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Tisztelt Olvasók! 
Továbbra is várjuk az Önök fényképeit újszülöttekrõl,

születésnapokról, ifjú 
házasokról, ezüst- és aranylakodalmakról, osztály-
találkozókról 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 vis-
szaadjuk. Kérjük, amennyiben digitális kép áll ren-

delkezésükre, ne nyomtatott formában, hanem valami-
lyen adathordozón - CD, Pendriwe, memóriakártya, vagy
e-mail (hirlap@ solt.hu) - szíveskedjenek a Szerkesztõség

részére átadni, a megfelelõ minõség elérése érdekében. 
Szerkesztõség Vén Dánielt 8. születésnapja és közelgõ

névnapja alkalmából köszönti anya, apa
és a nagyszülõk.

Molnár Gábor a World Chinese
Kung-Fu (Wushu) Association 15th

World Kung-Fu Wushu
Championship versenyen vett részt 

2007. május 25-27., Perugia,
Olaszországban, ahol Vilábajnoki

címet nyert Tradicionális pusztakezes
és fegyveres kategóriában 

Gratulálunk sikeréhez!

Görgényi Balázs június 12-én volt 1 éves.
Ebbõl az alkalomból köszönti õt nõvére, a 4 és

fél éves Gabriella és az egész család.

Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy a 
SOLTI HÍRLAP KÖVETKEZÕ SZÁMA A
2007. AUGUSZTUS  20-I ÜNNEPSÉGET

KÖVETÕEN JELENIK MEG.
Szerkesztõség

A solti baba-mama klub az elmúlt idõszakban nagyon sok emlékezetes közös programot szervezett. 
Lovaskocsikázás keretében Jankovics Gábor nagypapa pincéjénél cseresznyét, ribizlit ehettek a gyerekek, melyben a

legnagyobb örömöt a létrán történõ fáramászás jelentette. A küzdelem árán a cseresznye is sokkal kelendõbb volt. 
Egy másik alkalommal a Dunára kerékpároztunk, ahol a gyerekek nagyon jóízût pacsálhattak és néhány homokvár is

épült.
A legutóbbi kirándulásunk, - melyen az apukák, az egész család részt vett - Veszprémben volt, ahol az állatkertet te-

kintettük meg. Ezt Balatonfûzfõn fürdõzés és az apák örömére bobozás követett.
Várjuk a kedves kisgyerekes anyukákat körünkbe, hogy õk is átélhessék, megtapasztalhassák azt az örömöt, melyet

kisgyermekeink közös élményszerzése, egymás iránti kötõdése, az alakuló barátságok jelentenek. 
A találkozásokra minden hétfõn 16 órától kerül sor. Tekintettel arra, hogy az utóbbi idõben többször elõfordult, hogy
nem a játszótéren találkoztunk, kérjük érdeklõdjetek az alábbi telefonszámokon: Gudmonné Lóki Szilvia 30/680-0656

és Szamekné Molnár Mónika 20/9555-546 

Domokos Lilla vagyok, 2007. május 19. napján születtem.
Anyukám: Fürj Erzsébet
Apukám: Domokos János

Nyírfáné Mazsch Rozália és Nyírfa István
augusztus 2-án ünneplik 10 éves házassági

évfordulójukat. Ez alkalomból kíván férjének
sok boldogságot felesége és fiai.

Megnyitottunk Kalocsán is!

¢ Alacsony árakkal
¢ Igényes bemutatóteremmel
¢ Kiváló minõségû termékekkel
¢ Nagy szakmai tapasztalattal
¢ Profi csapattal
¢ Hitellehetõséggel

várjuk leendõ ügyfeleinket mindkettõ 
bemutatótermünkben!

Termékeink:
-Mûanyag,  fa, kül- és beltéri nyílászárók
-Redõnyök (külsõ-,  felsõ- ,vakolható tokos, fa, alumínium és
mûanyag kivitelben)
-Szekcionált garázsajtók, redõnykapuk, ipari kapuk
-Szalagfüggöny, napellenzõ, roletta több 100 színben
-Rovarhálók fix, integrált, nyílózsanéros, toló kivitelben

Árainkból:

5 kamrás nyílászárók K=1.0W/m
2
K üveggel

¢ 90x120 BNY ablak 26.454.-
¢ 120x150 BNY ablak 36.502.-
¢ 90x210 BNY erk. ajtó 33.835.-

Az árak az  Áfát tartalmazzák!

Baracsi
Nyílászáró és Árnyékolástechnika

Dunaföldvár, Gábor Pál u. 17.
Kalocsa, Szt. István kir. út 55.

(Postával szemben)
Tel.: 20/466-1052, 20/9675-055, 

30/949-6666



Június 30-án
ü n n e p e l t ü k
Solt várossá
avatásának 10
éves évfor-
d u l ó j á t ,
m e l y n e k
napján ren-
deztük meg az
I. Solti
Fúvószenekari

és Mazsorett találkozót is. A csoportok az Aranykulcs tértõl a Vécsey
kastély parkjáig meneteltek, ahol bemutatták fél órás mûsorukat. A
találkozón részt vett: Kiskõrös Város Mazsorett Csoportja,
Szabadszállási Mazsorett Csoport, Kiskõrös Város Fúvószenekara,
Kiskunfélegyházi Mazsorett Csoport, Kecskeméti Ifjúsági
Fúvószenekar, Csengelei Mazsorett Csoport, Csengelei Ifjúsági
Fúvószenekar és természetesen városunk büszkeségei a Solti
Aranykulcs,- Tavitündér,- Mosoly és a Gyöngyöcskék Mazsorett
Csoport. Miután 200 zenész egyszerre játszotta el a Fehérvári indulót
és a mazsorettek a színpadon felsorakoztak, Kovács János alpol-
gármester úr megnyitotta a találkozót. Sokan voltak kíváncsiak a
látványos produkciókra, óráról órára nõtt a közönség száma. Az

ünnepélyes díjátadás elején ismét egy közös számot hallhattunk, majd
Gál József polgármester úr záró szavai után minden csoport serleget,
emléklapot és ajándékot vehetett át. A polgármester úr átadta az egy
hónappal ezelõtt meghirdetett "Az én városom" novella és rajz
pályázat helyezettjeinek is a jutalmakat. A nyertes munkák Madaras

László "Az én városom" fotókiállításával együtt  megtekinthetõk
július 2-14-ig a mûvelõdési házban. 
18 órakor vette kezdetét az ünnepélyes városköszöntõ mûsor. Solt
v á r o s s á
avatásának 10
éves évfor-
dulója alka-
lmából ünnepi
beszédet mon-
dott: Bányai
Gábor úr a
Bács- Kiskun
M e g y e i
K ö z g y û l é s
elnöke, Dr.
Balogh László úr a Dél- Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács elnöke,
Németh József képviselõ úr, városunk díszpolgára, aki 1997-ben a
várossá váláskor Solt polgármestere volt és Gál József úr városunk
polgármestere. Különleges alkalom volt ez a nap, mivel mind a négy
testvérvárosunkból érkezett delegáció. Köszöntõt mondott és
ajándékot nyújtott át barátságuk és tiszteletük kifejezéseként:
Csíkdánfalva polgármestere Márton István úr, Habichstwald pol-
gármestere Wolfgang Asshauer úr, Kerava polgármesterének képvise-
letében Anne Karjalainen, Kristiina Aarnio és végül de nem utolsó sor-
ban Papozze polgármestere Diego
Guolo úr. Az ünnepség keretében
"Életmentõ érdemérem" került
átadásra Miskolczi Józsefnek és
gyermekeinek, akik néhány évvel
ezelõtt két kislány életét mentették
meg. Az elismerést dr. Siket Judit a
Dél- alföldi Regionális
Közigazgatási Hivatal vezetõje
nyújtotta át. Az ünnepi részt Grõb
János versmondása és a Solti Nõi
Kórus mûsora színesítette.
A köszöntõ után a helyi civil
szervezetek, mûvészeti csoportok
erre az alkalomra készült produk-
cióit láthattuk. 
Felléptek: Cigány Kisebbségi
Önkormányzat Tánccsoportja,  Kissolti Nyugdíjas Egyesület,
Kulturális Egyesület Tánccsoportja, Margaréta Néptáncegyüttes,
Orchidea Táncklub, Petõfi -telepi Nyugdíjas Egyesület, Solti
Mazsorett Csoport, Solti Nõi Kórus, Vécsey Károly Általános Iskola

és Mûvészeti
A l a p i s k o l a
növendékei. A
rendhagyó pro-
dukciók elnyer-
ték méltó jutal-
mukat, hatalmas
taps és ováció
fogadott minden
csoportot.

Az est zárásaként részleteket láthattunk és hallhatunk a világ leg-
gyönyörûbb operettjeibõl a Tihanyi Vándorszínpad elõadásában. A
színpadon Tihanyi
Tóth Csaba, Bognár
Rita, Károly Kati,
Drucker Péter,
Bognár Balázs
látványos produkció-
ja kápráztatott el
számtalan solti
lakost, méltó
zárásaként városa-
vató évfor-
dulónknak.
A Vécsey park

területén felállított pavilonoknál különleges solti emléktár-
gyakat vásárolhatott és rovásírással
ismerkedhetett meg minden érdeklõdõ.
Segítségükre a solti általános iskolák szak-
körei voltak. "Solt Városa"  címmel jelent
meg 
Szondi Miklós helytörténeti gyûjteménye,
melynek ezen a napon volt a könyvbemu-
tatója. 
Kellemes délutánt, estét tölthettek el együtt
akik ellátogattak ezen a napon a Vécsey kastély parkjába.
Különleges, emlékezetes és színvonalas rendezvénnyel ünne-
peltük közösen Solt várossá avatásának 10 éves évfordulóját. 
Családi és gyermek horgászverseny eredményei, amelyet
a Solti Rendõrõrs szervezett a következõk:

1. Õrsi Lajos és családja 3,8 kg
2. Magony István és családja 3,7 kg
3. Lajtos család 2kg
Legnagyobb halat fogó: 

Õrsi Lajos és családja
Legtöbb halat fogó: 

ifj. Magony István

"Az én városom" rajz pályázat díjazottjai:
Koós Bianka- Az én városom
Rostás Alexeandra- Kerékpárút 

Kovács Gitta, Káveczki Barbara, Vida János - Mi városunk Solt
Különdíj: Hajdú Róbert - Solti felhõkarcolók

"Az én városom" novella pályázat díjazottja:
Joó Kinga- Hazaértem (A nyertes mûvet a 8. oldalon olvashatják.)

Az Önkormányzat lapja XVI. évfolyam 5. szám Ára: 125,- Ft

10 ÉVES VÁROSAVATÓ ÉVFORDULÓ A VÉCSEY PARKBAN

Koós Bianka

Hajdú Róbert

Rostás Alexandra

Kovács Gitta, Káveczki Barbara, Vida János
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BESZÁMOLÓ A TESTÜLETI ÜLÉSEKRÕL
A testületi ülések idõpontja és a lapzárta nem min-
den hónapban esik úgy, hogy az arról készült
tájékoztató belekerülhessen az újságba. Így történt
ez május hónapban is, ezért a mostani lapszámban
olvashatják a májusi és a júniusi testületi ülésrõl a
beszámolót. 

Május 15.
A polgármester tájékoztatójában elmondta, az 52.
számú fõút belterületi szakaszának felújításával kap-
csolatban tárgyalást folytatott a Gazdasági
Minisztérium szakállamtitkárával, aki arról tájékoztat-
ta, hogy az elkülönített pénzbõl a felújítás meg-
valósítható. Az út helyreállítása a megyében elsõdleges
feladatként van jelölve, amit az államtitkár úr is támo-
gat. A beruházás megvalósulásának gyakorlati részérõl
egyenlõre nem tud tájékoztatást adni, de mindent el
kell és el is követ azért, hogy az útfelújítás megvaló-
suljon. 
Tájékoztatóját az északi elkerülõ úttal kapcsolatban
folytatta. Jelenleg folynak az egyeztetések, az önkor-
mányzat kérte, hogy Bodac-telepnél olyan
megközelítést alakítsanak ki, mely a lakosoknak is
megfelelõ. Kérték továbbá, hogy az elkerülõ út építése
minden törvényi elõírásnak megfelelõen történjen, ami
esetleg azzal járhat, hogy adott ingatlanokat ki kell
vásárolni.
Az Országos Mentõszolgálat Dél-Alföldi Regionális
Mentõszervezetének új igazgatójával történt
megbeszélésrõl adott tájékoztatást. A megbeszélésre a
háziorvosok is kaptak meghívást, de sajnálatos, hogy
csak egy orvos jelent meg. A képviselõ-testület
határozatát március 29-én megküldte a mentõszolgálat-
nak, melyre a választ a napokban kapta meg. A testület
által kért módosításokra a következõ válaszokat adták:
* Reggel 6 és 8 óra között nem látják indokoltnak az

ügyelet biztosítását Solton, mivel a kistérség teljes
területén megfelelõ a lakosság ellátottságának
lefedettsége.
* A gyermekek ellátása egységes irányelvek szerint

történik, tehát az ügyeletes orvosnak minden esetben ki
kell menni a beteghez. Probléma esetén konzultációs
lehetõsége van az ügyeletes orvosnak a kalocsai gyer-
mekorvossal telefonon keresztül.
* Az irányító központban megtörtént a hangrögzítõ

beszerelése.
* A zöld szám bevezetésére sajnos nincs lehetõség,

finanszírozási okok miatt.
* Az önkormányzat felajánlását elfogadták, hogy

hétvégén és munkaszüneti napokon 8-12 óráig egy fõ
betegirányító szolgálati költségét vállalja.
* A hétközi, délutáni ügyelettel kapcsolatban azt
kérték, hogy csak sürgõs esetben menjen a beteg az
ügyeletre. A lakosságnak elsõsorban telefonon kell
bejelenteni, ha ellátásra van szüksége, hiszen elõfor-
dulhat, hogy az orvos éppen nem tartózkodik a
pihenõhelyen.
A rendelõ ÁNTSZ által engedélyezett mûködési körét
ki kell bõvíteni, ez folyamatban van. A megállapodás
módosításáról a mentõszolgálat a közeljövõben
megküldi javaslatát. Az önkormányzat kérte még, hogy
az ügyeleti névsort minden hónapban küldje meg a
mentõszolgálat, amit a településen ki lehet függeszteni.
Döntött a testület a Vécsey Károly Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézményben fizetendõ
térítési- és tandíj mértékérõl. A közoktatásról szóló
LXXIX. törvény tartalmazza a közoktatásban ingyene-
sen, valamint térítési és tandíjért igénybe vehetõ szol-
gáltatásokat. Meghatározza a fizetendõ térítési-, illetve
tandíj mértékét is. Az alapfokú mûvészetoktatás nem
tartozik az ingyenesen igénybe vehetõ szolgáltatások
körébe. Térítési díjat kell fizetni a tanköteles tanulók-
nak a heti négy óra oktatás igénybe vételéért. Tandíjat
azoknak a tanulóknak kell fizetni, akik heti négy óránál
több tanórát vesznek igénybe, vagy nem állnak az
intézménnyel tanulói jogviszonyban, vagy betöltötték a
22. életévüket. Felsorolja, milyen kedvezmények
adhatók a tanulóknak tanulmányi eredményük és szo-
ciális helyzetük alapján. A 2006/2007. tanévre mega-
lkotott 16/2006. (VI. 1.) számú önkormányzati ren-
deletben a fenntartó még nem tudta az éppen csak
megalakult mûvészeti iskola új nevelõtestületének
véleményét figyelembe venni a kedvezmények
érvényesítésében. Akkor az a megállapodás született,
hogy az elsõ tanév tapasztalatai után, ha szükséges, a
rendeletet módosítjuk. A módosításra elõterjesztett
rendelet a mûvészeti iskola tantestületének
javaslataival kiegészítve készült el. 

Eldõlt az induló, osztályok, csoportok száma is. A
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. szerint a
fenntartó meghatározza az adott nevelési évben
indítható óvodai csoportok számát, meghatározza az
adott tanítási évben az iskolában indítható osztályok,
napközis csoportok számát, továbbá engedélyezi a
maximális létszámtól való eltérést. Óvodában a cso-
portonkénti átlaglétszám 20 fõ, a maximális létszám 25
fõ. Ettõl a fenntartó engedélyezheti a 20%-kal való
eltérést, de csak abban az óvodában, ahol egy, vagy két
csoport mûködik. Ebbõl következõen városunk egyik
óvodájában sem léphetjük túl a 25 fõs csoportlétszá-

mot. Az iskola 1-4. osztályáig 21 az átlag-, 26 a maxi-
mális létszám. Az 5-8. osztályban ugyanezek az adatok
23 és 30 fõ. A maximális létszámhatár túllépését abban
az esetben engedélyezheti a fenntartó, ha az adott
évfolyamon legfeljebb két osztály mûködik. Ebbõl
következõen mindkét iskolánkban van mód a max-
imális létszámhatár fenntartói engedéllyel való
átlépésére. Az oktatási intézmények vezetõi jelezték,
hogy a következõ tanév osztályainak szervezését na-
gyon sok bizonytalanságra okot adó tényezõ nehezíti.
A fejlesztõ pedagógusok helyzete nem egyértelmû,
egyenlõre még nem dõlt el, milyen normatívát igényel-
hetünk a tanulási zavarral küzdõ gyermekek után. A
speciális iskola létszáma is bizonytalan, hiszen van
olyan kisgyermek, akinek a vizsgálata a beíratkozásig
nem történt meg, tehát nem lehet tudni, milyen isko-
latípust javasolnak a számára. A napközis csoportok
számát sem lehet jelenleg pontosan meghatározni,
hiszen a pontos létszámok augusztus végén, a
beiratkozáskor alakulnak ki.  
A Mesevár Óvodába a kijelölt napokon 33 gyermek
iratkozott be, 28-an megkezdik az óvodai nevelést
szeptemberben, 5 kisgyermek év közben tölti be a 3.
életévét. Õk elõjegyzésre kerültek, év közben kezdik
meg az óvoda látogatását. Összesen 145 gyermek óvo-
dai nevelése történik a 2007/2008-as nevelési évben.    
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Óvoda:
Az óvodai beiratkozásnál felvételi elõjegyzésbe került
31 gyermek. Közülük 6 gyermek a nevelési év közben
tölti be a harmadik életévét, õk az óvodai nevelést nem
kezdik szeptemberben. Valamennyiük nem nyerhet
felvételt, mivel a kiscsoport létszáma ezt nem engedi
meg. Azok részesülnek elõnyben, akiknek az édesany-
ja munkába áll. A többiek vagy elhalasztják az óvoda
megkezdését, vagy a Mesevár Óvodát veszik igénybe.
3 csoport indul. Összesen 71 gyermek kezdi a nevelési
évet.
A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolába 29 tanuló
iratkozott be az elsõ osztályba. Ez a létszám nem teszi
lehetõvé két osztály szervezését, így az elõzõ évekhez
hasonlóan ismét egy olyan létszámú elsõ osztály indul,
amelynek létszáma átlépi a maximális határt. Ehhez a
fenntartó engedélye szükséges.  Ugyancsak túllépi a
maximális létszámhatárt az iskola 7. és 4. osztálya is.
A fenntartónak tehát arról is döntenie kell, hogy
engedélyezi-e a három osztály esetében a maximális
létszámtól való eltérést. A törvény ezt mindhárom eset-
ben megengedi. 
A 2007/2008-as tanévben az iskola 8 osztály indítását
tervezi. Összesen 216 tanuló.
A Vécsey Károly Általános Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézménybe 34 tanuló iratkozott
be az elsõ osztályba. 16 osztály indítását tervezik, a
következõ létszámokkal: 
Az iskola 4. osztályának létszáma lépi át a maximális
létszámhatárt, a képviselõ-testületnek engedélyeznie
kell az eltérést a létszámhatártól. Ennek nincs
törvényes akadálya. 
Összesen 363 fõ, 28 tanulóval kevesebb, mint a
2006/2007-es tanév tanulólétszáma.
Természetesen az osztályok létszámai a tanév végi
eredmények függvényében némiképp változhatnak.

Képviselõi kezdeményezésre kerül felülvizsgálatra a
közterületek elnevezése Solt Város közigazgatási
területén. Ennek keretében új közterület elnevezésének
kérdésében kell döntenie a képviselõ-testületnek. Az
52-es úttól északra a Torony utcából nyílóan a Torony
és Csárda utcát összekötõ út a FRISS Kft. és SOL-T-
ERV Kft. területeit elválasztó átkötõ út elnevezése.
Javasolták, ezen utcarész is legyen Torony utca.
A Védgát dûlõ közterület jellegének megváltoztatása
dûlõ elnevezésrõl utcára. Az elmúlt idõszakban a
Védgát dûlõ jellege megváltozott, sok új ház épült, a
közterület utca elnevezése jobban illeszkedik a
lakókörnyezet kialakult beépítettségéhez. Az ott lakók
(20 család) írásban is kérték az elnevezés megváltoz-
tatását.

Hegyaljai Gábor kérelme alapján a Képviselõ-testület,
elidegenítésre kijelölte az önkormányzat tulajdonában
lévõ 13525 hrsz., 1523 m2 területû, 0,75 AK értékû
ingatlanát. Ezután független szakértõvel értékbecslést
készíttettek, aki a vételárat 38.075 Ft-ban állapította
meg. Költségként ehhez hozzáadódik 10.085 Ft érték-
becslési díj. Így az ingatlan vételára 48.210 Ft. Az
Állami Erdészeti Szolgálat tulajdonosváltáshoz történõ
hozzájárulásának beszerzése folyamatban van. Az
adás-vételi szerzõdés a hozzájárulás megérkezése után
köthetõ meg.

Vászon Béláné kérelme alapján a Képviselõ-testület,
elidegenítésre kijelölte az önkormányzat tulajdonában
lévõ  13675/6 hrsz.,  4087 m2 területû,  5,68 AK értékû
ingatlanát. Értékbecslést alapján a vételár  102.175 Ft.
Költségként ehhez hozzáadódik  27.061 Ft értékbecs-
lési díj. Így az ingatlan vételára 129.236 Ft. Vászon
Béláné kéri, hogy az adás-vételi szerzõdést a fiával
Vászon Róberttel (Dunaegyháza, Kert sor 2.) kösse
meg az önkormányzat, valamint a megállapított
vételárat részletekben fizethesse meg. 

Beregszászi Mihály kérelme alapján a Képviselõ-
testület elidegenítésre kijelölte az önkormányzat tulaj-
donában lévõ 13050 hrsz.-ú, 4380 m2 területû, 6,09
AK értékû, valamint a 13052 hrsz.-ú, 2254 m2 területû,
1,58 AK értékû ingatlanait. Az ingatlanok vételára
138.500 Ft és 71.274 Ft. Beregszászi Mihály kéri, hogy
a megállapított vételárakat kamatmentes részletekben
fizethesse meg, legkésõbb 2007. december 15-ig. 

Borbély István dunavecsei lakos azzal a kérelemmel
fordult a Képviselõ-testülethez, hogy szeretné
megvásárolni az önkormányzat tulajdonában lévõ kül-
területi, 03/19 hrsz.-ú, 2129 m2 területû, 3,87 AK
értékû szántó ingatlant. Ez az ingatlan a tulajdonában
lévõ földingatlannal határos. E területet jelenleg is Õ
bérli és mûveli. A földrészlet értékbecslését független
szakértõ elvégezte, a vételárat 87.290 Ft-ban állapítot-
ta meg, melyhez az értékbecslés költségét hozzá kell
számítani, így a teljes vételár 101.390 Ft lesz.

Miskolczi József kérelme alapján a Képviselõ-testület
elidegenítésre kijelölte az önkormányzat tulajdonában
lévõ 2368/1 hrsz.-ú, 456 m2 területû út ingatlanának
kb. 129 m2 területû részét. Ezután független szakértõ-
vel értékbecslést készíttettünk, aki a vételárat 150
Ft/m2 fajlagos költséggel állapította meg. Költségként
ehhez hozzáadódik az értékbecslés díja, mely 12.000
Ft. Az ingatlan vételárát a változási vázrajz
jóváhagyását követõen kell pontosan megállapítani. A
tulajdonszerzéssel kapcsolatos összes költség a vevõt
terheli. A területet 350 Ft/m2 áron adja el a testület a
módosító javaslatok megtárgyalása után ezt az
összeget fogadták el. 

Medics Veronika azzal a kérelemmel fordult a
Képviselõ-testülethez, hogy az önkormányzat tulaj-
donában lévõ, belterületi, 533/1 és 547/2 hrsz.-ú ingat-
lanok egy részét szeretné megvásárolni. Ha ez nem
lehetséges úgy ezek haszonbérbe adását is elfogadja.
Az 538 hrsz.-ú földrészlet a saját tulajdona. A két
önkormányzati ingatlan ezen ingatlan nyugati oldalá-
val határos és a területhez csatlakozóan annak foly-
tatásaként mûvelik. Az 533/1 hrsz.-ú ingatlan közút,
Pacsirta utca, a forgalomnak át nem adott rész, mert
nincs végleges jelleggel kialakítva. Az 547/2 hrsz.-ú
terület a Pacsirta utca és az árvízvédelmi töltés között
helyezkedik el és kertként van nyilván tartva. Az elhe-
lyezkedésükbõl jól látható, hogy ezen területek nem
adhatók idegen tulajdonba. A településrendezési terv-
ben a gát mentett oldalán húzódik a nyugati települést
megkerülõ út is. Ideiglenes hasznosításként a két
terület haszonbérbe adható. A haszonbérleti szerzõdés
5 évre szól. A két ingatlan bérbe adható területrésze
1650 m2. Megállapított AK értéke 6,6. A 2007. évre
számított bérleti díja 7920 Ft. A bérleti díj az éves
infláció mértékével emelhetõ.

A 19. számú Magyar Közlönyben közzétételre került
az önkormányzati és területfejlesztési miniszter
4/2007. (II. 20.) ÖTM rendelete a helyi önkormányza-
tok és a többcélú kistérségi társulások létszámcsökken-
tési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési
támogatás igénylésének, döntési rendszerének,
folyósításának és elszámolásának részletes
feltételeirõl. 
A támogatásra jogosultak köre: a felmentéssel érintett
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavál-
lalókra, a közalkalmazottakra, valamint a
köztisztviselõkre lehet támogatási igényt benyújtani. A
jogosultak körén belül a nyugdíj-kategóriák külön fel-
sorolásra kerültek.
Az öregségi nyugdíjban, csökkentett összegû elõreho-
zott öregségi nyugdíjban, rokkantsági nyugdíjban,
baleseti rokkantsági nyugdíjban részesülõk esetében a
felmentés felére.
A pályázatok benyújtása három ütemben történik. A
pályázónak az 1. ütemben 2007. április 15-éig, a II.
ütemben 2007. július 15-éig, a III. ütemben 2007.
október 1-jéig kell a pályázatát a Magyar Államkincs-
tár illetékes területi igazgatóságához benyújtani. Az
önkormányzat intézményeitõl 8 fõ megy nyugdíjba.
Ezen álláshelyek megszüntetésre kerülnének, az önkor-
mányzat vállalja, hogy azok visszaállítására a
következõ öt évben nem kerül sor, így lehetõség nyílik
arra, hogy a fenti közalkalmazottak és köztisztviselõ
felmentési idejének felére járó átlagkeresetre
pályázhasson az önkormányzat.
Beszámolt az Izsák-Kom Kft. 2006. évi
tevékenységérõl Rudics Ákos ügyvezetõ. A testület a
feltett kérdések után elfogadta a beszámolót.
Több éve igényként merült fel a képviselõ-testület és a
lakosság részérõl, hogy a városban történõ közérdekû
eseményekrõl tájékoztatást kapjanak. A HÍD TV Kft. a
képviselõ-testületnek egy kérelmet nyújtott be, mely-
ben helyi mûsor közvetítésére, képújság sugárzására
tesz ajánlatot. 2007. április 10. napjával bérleti
szerzõdés keretében a TvNetwork Rt. kijelölt és biz-
tosított számukra egy csatornát a solti kábeltv hálóza-
ton. A képújság szolgáltatás a városban már látható.
Élõ és szerkesztett mûsort szeretnének készíteni,
melynek költségéhez kérik az önkormányzat részbeni

hozzájárulását, mely havonta 250.000,-Ft + Áfa. A
testület négy hónap próbaidõre úgy döntött támogatja a
kérelmet, hogy lehetõség nyíljon rá, hogy Solt város
lakossága élõ és szerkesztett adáson keresztül
értesüljön az õket érintõ eseményekrõl, a képviselõ-
testület munkájáról, városunk életérõl. 

********************
Június 13.

A Képviselõ-testület döntéseinek megfelelõen kerül-
nek haszonbérbe adásra az önkormányzat tulajdonában
lévõ ingatlanok. Ezek egy része sem rövid, sem hosszú
távon nem értékesíthetõ, hasznosításuk ideiglenes jel-
legû. E körbe tartoznak az eladásra váró ingatlanok is.
Többségük hasznosítása mezõgazdasági jellegû. A
Képviselõ-testület a mezõgazdasági hasznosításra ha-
szonbérbe adható ingatlanainak bérleti díját 1200
Ft/AK fajlagos értékben határozta meg. A korábban,
tavasszal bérbe adott ingatlanokhoz képest ez jelentõs
bérleti díj emelés. Ekkor ugyanis 710 Ft/AK volt az
érték. Ez feszültséget okoz a két hónappal ezelõt-
tiekhez képest. Ha figyelembe vesszük, hogy a bérleti
díjakat a hivatalos infláció mértékével emelni kell,
akkor az új bérletnél az emelés is jóval magasabb lesz.
A szerzõdések 5 évre szólnak, nem lehet tartani és
magyarázni a különbségeket.
A földhivatali ingatlannyilvántartásban AK értékkel is
nyilvántartott ingatlanok esetében a fajlagos bérleti díj
1200 Ft/AK. Az ettõl eltérõ szerzõdések módosítását
kezdeményezni kell.
A földhivatali ingatlannyilvántartásban AK értékkel
nem nyilvántartott ingatlanok esetében a haszonbérleti
díjat - ha a földrészlet mezõgazdasági mûvelésre,
hasznosításra alkalmas - 600 Ft/m2 fajlagos értékkel
kell számolni. Az ettõl eltérõ szerzõdések módosítását
kezdeményezni kell. A mezõgazdasági hasznosításra
nem alkalmas földterületek haszonbérleti díját a
Képviselõ-testület egyedileg állapítja meg.

Gortva Józsefné solti lakos bérli az önkormányzat tu-
lajdonában lévõ 3263, 3264, 3267 hrsz. járáspusztai
ingatlanokat. Szerzõdése 2011. 12. 31.-ig érvényes. A
három ingatlan területe összesen 3034 m2. A bérleti
díja 2007. évre 4632 Ft. Gortva Józsefné ezt az
összeget magasnak tartja, a három ingatlan közül csak
az egyiket szeretné a továbbiakban bérelni. Elmondta a
bérelt területen régen homokvétel volt, innen hordták
az építkezésekhez. A terület nagy része gödör, apróbb
növényzettel benõtt. Eddig csak a bejárat miatt bérelte
a területet. Mivel azt igen magasra emelték, nem
érdemes bérelnie. A kertjén át történõ bejárás miatt
lenne egy telekre szüksége. Kérelmében Gortva
Józsefné nem jelölte meg melyik ingatlant bérelné. A
haszonbérbe adható földrészletek bérleti díjáról
általános elõterjesztés is készült. Gortva Józsefné
részére a korábbi elõírásoknak és a Képviselõ-testületi
döntésnek megfelelõen felajánlott szerzõdés határideje
2011. 12. 31., bérleti díja 4632 Ft.

Molnár István solti lakos azzal a kéréssel fordult a
Képviselõ-testülethez, hogy az önkormányzat tulaj-
donában lévõ 547/3 hrsz., belterületi kertet szeretné
megvásárolni. Ezt azzal indokolta, hogy ez az ingatlan
korábban saját öröksége volt. A kért ingatlan a Védgát
dûlõben található, az árvízvédelmi töltésre dõl. Az itt
található önkormányzati területeket csak bérbe adta,
tulajdonba nem. A településrendezési terv a mentett
oldalon dél-nyugati megkerülõ utat tervez hosszú
távon. Így ezen területek eladása nem indokolt,
hasznosítása továbbra is haszonbérbe adással lehet-
séges.
Molnár Istvánnak az 547/3 hrsz. ingatlanra
vonatkozóan 2011. 12. 31.-ig érvényes haszonbérleti
szerzõdése van.

Solt Város Önkormányzat Képviselõ- testülete
pályázatot írt ki a Vécsey Károly  Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény  magasabb
intézményvezetõi állásának 2007. július 1.  nappal
történõ  betöltésére, mivel a jelenlegi intézményvezetõ
megbízatása 2007. június 31. napján lejár. A pályázati
felhívás az Oktatási Közlönyben jelent meg. A
pályázati határidõre 2 fõ, a jelenlegi intézményvezetõ
Gudszentné Széphegyi Andrea és Fuchs Attila, a
mûvészetoktatási intézmény tagintézmény vezetõje
adott be pályázatot. A benyújtott két pályázat egyike,
Gudszentné Széphegyi Andrea pályázata mindenben
megfelel a pályázati kiírás feltételeinek.  Fuchs Attila
pályázata a kiírási feltételek azon pontját nem teljesíti,
amely az állás betöltésének feltételeként a pedagógus
szakvizsga meglétét írta elõ.         
A nevelési-oktatási intézményvezetõi megbízás
feltételeit a közoktatásról szóló többször módosított
1993. évi LXXIX. tv. 18. § (1) bekezdése tartalmazza:

a) az adott nevelési-oktatási intézményben pedagó-
gus munkakör betöltéséhez szükséges

felsõfokú iskolai végzettség és szakképzettség,
továbbá pedagógus szakvizsga. 

b.)másodszor és további alkalommal történõ meg-
bízás esetén a pedagógus szakvizsga



keretében szerzett intézményvezetõi szak-
képzettség. 
Az intézményvezetõi szakképzettség meglétét a
másodszori és további alkalommal történõ megbízás
esetében is csak a 2015/2016-os tanévtõl kell
megkövetelni. Ezt ugyanezen törvény  átmeneti ren-
delkezései 128. § (22) bekezdése tartalmazza.  
A pedagógus továbbképzésrõl szóló 277/1997. (XII.
22.) Korm. rendelet átmeneti rendelkezései,  a 20. § (2)
bekezdés még egy rendelkezést tartalmaz a pedagógus
szakvizsgával kapcsolatban:  2002. január 1-jétõl
kezdõdõen a nevelési-oktatási intézmény vezetõi meg-
bízásnál - azonos feltétellel rendelkezõ pályázók esetén
- elõnyben kell részesíteni azt, aki rendelkezik pedagó-
gus szakvizsgával. A pályázati anyagokat, a róluk
készült szakvéleményeket, valamint a szakvizsgával
kapcsolatos, az Oktatási és Kulturális Minisztérium
által készített állásfoglalást a képviselõ-testület vala-
mennyi tagja megkapta tanulmányozásra. A pályázati
eljárás során a pályázatokat véleményezésre elküldtük
az oktatási intézmény nevelõtestületének, az alkalma-
zotti közösségének, a szakszervezet munkahelyi
szervének,  szülõi szervezetének  és a diákönkor-
mányzatának.
A bizottsági ülésen Fuchs Attila visszavonta a pályáza-
tát.
A testület titkos szavazással Gudszentné Széphegyi
Andreát választotta meg 9 érvényes és 5 érvénytelen
szavazat mellett. 

Solt Város Önkormányzat Képviselõ- testülete
pályázatot írt ki a Mesevár Óvoda és Szilfa Tagóvoda
magasabb intézményvezetõi állásának 2007.  július 1.
nappal történõ  betöltésére, mivel a jelenlegi
intézményvezetõ megbízatása 2007.   június  31.
napján lejár. A pályázati felhívás az Oktatási
Közlönyben jelent meg. A pályázati határidõre 4 fõ,
Fábiánné Hollósi Éva, Meskó Gáborné, Nyéki Attiláné
és Véginé Vajda Judit adott be pályázatot.  A beadott
pályázatok  a kiírási feltételeknek mindenben
megfelelnek. 
A testület titkos szavazással döntött. Fábiánné  Hollósi
Éva 0, Meskó Gáborné 1, Nyéki Attiláné 7, Véginé
Vajda Judit 5 szavazatot kapott, 1 érvénytelen szavazat
is leadásra került. Így senki nem szerezte meg a szük-
séges 8 fõs többséget, ezért egy év múlva újra ki kell
írni a pályázatot. Addig megbízás adható a pályázók
közül annak, aki az érintett intézmény dolgozója. A
képviselõk így az intézményben dolgozó 3 pályázó
közül (Fábiánné Hollósi Éva, Meskó Gáborné, Véginé
Vajda Judit) Véginé Vajda Juditot bízták meg egy év
idõtartamra.

Zentai Gábornénak, az Alapszolgáltatási Központ
vezetõjének 5 év határozott idõre szóló magasabb
vezetõi megbízása 2007. december 15. napján lejár,
ezért pályázatot kell kiírni az álláshely betöltésére. A
pályázati kiírás tartalmára az alábbi jogszabályok
adnak útmutatást. A közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális,
valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazat-
ban történõ végrehajtásáról a 257/2000. (XII. 26)
Kormány rendelet, a 1/2000.(I. 7.) SzCsM rendelet 3.
számú melléklete, a gyermekjóléti szolgáltatásét
15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklete.  
A munkahely neve: Solt Város Önkormányzat
Alapszolgáltatási Központ címe: Solt, Posta  u.10. 
A magasabb vezetõi beosztásra történõ megbízás 5 év
határozott idõre szól, 2007. december 16. napjától
2012. december 15. napjáig
A magasabb vezetõi megbízás feltételei:
- szakirányú szakképzettség az 1/2000. (I. 7.) SZCSM
rendelet 3. sz. melléklete szerint, illetve a 15/1998.(IV.
30.) MN rendelet 2. sz. melléklete 1. pontjában elõírt
képesítés
- legalább öt év felsõfokú végzettséget vagy felsõfokú
szakmai képesítést igénylõ, a              gyermekvédelem,
a szociális ellátás, illetve a közoktatás területén végzett
munkakörben             szerzett szakmai gyakorlat
- az intézményben fennálló határozatlan idõre szóló
kinevezés, illetõleg a vezetõi megbízással

egyidejûleg felsõfokú végzettségû vagy felsõfokú
szakmai képesítést igénylõ munkakörben

történõ határozatlan idõre szóló kinevezés
- szociális szakvizsga megléte
- büntetlen elõélet

A vezetõi megbízáshoz kapcsolódó juttatások:
-Alapilletmény a közalkalmazottak jogállásáról szóló

1992. évi XXXIII. tv. alapján
-Vezetõi pótlék az 1992. évi XXXIII. törvénynek a

szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi
ágazatban történõ végrehajtásáról szóló 257/2000.
Korm. rendeletben                  foglaltak szerint
A pályázatnak tartalmaznia kell:
- a pályázó szakmai életrajzát

- az intézmény vezetésére vonatkozó programot, a sza-
kmai helyzetelemzésre épülõ fejlesztési
elképzelésekkel
- a képesítést igazoló okiratok hiteles másolatát

3 hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítványt
A pályázat benyújtásának határideje:

A pályázati felhívás megjelenésétõl számított
30. nap

A pályázat benyújtásának helye, módja:
A pályázatot egy példányban Solt Város Önko-

rmányzat Jegyzõjéhez kell benyújtani
(6320 Solt, Béke tér 1. )

A pályázat iránti érdeklõdõk a pályázatok
elkészítéséhez szükséges tájékoztatást Krausz
Henrikné dr. , Solt Város Jegyzõjétõl kaphatják meg,
aki egyben biztosítja az intézmény megismerésének a
lehetõségét is.  ( 6320 Solt, Béke tér 1.sz. Telefon:
78/486-043, 143. mellék)
A pályázat elbírálásának határideje:    A benyújtási
határidõt követõ 60 napon belül.

Solt Város Önkormányzat Képviselõ-testülete a
88/2007. sz.  Képviselõ-testületi határozatával döntött
arról, hogy a 2007/2008-as tanévben a II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola számára egy csoport
mûködését engedélyezi a speciális tanterv szerint ha-
ladó tagozaton. Azóta a jelzett idõponttól hamarabb
befejezõdött azoknak a gyermekeknek a szakértõi vizs-
gálata, akiknél még nem dõlt el az, hogy melyik isko-
latípusban tanuljanak. A szakértõi bizottság három
gyermek visszahelyezésérõl döntött, akik a speciális
tantervû osztályban kezdték a tanulmányaikat, de az
elmúlt két évben az általános tantervû osztályban inte-
gráltan tanultak. Az elsõ osztályt kezdõ gyermekek
közül 3 tanuló esetében született az a döntés, hogy a
speciális osztályban kezdjék tanulmányaikat.  Így a
második speciális tanterv szerint haladó osztály
szervezésének is adottak a feltételei. 1, 3, 4.
évfolyamok összevonásával  8 fõvel indulhat szeptem-
berben a  második speciális tantervû osztály. Közülük
két gyermek középsúlyos fogyatékos, egyikük hal-
lássérült, három fõnek számítanak osztálysz-
ervezéskor, 6 gyermek enyhe fokban értelmi sérült, õk
két tanulónak számítanak. A számított létszám ezek
alapján 18 tanuló. Képviselõ-testület a II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola számára 2 speciális tanterv
szerint haladó osztály indítását engedélyezte. 

A Képviselõ-testület a 133/2003. Képv.t.határozatával
döntött arról, hogy a Vécsey Károly Általános Iskola és
a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Óvoda részben
önállóan gazdálkodó költségvetési intézményeknél
mûködtetett konyhákat 2003. szeptember 1. napjától
határozatlan idõre vállalkozásba adja Tõzsér Istvánné
(Sulimenza Bt.) és Vajda Józsefné részére.
A Képviselõ-testület 2006. június 8-i ülésén úgy dön-
tött, hogy a konyhák használatáért fizetendõ bérleti
díjat 2006. május 1. napjától 2007. augusztus 31.
napjáig az alábbiak szerint állapítja meg:
Vécsey Károly Általános Iskolánál mûködtetett kony-
ha bérleti díja 45 000 Ft/hó. II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola és Óvodánál mûködtetett konyha bér-
leti díja 20 000 Ft/hó. Ezt az összeget akarta most
emelni a testület. Az infláció mértékét figyelembe
véve, valamint a konyhák használatával és mûködésév-
el kapcsolatos pénzügyi adatok áttekintése után java-
solta a bizottság, hogy a vállalkozásba adott konyhák
bérleti díja 2007. szeptember 1. napjától 2008. augusz-
tus 31. napjáig (a 2007/2008-as tanévben) az alábbiak
szerint kerüljön megállapításra:  Vécsey Károly
Általános Iskolánál mûködtetett konyha használatáért
fizetendõ bérleti díj 50 000 Ft/hó.  II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola és Óvodánál mûködtetett konyha
használatáért fizetendõ bérleti díj 22 000 Ft/hó.
Javaslat érkezett magasabb összegre is, de végül egyik
javaslat sem kapta meg a kellõ többséget, így újra
bizottság elé kerül majd, és a késõbbiekben újratár-
gyalja a testület.

A DUNAPART Bt. 6320 Solt, Lepke u. 4. a Képviselõ-
testületnek címzett beadványában jelezte, a Posta u. 8.
szám alatti üzlet bérlésére vonatkozó szerzõdése 2007.
szeptember 1-vel lejár. A Bt. célja a bolt további
üzemeltetése. Kérték a Képviselõ-testület állás-
foglalását. Valószínû 1986-ban együttmûködési
megállapodást kötött a Solt Nagyközségi Közös
Tanács VB. GAMESZ Szervezete a Duna-Tisza Közi
Állatforgalmi és Húsipari Vállalattal
(Kiskunfélegyháza) arra vonatkozóan, hogy a
nagyközség Posta utcai ingatlanán a vállalat húsboltot
létesít és üzemeltet. Az üzlet kialakítása fejében a vál-
lalat 20 évre szóló bérleti szerzõdést kötött 1987.
szeptember 1-vel. A kialakítás költsége 2.475.217 Ft
volt. Öt év múlva a vállalatot felszámolták. A felszá-
molóbiztos a még 15 évre szóló bérleti jogot
értékesítette, a DUNAPART Bt-vel kötött bérleti
szerzõdést, mely ez év szeptemberében jár le. Ezzel a
bérbeadás joga az önkormányzatra, mint tulajdonosra
visszaszáll. Az üzlet további hasznosításánál felmerül a
bérbeadás, vagy annak eladása is.
Az ingatlan adatai: Címe: 6320 Solt, Posta u. 8. Hrsz.:
9/2 Területe: 441 m2
Tulajdonos: Solt Város Önkormányzat, a vagyon for-
galomképes. Mûemléki vagy természetvédelmi
védettség alatt nem áll. Hasznos alapterület: 124
m2.Az ingatlanvagyon értéke 11.503.000 Ft.
A testület úgy döntött egyelõre a bérbeadást támogatja,
2007. december 31-ig, 65.000 Ft/hó +áfa összegért. 

Újból sor került az önkormányzat buszával kapcsolatos
költségek felülvizsgálatára. Figyelembe véve a
képviselõ-testületi üléseken elhangzott véleményeket,

miszerint csökkenteni  kell az önkormányzati költ-
ségvetési hiányt és minden tevékenységet gazdaságo-
sabbá kell tenni. 
A fenti árak kialakításánál figyelembe vették a
környezetünkben hasonló tevékenységet végzõk
díjtételeit. Az üzembe állított MAN autóbuszt
elsõdlegesen az önkormányzat és intézményei
igényeinek kielégítésére használja fel. Az elõbbieken
túl megmaradó szabad kapacitást hasznosítani kell. Az
önkormányzat tulajdonában lévõ MAN típusú gépjár-
mûvét az alábbi díjjal számlázza: 
" 100 km futásteljesítmény alatt 3.000.-Ft/ óra
" 100 km futásteljesítmény felett 160.-Ft/ km
" az önkormányzat intézményeinek 150.-Ft/
km
Az önkormányzat tulajdonában lévõ FORD típusú
gépjármûvét az alábbi díjjal számlázza:
" 100 km futásteljesítmény alatt 2.500.-Ft/óra
" 100 km futásteljesítmény felett 110.-Ft/km
A fenti díjak a 20% általános forgalmi adót nem tar-

talmazzák. A gépjármû elõzetes bejelentés alapján
vehetõ igénybe. Az igénybejelentéssel egyidejûleg az
igénylõ köteles elõlegként befizetni, a várható
fuvarköltség 20%-át. Amennyiben az igénylõ a tel-
jesítés elõtt 2 héttel, vagy azon belül áll el gépjár-
mûigényétõl, akkor a fenti összeget az önkormányzat
nem téríti vissza.

Még 2006 év tavaszán döntött úgy a Képviselõ-
testület, hogy megkezdi tárgyalásait a Katona József
utca Tél utcai részének rendezése érdekében. Az
egyébként széles és rendezett utca ezen szakasza szûk,
egy nyomon járható. A rendezés akadálya az itt talál-
ható magántulajdonban lévõ ingatlanok tulajdonjogá-
nak megszerzése. Konkrétan Csepregi Lajos
pincéjének a megszerzése merült fel. Csepregi úr
csereingatlant (pincét) kért. Mindeddig vagy az elhe-
lyezkedése, vagy az ára miatt nem sikerült megfelelõ
ingatlant szerezni. Tekintettel arra, hogy a Katona
József utca rendezendõ, a jelenleginél jobb lehetõség
nem várható. Kölcsönös megegyezésen alapuló
javaslat tehetõ: az önkormányzat vásárolja meg Kõrösi
Ferencné pincéjét. Solt Város Önkormányzat
Képviselõ-testülete úgy döntött, hogy a Katona József
utca rendezése érdekében csereingatlannak
megvásárolja a 2629 hrsz.-ú présház ingatlant a 2625
hrsz.-ú présház tulajdonjogáért cserébe az alábbi
feltételekkel: Eladóval tárgyalást kell kezdeményezni a
vételárat illetõen. A vétel akkor jöhet létre, ha az nem
magasabb, mint bruttó 700.000,-Ft, valamint a 2625
hrsz.-ú csereingatlan tulajdonosa vállalja, hogy mini-
mum 200.000,-Ft-tal ahhoz hozzájárul értékkülönbözet
címén, továbbá a pince tulajdonjogát csere címén az
önkormányzatnak átadja. A Képviselõ-testület hoz-
zájárul az értékkülönbözet 2007. szeptember 30-ig
történõ megfizetéséhez. A tulajdonjogot a teljes
értékkülönbözet megfizetéséig fenntartással kell az
ingatlan-nyilvántartásba bejegyeztetni.

Régi téma a Duna utca Katona József utcai végének
rendezése. A térképen jól látható milyen mértékben
nyúlik a telek az utca tervezett vonalába. A rendezés
azért húzódott, mert a lakóépület is kinyúlt a tervezett
közterületbe, a végleges rendezés a régi épület lebon-
tásával lehetséges. Ez most megtörtént, így a lehetõség
adott. A testület a településrendezési tervnek megfelelõ
utcarendezés érdekében tárgyalást kezdeményez a
2500 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosával. A tárgyalás ered-
ményérõl elõterjesztést kell készíteni a rendezéshez
szükséges döntés meghozatala érdekében.

Tájékoztatást kapott a testület a szennyvízcsatorna
hálózat építésének alakulásáról, a felmerülõ prob-
lémákról és a még hátralévõ munkákról. A tájékoztató
a mûszaki és pénzügyi teljesítésre tér ki.
A kivitelezõ, Somogyi és Társa Kft. Kecskemét,
Tatársor 6., Kissolton kezdte meg a csatorna fektetését.
Ennek megfelelõen e munkanem mára elkészült. Itt
hátra van az útburkolat helyreállítása, a szen-
nyvízátemelõk építésének befejezése, a rendszer
beüzemelése és a telkeken belüli házi rákötések
elvégzése. A
k ö z p o n t i
részen is dol-
goznak, majd
a Petõfi-
telepi csator-
n a f e k t e t é s
következik.
(fõgyûjtõ). A
m û s z a k i
l é t e s í t -
m é n y e k
készültsége
az alábbiak
s z e r i n t
f o g l a l h a t ó
össze:

Ez a 2007.
május 31-i
á l l a p o t o t
tükrözi. A
készül t ségi

fok csak a megnevezett létesítményekre vonatkozik.
Az ehhez tartozó járulékos munkákat nem tartalmazza
(úthelyreállítás, üzembe helyezés). A telken belüli házi
csatorna építésére vonatkozó szerzõdéstervezet az
egyeztetés utolsó fázisába érkezett. Azok a bekötések
élveznek elsõbbséget, mely csatornaszakaszok

átemelõk nélkül is üzembe helyezhetõk, valamint a
csatorna nem útburkolatban található. Jelen állás
szerint a 2007. november 30-i határidõ betartható.
Pénzügyi teljesítés:
A támogatásban elszámolható költségek:
A kivitelezés várható költsége:

1.612.708.441,-Ft
Mûszaki ellenõrzés: 7.800.000,-Ft
Közbeszerzés:   4.225.000,-Ft
Projektmenedzsment 4.200.000,-Ft
Összesen: 1.628.933.441,-Ft

Finanszírozás:
Források szerinti megoszlás

Beruházás költsége érvényes szerzõdések szerint:
1.628.933.441,-Ft 100%

2007. június 5-ig teljesített kifizetések:
935.925.979,-Ft 57,5%

Ki nem fizetett:    693.007.462,-Ft 42,5%

Beszámolt munkájáról a Solti Polgárõr Egyesület
elnöke Lencsés Sándor. A Testület elfogadta a beszá-
molót, sok sikert kívánva a további munkához.
Szintén beszámolt a Solt-Harta Vagyonvédelmi
Alapítvány tevékenységérõl Pieczarka Lajos a Solti
Rendõrõrs vezetõje.
Meghívást kapott a Kalocsai Rendõrkapitányság
vezetõje, Gyepes Zsolt, hogy a rendõrség elmúlt évi
munkájáról tájékoztassa a képviselõket. A kérdésekre
is válaszolva a testület átfogó képet kapott a
bûnüldözési, -megelõzési helyzetrõl.
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LÉTESÍTMÉNY 
KÉSZÜL 

ÖSSZESEN ELKÉSZÜLT 
KÉSZÜLTSÉGI  

FOK 

GRAVITÁCIÓS 
VEZETÉK 

44.170 FM 33.755 FM 76% 

NYOMÓVEZETÉK 8.600 FM 6.800 FM 79% 

ÁTEMELÕK 31 DB 
20 DB 
FOLYAMATBAN 65% 

KÖZTERÜLETI 
BEKÖTÕVEZETÉK 2.000 FM 1750 FM 88% 

EDDIGI 
KIFIZETÉSEK 2006. ÉV/FT 2007. ÉV/FT ÖSSZESEN/FT 

KIVITELEZÕI 
SZÁMLA 461.088.702 457.042.667 918.131.375 
MÛSZAKI 
ELLENÕRZÉS 2.040.000 1.080.000 3.120.000 
KÖZBESZERZÉS 4.225.000  0 4.225.000 
PROJEKTMENEDZSM
ENT 1.460.000 360.000 1.820.000 
EGYÉB KÖLTSÉGEK 

(PLD. LTP, 
PÁLYÁZATI DÍJAK)  7.229.936 1.399.668 8.629.604 

ÖSSZESEN: 476.043.644 459.882.335 935.925.979 

  2006. ÉV/FT 2007. ÉV/FT ÖSSZESEN/FT 

CÍMZETT 
TÁMOGATÁS 232.575.279 228.452.578 461.027.857 

DARFT 2.412.847 27.952.412 30.365.259 
MFB HITEL 108.346.445 107.409.020 215.755.465 

TÁRSULATI HITEL 122.546.964 106.230.434 228.777.398 
ÖSSZESEN: 465.881.535 470.044.444 935.925.979 

Eladó ingatlanokat keresünk 
befektetõink részére
06-78-487-306, 06-20-261-4091

Ingatlan adatbázis: 
www.ingatlankavalkad.hu

www.monopolynvest.hu

APRÓHIRDETÉSEK
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
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
PARLAGFÛ ELLENI

VÉDEKEZÉS
Az allergiás megbetegedések száma hazánkban is
évrõl-évre emelkedik. A kellemetlen tüneteket,
súlyosabb esetben asztmát okozó megbetegedés
kialakulásában elsõdleges szerepet játszik az igen
elterjedt és rendkívül allergén gyomnövénynek, a
parlagfûnek a pollenje. A parlagfû veszélyessége
abban rejlik, hogy tömeges elõfordulásán kívül ez
az egyetlen növény, mely képes rendkívül sok - akár
8 milliárd - virágporszemet termelni. 
A növényvédelemrõl szóló 2000. évi XXXV.
törvény elõírja, hogy a "földhasználó köteles az
adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfû
virágbimbó kialakulását  megakadályozni, és ezt az
állapotot a vegetációs idõszak végéig folyamatosan
fenntartani". Amennyiben a parlagfû elleni
védekezést elmulasztja, belterületen a jegyzõ illetve
külterületen valamint a zártkertekben az illetékes
Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal (jelen eset-
ben a Bács-Kiskun Megyei Mezõgazdasági
Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi
Szolgálat 6000 Kecskemét, Halasi út 36.) mér-
legelés nélkül, növényvédelmi birság kiszabásáról
rendelkezik, melynek minimális összege 20.000. Ft.
A növényvédelmi bírság összegét a 187/2006.
(IX.5.) Korm. rendelet szabályozza, eszerint a
bírság mértékét a parlagfûvel fertõzött terület
nagysága alapján kell meghatározni. (0-50 m2-ig
20.000 Ft, 50-100 m2-ig: 20.000-50.000 Ft, 100-
200 m2-ig: 50.000-100.000 Ft, 200 m2-tõl:
100.000-750.000 Ft). A növényvédelmi bírság meg-
fizetésére közös tulajdon esetén a tulajdonos társak
tulajdoni hányaduk arányában kötelesek.
A növényvédelmi bírság kiszabásának nem
elõfeltétele egy parlagfû mentesítésre kötelezõ
határozat meghozatala, sõt a kötelezettségrõl ren-
delkezni magában a bírságot kiszabó határozatban
is lehet. A közérdekû védekezést elrendelõ
határozatot nem kell a földhasználónak kézbesíteni,
új szabályként a határozatot a polgármesteri hivatal
hirdetõtáblájára kell kifüggeszteni. Tehát mivel a
közérdekû védekezést elrendelõ határozatot a föld-
használó számára elküldeni nem kell, így a
közérdekû védekezés végrehajtását akár a
határozathozatal napján is meg lehet kezdeni.
Fontos szabály, hogy az ellenõrzés és a közérdekû
védekezési munka folytatása során a hatóság és a
védekezést végzõ vállalkozó a lezárt területre
beléphet, illetve az ott tartózkodó személyek akara-

ta ellenére is a szükséges munkálatokat és cselek-
ményt elvégezheti. Erre jogosultságukat kérésre
kötelesek igazolni. A határozat ellen az ügyfél
fellebbezéssel élhet, de a fellebbezésnek a végreha-
jtásra halasztó hatálya nincs. 
Ha a parlagfû elleni közérdekû védekezést a
kultúrnövény károsodása nélkül nem lehet
elvégezni, védekezés csak abban az esetben kerül
elrendelésre, ha az adott területen a kultúrnövény
tõszáma nem éri el az agronómiailag indokolt
tõszám 50 %-át, és a parlagfûvel való borítottság a
30 %-ot meghaladja. A parlagfû elleni közérdekû
védekezés során az érintett kultúrában okozott
károkért a földhasználó kártalanításra nem tarthat
igényt. A közérdekû védekezés költségei magukba
foglalják a vállalkozó díját, valamint a védekezés
elrendelésével és a végrehajtásával kapcsolatban a
növényvédelmi szervnél, valamint az ingatlanügyi
hatóságnál felmerült valamennyi költséget.  A
közérdekû védekezés költsége és a bírság összege
adók módjára behajtható köztartozásnak minõsül.
Amennyiben a közérdekû védekezéssel érintett
ingatlan közös tulajdonban áll, úgy a költségek
megtérítéséért valamennyi tulajdonos egyetemlege-
sen felel.
Parlagfû csaknem minden szántóföldi kultúrában
elõfordul. Fõ megjelenési területe a napraforgó
táblában található, mert ennek a növénynek a jelen-
legi vegyszeres gyomirtási technológiája nem teszi
lehetõvé a parlagfû teljes kiirtását. Másik fõ megje-
lenési helye gabonaaratás utáni tarlón. Ezért külön
felhívnám a földhasználók figyelmét, hogy aratás
után a szükséges talajmunkákat végezzék el. 
Kérem Solt Város lakosságának az
együttmûködését annak érdekében, hogy a
védekezési kötelezettségnek tegyen eleget, hiszen
egészséges környezetünk kialakítása mindannyiunk
közös érdeke.
A pozitív hatású motivációt az idei esztendõben a
Parlagfûmentes Ház akcióval szeretnénk elérni. Az
a tulajdonos, aki parlagfû-mentesen tarja saját
területét, kap egy matricát a postaládájára.
Természetesen az akciónak csak akkor van ered-
ménye, csak az a ház kapja meg a matricát, amelyik
az udvarát és az elõtte lévõ területet valóban rend-
ben tarja. A parlagfûvel kapcsolatos bejelentések,
valamint a parlagfûmentes ház akció részleteirõl
szóló tájékoztatás céljából hívja ügyintézõnket Sági
Gábort a 78/486-014 telefonszámon illetve keresse
ügyfélfogadási idõben a polgármesteri hivatal
ügyfélszolgálati irodájában (17 szoba).

PAPOZZÉBAN JÁRTUNK

HASZNOS TANÁCSOK KÁNIKULA IDEJÉRE
ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Kánikulai napokon a különösen meleg dél körüli,
kora délutáni órákat töltse otthon, viszonylag
hûvösben, besötétített szobában!
Nagy melegben zuhanyozzon langyos vagy hideg
vízzel akár többször is!
Alkalmazzunk mentolos törlõkendõt arcunk, kar-
jaink felfrissítésére.
Forró nyári napokon az idõsebbek ne a legmelegebb
órákra idõzítsék a piaci bevásárlást!
Lehetõleg éjjel szellõztessünk!
Sose hagyjunk gyermekeket, állatokat (például
kutyát) zárt, szellõzés nélküli parkoló autóban!
Ne hagyjunk az autóban napsütésnek kitett helyen
hajtógázzal mûködõ sprayt és gázgyújtót, mert ezek
tüzet okozhatnak. 
Korlátozza a szabadlevegõn való tartózkodást a
kora reggeli (6 - 10 óráig) és esti órákra (18 -22
óráig)! Árnyékos helyen próbáljon pihenni nap-
közben! Ha túl sokáig tartózkodott szabadban,
akkor próbáljon legalább 1-2 órát légkondicionált
környezetben eltölteni, míg a szervezet lehûl, és
ismét visszatérhet a kánikulába.
Csökkentse a fizikai munkavégzést! Ne ilyenkor
végezze a nagytakarítást, ablakmosást! Csak az esti
órákban kezdje el a befõzést, azt is állandó szel-
lõztetés mellett!
A hajzuhataggal rendelkezõk fonják varkocsba a
hajukat, vagy kreáljanak kontyot belõle. Így nem
fog beizzadni, s a hát is szellõzhet.
Fagyizáskor lehetõleg a gyümölcsfagyikat
válasszuk (citrom). Fanyar, savanykás ízük
kellemesen hûsítõ hatású, nem is szólva az
egészségügyi elõnyökrõl.

Étkezési tanácsok
Kánikulában számolnunk kell azzal, hogy az izzad-
sággal és párolgással leadott folyadékveszteség
jelentõsen megnõ. Nem szabad figyelmen kívül
hagyni, hogy a fokozott folyadékveszteség mellett
fokozott sóveszteség is jelentkezik. Verejtékezéssel

átlagosan 0,15-0,20%-os sótartalom veszteséggel
számolhatunk.
Ebben az esetben jelentõs szerepet töltenek be a
megfelelõ ásványianyag-tartalommal rendelkezõ
folyadékok,  hiszen nemcsak a nátriumtartalmat kell
pótolni, hanem a káliumot, magnéziumot és kalciu-
mot is.
Ne fogyasszon olyan innivalót, amely sok cukrot,
koffeint vagy alkoholt tartalmaz - ezek fokozzák a
szomjúságérzetet, még több folyadékot vonnak el a
szervezettõl!
Étrendünk legyen pároláson alapuló, zöldségfélék-
ben és gyümölcsökben gazdag (kerüljük a "ma-
gyarosan" fûszeres nehéz húsételeket!).
A forró napokon még most is kedvenc a behûtött
görögdinnye, amely jól oltja a szomjat is, hisz 85-90
%-ban vízbõl áll.
Fogyasszunk fõétkezésként is salátaféléket.
Emésztésük nem veszi igénybe túlságosan a
szervezetünket, ezenkívül tartalmazzák az
immunrendszerünk erõsítéséhez szükséges vita-
minokat és ásványi anyagokat.

Öltözködési tanácsok
Könnyû, világos színû, bõ szabású, pamut alapa-
nyagú ruhát hordjunk forró napokon! A nagy
melegben - átmenetileg - felejtsük el a szûk topokat,
nadrágokat, szoknyákat. Hordjunk inkább laza, kön-
nyû lenvászonból készült felsõrészeket, bõ szárú
nadrágokat, szellõs blúzokat.
Idõsek se viseljenek ilyenkor sötét színû, fekete
ruhát, fejkendõt!
Mezítláb cipõben járni kényelmes, de a lábunk
gyorsan megizzadhat. Helyezzünk a cipõbe frottír-
ból készült talpbetétet.
Aki hajlamos a verejtékezésre, az viseljen nagy
keretû napszemüveget (még ha nem is divatos!),
amelynek kerete nem tapad szorosan az arcához.

Tanácsok kisgyermekes családok részére
Csecsemõket, kisgyermekeket árnyékban leve-
gõztessünk! A babák különösen sok folyadékot

igényelnek a szoptatáson kívül is, mindig kínálják
õket tiszta vízzel, vagy pici sót is tartalmazó, citro-
mos teával a szoptatás után!
Sose hagyjunk gyermeket zárt, szellõzés nélküli
parkoló autóban, még árnyékban sem, mert pár perc
alatt is 50-60 oC-ra tud felmelegedni az autó belse-
je, és a benne lévõ hõ-sokkot kapnak.

Orvosi tanácsok
Testünk normális körülmények között az izzadás
által hûl le, de nagyon nagy hõségben elveszítheti
ezt a képességét. Ilyenkor gyorsan emelkedik a test
hõmérséklete, ami hõgutát okozhat. Ez igen komoly
állapot, károsíthatja az agyat és más szerveket,
esetenként akár halálos kimenetelû is lehet.
A hõguta tünetei a vörös, forró és száraz bõr, a sza-
pora pulzus, lüktetõ fejfájás, szédülés, émelygés,
zavartság vagy tudatvesztés. Ha valakinél a fen-
tieket tapasztaljuk, hívjuk a mentõket. Addig is, míg
megérkezik a segítség, fontos a beteg lehûtése.
Vigyük árnyékba, permetezzünk rá hideg vizet,
vagy mossuk le hideg vízzel, esetleg hideg vizes
kádba ültessük. Ha a levegõ páratartalma nem túl
magas, a beteget nedves lepedõbe is csavarhatjuk,
miközben legyezzük.

Tanácsok a hõguta megelõzésére:
1) A nap égetõ erejétõl széles karimájú kalappal,
napszemüveggel és napkrémmel védje magát!
Fényvédõ krémmel naponta többször is kenje be a
bõrét.
2) Azok, akik szívgyógyszert szednek, a vízhajtás
mellett is fogyasszanak elegendõ mennyiségû
folyadékot a forró napokon, azaz a szokásosnál egy
literrel többet.

Utazási, közlekedési tanácsok
Kánikulában is közlekedni kell, de nem mindegy,
hogy hogyan. A hirtelen jött meleg érezteti hatását a
közlekedésben is. Gyakran érezzük, hogy kicsit
fáradtabbak vagyunk, sokan nem számolnak azzal,
fõleg idõsek, hogy a nagy meleg, még az egészséges

szervezetet is megviseli, nemhogy a fáradtat,
kimerültet. Az emberek a hétvége jó idejét
kihasználva autóba ülnek, és a városokon kívül,
túrázni, illetve strandolni indulnak.
A fúvott gumiabronccsal rendelkezõ jármûvek
(gépjármûvek, kerékpár) esetében a jármûvezetõk a
nyári idõszakban, a nagy meleg miatt gyakrabban
ellenõrizzék jármûveik kerekének a légnyomását.
Ha hosszabb útra indulunk a gépkocsiban utazók
részére vigyünk - ha lehet hûtõtáskában - megfelelõ
mennyiségû folyadékot.
A szeszesital fogyasztása a nyári melegben a
vezetési képességet még súlyosabban rontja.
A nagy kánikula a jármûvezetõk szervezetét is
nagyon megterheli, a reflexek tompulnak, a vezetõk
még inkább türelmetlenebbek, indulatosak.
A nyári idõszakban meglévõ jó útviszonyok
ellenére is mindenhol tartsa be az adott útra
megengedett legnagyobb haladási sebességet.
Ha hosszabb utat kell megtenni, érdemes két-három
óránként, vagy szükség szerint pihenõt tervezni és
tartani.

Tanácsok strandoláshoz
A kánikula a vízparton, illetve a vízben viselhetõ el
leginkább, azonban ez felelõtlen és meggondolatlan
viselkedéssel veszélyessé is válhat.
Ne fürödjön közvetlenül étkezés után, teli gyomor-
ral!
Szeszesital, vagy egyéb bódító hatású szer által
befolyásolt állapotban tartózkodjon a fürdõzéstõl!
Napozás után testét  zuhanyozással, vagy más
módon hûtse le, felhevült testtel soha ne menjen a
vízbe!
Szív és érrendszeri-, légzõ-, továbbá mozgásszervi
betegségben szenvedõk egyedül soha ne füröd-
jenek!
Aki nem tud úszni, mély vízbe ne használjon
felfújható fürdõeszközt (gumicsónak, gumimatrac),
azon lehetõleg ne aludjon el!

2006 nyarán
nálunk jártak az
olasz település
P a p o z z e
képviselõi. A
városka a Pó-
deltában fekszik,
és az ottani testület

olyan magyar partner települést keresett, amely a
Duna mellett van, hogy a két várost összekösse a két
folyó szeretete. Soltra esett a választásuk, ebben a
szõlõ-hegynek is jelentõs szerepe volt. Tavaly a
pónifogathajtó-verseny hétvégéjén látogattak el
hozzánk. Már akkor meghívást kaptunk, hogy a
májusi városi ünnepségükön szeretnék, ha részt
venne Solt küldöttsége. Erre május 17-21. között
került sor. 8 fõ képviselte városunkat, az olaszok az
ott-tartózkodás minden költségét állták, a kiutazást
pedig mindenki maga fizette. Papozze a Pó-delta
területén a folyótól néhány száz méterre fekszik. A
környéken élõk életét jelentõsen befolyásolja lakhe-
lyük. A folyó közelsége, a Pó-síkság meghatározó a
fõként mezõgazdasággal foglalkozók életében. Sok
kis település és számos gazdaság, kúria fekszik itt.
Papozze és környéke tartozik közigazgatásilag
egybe, kb. 2500 fõ. A kirándulás alatt alaposan
bemutatták a Pó-deltát, a környezõ természetvédel-
mi területet, az apró települések jellegzetességeit, az
ott élõk közvetlen együttélését a tájjal. Csütörtök
este érkeztünk meg kb. 800 km-es út után. Ismerõs
arcok üdvözöltek a testületbõl, hiszen akik nálunk
jártak már, barátként fogadtak minket.
Hagyományos többfogásos olasz vacsorával vártak
bennünket egy helyi vendéglõben. A kölcsönös
köszöntõk után elmesélték a részletes programot,
melyben nagy szerepet kapott a Pó és a környék
bemutatása. A pénteki nap délelõtt egy múltszázadi
vízátemelõt néztünk meg, majd a Pó gátrendszerén
autózva láthattuk a tájat, a mezõgazdasági
területeket, kagylótelepet, a tengert, ahol összeér a
folyóval. Délután mindezt egy hajóról is élvezhet-
tük, mellyel egészen a torkolatig, a tengerig vittek le
bennünket. Vacsora elõtt még a Messolai várat is
megtekinthettük.
Másnap Adriába
látogattunk - egy
ö t v e n e z r e s
település, az
eltérõ közigaz-
gatási rendszer
miatt a járási

székhelynek felel meg. Itt megnéztük az archeoló-
giai múzeumot, mely számos római-kori és etruszk
leletet õriz. Ezután átsétáltunk a városházára, ahol
az alpolgármester üdvözölte a városaink kapcso-
latát. Megnéztük a színházat, majd a piacot, ebéd
után egy versenypályára látogattunk el, ahol gyor-
sulási versenyeket rendeznek, hogy akiknek jobb
autója van, az ne az országúton száguldozzon,
hanem itt kipróbálhatja magát. Kora este került sor
a papozzei városházán a hivatalos ünnepségre, ahol
átadásra kerültek az emléklapok, valamint az
általunk vitt ajándékkosarak. (Ebben solti borok,
pálinka, méz volt, valamint paprika, pick szalámi,
jellegzetes magyar finomságok.) Este még egy helyi
borászatot is meglátogattunk. Vasárnap a települési
ünnepségük a Pó ártéri területén, szabadtéren volt.
Körbejártuk a természetvédelmi terület egy részét
gyalogosan, hogy a flórával és faunával megis-
merkedjünk. A délutáni órákban a környék
nevezetességeit tekintettük meg. XV. századi kas-
télyt, az épülõ sportcsarnokot, templomot,
fontosabb épületeket, valamint a Pó mellékágán egy
rövid hajózás is volt a programban. Este a búcsú-
vacsorán kölcsönösen elhangoztak az ígéretek, a
következõ látogatásokra. Reméljük ez a partner
települési
kapcsolat
is hason-
l ó a n
v i r á g z ó
lesz, mint
a z
eddigiek,
h i s z e n
tempera-
mentumában, vendégszeretetében, természeti
értékekben hozzánk hasonló kisvárost ismertünk
meg Papozzéban.

VÁRJUK ÍRÁSAIKAT,
HIRDETÉSEIKET.
Szerkesztõségi anyagok, 

hirdetések leadásának helye: 
Solt, Liget utca 5. 

(Posta melletti kis köz)

Telefon: 20/915-8021



MESEVÁR ÓVODA - SÜNI CSOPORT
Balról-jobbra:

Felsõ sor: Kubicza Gergõ, Döbrenteiné Szántó Katalin óvodapedagógus,
Korsós Dominik, Hantos Csilla, Varga Benjamin, Véginé Vajda Judit

óvodavezetõ, Kiss Gabriella, Fodor Tamás, Joó Sándorné óvodapedagó-
gus, Szvoren Fanni

Középsõ sor: Németh Gréta,
Koncsik Dominik, Szedljak Attila,

Dobos Aletta, Kárász roland,
Borbély Roland, Papp Dóra

Alsó sor:
Lengyel
Levente,

Nagy Judit,
Koós

Márton, Vízi
Júlia, Fáy
Flórián,

Énisz Csilla

Solti               Hírlap
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ELBÚCSÚZTAK ISKOLÁTÓL, ÓVODÁTÓL 

MESEVÁR ÓVODA - CICA CSOPORT
Balról-jobbra:

Felsõ sor: Kunfalvi Adrienn óvodapedagógus, Varga Richárd, Jakab
Gréta, Kovács Marianna, Véginé Vajda Judit óvodavezetõ, Pieczarka
Norbert, László Vivien, Simon Gábor, Varga Róbert, Káveczki Pálné

dajka
Középsõ sor: Szanyi Péter, Sirok Péter, Bagi Amanda, Sas Ivett,

Kolompár Katalin, Baranyai László, Nyul Izabella
Alsó sor: Gáspár Sándor, Lai Ai Ping, Sári Imre, Deák János, Karakai

Blanka, Tamási József, Madár Máté, Tóth Enikõ

8.a. Bükkösi József, Czobor Márk, Csobor János, Csordás Richárd, Domján Gábor, Fejes Éva Boglárka,
Horváth Zsófia, Lóki Zsolt, Lõcsei Linett, Madár Zoltán, Makula János, Marton Bianka, Mintál Andor,
Molnár Petra, Nagy Gábor, Nagy Liliána, Pálfi Kitti, Péntek Ádám, Rafael Gyöngyi, Zsoldos Sándor

II. RÁKÓCZI 
FERENC

ÁLTALÁNOS
ISKOLA ÉS

ÓVODA
Benda Izabella,
Bogdán Dávid,
Bognár Tamás,

Csomár Norbert,
Homó Antónia, 

Jenei Tamás, 
Kalla Viktória, 

Kóti János, 
Laskai József,

Martinkovics Tímea,
Melkvi Zsuzsanna,

Pásztor Balázs,
Sztojka Lilla, 
Vankó Diana 

- osztályfõnökük:
Konrád Ferenc.

II. RÁKÓCZI FERENC
ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

Elköszönõ kislétszámú csoportunk osztályvezetõje
Szabó Adrien, tanulóink: Berek József, Czirkó

Annamária, Gulyás István, Jakab Zoltán, Vízi Dávid. 

MESEVÁR ÓVODA - SZILFA TAGÓVODA
Fata Attila

Nemecskó Norbert
Otott Kovács Kevin

Õrsi Dániel

8.b Baráth Zsolt, Bíró Sándor, Bús Enikõ, Dani Gábor,
Deli Éva, Fodor Ádám, Gudmon Balázs, Holló Géza
Renátó, Horváth Máté, Jakab Erika, Kecskés Imola,
Lami Vivien, Majer Kristóf, Molnár Gábor, Mucsi
Andrea, Nagy Bettina, Pieczarka Nikolett, Rehány

Alexandra, Rostás Adrián, Szellák Vanda, Szûcs Bence

8.c
Asztalos Adrienn, 

Béres Adrienn,
Fábián Karolina, 

Galauner Koppány, 
Garai Blanka

Bianka, 
Kalapos Dorina, 

Kun Lívia, 
Madár Ádám, 

Mátyás Boglárka, 
Medics Tibor, 
Molnár János, 
Molnár Péter, 
Nagy Szilvia, 

Oravecz Mihály, 
Orovecz Andrea, 

Pap Cintia, 
Szvetnyik Zsuzsa, 
Tasnádi Barbara

II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA 
Vida Krisztina, Döbrentei Nikolett, Benda Patrícia, Szabó Viktória, Noszkó Evelin, Kovács Zsófi, Nagy Diána, Muszka

Elizabet, Kerti Renáta, Pintér Liána, Sörös Renáta, Rozsos Georgina, Joó Barbara, Varga Alexandra, Pék Zoltán,
Madaras László, Kuzsdra Brigitta, Gaál Józsefné, Kecskés Istvánné, Nyéki Attiláné, Kertész Krisztina, Monostori Adrián,
Kõrös Dániel, Walland Tibor, Besnyi Csaba, Jakab László, Móricz Kristóf, Velok Máté, Magony István, Juhász Tamás,

Laskai Levente

Maurice Maeterlinek belga-francia Nobel-díjas író
szavaival bocsát utatokra egykori iskolátok:

" A kék madarat nem kell távoli országokban keres-
ni, A kék madár mindig velünk van, ha szeretjük

egymást, és örülünk az élet legkisebb ajándákainak
is. De mindig elrepül, ha bántjuk egymást, ha iri-

gykedve figyeljük a mások örömét.
Mert a kék madár maga a boldogság, és a kalitkája

az emberi szív!"
Jónás Zoltánné iskolaigazgató



Lezajlott a Lehoczky János VIII. Országos
Komplex Környezeti Emlékverseny döntõje
városunkban május 21 - 22 - én.
7 megyébõl érkeztek tanulók e két napos nehéz
megmérettetésre. 
Az elsõ nap délutánján megírták az írásbelit,
majd a nemzetközi hírû Böddi-széken terep-
gyakorlaton vettek részt. 
22 - én a hivatalos megnyitó ünnepségen Solt
Város jegyzõje Krausz Henrikné dr. üdvözölte a
résztvevõket. 
A vécseys irodalomszakkör és énekkar
földtörténeti elõadása nagy sikert aratott. 
A döntõt Tompa Ferenc az Oktatási és
Kulturális Minisztérium szakreferense nyitotta
meg.
Zsûrit a Bács-Kiskun Megyei Pedagógiai
Intézet szaktanácsadói, a Kiskunsági Nemzeti
Park szakemberei és a solti Város Üzemeltetési
Intézmény igazgatója alkotta. 

A négy fordulós döntõ 2.
színhelye ebben az évben
is az erre alkalmas
Teleki Kastélyban zajlott.
51 fõ vett részt a döntõn.
Rendkívül szép teljesít-
mények születtek, az
írásbeli 75,4 %, a döntõ
eredménye 77,5 % lett. 
A Berettyóújfaluból vis-
szaérkezett vándorser-
leget Csongrád-megye
tanulója vitte el, - Móra

Ferenc ÁMK  egy évre- ,  hirdetve a környezeti
nevelés szellemét. 
II. - III. helyezést  Debrecen, Kossuth Lajos
Egyetem Gyakorló Gimnáziumának  tanulói
érték el.

Pályázaton elnyert 300.000 Ft sajnos nem
fedezte költségeinket. Köszönjük szponzoraink
támogatását, köztük Solt és Vidéke
T a k a r é k s z ö v e t k e z e t ,
Kalmár Ker. Bt., Gaál Pékség, Végh -Vár KFT.,
MÛKER Kft., Kis Kereskedelmi és Szolgáltató
KFT., Magyari Sándor kertész, Bács-Kiskun
Megyei Pedagógiai Intézet, Természet és
Környezetvédõk Solti Egyesülete.   
Köszönöm a szervezõ munkában való
részvételt: Vécsey Mûvelõdési Ház és
Könyvtár, Városüzemeltetési Intézmény és nem
utolsó sorban  iskolám.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által
felkért Cvalicó Oktatási Tanácsadó cég szóbeli
dicséretben részesítette az oktatóközpont

munkáját.
Köszönöm mindazoknak, akik hozzájárultak az
országos döntõ sikerességéhez.
Az országos döntõ megnyitó ünnepségén az
önkormányzat támogatásával adtuk át  a "szép
kertek" kategóriában "Kultúrált környezetért"
plaketteket.
Fazekas László József A. u.
Fekete Tibor Mester u.
Fodor Domonkos Kis - Solt, 
Kovács János Kossuth L. u.
Pajerich Ferenc Széchenyi u.
Dr. Németh István  Lepke u. 

Felhívás !
Pályázni lehet fotókkal a Kultúrált
Környezetért" plakettra. Nyári idõszak
fotóit kérjük behozni  a városi könyvtár-
ba, Karsai Ferencné személyének átadni.
Ötletes, kreatív, esztétikus fotókat várunk
szép kertekrõl. A felvételnek színesnek, és
legalább levelezõlap nagyságúnak kell
lennie.
Szeretnénk minél több plakettet kiosztani a
jövõ évi Föld Napján. 
Akinek fotózással kapcsolatban gondja van,
kérje meg Madaras László fotóst. 
Kacziba Lajosné környezetvédõk egyesülete
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JU-NIÁLIS SPORTVERSENY A VÉCSEY ISKOLÁBAN

SPORTHÍREK A
VÉCSEYBÕL

Múltat idézõ emlékek sokaságával hallgattam
Csepregi Zsolt testnevelõ kollégám megnyitó
szavait a 10. alsó tagozatos sportversenyen.
Néhány perces nosztalgiámat a tisztelet és köszönet
követte. Tisztelet az alapítvány létrehozóinak,
köszönet a versenyt összefogó, a versenyre
felkészítõ nevelõknek, tisztelet kés köszönet a
résztvevõ, gyermekeikkel együtt örülõ és idõnként
õket vigasztaló szülõknek.

A verseny hangulatát az általános bemelegítés,
majd a transzparensek bíztató lobogtatása, a 177
gyerek nyüzsgése, az osztályok versenyzõinek
lelkesedése együttesen biztosítja.
A versenyzõk évfolyamonként 60 m-es futásban,
távolugrásban, kislabdadobásban, valamint a
gyerekek legkedvesebb versenyszámában, a 4x100
méteres váltófutásban mutatják meg képességeiket,
fejlõdésüket.

Eredmények egyéni, osztály és évfolyam
összesítésben:

1. évfolyam
60 méteres síkfutás
1. Vadász Emese 1.a Németh Patrik 1.b
2. Rózsa Rebeka 1.a Korsós Máté 1.a
3. Kiss Anna 1.a Balogh László 1.a

Távolugrás
1. Rózsa Rebeka 1.a Németh Patrik 1.b
2. Vadász Emese 1.a Árizs Milán 1.a
3. Vajda Lili 1.a Farkas Bence 1.a

Kislabdadobás
1. Vadász Emese 1.a Farkas Bence 1.a

2. Rózsa Rebeka 1.a Simon Arnold 1.b
3. Kiss Anna 1.a Nyúl Gábor 1.b

4x100 méteres váltófutás
1. 1.a osztály lány és fiúcsapata
2. 1.b osztály lány és fiúcsapata
Összes pont: 1.a 198 pont 1.b 133 pont

2. évfolyam
60 méteres síkfutás
1. Magyari Mariann 2.a Csehi Dániel 2.a
2. Jakab Andrea 2.b Mészáros Sándor 2.b
3. Fuszenecker Andrea 2.a Nagy Zoltán 2.a
Távolugrás
1. Horváth Anett 2.a Csehi Dániel 2.a
2. Orbán Fanni 2.b Mészáros Sándor 2.b
3. Krepsz Ivett 2.b Molnár Bence 2.b
Kislabdadobás
1. Orbán Fanni 2.b Molnár Bence 2.b
2. Jakab Andrea 2.b Pieczarka Péter 2.b
3. Krepsz Ivett 2.b Németh István 2.b
4x100 méteres váltófutás
1. 2.b osztály lány-, 2.a osztály fiúcsapata
2. 2.a osztály lány-, 2.b osztály fiúcsapata

Összes pont: 2.a 176 pont 2.b 157 pont

3. évfolyam
60 méteres síkfutás
1. Parnaki Alexandra 3.b Haszák Zoltán 3.c
2. Kovács Alexa 3.b Pákai Krisztián 3.c
3. Bognár Fanni 3.a Kubicza Sándor 3.b
Távolugrás
1. Bognár Fanni 3.a Pákai Krisztián 3.c
2. Kovács Alexa 3.b Haszák Zoltán 3.c
3. Parnaki Alexandra 3.b Horváth János 3.a
Kislabdadobás
1. Papp Dóra 3.a Szenti Krisztián 3.b
2. Sánta Barbara 3.a Kiss Zsolt 3.c
3. Jakab Enikõ 3.a Haszák Zoltán 3.c
4x100 méteres váltófutás
1. 3.b lány-, 3.c fiúcsapata
2. 3.a lány-, 3.a fiúcsapata
3. 3.c lány-, 3.b fiúcsapata
Összes pont:
1. 3.a 138 pont 2. 3.b 127 pont 3. 3.c 119 pont

4. évfolyam
60 méteres síkfutás
1. Krepsz Kitti 4.b Gudmon Marcell 4.a
2. Markó Nikolett 4.a Korsós Tibor 4.a
3. Kövesi Kíra  4.b Varga Milán 4.a
Távolugrás
1. Kövesi Kíra 4.b Korsós Tibor 4.a
2. Pintér Ivett 4.a Gudmon Marcell 4.a
3. Krepsz Kitti 4.b Guzsván Zoltán 4.a
Kislabdadobás
1. Borbély Beáta 4.b Guzsván Zoltán 4.a
2. Fürj Zsanett 4.b Bíró Tamás 4.b
3. Tilli Mariann 4.b Fazekas Ádám 4.b
4x100 méteres váltófutás
1. 4.b lány-, 4.a fiúcsapata
2. 4.a lány, 4.b fiúcsapata

Ö s s z e s í t e t t
pontszám:
1. 4.b osztály
169 pont
2. 4.a osztály
166 pont

Közeledve az év végéhez egyre több verseny és
program vár gyerekre és pedagógusra egyaránt.
Május hónapban atlétáink értek el szép ered-
ményeket és vitték el a Vécsey iskola hírnevét
szerte a megyében. A diákolimpia versenyei
Kalocsán kezdõdtek, majd Kecskeméten a széktói
stadionban záródtak.
Alsós csapatunk ügyesen állt helyt a testnevelés
tagozatos iskolák versenyében és az 5. helyezést
érték el. Csapattagok: Gudmon Marcell, Komjáti
Krisztián, Varga Milán, Korsós Tibor, Haszák
Zoltán, Guzsván Zoltán. Felkészítõ tanár: Csepregi
Zsolt testnevelõ.
Dani Gábor 8. b osztályos tanuló
szintén Kecskeméten a megyei dön-
tõben, több egyesületi versenyzõt is
megelõzve 100 m-es  futásban 12,30
mp-es fantasztikus idõvel
bronzérmes lett.
Június elején az alapfokú atlétika
versenyek zajlottak, ahol ismét
büszkék lehettünk gyermekeinkre.
A kiskunfélegyházi megyei dön-
tõben fiú távolugró csapatunk közel 5 m-es átlagug-
rással aranyérmes, lánycsapatunk ezüstérmes lett, a
4x100 m-es lány  váltó pedig bronzéremmel
gazdagodott.
Gratulálok a sportolóknak: Dani Gábor, Majer
Kristóf, Baráth Zsolt, Alföldi Pál, Varga Flóra,
Tasnádi Barbara, Pieczarka Nikolett, Lami Vivien,
Vujevic Dragana. Felkészítõ tanár: Gudszentné
Széphegyi Andrea testnevelõ. 

További jó versenyzést kívánok mindenkinek.
GSZA

ORSZÁGOS KÖRNYEZETI VERSENY

ZÖLDKÁRTYA
(benzin és diesel)

MÛSZAKI VIZSGÁRA
felkészítés rövid határidõvel!

Solt, Árnyas u. 34.
06-30)62-10-731

Szel lák

Szerviz
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GYÁSZOL AZ
EUROSZFÉRA

SOLT VÁROS FÖLD
NAPJA

KIRÁNDULÁS A
KALIMAJORBAN

BESZÁMOLÓ 
A II. RÁKÓCZI ISKOLA

SPORTEREDMÉNYEIRÕL

Katolikus hírmondó
VAN ÉLET A SZÜLETÉS UTÁN

EGYÜTT EGYMÁSÉRT
AZ AKADÁLYMENTES ÉLET

REMÉNYÉVEL

Református élet
SZELIDEN TÁBOROZTUNK

A helyi oktatási intézmények és solti
környezetvédõk (Teleki Sándor Oktatóközpont) e
jeles napot a városi mûvelõdési házban rendezték
meg.
Vécseys Madár Ádám (8./c) és Papp Rózsa szak-
középiskolás tanuló négykezes zongorajátékkal
fogadták a rendezvény vendégeit.
Ezt követõen Kovács János alpolgármester úr
köszöntötte a város polgárait, majd szólt a világ
általános környezeti problémáiról.
A Vécseys irodalomszakkör és énekkar, valamint a
Mesevár Óvoda nagycsoportja ugyancsak méltó
módon köszöntötték a Föld Napját.
Dr. Márai Géza egyetemi adjunktus elõadásában a
környezet romlása és az egészség összefüggéseirõl
tartott elõadást, majd Botár Alexa (MTVSZ) az
éghajlatváltozás következményeirõl szólt.
Dr. Márai adjunktus úr egy szál gerberát adott át
azoknak a városi polgároknak, akik majd átveszik a
"kultúrált környezetért" plaketteket a VIII.
Országos Komplex Környezeti Emlékversenyen. 
Oktatóközpont vezetõje megköszönte támogatói-
nak a  szervezõi és anyagi segítséget.
Gudszentné Széphegyi Andrea a szervezet nevében
ajándékkönyveket adott át:

Hlatky Béla úrnak  a
solti Rádióállomás
vezetõjének, Gyetvai
Imre ATEV igaz-
gatójának és Kaszt
Péter cukrász
mesternek. 

Köszönöm Magyari
Sándor kertésznek, a
Virágszalon és a

Városüzemeltetés segítségét.
Kacziba Lné

Deák József nincs többé. Nemcsak édesanyja,
lánya és az Euroszférás diákok, tanárok, az
iskolák létrehozásában segítõ kezet nyújtó
önkormányzatok - így városunk - pol-
gármestere és oktatási szakemberei gyá-
szolják, hanem a Szférával negyedszázad alatt
akár alkalmazotti, akár megrendelõi, akár
emberi viszonyba került száz és száz üzletem-
ber, mûvész és barát. Mindnyájan ott állunk a
tátongó ûr elõtt, s képtelenek vagyunk felfog-
ni, mi történt.
Értelmetlen halál sújtott le. A nagy kaszás oda
suhintott, ahol nem volt menekvés - balesetben
vétlen barátot ölt meg felfoghatatlan brutalitás-
sal, egy másodperc alatt a közúton.
No és persze munka közben. Mert Deák József
dolgozni ment Hajósra - szervezett, irányított,
zseniálisan átlátva az olykor kilátástalannak
tûnõ helyzeteket is. Álma volt az Euroszféra
gimnázium és szakközépiskola hálózat Bács-
Kiskun megyében, Kiskunfélegyházán pedig
az Euroszféra Fõiskola. Ahogy mondta, hagy-
ni akart valamit maga után - kimûvelt ember-
fõket, európai szintû oktatást - örök emléket
pedagógus szüleinek. Példátlan sikert értek el
az általa irányított Euroszférás intézmények a
megyében, szeptembertõl mindenütt legalább
megduplázódik az induló osztályok létszáma.
Nem a negyedszázad alatt felépített,
hazánkban vezetõ média-, rendezvényszevezõ-
és oktatási cég egyik tulajdonosának hiánya
szorít, hanem a hû társai iránt mindig hallatlan
empátiát mutató emberé.

Deák József felvételünkön az Euroszférás
tanévnyitón látható, balról a második helyen.

A 2006/2007.  tanév sporteredményei
iskolánkban

Versenyekben gazdag, eredményekben sikeres
tanévet hagytunk ismételten magunk mögött a II.
Rákóczi Ferenc Iskola és Óvoda intézményében.
Iskolánk  hírnevét  városi, kistérségi, megyei
szinten  sportolóink, vers- és mesemondóink, kis
matematikusaink, irodalmat és olvasást kedvelõ
tanulóink, "történészeink" elért sikerei  öregbítet-
ték. 
Versenyeredmények szempontjából a legtöbb
babért sportolóink aratták: tanulóink 27 %-a
érmes helyezést ért el megyei szintû versenyeken
különféle sportágakban, két sportágban a megyei
eredmények alapján  országos versenyen is
képviselték tanulóink a kissolti iskolát. Az elért
eredmények mögött kemény munka van mind a
pedagógus, mind a gyerekek oldaláról. A
versenyre utaztatás, a sportcsarnokunkban
megrendezett versenyek  sok szervezõ munkát és
anyagi támogatást  igényeltek. Köszönet érte
elsõsorban a fenntartónak, alapítványunknak, a
szülõknek és Konrád Tanár Úr fáradhatatlan
munkájának. 
Megyei bajnokaink: 
Pásztor Norbert két egyéni számban hozta el az
aranyat a diákolimpiáról: magasugrás és
súlylökés. Az országos diákolimpián magasug-
rásban szerepelt jól.
Kóti Tamás kislabdahajítás egyéniben lett elsõ
helyezett, valamint kislabdahajító és súlylökõ
csapatunk is maga mögé utasította a megye többi
iskolájának versenyzõ csapatait. Súlylökõ csa-
patunk tagjai: Pásztor Norbert, Bogdán Dávid,
Bognár Tamás, Pásztor Balázs, Kóti János. A
gyõztes kislabdahajító csapatot pedig Kóti
Tamás, Jóni István, Pipellán Norbert, Fehér
Patrik és Simon Tamás alkották. 
Megyei bajnoki II. helyezettek: 
Nagy Klaudia  és Pipellán Norbert a megyei alap-
fokú diákolimpia kislabda egyéni verseny-
számában ált a dobogó 2. fokán. III. korcsoportos
lányaink szintén ezüstérmesek lettek kislabdaha-
jításban: Nagy Klaudia, Engyel Mercédesz, Rácz
Laura, Hollósi Adrienn, Kovács Timea.  Az
országos játékos sportversenyrõl már korábban
hírt adtam a lap hasábjain.
Megyei bajnoki III. helyezetteink: 
A III. korcsoportos lánycsapatunk a 4x100 -as
váltófutásban is remekelt. Tagjai: Nagy Klaudia,
Rácz Laura, Mauk Edina, Hollósi Adrienn.  A
IV. korcsoportos fiúcsapat a súlylökés aranya
mellé még megszerezte a bronzot is magasugrás-
ban. 
Bajnoki 4. helyezettek:
II. korcsoportos kislányaink hárompróba csapata:
Molnár Petra, Molnár Mónika, Õrsi Edina, Jakab
Szabina és Böde Vanda.  
Ugyancsak 4. helyezést ért el Pásztor Norbert
egyéni súlylökésben. 
Ugyancsak említésre méltó, hogy kézilabda csap-
ataink három korcsoportban sikeresen szerepel-
tek a városkörnyéki kézilabda sportágban. 
Az idei tanévben is kiosztásra került a "Jó tanuló,
jó sportoló" cím, melyet intézményünk
alapítványa hozott létre, odaítélésérõl a
nevelõtestület dönt minden tanév végén. Az
elõzõekben ismertetett szép eredmények
tükrében nagyon nehéz volt a döntés. Három ta-
nulót érdemesített nevelõtestületünk a cím elnye-
résére: Õrsi Edina 4.osztályos, Molnár Petra 5.
osztályos és Nagy Klaudia 6. osztályos tanulót. 

Jónás Zoltánné iskolaigazgató

Kislétszámú osztályommal régóta terveztük kétna-
pos kirándulásunkat, melynek idõpontja a bal-
lagást követõ hétre, június 20-21-re esett.
Sátrakkal fölszerelkezve tizenöten - köztünk
három szülõ - vonultunk ki Kalimajorba.
Rendelkezésünkre bocsátották a fedett,  szabadtéri
ebédlõt, a konyhát és mellékhelyiségeket.
Köszönet érte Kohl Zoltánnak és Patakiné
Marcsinak. 
Az ebédet bográcsban fõztük, a vacsorát
tábortûznél sütöttük. 
A látogató szülõk meglepetésként tortával, pala-
csintával kedveskedtek nekünk. Úri dolgunk volt!
Bár halat a Dunában három pecabottal sem sikerült
fognunk, egy tapasztalattal gazdagabbak lettünk: a
betonon az alga nagyon csúszik...! Ezt nekem si-
került érzékletesen szemléltetnem -ahogy ez egy
pedagógustól el is várható. Szerencsére jó meleg
volt a víz és a ruhám is hamar száradt.
Éjjel csillagászati távcsõvel kémleltük az eget.
Megcsodálhattuk a dagadó hold kibontakozó for-
máját, a krátereket a felszínén.
A nappali hõséget fürdõzéssel enyhítettük. Igaz,
figyelmeztettek bennünket, hogy a víz nem strand
minõségû, mégis ellenállhatatlan volt a fölengedett
medence. Elnézést kérünk a fenntartóktól az
engedetlenségért.
Vidáman teltek az órák, egy rossz dolog azonban
történt velünk: Véget ért a két nap.
De ezt majd valahogy kiheverjük.
Kedves nyolcadik osztályosaim! Remélem,
maradandó, szép emlékekkel lettetek gazdagab-
bak.

Szabó Adrien

Alig kezdõdött el a vakáció, a református hit-
tanórára és gyermek-istentiszteletre járó gyer-
mekek, máris táborba indultak Kovács István és
Szûcsné Vargacz Anikó lelkészek vezetésével,
június 24-én vasárnap, ebéd után. Az idén is
igyekeztünk vízparton eltölteni ezt a néhány
közös napot. Már második évben volt a szállá-
sunk Szelíden a Napsugár Üdülõben, ahol hat-
személyes faházakban laktunk. Étkezésekkor
összesen 53 fõre kellett terítenünk. Ez a viszony-
lag nagy létszám a magyarnemegyei (erdélyi)
testvérgyülekezetbõl érkezõ 13 fõbõl álló cso-
porttal együtt állt össze. Vezetõjük Szabó Attila
nagytiszteletû úr volt. 
A finom és bõséges ennivalókat Szûcs Imréné
Végi Erzsi néni és Molnárné Vida Melinda
készítette a csapatunknak. Két ebédet és két va-
csorát a szülõk felajánlásából kaptunk, megfõzve
ill. megsütve az ételeket. Köszönjük fáradozá-
sukat!
Egész héten minden délelõtt tartottunk bibliai
foglalkozást, amelyeken olyan történetek hang-
zottak el, ahol a fõszereplõk gyermekek voltak.
Így tanultunk Izmáelrõl, Mózesrõl, Jairus
lányáról és a kis Sámuelrõl. Ezeken az alkal-
makon nemcsak ültünk és hallgattunk, hanem a
hallottakat megpróbáltuk játékok, feladatlapok és
beszélgetések által feldolgozni és magunkkal
hazavinni. 
Persze a víz mellett elmaradhatatlanok voltak az
ebéd elõtti és utáni fürdõzések. Amíg az ebéd
utáni hõség tartott mind a solti, mind az erdélyi
fiatalok közül sokan ismerkedtek a gyöngyfûzés
rejtelmeivel Szabó Erika nemegyei nagytiszteletû
asszony útmutatásai szerint. A hét végére külön-
legesen szép alkotások készültek. Volt idõ és hely
a sportolásra is; a röplabda, a ping-pong, a cso-
csó, a tollaslabdázás a kedvencek közé tartoztak.
Az esték állandó szereplõje volt az áhítat, ame-
lyen sokat énekeltünk Kovácsné Gabi néni
vezetésével, és megismerhettük, milyen is a mi
Istenünk: Csodálatos Tanácsos, Erõs Isten,
Szeretõ Atya, Békesség fejedelme.
A tartalmas és mozgalmas programoknak
köszönhetõen jól érezhették magukat mind a
gyermekek, mind a felnõttek és június 30-án,
szombaton délelõtt azzal váltunk el, hogy jövünk
jövõre is! 

Szûcsné Vargacz Anikó 
beosztott lelkész

Két kis magzat beszélget egy anya hasában:
- Te hiszel a születés utáni életben? 

- Természetesen. A születés után valaminek
következnie kell. Talán itt is azért vagyunk, hogy
felkészüljünk arra, ami ezután következik. 
- Butaság, semmiféle élet nem létezik a születés
után. Egyébként is, hogyan nézne ki? 
- Azt pontosan nem tudom, de biztosan több fény
lesz ott, mint itt. Talán a saját lábunkon fogunk
járni, és majd a szájunkkal eszünk. 
- Hát ez ostobaság! Járni nem lehet. És szájjal enni
- ez meg végképp nevetséges! Hiszen mi a
köldökzsinóron keresztül táplálkozunk. De mon-
dok én neked valamit: a születés utáni életet
kizárhatjuk, mert a köldökzsinór már most túlsá-
gosan rövid.  
- De, de, valami biztosan lesz. Csak valószínûleg
minden egy kicsit másképpen, mint amihez itt
hozzászoktunk. 
- De hát onnan még soha senki nem tért vissza. A
születéssel az élet egyszerûen véget ér. Különben
is, az élet nem más, mint örökös zsúfoltság a
sötétben. 
- Én nem tudom pontosan, milyen lesz, ha
megszületünk, de mindenesetre meglátjuk a
mamát, és õ majd gondoskodik rólunk.   - A
mamát? Te hiszel a mamában? És szerinted õ
mégis hol van?   - Hát mindenütt körülöttünk!
Benne és neki köszönhetõen élünk. Nélküle
egyáltalán nem lennénk. 
- Ezt nem hiszem! Én soha, semmiféle mamát
nem láttam, tehát nyilvánvaló, hogy nincs is. 
- No, de néha, amikor csendben vagyunk, halljuk,
ahogy énekel, és azt is érezzük, ahogy simogatja
körülöttünk a világot. Tudod, én tényleg azt
hiszem, hogy az igazi élet még csak ezután vár
ránk.

(Ismeretlen szerzõ )
Beküldte: ifj. Fazekas László egyházközségi

képviselõ

A Mozgáskorlátozottak Solti Csoportja 2007.
június 30-án részt vett a Lakiteleki Népfõiskolán
rendezett Családi, Baráti és Sorstársak
találkozóján.
Az ökumenikus istentiszteletet kulturális mûsorok
követték. Fellépett többek között Sugár Anna,
Jonny, a Gördülõ Tánccsoport, a Kékszivárvány
Együttes (Fülöpszállás), a soltiak közül a SINOSZ,
illetve Cser Csilla (tangóharmonika) és vele
Fekete Attila (Nyárlõrinc), a Nosztalgia Egyveleg. 
Nagy sikert aratott a rendezvény sztárvendége
Nagy Bandó András, aki gondoskodott a jelen-
lévõk véget nem érõ kacagásáról. 
A színpadi mûsorok mellett:  fõzés a szabadban,
sátorozás, celladam szûrés, sportprogram,
vásárosok, zsákbamacska, büfé, étterem, fürdõ,
lovaglás, lövészet, könyvvásárlás gazdagította a
programot.  A rendezvényen részt vett dr. Domján
László agykontroll oktató is. 
Reméljük a július 14-én Kiskunhalason megren-
dezendõ találkozón még többen vesznek részt. 
Várjuk az újabb barátokat, támogatókat. 
Fövényes Zsuzsanna
Elérhetõség: Dávidné Erzsike vezetõ 
06-20/951-5776

NYITVA TARTÁS:
hétfõ - péntek 7.30 - 17.00 szombat 8.00 - 12.00

SZ & J LIKÕR KFT. 
KIS- ÉS NAGYKERESKEDÉS  

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

HÜSÍTÕ NYÁRI
ÁRAKKAL VÁRJUK!
HÛTÕKOCSI IS BÉRELHETÕ!
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RÉGI IDÕK FOTÓI
Solt várossá avatásának 10 éves jubileuma alkal-
mából rajz, illetve novella pályázatot hirdetett
Solt Város Önkormányzata általános- és
középiskolások számára "Az én városom" cím-
mel. 
Nagyon sok szép pályamunka érkezett. A Solti
Hírlap Szerkesztõségét külön örömmel tölti el,
hogy kedves diákrovat szerkesztõnk Joó Kinga
kiemelkedõ díjat nyert novellájával.
Gratulálunk neki és a többi pályázónak is. 

HAZAÉRTEM
Borzongatnak a gondolatok és
érzések elegyei, ha bárki vagy
éppen én mondom ki: Solt Város.
Felbecsülhetetlen értékû érzelmek
emléke, illata, hangja és színe
sokasodik elõttem, ha csak Soltra gondolok, ha
pedig tovább enged elmém, leragadok a város
szónál, nem is látom a mondat további szavát, sem
a szövegkörnyezetet, se eleje, se vége. S hogy ez a
sorozat tíz éve nap mint nap lejátszódik többsoron,
egyfajta rutinná nõtte ki magát bennem. Ugyanis itt
éltem tíz éve, és szerintem tíz év múlva is itt fogok,
itt van a családom, a barátaim, itt is maradnak.
Az útvonal haza ma is ugyanaz volt, mint mindig.
Le buszról, bicajra pattan (gyalog hat perccel több
lenne) és teker, teker a hepehupás, újabban földes
úton, ami alatt a munkások csatornáztak, s a
jövõben meg is javítják. Mióta nekem világ a világ,
itt lakom. Sorra tudom, ki hol lakik, kinek hogy
köszönjek, a házak színe, kutyák ugatása, a nyíló
virágok illata is mindig-mindig ugyanaz.
Erre jártam haza kisiskolás koromban is. Suliból ki,
bicajra pattant (gyalog öt perccel több) és tekert,
tekert az érintetlen, akkor még olyan tökéletes úton.
Verõfényes idõ volt a kora délutáni órákban, dzse-
kit sosem vettem föl, anya hányszor haragudott érte
… Õ mindig fázott, én meg soha. Most is így van.
Akkor is sorra tudtam ki hol lakik, azt is, hogy
köszönjek, ám az akkori kutyák zöme már nem él és
a most kint futkározó gyerekek zöme sem élt még
akkor. A virágok illata sokkal erõsebb, sokkal
finomabb volt. Akkoriban mintha többet sütött
volna a nap.
Egy kisgyereknek mindig mást jelent a vidék és a
napsütés is. A kisváros szele jobbára csavargásra
ösztönöz (egészséges gyermeki szabadságvágy
kiélése, melyre tökéletes a sok kis ismerõs útvonal)
a szülõ számára pedig megnyugvást ad, hogy a csel-
lengõt nem csapja el a villamos, és amúgy is csak a
mamához megy, a szomszéd utcába. Ám gyereknek
nem csak a mamáról szól az út. Az utca horizontján
látja a függetlenség villódzó fényét, mely annyira-
annyira csábító…
Így nekem is valami napsütötte, végtelennek tûnõ
szabadságot árnyalt be a perc, amikor tudatosult
bennem nyolcadikos korom nyara végén: el kell
hagynom a várost. El kellett hagynom új iskola, új
barátok, új tanulmányok miatt. Dacolva a gyerek-
korral azt hittem, majd én kollégista leszek és
kalocsai … ("mert kisvárosban nincsen annyi
lehetõség, ami meg van, az sosem jó." - áldott szép
kamaszévek észérvei ezek.) De hetek lassú,
hosszadalmas múlása, új barátok újsága megcáfolta
szégyellnivaló elképzelésem. Most már azt mon-
dom, inkább döcögök napi kilencven percet, mint-
hogy még az õsrégi barátságom megszakadjon, az
örökösen elcsépelt "távolság" magyarázatán, hiszen
a barát nem csak hétvégére van. Jöhetnek új bará-
tok, száz is, ezer is, (úgyis csak egy-kettõ marad
végül), de a régit nem feledtetheti el semennyi,
csupán társulhat mellé.
S ha útra kelek itthon, sorra köszönnek régi
ismerõsök, az öcsém osztálytársa, a szomszéd
barátnõje. Autóból int egy régi, ismerõs arc, míg
egy hang oldalról megkérdezi, hogy van anya vagy
a mama, s a választ is megvárja. "A te nagymamád
a Juli néni?" - s a pár perces csodálkozás után
feltörnek a régi testnevelésórák emlékei, melyeket
mindig olyan büszkén és kíváncsian hallgatok. A
boltban bátran kérek és kapok segítséget, presszók-
ban az elsõ tíz perc köszöntéssel telik. Aztán
egyeztetés következik az inkább mozgalmas, mint
izgalmas iskolahétrõl a barátokkal: tanakodás,
tanácskozás, kommentálás, viccelõdés - szeretet.
Az én városomban az én barátaimmal.
És az itthon … Bizonyos mértékig egyenlõ Solttal,
annak egy szeretetteljes magánszférája. Az út vezet
ide. A csatornázott, hepehupás, a régi, az állandó, az
örök. Ezen muszáj végigjönnöm mindennap, hogy
azt érezzem: hazaértem. És nem csak úgy értem
haza, hogy átléptem a küszöböt, és saját ágyamban
elheveredek. Egyszerûen a légkör nyújt teljes biz-
tonságot, amit kiskorom óta szagolok. Elrejt a világ
elõl, és a tarka hétköznapok bársonyába takargat, s
valami azt suttogja belülrõl: itthon vagyok, haza-
értem. Joó Kinga

Második alkalommal rendezték meg a Solti
Szentiván éji varázslatokat vízen és vízpar-
ton. A tavalyi mulatságon szép számmal
vettek részt a város lakosai, ezért az idei
évben még nagyobb örömmel készültek a
szervezõk a rendezvényre. A Vécsey Károly

Mûvelõdési Ház és Könyvtár és három civil
szervezet a Solti Polgárõr Egyesület, a Solti
Rendõrõrs és a Solti Önkéntes Tûzoltó
Egyesület mindent megtett, hogy egy
kellemes estét tölthessenek el a lakosok a

gyermek horgásztónál.
A tavalyi évhez hasonlóan ismét a Neomix
zenekar játsszotta a  talpalávalót. Az elsõ
koncertjük épp a Szentiván éji koncert volt
2006-ban, amit több fellépés is követett. A
zenekarban az elmúlt idõszakban azonban
tagcserék történtek, jelenlegi tagok:
Alberczky Sándor, ifj. Alberczky Sándor,
Bagó Soós Lajos, , Lengyel Árpád és Szalai
Vilmos. 
Szent Iván éjszakájához kapcsolódó mi-
sztériumok közül talán a máglyagyújtás a
legérdekesebb és leglátványosabb jelenség,
amelyre idén majd ezren voltak kíváncsiak.
A máglya mellett ének és gitárszó buzdított
ismét táncra. Látványosságokban gazdag
volt az éjszaka, hiszen a tûzgyújtás mellett
látványos tûzoltó bemutatót és egy fer-
geteges tûzzsonglõr produkciót láthattunk.
Idén is volt karaoke, majd a Neomix
zenekar dalaival ért véget a mulattság, de
jövõre ismét lesz Szentiván éj, misztéri-
umok éjszakája a gyermek horgásztónál.

Június 23. szombat

SZENTIVÁN ÉJI VARÁZSLATOK
VÍZEN ÉS VÍZPARTON

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

Az itt látható kép nem is nevezhetõ igazán réginek,
hiszen 26 évvel ezelõtt készült. A több mint 10
éven keresztül mûködõ Önkéntes Tûzoltó
Egyesületi Zenekar minden május 1-jén zenés
ébresztõvel köszöntötte a solti lakosokat. Egy ilyen
alkalommal készült róluk e felvétel. Szomorú, hogy
az itt látható 16 fõbõl már csak hárman élnek. Õk
hárman - ifj. és id. Molnár István és Dudás László -
kegyelettel emlékeznek egykori zenésztársaikra.

A zenekar tagjai:
Alsó sor: Végi Bálint, Füri Bálint, ifj. Molnár
István, Dudás László, Albert Bálint, Domján Bálint
Középsõ sor: Horváth Gábor, Molnár István,
Madaras László, Mucsi József, Szabó Gábor
Felsõ sor: Csepregi József, Árvai Miksa, Tamási
István, Végi István, Lencsés Gábor 

FELHÍVÁS
A Delikát8 ételízesítõvel, 

most 
8 KÖZTERÜLETI JÁTSZÓTÉR

egyikét lehet megnyerni.
Játszóterünk bõvítésére, esetleg más

településrészen új játszótér kiépítésére
nyílhat lehetõségünk.

Kérjük a Tisztelt Lakosokat, hogy a
nyereményjátékon nagyobb eséllyel

vehessünk részt, 
vonalkódjaikat gyûjtsékvonalkódjaikat gyûjtsék és azt a

Mûvelõdési Házban szíveskedjenekMûvelõdési Házban szíveskedjenek
leadni.leadni.

Május és augusztus hónapok között
minden hónapban van sorsolás.

IVÓ
(ELHANGZOTT IVÓ-NAP ELÕTT 

A NYUGDÍJAS KLUBBAN)  

NEM ÁDÁMÉ, NEM NOÉÉ,
DE IVÓ NEVÛ FÉRFIÉ
A DICSÕSÉG MANAPSÁG,
HOGY MINDEN HÖLGY GONDOL
REÁNK…

AMINT MI IS MÁRCIUSBAN,
ÕK E LEVELES MÁJUSBAN
ERÕSÍTENEK HITÜNKBEN:
HOGYHA SOK PÉNZ VAN
ZSEBÜNKBEN,

LEHETÜNK MÉG ERÕSEBB NEM
ADDIG, AMÍG AZT MONDJÁK: NEM!
ÁTVESZIK A KORMÁNYRUDAT,
MÉGIS ÕK LESZNEK AZ URAK;

KISEPRÛZNEK A KONYHÁBÓL,
S DRÁGA IVÓNK ITALÁBÓL
NEM IHATUNK TÖBBÉ SOHA -
SORSUNK ÍGY LESZ OLY MOSTOHA!...

SZENTÜNK, IVÓ, KÉRÜNK TÉGED,
NE ÉRJÜNK MEG ILYEN VÉGET,
INKÁBB MINDENT MEGÍGÉRÜNK
ASSZONYAINKNAK, S NEM FÉLÜNK

KIMONDANI: KÖLCSÖNÖSEN
GONDOLKODJUNK AZ ÉLETEN…
TELJESÜLJÖN A MEGHÍVÓ:
"MULASSON NÕ, FÉRFI S IVÓ!"

CSÕSZ JÓZSEF, 2007. 05. 16.
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KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSEK

Alapítványunk a 2006 évben is változatlanul az
Alapító Okiratban megjelölt tevékenységeket támo-
gatta.
Bevételünk: 559.924 Ft
Kiadásunk: 711.654,-Ft
Az elõzõ évhez viszonyítva bevételeink csökkentek
- magánszemélyek támogatása 20%-kal,
- gazdasági társaságoké 61%-kal,
- SZJA 1%-os felajánlás 21%-kal,
- önkormányzati támogatás 25%-kal lett kevesebb. 

Bevételek részletezése:
Dr. Bácsi Beáta 32.137,-Ft
Kiskun Kft. 51.000,-Ft
Polgármesteri Hivatal 150.000,-Ft
SZJA 1% 324.131,-Ft
Összesen 557.268,-Ft
OTP kamat 2.656,-Ft

Kiadások:
Színház látogatás 50.000,-Ft
Osztálykirándulások 341.337,-Ft
Nyári tábor 80.000,-Ft
Jó tanuló, jó sportoló 16.480,-Ft
JU-niális kupa 26.738,-Ft
Szavaló- és helyesírási verseny 15.000,-Ft
Vers- és mesemondó verseny 20.000,-Ft
Tenisz tábor 8.520,-Ft
Erdei iskola 50.000,-Ft
Kézmûves foglalkozások 75.000,-Ft
Szavalóverseny 10.000,-Ft
Nevezési díj 700,-Ft
OTP költség 17.879,-Ft
ÖSSZESEN 711.654,-Ft

Az alapítvány vállalkozást nem folytat, munka-
vagy szerzõdéses jogviszonyú alkalmazottja, tiszt-
ségviselõje nincs. 2007. május 23-án megtartott
közgyûlésen a jelentést az alapító tagok egy-
hangúlag elfogadták.

Szalainé Varga Júlia
kuratórium elnöke

Az egyesület 2006. évi bevétele összesen:
1.754.719- Ft, amibõl
- Támogatások:
- Önkormányzati támogatás                     1.000.000-
- pályázati támogatások                              320.000-
- APEH SZJA 1%                                   235.448-
- Saját bevételek (tagdíjak, versenyek)       197.400-
- Banki kamat                                         1.871-

Cél szerinti kiadások:
Az egyesület 2006. évi kiadása összesen:
2.324.230- Ft volt. Ezen belül: 
- Továbbadott támogatás 

(ifj. Fodor Tamás sakkoktatás)     241.500-
- Útiköltség térítés:               154.998-
- Terem és egyéb bérleti díj:   343.600-
- Kisértékû tárgyi eszközök: 436.074-

Ebbõl sporteszköz: 199.588-
- Sporteszközök, sportruházat: 60.313-
- Nagyértékû tárgyi eszköz (számítógép): 218.188-
- Posta, telefon, internet kts.: 166.166-
- Irodaszer, szakkönyv, nyomtatvány: 112.494-
- Szövetségi befizetések, nevezés díjak: 195.400-
- Igénybevett szolgáltatás:  231.400-
- Anyag költség: 38.044-
- Cél szerinti tevékenység egyéb költségei: 92.840-
- Közüzemi díjak: 4.838-
- Reprezentációs kts. (aug. 20.) 2.934-
- Adó, járulék befizetés APEH részére 5.000- 
- Bank költség: 20.441-

2006. évi  Pénzforgalmi eredmény:         - 569.511- Ft

2006. január 1.-én az egyesület nyitó pénzkészlete:
731.531- Ft, amibõl

Bankszámlán:                                      655.222-
Pénztárban készpénzben:                      76.309- Ft      

2006. december 31.-én az egyesület záró pénzkészlete:
162.020- Ft, amibõl        

Bankszámlán                                      88.792-          
Pénztárban készpénzben              73.228- Ft  

A közhasznúsági tevékenységrõl:
Az Egyesület, közhasznú szervezetként, a helyi
lakosság egészséges életmódra nevelését (a
sport segítségével), a fiatalok oktatását, közössé-
gi életre nevelését tûzte ki céljául. Ennek meg-
valósítása érdekében edzéseket tartunk,
táborokat, kirándulásokat szervezünk és
versenyeket, bemutatókat rendezünk, valamint a
tehetséges fiatalokat szervezett formában
versenyeztetjük. A tevékenységhez szükséges
munkát társadalmi munkában végezzük.
A mûködés során az alapszabályban és egyéb
jogszabályokban elõírt elnökségi ülést, köz-
gyûlést megtartottuk, valamint jelentési és elszá-
molási kötelezettségeinknek (Solti Önkor-
mányzat, APEH, OEP, KSH, pályázatok) eleget
tettünk. 
2006 évben négy pályázatot adott be az
egyesület, ezekbõl kettõ volt sikeres, ezekre
összesen 320 ezer forintot utaltak át, 220 ezret a
Wesselényi Miklós Sport Közalapítványtól, míg
Bács- Kiskun Megyei Sportszövetségek Tanácsa
100.000- Ft-tal támogatta az október 15-i orszá-
gos judo versenyt.
Az egyesület tájékoztatási kötelezettségének a
Solti Hírlap segítségével folyamatosan eleget
tett.
Az egyesület (Közgyûlésen szavazattal ren-
delkezõ) tagsága 36 fõ, sportolói tagsága: 130

fõ.
Edzések: Judoban, hetente háromszor tartunk
edzést, ezeken 105 fõ vesz részt rendszeresen,
ebbõl 70 fõ diák és 35 fõ felnõtt korú. Az
edzéseken komoly gondot jelent a saját
edzõterem hiánya, nem lehet minõségi munkát
végezni, valamint a szõnyegek állandó pakolása
sok idõt vesz el, és így a tatamik gyorsan tönkre-
mennek. 
2006-ban használatra megkaptuk az üresen álló
volt Mozit, de biztonsági okokból, csak az
elõteret használhatjuk közösségi helységnek, így
az edzésekkel kapcsolatos probléma nem oldó-
dott meg.
Sakkban 10 fõ, míg az erõsport szakosztályban
15 fõ sportol. 
Július végén - augusztus elején tartottuk a
sátortábort a Teleki Kastélynál. A 10 napos pro-
gramban 91 fõ vett részt, ahol az edzéseken
kívül úszásoktatás, foci, pingpong, túlélõ nap
szerepeltek a programban. 
Augusztus 20-án a Duna parti rendezvényen
részt vettünk, nagy sikere volt a judo bemutató-
nak, valamint a szkanderezésnek, a városi
ünnepségen kiosztott Solt Város Jó Sportolója
címet Szilágyi Brigitta, Madár Ádám és Komjáti
Krisztián judosok kapták meg.
2006 évben már tízedik alkalommal rendeztük
meg  az Aranykulcs Kupa Sakkversenyt felnõtt
és diák kategóriában, ami a Solti Tavaszi Napok
egyik rendezvénye.
2006. október 15-én Solton rendeztük meg a
judo Egyéni Országos Bajnokságot a Serdülõ B
korosztályú fiúk részére. Harmadszor ren-
deztünk országos versenyt, ahol 48 egyesület
170 versenyzõje küzdött az érmekért. 
A Magyar Judo Szövetségnél pályáztunk 2007.
évi országos verseny rendezésére, így 2007.
szeptember 29-én, Diák B Országos Bajnokság
döntõit rendezhetjük Solton.
2006. évi kiemelkedõ sport eredmények: 
Sakkozóink közül 2006-ban is ifj. Fodor Tamás
hozta az eredményeket. Tamás a korosztályos
Csapat Európa Bajnokságon a 18 éves Magyar
csapat tagjaként Csapat 5., míg a törökországi
Csapat Világbajnokságon a 16 évesek között
Csapat 4. A Magyar rapid Bajnokságban, a 16
évesek között, 1. helyet szerezte meg. 
Judoban, országos és hazai rendezésû
nemzetközi versenyekrõl, 4 arany-, 2 ezüst- és 7
bronzérmet hoztak haza fiataljaink az egyéni
versenyekrõl.
Az eredményeknek köszönhetõen a Solti AC
judo szakosztálya 43. lett a Magyar Judo
Szövetség 2006. évi rangsorában, az ország 158
judo egyesülete közül, ami visszaesés az elõzõ
évi eredmény után, de megfelel az egyesület
adottságainak.
Az Erõsport szakosztály kötélhúzásban több
helyen szerepelt és nyert az országban rendezett
meghívásos versenyeken, ismerik és hívják Õket
az ország minden részébe. 

Nitsch József, a Solti AC elnöke

A SOLTI VÉCSEYS DIÁKOKÉRT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓJA A
2006. GAZDASÁGI ÉVRÕL

A SOLTI ATLÉTIKAI CLUB 2006. ÉVRÕL SZÓLÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

Szeretnénk minden hónapban felsorolni,
feleleveníteni azokat a napokat, amelyekhez
valamilyen néphagyomány, népszokás
kötõdik. Ezek sokszor csak az ország egyes
vidékeire, egy-egy szûkebb népcsoportra
jellemzõek, s napjainkra el-eltûnõben van-
nak. Ezért gondolta a városszépítõ
egyesület, hogy fontos és idõszerû legalább
az ismeretük, számontartásuk. Így most
havonta felelevenítjük, felsoroljuk ezeket a
jeles napokat.

JÚNIUS 

Június 8.   Medárd napja
Idõjárásjósló nap. A közhiedelem szerint, ha
ezen a napon esik az esõ, akkor negyven
napig esni fog. 
Istvánffy Miklós deák költeménye, mely
1565-ben íródott, utal e hiedelemre.
Hogyha a fellegekbõl nem hullana olykor a

zápor,
akkor a nap sugarán egyre csak égne a föld,

Veszne a drága kalász a tüzes, vad nyári
hevektõl:

Így a paraszt essõt félve, remegve remél;
Várja Medárd napját: Megered majd fentrül

az áldás
és a kiszikkadt rét újra virul, felüdül.

Dúsan a sárga kalászt hogy kapja kaszája
elébe,

Földmûvelõ ajkán zendül esengve a dal.
Hozza ajándékát bõven, szentelve

Medárdnak
mindvalahányszor e nap víg örömére derül.

Június 10.   Margit napja
Vértanú Szent Margit ünnepe. A retek, a
káposzta és a len vetésének ideje. 

Június 13.   Páduai Szent Antal napja
Szent Antal a háziállatok patrónusa, az egy-
ház legfõbb "alamizsnás" mestere.
Kultuszát a ferencesek terjesztették el. Ezt a
napot dologtiltó napnak tartották. 

Június 24.   Szent Iván napja
A nyári napforduló ünnepe, a szertartásos
tûzgyújtás egyik jeles napja. A kultikus-
játékos célzattal gyújtott tûz az európai
népek közös hagyománya, mely a tûz
tisztító, gyógyító, termékenyítõ erejébe
vetett hitben gyökerezik.  

Június 29.   Péter-Pál napja
Szent Péter és Pál apostolok vértanúhalálá-
nak feltételezett napja. A köztudat e napot
az aratás kezdõ idõszakaként tartja számon.
Volt olyan település, ahol az aratók miséjére
a szerszámokat is elvitték a templom elé,
ahol aztán azok is az egyház áldásában
részesültek. 

JÚLIUS 

Július 2.   Sarlós Boldogasszony napja
A római katolikus egyház emlékezik meg
Szûz Máriának Keresztelõ Szent János édes-
anyjánál tett látogatásáról. Viszonylag kései
keletkezésû Mária-ünnep, a 14. században
vált általánossá. Boldogasszony a várandós
anyák, a szegények, a szükségben
szenvedõk és a halottak oltalmazója.
Hazánkban az aratás kezdõnapjaként tartják
számon. A nap elnevezése az aratás egykori
módjára utal, amikor a nõk még sarlóval
arattak. 

Az isteni Szûzanya indul hosszú útra,
Szent Erzsébet rokonának látogatására.

Siet drága terhével, isteni gyümölcsével,

Amerre megy, ahova lép, áldás derül fel,
Mert az ég jó Atya áldását osztogatja:

Gazdag termés, istenáldás virul nyomába. 
Július 20.   Illés napja

Évszázados megfigyelések szerint ezen a
napon, ill. e nap táján gyakoriak a viharok.
E napon munkatilalom volt, mert úgy gon-
dolták, hogy aki ilyenkor a mezõn dolgozik,
abba belecsaphat a villám, a termést pedig
elveri a jég. Egy monda szerint egy jómódú
gazda ezen a napon hordatta össze a
gabonáját. Vacsora idején a villám bele-
csapott a pajtába, s az porrá is égett.

Július 22.   Mária Magdolna napja
Az evangéliumi történet szerint a bûnös
életbõl megtért Mária Magdolna ünnepe.
Dús hajával Krisztus lábát törölgette, ezért
szokás volt a kislányok hajából egy keveset
levágni, hogy ez az õsi lányékesség még
hosszabbra nõjön. Idõjárásjósló hiedelem
kapcsolódik ehhez a naphoz: úgy hitték
esnie kell az esõnek, mert Mária Magdolna
siratja bûneit. 

Július 25.   Jakab napja
Szent Jakab az apostolok közül elsõként
szenvedett vértanúhalált. Õ a búcsújárók,
utasemberek, hajósok védõszentje. A
néphagyomány szerint Jakab napra kellett
learatni a zabot, mert ami kint marad az
elvész. A Jakab napi idõbõl jósoltak a
várható téli idõjárásra. Tápén a Jakab-napi
északi szélbõl hideg telet jósoltak. 

Július 26.   Anna napja
Szûz Mária édesanyjának ünnepe. Szent
Anna a gazdasszonyok, bányászok, szabók
valamint a járványos betegségben
szenvedõk, haldoklók egyik pártfogója.
Különösen tisztelt védõszentje volt a kato-
likus asszonyoknak, fõként a meddõ és ter-
hes és szülõ nõk fohászkodtak hozzá párt-
fogásért. Kultusza a középkorban a keddi
naphoz kötõdött. Több vidéken a meddõ
asszonyok a keddet megböjtölték. A Szent
Annának szentelt kedd sok helyen
évszázadok óta asszonyi dologtiltó napnak
számított. A hagyomány szerint Anna nap
szakad meg a virágos kender töve, ezért
ilyenkor kezdték a felszedését. 

Aratási szokások és hiedelmek
Július az aratás hónapja. A kenyérgabona
betakarításának sikerét számos hiedelemmel
és szokással igyekeztek biztosítani. A
munkát fohászkodással, imádsággal,
kalapemeléssel kezdték. Elszórt adatok van-
nak arra vonatkozóan, hogy milyen jelen-
tõséget tulajdonítottak az elsõ kévének.
Ebbõl a baromfinak adtak egészség- és ter-
mékenységvarázsló céllal. Betegségelhárító
szerepe is volt. Az aratókat elsõként meglá-
togató gazdát megkötözték, és csak akkor
engedték szabadon, ha borral vagy pénzzel
kiváltotta magát. A legtöbb hagyomány
azonban az aratás végéhez kapcsolódik. Egy
kis darabon talpon hagyták a gabonát, hogy
jövõre is biztosítva legyen a jó termés. Az
utolsó kévébõl készült az aratókoszorú.
Általában a földesúrnak készítették, de az
utolsó kalászokból egy kis csomót mindenki
hazavitt. Az aratókoszorú különféle formájú
és nagyságú lehetett: korona, csigaszerû,
koszorú alakú. Az aratókoszorút a mester-
gerendára akasztották, és vetéskor a koszo-
rúból kimorzsolt szemeket a vetõmag közé
keverték. A magának arató család nem ren-
dezett ünnepséget. Az aratóbálokat elsõsor-
ban az uradalmakban rendezték.

Városszépítõ Egyesület Solt

JELES NAPOK: JÚNIUS - JÚLIUS
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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

ÚJ ORVOSI ÜGYELETI
TELEFONSZÁM

78/564-219

HIRDESSEN A SOLTI
HÍRLAPBAN!

HÍVJA A 
20/915-8021 telefonszámot!

CHEN STÍLUSÚ XINYI HUNYUAN TAIJI QUAN
A Chen Taiji Quan az egyik legõsibb kínai harcmûvészeti stílus, melynek egészség-
megõrzõ és egészségjavító szerepe is jelentõs!
Iskolánk a hazánkban élõ, pekingi születésû Han Kuiyuan Mester szakmai irányítása
alatt mûködik, országszerte 16 iskolában.
Az edzéseken a pusztakezes és fegyveres formagyakorlatok mellett jelentõs szerepet
kapnak a chikung gyakorlatok és a páros lökõkéz technikák, melyek haladó szinten harci
értékekkel bírnak. 
Egészségmegõrzõ-fejlesztõ szerepe gerincproblémák, tartáshibák, emésztési gondok
esetén nyújt segítséget, ezenkívül nagy mértékben javítja  az állóképességet. 
A gyakorlati edzések elméleti oktatással is kiegészülnek. Az iskolák rendszeresen
szerveznek szemináriumokat és nyáron egy 1 hetes, közös edzõtáborozás segíti a tanu-
lókat  a fejlõdésben.
Az iskola lehetõséget nyújt bemutatókon illetve versenyeken való fellépésre is. 

A chen stílusú taiji gyakorlásának megkezdése nem igényel elõzetes harcmûvészeti
ismeretet! Solton edzések helye: Szeptemberig: Vécsey Könyvtár parkja
Szeptembertõl: Mûvelõdési Házban szerda: 18.00-20.00, vasárnap:18.00-20.00.
Az edzéseket vezeti:Molnár Gábor - Chen Taiji oktató 30/260-3065 www.chen-taichi.hu

Egy nóta, egy érzés, egy szárnyalás: ezt adta
mind Karthago a Requiemmel, ami egy erek-
lye lehet számunkra.
Egy rendkívül régi sláger, ami talán még
mindig könnyeket csal az emberek szemébe.
Valódi könnyeket, nem ál, és nem is játékból.
A '80-as években írodott, ami még ott motosz-
kál egy-egy ember lelkében.A dal, ami a vilá-
got körbejárta, különleges. A mi
dinasztiánkból nem sokan hallhatták, de
alapjában véve nekünk szól. Arról, hogy egy
fiú az életét adta a zenéért. Egy egyszerû
fehérvári rockkoncert, ahol a színpad kivilágít-
va, és "mennyei" fénycsóvák mindenütt. De a
figyelmetlenség akárhol akad, pontosan,
ahogy itt is.
Azt a fiút eltaposták. Nem szép így kimondani,
de így volt. Mint az elefántok a védtelen kis

jószágokat, amit itt is említ a szerzõ: elefánt-
dübörgés. Nem figyeltek egymásra, csak a
vad, ember feletti lét robajló szívekkel és
hangokkal. Leírhatatlan, hogy képes az ember
eltévedni a világban, hogy képes ölni... Pedig
ez nem szándékos volt, csak egyszerû óvatlan
baleset, ahol a mûvészlelkek eljutottak a
zenevilág "Mekkájába". Már akkor is
elhanyagolt és felelõtlen emberiség volt több-
ségben? Most is persze vannak kivételek, ami
akárhol, akármiben van.
De egy dolog nagyon fontos: vigyázzunk
egymásra! Mert ez csak egy pillanat volt, és
így is szenvedtek, mi lenne, ha minden elzül-
lene? De szerencsére az emlékezet örök, talán
még mindig gyújtanak egy-két gyertyát a fiú
"legendájára"...

Szabó Éva

Szomorú érzés tölti el szívem, hiszen bú-
csúznom kell. Három osztálytársam úgy dön-
tött, hogy el szeretnének menni másik iskolá-
ba. Átmennek a dunaföldvári hatosztályos
gimnáziumba. Átiratkoztak, és fel is vették
õket. Számukra ez nagy örömöt és egyszerre
fájdalmas búcsút jelentett. És nekünk is.
Mikor elmondták január közepén, attól a nap-
tól kezdve próbáltuk õket lebeszélni, de nem
jártunk sikerrel. Utána megbántuk mit is tet-
tünk, mert õk saját maguk irányítják életüket
és senkinek nem lehet beleszólása.
Majd évvégéig próbáltuk a kedvükben járni.
Nem oszályháborúztunk. Õk választották ki
az osztály programjait, az akadályversenyen
õk voltak  a csapatvezetõk. Aztán év végén a
bizonyítvány osztáskor az osztályfõnökünk

feltette nekik ismételten a kérdést, amit már
januárban is megkérdezett:
- Biztosak vagytok benne, hogy elmentek?-
Mindhárman sajnálatos módon biztosak
voltak elmenetelükben.
Egy este búcsúbulit tartottunk, ahol a rég
feledett osztályháborúskodás megkezdõdött.
Ezt nem jó szemmel nézték a házigazdák,
érthetõ módon.
Bánatosak lettek, hiszen az osztály fele
elment. Lehet, hogy soha többet nem látjuk
õket az osztályban, de a városban biztos, és
sikereikrõl is reméljük, hallhatunk még! 
Szomorúan búcsúzunk: Nánai Attilától,
Romsics Borbálától és Szilágyi Balázstól!

Szûcs Valéria

Naptárilag és - már jó ideje - az idõjárás szem-
pontjából is itt a nyár, csak "munkarendünk"
szerint kell még néhány napot várnunk a hõn
áhított szabadságra. Június elsõ napjai nekünk,
diákoknak a sokat emlegetett év végi hajrát
hozzák magukkal, amikor próbáljuk menteni a
menthetõt: egyes társaink egész éves
lustálkodásuk után azt hiszik, hogy most min-
dent helyrehozhatnak, de óriási tévedésükre
csak a pótvizsgán, vagy szeptemberben, új
osztálytársak között feleszmélve ébrednek rá.
Azonban a jobb tanulóknak sem Hawaii ez a
két hét: bizony, középiskolában szinte csoda,
ha valaki kitûnõ tanulmányi eredménnyel zárja
az évet, hiszen ehhez olyan teljesítmény szük-
séges, amit nem a köbön, hanem sokkal maga-
sabb hatványon tudnánk csak kifejezni; és
elérkezett az idõ, hogy utolsó erejükkel minél
több tárgyból szerezzenek, ha nem is hatost,
legalább ötöst.
Azt viszont nem értem, hogy miért nem
lehetne egy tanévben 180 helyett mondjuk csak
175 tanítási nap (egy hét mínusz)? Videózásra
és - Tóth Zoltán tanár úr szavaival élve -
"csendes zsolozsmázásra" otthon is adott a
lehetõség. Június 8-ig lehetne feleltetni a
kétesre állókat, lezárni a jegyeket és útravalóul
kiadni a gyönyörûen sikerült bizonyítványokat.
Ezután a fent említett, az iskolában végzett
tevékenységek helyett egy héttel hosszabb
ideig mindenki kevesebb kötöttséggel élhetne.
A hajnalba nyúló bulizás, számítógépezés vagy
tévénézés után akár délután 4-kor is köszön-
hetnénk jó reggelt, az oktatási intézményeket
messzirõl elkerülhetjük (kivéve persze, ha
valamelyik közelében lakunk), és magunk
dönthetnénk el, mivel ütjük el az idõt: ha
például filmnézéssel, mindenki saját ízlése
alapján választhatná ki a megtekintendõ
alkotást. Ugyanis közös "mozizás" esetén, ha
valaki nem bírja pl. a véres jeleneteket, az
ezekhez járuló hangoktól is érdemes
megkímélnie magát, nehogy barna foltok
keletkezzenek egyes ruhadarabjaiban.
A szabadidõ mostanában népszerû formája a
számítógép- és internet-használat, ezt egyre
többen otthonukban tehetik meg. Viszont még
mindig élnek olyan fiatalok, akik valamilyen
okból kifolyólag kénytelenek az e-
Magyarország-pontokat igénybe venni. De sok
településen meglehetõsen kevés a nyilvános
számítógép, a várakozók pedig hosszú
sorokban kígyóznak. Gyakran már-már közel-
harc folyik a masinákért, a furfangosabbak

igyekeznek átverni az említett helyen kevésbé
ismerõsöket, hogy a lassabb PC-khez kény-
szerítsék õket, sõt olyanok is elveszik a helyet
a valóban "rászorulóktól", akik rendelkeznek
saját net-elõfizetéssel. Ennek egyik oka a
hálózati játék, a szolgáltatást azonban nem erre
találták ki. Így rosszul járnak azok, akik
értelmesebb tevékenységet folytatnának,
például távoli rokonaikkal, barátaikkal tartanák
a kapcsolatot, vagy újakat keresnének.
Sokaknak örök dilemmát okoz a nyaralás
helyszínének kiválasztása. Még több ma-
gyarnak azonban ez egyszerû dolog: pénz
hiányában nem is kell ezen gondolkodniuk. Ne
higgyük tehát, hogy a gazdagok élete prob-
lémáktól mentes, sõt, nem ritka, hogy az
otthonmaradók vagy csak belföldön utazgatók
járnak legjobban. Nekik legalább nem kell fél-
niük attól, hogy valahol otthagyják õket:
egyszer valahogy úgyis haza tudnak menni, ha
másképp nem, gyalog. Én már sétáltam 10-15
kilométeres távokon. (Simán lehetett volna
busszal vagy vonattal is utazni, de nem rajtam
múlott...) Ilyenkor a csapból is a nyári tanácsok
folynak, tehát a változatosság kedvéért én is
szolgálnék néhánnyal. A napégés és a vízbe-
fulladás elleni védekezés legegyszerûbb
módja, hogy nem megyünk a napra és a vízbe.
Ha pedig az egész család megy, a ház bizton-
sága érdekében jól tesszük, ha a házat is
magunkkal visszük, és vigyázunk rá a pro-
gramok alatt is. (A szomszédokban sem lehet
teljesen megbízni, fõleg ha az egyik bér-
gyilkos...)
A vakáció vége felé eljön majd az az ünnep is,
amivel talán érdemes lenne óvatosabban bánni.
Biztosan kitaláltad: augusztus 20-ra gondolok.
Azt hiszem, a tavaly Budapesten történtek után
most jobban megfontolják az emberek, hogy a
helyszínen nézik-e végig a tûzijátékot, ha a
tévé is közvetíti. Õsszel arról folyt a vita, hogy
ki a felelõs a halállal és súlyos sérülésekkel
végzõdõ esetért, de igazából csak bûnbakot
kerestek. Az igazi felelõs egyrészt maga az
Idõjárás (megszemélyesítve), hogy ilyen vihart
küldött az országra; másrészt pedig azon hon-
fitársaink, akik nem nézték aznap este az
idõjárás-jelentést, így nem tudhattak elõre
arról, hogy éppen 21 óra körül fogja elérni a
fõvárost egy csúnya vihar. Napszúrástól, szal-
monellás fagyiktól, hétezer forintos romlott
lángosoktól és balesetektõl mentes kellemes
nyarat kívánok mindenkinek

Fekete Zsolt

Csizmadiáné Mihálovics Magdolna, a
dunaföldvári Beszédes József Szakiskola
tagozatvezetõje hívta fel figyelmünket
Höss Norbert és Mintál András solti
diákok nevére, akik az Országos
Közismereti Tanulmányi Versenyen 8.,
illetve 13. helyezést értek el, ahol összesen
1500 diák versengett.
Ezen apropóból kerestük fel a díjazot-
takat, akik közül Höss Norbert vállalko-
zott a riportra.

- Ki adta az ötletet és a kedvet a
történelemverseny nevezéséhez?
- Mindig is szerettem a történelmet, az
osztályfõnököm is tudta ezt, így õ nevezett
be.
- Hogyan készültél fel?
- Régi könyveimbõl átolvastam a XIX-XX.
századi egyetemes történelemrõl szóló
részeket.
- Hogyan zajlott a verseny?

- Volt egy iskolai selejtezõ, ahol továbbju-
tottam, utána Kaposváron volt a középdön-
tõ, ott negyedik helyezett lettem, majd beju-
tottam az országos döntõbe, melyet Gyõrben
rendeztek meg, ott lettem nyolcadik. Egy
pénteken volt a szóbeli része, és szombaton
az írásbeli, ez tételhúzásos volt.
- Mikor tudtad meg az eredményt, és
hogyan fogadtad?
- Ott kaptunk e két napban szállást, így még
aznap megtudtuk, ki is javították gyorsan.
Utólag visszagondolva lehettem volna jobb
is, ha több energiát fektetek a felkészülésbe.
- A jövõben is készülsz hasonló meg-
mérettetésre?
- Nem tudom még, de nem biztos, hiszen
jövõre  már szakmunkásvizsgázok.

Mindenesetre mi azért szívbõl gratulálunk,
és buzdítunk további ilyen szép ered-
ményekre!

Joó Kinga

Kedves Diáktársaim!

Örömmel jelentem, ezt is megértük.
Száznyolcvan, olykor kínkeserves, máskor
boldogtalan tanítási nap után is itt vagyunk, s ha
nem is virulunk, de élünk. Úgy gondolom idén is
sikerekben gazdag, templom egerének érzelmei-
vel átitatott tanév maradt a hátunk mögött, mit
krokodilkönnyekkel siratunk, s kívánunk a
süllyesztõbe százszor is, végül is.
Azonban az elválás mindig oly nehéz.
Kötelességemnek érzem a nevetekben az utolsó
kenet feladását, speciális módon, mert mi XXI.
századi gyerekek vagyunk.
Valami változás vihara vacillál lelkemben,
Ami tiltott vágyaimban akar kitörni oly régóta
már.
Kíváncsi lennék, miért váratott idáig...
Álmomban sem gondoltam volna, hogy eljön a
búcsú napja, s azt sem, hogy
Cirmos cicáim is szomorkodnak majd emiatt.
Ismerve magam, nehezen válok meg az ó
tanévtõl, s kezdek szeptemberben újba, S Te,
Ó, fáradt vándortársam, olvasd az elsõ betûket, s
a szó jelentésének tudatában kérlek, dõlj hátra
karosszékedben, s fel se kelj onnan szeptemberig,
és addig ne is kergess riasztó képzeteket a
gonoszról, az iskoláról.
Ámen.

Joó Kinga

A XX. SZÁZAD ELEFÁNTDÜBÖRGÉSE HOSSZÚ? FORRÓ? NYÁR!

T, ET, NET, ÜNET, SZÜNET!

A BÚCSÚ

SOLTI FIATALOK SIKERE ORSZÁGOS VERSENYEN
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KÉK DUNA OTTHON
“BOTRÁNYA”

A héten megjelent egy solti újságban,
hogy a gondozók megkárosították a gon-
dozottakat. Ezúton helyesbítenénk, hogy
nem a gondozókról szól a feljelentés,
hanem a GONDNOKOKRÓL.
Az intézetben nincs botrány! A gond-
nokokat a gyámügyi hivatal rendeli, a
gondozók pedig az intézet dolgozói. Az
intézményt, ez az ügy nem érinti.
Nem botrány, hanem munkanélküliség
várható az intézményben.
Az intézmény több évtizede ad munkát a
soltiaknak, még ha a hír másként is járja a
faluban, végleges mûködési engedéllyel
rendelkezik.
Erre 2008. január 1-tõl a kaskantyúi
intézethez csatolják, (akiknek nincs
végleges engedélyük) ezáltal telep-
helyként fogunk üzemelni. Az összevonás
által létszámleépítés várható. Azt még
nem tudni, hány embert érint a leépítés, de
biztosan nem keveset.

Intézeti dolgozók

A Solti FC nagy reményekkel vágott neki
a Megyei I. o. labdarúgó bajnokság 2006-
2007. évadjának. 
Az elvárás dobogós helyezés volt. E cél
elérése érdekében új játékosokat iga-
zoltunk: Jenei Pál, Nagy István, Abonyi
Levente, Fröhlich Rajmond, Unyi
Norbert, Ács Barna, Sallai József, Juhász
Tamás személyében. A játékosok közül
már többen játszottak Solton. Érmes
reményeinket erõsítette új edzõnk
Miskovicz Bálint személye. Új lendületet,
új stílust adott a csapatnak.
A bajnokság elsõ 5. fordulója
gyõzelmekkel, vereséggel, döntetlennel
vegyesre sikeredett. A 10. fordulóig a
folytatás ugyanaz volt, de továbbra is tar-
tottuk a 3. helyet. Tovább reménykedtünk,
hátha sikerül a dobogós helyezés. Ezután
jött egy csodálatos hajrá. A 13. fordulóban
átvettük a vezetést és az elsõ helyen zártuk
az õszi szezont.
Az õsz folyamán azonban volt három

fontos mérkõzése a csapatnak a Magyar
Kupában, melyeket megnyert. De ekkor
még ennek nem tulajdonítottunk jelen-
tõséget, hiszen "kötelezõ gyõzelemnek"
tulajdonítottuk. 
A téli felkészülésnek nagy jelentõsége
volt, hiszen õszi bajnokok voltunk. Azt is
tudtuk, hogy erõsíteni kell a csapatot.
Ezért Kirchner Ferencet és Frei Mártont.
(Kirchner Ferenc a tavaszi szezonban 13
gólt lõtt, ha õsztõl itt játszik, megyei
gólkirály!)
A tavaszi rajt szinte tökéletesre sikerült.
Már 9 ponttal vezettük a tabellát. Ekkor
következett egy fontos mérkõzés a
Magyar Kupában Kiskõrös ellen, melyet
1:0 arányban megnyertünk. Ha a
következõ mérkõzést is megnyerjük a
kupában, akkor az országos fõtáblára jut a
csapat. Igen, ez rendben is van, de a
bajnokságban nagyon fontos mérkõzések
következtek. Fogja-e bírni erõvel a csapat?
Lesz-e elég lelki erõ, hogy ezt végig-

csinálja kitartással, hittel, akarattal,
lelkesedéssel? Ezek a kérdések foglalkoz-
tattak, a csapat iránti bizalom adott
reményt.
Azt tudtuk, hogy vereség nélkül lehetetlen
végigküzdeni egy bajnokságot. Ez be is
következette Tiszakécske ellen, de a
következõ mérkõzésen már újabb nagy-
arányú gyõzelmet arattunk és 11. ponttal
vezettük a bajnokságot. Közben egy
fontos, de nehéz gyõzelmet arattunk a
Magyar Kupában, és ezzel feljutottunk az
országos fõtáblára.
Következett a bajnokság hajrája. Minden
egyes mérkõzésnek nagy jelentõsége volt,
hiszen már nem a harmadik vagy második
hely megszerzése volt a cél. Úgy éreztük,
ekkora lehetõséget nem szabad veszni
hagyni.
Bugac ellen sima gyõzelem, ezzel bek-
erültünk a Bács-megyei kupa döntõjébe.
Hét végén Harta ellen bajnoki mérkõzésen
vettünk részt. Nem sikerült, pedig a dön-
tetlennek is örültünk volna. Most jön
Izsák. Sikerült 4:1-re nyernünk.
Számolunk: ha Kiskõröst megverjük, mint
a Magyar Kupában, akkor már megvan a
bajnoki cím. De vajon sikerül-e még
egyszer nyerni ellenük? Nem sikerült. A
következõ ellenfél Kiskunmajsa, de már

hazai pályán. SIKERÜLT! 4:0-ra nyertünk
és ezzel a Solti FC történetének legjelen-
tõsebb sikerét érte el. Megvan a Megyei I.
o. labdarúgó Bajnokság elsõ solti
aranyérme.
Most viszont egy nagyon nehéz mérkõzés
következett Tiszakécske ellen. A bajnok-
ságban nem sikerült ellenük nyerni, de
most a kupagyõzelem a tét.
Már az elsõ félidõ elején Kirchner Ferenc
gyönyörû fejese után 1:0-ra vezettünk. A
második félidõ 35. percében Tóth Andrást
kiállították, a Kécske ezután nem sokkal
kiegyenlített. A mérkõzésen az eredmény
nem változott. Következtek a tizenegyes
rúgások. Tüskés Gábor nagyszerû
védésének köszönhetõen 4:1-re nyertünk.
Így Soltra került a kupaarany is. A solti
labdarúgás újabb sikere, hiszen még kupát
a Solti FC több mint 80 éves történetében
még soha nem sikerült nyerni. 
Köszönjük a játékosoknak, köszönjük az
edzõnek és köszönjük mindenkinek, aki itt
dolgozott, segített és tett valamit azért,
hogy Solt város történetének legnagyobb
futball sikerét elérhessük.
A bajnok és kupagyõztes csapat tagjai:
Tüskés Gábor, Duzmath József, Fekete
Nándor, Nagy István, Abonyi Levente,
Unyi Norbert, Kirchner Ferenc, Turcsik
Balázs, Orosz István, Fröhlich Rajmund,
Sallai József, Dávid József, Kiss Tamás,
Frei Márton, Marosvölgyi Attila, Tóth
András, Herczeg Lajos, Ruppert Gábor,
Balázsi Tamás. Edzõ: Miskovicz Bálint. 
Solti FC elnöksége: Szabó Sándor elnök,
Kerti István elnökhelyettes, Vitek József
titkár, Kalmár Pál tag, Németh István tag.
Ellenõrzõ Bizottság elnöke: Jónás Zoltán.

Szabó Sándor 
Solti FC elnöke

Egyesületi élet:
Április végén vacsorával ünnepeltük az
egyesület hivatalos megalakulásának 10.
évfordulóját, ahol tisztségviselõk,
sportolók, szülõk és az egyesület támo-
gatói emlékeztünk az eredményekben,
eseményekben és sportsikerekben gazdag
idõszakról. Ezúton is köszönjük minden-
kinek az elmúlt években nyújtott segít-
séget és támogatást.

Judo:

Baja, május 19. Serdülõ "B"
Diákolimpia, Junior "B" Diákolimpia
országos döntõk
Május 20. Serdülõ és Ifjúsági
Nemzetközi Verseny
Ezen a hétvégén Baja volt a judo fõvárosa
Magyarországon. Szombaton a 2007. évi
judo diákolimpiai versenysorozat utolsó
országos döntõit rendezték, míg vasárnap
nemzetközi versenyre került sor, ahol a
magyarokon kívül horvátországi, romániai
és szerbiai versenyzõk küzdöttek az
érmekért. Szombaton Szabó Sándor (-44
kg) képviselte az egyesületet és iskoláját
(Vécsey K. Ált. Isk.) az idõsebbek között,
mert õ diák A korcsoportú, míg vasárnap
Madár Ádám (-73 kg) a serdülõk között
indult. Izgalmas meccseket vívtak ellen-
feleikkel, sajnos a döntõt mindketten
elveszítették, így ezüstérmesek lettek, ami
várakozáson felüli jó eredmény és gra-

tulálunk hozzá. 

Sakk: 
Közelmúltban érkezett a hír, hogy ifj.
Fodor Tamás meghívást kapott a 16 éves
korcsoportos magyar válogatottba, amely
részt vesz a szingapúri korosztályos
Csapat Világbajnokságon.
A verseny augusztus 3-15-ig tart és Tomi
az elsõ vagy a második táblása lesz a
válogatottnak.
A versenyrõl a Solti Hírlapban részletesen
beszámolunk.

Nitsch József
Solti AC elnöke

SOLTI ATLÉTIKAI CLUB HÍREI Tisztelt Olvasók! 
Az elmúlt idõben egyre többen keresték fel
írásaikkal a Solti Hírlap szerkesztõségét,
hogy panaszuknak, felháborodásuknak,
egyéb mondanivalójuknak  az újság hasáb-
jain keresztül adjanak hangot.
A Solti Hírlap Szerkesztõsége korábban és
a jövõben is a leghitelesebb tájékoztatásra
törekszik, természetesen vállalva a
keményebb hangvételû levelek tartalmát
is. Ezért fontosnak tartjuk, hogy az ilyen
jellegû hozzászólások esetében is minden
esetben névvel és címmel ellátva küldjék
azt be a szerkesztõségnek, mely kontrollál-
ható is. Csak és kizárólagosan ebben az
esetben vállalja a Szerkesztõség a megje-
lentetést.
Megértésüket köszönjük.

Solti Hírlap Szerkesztõsége nevében
Szamek Zsolt
fõszerkesztõ
20/915-8021

MI ESZTÉTIKUSAN, 
JÓ MINÕSÉGBEN

MEGSZERKESZTJÜK
HIRDETÉSÉT. 

HIRDESSEN A SOLTI HÍRLAPBAN!
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