TÁRSASÁGI ROVAT
Tisztelt Olvasók!
Továbbra is várjuk az Önök fényképeit újszülöttekrõl, születésnapokról, ifjú
házasokról, ezüst- és aranylakodalmakról, osztálytalálkozókról és minden olyan
eseményrõl, melyet szeretnének az olvasókkal megismertetni.
A társasági rovatban TÉRÍTÉSMENTESEN helyet adunk családi eseményeikrõl készült
képeiknek. A képeket az újság megjelenését követõen igény szerint visszaadjuk. Kérjük,
amennyiben digitális kép áll rendelkezésükre, ne nyomtatott formában, hanem valamilyen
adathordozón - CD, Pendriwe, memóriakártya, vagy e-mail (hirlap@ solt.hu) - szíveskedjenek a Szerkesztõség részére átadni, a megfelelõ minõség elérése érdekében.
Szerkesztõség

SoltKÕ Kft.
Márvány, gránit,
VIRÁGÜZLET
mûkõ síremlékek
Betûvésés, festés,
Évszámpótlás, aranyozás
Sírfelújítás,
Síralap készítés
3 év garancia!

Csikós József (06-30)688-2982

Bognár Enikõ és Fanni
március 7-én ünnepelték
9. születésnapjukat.
Sok boldogságot, derûs gyermekkort kívánunk. Fanninak
boldog névnapot.
Szülei, Nagyszülei, Keresztszülei

Kerti Istánné március 24-én ünnepeli
61. születésnapját.
Jó egészséget kívánnak neki két lánya, 4
unokája és vejei.

Nagy Pál és felesége Laki Terézia
március 18-án ünnepelték 63. házassági évfordulójukat.
Ez alkalomból köszöntötték Õket fia, lánya, menye, veje,
4 unokája, 3 unokaveje és 5 dédunokája.

SOLTI ATLÉTIKAI CLUB HÍREI

a temetõ bejáratánál

Vágott és cserepes
virágok,
Sírcsokrok,
koszorúk
Mécsesek
Nyitva MINDENNAP 8-17h
oszorú
Virág és k
fonon!
le
te
és
rendel
Csikósné Ari (06-30)688-2983
telefon/fax: (06-78)486-629

Január 28-án megszülettem 4100 grammal, 55 cm-mel.
Nevem: Szûcs Bence
Anyukám: Huber Anikó Apukám: Szûcs Krisztián

I. GRÓF VÉCSEY KÁROLY
BORLOVAGREND SAKKVERSENYE

A Solti Városszépítõ Egyesület tagjai - bõvebben a 5. oldalon

II. ARANYKULCS ÖREGFIÚK
TEREMLABDARÚGÓ TORNA
A Solti Tavaszi Napok jelentõs sporteseménye volt a kissolti sportcsarnokban megrendezett 35 év felettiek focigálája. A meghívásos
tornán a szûkebb-távolabbi régió nyolc csapata vett részt, úgy, mint:
Izsák, Adony, Szabadszállás, Lajoskomárom, Dunaharaszti, Akasztó,
Apostag, és a vendéglátó Solt.
Megnyitó ünnepséggel kezdõdött a nap, Gudszentné Széphegyi
Andrea köszöntötte a nagyszámú vendégsportolókat, szurkolókat,
majd Csepregi Zsolt fõszervezõ ismertette a lebonyolítás rendszerét, a
Mûvészeti Iskola fúvószenekarának bemutatója zárta a megnyitót. A
nyolc csapat két négyes csoportban körmérkõzéseken döntötte el a
csoporthelyezéseket, majd negyeddöntõk következtek. A
bronzmérkõzés a Szabadszállás sikerét hozta, a döntõben Izsák,
Adony csapata felett diadalmaskodott. A solti öregfiúk (a vendégek
iránti lojalitás miatt is) a hetedik helyen végzett. A mérkõzések kiváló
színvonalon, sportszerûen, jó hangulatban zajlottak. A szünetekben a
Petõfi-telepi nyugdíjas klub asszonyai üdítõvel, kávéval, zsíros
kenyérrel kínálták a résztvevõket. Késõ délután az Autós Csárdában
díjkiosztással és záró vacsorával ért véget a nagyszerû sportnap.
A rendezvény fõtámogatója Solt Város Önkormányzata és az SZ&J
Likõr Kft. voltak, szponzorok voltak még Sol-t-erv Kft., Soltform,
Szöllõsi Oszkár, Mózer Tibor, Botykai Árpád, Kovács Árpád, Török
Imre, Gál József, Gyetvai Imre, Miskolczi József, Vajda Józsefné.
Köszönet a tornacsarnok gondnokának, Lóki Lukácsnak és az iskola
személyzetének.
Tudósított: Jónás Zoltán

Március 11-én került megrendezésre a XI. Solti Tavasz Kupa, DélMagyarországi Regionális Judo Diákolimpia, a Diák C, B, A (10-1112 éves) és Serdülõ (13-14 éves) korosztály részére, a verseny a Solti
Tavaszi Napok rendezvénysorozat hagyományos eseménye 1996 óta.
A versenyen, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Tolna és JászNagykun-Szolnok megyébõl érkezett, 16 csapat 221 sportolója
küzdött az érmekért.
A Solti AC helyezett versenyzõi:
1. hely: Tilli Mariann (diák C -27 kg), Madár Ádám (Serd. -73 kg),
Mondok Mihály (Serd. -66 kg)
2. hely: Szabó Sándor (diák A -41 kg), Vajda András (Serd. -40 kg),
Nagy Ákos (Serd. -66 kg), Madenszki Tamás (diák C +55
kg)
3. hely: Kiss László (diák C +55 kg), Komjáti Krisztián és Németh
Norbert (diák B -35 kg), Deli Zsolt (diák B -50 kg), Nyíri
Máté (diák A -45 kg), Rostás Róbert (Serd. -60 kg)
5. hely: Szabó József (Serd. -45 kg), Fodor Tamás (Serd. -66 kg)
7. hely: Fekete Áron (diák C -41 kg), Pánczél György és Szécsényi
Dávid (diák A -34 kg), Hegedûs Péter (Serd. -55 kg)
A csapat összetett versenyt és az ezzel járó XI. Solti Tavasz Kupát a
paksi Atomerõmû SE csapata nyerte a szekszárdi Gemenc Judo elõtt,
harmadik, így a legjobb Bács-Kiskun megyei csapat a Solti Atlétikai
Club lett.
A rendezõk nevében, ezúton is köszönjük a Mûvelõdési Ház, a II.
Rákóczi Ferenc Általános Iskola dolgozóinak, Vajda Józsefnének és
családjának, valamint a segítõ Szülõknek a támogatását, munkáját.
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A kilenc fordulós
svájci rendszerû
verseny rendkívül
sportszerû nagy
küzdelmet hozott.
Az elsõ hely
kivételével fordulatos
játékkal
kisebb-nagyobb
hibákkal alakult
ki a végsõ sorrend.
Minden
résztvevõt várunk
a
következõ

Egyéni sakk versenyeredmény
A Magyar Sakkszövetség rendezésében február hónapban
Budapesten megrendezésre került a 20 éves bajnokság 10 fõs országos döntõje. Fodor Tamás az erõs mezõny 9. rangsoroltja, élete
legjobb eredményével a II. helyen végzett, megelõzve kettõ 2500
értékszámmal rendelkezõ 20 éves versenyzõt.
Az elért eredmény 2576-os teljesítménynek felel meg. Tudni kell,
hogy a 2500 élõpontnál kezdõdnek a nemzetközi nagymesterek.
Végeredmény:
1. Bánusz Tamás
2. Fodor Tamás
3. Erdõ Viktor
4. Boros Dénes
6. Papp Gábor

Tavaszi Napok egyéni teniszverseny résztvevõi.
A kupát Jáger Zoltán nyerte (guggol középen)

A Solti Tavaszi Napok keretében március 15-én került megrendezésre a
hagyományos sakkverseny a Solti Atlétikai Club szervezésével.
Az Autós Csárdában a Solt Polgármesteri Hivatal által 11-szer támogatott verseny a gróf Vécsey Károly borlovagrend elsõ alkalommal támogatta. Reméljük a további támogatást és a város jó hírnevét öregbítõ
versenysorozat folytatását, Kalmár Pál, Bajusz László és Miskolczi
József vállalkozókkal is.
Versenyeredmények:
Ifjúsági: I. Reményi Szilárd
II. Fodor Ádám
III. Molnár Gábor
Felnõtt:
I.
Fodor Tamás
9 pont Solt
II.
Reményi Lajos
7,5 pont Dunavecse
III.
Molnár Tamás
6,5 pont Solt
IV.
Magonyi Attila
6 pont
V.
Fodor Tamás sr. 5 pont
VI.
Valestyán József 5 pont
VII.
Fejes György
5 pont
VIII.
Molnár Gábor
5 pont
IX.
Kozma János
5 pont
X.
Dr. Sohajda László 4,5 pont

6,5 pont
6 pont
5,5 pont
5,5 pont
4,5 pont

Nagykanizsa
Solt
Békéscsaba
Budapest
Pécs

18 éves
16 éves
20 éves
19 éves
20 éves

Élõpontok
2465 pont
2407 pont
2528 pont
2502 pont
2475 pont

További sikereket kívánunk a solti reménységünknek.
Nitsch József, Solti AC elnöke

versenyünkre.
Tisztelettel:

Fodor Tamás rendezõ

Az Önkormányzat lapja

XVI. évfolyam 2. szám Ára: 125,- Ft

XVI. SOLTI TAVASZI NAPOK
Ebben az évben 16. alkalommal került megrendezésre a Solti
Tavaszi Napok, március 11-18. között, városunk kiemelkedõ
kulturális eseménye. A rendezvény az idei évben is nagy létszámú közönséget vonzott nemcsak városunkból, hanem a
környezõ településekrõl is.
A tavaszköszöntõ rendezvényt Gál József polgármester nyitotta meg, majd harmadik alkalommal kerültek átadásra a Solt
Város Díszpolgára és a Solt Városért Emlékérem kitüntetõ
címek.

2007. évben a beérkezett javaslatok alapján a Solt Város
Díszpolgára címet Szûcs András református lelkipásztor kapta,
Solt Városért Emlékérem kitüntetõ címben részesült Dr. Bíró
Ferenc, Kovács Gyula, Lóki Gábor, Molnár József, valamint
néhai Dr. Németh István és fiai, Dr. Németh István és Dr.
Németh András együttesen. A megnyitó rendezvényen Szvorák
Kati népdalénekes nemzeti ünnepünk elõestéjén 48-as dalokkal
varázsolta el a közönséget.
A Tavaszi Napok alatt két kiállítás megnyitóra került sor.
Dézsi Margit - a II. Rákóczi
Ferenc
Általános
Iskola
tanítónõje kiállítása révén
ismét új oldaláról mutatkozott
be, bizonyítva tehetségét,
sokoldalúságát.
A másik kiállítás a tavalyi év
egyik jelentõs eseményéhez
kapcsolódott, a
tételhegyi
ásatásokhoz. Dr. Szentpéteri
József régész által összeállított
anyag bemutatja az eddigi
eredményeket, illetve a légi
felvételek alapján láthatók azok
a helyek, ahol valamit rejt a
föld mélye. Az ásatások ebben az évben is folytatódnak.

Március 15-én, hagyományainkhoz híven a Vécsey Könyvtár
parkjában került sor az ünnepi megemlékezésre és koszorúzásra. Az 1848-as forradalomra Gudszentné Széphegyi Andrea, a
Vécsey Károly Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási
Intézmény igazgatónõje emlékezett. Az ünnepi mûsort a II.
Rákóczi Ferenc Általános Iskola tanulói és tanárai adták. Az

ünnepség alatt a Solti Ifjúsági Fúvószenekar játszott. Végül az
intézmények, pártok, civil szervezetek helyezték el koszorúikat
az emlékhelyen.

A programsorozat alatt két
korosztály is vetélkedett
versmondásban. Egyik
alkalommal a nyugdíjasok
versenyeztek,
másik
napon az általános iskolások
Hartáról,
Szalkszentmártonról,
Kiskõrösrõl és a helybeli
iskolákból - bizonyították
tehetségüket. A Dunamelléki Petõfi szavalóversenyen a zsûri elnöke
Sirkó László színmûvész
úr volt, aki színvonalas értékeléssel és segítõ kritikával illette a
gyerekeket.
Mellékelten közöljük a mindkét szavalóverseny helyezettjeit.
Hagyományteremtõ
szándékkal az idén
indult útjára egy új program, a "Borkorcsolya"
süteményverseny.
Tizenegyféle sütemény
érkezett zsûrizésre a
mûvelõdési
házba,
összesen kilencen vállalkoztak a megmérettetésre.
Szebbnélszebb és ízletesebbnélízletesebb sütemények
születtek a szorgos
versenyzõk
kezei
között. A zsûri szakemberekbõl állt, akik
által
eldöntött
helyezéseket szintén
mellékelten közöljük.
A borkorcsolyák az
eredményhirdetés után
átkerültek a borverseny díjkiosztó vacsorájának helyszínére,
ahol a résztvevõk is
megkóstolhatták valamennyit.

A fiatal korosztályt várta egy zenés szórakoztató mûsor. A
Megasztárból ismert Torres Dani és a Veni styx együttes
zeneszámait élvezhette ezen a napon a közönség.

A Solti Tavaszi Napok programsorozatát a Solti Nõi Kórus 10 éves jubileumi
mûsora zárta a református templomban.
Nagyszámú közönség elõtt lépett fel a
nõi kar, mûsorukat hosszantartó taps
kísérte. A kórus színvonalas elõadását
az elmúlt
idõszak
legkedvesebb
kórusmûveibõl
válogatta.
Két sztárvendég is érkezett erre a
jubileumi évfordulóra: St. Martin,
valamint Szabó Ida, a Tomkins
Énekegyüttes tagja, akiknek
elõadását is nagy tetszéssel fogadta a közönség. A tíz éves évfordulóhoz illõen méltán aratott nagy
sikert a Solti Tavaszi Napok záró rendezvénye.
Idén is több kísérõ rendezvény színesítette a Solti Tavaszi
Napokat: a Regionális Judo Diákolimpia, az Aranykulcs
Hegyközség Borversenye, a gróf Vécsey Károly Borlovagrend
sakkversenye, a Tavaszi Kupa Teniszverseny és a II.
Meghívásos Öregfiú Teremlabdarúgó Torna. Ezeknek a
versenyeknek az eredményét külön közöljük.
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Petõfi szavalóverseny helyezettjei:
1-2. osztály:
I. Balla Nikolett (II. Rákóczi Ferenc Ált. Isk., felkészítõ
tanár: Szabó Mihályné)
II. Molnár Bence (Vécsey Károly Ált. Isk., felkészítõ
tanár: Nagyné Szabó Ildikó)
III. Kiss Balázs (Vécsey Károly Ált. Isk., felkészítõ tanár:
Paréjné Molnár Julianna)
3-4. osztály:
I. Õrsi Gergõ (Vécsey Károly Ált. Isk., felkészítõ tanár:
Brandt Lajosné)
II. Jakab Judit (Vécsey Károly Ált. Isk., felkészítõ tanár:
Vida Imréné)
III. Fritsch Dominika (Harta, Ráday Pál Ált. Isk.,
felkészítõ tanár: Kaiber Henrikné)
5-6. osztály:
I. Persóczki Máté (Vécsey Károly Ált. Isk., felkészítõ
tanár: Tenggné Bodicsi Júlia)
II. Kovács István (Szalkszentmárton, Általános Iskola,
felkészítõ tanár: Lakatos Anikó)
III. Rivnyák Frida (Vécsey Károly Ált. Isk., felkészítõ
tanár: Tenggné Bodicsi Júlia)
7-8. osztály:
I. Szlovák Dávid (Kiskõrös, Általános Iskola, felkészítõ
tanár: Jónásné Farkas Ágnes)
II. Szvetnyik Zsuzsa (Vécsey Károly Ált. Isk., felkészítõ
tanár: Tenggné Bodicsi Júlia)
III. Kovács Ádám (Vécsey Károly Ált. Isk., felkészítõ
tanár: Tenggné Bodicsi Júlia)

BORVERSENY
Hagyományos
borversenyt rendeztünk a Solti
Tavaszi Napok
kapcsán.
Az
elmúlt esztendõ
kedvezett
a
s z õ l õ t e r mesztõknek, így
a hordókba is jó nedûk kerültek.
A borverseny március 13-án történt meg a
Polgármesteri Hivatal dísztermében. A versenyre
felhozott 252 db bormintát 50 versenybíró bírálta el.
Az elõre kialakított versenyasztaloknál (5 db) egyszerre 8 fõ bírált. Minden asztal zsûrijében neves szakemberek vezették a bírálatot, Kecskemétrõl,
Badacsonytomajról, Villányból és Budapestrõl, akik
a bírálat végeztével asztalonként értékelték az
elbírált borokat és tanácsokkal látták el a jelenlévõket az esetleges hibákkal kapcsolatban.
Felajánlották segítségüket egy borászati tanfolyam
keretén belül, a gazdák ismereteinek bõvítésére.
A Solti Aranykulcs Hegyközség keretein belül
mûködõ és a hegyközségünkhöz csatlakozó
Dunavecsén 49 mintát, míg Dunapatajon 42 mintát
bírált el a solti borbíráló bizottság az elmúlt egy
hónapban.
A solti borbírálat eredményhirdetése a szokásos
módon, borvacsora keretében megtörtént március
16-án.
A borkorcsolya verseny meg ugyanezen a napon
délután, - elsõ alkalommal - került megrendezésre.
Csodálatos készítményekkel - felajánlotta, hogy a
borvacsora résztvevõi kóstolják meg a versenyre
került étkeket. Az kedves színfoltja volt a rendezvénynek, melyen 150 fõ vett részt és a jó eredményeket ünnepelve, reggelig szólt a nóta.
19 arany, 116 ezüst, 62 bronz és 33 oklevél került
kiosztásra.

Borkorcsolya süteményverseny nyertesei:
I.
özv. Fürj Gáborné
II.
Dani Gáborné
III.
Bakos Szilvia
Különdíj: Nyéki Józsefné
Néhány borkorcsolya recept, amely a közelgõ
Húsvétra is megsüthetõ:
Köménymagos kifli
(készítette: özv. Fürj Gáborné)
1 kg liszt, 2 kk. só, 3 evõkanál
cukor, 1 cs. élesztõ cukorral felfuttatva, 1/2 l tej, 2 dl étolaj.
A lisztet az étolajjal elmorzsoljuk,
hozzáadjuk a futtatott élesztõt, a
sót, a tejet, összedolgozzuk. 8 cipót készítünk belõle.
A cipókat tányérnagyságúra nyújtjuk, zsírral megkenjük és 8 részre vágjuk. Felsodorjuk kiflinek, tepsibe
téve 1,5 órát pihentetjük. Tetejét tojással megkenjük,
köménymaggal, sóval megszórjuk, közepes hõmérsékletû sütõben sütjük.
Sajttorta (készítette: Nyéki Józsefné)
Alap: Leveles tésztából 1 db tortalapot sütünk
Töltelék: 1 liter tejszínt felfõzünk 1 kg trappista vagy
edámi sajttal, majd ezek után ízlés és
fantázia szerint kiegészíthetjük a következõkkel:
- darabolt dió, póréhagyma, kapribogyó, olajbogyó,
fehér paprika, kaliforniai paprika, piros arany
Réteges, szezámmagos kifli (48 db)
(készítette: Õrsiné Czere Erika)
Hozzávalók: 70 dkg liszt
1 db Ráma,
1 evõkanál só
2,5 dl tej
1 élesztõ
2 tojás
1 dl olaj
kicsi só
Az élesztõt felfuttatjuk egy kevés langyos tejben.
Összedolgozzuk a tésztát: a lisztet a tejjel, a felfuttatott
élesztõvel, a 2 tojással, az olajjal és a kevés sóval, majd
kelni hagyjuk. Közben jól kikeverjük a margarint az 1
evõkanál sóval. Miután a tésztánk megkelt, kilenc
cipóra osztjuk. Az elsõ cipónkat elnyújtjuk úgy, hogy
kb. 25-30 cm átmérõjû kört kapjunk, ezt követõen
bekenjük a kidolgozott Rámával (kb. úgy osztjuk el,
hogy 6 ilyen kenésre legyen elegendõ).
Rátesszük a következõ kinyújtott tésztánkat és ezt is
bekenjük a sós Rámával, majd rátesszük a harmadik
kinyújtott tésztánkat. Ha kicsit vastagnak találjuk, akkor
még együtt is nyújthatjuk a három lapot. Felosztjuk 16
egyenlõ részre, kifliket formálunk belõle (a háromszög
csúcsával szemben lévõ oldal felõl feltekerjük, kissé
meghajlítjuk). A másik 6 cipónkkal is hasonlóan járunk
el. Kizsírozott tepsibe helyezzük a kifliket, a tetejét
bekenjük tejfölös tojássárgájával, melybe egy kis sót is
teszünk és megszórjuk szezámmaggal.
170 C°-on 25-30 percig sütjük.
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SOLT VÁROS DÍSZPOLGÁRA 2007 ÉVBEN: SZÛCS ANDRÁS

2007 évben immár harmadik alkalommal kerültek
átadásra a Solt Város Díszpolgára és Solt Városért
Emlékérmek.
A képviselõ-testület rendeletet alkotott az
adományozható kitüntetésekrõl. E szerint a Solt
Város Díszpolgára cím évente egy élõ vagy
elhunyt személynek adható, akit a képviselõk
legalább egynegyede írásban javasol, a helyi
közügyek területén huzamosabb idõn át folytatott kiemelkedõ munkálkodása miatt. A díszpolgári címmel díszoklevél jár, melyet Molnár Imre
iparmûvész tervezett, amely pergamenre írva,
bõrkötésû mappában kerül átadásra. A plakett
egy viaszpecsétet szimbolizáló bronzplakett,

melyen Solt címere látható, és olvasható rajta a
Solt Város Díszpolgára felirat és a kitüntetett
neve. A plakettet Mészáros Mihály Munkácsy
díjas szobrászmûvész tervezte.
A díszpolgár az átadást követõen jogosult a
díszpolgári cím használatára, állandó meghívottja az önkormányzat rendezvényeinek, felkérhetõ
a városi delegáció tagjának, és véleményt nyilváníthat a további címek adományozására. A
címmel együtt a polgármesteri illetmény 50%-a
jár pénzjutalomként.
2006. évben is a Solti Hírlapba tette közzé a
képviselõ-testület a felhívást. Jelentõs számú
javaslat érkezett, amelyek közül ebben az évben
a képviselõ-testület Szûcs András úrnak ítélte a
Solt Város Díszpolgára kitüntetõ címet.
Szûcs András Solt város hit- és vallási életében 25
éven keresztül, mint református lelkész végzett
áldozatos munkát. E negyed évszázad alatt hûséges
pásztora volt Solt református közösségének.
Tevékenysége példaértékû a gyermek- és ifjúság
nevelésében. Fontosnak tartotta a felnõttek, idõsek
között végzett lelki gondozói szolgálatot. Minden
korosztályból sokaknak nyílt lehetõsége, hogy a
gyülekezet
keretei
között
eljussanak
Németországba, Hollandiába, Svájcba, Erdélybe.
Komolyan vette az Isten igéjében ráruházott
felelõsséget. Munkájával, életével olyan példát
mutatott környezetének, hogy gyülekezetébõl
többen elindultak a lelkészi szolgálat útján.
Szûcs Andrást, Solt Város díszpolgárát arra
kértük, hogy életútjának rövid ismertetése mellett válaszoljon arra a kérdésre, hogy mit jelent
számára e kitüntetõ cím?
"Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik,
minden javukra van!" (Pál levele a Rómaiakhoz
8:28.)

Nagyszekeresen születtem 1943. augusztus 23-án.
Lelkészcsaládban nõttem fel. Általános iskolai
tanulmányaimat szülõfalumban kezdtem és ott is
fejeztem be. Nem sokkal 11 éves korom elõtt a
jánkmajtisi templomban szólított meg Jézus
Krisztus, s én boldogan adtam át Neki szívemet,
életemet. Még most is öröm tölt el, ha erre gondolok. Nem sokkal ezután elhatároztam, hogy engedek
hívásának, s lelkipásztorként szolgálom. A
Debreceni eformátus Kollégium Gimnáziumából a
Nyírbátori Báthory István Gimnáziumba kerültem.
Ott tettem sikeres érettségi vizsgát. A Budapesti
Teológia elvégzése után kecskeméti segédlelkész
lettem. Majd Katymáron, Perõcsényben és
Monoron szolgáltam. 1970-tõl a lászlófalvi (most
szentkirályi) gyülekezet lelkipásztoraként hirdettem
az Igét. Ebben az évben, éppen a beiktatás alkalmával kötöttem össze életemet Nagy Ilonával. Egy
évtized múlva Isten nagyobb feladatot adott: elfogadtam a solti gyülekezet meghívását. 25 évi helybeli szolgálat után vonultam nyugdíjba. A szolgálati
idõm alatt igyekeztem mindenki felé hirdetni: Isten
szeretõ gondviselõ édes jó Atyánk. Nemcsak
szavaim beszélhettek errõl, hanem életem is, - hisz
mindenkinek segítettem, amiben tudtam, családtagjaimmal együtt. Idõsebb fiam a Nagykõrösi Arany
János Gimnáziumában tanított. Õ velünk akart
lakni, ezért vettünk ott egy
családi házat. Nagyon jól érezzük magunkat
mostani lakóhelyünkön is, s az új gyülekezet is
befogadott bennünket, de bármennyire szeretettel is
vesznek körül minket, Soltra jövünk haza.
András fiam jelenleg Londonban képezi tovább
magát munkavállalás mellett, Péter fiam még
Budapesten folytatja tanulmányait.
Nagyon fontosnak tartottam a gyermek- és ifjúsági
munkát. Agárdi nyaralónkban 1976-2004. között

nyaranta 10-12 egyházi csoport tudott Jézus
Krisztusra intenzíven figyelni. Eleinte illegálisan,
majd engedéllyel mûködtünk. A gyülekezettõl sok
segítséget kaptam a gyermek és ifjúsági tábor fenntartásában. Férfiak, ifjak az építkezésben, felújításban, az asszonyok a takarításban segítettek. Ezúton
is nagyon köszönök minden segítséget. Istené
legyen a dicsõség ezért a lehetõségért, s Õ áldja meg
õket Kedves szeretteikkel együtt. Igyekeztem a
betegeket, szenvedõket, gyászolókat meglátogatni.
Próbáltam
Isten
Szentlelke
segítségével
szeretetközösségben összefogni nemcsak a reformátusokat, hanem mindazokat, akik erre igényt tartottak.
(Kirándulások,
teadélutánok,
szeretetvendégségek, egyetemes
imahét; stb.)
Most is szívesen vállalok szolgálatot. Az Ige
üzenete "csontjaimba rekesztett tûz". Felüdülés
minden egyes bizonyságtétel.
Nagy megtiszteltetést jelent számomra, hogy
szeretett városom befogadott, szívébe zárt, s a
"gyütt-mönt" státuszt Solt Város Díszpolgára kitüntetõ címre cserélte. Tudom, hogy ez az elismerés
családom minden tagjának, elsõsorban szeretett
Feleségemnek, sõt a gyülekezetnek is szól. Õk biztosították azt a nyugodt háttért, amelyben sokak
megelégedésére munkálkodhattam. Mindenkor
számíthattam rájuk. Köszönöm.
Köszönöm mindazoknak akik közremûködtek
abban, hogy nyugdíjas éveimet bearanyozza az a
tudat: az én "fáradozásom nem volt hiábavaló az
Úrban", s erre egy nagyon szép díszoklevél és
emlékérem életem minden idejében emlékeztet.
Szeretettel köszöntöm Solt Város Vezetõit,
Polgárait, s külön is Minden Kedves Olvasót. Isten
áldását kérve kívánok mindenkinek jó egészséget.
Szûcs András

SOLT VÁROSÉRT EMLÉKÉREMBEN RÉSZESÜLTEK
A Solt Városért Emlékérem évente 5 köztiszteletben álló személynek adható, aki a város szellemi,
anyagi gyarapodásáért példaértékûen dolgozott;
a közélet, a gazdaság, a tudomány, a kultúra, a
mûvészetek, a szociális ügyek, az egészségügy, a
gyógyítás, a sport, az ifjúság, oktatás-nevelés, a
közigazgatás területén maradandó munkájával
elõsegítette a város fejlõdését, polgárainak
boldogulását, jelentõs mértékben hozzájárult a
város jó hírének, rangjának, vonzerejének
emeléséhez, a város érdekeinek elõmozdításához.
Az emlékérem bronzplakett. Az oklevelet és a
plakettet szintén Molnár Imre iparmûvész és
Mészáros Mihály Munkácsy díjas szobrászmûvész tervezte és készítette el. Az elismerés erkölcsi, nem biztosít elõjogokat, nem jár
pénzjutalommal, Solt város a háláját és elismerését fejezi ki vele.
2007. évben Solt Városért Emlékérem kitüntetõ
címben részesültek Dr. Biró Ferenc, Kovács
Gyula, Lóki Gábor, Molnár József és néhai Dr.
Németh István és fiai, Dr. Németh István és Dr.
Németh András együttesen.
A Solti Hírlap szerkesztõsége a kitüntetetteket
arról kérdezte, mit jelent számukra e kitüntetõ
cím elnyerése.
Dr. Biró Ferenc
évtizedeken keresztül
végzett színvonalas
munkát állatorvosként.
Az 1990-es években az
önkormányzati szociális bizottság tagjaként bizonyította szociális érzékenységét.
Mint a helyi választási
bizottság elnöke aktív
részese
volt
Solt
közéletének.
- Dr. Biró Ferenc az emlékérem kapcsán így nyilatkozott: 1938-ban születtem. Soltra 1963-ban
kerültem állatorvosként. Munkámat igyekeztem
mindvégig becsülettel, legjobb tudásom szerint
végezni. Mikor az emlékérem adományozásáról
értesültem, nagyon meglepõdtem, hiszen nem
számítottam ilyen megtiszteltetésre a képviselõtestület részérõl. Nagyon jólesõ érzés volt, hogy
Solt város lakossága, a civil szervezetek, akik e
kitüntetõ címre jelöltek érdemesnek tartottak erre.
Kovács Gyula 40 éven keresztül oktatta, nevelte
Solt ifjúságát. Fiatal tanárként került Soltra, és
nyugdíjba vonulásáig a Vécsey Károly Általános
iskola tanára maradt. E negyven év alatt gyermekek
nemzedékeivel ismertette és szerettette meg a természettudományokat, valamint hazánk és a
környezõ országok természeti szépségeit.

- Kovács Gyula az
emlékéremrõl így
vallott:
Megtiszteltetésnek
éreztem e kitüntetõ
cím adományozását.
A képviselõ-testület,
Solt város lakossága,
a kitüntetésre felterjesztõk
40
év
munkáját ismerték el.
Szó szerint kitüntetés,
elismerés ez számomra. A megbecsülést, a bizalmat
közvetíti az emlékplakett. Minden ember vágyik
munkájának elismerésére és ez lelkileg jó érzés.
Maradék ambícióját, erejét motiválja újra.
Külön örül, mint református presbiter, hogy az egyház tekintélyének növeléséhez hozzájárult. A kitüntetést 4 orvossal együtt kapta meg, ami számára
külön megtiszteltetés, nem számított rá. 20 éve miniszteri dicséretben részesült, az szakmai elismerés
volt, ez a mostani társadalmi. Mélykúti
születésûként, el kellett telni bizonyos idõnek, hogy
soltinak érezze magát, de a 42 év alatt soltivá vált.
Még egyszer köszönöm a jelölõknek és a képviselõtestületnek.
Lóki Gábor az 1960as évek óta, mint
autószerelõ szolgálja
Solt lakosságát, végzi
munkáját nagy szakértelemmel,
o d a a d á s s a l .
Munkásságát
tekinthetjük a vállalkozások elõfutárának,
úttörõjének.
Szakmai tudásával a
fiatal autószerelõk
több generációját indította el pályáján.
- Lóki Gábor az emlékéremmel kapcsolatban az
alábbiakat nyilatkozta: 1923-ban Solton születtem. Autószerelõ szakmát Pesten tanultam ki, a
szüleim a háború alatt visszaköltöztek Soltra, én
Budapesten dolgoztam. A háború után szüleim
kérték, hogy jöjjek haza, mert édesapám nem gyõzi
a munkát. Aztán eljött az az idõ, amikor végre
kiválthattam az ipart. A kezdet nagyon nehéz volt,
hiszen abban az idõben még csak nagyon
keveseknek volt gépkocsija, motorja, így javítani
sem sokat kellett. A kezem alól 14 autószerelõ szakmunkás került ki, akiket becsülettel, a legjobb
tudásom szerint tanítottam a szakmára. Munkás
éveim alatt is sok elismerést kaptam megrendelõimtõl, ami mindig büszkeséggel töltött el. Nagy
megtiszteltetés ez a mostani kitüntetés számomra,

hiszen hosszú évtizedek jól végzett munkáját
ismerte el ezzel Solt város képviselõ-testülete.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani a jelölõknek,
illetve a Polgármester Úrnak és a képviselõ-testületnek a kitüntetésért.
Molnár József õstermelõként évtizedek
óta
mintaértékû
mezõgazdasági
tevékenységet folytat.
Válaszolva az új idõk
kihívására, az elsõk
között
váltott
a
tömegtermelésrõl a
minõségi mezõgazdasági
termelésre.
Tevékenységével
példát mutat a solti gazdáknak.
- Molnár József kérdésünkre az alábbiakat
mondta el: Meglepõdve, de nagyon jól érzéssel
értesültem a hírrõl, hogy Solt város képviselõtestülete ezen emlékéremre érdemesnek tartott,
melyért ezúton mondok köszönetet mind a jelölõ
szervezeteknek,
mind
az
önkormányzat
vezetésének, a képviselõ-testületnek. A korábbi
évtizedekben, mint KPM-es dolgozó próbáltam a
települést sok-sok társadalmi munkával elõbbre juttatni, amikor még mellékesen foglalkoztam csak a
zellertermesztéssel. Aztán az elmúlt évtizedben úgy
alakult, hogy ez a mellékfoglalkozás lett a
fõfoglalkozásunk, melyben nagy szerepe van családomnak is, elsõsorban fiamnak. A minõségi árutermeléssel öregbítjük településünk hírnevét, hiszen
sok
helyre
szállítunk
zellert,
paprikát,
káposztaféléket. Apró lépésekben fejlesztünk, kiállításokon és továbbképzéseken szerzett ismereteket
igyekszünk felhasználni a gazdaságunkban.
Külföldi és magyar szakembereknek már több alkalommal volt lehetõségünk a gazdaságunkban folyó
sok-sok munkával járó tevékenységünket bemutatni.
Néhai Dr. Németh István és fiai, Dr. Németh
István és Dr. Németh András együttesen vehették
át a Solt Városért Emlékérmet. Mindannyiuk életútja, Solthoz való hûsége példaértékû. Néhai Dr.
Németh István 1928-tól haláláig egyedül látta el az
állatorvosi teendõket a településen. Mindkét gyermek követte õt az orvosi pályán. István állatorvos,
András fogorvos lett. Mindketten, a lakosság legnagyobb megelégedésére a mai napig, már nyugdíjasként városunkban dolgoznak. Aktívan részt vállaltak a solti közéletbõl, több önkormányzati ciklusban képviselõként tevékenykedtek.
- Dr. Németh István kérdésünkre válaszolva
elmondta, hogy nagy öröm volt számomra, hogy
Solt város képviselõ-testülete elismerte több

évtizedes munkáját.
Jól esõ érzés, hogy
még ma is, mint
nyugdíjas állatorvos,
sokaknak jut eszébe.
De leginkább az érintette meg, hogy édesapja ugyan már 28
éve, hogy meghalt, de
még
mindig
emlékeznek rá. Édesapjával és testvérével
együttesen megkapva
ezt a kitüntetést, még többet jelent számára.
Ezúton köszönöm meg mindazoknak, akik jelöltek e
kitüntetõ címre, és Solt Város Önkormányzat
vezetõségének, a képviselõ-testületnek a díj
odaítélését.
- Dr. Németh András
40 év munkájának elismeréseként tekint e
kitüntetõ címre. Mikor
értesült arról, hogy
Solt
Városért
Emlékéremben
részesültek, az jutott
eszébe, hogy a Németh
család édesapjuk, és
bátyja, összesen mintegy 130 évet álltak a
település
szolgálatában, és ez a kitüntetés valóban méltó elismerése munkálkodásuknak, mely nem csak szakmai, hanem közéleti tevékenység is volt részükrõl.
Ez már önmagában is sokat jelent. Õ maga elõbb
Baján kezdett dolgozni, de édesapja hívó szavára,
hogy most lehetõség van Solton, szülõfalujukban a
fogorvosi állást betölteni, hazajött. A kezdetekben
Harta, Dunatetétlen, Állampuszta, Solt, Újsolt,
Dunaegyháza lakosságának fogorvosi ellátását
végezte, majd a nagyobb települések szép lassan
önálló fogorvosi ellátáshoz jutottak. Szakmai elismerésben már volt része, megyei dicséretben is
részesült, de ilyen elismerésnek tekinti, hogy az
Orvosi Etikai Bizottság fogorvosi tagozatának
elnöke lehetett több évig az Orvosi Kamaránál. A
közéletben is hosszú évekig jelen volt tanácstagként, VB tagként, s rövidebb ideig elnökhelyettesként is. Az elsõ szabad önkormányzati
választáson a legtöbb szavazatot kapta meg, s került
a képviselõ-testület soraiba.
A Református Presbitériumnak köszöni, hogy
jelöltként állították a családot az emlékérem
odaítélésére, és köszönetet mondott Solt Város
Önkormányzat Képviselõ-testületének a díj elnyeréséért.
Szamekné Molnár Mónika
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REFORMÁTUS ÉLET
MIT ÜNNEPLÜNK HÚSVÉTKOR?
Iskolásokkal beszélgetünk a tavaszi szünet elõtt.
- Szerintetek minek az ünnepe a húsvét? - többen is
válaszoltak.
- Mit tudom én. Fõ, hogy nem kell suliba jönni.
- Még ezt sem tudod? Hát akkor jön a nyuszi.
- És piros tojást tojik -toldja meg egy kicsi.
- Majd én megmondom mindjárt, mit tojik - mondja
valaki ravasz mosollyal. Nagy nevetés.
- Ne beszélj butaságokat. Húsvét a locsolkodás napja.
Van, aki szagos vízzel, van, aki kútvízzel szokta. Egész
vödörrel is leöntik a lányokat, azok meg csak visítanak.
Ilyenkor legalább nem õk nevetnek rajtunk, hanem mi
õrajtuk.
Egy fiú tudományos síkra tereli a beszélgetést:
- Ti semmit sem tudtok. A nevébõl kell kiindulni:
húsvét, vagyis hús vétel. A több hetes böjt után akkor
ehetnek ismét húst a vallásos emberek. Húsvét annak
az ünnepe, hogy elõvesszük a félretett sonkát. - Persze,
ti azt sem tudjátok, mi a böjt - teszi hozzá megvetõ
büszkeséggel.
Ha nem tudnám, minek az ünnepe húsvét, teljesen
összezavarodnék. Munkaszünet, nyuszi, tojás, kölni,
sonka - mind kellemes kellékek, de miért ünnepel hát
ezen a napon minden évben az egész keresztyén világ,
mire emlékeznek, minek örülnek? Mi ennek az ünnepnek az eredete? Mi történt ezen a napon?
Valami olyan nagy horderejû esemény, amihez hasonló a világ teremtése óta nem történt: Isten feltámasztotta a halálból az Õ Fiát, Jézust.
Pénteken sokan végignézték, hogyan ölték meg ártatlanul Jézus Krisztust a kereszten, s három nap múlva,
meg utána, ugyanezek az emberek találkoztak vele
Jeruzsálem utcáin és másutt is. Mi történt közben? Az
bizonyos, hogy meghalt. Az is, hogy pár nappal késõbb
a valóságban látták és hallották. Közben valaminek
történnie kellett!
De vajon bizonyos, hogy meghalt? Ezt akkor is
kérdezte már az emberi kételkedés. Egészen bizonyos,
mert a rómaiak nagyon pontos és szigorú elõírások
szerint hajtották végre a halálos ítéleteket. János, aki
mindvégig ott volt Jézus keresztjénél, a szemtanú
elevenségével leírja, hogy miután a római halottkém
megállapította Jézus halálát, utána még egy katona
dárdával szíven döfte, és a sebbõl enyhén alvadt vér és
vizenyõ folyt (Jn 19,32-35). Márk pedig, akinek az
evangéliuma a legrégebbi, leírja, hogy amikor aznap
este arimátiai József elkérte Pilátustól Jézus holttestét,
a helytartó elõbb magához rendelte az ügyeletes századost, és megtudakolta tõle, valóban meghalt-e Jézus.
Csak ez után adott engedélyt arra, hogy a holttestet
eltemessék (Mk 15,42-45). József tehát nem tetszhalottat helyezett a sírba, hanem egy kivérzett, valóságos
holttestet.
De hogyan támadt fel? Ezt nem tudjuk. Ez ugyanúgy

NÕNAPI
KÖSZÖNTÕ
Drága Asszonyaink,
Tisztelt Hölgyek!
A nõk csodalények. Ha
belegondolunk mikor lesz
egy férfi képes annyi mindenre, mint egy nõ?
Képesek leszünk-e valaha
annyi feladatot egyszerre
és harmonikusan ellátni, mint a nõk, akik gyermeket
nevelnek, háztartást vezetnek, pátyolgatják a férjüket, apjukat, fiukat, társadalmi kapcsolatokat ápolnak, megjegyzik a születés- és névnapokat, a
határidõket, és emellett, dolgozni járnak, sõt, továbbképzik magukat.
Sohasem, mondhatjuk, hiszen pont ezért nõk a nõk,
pont ezért szeretjük, tiszteljük õket, pont ezért fejezzük ki megbecsülésünk március 8-án.
Köszönjük, hogy vannak. Hogy egy kedves
mosollyal szebbé teszik a szürke hétfõ reggeleket.
Hogy képesek megjegyezni, hogyan szeretjük a
kávét, és hány cukorral isszuk a teát. Hogy szó nélkül
végighallgatják, ha panaszkodunk. Hogy rendet
teremtenek az életünkben otthon éppúgy, mint a
munkahelyen. Hogy ha dolgoznak, úgy teszik, mint
három férfi együtt. Hogy mindig lehet rájuk számítani. Köszönjük, köszönjük, köszönjük!
Vannak fontos dolgok az életben, amely csak
nevezetes napok közelében jut eszünkbe. Fontos,
hogy mosolyogva köszöntsük este a feleségünket
otthonunk ajtajában. Fontos, hogy gyermekeinknek
megtanítsuk, hogy tiszteljék és szeressék az édesanyjukat. Merjük bevallani: jó nekünk, hogy a nõk
születésünktõl halálunkig gondoskodó szeretetükkel
vesznek körbe minket! Jó nekünk, és hálásak is
vagyunk érte.
Engedjék meg, hogy valamennyi férfi nevében
köszöntsem Önöket.
Gál József polgármester

Isten titka marad, mint a világ teremtése. A Jézus sírjához kivezényelt õrség halálra vált rémületében a
feltámadást kísérõ földrengés miatt, és elfutottak
onnan. Az asszonyok pedig, akik vasárnap hajnalban
kimentek a sírhoz, hogy ottani szokás szerint illatos
szereket szórjanak a holttestre, már csak a halotti lepleket találták ott, szépen összehajtva. S ami õket is
meglepte: angyalok mondták nekik, hogy Jézus már él,
hiszen ezt elõre jelezte is nekik, hogy a harmadik
napon feltámad majd - adják tudtul ezt a
tanítványainak. Azok nem hitték el, de még aznap
meglátogatta õket Jézus, és beszélt velük.
Krisztus feltámadása óriási jelentõségû esemény,
aminek a hatását mai emberek is érezzük. Miért olyan
fontos esemény ez?
1.
Elõször is Isten ezzel igazolta, hogy Jézus
valóban az, akinek mondta magát. Õ Isten Fia, öröktõl
fogva mindörökké Isten, valóban neki adatott minden
hatalom mennyen és földön.
2. Mivel Jézus feltámadt, Õ él ma is. Nemcsak tanításai, emléke él bennünk, hanem Õ maga.
3. Feltámadásával, mint utolsó ellenségünket legyõzte
a halált. A halál gonosz ellensége az embernek, és teljesen tehetetlenek vagyunk vele szemben. Húsvét óta
tudjuk, hogy a halál legyõzött ellenség.
4. Aki hisz Benne, örök élete van.
5. Krisztus feltámadása a mi erkölcsi életünk alapja,
hiszen mivel Õ él, az Õ szeme elõtt zajlik az életünk,
neki vagyunk felelõsek mindenért.
Tehát a húsvét nem valaminek, hanem VALAKINEK
az ünnepe. - Jusson ez eszünkbe az ünnepen!
Ezen gondolatokkal kívánok minden olvasónak
Istentõl megáldott, boldog, békés húsvéti ünnepeket!
Kovács István
református lelkész
Református Lelkészi Hivatal elérhetõségei:
- 6320 Solt, Kossuth L. u. 67., Hivatali idõ hétköznapokon: 9 órától fél 12-ig, ill. elõre egyeztetett
idõpontban.
- 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

PETÕFI NYUGDÍJAS EGYESÜLET BESZÁMOLÓJA
ITT A TAVASZ
Ó, de szép vagy Tavasz,
A hosszú tél után.
Ujjongva lélegzünk
A napfény sugarán.
Újra éled minden,
Madarak és fák.
Boldogan hirdetik
Be szép is a világ.
(Vajda János)
Elmúlt a tél, pedig nem is volt hideg, de azért alig
várjuk, mikor kisüt a nap, hogy kimehessünk a
kertbe dolgozni, már amennyit tudunk és
gyönyörködni a természet megújulásában a sok
szép tavaszi virágok pompájában. Korán kinyílott a
hóvirág, rengeteg az ibolya, de már virít az
aranyesõ, pirul a japánbirs, mind hirdeti a tavaszt.
A Nõnapot Csongrád-Bokrosi nyugdíjas barátainknál ünnepeltük, ott köszöntötték a nõket a
bokrosi férfiak. Kellemes napot töltöttünk együtt és
nagy segítség volt, hogy a busz költségét, már több
éve a Solt és Vidéke Takarékszövetkezet vállalta, az
egyesületünket ezzel támogatta. Ezúton mondunk
köszönetet érte. Városunkban március 15-e jelenti a
Solti Tavaszi Napokat is, amit már 16. alkalommal
méltón megünneplünk.
Solt Város Önkormányzata különbözõ programokkal keltették fel mindenki érdeklõdését,
melybõl minden korosztály válogathatott kedvére.
Március 16-án már 5. alkalommal rendeztük meg a
Szépkorúak Nyugdíjas szövetség Megyei szavaló-

KATOLIKUS HÍRADÓ
TÁJÉKOZTATÓ A 2007. ÉVI EGYHÁZADÓRÓL
Az Egyházközösség Képviselõ Testülete köszönetét
szeretné kifejezni mindazoknak, akik az elmúlt évben
anyagi áldozatukkal megteremtették mûködésünk
feltételeit.
A helyi Egyházközség önfenntartó, tehát nem részesül
semmilyen állami támogatásban (gázár-támogatásban
sem). A hívek (akik megkeresztelésükkel lettek a
közösség tagjai) adományaiból fedezünk mindent: az
Egyházközség mindennapi mûködésének költségeit: a
közüzemi díjakat, az irodai, a plébániai és a templomi
anyagbeszerzéseket, javítási munkálatokat; különféle
ifjúsági-, gyermek- és felnõttprogramok egyes kiadásait.
A támogatás (egyházfenntartás, egyházadó) mértéke
havonta 225,-Ft., tehát egy teljes évben, 12 hónapra
számolva 2700,-Ft személyenként. Minden családban a
keresõk hozzájárulnak a közös háztartáshoz, ehhez
hasonlóan mûködik az Egyházközség is, ezért az egyházadó befizetését kérnénk tisztelettel minden megkeresztelt, 18. életévét betöltött római katolikus vallású
személytõl. Amennyiben már rendezték ebben az évben
a hozzájárulást, természetesen csak jövõre kérnénk.
Fõiskolások, egyetemisták mentesülnek a fizetés alól.
Az egyházadón kívül is köszönettel fogadunk minden
anyagi támogatást!
A fizetés módja történhet:
- az elõzõ évhez hasonlóan idén tavasszal is kiküldünk
levelet és az abban mellékelt csekken lehet majd
befizetni az egyházadót az OTP fiókjaiban. Kérjük ne
postai befizetéssel tegyék, hanem az OTP-ben, mert a
postán százalékot vonnak le belõle és így nem marad
meg a teljes befizetett összeg!
- egész évben folyamatosan a sekrestyésnél:
Korsós Lajosné Farkas Eszternél
Nap u. 8. - Tel.: 06/20-378-4918
Tájékoztatásul közöljük a 2007. évi stóladíjakat
(változatlanok):
Keresztelõ
szolgálati díja: ingyenes
Harangozás
szolgálati díja: 400Ft/ alkalom
Szentmise
szolgálati díja: 1.500 Ft
Esküvõ
szolgálati díja: 15.000 Ft
Temetés
szolgálati díja: 10.000 Ft
A stóladíjakból a templom, a plébános, a fungens, a
kántor, és a sekrestyés egyaránt részesül. Amennyiben
bármilyen kérdésük van, kérjük bizalommal keressenek
meg minket a Templomban és a Plébánián.
A Jó Isten áldása kísérje életüket, köszönjük segítségüket!
Tisztelettel :
a Solti Római Katolikus Egyházközség Képviselõ
Testülete

versenyét, melyen 18 településrõl 38 versenyzõ és
76 kísérõ volt jelen.
A vándorserleget az idén Bugac Nyugdíjas Klubja
nyerte el, õk fogják egy évig õrizni.
Az elsõ helyezett Soltról Salamon Gizella, második
Bugacról Lesták Sándorné, harmadik Bugacról
Herbály Jánosné lett. Különdíjat kapott Petrik Imre
Dunaegyházáról és Varga Erzsébet Bajáról.
Sok szép vers hangzott el, reméljük jövõre is
láthatjuk és hallhatjuk õket.
Másnap, 17-én az Öregfiúk teremlabdarúgó
focikupán mûködtünk közre, hogy a résztvevõk ne
éhezzenek és szomjazzanak, kávét, teát fõztünk és
zsíroskenyérrel kínáltuk õket.
A Tavaszi Napok méltó befejezése volt a református templomban a Solti Nõi Kórus 10 éves jubileumi mûsora. A jelenlevõk sokáig emlegetik ezt a
felejthetetlen élményt, akik nem voltak, nagyon
sajnálhatják.
Pár nap már csak és itt a húsvét, a locsolkodás ideje.
Aranyesõ, barka ág,
Kinyílott már sok virág.
Itt a tavasz, elmúlt a tél,
Megérkezett a szép húsvét.
Locsolkodás régi szokás,
Lesz-e érte piros tojás?
Sajnos, hogy ez a szép szokás, a locsolás, mind jobban kimegy a divatból. Az utóbbi években már nem
a piros tojásért, hanem a pénzért locsoltak a kisfiúk.
A legények meg elfelejtik szívük választottját, meg
a kedves lányokat meglocsolni.
Az is igaz, hogy 50 éve csak bálok voltak, azok is
csak jeles napokon, ünnepeken. Örültek a legények,
ha plusz még locsolkodni is mehettek a lányokhoz,
azok meg szívdobogva várták, hogy a sok locsoló
között ott lesz-e az, aki nekik annyira tetszik? Ezek
az emlékek megmaradnak még 50 év után is. Vajon
a mai fiatalok milyen emléket fognak õrizni? Ne
hagyják ezt a szép szokást, a locsolást kihalni.
Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánunk, a
kislányoknak sok locsolót, a piciknek hozzon a
nyuszi piros tojást.
Solti Petõfi Nyugdíjas Egyesület nevében
Szabó Jánosné

MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK SOLTI CSOPORTJÁNAK
BESZÁMOLÓJA
A Mozgáskorlátozottak Solti Csoportja éves beszámolóját 2007. március 10-én tartotta, melyen az
alábbiak hangoztak el.
Csoportunk célszerinti tevékenysége évrõl-évre
majdnem ugyanaz. A lakás akadálymentesítési
támogatás igényeivel kapcsolatos ügyintézés, gépkocsi szerzési és átalakítási támogatással kapcsolatos javaslattétel, ügyintézés, szabadidõs programok szervezése, bonyolítása.
2006 év végére taglétszámunk 256 fõ volt. Sajnos
vannak olyan sorstársaink - nyilvántartásunk
szerint - akik miután megkapják a támogatást, nem
tartják tovább a kapcsolatot a csoporttal.
Így a vezetõség úgy döntött, hogy az a tagtársunk,
aki 2-3 éve nem fizet tagdíjat, azt kihúzzuk a tagnévsorból.
Az elmúlt tavasszal részt vettünk Budapesten, az
esélyegyenlõségi napon. Ott volt számtalan
segédeszköz-gyártó és forgalmazó, tanácsadó
szervezet, akik bemutatkoztak és ismertették a
résztvevõkkel az általuk nyújtott szolgáltatásukat.
Profi- és fogyatékossággal élõ elõadók mutatták be
magas színvonalú mûsorukat. Volt bõven látnivaló. Jó lenne, ha ebben az évben még többen részt
vehetnénk a rendezvényen.
Voltunk júliusban Lakitelken az akadálymentes
napon, ami már évek óta megszokott. Itt is, sok
ismerõssel találkozunk. Közülünk is felléptek
páran. Láttunk különbözõ fogyatékossággal élõ
embereket. Remélem az idén is sokan leszünk,
akik elmegyünk. 2007-ben június 30-án lesz megtartva.
Május 13-án voltunk Kiskunhalason Pfendler
Józsefné Marika rendezvényén. Délelõtt nem
sokan voltunk, de délutánra kialakult. Láttunk
kutyabemutatót, jazztáncosokat, fellépett még
Karda Bea énekesnõ.
Augusztusban ismét megrendezésre került a Park
Motelban, már hagyománnyá váló rendezvényünk.
Nagyon izgultunk, mert az esõ is esett, félõ volt,
hogy elmossa a rendezvényt. Felléptek a helyi csoportok, ismét vendégeink voltak a Gördülõ tánccsoport, a Daloló kezek, Havasi Rózsa, Alex Tamás.
Szeretném megköszönni azoknak az állandó
segítõknek áldozatkész munkáját, akik még idáig

minden rendezvényen sokat dolgoztak, azért, hogy
a többi sorstársunknak kellemes napot vagy órákat
szerezhessünk.
Solt Város Önkormányzat Képviselõ-testületétõl a
csoportunk 100 000,-Ft támogatásban részesült.
Elnök asszonyunk és csapata munkájának
jóvoltából 80 000,-Ft-ot nyertünk pályázaton. Itt
szeretném megköszönni a magánszemélyek, az
önkormányzat, a vállalkozók támogatását. Neveket
nem sorolnám fel, mert hosszú lenne, de az õ támogatásuk nélkül, az augusztusi rendezvényünk nem
jöhetett volna létre.
Itt szeretném még elmondani, hogy a vezetõség
úgy határozott, hogy az idén ez a nagy rendezvény
elmarad, nehéz anyagi helyzetünkre tekintettel.
Helyette inkább megpróbálunk több kirándulást
szervezni különbözõ fürdõhelyekre.
Felhívom a figyelmet, hogy a közlekedési támogatás beadási határideje április 30-a.
2006 évi pénzügyi beszámoló
BEVÉTELEK
Önkormányzat
100.000,-Ft
Adományok
84.000,-Ft
Pályázat
80.000,-Ft
Tagdíjakból
136.400,-Ft
Összesen
400.400,-Ft
KIADÁSOK
Posta költség
Számítógéphez
Rendezvény (március)
Parkolás
Népfõiskola (3 fõ)
Megeml. koszorú
Útiköltség
Telefonkártya
Rendezvény (augusztusi)
Összesen
Pénzügyi eredmény

4.975,-Ft
14.530,-Ft
82.759,-Ft
3.800,-Ft
18.000,-Ft
3.000,-Ft
33.003,-Ft
12.000,-Ft
248.000,-Ft
421.946,-Ft
-20.613,-Ft

Tagdíjunk 1200,-Ft, egyesületünknél 2006 évben a
tagdíjak 40%-a került befizetésre, és ez az idén is
így lesz.

Solti

Hírlap
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MÛVÉSZETIS BÁL
Egy hónapon belül a második jótékonysági bál került
megrendezésre a Vécsey iskolában. Ennek ellenére a rendezõk és szervezõk töretlen energiával fogtak ismét hozzá
munkájukhoz. A támogatók is újból elhalmozták felajánlásaikkal, segítségükkel, anyagi hozzájárulásukkal a rendezvényt. A mûvészeti tagozat szülõi közösségének két
tagját - akik a munka oroszlánrészét vállalták -kérdeztük a
bálról. Lang Antalné és Mészárosné Kökény Mária válaszaiból kiderül, mi kellett ahhoz, hogy ilyen, anyagilag is sikeres rendezvényt tudhassanak maguk mögött.
Kinek is a bálja volt ez tulajdonképpen?
Az Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény, melynek a bálját
szerveztük, 2006. szeptember 1-jén indult a Vécsey Károly
Általános Iskola keretein belül. Mivel nem csak Vécseys
diákok, hanem a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tanulói
és középiskolások is járnak ide, döntöttünk úgy, hogy külön
szervezzük meg jótékonysági bálunkat. Nagy izgalommal
és lendülettel készültünk elsõ "mûvészetis" bálunk megszervezésére.
Kik és milyen módon nyújtottak segítséget?
Szervezõtársainkkal együtt sok segítséget kértünk és kaptunk vállalkozóktól, magánszemélyektõl, szülõktõl és
pedagógusoktól egyaránt. Reménykedtünk, hogy nagy lesz
az érdeklõdés, de ilyen magas létszámra gondolni sem
mertünk. Nem kis fejtörést okozott a majdnem 230 fõ
vendégül látása.
Hogyan történt a vendégek szórakoztatása?
Mint elmondottuk, adva volt a bálban a sok ember, akik
szerettek volna egy kellemes estét eltölteni. Úgy gondoljuk,
hogy a színvonalas mûsorokkal ezen igényüket sikerült is
kielégíteni. A fúvós zenekar, a néptánc és moderntánc csoportok, valamint vendég elõadók és helyi amatõr tánccsoport szórakoztatták a nagyérdemût. Itt szeretnénk
megköszönni a felkészítõ tanárok munkáját, Szabóné
Pajerich Andreának, Fuchs Attilának és Nagy-Tósaki
Dávidnak. Köszönjük vendégtáncosaink szereplését és gratulálunk minden gyereknek, aki résztvett a mûsorban. A
hangulatos zenét a LABANDA zenekar biztosította, a koktélokat Vén Zoltán készítette, a finom pörkölteket pedig
kiskõrösi szülõk fõzték.
Kiket illet köszönet a bál szervezésben és lebonyolításában nyújtott segítségért?
Segítõink Gudszentné Széphegyi Andrea, Fuchs Attila,
Batáné Jánosi Andrea, Papp Tiborné, Bognárné Kerti Ilona,
Móriczné Fodor Gabriella, Kovácsné Velok Erika, Pintér
Tiborné, Suska György, Õrsiné Czere Erika, Papp Zoltánné
és Mauk Jánosné voltak.
Kik voltak azok a személyek, szervezetek és vállalkozók,
akik támogatták a rendezvényt?
Törekedtünk a teljességre a támogatók felsorolásában, ha ez
mégsem sikerült, az érintettek szíves elnézését kérjük.
Berendezés: Erõs Bálint, vacsora: Gyetvai Imre, Kalmár Pál, Gaál
Pékség, Jobbágy Imre, Sport Café, szülõk, nagymamák finom
süteményei. Büfében segítõink voltak: Vörös Mariann, Orovecz
Hajnalka, Komor Katalin. Büfét támogatta: Kecskés Lajos,
Csepregi Lajos, Horváth László, Németh József, Szellák László,
Bognárvin Kft. Akasztó, Halászcsárda. Díszítés: Gabó Reklám, Lõz
Jánosné, lelkes szülõk. Terítés, felszolgálás, összepakolás:
Gudszentné Széphegyi Andrea, Fuchs Attiláék, Szabó Mihályék,
Mauk Jánosné, Faragó Gáborék, Nyírfa Erzsébeték, Molnár Pálék,
Kovács Istvánék, Horváth Lászlóék, Batáné Jánosi Andrea, Papp
Zoltánné, Pintér Tiborné, Lang Antal, Mészáros András, Businé Kun
Ágnes és még sokan mások, szülõk, pedagógusok. Anyagi támogatóink: SOLT-TERV, Gaál József pék, Kossuth Mg. Zrt., Kerti
István, Csepregi Bálint, Gál József polgármester úr, Tímár Zoltánné,
Viktor Zsuzsanna, Budai Mihály, Komáromi Márta, Jánosi Lajos,
Papp Tiborné, Molnár Antal, Madaras Bútor, SoltOptika, Bor és Ital
ház, Bata Ferenc, ifj. Lengyel László, továbbá szülõk, és pedagógusok. Tombola felajánlások: Szathmáry Piroska, Vizi Géza, Madaras
László, Gál Zoltán, Székely Csaba, Madár Olga, Madár Helga,
Ludányi Mária. FRISS Kft, Mûker Kft., Horváth László, Fáy
András, Kun bolt, Hollósi-Lóki Bt., Vitekné papírbolt, László
Zsuzsanna, Ódor Edina, MUNDÉR ruházat, Stadler, Szabó Zsolt,
Nyíri István, Édesség bolt, Randevú cukrászda, Domján Sándorné,
Simonné Bajnok Katalin, Végh Istvánné, Betti virágbolt, Karácsonyi
Józsefné, Magyari Sándor, Budai papírbolt, Szabadi papírbolt, Papp
Zoltán, Papp Tibor gazdabolt, Babi butik, Orbán Katalin, Szabó
Szabolcs, ifj. Németh István, Dudás Pál, Budai László, Lencsés
Sándorné, Rita méteráru, Kalocsainé Rozmanitz Szabina, Tóthné
Joó Gabriella, Pék Adrienn, Markó Ágnes körömvilág, Tóth Anikó,
Bázis, Kínai bolt, Magyari Lászlóné, Magyari Attila, Sárainé Végi
Ilona, Noszkóné Beregszászi Ágnes, szülõktõl is számtalan

tombola tárgyat kaptunk, melyek között található volt: torta,
pezsgõ, pohárkészlet, és több "csupor" méz, stb..
Hogyan alakult a bevétel?
Szeretnénk megköszönni vendégeink részvételét a bálon,
ezzel is emelve a bál színvonalát, és a bál bevételét, mely
623.126 Ft Lett. Köszönjük.
Bevételek: 154 felnõtt belépõ:
75 gyermek belépõ:
Büfé bevétel
Anyagi támogatás
Tombola bevétele
Összesen:
Kiadások: Zenészek
Pacal
Sz&J likör Kft (büfé)
Olcsi Diszkont (ital)
Vén Zoltán

385.000 Ft
37.500 Ft
140.000 Ft
120.000 Ft
171.300 Ft
853.800 Ft

65.000 Ft
24.600 Ft
48.091 Ft
8.048 Ft
10.000 Ft +
8.000 alapanyagok
Jég
3.000 Ft
Végh - Vár virágbolt
4.410 Ft
Tombola tárgyak
8.500 Ft
(Lengyel L, Olcsi D, 100 Ft-os)
Tombola tárgyak (Ermonita Kft.)10.130 Ft
2 db gázpalack
8.000 Ft
Szakácsok
5.000 Ft
Szegfû
9.000 Ft
Apróbb tombola tárgyak,
Savanyú uborka, szalvéta, stb.:
18.895 Ft
Összesen:
230.674 Ft

Gratulálunk minden szervezõnek a sikeres rendezvényhez, a
támogatóknak és résztvevõknek pedig köszönjük a támogatást és a részvételt.
Szné M. K.

Öt város diákjai Petõfi szellemében vetélkedtek

INTÉZMÉNYEK PÉLDÁS
EGYÜTTMÛKÖDÉSE

Több
szempontból
is
rendhagyó
volt
Kiskunfélegyházán az idei március 15-ei ünnepségsorozat kezdete. Öt város alapítványi gimnáziumainak, magán szakközépiskoláinak diákjai az
1848-as szabadságharc évfordulóján a Petõfi
szobornál adtak egymásnak randevút, hogy
tisztelegjenek a hõsök emléke elõtt, s a magyar
függetlenség és szabadságszeretet legjelentõsebb
ünnepén példamutatóan bizonyítsák a fiatalok
szellemi együvé tartozását.
A kiskunfélegyházi Constantinum Intézmény
(Constantinum Katolikus Gimnáziuma), az
Euroszféra
Magángimnázium
és
Szakközépiskola kiskunfélegyházi, solti, szabadszállási és keceli tanulói, valamint a Vocational
Academy gyõri diákjai március 13-án délelõtt a
kiskunfélegyházi Polgármesteri Hivatal impozáns
dísztermében találkoztak, ahol Ficsór József polgármester fogadta a népes küldöttséget. Ezt
követõen a fiatalok 5 fõs csapatai szellemi
vetélkedõn vettek részt. A téma a Petõfi-örökség
volt, hiszen közismert Petõfi Sándor és
Kiskunfélegyháza kapcsolata: a legnagyobb magyar
költõ nemcsak verseiben, hanem például házassági
anyakönyvében is Félegyházát tartotta szülõvárosának. A vetélkedõn a fiatalok többek között
példákkal illusztrálták azt a máig tartó hatást, amellyel Petõfi az akkor élõ félegyházi palócos
nyelvjárást tette költészetének utánozhatatlan
nyelvezetévé.
A fiatalok késõbb a városi parkban ügyességüket,
leleményességüket, talpra esettségüket játékos,
ügyességi vetélkedõn is próbára tették. A zsûri amelynek tagja volt Ficsór Józsefen kívül Kállainé
Vereb Mária, a Petõfi Sándor Városi Könyvtár igazgatója, valamint Kapus Béla, Kiskunfélegyháza
Város díszpolgára - a szellemi fejtörõ és a tréfás
vetélkedõ eredménye alapján hirdette ki a gyõztest.
A "Vendégségben" elnevezésû vetélkedõ nagy sikert aratott. Ennek alapján mind a Constantinum,
mind az Euroszféra diákjai és intézményvezetõi
elhatározták, hogy március idusán az eseménybõl
hagyományt teremtenek. A diákok végezetül saját
készítésû, nemzeti szalaggal díszített virágokkal
megkoszorúzták Petõfi Sándor szobrát, majd
meghallgatták Pelczné dr. Gáll Ildikó, országgyûlési
képviselõ asszonynak ünnepi köszöntõjét.

HÍREK A MESEVÁRRÓL
Mozgalmasan teltek az utóbbi hetek óvodánkban.
Változatos eseményekkel igyekeztünk színesíteni a tél
végi szürkébb napokat. Elsõként a testnevelés házi
bemutatókat említeném, mivel a mozgás a kisgyermekek alapvetõ szükséglete, és a nevelési évünk
kiemelt feladata is ez a terület. Heteken át tartott ez a
program, minden csoport két tornafoglalkozást is tartott. A bemutatókat szakmai megbeszélés, értékelés
követte. A záró foglalkozást Kunfalvi Adrienn tartotta, beleépítve a VITAMINTORNA képzésben
elsajátított ismereteit is. Ez az újfajta mozgás minden
óvónõnek tetszik, magunk is végigtornáztuk a gyakorlatokat. A februári Mesenapon a Katica csoport
szerepelt a "Kesztyû" címû mesével, örömteli élményt
nyújtva társaiknak.
"Februárban jõ a Farsang,
táncra hív a muzsikahang."

Ötletes, tarka, színes jelmezek kavalkádjával tartottuk
meg a télbúcsúztató farsangi bált. Eszem-iszom,
vidám zene és tánc töltötte ki a napot. Közös zárótánccal, a kiszebábuk jelképes elégetésével ûztük el a telet.
A tavasz beköszöntével többéves hagyományunknak
megfelelõen elérkezett a márciusi mesemondó verseny is. Ez az egész óvodát lázba hozó értékközvetítõ
program mindig nagy izgalom gyermek és felnõtt
számára egyaránt. A Mesevárból és a Szilfa
Tagóvodából tíz középsõ és nagycsoportos készült a
megmérettetésre: Bajnok Renáta, Kiss Gabriella,
Koós Márton, Kulcsár Bálint, Nemecskó Norbert,
Németh Gréta, Örsi Dániel, Papp Dóra, Szedljak
Attila, Vizi Júlia. Bár kicsit izgultak, mégis varázslatos élményt nyújtottak óvodás társaiknak. Nehéz
helyzetben volt a zsûri - Argalás Pálné, Nagy Józsefné
és Némedi Lajosné. Végül hosszas tanakodás után
Koós Márton Mesevári Süni csoportost és Nemecskó
Norbert Szilfa Tagóvodást választották gyõztesnek.
Õk képviselhették óvodánkat a Kecskeméten tartott
megyei mesemondó versenyen, ahol szintén szépen
szerepeltek. Köszönet a sokat gyakorló gyerekeknek,
az õket felkészítõ óvodapedagógusoknak és
szülõknek.
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“ARANYOS LÁNYAINK
HAZATÉRTEK”

2007. március 17-én a Balatonfüreden megrendezett
országos ifjúsági mazsorett fesztiválon három mazsorett csoportunk képviselte Solt városát. Öt
kategóriában indultak a lányok, nyolc koreográfiával. A szakmai zsûri elismerõen értékelte a produkciókat, egy ezüst és négy arany oklevéllel jutalmazta õket.
Heteken át kitartó munkával és szorgalommal
készültek a csoportok nem csak próbaidõben, de
számos hétvégét is feláldozva.

Ahhoz, hogy egyre magasabb szintû szakmai munka
folyjék a csoportokban, hogy a jelmezek minden
gyermekre megfelelõ méretûek legyenek, az utaztatásra, a mazsorett eszközök bõvítésére, egyre több
pénzre van szükség. A szülõk jelentõs anyagi terheit
csökkenti az a 624 000 Ft, amely az elmúlt év végén
szervezett jótékonysági rendezvény bevétele volt. A
gyermekek nevében szeretném megköszönni a számos segítséget és támogatást, amellyel hozzájárultak
e nemes cél eléréséhez. A mazsorett csoport fõ
támogatói : Szabados Lajosné /Mezõgazdasági Zrt.
Kossuth/, Erõs Bálint és családja, Gyetvai Imre
/ATEV Fehérjefeldolgozó Zrt./, Burgonyapehely
Kft, Soltút Kft, köszönet a további támogatóinknak:
Friss Kft, Kalmár Pékség, Gaál Pékség, Suli-Menza
Bt, Sz&J Likõr Kft, Barta Ferenc, Stadler József,
Kerti István, Orbán József, Mûvelõdési Ház,
Horváth László, Harmosné Judit, Kiss László,
Technoker, Bata János, Pásztor Imre, Németh
József, Ékszer bolt, Fáy Andrea, Soltmag Kft, SoltParkmotel Kft, Anita Divat, Rita Méteráru,
Körömvilág, ABC, Szabó Zsolt, Magyari Kertészet,
Gudszentné Széphegyi Andrea, Végh-Vár,
Rozmanitz Szabina, Hoffmann Service Kft,
Marcipán Cukrászda, Erzsébet Cukrászda, Domján
Sándorné, Simonné Bajnok Katalin, Szabadi papírbolt, Virágsarok, Centershop, Tímár Zoltánné,
Szellák László, Dávid József, Nyúl Gábor, Nyíri
Zoltán, Nyíri István, Tóth Anikó, Karácsony
Józsefné.
Köszönet minden szülõnek, aki tevékenyen részt
vett a szervezésben, és természetesen köszönet minden bálozónak!

Március közepén galambokkal, kisállatokkal és
bûvészkedéssel cirkuszosok szórakoztatták óvodásainkat.
Nekünk felnõtteknek is volt nagy meglepetésben
részünk. Nõnap alkalmából férjeink egy hangulatos
estén virággal, verssel, finom vacsorával, zenével és
tánccal köszöntöttek minket. KÖSZÖNJÜK!
Némedi Lajosné óvónõ

Az
ÁLLAMPUSZTAI ORSZÁGOS
BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZET
hivatalos állományába
35 év alatti, érettségizett fiatalemberek
jelentkezését várja.
Jelentkezni lehet telefonon, a személyzeti osztályon:

Dr. Ivanovics Gábor,
Tel:78/407-860/236-os mellék

A gyermekek fellépéseikkel hálálják meg a lakosság
támogatását. A tavalyi évben 16 különbözõ solti rendezvényt színesítettek mûsoraikkal. Reményeink
szerint ez ebben az évben is folytatódni fog, hiszen
a mazsorett szemet gyönyörködtetõ látvány, a
mozgás, a zene, az esztétika harmóniája.
Ezek a lányok kultúráltan töltik el szabadidejüket és
a közös élmények összekovácsolják a csoportokat.
A mai elvadult világban talán ez mindennél
fontosabb!
Véginé Vajda Judit
mûvészeti vezetõ

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

Solti
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Hírlap
2007. 2. szám

Az Adra-Hungary segély alapítvány,szeretettel meghívja Önt,
kedves családját, barátait és ismerõseit a:

TERMÉSZETBARÁT

BUSZ KÉSETT LE ENGEM

Az embert a természet alkotta, de a munkája önálló életre
kelt, és most fenyegeti létét.
De én barátságot kötöttem vele, és egy barátot védeni kell.
Akár áldozatok árán is.
Miután kitakarítottam a lépcsõháznak emlegettet helyiséget, kinézek az ablakon. Szépen süt a nap, de nem túl
melegen, éppen csak kellemesen. A nyitott ablakon hûs
levegõ folyik be. Kikönyökölök a párkányára és élvezem
ezt az idillt. Örömöt érzek és hálát a természet iránt.
Szerintem már minden ember érezte ezt, hogy átjárja a
nyugalom, és az összkép gyönyörûsége. Szívesen kiülnék
az erkélyre, de jó nekem itt. Egyelõre.
A házunk a domboldalon áll, egy hatalmas ablaka van,
amely szemként mered a domb alatt elterülõ síkságra. E
szem alatt két egy négyzetméteres ablak, mint két
legördülõ könnycsepp. Én is az egyik ilyen legördülõ könnycseppen átnézem a tájat. Látom a fõutat, a rajta elsuhanó
autókat, a mellette lévõ autószalonokat, és házakat. Pont
látszik, hogy az alsó szomszéd a déli híradót nézi a
tévében. A környéken kutyák társalognak, alkalmanként
egy-egy kakas is elereszti a hangját. A szobámból
kellemes blues zene szól, igaz ez nem természet alkotta, de
azért még jó, orromat betölti a frissen nyírt fû illata. Édesanyám mosogat, közben kérdez valamit. Válaszadás után
folytatom a bámulást. Nem nézek, csak bámulok.
Majdnem hibátlan az összkép.
Azon gondolkodom, hogy kéne-e mellém valaki, végül
arra jutok, hogy csak zavarna. Jobb így "négyszemközt" a
természettel. Csak mi, barátok.
Még nem említettem, de imádom a farkasokat. A selymes
szõrzetüket, a vadságuk és szelídségük szeszélyes váltakozását, de nem utolsó sorban a hûségüket, amely egyesekben szeretetet, másokban tiszteletet vagy félelmet
ébreszt (bennem mindhármat). Õk a természet remekmûvei.
Az idilli érzés elhalványul, helyét izgalom és várakozás
váltja fel. Várom a jelet.
Az udvarunkat figyelem. Itt- ott áll egy gyümölcsfa, apám
vasai, középen, pedig egy méteres hamufolt, ahol a száraz
füvet szoktuk elégetni. A szél hirtelen egy kis
hamuördögöt alkot a felkapott feketeséggel, majd hasonló
gyorsasággal el is tûnik. Megérzem az elmúlás szagát.
Észreveszem a jelet.
Vigyor terül el arcomon. Futva indulok le a lépcsõn, majd
ki a házból. Picit remeg a kezem az izgalomtól, de azért
beillesztem a garázskulcsot a zárba, és kitárom a kétszárnyú ajtót. Odabent sötétség van, a napfény kitartóan
próbál bejutni, de a sötétség vastag, bevehetetlen falat
alkot.
Hallom az apró neszeket a feketeség felöl. Meglátok két
piros fényes pontot, majd még kettõt, aztán egyre többet.
- Ne kíméljetek senkit! - szólók halkan. Kezemmel selymes farkasbundát tapintok. Hatalmam mérete csak most
tudatosult bennem. Minden egyes teremtmény iránt barátságot érzek, de ez az érzés ember feletti. Pillanatra én is
farkasnak érzem magam.
Megfordulok. Kifelé menet meghallom az elsõ halálsikolyt. Anyámét. Egy másodpercre megtámad a gyász, de
aztán elmosolyodom. Csak figyelem a szerteszét rohanó
ragadozóimat. Ugyan azt érzem, amit akkor mikor
kinéztem az ablakon: idillt De ez csak nekem az, és a természetnek.
Perverz vigyorral figyelem, ahogy a szomszéd sikoltva
menekül. Persze tudom, hogy maximum még 4 métert.
Hatalmasnak érzem magam. Hatalmasabbnak bárkinél és
bárminél. Még a barátomnál: a természetnél is.
Írta: Bánlaki Tasnád

8:30-kor türelmetlenül toporgok a buszmegállóban.
Egyéni kiváltságom töltöm ma is, mint minden szerdán,
ezért indulok ilyen késõn hõn áhított vesztõhelyem felé.
Nekem, bejárósnak, a lét nem holmi kéttojásos rántotta,
ami oda, vissza öt-öt percig tart...
Korai kelés, s vágyálmaim örök tárgya, a tömött busz már
reggel hétkor nyújtják a reggel tökéletes idilljét. Persze
mindig van ülõhelyem. Épp nekem ne lenne?(...)
Azonban a szerda mindig más. Csatlakoznom kell a fent
említett járat után egy másikhoz, hogy idõben s boldogan
ugrándozzak szeretett iskolám ajtaján befelé. S ez korán
sem olyan egyszerû.
8:40... Csatlakozás 5 perc múlva indul. Meglesz, meglesz.
8:43... Még 2 perc, gyerünk, gyerünk.
8:46.. Begördül elém.
11 perc késés után még önelégülten rágyújt sofõrünk, a
dohányzást tiltó matrica mellet (rá a tûzveszély sem
vonatkozik, nemhogy a pontosság), s hetykén legyint,
mehetek.
Kedves, hogy megengedi. A téli mínuszban ugyan
szívesen álldogáltam volna még egy kicsit, de hát mit
tegyek, ha õ ilyen elõzékeny.
Elõveszem hát legkedvesebb s szívbemarkolóbb mosolyom, számon kiszalad a jó napot, gondolataimban megmegfordul sofõrünk egy-két családtagja, ám csak említés
szintjén.
Állunk addig, míg el nem nyomja a pusztító pusztítandó
pusztítót. Igencsak csuklik otthon a família, már az egész
közösség emlegeti.
"Milyen hihetetlen, hogy ilyen helyzetekben milyen
egyetértõk és megértõk az emberek egymással. Bezzeg ha
a "ki ül mellém" kérdés forgatagában egyik a másiknak
bevallja, hogy maga mellé valaki mást várt, aki ugyan ott
áll mögötte, s hozzá hasonlóan õ is helyre vadászik..."- s
hihetetlen az is, hogy a harmadik tanóra felére beesõ diáknak még ilyenkor is ilyenen jár az agya, holott épp a
tanárhoz és az osztályhoz intézett beszámolóján kéne
törnie a fejét.
"Elnézést, elaludtam." - ez nem igaz, mert nem aludtam el.
"Elnézést a késésért." - "Fejtsd ezt ki bõvebben, merre
jártál?"- jöhet rá a válasz, ami további elõkészületeket
követel, azonban annyira éber még negyed tízkor sem
vagyok, hogy ezt kitaláljam.
"Tanárnõ, az igazság az, hogy nem én késtem le a buszt. A
busz késett le engem. Mondhatnám lemaradt rólam, egy
másik busz sofõrének hibájából, akit már régóta nem kedvelek pontatlansága és fölényessége miatt. Pontatlan,
hiszen 11 percet késett. Fölényes, mert az. Azt hiszi õ az
úr a buszán. Ami, meg kell hagynom, meglehet. Na de
kérem ki õ, s mi jogosítja fel õt arra, hogy hódolva káros
és kóros szenvedélyének a tiltómatrica mellett uralkodjon
az én iskolába menetelem felett is?
Én...én... én... én, ha most felnõtt lennék és megtehetném,
én panaszt tennék, feljelenteném, beperelném, börtönbe
csukatnám, olyan cellába, ahol nem bagózhat, és addig
tartatnám ott, amíg el nem gondolkozik a hozzám hasonlóan általa szerencsétlenül járt diákok sorsán, s míg
személyesen elnézést nem kér, és nem igazolja a hiányzásom.
Csakis miatta késett le engem a busz... Tanárnõ, kérem,
pedig én készültem. Akár számot is adok róla, mert most
tényleg és komolyan."- ez jó is lesz.
A sors fintora volt, hogy következõ héten abból az anyagból is feleltem és ötöst kaptam, valamint az is, hogy amint
befutottam a termünk ajtaján egy szó nem jött ki a számon.
Joó Kinga

A LEGSZEBB CSILLAG
Egyedül, az ágyamban fekszem itt.
Álmomban látom szomorú könnyeid.
Pillantásod fájó mozdulata:
Bele van írva szíved minden fájdalma.
Lelked sír, hogy nem lehetsz mellettem,
de nem veszíted el soha a szerelmem.
Álmomban él még egy kerek erdõ,
Annak közepében virágos mezõ,

Mezõ közepén mi vagyunk ketten:
Te virágot szedsz, és én nézlek csendben.
Hajadon csillog a napnak fénye,
Mely most csak nekünk süt fent, a magas égben.
Piros arcot, szép mosolyod vétlen,
Nincs nálad szebb csillag az éj sötétjében.
Drágám, könnyeidet töröld le most,
Tûnik az álom, mit rút reggel elmos.
Mosolyogj és nevess, ezt kérem én,
Vidám arcod örökké bennem él. Németh Attila

SZ & J LIKÕR KFT.
KIS- ÉS NAGYKERESKEDÉS

NYITVA TARTÁS:

hétfõ - péntek 7.30 - 17.00 szombat 8.00 - 12.00

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

SÖR, BOR, ÜDÍTÕ
RENDEZVÉNYEKRE
KISZÁLLÍTÁSSAL
HÛTÕKOCSI IS BÉRELHETÕ!

MIÉRT ENGEDI, HOGY A
STRESSZ LEGYÕZZE ÖNT?
címû ötrészes elõadássorozatra SOLT, 2007. március 30-tól,
minden pénteken 17.30 órai kezdettel, a Mûvelõdési ház kistermében
Elõadó: Szilvási Csaba
Lelkigondozó-szociális munkás
A belépés díjtalan
Adra-Hungary kiemelten közhasznú alapítvány adósz: 19661414-2-42
RÉSZLETES PROGRAM

Dátum
2007.03.30.
17.30
2007.04.06.
17.30

Témák
Mi a stressz élettani hatása? Melyek a legsebezhetõbb pontjaink?
A személyiségtípus és a stressz összefüggései.
A kommunikáció alapszabályai. A konfliktusokkal való
szembenézés technikái
A házasság nem elavult intézmény? A nõi szerepek forradalmi változása a
közelmúltban. A családon belüli viták jó megbeszélése. Kinek mi a szerepe?

Idõbeosztás, és pénzgazdálkodás.

2007.04.13.
17.30

A gyermek, mint jövõnk egyik reménysége.
A gyermeknevelés nehézségei és megoldásai.
A gyermek fejlesztésének alapjai.

2007.04.20.
17.30

A munkahelyi stressz fázisai. Ki a jó vezetõ? A gyilkos fõnökök.
A kiégés megelõzésének módszere
A pénzkezelés csapdái, és az önállóság.

2006.04.27.
17.30

A nagy változások és a mindennapi gondok szerepe Realista
optimizmus vagy pesszimizmus. A depresszió legyõzése lehetséges?
Az értékrend, és a fontossági sorrend.

ZÖLDKÁRTYA

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

Solt, Árnyas u. 34.
06-30)62-10-731

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

Telefon: 20/915-8021

FELHÍVÁS
A júniusra elkészülõ Solt város helytörténeti könyvhöz most kedvezményes
áron juthat hozzá Ön is, ugyanakkor ezzel az elõvásárlással támogatja is a
könyv megjelenését. A példányonkénti 2.500 Ft-ot befizetheti a
Városházával szemben lévõ Papír-írószer-ajándék boltban, a Posta u. 3. sz.
alatt.
Továbbra is várom azon olvasók jelentkezését, akiknek olyan tárgyak, írásos emlékek, fényképek stb. vannak a birtokukban, melyek másolatai a
könyvben megjelenhetnének.
Köszönettel: Szondi Miklós tel.: 488231, 30-2796325
Solt, Gyöngyvirág u. 18.

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

EBIKSZ Kft.

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

Solti

Hírlap
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OLVASÓI LEVELEK
Nyílt levél
Solt város polgármesteréhez.
Tisztelt Polgármester Úr!
A Solti Hírlap 2007. 1. számában megjelent vezércikke indította el a gondolataimat. Egyetértek a leírtakkal.
Még véletlenül sem akarok kritikát megfogalmazni,
vagy politizálni, mert abból már mindenkinek elege
van.
Néhány kifejezés az ön cikkébõl: saját lehetõségek,
összefogás, közös munka, kapcsolatrendszer, gazdasági környezet, döntéseink nehézsége, pártállás-hovatartozás, jó ötletek felajánlása, lokálpatriotizmus.
Kiegészíteném egy kifejezéssel: pénz
Az én olvasatomban szinte minden a "pénzen" kívüli
kifejezést a pénz generál. Kicsit elõre megyek.
Szerintem, ha lesz pénz, akkor a kifejezéseket a "több
pénz" fogja generálni.
Saját lehetõségeim közül fel tudom ajánlani Solt javára
azt, amit eddig is csináltam. Tehát semmi pluszt.
Értéket teremtek. Asztalosként, 1992-óta önös érdekbõl.
Értéket teremtünk kollégáimmal, üzlettársaimmal, vállalkozó társaimmal. És összefogunk saját
érdekünkben, mert így nagyobb forgalmat tudunk generálni. Ez az alapja a helyi adónak, a Solton megvalósuló fejlesztéseknek. Összefogunk, azért mert így
nagyobb profitot tudunk elérni. Ez meg a többi adónak. Ez hozza magával, hogy több solti polgárnak
tudunk munkalehetõséget biztosítani.
Mellékesen és a szó szoros értelmében mellékesen
ebbõl részesedik Solt.
Határidõre pontosan szállítunk, és olyan minõséget
állítunk elõ, amit a megrendelõ kíván.
Ennek hozománya lett jó megítélésünk. Annyi és
olyan munkát tudunk vállalni, amit már nem tudunk
elvégezni. Össze kellett fognunk, különben más vinné
el a munkát, és õ profitálna belõle.
Azért, hogy ez így legyen, sok mindent teszünk:
Tanulunk, tanítunk, kikérjük egymás véleményét.
Szolgáltatásokat veszünk igénybe egymástól, solti
kereskedõtõl vásárolunk, ha az jobb, kényelmesebb,
vagy olcsóbb nekünk.
Sajnos a vezércikkben emlegetett jelenlegi gazdasági
helyzet erre az "összefogásra" is rányomta pecsétjét. A
körbetartozás elért bennünket és jelentõs késéssel
fizettünk. Amit nagyon sajnálok. Döntéseinkrõl
mindig kiderül, hogy jók volta-e, mikor utánaszámolunk.
Két év alatt sok megbízható embert ismertem meg
azoknál a vállalatoknál, amik az ország frekventált
építkezéseit irányítják. Pártállásra, hovatartozásra való
tekintet nélkül. "A Soltiak"-ként ismernek bennünket.
Ezek az emberek számítanak rám, és rajtam keresztül
a megbízható, szorgalmas, solti szakemberekre.
Pártállásra, hovatartozásra való tekintet nélkül.
Mindannyiunknak ettõl a megítéléstõl függ a
boldogulása.
Solton nagyon sok ember van, aki elmondhatja
magáról, hogy önös érdekbõl azzal foglalkozik, amihez ért, és mellesleg ezzel tesz Soltért. Talán belefér a
levél kereteibe ezeknek az embereknek egy kis reklám.
(Ha már úgyis benne lesz az újságba. Remélem nem
kell a reklámért fizetnem ) Egyszerûen a saját feladatukkal foglalkoznak, és ha pillanatnyilag nem találnak feladatot, akkor keresnek maguknak. Ezeken az
embereken, rajtunk függ Solt boldogulása, nem a kormányon. A kormány van, mint az idõjárás. Négy
évente szavazni kell róla. (ennyit róla)
Sok olyan solti ember is van, aki inkább nem mond
véleményt, vagy csak csendben, nehogy rontsa a saját
helyzetét. (Õnekik is meg van a saját véleményük.)
Mellesleg ezzel javítják Solton a légkört.
Ha belegondolok abba, hogy mennyi energia megy ki
a képletes gõzgépünk sípján (vagy sajtóján) feleslegesen, ami a teljesítményt növelhetné beleborzongok.
(Már erre a mondatra is sajnáltam a tintát.)
Hogy mik a saját lehetõségei a solti embereknek?
Azt hiszem nagyon sok vállalkozás boldog lenne, ha
az ország kellõs közepén lenne a telephelye, és éppen
ott futna össze 3 fõútvonal. Ezen keresztül a solti dolgozóknak és a dolgozók családjának is ez ad egy természetes lehetõséget.
Javaslom, hogy ne csináljunk semmi pluszt. Mindenki
foglalkozzon azzal, amivel több bért, hasznot, profitot,
tud termelni, egyszerûen önös érdekbõl. Mert csak azt
a pénzt lehet elkölteni, ami meg van termelve. Amit ha
érdemes, természetesen a nagyobb profit haszon
reményében, Solton kell befektetni. Legyen szó akár
gyermekeink taníttatásáról, civil szervezetekben
történõ munkálkodásáról, vagy a város fejlesztésérõl.
És számoljunk.
4 évente a választások elõtt. És menjünk el szavazni.
Ez a cikk is azért született, hogy valahol több pénzt
generáljon.
Tisztelettel:

Szabó Gábor
asztalosmester

2007. február 6-i közmeghallgatásról
Kérném szépen helyesbíteni, ami az ügyelettel kapcsolatosan, mint hozzászólás a nevem alatt le lett írva.
"Prikkel Sándorné szerint az orvosi ügyeletre
asszisztens kellene, aki telefonál a diszpécsernek."
Én, ezt nem mondtam. Ha dr. Kovács Katalin nem jól
értette, amit mondtam, akkor most elmondom újra.
Olyan információ jutott a tudomásomra, hogy az
orvosoknak nem kellene feleslegesen várakoznia,
hanem délután 16 órától egy nõvér lenne az ügyeleten,
aki értesíti a helyi, tehát ismételten a solti ügyeletes
orvosokat. Így nem lenne olyan bonyolult. Állítólag az
önkormányzatnak nincs erre pénze. Egyébként meg az
én életemrõl ne döntsön egy diszpécser, se máséról.
Fél óráig telefonálnak, mire felveszik a telefont. Ha
már Polgármester Úr aláírta, akkor az a dolog nagyon
nehezen fog újra helyreállni. Aki eddig nem imádkozott, nem hitt Istenben, most keresse a hozzá vezetõ
utat, mert ezek, amit mûvelnek országunkkal, talán õ
egyedül, csak Isten ment meg minket.
Prikkel Sándorné

SOLTI ARANYKULCS
HEGYKÖZSÉG
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Solti Aranykulcs Hegyközség
Választmánya pályázatot hirdet
Hegybírói tisztség
betöltésére 2007- 2012 idõszakra.

Pályázati feltételek: Közigazgatási alapvizsga,
Számítógép felhasználói szintû ismerete,
Büntetlen elõélet, Szakmai jártasság, Hegyközségi
tõrvény és a borgazdaságot érintõ jogszabályok
ismerete, Társult települések helyismerete,
Kapcsolat-tartási kézséggel való rendelkezés. A
pályázatot zárt borítékban 2007. április 13-án
12 óráig személyesen lehet leadni a Solti
Aranykulcs Hegyközség irodájában Pieczarka
Mihálynénál. Solt,Béke tér 2.

APRÓHIRDETÉSEK
Családi ház eladó, 3 szoba, összkomfortos Solt,
Bokros utca 58. 70/538-5491
2,6 kW-os Sprint-motoros rotációs kapa tartozékaival, 800 literes fenyõfakád, boroshordók
eladó. Tel.: 78/487-372
Kisbálás szalma eladó.
Telefon: 06-70/312-2019
Solt - Petõfi-telepen, Szõlõhegy 41. szám alatt,
régi típusú, komfortos családi ház
melléképületekkel, nagy telekkel eladó!
Egyben, vagy a telek megosztható!
Érdeklõdni lehet: 06-20/357-7708 vagy
06-75/343-112

VÁROSSZÉPÍTÕ
EGYESÜLET
2006-ban 38 fõvel megalakult a Solti Városszépítõ
Egyesület, mely a cégbíróságon ez év múlt
hónapjában került bejegyzésre. Az egyesület elnöke
Ács József, alelnöke Magyari László, titkára Dávid
Józsefné. Elnökségi tagok: Szellákné Molnár
Katalin, Zentai Gáborné, Ódorné Pásztor Margit,
Lászlóné Lehoczki Márta és Szondi Miklós.
Gazdasági vezetõ Sántáné Szabó Margit, az
ellenõrzõ bizottság elnöke Szabó Gáborné, tagjai
Kecskésné Gáspár Ildikó és Kovácsné Bodrogi
Tímea. A Bács-Kiskun Megyei Bíróság többszöri
hiánypótlás után 2007. február 07-én elrendelte az
egyesület nyilvántartásba vételét, közhasznú
fokozattal.
Az egyesület legfõbb célja mindazon erõk összefogása, akik készek önzetlenül tevékenykedni Solt
városáért. Ezen belül Solt város történelmi,
építészeti és természeti értékeinek megóvása, a
lakóhely hagyományainak ápolása, a lakosság
szülõhely iránti szeretetének erõsítése. Továbbá a
település történetének kutatása, az értékek mentése,
gyarapítása, megõrzése, és az ezekre vonatkozó
dokumentumok gyûjtése. Céljaink között szerepel a
település szépítésének, fásításának, parkosításának
kezdeményezése, véleményezése. Szándékunkban
áll önkéntes társadalmi munka szervezése.
Szeretnénk kutatásokat kezdeményezni, szakmai
vitákat, kiállításokat, szakelõadásokat szervezni és a
települést érintõ fejlesztõ, rendezõ terveket megvitatni és véleményezni. Tervezzük kiadványokban
ismertetni a város történetét, értékeit. Fontos feladatunknak tartjuk a köztisztaság és a
környezetvédelem elõmozdítását, kapcsolatteremtést
más egyesületekkel, esetleg nemzetközi kapcsolatokat ápolni. Az egyesület feladatkörébe tartozik,
hogy hivatalos fórumokon képviseli a városszépítés
érdekeit, jeles személyiségekrõl és eseményekrõl
való megemlékezéseket kezdeményez.
2007. április 03-án 18 órakor közgyûlést tartunk a
Solti Halászcsárdában, ahol az egyesület 2007. évi
munkaterve kerül megvitatásra.
Ezen kívül tagfelvételt hirdetünk erre az idõpontra.
Szeretettel várjuk mindazokat, akik a fentiekben felsorolt céljainkkal egyetértenek és készek arra, hogy
az egyesület tagjaival közösen azok megvalósításában részt is vegyenek.
Ács József elnök

ÚJ ORVOSI
ÜGYELETI
TELEFONSZÁM

78/564-219

A VILÁGUTAZÓ
A DUNA MENTI KISVÁROSBAN
TÖLTI PÚPOSRA HÁTIZSÁKJÁT,
NEM ÉLELEMMEL - MINT GONDOLTAM - ,
FILMTEKERCSEKKEL…K I N T MÁR VÁRJÁK
SOKSZORTA HASZNOS TÁRGYALÁSON,
AHOL NÖVÉNYI KULTÚRÁKRÓL
CSERÉLNEK ESZMÉT… AMI HASZON,
KÉPEKBE BÚJIK, MINT VIRÁGPOR,
SZIRMOK KELYHÉBEN ÉBRED REGGEL.
TUDOMÁNY S HOBBI EGYESÜL MOST
HÉTVÉGI IDÕFELEZÕVEL.
ELÉG HOZZÁ EGY JÉGHIDEG KORTY
S NÉHÁNY JÓ BARÁT BIZTATÁSA:
- EZT A SZIKLÁT MÉG NEM KAPTAD LE!
- HAJNALBAN SZEBB A PANORÁMA!
- EZ SZÉP. EZ ILLIK DIAKÉPBE!
SIVATAGOKNAK, KRÁTEREKNEK
FÉNYE MÁR ÚJRA TÜZEL ITTHON,
S AMI FÜLNEK IS TETSZETÕSEBB,
NEM TUDJA VISSZAADNI VÁSZON.
TÁJAK, NEVEK, ÉRVEK, KALANDOK
ÚGY FUTNAK ÖSSZE EGY FORRÁSBA,
MINT VALAMIKOR A NAGY UTAZÓK
CSODASZARVASÉRT RAJONGÁSA.
"PETIKE JÁR…" - TRÉFÁLKOZHATNÉK.
TUDOM, FÖLÉM NÕTT MÁR RÉGEN.
IFJÚ ÉLETÉT SOK EZER KÉP
ÖVEZI "MINDKÉT VILÁGSZÉLEN".
CSÕSZ JÓZSEF

2007. 02. 17.

TÁJÉKOZTATÁS
a kalocsai kerületben ügyeletben

résztvevõ
magánállatorvosokról.

Mûködési körzet:
Tass, Apostag, Szalkszentmárton, Dunavecse, Solt,
Újsolt, Dunaegyháza, Állampuszta (solti kerület)
* Dr. Bíró Ferenc Solt, Liget utca 6. Tel.: 78/486-105
* Dr. Radics Attila Solt, Béke tér 6. Tel.: 30/605-3601
* Dr. Gulyás Attila Dunavecse, Zrínyi u. 3.
Tel.: 78/437-033 és 30/2052-344
* Dr. Németh István Solt, Lepke utca 4.
Tel.: 78/486-251 és 30/9193-551
*Dr. Varjú Sándor Solt, Kossuth L. u. 86.
Tel.: 78/486-068 és 06-30/279-5240
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