj.) szerint BIZTOSÍTOTTAK (Tbj. 5.§: pl.
munkavállalók, egyéni és társas vállalkozók, mezõgaz-
dasági õstermelõk stb.)
2.) Egészségügyi szolgáltatásra a TÖRVÉNY
EREJÉNÉL FOGVA JOGOSULT SZEMÉLYEK:
Az ezen személyi kör által igénybe vett egészségügyi
szolgáltatás fedezetét a központi költségvetés biztosít-
ja, így nekik nem kell járulékot fizetniük. 
(Tbj.16.§ a-p) és s-t) pontjai alapján egészségügyi
szolgáltatásra jogosult:
- táppénzben, terhességi-gyermekágyi segélyben, gyer-
mekgondozási díjban, baleseti táppénzben, baleseti
járadékban,
- a 14. § (3) bekezdése alapján saját jogán nyugdíjban,
hozzátartozói nyugellátásban,
- öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékban,
növelt összegû öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi
járadékban, átmeneti járadékban, rendszeres szociális
járadékban, egészségkárosodási járadékban, fogy-
atékossági támogatásban, valamint rokkantsági
járadékban
- nemzeti gondozási díjban (pótlékban), hadigondozot-
ti ellátásban,
- bányászati keresetkiegészítésben,
- gyermekgondozási segélyben,
- Magyarországon nyilvántartásba vett egyháztól,
felekezettõl nyugdíjban, 
- rendszeres szociális segélyben, idõskorúak
járadékában, ápolási díjban, gyermeknevelési támo-
gatásban, munkanélküliek jövedelempótló, valamint a
mezõgazdasági termelõk nyugdíj elõtti támogatásában
részesül, továbbá
- középfokú nevelési-oktatási vagy felsõoktatási
intézmény nappali tagozatán tanulmányokat foly-
tató magyar állampolgár, valamint az a külföldi állam-
polgár, aki nemzetközi szerzõdés vagy az oktatásért
felelõs miniszter által adományozott ösztöndíj alapján
létesített tanulói, hallgatói jogviszonyban áll,
- megváltozott munkaképességû, és munkaképesség-
változásának mértéke az 50 százalékot eléri, valamint
az illetékes hatóság erre vonatkozó igazolásával ren-
delkezik,
- a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte és
jövedelme nem haladja meg a minimálbér 30 száza-
lékát,
- a Magyar Köztársaság területén lakóhellyel ren-
delkezõ kiskorú személy,
- személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális
intézményben elhelyezett személy (ide nem értve a
külföldi állampolgárt), a gyermekvédelmi rendszerben
utógondozási ellátásban részesülõ 18-24 éves fiatal fel-
nõtt, továbbá az illetékes magyar hatóság által idei-

glenes hatállyal elhelyezett, otthont nyújtó ellátás
keretében átmeneti és tartós nevelésbe vett külföldi
kiskorú személy,
- fogvatartott,
- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény 54. §-a alapján szociálisan rás-
zorult személy, akinek  errõl hatósági bizonyítvány
kerül kiállításra,
- egészségügyi szolgáltatás megszerzése érdekében
kötött megállapodás alapján jogosult,
- a 39. § (2) bekezdése szerint egészségügyi szolgál-
tatási járulék fizetésére kötelezett,
- nevelõszülõi tevékenységet folytat, és az e
tevékenységébõl származó tárgyhavi járulékalapot
képezõ jövedelme nem éri el a minimálbér 30 száza-
lékát, naptári napokra annak harmincad részét,
- hajléktalan.)
Az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából
annak a személynek kerül megállapításra szociális rás-
zorultsága, 
a) akinek családjában az egy fõre jutó havi jövedelem
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, 
b) aki egyedülélõ és jövedelme az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 150 %-át nem hal-
adja meg, és nem rendelkezik vagyonnal.
A szociális rászorultság igazolásáról a hatósági
bizonyítvány egy évre kerül kiállításra.
Az új szabályok szerint a biztosítottak, illetve az
egészségügyi szolgáltatásra jogosultak eltartott
nagykorú közeli hozzátartozói a törvény erejénél fogva
már nem jogosultak az egészségügyi szolgáltatásra, így
a hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelmek fõleg
a háztartásbeli közeli hozzátartozók, nagykorú gyer-
mekek részérõl merülhetnek fel.

3.) Nem biztosított, és egészségügyi szolgáltatásra a
törvény erejénél fogva nem jogosult személyek -
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSI JÁRULÉK
FIZETÉSÉRE KÖTELEZETTEK

Ez a személyi kör a minimálbér alapulvételével számí-
tott 9 %-os mértékû egészségügyi szolgáltatási
járulékot köteles fizetni (ez 2007-ben havi 5.895 Ft).

Abban az esetben, ha a családban az egy fõre jutó
havi jövedelem nem haladja meg a minimálbér
összegét, de több mint az öregségi nyugdíjminimum,
illetve egyedülélõ esetén annak másfélszerese, akkor a
járulékfizetés alapja az egy fõre jutó havi jövedelem,
de legalább az öregségi nyugdíjminimum (2007.
február 15-étõl 27.130 Ft, ennek 9 %-a: 2.442 Ft).
A járulékfizetés alapjául szolgáló jövedelem
meghatározása céljából kerül kiállításra a hatósági
bizonyítvány, kérelemre, egy évre.

VÁLTOZÁSOK KÖZGYÓGYELLÁTÁSBAN

Ezúton tájékoztatom a lakosokat arról, hogy Solt Város
Önkormányzat Képviselõ-testülete az egyes szociális
ellátási formák szabályozásáról szóló 26/2004.
(IX.20.) rendeletében a méltányossági közgyógyel-
látásra való jogosultság szabályait  2007. március 1-
jével módosította. A módosítás következtében a havi
rendszeres gyógyszerköltség / gyógyító ellátás költ-
sége alacsonyabb összegben került megállapításra.
Akinek kérelme korábban elutasításra került, kérem,
érdeklõdjön a Polgármesteri Hivatal szociális ügyin-
tézõjénél az esetleges új kérelem beadása miatt.

Tisztelt Lakosság, Kedves Solti Polgárok!

A kivitelezõ rövid téli-szünet után folytatja a szen-
nyvízcsatorna építését. 
Kissolton az Õz, a Málna, a Bacsó B., a Mátyás király
és a Búzás F. utcákban, valamint a Sándor és a Kinizsi
utcákban a gerincvezetéket építik ki. Bekötõvezetékek
készülnek a Bokros, a Tompa, a Dózsa Gy. és a József
A. utcákban, valamint a Védgát dûlõn. 

Tájékoztatom továbbá a csatornázással érintett ingat-
lantulajdonosokat, hogy a vízgazdálkodási társula-
tokról szóló 160/1995. (XII. 26.) Korm. rend. szerint,
amennyiben a csatornázandó ingatlan eladására
kerülne sor, úgy azt az eladó köteles a társulat intézõbi-
zottságának írásban bejelenteni. A bejelentéshez
csatolni kell a adásvételi szerzõdés másolatát. A
megállapított érdekeltségi hozzájárulást annak a
hónapnak az utolsó napjáig köteles megfizetni, amely-
ben a bejelentést megtette.
Amennyiben a szennyvízcsatorna érdekeltségi hoz-
zájárulásának megfizetésére OTP
Lakástakarékpénztári szerzõdést kötött, úgy figyelem-
be kell vennie azt, hogy a szerzõdés más nevére nem
írható át, a lakás-elõtakarékoskodó személye nem vál-
toztatható meg, kivéve, ha az a közeli hozzátartozója.
Az érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére LTP
szerzõdés már nem köthetõ.

A lakás-elõtakarékoskodó halála esetén az LTP
szerzõdést a hagyatéki leltárba fel kell vetetni és meg
kell nevezni az örökösök közül azt az egy személyt, aki
folytatja a szerzõdés szerinti  befizetést.

Biró Miklós
Szennyvízcsatornamû társulat elnöke

HIRDESSEN 
ÖN IS 

A SOLTI
HÍRLAPBAN
20/915-8021

FELHÍVÁS 
ÓVODAI, ISKOLAI
BEIRATKOZÁSRA

Solt Város Önkormányzat Képviselõ-testülete
2007. február 15. napi ülésén döntött a közoktatási
intézményekbe történõ beiratkozás idõpon-
tjáról.  
A Vécsey Károly Általános Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény általános iskolai
beiratkozás idõpontja: 

2007. március 26. 27. 28. 29. 30. napjai
A Mesevár Óvoda beiratkozási napjai:

2007. március 26. 27. 28. 29. 30. napjai 

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Óvoda
Óvodai beiratkozás:

2007. március 26. 27. 28. 29. 30. napjai
Iskolai beiratkozás:

2007. március 29. 30. napjai

A gyermek legkorábban abban a naptári évben
válik tankötelessé, melyben betölti a hatodik,
legkésõbb abban az évben , amelyben betölti a
nyolcadik életévét. 
A gyermek abban az évben, amelyben az ötödik
életévét betölti, a nevelési év kezdõ napjától köte-
les napi négy órás óvodai nevelésben részt venni.  
A beiratkozások idõpontját az intézmények a
helyszínen is közzéteszik. 

Krausz Henrikné dr.
Solt Város Jegyzõje

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

BÕRCSISZOLÁS
PRÓBÁLJA KI ÖN IS 

A LEGÚJABB ELJÁRÁST, MELLYEL A BÕR FELSÕ 
HÁMRÉTEGÉT ELTÁVOLÍTJUK.

Kalocsainé Rozmanitz Szabina 
kozmetikus mester

Solt, Árnyas utca 1. Tel.: 06-30/20-69-700

Nyitva tartás: 
Hétfõ: 13 - 18 óráig, Kedd - Péntek: 10 -18 óráig, Szombat: 9 - 12 óráig

Eltünteti 
ráncokat, pattanásokat,
aknékat, hegeket, kézfej 

pigmentfoltokat, cellulitokat,
striákat.
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A Bács-Kiskun megyei magángimnáziumot és magán
szakközépiskolákat fenntartó euroszférások ezúttal
farsang kapcsán találkoztak. A helyszín ezúttal a solti
iskola volt, a többi intézménybõl a Duna-parti városba
utaztak a diákok. Megérte, mert - az euroszférás hagy-
ományokat követve - ezúttal is sztárparádé várta a fiat-
alokat, akik találkozhattak a magyar humor egyik leg-
jelesebb képviselõjével, Ihos Józseffel és a
Megasztárból ismert énekessel, Palcsó Tomival. A
farsangi hagyományokat követve a vendéglátók két
tánccal és mûsorral, a kiskunfélegyházi és keceli osztá-
ly felvonulással és tánccal készült. A tanárok showját
nagy derültség kísérte, mert nagy tetszést aratva õk is
jelmezben vonultak fel. A produkciókat szakértõ zsûri
pontozta: Ihos Józsefen kívül Gál József solti és dr.
Balázs Sándor szabadszállási polgármester volt az
ítész. A jó hangulatú farsangi összejövetelt az iskola
parkolójában parádés tûzijáték zárta. 

"Történelmet írunk!" szaladtak hozzám lelkesen január
11-én  4. osztályos tanulóink a sportcsarnokból. És
ekkor még nem tudtuk, hogy e nappal kezdõdõen olyan
szép eredményeket érnek el tanulóink, amilyennel
bármely iskola méltán büszkélkedne. 
Már évek óta a kissolti sportcsarnok ad otthont a
Kalocsa városkörnyéki (területileg kb. a volt járással
azonos) játékos sportversenynek. A nevében "játékos"-
nak meghirdetett verseny valójában minden apró moz-
zanatában egy komoly felkészülést igénylõ és magas
szintû teljesítményt nyújtó csapatmunka. A versenyre
benevezõ csapatok összetétele szigorúan szabályozott:
melyik korcsoportból hány tanuló versenyezhet,  és ezen
belül is adott a nemek aránya. Kis iskola lévén nagyon
nehéz a feltételeknek megfelelõ 18 fõs csapat összeválo-
gatása.  A testnevelõ pedagógusok 30 féle sorverseny
részletes leírása alapján készítik hosszú heteken
keresztül fel a csapatot a megmérettetésre.  A
harmincból 10 versenyszámban kell versenyezni a csap-
atoknak, s hogy melyek ezek, a kezdés idõpontjáig nem
lehet tudni.
Minden versenyszám összetett elemekbõl áll, sokoldalú
képességet igényel a gyerekektõl: ritmus- és térérzék,
bátorság, pontosság, gyorsaság, labdaérzék, a páros
gyakorlatokban összehangolt munka …  Az idei
versenyen 6 csapat mérte össze tudását. 
A következõ helyezések születtek ezen a napon: 
I. II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Óvoda , Solt
: 9 pont
II. Kalocsai belvárosi iskola: 32 pont
III. Vécsey Károly Általános Iskola , Solt : 33 pont
IV. Kiskõrös: 33 pont (holtverseny esetén a 10.
versenyszám a döntõ)
V. Harta: 57 pont
VI. katolikus iskola , Kalocsa: 58 pont

A pontszámok a versenyszámokban elért helyezések
összeadásából adódnak. Vagyis: minél alacsonyabb a
csapat pontszáma, annál elõkelõbb helyezést ért el az
egyes versenyszámokban. Tehát a mi csapatunk 9 pont-
tal fejezte be a versenyt, ami azt jelenti, hogy minden
számban a legjobbak voltak. Eredményünkkel - az elõzõ
évhez hasonlóan - helyünk volt a megyei versenyen. 
A megyei fordulót Kiskunhalason rendezték meg január
18-án. A helyszín, a részvevõ csapatok ismerõsök voltak
gyermekeink számára, hisz eddig a szintig évek óta elju-

tottak már. Tudták, hogy ott lesz a legyõzhetetlen
kiskunhalasi csapat, amelyik legalább 10 év óta az
országos versenyek gyõztese, ott lesznek Bács-Kiskun
megye legnagyobb városi iskolái, sporttagozatos
iskolák. 
Csapatunk eredménye várakozáson felüli: Kiskunhalas
mögött megszereztük a 2. helyezést, ezzel kivívtuk a
jogot az országos elõdöntõn való részvételre! Igazuk
volt a fiúknak: valóban történelmet írtak, mert solti
csapat országos sportversenyre még nem jutott be! 
A folytatás, azaz az országos elõdöntõ idõpontja február
10-e, helyszíne Pécs volt. Ezen a versenyen 3 megyébõl
( Bács, Baranya, Tolna) a legjobb 2 csapat vett részt:
Kiskunhalas, kettõ pécsi csapat , Paks, Tamási, Solt . A
végeredmény: iskolánk a játékos sportverseny sportág-
ban a diákolimpia I.-II. korcsoportos elõdöntõn az V.
helyezést érte el. 
Büszkék vagyunk testnevelõ kollégánk és tanulóink
kiváló eredményére, és szívbõl gratulálunk nekik! A
nem mindennapi versenyzõcsapat tagjai: Engyel
Klaudia, Madaras Szilvia, Molnár Kinga, Böde Vanda,
Besnyi Katalin, Nagy Evelin, Molnár Petra, Molnár
Mónika, Õrsi Edina, Nagy Milán, Nagy Dániel, Haszák
Attila, Madaras István, Budai Zoltán, Kiliti Máté,
Jasicza Krisztián, Bognár Zsolt, Laskai Benjamin,
Döbrentei Zoltán. 
További sporthíreink: szép reményekkel és nagy
várakozással tekintünk a megyei atlétikaverseny elé,
amely február 17-én szombaton Kecskeméten lesz. A
január 29-i Kalocsán megrendezett városkörnyéki tere-
matlétikai versenyrõl 8 tanulónk jutott tovább. Név
szerint: Nagy Klaudia,  Rácz Laura, Pipellán Norbert,
Pintér Richard, Kóti Tamás, Pásztor Norbert (4
versenyszámban), Bogdán Dávid. 
Megjegyzés: mai kusza, sokszor elégedetlen  vilá-
gunkban ezek a sportversenyek egy üde, örömteli
szigetet jelentenek, ami bíztató lehet a jövõ szempon-
tjából: a 18 tagú kis csapat  hosszabb idõre egy
közösséget alkotott a kitûzött cél érdekében. Versenyzés
közben odafigyeltek egymásra. Aki tévesztett, azt nem
szólták meg, nem szidták le, hanem bíztatták, s ha sik-
erült, a következõ versenyzõ behozta az általa okozott
lemaradást. Nekünk felnõtteknek van mit tanulni
tõlük!!!

Jónás Zoltánné
igazgató

SPORTHÍRADÁS A II. RÁKÓCZI ISKOLÁBÓL EUROSZFÉRÁS
FARSANG

LUCA NAPI
VERSMONDÓ VERSENY

A VÉCSEY KÖNYVTÁRBAN 
2006. december 12-13.

Szeptembertõl öt euroszférás gimnázium 
Bács-Kiskunban

PÁLFFY ISTVÁN SOLTON
Tõle szokatlan szerepben, mint a Bács-Kiskun
megyei magángimnáziumokat és sza-
kközépiskolákat üzemeltetõ Euroszféra Oktatási
Alapítvány kuratóriumi elnöke látogatott el váro-
sunkba Pálffy István. A népszerû televíziós szemé-
lyiség elõbb megbeszélést folytatott Gál József pol-
gármesterrel, majd a nagy számban megjelent
szülõk, gyermekek és érdeklõdõk elõtt tájékoz-
tatást adott a magángimnáziumról. Mint
ismeretes, az Euroszféra tavaly óta nagy sikerrel
három magán középfokú intézményt üzemeltet a
megyében Kiskunfélegyházán, Kecelen és Solton.
A rendkívül kedvezõ tapasztalatok újabb önkor-
mányzatok figyelmét keltették fel, így 2007 õszétõl
beindul a képzés az izsáki és szabadszállási
intézményekben is.
Az euroszférás szakemberek ezek után részletesen
ecsetelték a kéttannyelvû oktatási rendszerük
elõnyeit, amely nagyban eltér a megszokottól, s
amely a tanár-diák-szülõ hármas õszinte és
folyamatos kapcsolatára épít. Ennek
legkézzelfoghatóbb bizonyítéka, hogy az
euroszférás "szülõi értekezleteken" a gyermekek is
részt vesznek, s miként az intézmény házirend-
jének kidolgozásában és betartatásában is. Az
intézmények célja az, hogy az EU munkaerõ
piacán jó eséllyel elhelyezkedni tudó fiatalokat
képezzenek. Nem a lexikális tudás, hanem a gyako-
rlati ismeretek játsszák a fõszerepet a tanrendben.
Ennek alapja a tökéletes nyelvtudás: a már
mûködõ euroszférás gimnáziumokban heti 18
órában tanulnak a diákok angolt, többek között
Chicagóból érkezett anyanyelvi tanártól, de a
késõbbiek folyamán több szaktantárgyat is angolul
tanulnak, s angol nyelvû érettségit tesznek.
Második évtõl újabb nyelvet vesznek fel, melybõl
középfokú vizsgát tesznek. Ez megkönnyíti, hogy
helyt álljanak az Euroszféra partnerintézménye, a
Vocational Academy angliai felsõfokú
intézményeiben is, amennyiben ott kívánnak
továbbtanulni.
A tájékoztatón bejelentették, jól halad a kiskunfél-
egyházi szférás magán fõiskola alapítás folyamata:
az intézményt bejegyezték, várhatóan 2008 õszén
kezdõdhet az oktatás. Az Euroszféra magángim-
náziumából és középiskoláiból kikerülõ diákok
felvételi nélkül folytathatják majd tanulmányaikat
a kiskunfélegyházi fõiskolán.
Az euroszférás magángimnáziumokban és
középiskolákban február 22-23-án tartják a
felvételi elbeszélgetéseket.

A Vécsey Károly Általános Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény sportolói Kalocsán a
Lánchíd-Darvas terematlétika verseny megyei elõdön-
tõjén 12 iskola közül az elõkelõ II. helyezést érték el
2007. január 29-én.

5-6. osztály
Magasugrás
Molnár Tamás II. hely
Lehoczki Luca III. hely
Rohoska Rita VII. hely
Õrsi Janka VIII. hely
Szabó Sándor VIII. hely
30 m futás
Molnár Tamás VII. hely
Helybõl távolugrás
Szabó Sándor II. hely

7-8. osztály
Magasugrás Helybõl távolugrás
Béres Adrienn II. hely Oravecz Mihály II. hely
Varga Flóra IV. hely Tasnádi Barabara IV. hely
Tasnádi Barbara V. hely Kovács Péter VI. hely
Madár Ádám III. hely Majer Kristóf VII. hely
Majer Kristóf IV. hely Varga Flóra VIII. hely
Dani Gábor V. hely
30 m futás 1000 m-es futás
Dani Gábor I. hely Horváth Máté II. hely
Kovács Péter II. hely Alföldi Pál V. hely
Kecskés Imola VI. hely Tasnádi Barbara VII. hely
Medicinlabda lökés
Medics Tibor I. hely
Alföldi Pál V. hely
Madár Ádám VI. hely
Dani Gábor VIII. hely
Szvetnyik Zsuzsa VI. hely
Gratulálok! Andrea néni 

VÉCSEYS SPORTHÍREK

Elmúlt tíz éve, hogy személyes résztvevõje lehetek a
Vécsey Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár Luca-
napi mesemondó versenyének.
Bármely napon, ha a könyvtárban van dolgom,
különleges ünnepélyes érzés és nyugalom vesz raj-
tam erõt. Ez az érzés a "jeles" decemberi napon
megtöbbszörözõdik, várakozással az ott kapott
élménnyel, mely még most a két hónap távlatában is
elevenen él bennem.
A karácsonyt sugárzó környezet, a feszült, de csil-
logó szemû gyerekek, a nekik biztonságot nyújtó
anyu, apu, nagyszülõk, tanító- és tanár nénik jelen-
léte, a jól szervezett és nyugalmat biztosító fogad-
tatás egyaránt biztosítja a folytonosságot és minden
évben az újszerûséget. 
Részemrõl külön öröm a kis mesemondók fejlõdését
látni. Évrõl-évre fejlõdik a hangzó szöveg érzelmet
megfogó kifejezõsége, a tartalom tolmácsolásához
illõ hangszín, hangerõ, tempó, hatásszünet
megválasztása és nem utolsó sorban a mesélõ egyéni
karakteréhez illõ mese megválasztása.
A 2006. évi városi versenyen a két iskolából össze-
sen 29-en vettek részt. 
Krepsz Ivett, Molnár Bence, Szûcs Anita, Kiss
Anna, Kun Anasztázia, Benda Kálmán, Kiss Balász,
Nagy Dominika, Nagy Evelin, Kálmán Renátó,
Mayer Kinga, Örsi Gergõ, Papp Zoltán, Varga
Brenda, Jakab Szabina, Õrsi Edina, Kovács
Kornélia, Molnár Petra, Rivnyák Frida, Rohoska
Rita, Tóth Gréta, Rácz Laura, Szokodi Máté, Örsi
Rita, Sánta Renáta, Kovács Ádám, Herczku Szandra,
Szabó Lilla, Szvetnyik Zsuzsa.
Valamennyien iskolájuk helyezettjeként vettek részt
a városi bemutatón, melynek helyezettjei:
1-2. osztályban: Kun Anasztázia 1. hely, Benda
Kálmán 2. hely, Molnár Bence és Kiss Balázs 3. hely
3-4. osztályban: Õrsi Edina - Örsi Gergõ 1. hely,
Kálmán Renátó - Varga Brenda 2. hely, Mayer
Kinga, Papp Zoltán, Jakab Szabina, Kovács Kornélia
3. hely.
A zsûri különdíját Nagy Evelin kapta.
5-6. osztályban: Molnár Petra 1. hely, Õrsi Rita 2.
hely, Rivnyák Frida 3. hely
7-8. osztályban: Szvetnyik Zsuzsa 1. hely, Szabó
Lilla 2. hely, Kovács Ádám, Herczku Szandra 3.
hely.

Gratulálunk valamennyi versenyzõnek, a felkészítõ
tanító és tanár néniknek.
A megyei versenyen városunkat Õrsi Edina és
Szvetnyik Zsuzsa képviseli.

Szalainé Varga Júlia

PÜNKÖSD ERDÉLYBEN
2007. május 24-28. (4 nap/3 éjszaka)

Program:Program:
május 24. csütörtök: 22.00 órakor indulás
május 25. péntek: Tordai hasadék, Szováta (Medve-tó) megtekintése, érkezés a szállásra Tekerõpatakra
május 26. szombat: A Csíksomlyói Búcsún való részvétel
május 27. vasárnap: Gyilkos-tó, Békás-szoros
május 28. hétfõ: hazaindulás, Kõrösfõn vásárlási lehetõség, az idõ függvényében Kolozsváron város-
nézés. Hazaérkezés az éjszakai órákban.

Utazás: autóbusszal * Szállás: falusi turizmus keretében * Ellátás: félpanzió
Részvételi díj: 36.000,-Ft/fõ + biztosítás (igény szerint)

Jelentkezési határidõ: 2007. március 31.
Jelentkezés: 06-30/901-0908 vagy 75/341-367

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kisebb létszámú csoportok erdélyi kirándulását megszervezzük az Önök által megjelölt idõpontban.
(Egyes szabadon választott programokkal.)

JUHÁSZ BUSZ JUHÁSZ BUSZ

MEGHÍVÓ
SZÉPKORÚAK

VERSMONDÁSÁRA
A Solti Tavaszi Napok keretében

tisztelettel meghívjuk Önt, családját és
barátait

2007. március 16-án 9 órára
a Vécsey Károly Mûvelõdési Házba a

Bács-Kiskun Megyei Nyugdíjasok
Szavalóversenyére.

Minden verskedvelõt szeretettel várunk!
Solti Petõfi Nyugdíjas Egyesület

Dr. ifj. Balás László
ügyvéd

Minden kedves ügyfelének sikerekben gazdag
boldog új évet kíván

_________________________________
Ügyfélfogadási ideje:

Minden kedden: 15 -17 óráig
Minden csütörtökön: 14 - 17 óráig

Solt, Rév utca 4. szám alatt_______________________________
telefon: 78/462-846, 06-30/9-553-883 
e-mail: balasugyved@emitelnet.hu
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ÚJÉVI KONCERT MODANCE SHOW

ZÖLDKÁRTYA
(benzin és diesel)

MÛSZAKI VIZSGÁRA
felkészítés rövid határidõvel!

Solt, Árnyas u. 34.
06-30)62-10-731

Szel lák

Szerviz

Egyszer volt, hol nem volt, a Kopolyán innen, a
Kórósi tavon túl, a Vécsey iskola hírül adta Solt
városában, hogy nagyszabású bált szeretnének ren-
dezni. Vitték a futárok a meghívókat szerte a város-
ban és kérték a városlakóktól a támogatást. Kaptak
is segítséget meg nem is, de szerencsére több volt
az adakozó, mint az akadályt gördítõ. Egyre csak
szaporodtak a szebbnél szebb, új gazdára váró tár-
gyak, a finomabbnál finomabb ételek, italok,  és
egyre jobban megtelt a kincstár. Már csak a három
nagy próbát kellett kiállani: szép terembe várni,
jóllakatni és színvonalasan szórakoztatni a
nagyérdemût. A leleményesség, az állhatatosság,
az akarat és az összefogás legyõzte az akadályokat.

Így elkészültek a falvédõk, festett tányérok, faliképek
és a régiségek is a helyükre kerültek. Az éhes
vendégeknek még gondolatban sem kellett kimonda-
niuk, hogy terülj, terülj asztalkám, a "szolgálók" hada
pillanatok alatt felszolgálta a kondérban fõtt, és a vil-
lanyos kemencében sült finomságokat. A jelen lévõ
180 fõre sem volt szûk a terem, hiszen kitágult és
kitárult a világ, amikor a népviseletbe öltözött manóc-
skák megjelentek a színpadon és melegséget, fény
árasztottak mûsorukkal az alattvalókra. A jókedvet
tovább fokozták a színpadon magabiztosan mozgó és
humort fakasztó emberpalánták, akik többször is
vastapsot "követeltek ki" a publikumtól. A meglett
emberek sem vallottak szégyent, hiszen tánctudásukkal
elkápráztattak mindenkit, s a menyasszonytánccal csak
tovább szaporították a kincstár bevételeit. A cecei

legények hajnalig húzták a talpalávalót, a korcsmáros-
nék hajnalig mérték a lét. Ha a lé el nem fogyott volna,
az én mesém is tovább tartott volna. Csak még annyit,
hogy míg az egyik fajta lé elfogyott, a másik fajta meg
úgy megszaporodott, hogy annak azóta is csudájára jár
mindenki, hiszen majdnem 900 ezer forintocska
gazdagítja mostantól a Vécsey iskola alattvalóit.
Támogatóink:
Törekedtünk a teljességre a támogató személyek,
szervezetek, vállalkozók felsorolásában. Ha ez esetleg
mégsem sikerült, jelezzék, addig is szíves elnézésüket
kérjük.
Berendezés: Erõs Bálint
Szállítás: SOL-T-ERV, Lang Antal
Vacsora: Gyetvai Imre, Tõzsér Istvánné, Kalmár Pál,

Friss Kft és a szülõk, nagymamák és pedagógusok
finom süteményei
Ételek elkészítése: Krammer Zoltán, Õrsi Lajos,
Langné Juliska néni, Kökény Pálné
Büfé: Tímár Zoltánné, Szellák Lászlóné, Vajda
Anita, Karsai Gyuláné, Kecskés Lajos, Sz és J
Likõr Kft és pálinkák, borok felajánlói
Díszítés: Lõz Jánosné, Kovács Attila, Móricz
Erzsébet, Kökény Pálné, 1.a és 3.b osztály pedagó-
gusai, tanulói és azok szülei, pedagógusok, szülõk
Terítés, felszolgálás, mosogatás: Mészáros
család, szülõk, pedagógusok
Anyagi támogatók: Pille Kft, Komáromi Márta,
Kossuth Zrt, Vasaji Sándor, Szellák Tibor,

Gudmon László, Technoker Kft, id. Lengyel László,
Papp Józsefné, Ivanics Gyula és a támogatói jegyeket
vásárló személyek, elsõsorban szülõk és pedagógusok,
amibõl összesen 205 ezer forint jött össze
Tombola felajánlások: Park Motel, 51-es Vendéglõ,
Sport Café, Stadler, Pitrik Tamás, Gyógyászati bolt,
Papp Zoltán, Papp Tibor gazdabolt, Nyíri István, Reál
üzlet, Coop üzlet, Kata bolt, Édességbolt, Szabadi bolt,
Szalai Mihályné, Anita divat, Szabó Zsolt, Bor és
Italház, Optika, T-Mobil, Takarékszövetkezet, Csörgõ
Tímea, OTP, Rita méterárú, Randevú cukrászda,
Erzsébet cukrászda, Domján Sándorné, Simonné
Bajnok Katalin, Végh Istvánné, Magyari Sándor, Betti
virágbolt, Karácsonyi Józsefné, Kerti István, Szedám-
Ker Bt, Tóthné Joó Gabriella, Rozmanitz Szabina,
Markó Ágnes Körömvilág, Tóth Anikó, Tímár
Zoltánné, Orbán Istvánné, Magyari Attila és szülõk,
pedagógusok felajánlásai 
Szeretnénk megköszönni minden résztvevõnek, hogy
eljöttek rendezvényünkre. Gratulálunk a mûsorok
szervezõinek, Kovácsné Vincze Gabriellának,
Pieczarkáné Molnár
Anikónak, Szabóné
Csengõdi Mártának,
Tenggné Bodicsi
Julillának, Viktor
Zsuzsának és további
sikereket kívánunk a
mûsorokban fellépõ kic-
siknek és nagyoknak.
Nyíri Nikolettának és
Lovas Viktornak
köszönjük a táncbemu-
tatót, Szabóné Pajerich
Andreának és Nagy Dávidnak a táncok betanítását. 
A legnagyobb elismeréssel szólunk az új SZK
vezetõségérõl, akik jelesre vizsgáztak szervezésbõl.
Kitartóan, fáradságot nem ismerve tették a dolgukat.
Nemcsak Õrsi Lajosné, Papp Zoltánné, Mészárosné
Kökény Mária és Lang Antalné, hanem férjeik,
Õrsi Lajos, Papp Zoltán, Mészáros András és Lang
Antal is derekasan kivették részüket a tennivalókból.
Gratulálunk és köszönjük nekik.
Szülõk, pedagógusok és gyerekek összefogásának szép
példájaként zárulhatott ilyen sikeresen ez a ren-
dezvény.
Szeretettel várunk mindenkit egy év múlva!

Gudszentné Széphegyi Andrea, 
Szellákné Molnár Katalin  

A Solti Ifjúsági Fúvószenekar január 6-án újévi koncertre
várta a zenét kedvelõ közönséget. Büszkén mondhatjuk,
hogy ezzel a hagyományteremtés útjára léptek, hiszen ez
már a második év, hogy a mûvelõdési ház otthont adhatott
e rendezvénynek. Fuchs Attilával, a zenekar vezetõjével
készítettünk interjút ez alkalomból.
- Mik voltak a zenekar megalakulásának kezdeti lépé-
sei?
- Az intézményes zeneoktatás 2002-ben a Hartai Mûvészeti
Alapiskola kihelyezett tagozata keretében indult el váro-
sunkban. 2004 januárjában a réz-, fa-, és ütõszakos tanulók-
ból, a segítségképpen a solti növendékek közé ülõ, hartai,
bátyai zeneiskolás növendékekbõl összeállított, alkalmi
rézfúvószenekar élesztette fel a régi Solti Tûzoltózenekar
emlékét. 
Ez az együttes önmagában mûködni nem tudott, ezért
amikor 2004 szeptemberében Solton elkezdtem a munkát,
azt a célt tûztem magam elé, hogy solti gyermekekbõl álló,
bármikor igénybe vehetõ és mûködõ helyi
rézfúvószenekara legyen Solt városának. 
Az intézményi formának, tanártársaim, és a gyerekek
áldozatos munkájának köszönhetõen láthatta és hallhatta
január 06-án, Újévi Koncertünkön a kedves közönség, hogy
mindannyiunk nagy örömére elképzeléseim valóra váltak,
létezik és mûködik a Solti Ifjúsági Fúvószenekar. 
- Honnan jött az ötlet az Újévi Koncert megsz-
ervezésére?
- Az Újévi Koncert ötlete akkor merült fel bennem, amikor
már a zenekar tagjai, a megfelelõ hangszeres tudás bir-
tokában, képesek voltak megtanulni az alkalomhoz illõ
mûsort. A mai napig irigykedve nézem a televízióban, a

Bécsbõl közvetített Újévi
Koncerteket. Megragad a kön-
nyed Straussi zene, a
gyönyörûen feldíszített terem, a
teremben ülõ közönség remek
hangulata, amit a képernyõn át is
érezni lehet. Ezt a miliõt, hangu-
latot, muzsikát varázsoltuk
Soltra az embereknek, a zenekar
tagjaival közösen. Jól szórako-
zott a közönség a színpadra

"telepített" alkalmi kovácsmûhely életre keltésén, a mester
és inasa humoros jelenetein. A zenei élményen túl a belsõ
tûzijáték alkalmazása, látványában is emelte a rendezvény
színvonalát.
- Bizonyára nagyon sok idõt és energiát kell szánni a
felkészülésre.  Mikor kezdõdtek el a próbák?
- A II. Újévi Koncertünkre már szeptember óta készültünk,
hiszen a Strauss szerzemények fülbemászó dallamai,
kemény felkészülést, nagyon sok zenekari próbát igényel-
tek. A gyerekek az õszi és téli tanítási szünetekben is jártak
próbára, feláldozták szabadidejüket. 
- Mivel lehet a kis zenészekben a lelket tartani a hosszú,
fárasztó próbák alatt?
- Egy-egy jól sikerült fellépés, óriási motivációs erõt ad a
jövõbeni zenekari munka folytatásához. A jelenlegi kon-
certen ezt az ösztönzést mindenképpen megkaptuk, hiszen a
közönség felállva, vastapssal köszöntötte a zenekart. Még
vonzóbbak gyermekeink számára a mûsorszámok zenéjére
kitalált történetek, humoros jelenetek, általuk történõ
elõadása, eljátszása. 
- Kinek a segítségére lehetett számítani a felkészülés,
illetve a mûsor folyamán?
- A mi munkánk elképzelhetetlen lenne önkormányzati,
intézményi, szülõi, szponzori, támogatói háttér és a ren-
dezvényeinket látogató "nagyérdemû közönség" nélkül,
amely fenntartásért, segítségért, támogatásért, hálás
köszönetemet fejezem ki mindenkinek, a zenekar tagjai és a
magam nevében. Nagy szeretettel várjuk továbbra is ren-
dezvényeinkre a kedves érdeklõdõket!
Gratulálunk a koncerthez és további sikereket kívánunk! 
Megszólaltattunk néhány embert a közönség soraiból,
véleményt kérvén tõlük az elõadásról.
Örömmel és büszkeséggel töltött el bennünket, hogy
kisfiunk is részt vett ebben a produkcióban. Nagyon
lelkesen jár zeneórákra és a próbákra. A tanár úr el
tudja õket varázsolni, nagyon ért a nyelvükön.
Különösen tetszett a tûzijáték, ami rendkívül
látványossá tette a koncertet. 

Papp Zoltán és felesége

Már a tavalyi koncerttõl is el voltunk ragadtatva, így
természetes volt, hogy az idén is részt vettünk rajta.
Nagy örömmel tölt el bennünket, hogy városunk ifjai
közt ilyen sok tehetséges, zenét szeretõ gyerek van.
Elismerésünket fejezzük ki a zenekar vezetõjének és
gratulálunk a megható, ugyanakkor látványos
elõadásért.

Szabó Gábor és felesége

VÉCSEYS BÁL

Nagy élményben volt része azoknak a kedves
vendégeinknek, akik úgy döntöttek, hogy velünk
töltik a 2007. január 20-i estét. Egy októberi napon
kipattant a szikra Nagy-Tósaki Dávid (Dado's)
fejébõl, hogy mi lenne, ha rendeznénk egy tánc-
showt?
Ott mindenki megmutathatná az eddig tanultakat.
Megkezdõdött a szervezés. Fénytechnika, hangtech-
nika, plakátok, ruhák, mûsorterv. Majd eljött a nap, a
nézõtér megtelt, már nem lehetett ülõhelyet találni,
de még állót sem. Elsõként a Margaréta néptánce-
gyüttes lépett színpadra, megalapozva az est hangu-
latát. Mûsorunk két szólóval folytatódott, Borbándi
Fanni és Kolompár Róbert mutatták be külön-külön
tehetségüket. Sok szülõ már nagyon várta a Vécsey
Károly Általános iskola és A.M.I. kis modern tánco-
sait, akik itt mutathatták be elõször táncukat:
Mészáros Regina, Bognár Enikõ, Bognár Fanni,
Döbrentei Barbara, Imrik Tünde, Kiss Sarolta,
Kovács Helga, Nikolics Tünde. Õket követte "Bözs
Feeling Group" a Dado's Tánciskola vezetõtánccso-
portjának koreográfusa. Szinte levegõvétel nélkül a
színpadon láthattuk Bözst, kitûnõ párjával Matos
Gabesszel, akivel duót táncolt. Ezután következett a
Dado's egyik kiváló táncoktatója Vági Judit. Ditta
után a pásztói tánciskola vezetõjének (Borbándi
Balázs) koreográfiáját láthattuk. Ismét néptáncosaink
következtek, és nagy sikert arattak az István a király
és a Honfoglalás címû számok koreográfiájával.
Utánuk következett az az öt solti lány, akikre
büszkék lehetünk, hiszen 2006. november 19-én
Vácott rendezett II. Ezüst Csillag Országos
Táncversenyen ezüst minõsítést kaptak: Pintér
Katalin, Pintér Vivien, Freppán Ramóna, Mészáros
Rebeka és Rostás Alexandra. Az õ csoportjukhoz
csatlakozott még Pintér Tibor, Jakab Andrea és Jakab
Enikõ. Õket követte a pásztói táncosok csoportja,
majd ismét a Bözs Feeling Groupot láthattuk, õket az
utolsó blokkunkban még 4 számmal láthattuk. Dj.
Scaty nagyszerû énekesnõje Wachsmann Ildikó
dalaira táncoltak a solti csoportjaink és a Bözs
Feeling Group táncosai. A fináléban pedig minden
táncosunk, vendégtáncosunk fent táncolt a színpadon
Wachsmann Ildikó dalára. 
Köszönjük vendégeinknek, hogy eljöttek, és köszön-
jük a sok tapsot táncosaink nevében is. 
De ez az est nem jöhetett volna létre Nagy-Tósaki
Dávid (Dado's), Szabóné Pajerich Andra, Kolompár
Erzsébet, Matos Gabriella, Borbándi Fanni, Borbándi
Balázs és Vági Judit koreográfusok nélkül.
Köszönjük munkájukat. De, mint minden ren-
dezvényhez, a MODANCE SHOW-hoz is kellettek
támogatók. Fõ támogatónk a kecskeméti Sikerunió
Pénzügyi és Tanácsadó Kft., további támogatóink a
Stadler Ruházat, Mátris mesterfodrászat
(Kiskunhalas), Gaál Pékség, Döbrentei Péter, Dobos
Zoltán. Továbbá köszönetet mondunk még Vizi
Gézának a háttérképért, a rendezvény szervezéséért,
lebonyolításáért Pintérné Katinak és Mészárosné
Marikának, a rendezvény biztosításáért Dobos
Zoltánnak. 

Dobos Mónika
Fotó: Gál Zoltán

TÁJÉKOZTATÁS
A Solt Város Baráti Kör Egyesület 2007. január 15-én
megtartotta éves közgyûlését. Az elnöki, gaz-
daságvezetõi, valamint a felügyelõi bizottsági beszá-
molókat, és a 2007-es évre szóló pénzügyi tervet a köz-
gyûlés egyhangúlag elfogadta.
A vezetõség személyi összetételét illetõen is változá-
sok történtek. Horváth Gábornét és Szalai Mihálynét
kérésükre felmentettük. Az elnökség új tagjai: a továb-
biakban a titkári feladatokat Szabados Lajosné látja el,
akinek a szakmai felkészültsége teljes garancia a tiszt-
ség ellátására. Komjáti Jánosné, aki alapító tagunk,
már az eltelt idõszakban is szívvel-lélekkel dolgozott
az egyesületért.
A leköszönõ tisztségviselõknek a munkáját
megköszönöm, az új elnökségi tagoknak pedig grat-
ulálok, a munkájukhoz sok sikert, türelmet és kitartást
kívánok.
A következõ lapszámban a revidiált 2006 évi mérleg
adatai közzétételre kerülnek.

Kállai Sándorné
egyesület elnöke
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REFORMÁTUS ÉLET 
Idén is megtartottuk a családi találkozót!
2007-ben is szerveztünk családi találkozót, az ökumenikus
imahetet, melyet már hosszú évek óta minden januárban
megtartunk Solton is a református, a római katolikus és az
evangélikus egyház részvételével. Ekkor gyûltek össze
szerte a világon is a Keresztyén család tagjai, különbözõ
felekezetek és egyházak, hogy mindannak örüljenek,
amiben közösek, hogy a terheiket megosszák egymással,
hogy beszéljenek egymással, énekeljenek, olyanok
legyenek, mint egy igazi család. 
Ha megnézzük a saját rokonságunkat, azt láthatjuk, hogy
ahányan vagyunk, annyi félék. Vannak közös alkalmaink,
ahol együtt vagyunk (esküvõk, névnapok, temetések),
kinyilvánítjuk, hogy összetartozunk, közösek az õseink,
vérrokonságban vagyunk, de nem egyformák. Sem külsõ-
leg, sem belsõleg, mégis megértjük és elfogadjuk egymást.
Ezt így tartjuk normálisnak. Talán soha nem jutott
eszünkbe az, hogy az összes unokatestvérünknek olyannak
kellene lennie, mint amilyenek mi vagyunk. A
nagyszüleink szeretnek valamennyiünket, a különbségek,
a hibák ellenére.
A Keresztyénség is egy nagy család, sok-sok egyénbõl,
akik nem tökéletesek, nem is egyformák, más és más dol-
got tartanak fontosnak a mindennapi életükben, de szeretik
és elfogadják egymást. Ez a különös ismertetõjegyük: a
felebaráti, krisztusi szeretet. A szeretet, amely "türelmes,
jóságos, nem irigykedik, nem kérkedik, nem fuvalkodik
fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát,
nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt. Nem örül a
hamisságnak, de együtt örül az igazsággal, mindent
elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltûr."
(1Kor. 13, 4-7). Ezt szeretnék megmutatni a világnak
azzal is, hogy egy hétig minden estét együtt töltöttek. 
Mégis a kívülállók, akik nem részei ennek a közösségnek,
azt várják, hogy minden keresztyén legyen azonos hitû és
gondolkodású. Ez pedig sohasem lesz így, mert a
gyülekezeteket emberek alkotják, akik közös Atyától, a

Mindenható Istentõl származnak, de nem klónozott máso-
latok, hanem önálló egyének. Egyik számára az egysz-
erûség, a puritánság a vezérelv, másiknak éppen a
kialakult liturgia. De ha ezeket összeadják, egy különleges
ünnep lehet! Egy hét volt ez, 2007. január 21-28. között.
Estérõl estére összegyûltünk és összegyûjtöttük az
értékeinket, közös énekeinket, hitvallásainkat, az ismert
bibliai történeteket. Mindig a vendég felekezet vezetõje
hirdette Isten igéjét. Így kedden este Dunaegyházára láto-
gattunk el, szerdán a helyi római katolikus gyülekezethez.
Mindkét helyen Kovács István református lelkész
prédikált. Csütörtökön õk jöttek vissza hozzánk Czár Iván
plébános úr vezetésével és szolgálatával, pénteken pedig
evangélikus testvéreinkkel tartottunk közös isten-
tiszteletet, melyen Bácsi János lelkész mondta el Isten
üzenetét.
Felmerülhet a kérdés, miért csak egy hétig voltunk együtt?
A földi ünnepek sem tartanak örökké. Néhány óra vagy
nap, aztán mindenki hazatér az otthonába, a saját életébe,
munkájához. De az elválás nem hozza magával a haragot.
A távolság ellenére gondolunk a szeretteinkre, beszélünk
velük alkalmanként és várjuk a következõ személyes
találkozást. Így vagyunk mi is, hogy a családi találkozó
után visszatértünk a saját lelki otthonainkba, templo-
mainkba, a saját egyházi életünkhöz és készülünk a jövõ
évi ökumenikus imahétre!

Vargacz Anikó
református lelkész 

Református Lelkészi Hivatal elérhetõségei:
- 6320 Solt, Kossuth L. u. 67., Hivatali idõ hétköz-
napokon: 9 órától fél 12-ig, ill. elõre egyeztetett idõpont-
ban.
- Tel/Fax: (78) 486-226; Mobil: (30) 903-26-69
- e-mail: soltref@tvnetwork.hu; ikovacs@tvnetwork.hu
- weblap: www.soltref.gportal.hu; www.gportal.hu/soltref

ÍRJUK EGYÜTT SOLT TÖRTÉNELMÉT!

Kérem jelentkezését azoknak, akik a most készülõ Solt helytörténeti könyv jelenkori
történelmérõl szóló fejezetébe szeretnének bekerülni szakmájukkal, vállalkozásukkal,

intézményükkel, egyesületükkel, alapítványukkal.
Várom azon olvasók jelentkezését is, akiknek tudomásuk van olyan tárgyakról (pl. edények,
háztartási -és munkaeszközök), írásos emlékekrõl (pl. cselédkönyv, obsit levél, régi képes-

lapok, cikkek), ami Solt történetével kapcsolatosak.
Ezek fényképei, másolatai bekerülhetnének a könyvbe, így közkinccsé válva gazdagíthatnák

városunk történelmét. 

Köszönettel:  Szondi Miklós  tel.: 488231, 30-2796325
Solt, Gyöngyvirág u. 18.

ÖSSZEFOGÁS A
RÁSZORULÓ

GYERMEKEKÉRT

SOLTI ATLÉTIKAI
CLUB HÍREI

BÍZZA RÁNK KÖNYVVITELI MUNKÁIT!
- Pénztárkönyv vezetés
- Alkalmazottak bérkönyvelése

- TB ügyintézés
- 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

Igaz,  közel két hónap telt el azóta, hogy a Karácsonyra
készültünk, de fontosnak tartom, hogy ha  visszatek-
intve is, de írjak róla. 
A solti Gyermekjóléti Szolgálat Karácsony elõtt évek
óta arra törekszik, hogy a rászoruló családokat és gyer-
mekeket segítse abban, nekik is szép legyen az Ünnep!
Volt olyan, hogy lakossági felajánlásból származó
fenyõfával leptük meg a családot, általában a gyer-
mekeknek édességet, gyümölcsöt juttattunk el, a
szülõknek tartós élelmiszerekkel segítettünk.
Ennek finanszírozására vagy pályázati keretbõl, vagy
önkormányzati forrásból került sor.
2006 Karácsonya elõtt a Gyermekjóléti Szolgálat
családgondozói gyermekruha- és játékgyûjtésbe
kezdtek, hogy ezzel lepjék meg  a rászoruló gyer-
mekeket. Gyûjtésünk sikeres volt, rengeteg adományt
kaptunk. Pályázatot is adtunk be a Gyermekétkeztetési
Alapítványhoz, akik sajnos egyre kevesebb forrással
rendelkeznek, így nem tudtak segíteni.
Mi pedig mindenképpen szerettünk volna egy kis sza-
loncukrot, gyümölcsöt a fenyõfák alá tenni. Kerestük a
forrást… 
Solt Város Önkormányzat Képviselõ-testületének tag-
jai, mint magánemberek, és mint szülõk  egyetértettek
törekvésünkkel és valamennyien hozzájárultak ahhoz,
hogy az ajándékozás anyagi alapjait megteremtsük.
Ezek után az összegyûjtött adományokból csomagokat
készítettünk azoknak a gyermekeknek, akik a
Gyermekjóléti Szolgálat családgondozóival szoros
kapcsolatban vannak. Az élelmiszercsomagok mellé,
ruhák és játékok is kerültek, amelyeket a családgondo-
zók személyesen juttattak el a rászorultaknak, akik
nagy örömmel fogadták az ajándékokat.
Ezúton szeretném megköszönni a solti lakosoknak a
sok adományt és a Képviselõ-testületnek azt a pél-
daértékû hozzáállást, amivel bizonyították, hogy
fontosak a solti emberek, a solti gyerekek, és fontos az,
hogy az egymás mellett élõ emberek figyeljenek
egymásra, törõdjenek egymással, mert igaz a mondás :
öröm kapni, de még nagyobb öröm adni.

Zentai Gáborné intézményvezetõ

ÉVZÁRÁS - ÉVNYITÁS A MÛVELÕDÉSI HÁZBAN
* Jubileumi tizedik alkalommal került megren-
dezésre Advent harmadik vasárnapján a mûvelõdési
házban a Karácsonyi Koncert. Minden évben nagy
az érdeklõdés az évzáró ünnepség iránt, ezt mutatta
a nagyterem vendégserege is.
A rendezvény során egy örömteli esemény tanúi
lehettünk. Aranydiploma átadására került sor,
melyet Gál József polgármester nyújtott át városunk
kiváló pedagógusának, Kanál Zsigmondnénak, aki
50 évvel ezelõtt kapta meg diplomáját. Marika néni
sok éven keresztül több generáció oktatását végezte,
sokan szívesen emlékeznek a mindig jószívû tanár
nénire. Az oklevél átadását nagy taps kísérte.
Sokan voltak kíváncsiak a különféle mûvészeti cso-
portok mûsorszámaira. A mûsorban felléptek: a
Solti Nõi Kórus, az Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény diákjai, a Solti Mosoly Mazsorett
Csoport, a Mesevár Óvoda óvodásai, a Vécsey
Károly Általános Iskola irodalomszakköre és
énekkara.

* Újévi koncert - Január elején második alkalom-
mal rendeztük meg a mûvelõdési ház Újévi
Koncertjét. A Solti Ifjúsági Fúvószenekar ismét
remek mûsorral készült Fuchs Attila vezénylésével.
A zenei élményt fokozta a környezet, a beépített
vidám jelenetek, a látványos "tüzijáték". Fergeteges
élményt hozott az évnyitó rendezvény!

* Író-Olvasó találkozó - Január közepén egy nagyon
kellemes hangvételû író-olvasó találkozóra került
sor a Vécsey Könyvtárban. Schäffer Erzsébet
újságíró, a Nõk Lapja kivételes hangú szerzõje járt
nálunk. A kölcsönzõ terem zsúfolásig megtelt a
"rajongókkal", mégis családias volt a hangulat.

Mindenkit lenyûgözött az újságírónõbõl áradó ked-
vesség, bizalom és életöröm. Megjelent köteteibõl
vásárolni is lehetett, természetesen dedikálva
vihette haza ki-ki a saját könyvét. Szívmelengetõ
élményben volt része a közönségnek.

* Filharmónia - Január 24-én második alkalommal
tekinthették meg a bérletesek a Filharmónia hang-
verseny elõadását. A mûsort a Kecskeméti
Szimfonikus Zenekar adta a 125 éve született
Bartók Béla emlékére. 

* Magyar Kultúra Napja - A Magyar Kultúra
Napjának alkalmából január 27-én a Himnusz
megírásának 184. évfordulóját ünnepeltük, a

Vécsey Iskola mûvészeti tagozatának rendezésében.
A zenei tagozat fellépõi magyar szerzõk mûveit
adták elõ. A képzõmûvészeti tagozat vezetõje Lõz
Jánosné a gyerekek munkáiból és saját képeibõl ren-
dezett impozáns kiállítást. A rendezvény sikerét iga-
zolja a megjelent nagyszámú közönség.

Úti beszámoló - Január 30-án a Vécsey könyvtár-
ban Molnár Péter volt vendégünk, aki már évek óta
diákon keresztül kalauzolja el közönségét külön-
bözõ gyönyörû tájakra. Ezen a napon az USA-beli
Kaszkádokról és a Sziklás-hegységrõl tartott hangu-
latos útibeszámolót, melyekrõl rendkívül látványos
képeket láthattak az érdeklõdõk. Legközelebb
február 15-én lesz ismét vendégünk, amikor is
Mediterrán kalandozásokban lesz része a megjelen-
teknek. 

MEGHÍVÓ
A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK

SOLTI CSOPORTJA 
2007. március 10. napján szombaton 

14.00 órai kezdettel 
tartja tagértekezletét a mûvelõdési házban, melyre

mindenkit szeretettel várnak.

NAPIRENDI PONTOK
1.) Beszámoló a 2006. évi munkáról, annak

értékelése
2.) Pénzügyi beszámoló
3.) 2007. évi munkaterv

4.) Egyéb ügyek
Huber Istvánné titkár

Megjelent a Magyar Judo Szövetség, 2006. évi magyar
és nemzetközi bajnoki eredmények alapján készített,
egyesületi rangsora. A Solti AC judo szakosztálya nõi
szakága 27., míg a férfi szakága 33. helyet érte el, így az
összesített országos rangsorban - 158 klub között -
egyesületünk a 43. helyen végzett, 122 ponttal.
2007. évi Solti Tavaszi Napok egyesületi ren-
dezvényei:
- március 11. 10.30 óra XI. Solti Tavasz Kupa,
regionális judo Diákolimpia

helye: II. Rákóczi F. Iskola sportcsarnoka
- március 15. 9 óra Aranykulcs Kupa sakkverseny, fel-
nõtt és diák korosztály részére.

helye: Petõfi telepi Autóscsárda
Elõzõ lapszámban megjelent, SZJA 1%-val kapcso-
latos, közlemény, helyesbítésre szorul, mert a megjelenés
után az APEH további 14.464- Ft-ot utalt át az egyesület
számlájára, így egyesületünk 2006. évben, összesen,
235.448- Ft-ot kapott az adózok SZJA 1%-ból, amit
ezúton is köszönünk.
Kérjük, hogy 2007.-ben is ÉLJEN RENDELKEZÉSI
JOGÁVAL és válassza Egyesületünket.

SOLTI ATLÉTIKAI CLUB 
Adószám: 18351806-1-03

Nitsch József a Solti AC elnöke

JUBILEUMI
TENISZBÁL
Az idén is volt

tenisz bál hajnalig
tartott a vigasság.
Ime a képek a jó

hangulatról.
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Fizikadolgozat
A magabiztosság a legszebb erényem, ha fizikáról,
kettesszámú örök szenvedélyemrõl van szó. Pontos,
tüzetes készülés mindig meghozza a várt ered-
ményét.
S ma sem volt ez másképp. Emelt fejjel, égnek
szegezett orral lépdeltem be a fizika elõadó ajtaján.
Tudtam, ez a dolgozat sem fog csalódást okozni.
Minden tökéletes lesz. Anya ismét büszke lesz rám.
S így is történt. Kaptam egy lapot. Szép, tiszta fehér,
A/4-es, téglalap alakú. Ha a területét kéne számol-
nom, azt mondanám könnyedén "té egyenlõ ászor
bé", de most nem errõl van szó. Pedig én ezt is
tudnám. És még sok mindent. Mert ez vagyok én.
Felszerelésem is tökéletes. Van tollam, ceruzám,
kicsit tompa, nem az számít. Vonalzót kértem
padtársamtól, aki készségesen s azonnal adott, de
csak a tudatért, hogy a hibátlanul egyedülállóan
tökéletes 110%-os dolgozatomban, ha csak egy kic-
sit is, de részt vegyen. Megsajnáltam, s gondoltam
szerzek neki egy kis örömöt ezzel. Nemsoká úgyis
karácsony...
Van számológépem is, mellyel már körülbelül
tízféleképpen tudom megadni a Ma ERROR ered-
ményt. Sõt, padtársammal rájöttünk a Ma ERROR
rejtélyére is. Röviden annyit tesz, hogy ma sajnos a
számológép nem képes dolgozni, avagy túl bony-
olult számára a feladvány. Megveregetem ilyenkor
szegény gépem, s elteszem, megy ez nekem nélküle
is, õ csak formaság, hogy ne lógjak ki a sorból.
Azonban kilógok egy kicsit mégis. Amíg a többiek
püfölik sajátjukat várva a tökéletes eredményt, õ
tudja, én megértem õt, hogy ma ez nem megy neki
(neki is lehet rossz napja) s különb vagyok a töb-
bieknél, mikor félreteszem.
Kezemben a feladatsor. Az elsõ feladatot kihagyom,
a tanárnõ tudja, hogy én ezt kiválóan tudom, nem
szükséges bizonyítanom. A második feladatra sem
írok semmit, ugyanezen okokból. A harmadikat
megoldom, de csak vázlatosan. Rutinfeladat ez is,
miért áldoznám be a drága tintám. A tanárnõ tudja...
A padtárs lökdös. "Mi vagyok én, vöröskereszt?
Dehogy súgok, hagyjál már." Erre azt mondja, azért
nem súgok, mert nem tudom. Ezzel vérig sért. S
lesúgom neki a-tól z-ig a tudományom.
Hát kész. Azt hiszem nyomok még egy Ma
ERROR-t a szomszéddal, hogy megkoronázzam a
mai fizikaórát.
Egy hét múlva a szokásos módon lépdelek a fizika
elõadó ajtaján. Lehetne vörös szõnyeg is, de az nem
az én stílusom. Csak szerényen, mindig, mindenhol.
Kezemben ismét a dolgozat, telefirkálva piros gyök-
jelekkel. A szép fehér lapnak bevégeztetett, de kár
érte, akár hajót is hajtogathattam volna belõle, s
kiszámoltam volna annak a felszínét, mikor félbeha-
jtom, ne adj isten még azt is, hogy hány papírem-
berkét bír el szembeszéllel úgy, hogy nem süllyed
el, és közben nagyon süt a nap. (Vajon engem elbír
az élet hajója? Milyen költõi. Mindig csodálkozom,
milyen sokrétû vagyok.)
A csodálatosan díszített nevem alatt egy piros
elégtelen figyel, s kacsint rám a szomszéd dolgoza-
táról is. Mondtam, hogy sosem okoz csalódást egy
fizika dolgozat sem.
U.I.: Ez csak az álca, én tudom, hogy a tanárnõ mást
írt be, hiszen tisztában van a képességeimmel. Csak
a többiek miatt... Értitek, na...

Joó Kinga

******
LEHETETLEN FELEJTÉS

Lassan telnek évek, hónapok,
de szerelmem nem enyhül, csak bolyong.
Szeretlek téged, szeretlek nagyon,
hogy mikor feledlek, azt nem tudom.

Szívem összetört, darabokban hever,
hogy kitudja összerakni,
azt soha meg nem lelem.

Életem elmúlik lassan, csendben,
szeretlek téged, de ez nem helyes,
egyszer már megfogadtam, hogy elfeledlek végleg,
De erre képtelen vagyok ez lesz a végem.

Densztót o Gud

******
CSAK EGY GOMBNYOMÁS

Bevezetõ
A történetemet (amit most írok) csak, azért hagytam
itt a lopott Porshe-mban, hogy ha esetleg valaki
megtalálja, amit nagyon kétlek, megtudhassa,
milyen dolgokon mentem át, egyetlen gombnyomás

következtében. Most éppen itt ülök a Grand Canyon
egyik szakadékja mellett, és arra készülök, hogy leu-
gorjak, de mivel rengetek szabadidõm lett hirtelen,
ezért arra még ráérek, hogy leírjak ezt-azt.
Tulajdonképpen félek a Haláltól, de a mostani
létemnél nem lehet rosszabb. 
Megpróbálom részletesen leírni, igaz sok dologra
nem emlékszem. 
Hát akkor kezdjük!

1.
Ültem a gépem elõtt, és közben azon gondolkodtam,
hogy milyen jó is a számítógép és az Internet. Csak
egy-két kattintás és máris hatalmas információhal-
maz tárul elém. Bármit megtalálok, például útmu-
tatókat bombákhoz, vagy pizzarendelési
lehetõséget. Persze azért megvannak a veszélyei is,
igaz én nem gondoltam volna,hogy ilyen dolog is
történhet,
Megnyitottam a postaládám. Semmi értelmes e-mail
nem érkezett, csak reklám, meg egy, aminek nem
volt témája, és semmit sem írtak bele, csak ott szét-
terült benne a fehérség. Gondoltam valami vírus, és
mint utólag kiderült tényleg az volt, csak nem az a
szokványos fajta.
Lenyomtam a Del billentyût, és elsötétült a
számítógép. "Biztos áramszünet"- gondoltam, mivel
az elõszobában is kialudt a villany. De ez az állítá-
som gyorsan megdõlt. A szomszédos házakban égett
a villany. 
- Akkor csak a biztosíték lehet! - mondtam a fekete
monitornak. 
Annyira el voltam foglalva az áramhiány okával,
hogy amikor kinéztem az ablakon, nem is vettem
észre, hogy az utca üres, és autók állnak az úton.
Inkább elindultam a pincébe!
A pincénk kb. 20 m hosszú és a vége felé vannak a
biztosítékok kapcsolói. Sötétben ez a húsz méter
nem tûnt egyszerûnek, mivel elég nagy volt lenn a
rendetlenség. Három esés, egy fejbeverés árán elju-
tottam a szekrényig, de a kapcsolók felkapcsolt
állapotban voltak. Visszafelé, még egy esés elõtt
eszembe jutott, hogy a ház elõtti transzformátorban
lehet a hiba.
A házból kilépve nem a transzformátorra futott a
tekintetem. Az utca üres volt. Este fél hét volt, de
sehol egy autós, aki tartana valamerre, vagy egy
szerelmespár, akik a padon nyalnák-falnák egymást,
vagy egy kutyát és az unokáit sétáltató nagyi. Senki.
Mintha mindenki elment volna meccset nézni a TV-
ben. Az út túloldalán a szomszéd fûnyírója állt, úgy
nézett ki félbehagyta a munkát.
De nem csak az embereknek, az állatoknak is
nyomuk veszett. És mégsem a kihalt utca, és az
eltûnt emberek tûntek fontosnak számomra, én csak
az áramot akartam visszakapni, hogy játszhassak az
új játékommal. A csendnek azonban sikerült vissza-
terelnie a figyelmemet a "mindenki 
eltûnt" nevû kórra. A csend, amely körbefolyta a
sziklaként álló házakat, és beszivárgott az ajtók
résein, ezerszer szörnyûbb volt, mint a látvány. Csak
a saját szívdobogásomat hallottam, ahogy egyre
gyorsabban vert.
Egy kép villant az agyamba. Egy kéz (az enyém)
lenyomja a Del billentyût. "Ezek szerint én  töröltem
le az embereket és az állatokat a Világ
számítógépérõl". Ez a gondolat mélyen behatolt az
agyamba ,és ott mint valami madár, befészkelte
magát.
Már vagy tíz perce álltam ott, és gondolkodtam azon
az egy gondolt mondaton. Egyik állításomat megcá-
folva, miszerint az összes állat is eltûnt, egy veréb
szállt rá sután a transzformátorból kivezetõ
vezetékre. 
A madárka rám meresztette sötét, haláli szemec-
skéit. Sajnálkozó és egyben kárörvendõ tekintete
arról árulkodott, hogy tudja mi folyik itt, és azt is,
hogy mi fog történni velem. Ez az éles tekintet fáj-
dalmasan hasított agyamba, és biztosította a
valóságérzetet. Nem kellet csipkednem magam,
hogy rájöjjek: nem álmodom.
Miután eleget szemeztem Mrs. Halálverébbel és
mégsem hívtam randira, jobbnak láttam, ha inkább a
házban önsajnálkozó magányom miatt. Furcsa, de
éhes is lettem. A házunk szokványos kertvárosi
családi ház. Fehér, elöl tornác hintaággyal. Az elõs-
zobából a nappaliba lehetett jutni, itt volt a
számítógép, onnan pedig a konyhába. Ezen a napon
anyámék az öcsémet vitték el kempingezni, elvileg
másnap jöttek volna haza, csak, hogy nem volt más-
nap. A konyhába indultam szendvicset csinál-
ni. A számítógép elõtt azonban megtorpantam. A
monitoron közepes méretû fehér betûk virítottak.

UGYE, HOGY MILYEN ROSSZ EGYEDÜL
LENNI?
- Mi a fene? - szinte ordítottam csak, hogy a csend-
nek visszavágjak. A számítógép ki volt kapcsolva.
Háromszor is megnéztem. Mégis ez a mondat ott
álldogált, mintha a buszára várna.
ÉN FENE? NEM! ÉN SZÁMÍTÓGÉP VAGYOK.
:D
"Hát nézd már, még mosolyog is, rajtam mosolyog."
- ekkor már nem voltam beszámítható idegállapot-
ban. A sarokban álló baseballütõre tekintgettem.
Majd eltûnt az elõzõ mondat, és új fehér betûk kúsz-
tak elõ a monitorbéli ûrbõl, hogy valamit üzenjenek
nekem.
ÉN A HELYEDBEN NEM TENNÉM!
"Olvas a gondolataimban"- aztán rájöttem, hogy az
is elég, ha csak lát, hiszen úgy néztem arra az ütõre,
mint valami középkori kardra. Elszakadt nálam a
fonál. Reményemben és dühömben kezembe vettem
az ütõt és elindítottam a monitorra nézve végzetes
ütést. Mielõtt még szilánkokra tört volna, egy újabb
mondatot írt ki.
ÉN VISSZA TUDTAM VOLNA CSINÁLNI!
ELVESZTÉL!
A szöveg eljutott az agyamig, de addigra már a
monitor darabokban hevert. Ez már annyira
feldühített, hogy gondolkodás nélkül szétvertem a
számítógép házát, majd az egész nappalit, ebben
annyira elfáradtam, hogy elaludtam a kanapén.

2.
Nem tudom hány óra múlva reménykedve ébredtem,
de ez csak addig tartott, amíg körbe nem néztem a
nappaliban. Az órámra néztem volna, de aztán rájöt-
tem, hogy nincs is. Kinéztem az ablakon. Ugyanaz,
mint amikor bementem, a Hold ugyanott állt. A nap
utolsó sugarai még meggátolták az est teljes
uralmát.
- Úgy néz ki nem õk tûntek el, hanem én ragadtam
benne az egyik másodpercben. - mormogtam,
miközben éppen egy tonhalas szendvics
elkészítésével kísérleteztem.
Kiültem a ház lépcsõjére, eszegetni. Csak ültem és
már nem érdekelt a mostani helyzetem. Inkább
Sarahra gondoltam. És arra, hogy hibáztam, amikor
azt mondtam neki, hogy szakítsunk. Mindezt egy
üveg sör miatt. Csak én lehettem ekkora hülye. Majd
eszembe jutott a családom is. Tudtam, hogy nem
fogom õket többé látni. A gondolatok gyorsan vál-
takoztak a fejemben. Az önsajnálat vagy valami más
hatására, elõjött a pozitív hozzáállásom, ami nagyon
megrémített. Azok a dolgok jutottak eszembe,
amiket eddig nem szabadott megcsinálnom.
- Itt az ideje! - mondtam, szinte már vidám hangon.
Felálltam, és elindultam a legközelebbi kocsi felé.
Egy Ford Mustangba ültem be, a kulcs a helyén volt.
- Akkor irány New York! - ordibáltam a kihalt utcá-
nak.
Elindultam. 

3.
San Antonioból indultam. Atlantában kénytelen
voltam kocsit cserélni, mivel a Mustangban elment
a kuplung. Vigasztalásképp beszálltam egy Porshe-
ba. Nem tudom mennyi idõ alatt értem el New
Yorkba, mivel elvesztettem az idõérzékem. Ahogy
haladtam kelet felé egyre világosabb lett, mondjuk
ez nem meglepõ. Út közben jókat mulattam.
Atlantában például felrobbantottam egy Boeinget. A 
látványért megérte. Alvóhelyeknek a legjobb helyi
szállodákat választottam. Kaszinózni is akartam, 
de a helyiség béli csend elvette minden kedvemet
tõle. Philadelphiában egy apró kocsival behajtottam
egy magas épület liftjébe, majd lelöktem a tetõrõl
szegény párát némi folyosó rally után.
Végül is jól szórakoztam, csak akkor éreztem
magányosnak magam, amikor valami vicces jutott
eszembe és azt senkinek nem mondhattam el.
Hiányzott a hangzavar a hotel ebédlõjébõl, a ben-
zinkutas viccelõdése a benzinkutaknál, a madarak
csiripelése. Egyszer még a Wall Streeten is voltam,
de annyira rossz volt látni az üres utcát, hogy inkább
visszamentem a szállodámba.
Körölbelül 200 órát töltöttem a "nagy almában", ami
általam lett kukacos és rohadt. A Magány nevû vírus
annyira kikészített hogy, úgy döntöttem, mivel még
nem láttam a Grand Canyont, elmegyek oda és autó-
val együtt leugrok az egyik szakadékba. 
Az a (szerintem) 8 nap volt életem eddigi legrossz-
abb és egyben legszabadabb 8 napja. Sajnos Nem
tudtam módosítani a helyzetemen, pedig tudtam,
hogy valahogy lehet. Volt egy ötletem, de gyorsan
megdõlt.
Egy irodaházban be akartam kapcsolni egy

számítógépet, hátha itt is megjelenik a VÍRUS, ami
elvileg ezt mûvelte velem. De nem történt semmi
sem, pedig reménykedtem.

4.
És most pedig itt ülök a lopott Porshe-m
motorháztetején és nézném a naplementét, ha az a
rohadt nap le akarna menni, de úgy néz ki nincs
kedve hozzá, inkább csak bambul bele az arcomba.
Az egyetlen felhõ, amit látok, csak álldogál, mint
egy magányos erõd. Én meg csak írom ezt a
történetet, nem mintha valaki is láthatná, de
idõtöltésnek remek volt.
Sajnálom szegény autót, már eléggé megviselt, úgy-
hogy inkább egyedül ugrok egy szép csukafejest.
Egyébként úton idefelé, új ötletem,(és reményem)
támadt: ha esetleg meghalok, valahogy visszak-
erülök abba a világba, vagy idõbe, nem is tudom;
amelyikbõl ide kerültem. 
A Magány már felfalta teljesen a tartalékaimat, út
közben csak az járt a fejemben, hogy
milyen régen láttam már embert, és hogy menyire
hiányoznak, még a szomszéd Greg bácsi is,
pedig õt eléggé utálom, de most még neki is örülnék.
De mégis akire legjobban vágytam az Sarah. 
Most...
Itt az a veréb a transzformátorról. Jött megnézni a
végjátékot. Jéé! Még mosolyogni sem felejtettem el
a saját hülye poénjaimon. Ja még leírok egy jó kis
anekdotát.
New Yorkban, az anyakönyvi hivatalban megvál-
toztattam a nevem. Addig Ben McCrone voltam, 
de azóta Ben "Lost"McCrone vagyok. Jó kis poén
mi? Legalább nem mondhatja rám senki (nem 
mintha lenne itt valaki), hogy nem vagyok humor-
omnál. Még valami: Én vagyok a leggyorsabb 
ember a Földön, mivel egy másodperc alatt  megjár-
tam a San Antonio - New York útvonalat.
Na, ne okozzunk csalódást Mrs. Halálverébnek.
Vicces, nem?
Akkor ugrok!
Ben"Lost" McCrone voltam
Copyrighy, by me (Ez a halál elõtti õrület??)
2003 .07. 03.  19:32:33 

5.
Ben McCrone átveszi a postástól a leveleket, majd
visszabaktat a nappaliba. Szülei öccsét vitték el
kempingezni. Leül a számítógép elé, amelynek az
órája 19:31-et mutat, és azon gondolkodik, hogy
milyen jó is a számítógép és az Internet. Lelke
mélyén várja a holnapot, hisz akkor július 4-e lesz, a
függetlenség napja. Szereti ezt a napot, fõleg a
felvonulást.
Megnyitja a postáját, sok reklám e-mail. Egy levelet
azonban furán címeztek:

for: Ben "Lost" McCrone
A levélben semmi nem volt, csak fehérség.
Úgy gondolta, letörli. Már nyomta volna le a Del
gombot, mikor rossz elõérzete 
támadt. Végül mégis lenyomta.
Rosszul tette!

Írta: Bánlaki Tasnád

******
MI

Ha elgondolkodunk, hogy mennyien vagyunk mi
emberek, azon is el kell gondolkodnunk, hogy men-
nyi élõlény vesz minket körül. Egy rohanó világban
élünk, nincs idõnk semmire. Mindenki tervezgeti
jövõjét, igyekszünk mindent a lehetõ legjobban
megcsinálni. A méhek is szorgosan gyûjtik a nek-
tárt, hogy élelemhez jussanak. Észre sem vesszük
õket, olyan apró termetû élõlények, mégis jelen van-
nak életünkben. Szoros összhangban teremtõdött
meg a világ,hiába vannak megmagyarázhatatlan
dolgok. Még is úgy érzem, hogy sokat köszön-
hetünk  az élõvilágnak. Élelmiszer és akár egy jó
baráti kapcsolat gyanánt is. Természetesen az
emberek nem egyformák. Nem mindenki szokott
elgondolkodni az élet nagy dolgain, így azok nem is
látják át, hogy mennyi mindenre lehetünk  büszkék.
Akár a hangyák, vagy a fejlett tudomány részérõl. A
hangyák hasonló életet élnek, mint a méhek. Szintén
gyûjtik az élelmet, teljesítik királynõjük parancsát.
Megszervezett, együttmûködõ kapcsolat alakult ki
köztük. Az ennél mélyebb információkat viszont a
tudomány által ismerhettük meg. Csak néha az ilyen
hasonló apró dolgok nem jutnak eszünkbe, pedig
nagyon fontosak. Milyen lenne a világ, ha nem
tudnánk róla semmit?! Egy nagy sötétség. Épp ezért
mondom azt, hogy csak egyszer élünk, ezért
használjunk ki minden lehetõséget!

Böde Barbara Szabina



Elsõsorban sporttudósításaimmal szoktam jelen-
tkezni a Solti Hírlap hasábjain, de most, mint a lap
olvasója adnám közre gondolataimat, a
közmeghallgatáson hallottak, látottak indították el
tollamat.
Nem akarnám elemezni sem a beszámoló, sem a
hozzászólások tartalmi részét, véleményem szerint
ahányan ott voltunk, annyi fajta értékelés született.
Hozzászólásom címe ez lehetne: Egy polgármester
magányossága.

A helyhatósági választásokon mi választók prak-
tikusan, jól megfontoltan szavazunk. Átgondoljuk,
hogy a képviselõ-testület milyen feladatokkal is
szembesül majd a ciklus folyamán, értünk,
érdekeinkben végzett munkája során. Legyen a
képviselõk között, aki jártas az államigazgatásban,
az oktatás-nevelés terén, a kultúra, mûvészetek,
sport, szabadidõs tevékenységek terén. Legyen, aki
ismeri az orvoslás, az egészségügy problémáit, kell
mérnök, közgazdász, projekt manager a testületben.
Van, akit a pártpreferencia miatt delegálunk, van,
akit a józan paraszti eszéért. E jól összeválogatott
grémium többségi döntései mentén folytak, foly-
nak aztán városunk ügyei. 

Nos, a közmeghallgatás vitája során képviselõ
polgártársaink közül senki véleményét,  segítõkész
szakmai hozzászólását nem hallottuk akkor, amikor
kérdések, hozzászólások, vádaskodások záporoztak
a polgármester, a képviselõ-testület irányába.
Minden kérdésre a polgármester válaszolt, segít-
séget sehonnan nem kapott, pedig mögötte ott ült a
"szakma", akiket azért küldtünk oda, mert szak-
területükön õk a "profik", a téma legjobb ismerõi.
Példának okáért az orvosi ellátás, vagy az oktatás -
nevelés  kérdéskörében, bizonyára szívesen hallotta
volna szakember szájából a választ a kérdezõ.  A
nagyszámú hallgatóság, pedig meggyõzõdhetett
volna  arról, hogy az általa delegált képviselõ
milyen álláspontot képvisel egy-egy kényes
témában.

Csak remélni tudjuk, hogy önkormányzati
képviselõink, a közel öt órás bölcs hallgatás során,
a felvetett problémák legjobb megoldásán törték a
fejüket.

Jónás Zoltán választópolgár
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ÚJ ORVOSI
ÜGYELETI

TELEFONSZÁM

78/564-219
A Városszépítõ Egyesület felhívása

NEM MINDEGY, HOGY MIVEL FÛTÜNK!
avagy: Beszéljünk róla, mielõtt jól befûtenénk az utódainknak ...

OLVASÓI LEVELEK

NYUGDÍJAS EGYESÜLETEK BESZÁMOLÓI

Miért különleges a mi kis óvodánk?
Ez a kis létszámú közösség különbözõ korosztályokból áll:
a három évestõl a hétévesekig egy csoportban vannak a
gyerekek.
A kicsik sokat tanulnak a nagyoktól. Segítségükkel kön-
nyebben beilleszkednek. A nagyok megtanulnak gondo-
skodni az apróságokról. Segítenek nekik az öltözködés-
ben, a rendrakásban. Már a kiscsoportosokat is bevonják a
közös szereplésekbe. Verseket, dalokat tanulnak, és nagy-
on élvezik, hogy õk is szerepelhetnek.
Az óvónõk és dadusok a hétköznapok során a mindennapi
élet rejtelmeibe vonják be õket játékosan. Süteményt süt-
nek (együtt fejtik ki a meggyet, keverik ki a piskótát),
pudingot fõznek. Mindenkinek megvan a maga feladata: ki
önti a lisztet, ki a cukrot, ki keveri össze a tésztát. Így meg-
tanulják, mi mibõl, hogyan készül.
Szerdánként  a szülõk által bevitt gyümölcsökbõl
gyümisalátát készítenek.
Az óvónõk a szülõk segítségével különbözõ kirándulá-
sokat szerveznek. Voltunk már tökszüreten, diószedésen,
szõlõszüreten. A kicsik pedig nagy lelkesedéssel álltak
neki a feladatoknak. A nem mindennnapi alkalmakkor
élménnyel tele és finom kóstolókkal tértek haza
csemetéink, s a kirándulásokról még napokig beszélget-
tünk.
Így próbáljuk együtt  - szülõk és óvodapedagógusok - egy
kicsit varázslatossá tenni a szürke hétköznapokat.
Várunk minden leendõ óvodást és szüleit, látogassák meg
a mi kis óvodánkat!
"Játékosan tanulunk, hisz játszani jó!"

Csizmadiáné Kiss Mónika
szülõi szervezet tagja

Alanytalan mondatok,
avagy a világ közepe

-  Alszik? - Talán felébredt.
-  Sír? - Nem, csak mosolyog,
takarót tép és csapkod.
Így köszönt jó reggelt.

Aztán üvegre pislant,
és cuppanósan szív,
sötét szemével hív,
néha oldalra rikkant.

Úgy rúgkapál a csöppség,
mint száguldó vonat.
Simítja arcomat…
Neki mit is üzennék?

Nõj mind nagyobbra, édes,
s álmod legyen nyugodt,
durva világ-zajok
ne érjenek füledhez!

Te vagy a mi világunk.
Amíg a szívünk ver,
lesz benne  a n n y i  hely…!
A közepébe zárunk!

Csõsz József,
2007. január 18.

Februári tavasz a Petõfi Nyugdíjas Egyesületben
Igazolja ezt, hogy már két hete az Egyesület udvarán
nyílik a hóvirág, van úgy, hogy március 8-ra
Nõnapra sem nyílik ki. Ilyenkor már mindenki a
tavaszt várja.

TAVASZI FOHÁSZ
Csak annyival több meleget,
Hogy nála már ne dideregjek.
Csak annyival üdébb zöldet,

Hogy nála nyugalmat is leljek.
Csak annyival lágyabb szelet,

Hogy ne vigyen el reményeket.
Csak annyival kékebb eget,

Hogy felnézve rá, vidám legyek.
Csak annyival több illatot,

Hogy tõle az emlék felragyog.
Csak annyival könnyebb tavaszt,

Hogy ne hozzon majd kort, panaszt.
Csak ennyit, vagy csak a felét,
A negyedét is megköszönném.

Mácius 16-án a Tavaszi Napok keretében, már évek
óta megrendezzük a Bács-Kiskun Megyei
Szépkorúak versmondását. Tavaly 26 versenyzõ vett
részt a megye különbözõ városaiból, községeibõl.
Az idén is hasonlókban reménykedünk. Igyekszünk
az idõskort nem sorscsapásnak tekinteni. Életünk
alkonyán azon vagyunk, hogy lehetõségeket hozzon
számunkra az évek múlása. Legfontosabb ter-
mészetesen az egészség, és az élén fiatalos gondo-
lkodás megõrzése.

Vendégünk volt egy-egy délutánra Gál József pol-
gármester és Lendvay Pál képviselõ úr is, akik
elbeszélgettek velünk problémáinkról, mindennapi
gondjainkat meghallgatták.
A Vécsey Könyvtárban meghallgattuk és könyveket
vettünk Schäffer Erzsébettõl. Nagyon kellemes
elbeszélgetésben volt részünk. A hallgatóságot
lenyûgözte elõadásával. Sok ilyen estén szeretnénk
részt venni. 
A közelgõ Nemzetközi Nõnap alkalmával ezzel a
verssel köszöntik a lányokat, asszonyokat az
egyesületünk férfi tagjai.

NÕNAPRA
Mert mindent csak úgy lehet kibírni,

Ha van kivel nevetni vagy sírni.
És imádkozni, ketten egy hittel,

A legnagyobb áldás te voltál, hidd el!
Szavaidtól tágul a lélek.

Örülsz egy kéksapkás cinegének,
És rányitod a szememet újra,
Milyen egy zúzmarás fa ujja.
Gyûlhetnek arcomon ráncok:

Van, aki többnek lát, mint látszok.
Európa e szomorú táján,

Jó volt az élet teveled Drágám!
Hány féle szál is fûzõdik hozzád?
Szeretlek, s büszke vagyok rád!
Egy ilyen kalandra, mint az élet
Másodszor is társul vennélek.

A Petõfi Nyugdíjas Egyesület nevében
Szabó Jánosné

EMLÉKEZÉS
Bálint Ferencné Fazekas Erzsébet

halálának 3 éves évfordulójára. 
Lánya, veje, két unokája.

"Az élet addig szép és vidám,
még mondhatjuk: Édesanyám.

De a szívünket a sors összetépte,
mert halálodat követelte,

Édesanyám Isten veled legyen.”

Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik
édesanyám 

Madaras Lászlóné Koós Margit 
temetésén megjelentek, s sírjára koszorút, virágot

helyeztek el.
Madaras László

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 
Golarits Györgyné Madaras Margit 

temetésén megjelentek, fájdalmunkban osztoztak.
Gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik férjem,
édesapám, apósom, papa 
NAGY SÁNDOR 

sírjára koszorút, virágot helyeztek el és fájdal-
munkban osztoztak.

Gyászoló család

Ahogy jönnek a hideg napok, bizony egyre többször lehet
kellemetlen szagú füstöt érezni a levegõben. Tudjuk, hogy
ez a kiüresedett mûanyag palackok, az elszakadt, elkopott
kerékpár -és autógumik, a rossz cipõk és rongyok
égetésébõl származik. (A felsorolás bizonyára nem teljes,
mert az emberi lelemény szinte kiismerhetetlen.) Röviden
úgy is mondhatjuk, hogy egyesek mindennel fûtenek, ami
éghetõ! 

Sajnos, hogy így van ez, hiszen tudvalévõ, hogy a mester-
séges alapanyagokból készített használati tárgyaink
elégetése veszélyezteti a környezetünket és elsõsorban azt
a levegõt, amit belélegzünk, hogy élni tudjunk. Ha így
folytatjuk, akkor nem lesz az utódainknak olyan levegõ,
ami szükséges az életfenntartásukhoz!

Hogy most azt gondolja a Kedves Olvasó, hogy ez túlzó
megállapítás? Hogy most magában azt állítja, hogy a tûz
használata óta mindig is fûtött az emberiség és nekünk
most mégis van tiszta levegõnk?
Ebben igaza van, csak a legfõbb különbség az volt, hogy
mindig is természetes anyagokat tüzeltek, ami nem okoz
helyrehozhatatlan károkat a Föld életében. A fa, a szén
füstje valahogy "emészthetõnek" tûnik a Földanya
számára, míg a mûanyagot nem veszi be a "gyomra".
Egyszerû példával lehet érzékeltetni ezt az állítást: A dis-
znótorok kolbászait, sonkáit, szalonnáit ma is fa-fûrész-
forgáccsal füstöljük és nem - mondjuk - egy darab gumi
elégetésével. Vagy micsoda különbség a tavaszi
avarégetés füstjébe beleszippantani, vagy éppen milyen
gyorsan becsukjuk magunk mögött a lakásunk ajtaját,
hogy legalább oda ne jöjjön be az a szúrós füst, amikor a

szomszédunk valami mûanyaggal gyújtott be!
Sorolhatnánk, hogy milyen káros anyagok szabadulnak föl
az égés során, ha mûanyag alapanyagú tárgyakat égetünk.
Ma már egyértelmûen bizonyított, hogy rákkeltõ anyagok
tömkelegéhez is jutunk, ha ilyen szennyezésû levegõt
szívunk a tüdõnkbe. Ennek a veszélynek a valódiságát lát-
szik igazolni a törvény szigora is, hiszen akár 150.000 Ft
pénzbírsággal sújthatók azok, akik szennyezik a
környezetet. A város önkormányzata még külön rendeletet
is alkotott a környezetvédelemrõl. 
A rendõrség is úgy kezeli az erre irányuló bejelentéseket,
mint bármilyen más szabálysértési ügyben.

Ma már a ruháink szinte mindegyikében használnak
mûanyagot. Közöttük a kínaiak attól is olcsóbbak, hogy az
Európában kidobott mûanyag palackok újra-
hasznosításából csinálják azokat! Ezek a ruhák kerülnek
Európába és ezek nagy részéhez Magyarországon bálás
ruhaként jutunk. Ismeretes, hogy a bálás ruhákból már
akkora a kínálat, hogy az el nem kelt darabokat ingyen is
el lehet hozni a kereskedõtõl, amiket sajnos tüzelésre
használnak sokan! Úgy tûnik, hogy a kereskedõ nem vizs-
gálja, hogy milyen céllal viszik el tõle, hiszen így megsz-
abadul attól a fölöslegtõl, amit neki veszélyes hulladék-
megsemmisítõbe kellene szállítania és fizetnie érte, hogy
azt ártalmatlanítsák!
Kedves Olvasó!
Ön most legyinthet is minderre, sõt azt is mondhatja, hogy
amikor ezekbõl a tiltott dolgokból tesz a tûzre, annak füst-
je messze száll, illetve, ha olyan a széljárás, akkor legföl-
jebb a szomszédjának "fût be" vele. 

A mellékelt rajzunk jól érzékelteti, hogy ez bizony nem
így van, ugyanis ezekkel - az ember szemét, száját csípõ -
szennyezõanyagokkal igenis egyre telítõdik Földünk
légköre!
Milyen rövidlátó az, aki a fûtésével helyrehozhatatlanul
szennyezi a levegõt, ugyanakkor õ is azzal kezdi a másnap
reggelt, hogy kinyit ajtót, ablakot, hogy kiszellõztesse a
lakását! Teszi ezt õ is azért, mert érzi, hogy az éjszaka
során a szervezetének mûködése következtében
elhasználódott lakásában a levegõ, ami cserére szorul. 
Abban biztosak lehetünk, hogy ami szennyezõdést a lev-
egõbe engedünk, azt elõbb-utóbb mi lélegezzük majd be.
Ha nem mindjárt most, majd - akár megkerülve a Földet -
, de visszatér hozzánk, de ha nem éppen hozzánk, majd az
utódainkhoz biztosan!
Ugye Ön sem akarja, hogy így legyen?

Ugye Ön sem akarja, hogy elfogyjon az éltetõ levegõ az
utódaink elõl?
Ugye Ön is egyetért velünk abban, hogy a Föld nem a
miénk, azt csak kölcsönbe kaptuk az unokáinktól?!


