
A hagyományoknak megfelelõen
ebben az évben is három egymást
követõ napon tartott közmeghall-
gatást a képviselõ-testület, január
31-én Kissolton, február 1-jén Solt
belterületen, és február 2-án Petõfi-
telepen.
A polgármester tájékoztatójában
elmondta:
Solt Város Önkormányzata 2004.
évi önkormányzati gazdálkodását a
kiegyensúlyozottság, az intéz-
mények zökkenõmentes mûködte-

tése jellemezte. Az önkormányzati törvényben elõírt kötelezõ
feladatok ellátását a képviselõ-testület minden esetben biztosí-
totta és ezek prioritást nyertek egyéb feladatok megvalósítása
elõtt. Az önkormányzat 2004. évi bevételeinek összege
1.150.048 E forint, kiadásainak összege 1.145.243 E forint
volt. Az önkormányzatnak 31 M forint beruházási hitele és 5
M forint folyószámla hitele volt az év végén.
Az önkormányzat 2004. évi költségvetésében saját
bevételeibõl jelentõs összeggel finanszírozta intézményeit,
mivel az állami normatíva nem volt elegendõ mûködtetésükre.
Vécsey Károly Általános Iskola : 43 M, II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola és Óvoda: 20,5 M, Mesevár Óvoda: 45 M,
Vécsey Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár: 19 M,
Városüzemeltetési Intézmény: 77 M Ft-ba került még az
önkormányzatnak. A civil szervezetek, egyesületek az önkor-
mányzat által több mint 7 M forint összegû támogatásban
részesültek.
Az önkormányzat 14,5 M forint összegû állami támogatást

kapott pályakezdõ, közhasznú- és közcélú foglalkoztatásra. A
foglalkoztatott személyek száma 23 fõ.
2004. évben Solt Város Önkormányzat beruházásra 224.957 E
forintot, felújításra 5.163 E forintot, a Víz- és Szennyvíztisztító
Mû, mint az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési
szerve 12.234 E forintot fordított beruházásokra.
2004. év legjelentõsebb beruházása a Járáspuszta és Tételhegy
ivóvízellátása. A Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács 70
M forint, a Bács-Kiskun Megyei Területfejlesztési Tanács 4 M
forint támogatásával gyakorlatilag elkészült 99 %-ban a kül-
területi lakott helyeket ellátó ivóvízvezeték. Az önkormányzat
saját erõbõl 41 M forint összeget tett hozzá a beruházás meg-
valósításához. Az ivóvíz-hálózat kiépítéséhez a járáspusztai
ingatlantulajdonosok is hozzájárultak, ingatlanonként 40 E
forint összegû érdekeltségi hozzájárulással. 75 család jutott
egészséges ivóvízhez. 
A Mesevár Óvoda felújítására az önkormányzat 5.163 E forint
összegben fûtéskorszerûsítést, utólagos falszigetelést és
részbeni nyílászáró cserét végeztetett el. 
Ugyancsak a területfejlesztési tanácstól még útépítésre 10 M
forint összegû támogatást kapott. A kapott támogatás 3 utca
építését teszi lehetõvé. A Madách és Kinizsi utcákban elkészült
a tervezett útalap, a Csalogány utcában az útburkolat 2005.
évben épülhet meg.
2004. évben 25.418 E forint összeget fizetett ki útépítésre, mert
a korábbi években megépített útburkolatok kifizetése áthúzó-
dott 2004. évre. 2005-ben az útépítések jelentõs része elmarad,
mert a csatornaberuházás miatt nem célszerû a munkák befe-
jezése elõtt felújítani azt az utat, amit késõbb a hálózat-
építéshez feltörnek.
Solt Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 2004. tavaszán
döntött a tulajdonában lévõ Homokbánya és hozzá kapcso-
lódóan a tartalék területek eladásáról. A vételár összesen 60 M
forint + ÁFA összeg volt, melybõl a szerzõdés aláírásakor 35
M forint + ÁFA összeget a vevõ eladónak megfizetett, a fenn-
maradó 25 M forint + ÁFA összeget legkésõbb 2006. szeptem-
ber 30. napjáig kell teljesítenie.
Az elsõ és legjelentõsebb kifizetés a Sportöltözõ folyamatban
lévõ megépítésére 10,7 M forint, 
országos közutat tehermentesítõ út tervére 5 M forint, 

az Izsáki hulladéklerakónak felhalmozási célú pénzeszköz
átadás 2,8 M forint, 
a központban lévõ Kopolya-tó kotrására 2,5 M forint,
a Református egyház tulajdonában lévõ temetõben, esõbeálló

építéséhez 2,5 M forint, 
a köztemetõ kialakítása miatt az önkormányzat a Csillag
utcában ingatlant vásárolt 1,5 M forint összegért, 
a Kissolti településrészen az ABC elõtt parkoló kialakítása 700
E forintért. 
Ezen kívül az önkormányzat 1,1 M forint összegben készített
tervet a Nagymajori úton forgalomirányító lámpa elhe-
lyezésére,
szennyvíz-csatorna építés III. ütemére 1,3 M forint, 
az 52. számú út melletti tervezett kerékpárút tervére közel 100
E forint, 
a Polgármesteri Hivatal telefonközpontjának megvásárlása 0,5
M forint, mivel eddig bérelte a hivatal az Emitel Rt-tõl,
valamint internetes számítógép rendszer fejlesztésére több
mint 1,5 M forint.
Solt, Dunaegyháza és Dunatetétlen települések
együttmûködési megállapodást kötöttek 2003. április 15-én
szennyvízelvezetés beruházás tárgyában. A megállapodás
szerint a három település egy agglomerációt alkot, a beruházást
közösen valósítják meg. A szûk pénzügyi keret 862.930 E
forint támogatási keret odaítélését, illetve javaslatát tette
lehetõvé. Ehhez három év alatt lehet hozzájutni a következõ
ütemezés szerint: 2005. évben 75 M Ft, 2006. évben 398 M Ft,
2007. évben 390 M Ft.
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ködteti (szinte az egész országot behálózzák különbözõ típusú iskolái)
helyi tagozatvezetõvel. Intézményünkben a tagozatot Sánta Edit
vezeti.
A ténybõl, hogy kisvárosunkban gimnáziumi oktatás van, elsõsorban
az itt végzõ hallgatók profitálják a legtöbbet. Csak egyet említek:
újabb esélyt szereznek ahhoz, hogy a munkaerõpiacon versenyképe-
sek legyenek. Egyre több munkahely kívánalomként írja elõ az
érettségi vizsga meglétét. A három érettségizett évfolyam hallgatói
közül többen nyertek felvételt a felsõoktatásba. Az idei tanévtõl szak-
maorientált profillal bõvült az esti képzés: érettségire épülõ gazdasá-
gi informatikus szakképzettséget szerezhetnek az ide jelentkezõk 2 év
alatt. A nálunk érettségizettek is örömmel éltek az új helyi továbbta
nulási lehetõséggel. Az induló képzést 18 fõ kezdte meg. Az elsõ
évfolyamon a következõ tantárgyakat tanulják: pénzügyi ismeretek,
számvitel, közgazdasági ismeretek, angol nyelv, informatika, gaz-
dasági jog, élet és pályatervezés, statisztika. 
S hogy miért jó ez nekünk is? Jó a városnak, hisz a hallgatók harma-
da helyi illetõségû. Ne felejtsük Széchenyi híres mondását: "Egy

nemzet ereje a kimûvelt emberfõk sokaságában rejlik." Jó az iskolá-
nak: nem lebecsülendõ bevételhez jut, amit visszafordítunk saját
intézményünk mûködtetésére. A 2004/2005. tanév elsõ félévi bérleti
díjából egy egész tanterem teljes bútorzatát ki tudtuk cserélni.
Vásároltunk még belõle számítógépasztalt, szekrényt. És amit még
ennek a jól mûködõ kapcsolatnak köszönhetünk: iskolánk egyik
legfõbb büszkesége, a számítástechnika termünk.  A téli szünet alatt a
KHT finanszírozásában 19 darab új gépet szereltek be szaktanter-
münkbe minden tartozékkal és kiegészítõkkel. (scanner, nyomtató…)
S a nyereség részünkrõl, hogy tanulóink is ezeken a minden igényt
kielégítõ gépeken sajátíthatják el a napjainkban egyre nehezebben
nélkülözhetõ számítástechnika alapjait. A KHT minden tanévben
hozzájárul a szaktárgyak oktatásához szükséges eszközök beszer-
zéséhez is. Az együttmûködésnek köszönhetõen az idén kaptunk egy
síkképernyõs televíziót DVD és videó lejátszóval, valamint egy jó
minõségû magnetofont. Öröm volt látni a gyerekek meglepetéstõl
ragyogó arcát, amikor elõször pillantották meg az újonnan felszerelt
termet. A Solti Hírlap hasábjain keresztül újra megköszönöm
nevelõtestületünk és diákjaink nevében a SZILTOP KHT  vezetõinek,
Topolay Eleknek és Szilasi Györgynek, valamint a szabadszállási
körzet igazgatójának és helyettesének Szász Gábornak és Debreceni
Sándornak ezt a nagyléptékû fejlesztést. Köszönjük továbbá Solt
város Polgármesterének, hogy támogatta  elképzeléseinket az esti
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iskolánkban
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s ikeresnek
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E n n e k
keretében a kissolti iskolában elsõ ízben kiépült egy igazi nyelvi labo-
ratórium. Fõbb jellemzõi: 16 fõs, központi vezérlésû, nemcsak cso-
portos és közös munkamódszerekre alkalmas, hanem páros munkára
is! Legfõbb elõnye: ha a munkaformák megszervezésével jól
sáfárkodik a nyelvtanár, megsokszorozódik az aktív kommunikáció-
val töltött idõ a tanítási órákon. Oldja a nyelvi gátlást, a tanulók
merészebben szólalnak meg idegen nyelven. 
Segítjük-e a gépi eszközökkel gyermekeink egyéni és közös
boldogulását? Reméljük, igen. Hisz a világ, amelybe beleszülettek és
felnõtt világukat leélik majd - technokrata. Elkerülni azt, nincs
eshetõségük. A gépi világ áldásos használatát meg kell nekik tanítani.
Azonban a legfontosabbat a szülõi háznak és az iskolának sem szabad
elfelejteni: mai felgyorsult életünkben egyes elvont fõnevek lassan
elhalványuló tartalmát vissza kell adni, igazi jelentéssel feltölteni. A
következõket nem szabad hagyni feledésbe merülni: együttérzés,
segítõkészség, jószándék, egymásra figyelés, a közhellyé koptatott
tolerancia, türelem… Jónás Zoltánné igazgató
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A képviselõ-testület Solt belterületének
csatornázási költségelõirányzatát 1.725.860 E
forintban állapította meg, fogadta el. Az 50 %-
os állami támogatásra a 862.930 E forint saját
erõt biztosítja a következõk szerint: lakossági
hozzájárulással, önkormányzati önerõvel és
hitel felvételével, pályázati pénzeszközök
bevonásával. Solt Város Önkormányzata a
lakossági hozzájárulást víziközmû társulati
hitel keretében biztosítja, melynek fedezetét
az önkormányzat vállalja. A hitel futamideje
15 év. 
Városunkban több mint 2200 db szennyvíz-
csatorna bekötés várható. Kérte a lakosság
türelmét és megértését a beruházás
elkezdésétõl a végleges befejezéséig, mivel a
közlekedés erre az idõszakra az érintett
területeken nehezebb lesz. 
A szelektív hulladékok gyûjtésére a társult
önkormányzatok pályáztak, Solt város 2,1M
forintot nyert 7 db gyûjtõsziget elhelyezésére.
A gyûjtõszigeteken papír-, PET-palack- és
üveggyûjtõ konténerek kerülnek kihelyezésre.
Ugyancsak pályázatot adtak be a társult
önkormányzatok hulladékszállító jármû
megvásárlására.
Víz- és Szennyvíztisztító Mû legjelentõsebb
beruházásai (áfa nélkül): meglévõ víztisztító
rekonstrukciója, korszerûsítése, átalakítása -
kapacitás növeléssel, szabályozott fer-
tõtlenítéssel 3.399.602,-Ft, vízmûkút
felújítása 3.000.000,-Ft, felújítások (villamos
kábelrendszer, szivattyúk, villanymotorok)
882.910,-Ft, mûszerek, irodai gépek 210.500,-
Ft, folyamatirányító rendszer korszerûsítés,
bõvítés  3.400.000,-Ft,  új víztisztító tervezése
450.000,-Ft.
2005. évi költségvetés tervezése során kiemelt
figyelemmel lesz a közlekedést érintõ várható
fejlesztésekre és ehhez igazítja az az önkor-
mányzati elképzeléseit. Mindenki elõtt ismert,
hogy megkezdõdött a dunaújvárosi híd
építése, melynek várható befejezési határideje
2006. év. Nyilvánvaló, hogy a hídhoz ki kell
alakítani az odavezetõ utakat, amelyek még
pontosan nem tisztázottak. A híd
megépítésével együtt elkészül a Dunavecse,
Apostag kikerülõ szakasz is. Az állami
közútkezelõ egyelõre csak az 51. és 52. számú
utak további korszerûsítését tervezi. Az 51.
számú fõút a tervek szerint még ez évben
elkészül a belterületi iskolától az ATEV Rt-ig
terjedõ szakaszon. A korszerûsítési munka
hasonló lesz, mint ami már 2003. évben
elkészült. Az 52. számú fõút korszerûsítési
tervei is elkészültek az 53-as úttól a körforgal-
mi csomópontig, jelenleg az építési engedély
kiadása van folyamatban. Ezen a szakaszon
kiépülnek a még hiányzó buszleállók, a burko-
lat szélesítve lesz, új közvilágítás és 3
gyalogátkelõhely is létesül (Nagy L., Bartók
B. és Csárda utca). A beruházás meg-
valósításának idõpontja még nem ismert.
Az 52. számú út és a Nagymajori úti
csomópontba az önkormányzat jelzõlámpás
gyalogátkelõhelyet kíván létesíteni. A terv
szerint a gyalogátkelõhely más helyre kerül, a
buszmegállót is át kell építeni a járdakapcso-
lattal és közvilágítással együtt. Ezzel egyide-
jûleg parkolót is tervezünk az ABC mellé.
Becsült értéke 8-10 M forintra tehetõ. 
Most lehetõség nyílt nem az önkormányzat
beruházásaként a Sákor-csatorna és a hozzá
csatlakozó két tó, a Kopolya-déli rész és a
Tizes-tó (óvoda alatt) rendbetételére. Ebben
segített a Megyei Önkormányzat és a
Vízgazdálkodási Társulat (Dunavecse).
Remélhetõleg, a munkát május-júniusra be is
tudják fejezni. Ennek költségvetése mintegy
120 M forint. Az összes belterületi tó rend-
betételét 260 M forintra becsülik.
Tervezi az önkormányzat a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola és Óvoda intézmény
felújítását is. Tervezi többek között a fûtés
átalakítását, a "sóhajok" hídjának tetõ alá
helyezését, hogy a beázások megszûnjenek,
valamint az út túloldalán a régi iskola
épületének felújítását is. A felújítási munkák

tervezett költsége 71 M forint. 
Az Aranykulcs téren befejezõdött a szolgál-
tatóház építése, kialakításra került a parkoló
is, összhangban az 51. számú út kor-
szerûsítésével. A képviselõ-testület önálló
napirend keretében úgy határozott, hogy a
településrendezési terv módosítása mellett
dönt. Ezzel egyidõben a településközpontra
vonatkozóan (Aranykulcs és Béke tér, továbbá
ezek közvetlen környezete) részletes szabá-
lyozási tervet készít az érintett ingatlanok
beépítésére. Az elõkészítõ munkálatok 2005.
évben megkezdhetõk. 
2004. évben az önkormányzat rendeletében a
magánszemélyek kommunális adójának évi
mértéke  3.000,-Ft volt. A rendelet  adóked-
vezményben részesít  bizonyos szociálisan
rászorult tulajdonosokat. Így a tavalyi évben
8.114.933,-Ft kommunális adóbevétele
keletkezett az önkormányzatnak, úgy hogy a
rendelet szerint 2.204 ezer forint támogatást
vettek igénybe az adóalanyok.
A gépjármûvek súlyadójából 64.767.205,-Ft
adóbevétel realizálódott az elmúlt évben. 
Solt város illetékességi területén adóköteles az
állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vál-
lalkozási tevékenység. Az iparûzési adó évi
mértékét a képviselõ-testület 2001. évtõl nem
változtatta, azóta az adóalap  1,5 %-a volt a
Solton székhellyel, telephellyel rendelkezõ
vállalkozásoknak.
2004. évben az iparûzési adóból 95.048.636,-
Ft bevétele keletkezett az önkormányzatnak. 
A képviselõ-testület 2004 decemberi ülésén
újra megtárgyalta a helyi adók mértékét a
törvényi szabályozásokra figyelemmel. A
testületi ülésen olyan döntés született, hogy a
magánszemélyek kommunális adójának
mértéke 5.000.- Ft-ra, a helyi iparûzési adó
mértéke 1,8 %-ra emelkedik 2005 évben.
Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy a
helyi adóbevételek teljes egészében a
településen maradnak. Az önkormányzatnak
szinte kizárólag ezen bevételei vannak, ame-
lyekkel gazdálkodhat. 
Ezeket a bevételeket a település fejlesztési cél-
jaira, kommunális beruházásokra (szennyvíz-
csatorna beruházás, utak építése, javítása),
valamint környezetvédelmi feladatokra
fordítjuk. Az intézmények (iskolák, óvodák,
könyvtár) fenntartását a központi költségvetés
az állami normatívák keretén belül teljes
egészében nem finanszírozza, az önkor-
mányzatnak további pénzeszközöket kell
fordítania a mûködtetésükre. 
Solt városban a foglalkoztatottak életkoruk
szerint eltérõ mértékben vannak jelen a
munkaerõ piacon.
Leginkább a 30-39 évesekkel, majd a 40-49
évesekkel találkozhatunk.
A 49-59 éves korosztály foglakoztatási aránya
alacsony, de a legfiatalabb (15-29 év)
munkavállalók aránya az azonos korosztályon
belül a legalacsonyabb.
A segélyezési rendszer alapjait a szociális
törvény, a gyermekvédelmi törvény és Solt
Város Önkormányzat Képviselõ-testületének
helyi rendelete alkotják.
A szociális segélyek formáit tekintve lehetnek
pénzbeli és természetben nyújtott ellátások,
melyek irányulhatnak a jogosultak
jövedelmének kiegészítésére, pótlására, illetve
átmeneti nehézségek enyhítésére.
A jelenleg hatályos pénzbeli ellátások típusai
az idõskorúak járadéka, a rendszeres szociális
segély, a lakásfenntartási támogatás, az
ápolási díj, az átmeneti segély, a temetési
segély, a rendszeres gyermekvédelmi támo-
gatás, a rendkívüli gyermekvédelmi támo-
gatás, és a  mozgáskorlátozottak támogatása.
Természetben nyújtható ellátások típusai, a
köztemetés, a közgyógyellátás, egészségügyi
szolgáltatásra való jogosultság és a
mozgáskorlátozottak támogatása.
Az önkormányzat 2004 évben szociális segé-
lyezésre 76 M forintot fordított, melybõl az
önkormányzati saját erõ összege 16 M forint
volt.

Az önkormányzat karácsonyra a költ-
ségvetésébõl a szociális keret terhére egyszeri
támogatást nyújtott a hátrányos helyzetû gyer-
mekek megsegítésére. Ebben a támogatásban
részesült 67 család.
A téli idõszakban a rászorult családokat tûzifa
támogatásban részesítettük.
A városban a családok közel egy harmada
érintett a segélyezésben.
A második közforgalmú gyógyszertár
létesítésével kapcsolatban tájékoztatta a
lakosságot, hogy az Országos
Tisztifõgyógyszerész az ügyészi óvás hatására
visszavonta azon határozatát, melyben elutasí-
totta az újabb gyógyszertár létesítése iránti
kérelmet. A visszavonó határozat azonban
nem emelkedett jogerõre, mivel a Fõvárosi
Bírósághoz kereset benyújtására került sor a
határozat ellen. A bírósági tárgyalás folyamat-
ban van.

Jelenleg a 2005. évi költ-
ségvetés tervezése folya-
matban van.

A polgármester beszá-
molója után a lakosok
kérdezhettek.
Dávid Imréné a
buszjáratról érdeklõdött,
- a polgármester elmond-
ta, hogy jelenleg az ön-
kormányzat pereskedik
annak érdekében, hogy

továbbra is üzemelhessen a helyi járat, hiszen
ha más településen ez megoldható, akkor a
solti embereknek is járna. 
A kissolti ABC elõtti parkolóról kérdezte,
hogy tényleg megcsinálják-e, a polgármester
megnyugtatta, hogy a korábban felszedett

macskakövek kerülnek
majd beépítésre, így
megoldódik a helyzet.
Nagy József, Árizs
Lajos az új autóbusz
vásárlása kapcsán
érdeklõdött, hogy az
miért szállítja drágán az
iskolásokat. -  A pol-
gármester elmondta,
hogy az önkormányzat-
nak szabályosan kell

üzemeltetni a buszt, meg kell kötni a kötelezõ
biztosításokat, és kötelezõ számlát adnia,
hiszen el kell számolni a pénzzel, ezért - még,
ha önköltségi áron mûködik is a busz -
drágább, mint az a környékbeli vállalkozó, aki
számla nélkül vállalja a fuvarozást, és az sem
ellenõrizhetõ, hogy minden biztosítása
megkötött-e.
Szondi Miklós veszélyes hulladékkal kapcso-
latosan kérdezte, hogy azoknak a gyûjtése
mikor lesz megoldott - egyelõre az önkor-
mányzat nem tudja felvállalni, mert a külön-
bözõ típusokat mind külön kellene gyûjteni, és
az önkormányzatra maradna a nem kevés
megsemmisítési költség, ezért várjuk, hogy
kötelezõ legyen az eladónak ezzel foglalkoz-
nia.
A településrendezési terv kapcsán kérdezte,
hogy az új terv kidolgozásakor figyelembe
veszik-e a lakosság véleményét. - A pol-
gármester elmondta, hogy a terv egy része az
önkormányzathoz beérkezett kérelmek
alapján készül, egyébként, pedig a város
érdekeinek megfelelõen döntenek majd a terv
elkészítésekor.
Panaszkodott az ügyeleti rendre is a gyógy-
szertár és a fogorvos kapcsán. Elmondása
szerint sok ember jár át Dunaföldvárra, de sok
esetben kell Kalocsára menni, gyógyszer vagy
fogorvos esetén. - Dunaföldvárral megál-
lapodott az önkormányzat, hogy vállalják be a
soltiak ellátását is, de a városban az önkor-
mányzat nem szabályozhatja, kötelezheti a
gyógyszertárat és az orvosokat ügyeletre, nyit-
va tartásra, hiszen vállalkozó magánszemély
mindegyik, külön jogszabályok alá tartoznak,
és az OEP-pel van szerzõdéses kapcsolatuk. A

rájuk vonatkozó jogszabályoknak eleget
tesznek, ezenfelül õk döntik el, hogy mennyit

vállalnak, és mikor
hogyan oldják meg -
mondjuk a helyettesítést. 
Faragó Lajos, Cseh
László a kóbor kutyák
miatt veszélyesnek érzi a
környéket. -  Be kell
jelenteni, ha ilyet tapasz-
tal valaki, csak úgy
tudják begyûjteni õket.

Hasznos lenne az is, ha a környéken lakók
szólnának annak a gazdának, akinek éppen
kóborol a kutyája, hogy figyeljen rá.
Többen panaszkodtak, hogy egy- egy terület
szemetes, vagy megromlott az út vagy a járda
minõsége. A polgármester mindenkitõl azt
kérte, hogy jelentsék be a hivatalnál a prob-
lémákat, mert csak úgy tud segíteni.
A közterületen történõ szemetelés, a
facsemeték kitörése, és egyéb rongálások
kapcsán kéri a lakosságot, hogy segítsenek
együtt megvédeni a város értékeit, hiszen ezek
a befolyt adókból készültek, így mindenki
közös érdeke a fenntartásuk. Kérte továbbá a
lakosokat, hogy ha valaki látja a rongálót,
szemetelõt, legalább akkor szóljon rá, hogy ne
tegye, remélhetõleg hatásos lehet.
Szilágyi Lászlóné és Móró Gábor kérdezte,
hogy mennyi lesz a csatorna-hozzájárulás.  -
A  lakossági hozzájárulással kapcsolatban
még messze nem lehet konkrét számokról
beszélni, hiszen az még nagyon sok mindentõl
függ, az állami és önkormányzati hoz-
zájárulástól, a közbeszerzési eredményektõl,
áraktól. Mindenképpen arra törekedne az
önkormányzat, hogy minél jobban jöjjenek ki
a lakosok, és minél kevesebb teher háruljon
rájuk.
Barta Ferenc az önkormányzat létszám-
növekedését kifogásolta. - A megnövekedett
feladatokhoz, hatósági jogkörökhöz nagyobb
létszám szükséges, sok helyen jogszabályok
írják elõ, hogy hányan kellenek egy területre,
egy pedagógus hány órát taníthat stb.
Emellett, a munkaügyi központ 90 %-os,
jövõre már 100%-os támogatásával foglalkoz-
tathat meghatározott számú pályakezdõ fiatalt
egy évre, lehetõséget adva nekik, hogy
beilleszkedjenek a munka világába, és utána
könnyebben tudjanak elhelyezkedni. Ezen
belül 2 év alatt 9 fõvel bõvült azok létszáma,
akik önkormányzati fenntartású intézményben
dolgoznak, és ebben szerepel például a
kötelezõen 6 fõvel mûködõ Családsegítõ
Szolgálat is.
László Mihályné arra
volt kíváncsi, hogy saját
tvstúdiót miért akar az
önkormányzat, inkább a
SOLTTV-t támogassa,
akkor olcsóbban jönne
ki. -  Errõl folyamatosan
tárgyalások folynak a két
fél között. - A Solti
Hírlappal kapcsolatban kifogásolta, hogy nem
jelennek meg cikkek, nem tudósítanak
bizonyos eseményekrõl. -  Az újságnak
szerkesztõ bizottsága van, a cikkekkel hoz-
zájuk kell fordulni, az önkormányzat nem cen-
zúrázza a megjelenést. Minden szervezet,
egyesület a saját rendezvényeirõl,
eseményeirõl írhat, és megjelentetheti az
újságban.
Korsós József a szemétszállítással kapcsolat-
ban sokallta az árat, és érdeklõdött, hogy nem
lehetne-e más módszerrel számolni, mert
sokaknak nagy a 120 literes kuka. Kiss
Józsefné a vonalkódos rendszer bevezetését
javasolta.
Többen érdeklõdtek, hogy igénybe vehetõ-e
kommunális adókedvezmény. - Csak akkor
tud az önkormányzat segíteni a rászorulóknak,
ha jeleznek a hivatal felé. 
Szabó Jánosné, Meskó Gáborné az óvoda
bezárásával kapcsolatos hírekrõl érdeklõdött. -
A polgármester mindenkit megnyugtatott,



A képviselõ-testület 2005. január 25-én
testületi ülést tartott.
Az önkormányzat 2004. évi költ-
ségvetésének megállapított fõösszegét
7.499 E Ft növekedéssel 1.249.738 E Ft-ra
módosította, az idõközben bekövetkezett
változások miatt. 
Ezen a testületi ülésen fõként az ingatlan
értékesítésekkel kapcsolatos kérelmekrõl
szavaztak.
Így többek között:
A solti 5094 hrsz-ú út ingatlanból föld-
részletet, valamint az 5113 hrsz. út ingat-
lant eladja Szellák Tibor Solt, Mikszáth K.
u. 63. szám alatti lakos tulajdonába. Az
5094 hrsz-ú földrészletnek a szeméttelep-
tõl az 5102 hrsz. útig terjedõ szakasza
adható el. Az ingatlannak eladási
egységára 25,-Ft/m2, így az 5113 hrsz.
terület vételára 7225 Ft.
A korábbi határozatát Varga Imre ingat-
lanvásárlásával kapcsolatban módosította:
az önkormányzat a 13.524/12 hrsz-ú 1121
m2 területû 1,85 AK értékû ingatlanát elad-
ja Varga Imre Dunaújváros, Eötvös utca 2.
házszám 1. emelet 2. ajtó lakos részére 1/1
tulajdoni arányban.
Az önkormányzat a tulajdonában lévõ
736. hrsz. mocsár (vízállás) területbõl
telek-kiegészítésként elad ingatlanrészt a
737. hrsz. ingatlanba, melynek tulajdono-
sai Budai Istvánné Solt, Mátyás Király u.
24. és Pirisi Lászlóné Kalocsa, Széchenyi
u. 37. szám alatti lakosok. A vételárat a
vázrajz jóváhagyását követõen kell
meghatározni. A négyzetméterenkénti
egységár nettó 200 Ft.
Az önkormányzat a tulajdonában lévõ
1412/9 hrsz. területébõl elad ingatlanrészt
Borbély Istvánné Dunavecse, Bajcsy-
Zsilinszky E. u. 37. szám alatti lakos tulaj-
donába. A változási vázrajz elkészítése és
jóváhagyása (földhivatal, építésügyi
hatóság) után kell az ingatlanrész vételárát
megállapítani. Az eladási egységár nettó
400 Ft/m2.
Az önkormányzat a tulajdonában lévõ
1412/9 hrsz. területébõl elad ingatlanrészt
a SOLTÚT KFT Solt, Kecskeméti u. 34.
tulajdonába. A változási vázrajz
elkészítése és jóváhagyása után kell az
ingatlanrész vételárát megállapítani. Az
eladási egységár nettó 400 Ft/m2.
A képviselõ-testület úgy döntött, hogy a
tulajdonában lévõ 736. hrsz. vízállásos
ingatlanából telek-kiegészítésként elad
földrészletet Snautigel Aranka Solt, Dózsa
Gy. u. 33. szám alatti lakos tulajdonába. A

telekhatár módosítást úgy kell végrehaj-
tani, hogy a csapadékvíz elvezetéséhez
szükséges közterületek biztosítottak
legyenek. A földrészlet árát 200 Ft/m2

egységárral kell számolni.
A Képviselõ-testület úgy döntött, hogy az
AGRO-HARTA Rt. ajánlatát elfogadja és
megvásárolja az Rt. tulajdonát képezõ
járáspusztai 3201 hrsz. út mûvelési ágban
nyilvántartott 1 1097 m2 területû ingat-
lant.
Az önkormányzat a solti 2191 és 2192
hrsz. területekre vonatkozó bérleti
szerzõdést, Bajnok János Solt, Harmat u.
7. szám alatti bérlõ kérésére felbontja és
egyidejûleg Alföldi László Solt, Gyulai
Pál u. 15. szám alatti lakos részére bérbe
adja a korábbi feltételek szerint.
Az önkormányzat a tulajdonában lévõ
224/10 és 427/11 hrsz. vízállásos
területeket nem adja bérbe Csõsz Zoltán
Solt, Teleki Sándor u. 27. szám alatti lakos
részére.
A képviselõ-testület a két ingatlan szerepét
a belvízrendezésben kiemelten kezeli,
ezért annak átfogó és teljes körû ren-
dezését önkormányzati feladatnak tekinti.
A megvalósítani kívánt revitalizáció szá-
mos települési, közösségi érdeket szolgál-
na, mely magánszemélytõl nem várható el.
A képviselõ-testület a korábbi határozatát
módosítja: az önkormányzat tulajdonában
lévõ 1306. hrsz-ú ingatlanból 850 m2

területet 2027-ig bérbe adja ERI-TRANS
Kft., Solt Liget u. 13. részére. A bérleti díj
évi 50 Ft/m2, azaz 42.500 Ft.
Solt Város Önkormányzat Képviselõ-
testülete az Ügyrendi Bizottság javaslatára
Gál József polgármester illetményét a pol-
gármesteri tisztség ellátásának egyes
kérdéseirõl és az önkormányzati
képviselõk tiszteletdíjáról szóló 1994. évi
LXIV. törvény 3. § (2) bekezdésében
foglaltak alapján 2005. január 1. napjától

bruttó 473.850,-Ft összegben állapítja
meg.
Gál József polgármestert megilletõ költ-
ségátalányt a polgármesteri tisztség
ellátásának egyes kérdéseirõl és az önkor-
mányzati képviselõk tiszteletdíjáról szóló
1994. évi LXIV. törvény 18 §-ában foglal-
tak alapján 2005. január 1. napjától a pol-
gármester illetménye 30 %-ában, azaz
142.155,- forint összegben állapítja meg.
Solt Város Önkormányzat Képviselõ-
testülete úgy döntött, hogy 2005. február
1. napjával csatlakozik az Önkormányzati
Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési
Társuláshoz.
A képviselõ-testület úgy döntött, hoz-
zájárul ahhoz, hogy Solt város Dunapataj,
Dunatetétlen és Harta települések önkor-
mányzataival közösen lássa el az alábbi
szociális alapszolgáltatási feladatokat:
családsegítés, házi segítségnyújtás és nap-
pali ellátás, valamint a gyermekjóléti szol-
gáltatást. Emiatt, a Családsegítõ Szolgálat
alapító okiratát is módosították.
Solt Város Önkormányzat Képviselõ-
testülete a Kalocsa Többcélú Kistérségi
Társulás Társulási megállapodására
vonatkozó Átalakulási megállapodást
jóváhagyja, elfogadja elõírásait és magára
nézve kötelezõként ismeri el.
Solt Város Önkormányzat képviselõ-
testülete elsõ ízben adományozott "Solt
Város Díszpolgára" címet, ezt Németh
József volt polgármester kapta.
"Solt Városért" emlékérmet adomány-
ozott: Németh Domonkos, Dani Gábor,
Dr. Papp Gyula, Molnár Istvánné,
Hoffmann Ferenc és Hoffmann Attila
megosztva) részére. 
A címeket ünnepélyes keretek között a
tavaszi napok rendezvénysorozat
keretében adja át az érintetteknek a pol-
gármester.

Dr. Kovács Katalin

BÍZZA RÁNK KÖNYVVITELI MUNKÁIT!
- Pénztárkönyv vezetés
- Alkalmazottak bérkönyvelése

- TB ügyintézés
- Adóbevallás készítés

EBIKSZ Kft.
Nagy Ernõné Latorcai Mária
Solt, Deák F. u. 1.
nagyernone@levele.hu
Tel/fax: 78/486-632, Mobil: 20/95-56-336
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hogy egyenlõre még szóba sem került a
testületi ülésen.

Tóth Péterné fõképp a
temetõvel kapcsolatban
kifogásolta, hogy miért
nincsenek kitéve székek a
temetéskor, hogy az
idõsebbek leülhessenek,
és hogy a kapu sokszor
zárva van.- A nyitva
tartási rendet az egyház
szabályozza, abba nin-
csen az önkormányzatnak

beleszólása, a székeket, pedig a temetkezési
vállalkozótól kell kérni. Õ jogosult ez ügyben
intézkedni.
Kifogásolta, hogy a központi ügyelet miért a
gyermekorvosi rendelõben kap helyet. A pol-
gármester elmondta, hogy ez ellen az ÁNTSZ
nem emelt kifogást, és egyenlõre nem tudják
máshol megoldani.
Fodor Tamás javasolta, hogy több, az önkor-
mányzattal kapcsolatos cikk jelenjen meg az
újságban, így kevesebb oka lehetne a valótlan
híreszteléseknek.
Szintén többen
panaszkodtak - Sós Ernõ,
hogy az újonnan kihe-
lyezett utcajelzõtáblákat
megrongálták, a táblák
eltûntek, illetve a
meglévõk az autóvezetõk
számára zavaró magas-
ságban vannak.  A pol-
gármester ígéretet tett
ezek ellenõrzésére. 
Többen panaszkodtak egy-egy utcával kapcso-
latosan, így Botka Gyula a II. Rákóczi  iskola
kerítése elõtti járda rossz minõségét említette,
ígéretet kapott, hogy megnézik, és ha lehet
kijavítják.
Joó Lajosné az 52-es javítása iránt érdek-
lõdött, Orbán Jánosné a Sándor utcai
fakivágást kifogásolta. - Ez a munkagépek
miatt volt szükséges, de a parkosítás is szere-
pel a tervben, tehát rendbe fogják tenni a

környéket.
Mihály Lászlóné a
Széchenyi utca rend-
betételét kérte. Danajka
László a Sándor utca
világítását hiányolta.  - 1
éve megrendelte az önkor-
mányzat, augusztusban ki
is lett fizetve, a DÉMÁSZ-

nál be lett sorolva a munkák közé, és többszöri
felhívásra sem készítették még el. Sánta Imre
a Kilátó utca kerítéseit, járdáit és a
közvilágítást említette.
Paréj János a Katona J. u - Duna u. sarkáról
az elsõbbségadás kötelezõ táblát hiányolta,
illetve a buszmegállóban javasolta, hogy jó
lenne járdaszigetet tenni.
Bor Zoltán szemetesek felállítását kérte a víz-
torony közelében a bolt elõtt és a buszmegál-
lónál.

Az ehhez hasonló panas-
zokat a polgármester
ígérete szerint kivizsgál-
tatja, és lehetõség szerint
megoldja, többen azonnal
konkrét intézkedésre kap-
tak ígéretet a panaszukkal
kapcsolatban.

Dr. Kovács Katalin

Értesítem régi és leendõ ügyfeleimet, hogy új helyre költöztem! 
Kibõvített szolgáltatásokkal és árukínálattal nyitottam meg üzletemet.

Új szolgáltatásunk: OPTIKA! OPTIKA! OPTIKA!
Szemüvegkészítés, COMPUTERES SZEMVIZSGÁLAT,

kontaktlencse illesztés.
SZEMORVOSI SZAKRENDELÉS - Látásvizsgálat: 

hétfõn 16 - 18 óráig, csütörtökön 8 - 17 óráig, szombaton 8 - 12 óráig
FOTÓ SZOLGÁLTATÁSAINK: esküvõk, portréfotók, tablóképek

készítése, régi képek felújítása, színes fotókidolgozás filmrõl és digitális
adathordozóról, igazolványkép, profi videofelvétel készítés.

KÍNÁLATUNK: CD-k, kazetták, albumok, keretek, filmek, elemek,
fényképezõgépek, digitális adathordozók.

Ruha Zoltán  Dunaföldvár, Rákóczi u. 2. 
Telefon: 06-20/992-5178

EZ TÖRTÉNT AZ UTOLSÓ KÉPVISELÕ-TESTÜLETI ÜLÉSEN

SZÁMÍTÓGÉPES
TANFOLYAMOK

indulnak
a Vécsey könyvtárban.

Kezdõknek:
alapismeretek + Internet

használat 20 óra
Haladóknak:

szövegszerkesztés 24 óra
________________________

Információ és jelentkezés 
a könyvtárban. 

Telefon: 78/486-123
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Adóilleték

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy az illeték-
törvény módosítása az illeték megfizetése módjában
jelentõs változásokat tartalmaz az önkormányzati
adóhatóságnál és az okmányirodáknál  indított -
egyes illeték-köteles - államigazgatási ügyek tekin-
tetében. Az eljárási illeték megfizetésének új mód-
járól rendelkezett a törvény. Az illeték-köteles
adóügyekben az eljárási illetéket 2005. január 1-jét
követõen - néhány kivételtõl eltekintve - nem a
megszokott módon a kérelemre (beadványra,
nyomtatványra) ragasztott illetékbélyeggel, hanem
pénzben az adóhatóság által megadott számlára
történõ banki átutalással vagy készpénz-átutalási
megbízás (csekk) feladásával lehet megfizetni. A
készpénz-átutalási megbízás csak az ügyben
illetékes adóhatóságnál szerezhetõ be. Az elsõfokú
államigazgatási eljárásért 2005. február 15-ig
2.000,-Ft illetéket kell fizetni az ügyindítás napján.
2005. február 15. napját követõen 2.200,- Ft-ot. 
Az okmányirodánál kezdeményezett államigaz-
gatási eljárás illetéke 2005. március 31-ig illetékbé-
lyeggel is megfizethetõ. Azt követõen az
okmányirodáknál kapható Magyar Államkincstár
eljárási illetékbeszedési számlára történõ készpénz-
átutalási megbízás feladásával (csekk) lehet meg-
fizetni.
Az okmányirodánál kezdeményezett eljárási
illetékek 2005. január 1. napjától az alábbiak szerint
változtak:
Eljárás megnevezése Illeték mértéke 

(csekkre fizetendõ)

* Magánútlevél, szolgálati, hajós
útlevél, ha érvényességi ideje 5 év 6.000,- Ft

* Magánútlevél, ha érvényességi 
ideje 10 év 10.000,- Ft

* 18. életévét be nem töltött és a 70. 
életévét betöltött személy magánútlevele 1.500,- Ft

* Forgalmi engedély kiadása 6.000,- Ft
* Ideiglenes forgalmi engedély kiadása    2.500,- Ft
* Törzskönyv kiadása 6.000,- Ft
* Vállalkozói igazolvány kiadása 10.000,- Ft
* A vállalkozói igazolványban 

feltüntetett adatokmódosítása iránti 
eljárás 3.000,- Ft

* Megrongálódott, elvesztett, meg-
semmisült vállalkozói igazolványról 
kiállított másodlat 5.000,- Ft

* Állandó személyazonosító igazolvány   1.500,- Ft
* Ideiglenes szem.azonosító igazolvány 3.000,- Ft
* Vezetõi engedély kiadás, csere, pótlás  4.000,- Ft

Az illetékfizetés csekken történõ befizetésének
határideje továbbra is a kérelem, eljárás elõter-
jesztésének napja. 

Önkormányzati statisztikák

Szabálysértési hatóság
Solt Város Önkormányzat Jegyzõje, jogszabályban
meghatározott esetekben, mint önkormányzati
szabálysértési hatóság jár el a hatáskörébe utalt
ügyekben.
A hatóság a szabálysértési eljárás lefolytatása ered-
ményeképpen, amennyiben lehetséges, érdemben
bírálja az ügyet. Az érdemi határozatban - ha két-
séget kizáróan bizonyítható, hogy az eljárás alá vont
személy követte el a szabálysértést és az elkövetés
körülményeire, valamint a személyére tekintettel
indokolt - pénzbírság kiszabásáról rendelkezhet. 

A szabálysértésekrõl szóló 1999. évi LXIX. törvény
meghatározza a szabálysértés elkövetése miatt ki-
szabható pénzbírság legkisebb és legnagyobb
összegét. E határokon belül az egyes tényállások
eltérõ mértékû speciális maximumokat határoznak
meg. Az önkormányzati rendelet 30 000 Ft-ban
állapíthatja meg a pénzbírság legmagasabb
összegét. E jogszabályi keretek között a
szabálysértési hatóság - a cselekmény és az
elkövetõ személyi körülményeire tekintettel,
valamint figyelembe véve a Büntetéskiszabási
tényezõkrõl szóló BK. 154. számú Legfelsõbb
Bírósági állásfoglalásban foglaltakat - pénzbírság
kiszabásáról rendelkezhet.
2004. évben Solt Város Önkormányzat Jegyzõje,
mint önkormányzati szabálysértési hatóság az aláb-
bi feljelentett szabálysértések esetén döntött
pénzbírság kiszabásáról:
- természetvédelmi és környezetvédelmi 

szabálysértés (1 feljelentés),
- tulajdon elleni (lopás, rongálás stb.) 

szabálysértések (20 feljelentés),
- köztisztasági szabálysértés (7 feljelentés),
- közlekedésügyi szabálysértések (2 feljelentés),
- közoktatási törvényben meghatározott 

kötelezettségek megszegése (7 feljelentés),
- önkormányzati rendeletekben meghatározott 

szabálysértések (9 feljelentés).

A kiszabott pénzbírságok 1 000 - 10 000 Ft-ig ter-
jedtek. A jogerõre emelkedett határozatok esetében
hátralék nem áll fenn. 
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Vécsey
Károly Könyvtár kerítésének megrongálásával az
önkormányzatnak okozott rongálási kár, melynek
összege 68 508 Ft (kamattal 78 580 Ft) végrehajtása
folyamatban van. 
A római katolikus templom kerítése melletti
közterületen álló fák kitörésével okozott kár (a kár
összege 20 000 Ft + kamat), valamint a Kossuth
Lajos utcában lévõ fák kitörésével és utcanév
jelzõtáblák elgörbítésével az önkormányzatnak oko-
zott kár (melynek összege 45 000 Ft + kamat) az a
tettesek általi kifizetéssel megtérült.

Anyakönyvi igazgatás
Solt városban vezetett anyakönyvekben 2004.
január 1. napjától december 31. napjáig születési
anyakönyvbe bejegyzés nem volt, házassági
anyakönyvbe 40, a halotti anyakönyvbe 41 alapbe-
jegyzésre került sor.
Az anyakönyvi bejegyzés mindig az esemény helye
szerinti Anyakönyvi Hivatalban történik, ezért a
solti lakos kórházban történt születése és halálesete
mindig a kórház illetékességi területén van
anyakönyvezve.

Építésügyi hatóság
Solt város építésügyi hatóságának illetékességi
területén 2004 évben 43 db telekalakítási engedélyt,
2 db elvi építési engedélyt, 125 db építési engedélyt,
9 db bontási engedélyt, 61 db használatbavételi
engedélyt, 3 db rendeltetés megváltoztatására
irányuló engedélyt, 7 db fennmaradási engedélyt,
valamint 4 db állagmegóvásra, illetve helyreállítás-
ra kötelezõ határozatot adtak ki.

Ez a mennyiség megközelítõleg azonos az elõzõ
évben kiadott határozatokkal.

Okmányiroda
Solt Város okmányirodájában 2004. évben az ügyi-
rat statisztika az alábbiak szerint alakult:
személyazonosító igazolvány 1226 db
útlevél 643 db
mozgáskorlátozottak parkolási igazolványa 116 db
lakcímigazolvány 1441 db
vezetõi engedély 1105 db
rögzített anyakönyvi események 1068 db
gépjármû igazgatási ügyek 8397 db
gépjármûvek elõzetes származásellenõrzése195 db
egyéni vállalkozói igazolvány 165 db
közlekedés-igazgatási szabálysértés ügyek   994 db
adatszolgáltatás 147 db

Krausz Henrikné dr.
Solt Város Jegyzõje

Településünkön sajnos nem lehetett elérni,
hogy legalább az Okmányirodát akadály-
mentesítsék, pedig a törvény szerint 2005.
január 1-jétõl minden közintézményben biz-
tosítani kell az akadálymentes közlekedést,
vagyis hogy kerekes székkel bárki is bejuthas-
son a hivatalokba, orvosi rendelõkbe,
orvoshoz, stb. 
Emlékszem, a 2004 évi költségvetésben ter-
vezve volt 6 millió forint, amit gondolom át-
csoportosítottak, mert máshová jobban kellett a
pénz. Volt egy pályázati lehetõség 3 millió
forint, önrész sem kellett hozzá, ezt meg sem
próbáltuk. Ez a két összeg, ha jól számolom 9
millió forint lett volna. Ami lehet, hogy az
okmányiroda akadálymentesítését fedezte
volna. Mint tudjuk, 2005. január 1-tõl új
parkolási engedélyeket kellett kiváltania a
mozgáskorlátozottaknak az okmányirodában,
ahová a bejutás 7 lépcsõn történik. Gondban
voltam miként is oldjuk ezt meg. Megkerestem
az okmányirodában dolgozókat, akik nagyon
segítõkészek voltak és elkezdtünk szervezked-
ni, elõször idõpontot nézni, hogy ne legyenek
sokan, mert akkor nem férünk el
kerekesszékkel, de a legnagyobb gond a lép-
csõn való feljutás volt. Sikerült is a hivatal dol-
gozói között találni két segítõkész férfit, és
még jött hozzá kettõ, akik felcipelték a
kerekesszékben ülõ édesanyámat. Következett
az ajtón való áthaladás. Ha egy kicsit szélesebb
lett volna a kerekesszék, nem tudunk bemenni,
és a fülkébe való bejutás is gond volt. De mivel
már kissé mobil anyukám, így valahogy át-
csúszott a kerekes székrõl a másik székbe.
Ezután következett az, hogy nem volt kapcso-
lat az iroda és a központ között, így akkor dol-
gunk elvégzése nélkül jöttünk el.
Megbeszéltük, hogy ezt egy hét múlva újra
meg kell ismételni, el voltunk keseredve,
anyukám azt mondta, neki inkább nem kell és
nem él a jogaival, mert õ ezt megalázónak
találja, hogy ennyi embernek kell készenlétben
állni ahhoz, hogy õ oda bejusson.
Közben csoda történt, mivel dr. Benedekné
Sárika megpróbálta az adatokat elmenteni, ami
nem volt biztos, mert a gép nem tárolja az ada-
tokat, másnap mikor a központtal kapcsolatba
került, sikerült befejeznie.
Rögtön fel is hívott telefonon, hogy közölje a
hírt. Itt szeretném megköszönni Sárikának az
aggódását, az iroda dolgozóinak a türelmét, és
az együttérzését, akik szembesültek már több-
ször is ilyen dologgal. Köszönöm a négy
fõnek, akik segítségünkre voltak a feljutásban.
Szerintem egy kicsit elgondolkodtató az eset,
hogy ügyeink intézéséhez ilyen tortúrára van
szükség, hogy bejuthassunk a hivatalba.

Rajos Márta titkár

Ezúton szeretnénk Önöket tájékoztatni, hogy a
Dunaföldvári Gyógyközpontban 2004. április
1-jével beindult (közel ingyenes) gyógyszol-
gáltatások idén is rendelkezésre állnak. Az
Egészségpénztár által támogatott balneoterápi-
ai kezelések:
- gyógyfürdõ igénybevétel (a gyógyvíz reuma-
tológiai, mozgásszervi, nõgyógyászati és
egyéb bõrbetegségek kezelésére alkalmas),
- víz alatti vízsugármasszázs (tangentor),
- víz alatti csoportos gyógytorna,
- iszappakolás,
- gyógymasszázs
A betegek a háziorvosuktól kapott beutalóval
kereshetik fel reumatológus orvosukat, aki
jogosult a fenti kezelések felírására.
Az Egészségpénztár által biztosított utazási
utalvánnyal a busszal, vonattal való
közlekedés ingyenes.
A Dunaföldvrái Gyógyközpont reumatológus

orvosának rendelési ideje és helye: 
minden csütörtökön 9 - 15 óráig.

(Dunaföldvári Gyógyközpont)
Reumatológus orvosi rendelés:

Bács-Kiskun megye
- Dr. Jászay Péter MH Repülõkórház

Kecskemét
- Dr. Tóth Zoltán Dunavecse, Kecskemét

(Kórház)
Kérjük, ismerje meg és vegye igénybe a 

gyógyulás e hatásos és kedvezõ módszerét.

Dunaföldvári Dunaparti Idegenforgalmi Rt. 
Dunaföldvári Gyógyfürdõ

7020 Dunaföldvár, Hõsök tere 26.

Felhívom a Solt városban mûködõ civil
szervezeteket, amennyiben mûködésükhöz
Solt Város Önkormányzatától 2005. évben
támogatást kérnek, ez irányú igényüket
2005. március 1. napjáig szíveskedjenek
benyújtani.
Az ezt követõen benyújtott támogatási
kérelmekkel érdemben a Képviselõ-testület
nem tud foglalkozni.

Balla és Tsa Bt. Solt, Kecskeméti u. 11. 
(06-78)487-596; (06-30)9566-538

Újdonság

locsolástechnika

BOSCH, MAKITA, METABO 
Akció!-15% -15%

DUNAFÖLDVÁRI GYÓGYKÖZPONT

AKADÁLYMENTESÍTÉS?

A Mozgáskorlátozottak solti csoportja 
2005. március 5-én 

szombaton 14 órakor
tartja éves tagértekezletét a Vécsey

mûvelõdési házban, ahová sok szeretettel
várunk mindenkit, nemcsak tagjainkat, hanem

azokat is, akik szimpatizálnak velünk. 

Eljött az adóbevallás ideje, és ha még 
személyi jövedelemadójának 

1%-ról nem rendelkezett, kérjük fizesse be a
következõ számlaszámra: 

19471866-1-03

Tisztelt Adózó!
A Solti Atlétikai Club 2004. évben,

169.088,- Ft támogatást kapott az adózók
SZJA-nak 1%-ból,

amit ezúton is köszönünk.
Kérem, hogy ebben az évben is, 

ÉLJEN RENDELKEZÉSI JOGÁVAL
és válassza Egyesületünket:

SOLTI ATLÉTIKAI CLUB

Adószám:
18351806-1-03

A Solti Óvodásokért Alapítvány
megköszöni azoknak az adózó magánszemé-

lyeknek a segítségét, akik
adójuk 1 %-val

támogatták óvodánk gyermekeit. 2004. évben
a felajánlott összeg 126 436 Ft. volt. 

A befolyt összeget a felszerelések bõvítésére,
gyermekeink óvodai 

életének színesítésére fordítjuk. 
Kérjük, ebben az évben is támogassák

alapítványunkat!
Az alapítvány adószáma: 

18347164-1-03
Köszönettel: A Kuratórium

EZ ITT AZ ÖN
HIRDETÉSÉNEK HELYE!!

MINDÖSSZE BRUTTÓ
2000,-Ft-ba KERÜL

HIRDESSEN ÖN IS A SOLTI  HÍRLAPBAN!

20/915-8021
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BÚCSÚZUNK

NEKROLÓG GÖRGÉNYI ISTVÁNHOZ

Az elmúlt rövid idõn belül két nagy veszteség érte
a Vécsey Károly Általános Iskola tantestületét és
tanulóifjúságát. Szinte tragikus hirtelenséggel
meghalt Görgényi István és Molnár Istvánné
Lehoczki Erzsébet, két kedves, szeretetreméltó
pedagógus, akiknek személye, egyénisége pél-
daként állhat még sok-sok idõn keresztül elõttünk.

M o l n á r n é
Lehoczki Erzsike
1938. március 4-
én született
Solton. Tanári
oklevelét ma-
gyar-történelem
szakon 1965-ben
szerezte Szege-
den, a tanárképzõ
fõiskolán. Tanári
pályáját Duna-
tetétlenen kezdte,
majd pár év

múlva Solton folytatta egészen nyugdíjba
vonulásáig. 37 évet tanított.
A betegség három hónap alatt megtörte, felmor-
zsolta testi-lelki erejét, és mi, akik évtizedeken
keresztül együtt éltünk, dolgoztunk vele, értetlenül
és megdöbbenve vettük tudomásul a szomorú

valóságot.
Igazi, kedves, jó munkatárs volt. Alapos szak-
tudása, kivételes olvasottsága, szorgalma az átlag
fölé emelte. Szívós és fáradhatatlan munkával adta
át tudását tanítványainak. Közvetlenségével,
mosolygós egyéniségével megnyerte tanítványai
bizalmát.  Körülfogták, beszélgettek vele, ügyes-
bajos dolgaikkal is õszintén fordultak hozzá, taná-
csait kérték. Az iskolát elhagyva sem feledkeztek
meg róla. Volt osztályai rendszeresen hívták osz-
tálytalálkozóra.
Szakmai-pedagógiai munkájáért 1982-ben Kiváló
Pedagógus kitüntetést kapott. A tantestületen belül
is mindenki szerette. Szerény volt, soha senkit meg
nem bántott. Életét az iskola és a család között élte
le. Családjának - férjével együtt - pillére, tartóosz-
lopa volt. Mindenkinek mindig a legjobbat akarta.
Fáradságot nem kímélve segítette lányait, rajongott
unokáiért. Családi életük példamutató volt.
Erzsike olyan ûrt hagyott maga után, amit sem
pótolni, sem elfelejteni nem lehet. A hiányával
marad közöttünk.
Hiányzik mint jóbarát, mint a szakma kiváló
képviselõje, és úgy, hogy elvesztettünk ismét egy
olyan valakit, akit nagyon szerettünk.
A Vécsey Károly Általános Iskola dolgozói
nevében: Bodicsi Józsefné

Karácsony erõt adó
meghittségét fájdal-
mas hír ûzte el
lelkembõl.
"2004. december 28-
án meghalt GÖRGÉ-
NYI TANÁR ÚR!" -
váratlanul, csendesen.
A döbbenet és
szomorúság emléket
idéz.
"Aki szeret, aki
mindig szeret,
nem ér rá panaszkod-

ni és boldogtalannak lenni." - idézõdik fel bennem
elsõnek Joseph Joubert Rád illõ gondolata.
Tanár Úr! - a tizenöt éves munkatársi, a közel hu-
szonkét éves ismeretségünk - mondhatom barátsá-
gunk - alatt tanári, munkatársi és egyéni életed nap-
jait a kiegyensúlyozottság, a megértés, a tisztelet, a
humor övezte.
Tanítási óráid szelleme elevenen él bennem. Az
ismeretnyújtás mellett élményben is részesítettél
egy-egy téma feldolgozásakor a diákjaiddal együtt
engem is. Széleskörû tájékozottságod,
naprakészséged, mûveltséged összefonódott a
tanítványaid iránt érzett szeretettel, hivatástudattal.
A halkan közölt határozott bölcsességed, találó
humorod mesterfokon oldotta a feszültséget. 
Mindössze egyszer láttalak szomorúnak, amikor
kezelõorvosaid javaslatára - egészséged érdekében-
, a  tervezett idõ elõtt kellett búcsút mondani az
iskolának, a tanulóknak, osztályodnak.
A szomorú hír elfogadását megkönnyítette a biza-
kodás, a családod iránt érzett felelõsséged és az
irántunk érzett nagy szereteted.
Életpályád szép és tartalmas:
Görgényi István tanár, 1942. július 8-án,
Mezõhegyesen született, három gyermekes család
második szülötteként. Kis gyermek volt, amikor

édesapját vezetõ beosztásba Hortobágyra
helyezték. Az itt töltött néhány év, a családi nevel-
tetés már fiatalon kialakította a természet megis-
merése utáni érdeklõdést, a természet szeretetét. A
battonyai középiskolai érettségi után Szegeden, a
Juhász Gyula Tanárképzõ Fõiskolán biológia - föl-
drajz - mezõgazdasági ismeretek szakból szerzett
tanári diplomát 1964-ben. 1964 - 1983-ig
Dalmandon tanári, majd igazgatóhelyettesi
beosztásban dolgozott. 1983 - 1998-ban történt
nyugdíjazásáig, a solti Vécsey Károly Általános
Iskola tanára, több évfolyam osztályfõnöke.
Munkatársaival szemben segítõkész, többlet- és
társadalmi munkát, megbízatásokat is vállaló
pedagógus. Munkásságáért több alkalommal szak-
mai- és társadalmi elismerésben részesült. 
Mindkét iskolájában sokat fáradt a tanulók szabad-
idõs programjának szervezéséért, megvalósításáért.
Több évtizeden keresztül vezetett nyári táboroz-
tatása, kirándulás vezetése sok száz gyermek gyer-
mekkorát tette széppé, felejthetetlenné.
Családi életét a legapróbb részletekre is odafigyelõ
gondoskodás, tisztelet és nagy-nagy szeretet jelle-
mezte. Megértõ, szakmai és családi munkában
egyaránt segítõ férj, apa és nagyapa. 
"Halála nagyon fáj, de az emléke csodás" - gondo-
lattal jellemezte felesége, Ilonka, családi kapcso-
latukat - beszélgetésünkkor.
"Az emberi lélek nem semmisülhet meg teljesen, a
testtel együtt, hanem megmarad belõle valami, ami
örök." - Spinóza gondolatával - családod fáj-
dalmában osztozva búcsúzom, búcsúzunk Tõled,
Tanár Úr! 
Búcsúzom a magam és családom minden tagja
nevében, búcsúzom barátaid, kollégáid, az iskola
minden dolgozója együttérzésével.
Búcsúznak a Görgényi Tanár bácsitól volt
tanítványaid. Köszönjük, hogy ismerhettünk, életed
részesei lehettünk.

Szalainé Juli

“KÉK TÓ, TISZTA TÓ...” 
a solti zeneiskolásaink karácsonyi bemutatatói

Két estén telt meg érdeklõdõkkel a solti mûvelõdési
ház a helyi zeneiskolások hangversenyein. 2004.
december 15-én a furulyások, fuvolások, gitárosok,
zongoristák szerepeltek. A hetvenfõs szereplõgárda
Madár Istvánné betanításában gyönyörû karácsonyi
dalokkal, énekkari számokkal színesítette a mûsort.
Elsõ, gyertyafényes daluk után a programot hangu-
latos betlehemes játék nyitotta, melyben a zenei
betéteket a zongoristák adták. A gitár-tanszak népes
küldöttsége széphangú társas-zenei számokat muta-
tott be Szabó Mihály tanár úr vezetésével. Solton a
fuvolaoktatásban is szép eredményeket érnek el.
Lehár Ferenc: Vilja-dala, Strauss: Virág-keringõje
fuvolán elõadva emlékezetes pillanatai voltak a
hangversenynek. Szûcsné Török Ilona Solton,
Szûcs Beáta Kissolton tanítja a furulyásokat. Közös,
huszonhárom fõs furulyazenekaruk elõadásában
karácsonyi dalokat hallhattunk. Zongorán kísért
Ujváriné Nikolovics Mária. A furulyás régizene
együttes 15. századi, gyönyörû karácsonyi motettát
szólaltatott meg a zenetanárok énekes
közremûködésével. Kacsoh Pongrác: János vitéz
címû daljátéka ismert és kedvelt az idõsebb
korosztály körében. Ezen az estén számos szép rész-
letet adtak elõ a mûbõl a fuvolások, furulyások és

énekes szólisták. A hangverseny végén megköszön-
ték Mauk Jánosné és Béres Lajosné, valamint a
mûvelõdési ház dolgozóinak segítségét a szép
díszítés elkészítésében. Virággal köszöntötték a
felkészítõ tanárokat, valamint Bodocz Ádám és
Gavenda Magdolna zenei közremûködõket. 
December 16-án Fuchs Attila tanár úr
tanítványainak hangversenyére gyülekezett a
közönség a mûvelõdési ház nagytermében. Solt
Város Önkormányzatának döntése alapján színvo-
nalas, új és felújított fa- és rézfúvós hangszereket
szereztek be, melyek avatott kezekbe kerültek.
Négy klarinétos, négy tenorkürtös, egy
vadászkürtös, három tubás és egy szaxofonos
növendék tanul Fuchs tanár úr irányításával.
Kiemelésre méltó, hogy minden elõadási darabot
kotta nélkül, "kívülrõl" játszottak a gyerekek. A
klarinétos lányok két verssel, egy tubás fiú pedig
mesemondással is készült a koncertre. A ren-
dezvény végén a kölyökpezsgõk durranása jelezte a
gyerekek elégedettségét, örömét és tanáruk ked-
vességét.
A solti gyermek fúvószenekar produkcióját decem-
ber 19-én, a városi karácsonyi hangversenyen
lehetett hallani. Gavenda Jánosné

Elmúltak az ünnepek, s vele együtt a téli vakáció is.
Hóesésben sajnos az idei szünetben nem volt
részünk, így a tervezett szánkózást egy "sportdé-
lutánnal" próbáltuk helyettesíteni, melynek a szülõk
és a gyerekek is nagyon örültek.
A tanító néni indította a riadóláncot, ami olyan jól
sikerült, hogy 3 gyerek kivételével teljes volt a lét-

szám. Így december utolsó elõtti napján örömmel
vettük birtokunkba a kissolti tornacsarnokot,
melynek használatát ezúton köszönünk meg.
A játék sorversenyekkel kezdõdött, amin minden
1.a osztályos lurkó és szülõ egyformán jól tel-
jesített. Ezután foci következett kimerültségig. 
A szülõk és a gyerekek nevében is elmondhatom,

nagyon jó volt érezni, hogy a tanító néni nem-
csak a tanítási napokon foglalkozik lelkiis-
meretesen a gyermekeinkkel, hanem
szünidõben is gondol rájuk, sportolásra,
mozgásra buzdítva õket.
Köszönet Brandtné Erzsike tanító néninek ezért
a délutánért, amit számunkra és tanítványai
számára is felejthetetlen emlékké varázsolt. 
Kívánok a magam és a többi szülõ nevében is
további munkájához sok sikert, erõt, egészséget
és még sok ilyen szép közös programot.

1.a osztályos szülõk

Mégis megérkezett a várva-várt hó! Igaz, nem a téli
szünetben esett, de így is nagy volt az öröm. Végre
megvalósíthattuk a gyerekeknek tervezett "szánkó
délutánt". Mindenki nagyon várta ezt a napot.
Szombaton igazi január végi hideg délután
gyülekeztek a gyerekek szülõkkel a Petõfi-telepi
dombon. Folyamatosan csúsztak a szánkók és
egyéb csúszkák, amit a gyerekek és a felnõttek is
egyaránt élveztek. A felfelé vezetõ út egy kicsit
nehéz volt, de lefelé annál gyorsabb. Sokan voltunk,

de rend és fegyelem volt mindvégig.
A két órásra tervezett szánkózásból három órás lett,
de még ennyi idõ elteltével is nehéz szívvel váltak
meg a gyerekek a "tél örömeitõl", és indultak haza.
Este minden gyerek vidáman, kitisztult tüdõvel és
felejthetetlen élményekkel tért nyugovóra.
Köszönet a szülõknek a finom pogácsáért és forró
teáért, a tanító néninek a szervezéséért és mindig
odaadó munkájáért.

Az 1.a osztályos gyerekek szülei

DECEMBERI EMLÉK

A TÉL ÖRÖMEI

KÖNYVTÁRI VETÉLKEDÕ
Január 14-én délután 3 órától kezdve négy Vécsey
és négy Rákóczi iskolabeli csapat mérte össze ere-
jét a központi könyvtár kölcsönzõ termében. 
Az írásbeli feladatok között volt számrajz, képes
életrajz épp úgy, mint biológiai, csillagászati,
történelmi, nyelvi és egyéb lexikális ismeretet
igénylõ feladat. Egyébként lexikon-kivonatból is
dolgozhattak a tanulók, illetve az iskolai feladatsor
kitöltése során szerzett jártasságukra, megelõzõ
ismereteikre támaszkodhattak a körülbelül egyórás
verseny során.
A vetélkedõt Ibolya néni vezette, az értékelésben
pedig az iskolák magyartanárai segítettek.
Helyezések, csapattagok és pontszámok:
I. Medics László - Bohács Attila - Grõb János 

48 pont
II. Szabó Lilla - Szalai Judit - Kovács Veronika

45 pont
III. Fodor Zita - Gyapjas Boglárka - Szabó Éva

39 pont
IV. Kalla Viktória - Homó Antónia - Martinkovics 

Tímea 35 pont
IV. Béres Adrienn - Mátyás Boglárka - Tasnádi 

Barbara 35 pont
V. Kõrös Gusztáv - Kóti János - (Jenei Tamás) 

31 pont
V. Botykai Dóra - Orbán Alexandra - Mészáros 

Andrea 31 pont
VI. Paréj Adrien - Mészáros Rebeka - Õrsi Janka 

28 pont
Az elsõ helyezett csapat képviseli a Vécsey Károly
Általános Iskolát a megyei (kecskeméti) könyvtári
vetélkedõn. A többiek nevében is gratulál a
gyõzteseknek Kõrös Gusztáv 6.o.

GYEREKSAROK

Köszönetet szeretnék
kifejezni Szabó Mihály

tanár úrnak a Solti
Zeneiskola Gitár
tagozata nevében:

Szondi Tamás

A VIOLIN Alapfokú Mûvészeti Oktatási Intézmény Solt Vécsey Károly
Tagiskolája MODERN TÁNC bemutatót és RAJZKIÁLLÍTÁST ren-
dezett 2005.
január 31-én
a solti Mûve-
l õ d é s i
Házban Lõz
J á n o s n é
tanárnõ és
Hegedûs Sán-
dor tánctanár
közremûködésével.

A rajzot Fodor
Annamária 8. osztályos

tanuló készítette.



Hamvazószerdával kezdetét veszi a nagyböjt. Az a
nagyböjt, amelynek neve igazából ez: a húsvéti
elõkészület szent negyven napja. Jézus negyven
napig maradt a pusztában, mert mindent kikapcsolt
maga körül, hogy egyedül csak Istennel legyen,
hogy felkészüljön arra ami elõtte áll, és annak befe-
jezésére a húsvétra. Mi a szent negyven napban
Jézussal együtt igyekszünk mindent kikapcsolni
magunk körül, ami elterelheti figyelmünket az
Istennel való kapcsolatról. A katolikus templomok
is ilyenkor azért vesztik el díszüket, az oltárokat
díszítõ virágokat. Az Egyház a kezünkbe adja a
felkészülés kíséréseinek ellenszereit: a böjtöt, a jó-
cselekedeteket, és az imádságot. A közvélemény a
böjtöt valami maradi, sõt egészségtelen dolognak
tartja - annak ellenére, hogy évezredes hagyománya
van, hogy nincs olyan vallás, melyben a böjtnek ne
lenne helye. A böjt elsõsorban valami táplálék vagy
ital nélkülözését jelenti. Ennek az a lényege, hogy a
böjt által az ember megtapasztalja teremtettségét, és
a kiszolgáltatottságát, hogy mindinkább ráha-
gyatkozzék Istenre. A böjt a test imája. A lelkünk
imádkozik az Istenhez, valamire kéri, s a testünk is
részt vesz az imában a böjt által. Éppen ezért
pusztán a böjtölés önmagában semmit nem ér. A
böjtölés nem cél, hanem eszköz, az Istenhez való
közeledésben. Most a nagyböjt során minden pén-
teken hústilalom van. Igyekezzünk ennek a
böjtölési gyakorlatnak tartalmat adni, ne csak azért
elvégezni, mert az Egyház elõírja, mint parancsot.
Ha csak a külsõségek miatt tartjuk meg a böjtöt,
akkor semmivel sem vagyunk különbek a farizeu-
soknál, akik a törvényt, csak a törvény betûjét tar-
tották szem elõtt, nem pedig a szellemét. Vagyis
mindenben eleget tettek a vallási törvények elõírá-
sainak - külsõleg. Belül azonban egyáltalán nem
azonosultak vallásos tetteikkel. Ezért mondta Jézus
rájuk: "Hasonlítanak a fehérre meszelt sírokhoz,
melyek kívülrõl szépek, de belül tele vannak a
halottak csontjaival és mindenféle undokságokkal."
A böjtnek Isten szeretetébõl kell fakadnia. Abból,
hogy általa közelebb kerülünk az Istenhez. A böjt
nem látványos cselekedet, hanem olyan, ami csak
rád és az Istenre tartozik. De a böjt önmagában
kevés a vallásos életben. A szent negyven nap egy
másik fontos dologra hívja fel a figyelmet: az
alamizsnálkodásra. Ez a szó, hogy alamizsna a
koldulást juttatja eszünkbe, de valójában ehhez
semmi köze. Az alamizsnálkodás tulajdonképpen a
felebaráti szeretet gyakorlását jelenti, azt, hogy
embertársammal tegyek valami jót, ne csak magam-
ra gondoljak. Sokan a külsõségeknek élnek: meg-
tartják a tízparancsot - külsõleg. De ha jobban odafi-
gyelünk, akkor még a tízparancsot sem tartják meg,
hanem sokszor csak az elsõ három van szemük elõtt
- az Istenre vonatkozó parancsok. Ennek
megfelelõen sokak vallásossága kimerül abban,
hogy eljár a templomba, imádkozik, és nem
káromkodik. Megfeledkezünk a tízparancsolat
másik hét parancsáról, a felebarátra vonatkozó
részrõl. Megfeledkezünk arról, hogy hitünkben az
isten- és emberszeretet egymástól elválaszthatatlan.
Önmagában az egyik nem sokat ér. Nem sokat ér,
egy imádságos istenszeretet, ha nincsenek meg a
felebaráti szeretet tettei. A jócselekedeteket sem
szabad pusztán látványosságból véghezvinni, mint a
farizeusok, hanem titokban kell. Jézus arra szólít
fel, hogy "készítsetek magatoknak ki nem merülõ
erszényeket, kifogyhatatlan kincset a mennyben,
ahol a tolvaj hozzá nem fér és a moly meg nem
rágja." Ezek a kincsek a felebaráti szeretet tettei.
Mert, ha valakivel jót teszünk akár a legkisebbek
közül, azt magával Jézussal tesszük. Minden rá-
szorulóban Jézust kell meglátni, aki értünk sze-
génnyé lett, aki otthagyta a mennyország
boldogságát, hogy a mi emberi életünk
küzdelmeiben is osztozzék velünk. A szent negyven
nap és a vallásos élet harmadik legfontosabb tette az
imádság. Jézus az erre való kísértést is visszautasít-
ja, mikor a sátán arra csábítja, hogy neki adja a világ
valamennyi országát, ha leborul és imádja õt. Jézus
válasza: "Uradat Istenedet imádd, és csak neki szol-
gálj!" Most nagyböjtben azt ajánlja az Egyház, hogy
imádkozzunk többet. Ez azonban még csak
véletlenül sem a mennyiség növelését jelenti,
hanem a minõségét. Mert ott a veszély az imában,
hogy hatalomvágyunkat ide is bevisszük: Isten
kéréseink, követeléseink, elképzeléseink kivitelezõ-
je lesz, akit imádságunkkal mintegy lefizetünk. A
legjobb ima az, ha csendben vagyunk és engedjük
végre az Istent is megszólalni a csendben, hogy
szóljon hozzánk. Az imádság nem szavak,
imaszövegek puszta elmondásából áll, hanem az
Istennel való személyes kapcsolatból. Már a
gyerekek is megtanulják a hittanon, hogy az ima az
Istennel való beszélgetés és nem Istenhez való

beszélés. Vagyis nemcsak mi beszélünk hozzá,
hanem õ is hozzánk. Ezt azonban meg kell hallani a
lélek csendjében, az igazán figyelmes imádságban,
a szentmisében, mint a legtökéletesebb imában. De
hogyan szóljon hozzánk az Isten, ha nem halljuk
meg, ha beletemetkezünk oldalas imaszövegekbe,
hacsak gépiesen imádkozunk, ha a szentmisén nem
figyelünk oda a miseszövegre? Meg kell tanulni
helyesen imádkozni. Úgy, hogy az Isten is meg
tudjon szólalni, hogy az õ szavát is néha
meghalljuk, ne csak egy egyoldalú monológ, beta-
nult szöveg legyen. Jusson eszünkbe Jézus szava,
aki azt mondta az imádságról: "Amikor pedig imád-
koztok ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok.
Azt gondolják ugyanis, hogy sok beszédükért
nyernek meghallgatást. Ne utánozzátok õket!"
Igazából csak akkor imádjuk Istent, ha valóban õ áll
életünk középpontjában, ha õ tölti ki életünk min-
den területét, ha nem csak addig van jelen
életünkben, amíg vasárnap van, vagy amíg temp-
lomban vagyunk, vagy imádkozunk. A szent
negyven nap a megtérés ideje. A megtérésre min-
dannyiunknak szükségünk van. Imádkozzunk és
kérjük a mindenható Atyaisten kegyelmét, segít-
ségét, hogy valóban legyen feltámadásunk.

A betegek kenete 

"Talán bizony õrzõje
vagyok én a testvéremnek?"

Bizony, igen. Különösen akkor, ha testvérem
szenved, elhagyatottnak érzi magát. Mennyire kere-
si ilyenkor az ember a feléje nyújtott kezet, a belé
reményt öntõ tekintetet! (Lásd Igen, 2001. január
10. old. B.G. elítélt kérése.) Aki betegségben
szenved, mûtétre készül, idõsödése folytán érzi
ereje gyengülését, könnyen lehet, hogy elítéltnek
érzi magát. Családi, baráti közössége elhatárolódik
tõle, színházat játszik vele, hamisan tréfálkozik
azzal, hogy fölgyógyultan milyen fürge lesz, nincs
ideje meghallgatni hosszú panaszait, állapotáról
szóló vallomásait. Nyûgös dolog a szenvedõ ember-
rel találkozni. 
Szenvedélyesen szeretném tanúsítani, az Úr
Istennek Egyházán át milyen nagy áldása a betegek
kenetének szentsége. Félünk, fázunk tõle, vagy csak
gépiesen közvetítjük, pedig beláthatatlan sok példát
mondhatnánk arra, hogyan erõsíti meg egészen
belülrõl a felvevõje élniakarását, hogyan ajándékoz
meg általa Isten egész új életszakasszal, vagy
hogyan érlel meg segítségével az örök élet kapuja
felé a szent halál árán. 
Miért is van az, hogy idõsödõ szüleinket, roko-
nainkat ugyan minden tárgyi eszközzel, táplálékkal,
orvosi kezeléssel ellátjuk, de eszünkbe se jut, hogy
legbensõbb személyes sorsával törõdjünk, pedig
már 10-20 éve a szobájához kötve nem gyónt, nem
áldozott, Krisztus szentségeibõl megerõsítést nem
kapott. Ugyanakkor a magányos, a szenvedõ, a
beteg gyakran úgy érzi magát, mint a kiszáradt föld-
ben a lankadó növény. Ha csak egy cseppet is
kaphatna a kegyelem vizeibõl, mindjárt élettelje-
sebb lenne, jövõképe is gyógyulna. A rákban
szenvedõ nagybeteg abbahagyatta a véletlenül
odalátogató pap vigasztaló szavait. Aki még a falu
missziós lelkigyakorlata idején sem gyónt meg,
most nyugodt hangon mondta: "ugyan tisztelendõ
úr, ne magyarázzon nekem, Jézus többet szenvedett,
nekem csak utána kell mennem." Miután
föloldozást nyert, a kenet szentségében részesült és
sok évtized után újra megáldozott, lelkipásztora újra
felkereste, jót beszélgetett vele, és egy keresztet
hagyott a szoba csupasz falán. Volt, aki már teljesen
aléltan fogadta a megerõsítést, és csukott szemmel,
kitárt karokkal nyújtózkodott abba az irányba, ahol
az õt felkeresõ pap az Eucharisztiát, a szent ostyát
tartotta. Hányan vannak közöttünk olyanok, akik
környezetük csodálkozására is, új futamot kapnak
az élet folytatásához, gyakran a másképpen foly-
tatásához. Cinikus lenne azt mondani, hogy talán
azért nem akarunk papot hívni betegünkhöz, mert
tudattalan mélyen szeretnénk már leírni a kínlódó
rokont. Bár sokan mondogatják öregen, betegségtõl
meggyötörten, vagy lelkileg tönkrementen, hogy
"bár csak elvinne már az Isten", hogy "már semmi
örömöm az életemben", magához az élethez mégis
görcsösen ragaszkodunk. Csak a szenvedésbe
fáradunk bele, életünk azonban a végtelenbe
nyújtózkodó titok. Annyira szent, hogy a mennyei
Atya, Fia gondoskodásába, megváltó irgalmába
ajánlott mindnyájunkat, és hogy Jézus Krisztus
szeretne mindnyájunkat odaajánlani Atyjának. A
saját feltámadásával teljes sorsközösségre hívott
meg minket. (1Kor 15). 

Hol a kiút félelmeink, szorongásaink leküzdésére,
eltorzult hagyományaink kijavítására? A II. vatikáni
zsinat áldása a betegek kenetének közösségi kiszol-
gáltatása. Ahhoz hasonlóan, ahogy - ugyancsak a II.
Vatikáni Zsinat nyomán - a bûnbánati szertartás
könnyebbé teszi a személyes szent gyónás válla-
lását, mert az egész hívõ közösséget állítja a zakla-
tott, a felszabadulása útjától ódzkodó ember
megsegítésére, ugyanúgy a betegek kenete
közvetítésének közösségi lehetõsége ünneppé teszi
a gyógyulni akarás, az élni akarás isteni ajándéká-
nak elfogadását.
Vegyük figyelembe, hogy a "Betegek kenete és a
lelkipásztori betegellátás szertartása" címû hivata-
los szertartáskönyv többek közt ilyeneket mond
"Krisztus Urunk szavából nem csak megismeri,
hogy mit jelent és mit ér a betegség az egyén és a
világ üdvössége szempontjából, hanem arra is
ráébred, hogy Krisztus szereti a betegeket, hiszen
életében sok beteget meglátogatott és meg is gyó-
gyított" (Gondozás rendje 1. pont). "Az Isten gond-
viselõ terve az, hogy az ember keményen harcoljon
minden betegség ellen és testi egészségét is szorgal-
mas gonddal ápolja avégett, hogy a társadalomban
és az Egyház közösségében feladatokat tel-
jesíthessen…" (3.pont). "Nem csak a betegnek kell
küzdenie a betegség ellen, hanem az orvos és min-
denki, aki a betegekkel bármi címen kapcsolatban
áll, törekedjék mindent megtenni, megpróbálni és
kikísérletezni, ami a betegek testi és lelki meg-
könnyebbülését elõsegíti" (4. pont). 
"Talán bizony õrzõje vagyok én a testvéremnek?"
Bizony, hogy az vagyok; bizony, hogy azok
vagyunk. "Ezért hát feszítsétek ki lankadt kezeteket
és ingadozó térdeiteket, és lábatokat szoktassátok
egyenes járásra, hogy a béna tag ne ficamodjon ki,
hanem gyógyuljon meg." (Zsid l2,12-13). Mi, akik
azt hisszük magunkról, hogy egészségesek
vagyunk, és még akármeddig ezen a parton marad-
hatunk, gyógyuljunk bele lelkileg abba, hogy elesett
testvéreinket felkeressük, lelkileg is gondozzuk,
leleményes szeretettel õket felszabadítjuk,
lelkipásztorainkat hozzájuk elhívjuk.

A betegek kenetérõl
Mi a betegek kenete?
A betegek kenete szentség, amellyel az egyház a
betegségben szenvedõ híveit és az idõseket a
szenvedõ és megdicsõült Úrnak ajánlja, hogy
megenyhítse és megmentse õket.
Hogyan segíti a betegek kenete a szenvedõket?
A betegek kenete úgy segíti a szenvedõket, hogy
erõt ad a szenvedésben, megerõsít a kísértések
ellen, és felkészít a jó halálra.
Milyen hatása van a betegek kenetének?
A betegek kenete:
1.  a halálos bûnöket is eltörli, ha a beteg már gyón-
ni nem tud;
2.  a testi gyógyulást is segítheti, ha az a beteg
üdvösségére szolgál.
Ki veheti fel a betegek kenetét?
A betegek kenetét az a hívõ veheti fel, aki elmúlt 60
éves  vagy az a fiatal, aki betegség miatt veszélybe
került. A szentkenetet a papok annak a hívõnek
szolgáltatják ki, aki értelme használatának elérése
után, beteg vagy idõs. 
A szentkenet, betegek kenete segít a gyógyulásban.
Ha fölépülése után újra súlyos betegségbe esik,
vagy a veszély súlyosabbá válik, ez a szentség
megismételhetõ.
Hányszor lehet a betegek kenetét felvenni?
A betegek kEnetét ismételten fel lehet venni, ha a
beteg állapota rosszabbra fordul, vagy újabb
betegség éri.

Szentmisék rendje
Szerdán du. 5 órakor
Pénteken du. 5 órakor
Vasárnap de. 10 órakor

Czár Iván plébános
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NAGYBÖJTI GONDOLATOK

Egyesületünk decemberi hónapja a vendéglátás
jegyében zajlott.
Elõször is fogadtuk a kissolti óvoda nagycsoportos
óvodásait és óvó nénijüket. Õk aranyos kis kará-
csonyi mûsorral kedveskedtek nekünk, mi pedig
apró ajándékokkal viszonoztuk ezt.
December 14-én 20 tagunk részt vehetett
Budapesten a Kongresszusi Központban
szervezett idõsek köszöntése gálamûsoron,
melyen a Miniszterelnök Úr és az Ifjúsági,
Családügyi, Szociális és Esélyegyenlõségi
Miniszter fogadta és köszöntötte a megjelenteket.
Ezt a lehetõséget a dr. Hun Nándor Nyugdíjasok
Országos Szövetségétõl kaptuk, melyet anyagilag
is támogatott. Az ünnepség végén mindenkit
megajándékoztak egy doboz bonbonnal és egy
kedves üdvözlõ kártyával. Szép napunk volt ez a
nap.
Nagy szeretettel láttuk vendégül december 15-én a
"Kék-Duna" Szociális Foglalkoztató
lakóközösségének 17 tagját és a kísérõiket. Õk
szintén mûsort hoztak nekünk, melyet Farkasné
Aranka vezetésével adtak elõ. Nekik is ked-
veskedtünk kis ajándékokkal. Megható szép
délutánt töltöttünk el együtt. 
December 22-én Madaras Laci hozott nekünk
fotókat, melyekbõl kiállítást rögtönzött, ezzel
vezetve be a karácsonyi hangulatot, melyet a
hozott hanganyagával tett meghitté és hangu-
latossá. Ezt a gesztust meg is köszönjük Madaras
Lacinak, mert úgy érzem minden megjelent
egyesületi tagunknak ezáltal sikerült lélekben
felkészülni az ünnepekre. 
December 29-én városunk Nõi Kórusát láttuk
vendégül nagy szeretettel. A kórus tagjain kívül
vendégünk volt még Makkai Pálné Jucika és
Szabó Sándorné Esztike is. A kedélyes beszél-
getés mellett természetesen együtténeklés is volt.
Ezzel az eseménnyel búcsúztattuk az óévet.
Januárban téli szünetet hirdettünk, kissé tartva a
legbarátságtalanabb téli hónaptól. A téli szünet
nem vonatkozott egyesületünk dalkörének tag-
jaira. Õk szorgalmasan gyakoroltak Móriczné
Böbe vezetõjük irányításával. Mivel felkérést kap-
tunk a Baráti Kör és a mûvelõdési ház által
szervezett "SZOMSZÉDOLÓ" rendezvényre.
Meg kell még köszönni Madár Istvánné Cica néni
segítségét, õ is hozzájárult ahhoz, hogy sikeresen
szerepelhettünk. Ezúton szeretnék a tagság
nevében gratulálni a szervezéshez és az ötlethez. 
Február elsõ napján megkezdõdött városunkban a
tüdõszûrés, amelyben ez évben megosztva
veszünk részt a Petõfi-telepi Nyugdíjas Klubbal.
Az elsõ két hétben a Kissolti Nyugdíjas Egyesület
tagjai, a következõ két hétben a Petõfi-telepi
nyugdíjas tagok végzik az adminisztrációs
munkát. Köszönjük városunk vezetésének a bizal-
mat, hogy ez évben is részt vehetünk ebben a
munkában.
Végezetül városunk minden lakójának sikeres
2005-ös évet és jó egészséget kívánok
egyesületünk minden tagja nevében.

Hegyedûs Józsefné elnök

A 2005-ÖS ÉV KEZDETÉN 
VISSZAMELÉKEZÉS AZ ELMÚLT

ÉV VÉGÉRE A KISSOLTI
NYUGDÍJAS EGYESÜLETBEN

A KISSOLTI NYUGDÍJAS EGYESÜLET
FEBRUÁRI PROGRAMJA

Február 5. Farsangolás
Február 9. Kibõvített elnökségi ülés
Február 16. Egészségmegõrzõ program

Vendégeink a kecskeméti 
székhelyû Asszisztencia 
Nova Bt. munkatársai

Február 23. Vendégünk Kovács János 
alpolgármester úr

NNYYIITTVVAA TTAARRTTÁÁSS::
hhééttffõõ -- ppéénntteekk 77..3300 -- 1177..0000    

sszzoommbbaatt 88..0000 -- 1133..0000

SZ & J LIKÕR KFT. 
KIS- ÉS NAGYKERESKEDÉS

AKCIÓS
dobozos sörökkel és üdítõkkel 

várjuk vásárlóinkat!SSoolltt,, FFööllddvváárrii úútt 1188--2200.. ((GGuummiiss MMûûhheellllyyeell sszzeemmbbeenn))
TTeell//ffaaxx:: ((0066--7788))558888--110000,, 558888--110011



A Kultúra Napja tiszteletére az
ünnephez méltó, kulturális mûsor
csereprogram szervezését és lebo-
nyolítását vállalta fel a Solt Város
Baráti Kör Egyesület hatékony
közremûködésével a Vécsey Károly
Mûvelõdés Ház.
A szomszéd települések mûvelõdési
ház intézményvezetõi részérõl a
közös mûsor ötletének felvetése
lelkes fogadtatásra talált, melynek
eredményeként január 22-én a
Kultúra Napján létrejöhetett -
elkezdõdhetett ez az egyedülálló
kulturális rendezvénysorozat.
A SZOMSZÉDOLÁSBAN résztvevõ

települések, Dunavecse, Apostag és Harta kul-
turális csoportjai 80 fõvel, a helyi kulturális
csoportok 67 fõvel vettek részt a mûsorban.
Gál József polgármester úr néhány kedves szó-
val köszöntötte a jelenlévõket, és utalt rá, hogy
ebben a rohanó világunkban mennyire nagy
fontossággal bír egy ilyen kulturális találkozó
létrehozatala.
A rendezvény fõvédnöke Lencsés Sándorné
volt, aki a megnyitóbeszédében elmondta,
hogy nem titkolt szándékunk az, hogy ennek a

rangos eseménynek hagyományt
teremtsünk, amelynek a fõ célja
az lehetne, hogy a kultúra és a
barátság jegyében megismerjük
szomszédainkat.
A siker és a barátság
összekovácsolta a csoportokat,
és jelenleg folynak az idõpont-
egyeztetések, a soron következõ
S Z O M S Z É D O L Á S
helyszínérõl.
Végezetül megköszönjük a

Szomszédainknak, és minden aktív
résztvevõnek, valamint a háttérmunkában
segítõknek, Madaras László fotó- és
Szathmáry Piroska festõmûvésznek, a Solt Tv
munkatársának, egy szóval mindenkinek,
akinek valamilyen formában köze volt a si-
keres rendezvény lebonyolításához. 
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Ez alkalomból szeretnénk vendégeinknek a kupon felmutatásával
15 % kedvezményt biztosítani.

Kalocsainé Rozmanitz Szabina kozmetikus mester
Nyitva: Hétfõ  13-18, Kedd - Péntek 10-18, Szombat 9-12

Telefon: 78/486-427, mobil 30/20-63-700
Egy személy egy kupont használhat fel március 15-ig!

-15%      -15%      -15%      -15%      -15% 

SZOMSZÉDOLÁS Kozmetikai szolgáltatásainkat már 15 éve igénybe veheti.

HIRDESSEN ÖN IS A
SOLTI HÍRLAPBAN!

20/915-8021

Karácsonyi koncert
Az évzáró mûsorhoz ismét zsúfolásig megtelt a
mûvelõdési ház nagyterme. Sokan voltak kíván-
csiak azokra a produkciókra, amelyekre a külön-
féle mûvészeti csoportok hónapok óta készültek. 

Kiemelkedõ eseménye volt a rendezvénynek két
aranydiploma átadása, melyet Gál József pol-
gármester nyújtott át városunk két kiváló óvoda
pedagógusának, Guzsván Istvánnénak és Vajda
Józsefnénak. Õk sok-sok éven át több generáció
oktatását-nevelését kezdték meg az óvodában,
sokan emlékeznek szeretõ szívvel rájuk: Jucika
és Anci óvó nénire. 50 éve megszerzett
diplomájuk elismerése volt ez az esemény is,
ahol a megjelentek nagy tapssal köszöntötték
õket.

A mûsorban emlékezetes élményt nyújtottak : a
Solti Nõi Kórus, a zeneiskola tanárai és diákjai,
Solti Mazsorett Csoport, a Vécsey Károly
Általános Iskola irodalom szakköre és énekkara.

Benkovics Zoltán
több társával együtt
eljutott 2004 nyarán
egy Belsõ-ázsiai
országba, Mon-
góliába, ahol megis-
merkedtek a szá-
munkra különleges
életmóddal és az ott
élõ barátságos emberekkel. Idén januárban a
Vécsey könyvtárban elkápráztatott bennünket
mongóliai beszámolójával, az ott készített
képeivel és mutatóba hozott ásványaival. 

Január 26-án a Kecskeméti Szimfonikus
Zenekar a mûvelõdési házban adott koncertet.
Leopold Mozart: Gyerekszimfónia és Ránki
György: Két bors ökröcske címû mûvei nagy sik-
ert arattak a felnõtt és diák közönség körében. A
nézõk vastapssal köszönték meg a nagyszerû
elõadást.

Városunk újévi operett gáláján nagy sikert arat-
tak a Horgonyi színpad mûvészei. A sztárvendég
Farkas Bálint és a többi fellépõ is kellemes estét
szerzett a szépszámú közönségnek.

Karácsony, a szeretet nagy ünnepe. A
legfényesebb ünnep, amit gyerek, felnõtt
egyaránt izgalommal vár, mert akkor minden
olyan más, minden felemelõ, békés.
Klubunkban a közösen feldíszített fenyõfa
mellett tartottuk meg karácsonyi ünnepségün-
ket. A MESEVÁR Óvoda nagycsoportosai
óvónénijükkel, Némediné Margitkával nagyon
megható, családias ünnepi hangulatot vará-
zsoltak az idõsek számára. 
A régi karácsonyi ünnepségek fénye, melege
jutott eszünkbe. Nagyon megható volt. Mi is
kedveskedtünk a gyerekeknek versekkel, kis
történetekkel, melyeket Magyari Gyula bácsi,
Nagyné Zsuzsika néni, Máté Marika néni mon-
dott el.
Majd az óvodásokkal közösen karácsonyi
énekeket énekeltünk. Andrási Juliska által hor-
golt kispárnákat ajándékoztunk. Ezúton mon-
dunk köszönetet mindazoknak, akik szá-
munkra ezt a szép ünnepet felejthetetlenné,
emlékezetessé, bensõségessé tették. Az igaz
szeretet kísérje végig egész életüket. Így telt a
fenyõfaünnepség otthonunkban.

A Reménység Idõsek Klubja tagjai

A SZERETET ÜNNEPE 
A REMÉNYSÉG

IDÕSEK KLUBJÁBAN

A MÛVELÕDÉSI HÁZ ESEMÉNYEI KÉPEKBEN
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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

ANITA DIVAT
Szezonvégi kedvezménnyel,

S - XXXL méretû ruházattal
várom kedves vásárlóimat

Kossuth L. u. 56.
Nyitva tartás: 

H - P 8 - 13  14 - 17  SZ 8 -12

A SOLTI HÍRLAP
HIRDETÉSI ÁRAI

Színes oldal (A3)
bruttó ár

1/1 oldal 100.000,-Ft
1/2 oldal 50.000,-Ft
1/4 oldal 25.000,-Ft
1/8 oldal 14.000,-Ft
1/16 oldal 7.000,-Ft
1/32 oldal 4.000,-Ft

Fekete-fehér oldal (A3)
1/1 oldal 50.000,-Ft
1/2 oldal 25.000,-Ft
1/4 oldal 14.000,-Ft
1/8 oldal 7.000,-Ft
1/16 oldal 4.000,-Ft
1/32 oldal 2.000,-Ft

Megjelenési kedvezmények:
3-5-10 megjelenés elõre fizetve:

15% - 30%
3-5-10 megjelenés: 5% - 15%
Apróhirdetések (nem kereskedelmi tar-
talommal) 500,-Ft
Gyászhír, köszönetnyilvánítás 500,-Ft

AZ ORVOSI  RENDELÕK 
CÍMJEGYZÉKE ÉS TELEFONSZÁMA

Hívható hétköznap 
7 - 15.30 óráig

* dr. Ungor István háziorvos Törley B. utca 14.
Tel: 486-076 és 06-20/9683-542

* dr. Danis Imre háziorvos Gábor Áron utca 1.
Tel: 486-102 és 06-20/9683-543

* dr. Kustár Csaba háziorvos Mester utca 5.
Tel: 486-064 és 06-20/9683-541

* dr. Lakner Dezsõ házi gyermekorvos 
Vécsey tér 1.
Tel: 488-100 és 06-20/9683-544

* dr. Bácsi Beáta fogorvosVécsey tér 1. 
Tel: 486-175

Központi orvosi ügyelet: 
Vécsey tér 1. Tel: 488-200 és 06-30/9552-833

ÜGYELETI TELEFONSZÁM 
06-30/9-55-28-33

Hívható minden nap 15.30 - reggel 7-ig, illetve 
szombaton, vasárnap és ünnepnapokon!

Az elmúlt évek olvasási élményébõl megmaradt
az emlékezetemben egy mondat: "Fogd meg a
gyermeked kezét, és mondd el neki, de csak az
igazat!"
Az elmúlt években minden év október 23-án,
elmondom a családomnak, az unokáimnak, a
körülöttem élõknek történelmünk egyik legc-
sodálatosabb, legtisztább forradalmának az
általam megélt eseményeit. Abban az idõben a
Váczi utcai képzõben tanultam, kora délután a
Váczi utcán zászlókkal énekelve vonultak az
egyetemista ifjak, s felkiabáltak az ablakokba,
gyertek lányok ti is, és mentünk. Mentünk a
Március 15.-e térre, ahol Sinkovits Imre
szavalt, mentünk a Bem térre, ahol Tildi Zoltán
beszélt. Általam soha nem látott embertömeg,
vidám, boldog együttléte elfeledhetetlen
élmény. Mikor visszafelé jöttünk, már lyukas
zászlókat lengetett a szél. Szobatársaim, akik a
Rádió épülete elé is eljutottak, véres szemekkel,
a lövésektõl rémülten kerültek haza. Az ÁVO-
sok elõször könnygázzal, majd éles lövésekkel
oszlatták a tömeget. Ekkor kezdõdött el a
küzdelem a függetlenségért, a szabadságért s
egymásért! 24-én mi nõvérek a kórházba men-
tünk. A Boráros téren láttunk nemzeti zászlóval
letakart holttesteket. Az utcán meghalt honfitár-
sainkat karjukon az órájukkal, zsebükben a
pénztárcájukkal szállították a hullaházakba. A
betört ablakú ékszerboltok, áruházak s más
üzletek kirakatából egy gombostût sem vett el
senki, mert ez a forradalom a tisztalelkû, bec-
sületes emberek harca volt november 4-ig. Már
október 26-án a falvakból teherautókkal hozták
az élelmet a fõvárosba, a kórházakba, a vágóhi-
dakra az állatokat. Egy ilyen teherautóval jöt-
tem haza november elsejének éjjelén. Ez az

autó délután felvett engem, éjjel 11 óráig jártuk
a várost, minden címen felült valaki, ezek a
valakik mind Rákosi börtöneibõl kiszabadított
egyének voltak. Egyedül voltam közöttük fiatal
nõ, eszembe nem jutott, hogy félnem kellene
tõlük. Éjjel 2 óra után Anyám házának ajtajában
tettek le, a fizetség köszönöm, az Isten óvja
tovább magukat! Hát ilyen volt az 1956-os
"színes felhozatal". Úgy tudom, hogy Soltról az
emlékezetes zöld "fakarusszal" vitték a vidék
adományát a fõvárosba. A november 5-ére ter-
vezett gyûjtéssel én is mentem volna, de ez már
egy másik történet. Ez az emlékezet, a történel-
mi valóság megismerése nem mese. Fogjuk
meg a gyermekeink kezét és menjünk el velük a
Terror Házába, beszélgessük végig! Menjünk el
Kiskunmajsára, az 1956-os Múzeumba, men-
jünk át a kápolnába, ahol 338 fekete
márványtáblácskát látunk azoknak a nevével,
akik az életükkel fizettek, akiket akkor akasz-
tottak, amikor a mi gyermekeink vidám kis
úttörõk voltak, és vörös nyakkendõkkel integet-
tek Kádár elvtársnak. Menjünk fel a Rózsák
terére, hajtsunk fejet, gyújtsunk gyertyát az
elõtt az ifjú szobra elõtt, aki több mint két évig
imádkozott a cellában, hogy felnõjön a bitófára,
és 1958 õszén fel lehessen akasztani.
Mondd el, de csak az igazat mondd! Azt mond-
ják a szakemberek, beteg a magyar lélek. Attól
beteg, hogy nem beszélte ki a fájdalmait. Igen,
elõször el kellene mondani, azután meg kellene
beszélni. Meg kellene gyõzõdni arról, hogy a
gyermekeink is jól tudják-e!? S az után kellene
mesélni arról, hogy milyen "vidáman", milyen
"önfeledten" építettük  a szocializmust és mire
felébredtünk, most mesélünk.

Madár Margit

A MAMA MESÉJÉNEK MÁSIK OLDALA
Tisztelt Olvasók! Elnézésüket kell
kérnem, mert naív voltam. Azt gondol-
tam, hogy a Mama, kérlek meséld el
nekem… cikksorozattal újságunk egy új
színfolttal gazdagodik. Azt hittem, hogy
a történeti írás, - fõleg ha személyes
tapasztalatokon alapul - nem minõsül
politizálásnak. Tévedtem, egyfajta poli-
tikai csatározást indított el a cikksorozat.
Mint ahogy egy verekedés is kezdõdik -
"a másik visszaütött". 
A Solti Hírlap filozófiája szerint az újság
ne legyen a politikai csatározások szín-
tere, az újság célja elsõként az önkor-
mányzati hírek, a társadalmi események
közlése. Ezzel a fenti megjelent írással,
talán újra megteremtve az újság politikai
egyensúlyát befejezi a politikai írások
megjelentetését. Eléggé kétpólusú már
ez az ország, mi ebben a "harcban" nem
kívánunk részt venni. 
Nõjünk fel inkább, és a színjátékot ne
folytassuk kicsiben, hagyjuk a nagyokra.
Vagyis: Politika? Nem!!!

Szamek Zsolt fõszerkesztõ

POLITIKA? NEM!

MEGHÍVÓ
Az Új Kezdet Film- Beszélgetõ és Életmód Klub programjára

pénteken esténként 17 órától
Helye: ADVENTISTA IMAHÁZ Solt, Petõfi S. u. 6.

Elõadó: Dr. Makkos Norbert bíró

Február 18. - Merre keressem az igazságot?
Február 25. - Van-e tévedésmentes igazságszolgáltatás?

Március 4. - Lelkem pere
Március 11. - Hogyan szabadulhatok meg minden adósságomtól?

Március 18. - Kegyelmi eljárás

Az elõadásokat követõen ingyenes jogi tanácsadás. 
Érdeklõdni lehet a 06-70/337-0061 lelkisegély telefonszámon,

Szilvási Csaba lelkésznél. 
A belépés díjtalan!

Hetednapi Adventista Egyház Solti Gyülekezete

MEGNYITOTTUNK!
Az ERMONITA Kft. megnyitotta új 

Villamossági Boltját Solt, Kossuth L. u. 28. szám alatt

Kedvezõ árakkal várjuk kedves vásárlóinkat!
Nyitva tartás: hétfõ-péntek 8-18 óra, szombat 8-13 óra között

NÉZZEN BE HOZZÁNK, MEGÉRI!
Tel.: 78/488-175



Városunk egyik meghatározó sportegyesülete
két szakosztállyal mûködik. Évek óta kiváló
eredményeket érnek el az itt sportoló fiatalok
és idõsebbek egyaránt. 

Szabó Sándort kérdezem, a Judo Szakosztály
mesterét, mennyire elégedett az elmúlt év si-
kereivel, eredményeivel?
- Az érzéseim vegyesek. Ha csak a
versenyeken szerzett eredményességet nézem,
remek évet zártunk. A teljesség igénye nélkül
csak egy pár nevet és eredményt említek:
Madár Ádám egyéni országos bajnokságot
nyert. Ez az elvihetõ maximum az õ korcso-
portjukban. Vajda András országos
diákolimpiai bajnok lett. A '93-as születésû fiú
országos csapatbajnokságon második
helyezést ért el. Nagyon szépen szerepeltek
felnõttjeink, de említhetném a legkisebbek, a
még nem versenykorcsoportú gyerekek igen
biztató bemutatkozását Domaszéken, ahol szá-
mos arany-, ezüst- és bronzérmet szereztek.
Sajnos a lánymezõnyünk erõsen visszaesett. A
pontgyûjtés, kiemelkedõ eredmények szinte
csak egy versenyzõ, Szabó Tünde nevéhez
fûzõdnek. Az igazság az, hogy nagyon kevés
lány mer eljönni az edzésekre, nincs után-
pótlás, pedig ez a küzdõsport igen alkalmas
arra, hogy hölgyek is elsajátítsák. Nincs ütés,
nincs rúgás, a legfontosabb alapelv a testi
épség megõrzése. Csak ajánlani tudom a
lányoknak, hogy bátran kezdjék el. A mai
világban senkinek sem árt, pláne a lányoknak
egy kis önvédelmi tapasztalat.
- A felsorolással is kitûnik, hogy igen vegyes
korosztállyal foglalkoztok. Hány éves kortól
lehet beiratkozni a judoedzésekre?
- Elsõ osztályos kortól ajánlom az edzések
kezdését. Az ovisok
figyelmét csak úgy
lehetne lekötni bale-
setmentesen másfél
óráig,- ami az edzés
idõtartama-, ha külön
csoportban tudnánk
velük foglalkozni. Ez
ugyebár sajnos most
még nem megoldott.
Felsõ korhatár nincs.
Gyakorlatilag ezt a sportágat bármikor el lehet
kezdeni. Persze, ha valaki huszonpár évesen
fog hozzá, a versenyzés szempontjából már
biztos nem lesz élversenyzõ. De nem is ez a
lényeg. Hanem maga a mozgás, a küzdõsport
szépsége és õszinteségének felfedezése, az
egészséges szellemi és fizikai kikapcsolódás.
Mindig is törekedtem arra, hogy megõrizzük a
tömegsport jellegét is a judo sportnak. Nem
mindenkibõl válhat élversenyzõ, de azzal,
hogy valaki eljár az edzésekre, mozog, fegyel-
met tanul, megtanul esni, megtanulja megvé-
deni saját magát és társait és megtanulja
tisztelni ellenfeleit, már nyer az ügyön. Nem
kell bizonygatni azt, hogy a küzdõsportot
gyakorló emberek felkészültebbé válnak az
életben elõforduló konfliktushelyzetek
kezelésére. A versenyzésre persze igen nagy
szükség van, hiszen ezen keresztül tudjuk
felmérni, hogy helyes úton haladunk-e, hogy a
magyar élvonalban hol a helyünk, mi az, amire

technikailag jobban oda kell figyelni, stb.
- És tényleg! Hol áll rangsorban
Magyarországon a club?
- Ezen a téren tényleg nincs szégyenkezni-
valónk. Most már bárhová megyünk
versenyezni, az országban mindenhol ismerik
és elismerik a Solti AC nevét. A legmenõbb
klubok, mint például az UTE vagy a Honvéd
is, tart a versenyzõinktõl. Készülnek ránk és a
mi versenyzõink méltó ellenfelei bármelyik
egyesületnek. Van egy hivatalos rangsor is,
amit az egyéni OB-kon gyûjtött pontok alapján
állítanak össze. A Magyarországon bejegyzett
164 egyesületi klub, szakosztály közül a Solti
AC 2002-ben a 44., 2003-ban a 27. helyen
szerepelt, ami kiemelkedõen rangos hely. A
2004-es hivatalos eredményt még nem adták
ki, de a számításaink szerint a 30-35. helyen
lehetünk, ami igen jónak számít. 
- Milyenek a terveid 2005-ben?
- Rengeteg tervem van, de ezek megvalósítását
behatárolják  anyagi lehetõségeink. Már tavaly
sem tudtuk kellõképpen megoldani az utazást a
versenyekre. Csak a legfontosabb viadalokon
vettünk részt. Felfuttató kisebb versenyekre a
pénzhiány miatt sajnos nincs lehetõségünk elu-
tazni. Nagyon szeretnénk az idén részt venni
egy külföldi versenyen is, felmérni a
nemzetközi mezõnyt. 
Két versenyt is rendezünk az idén. Az egyiket
a Solti Tavaszi Napok keretén belül, március
12-én, a másikat október 16-án, ami "A"-kor-
csoportú Országos Bajnokság. Ennél a
versenynél meg kell jegyeznem, hogy az OB-k
megrendezését pályázat útján lehet "elnyerni",
és csak egész kivételes esetben adja oda a
Magyar Judo Szövetség egy kis vidéki város-
nak.
A Solti Tavasz Kupáról (amelyet az idén X.
alkalommal rendezünk) és a tavaly elsõ ízben
megrendezett OB-ról igen pozitív, dicsérõ
visszajelzéseket kaptunk. Ezúton is szeretném
megköszönni mindazok munkáját, akik ebben
segítettek.
Tervezem, hogy az idén is rendezünk
edzõtábort, ami igen fontos a technikai
elõrelépés szempontjából, hiszen övvizsgákra
csak itt tudunk kellõképpen felkészülni. 
- Lehet-e ezeket a remek eredményeket még
felülmúlni?
- Úgy érzem, az adott lehetõségeken belül
elértük a maximumot. Igazán nagy technikai és
minõségi fordulatot csak úgy tudnánk elérni,
ha a különbözõ korosztályokat szétválasz-
tanánk. Jelenleg a gyerekedzéseken 5-6 kor-

csoport dolgozik együtt.
Az elsõ osztályosoktól a
serdülõ ifiig más-más
korcsoportot értelem-
szerûen másképpen kell
felkészíteni a verse-
nyekre, ami így össze-
vonva sokszor képtelen-
ség. Ennek meg-
valósítása csak akkor
lenne lehetséges, ha

külön terem állna a rendelkezésünkre. Bár az
iskolák a tõlük elvárható mértékig segítik a
munkánkat, de azt nem kérhetjük, hogy adják
nekünk a tornatermeket. Van Solton alkalmas
épület erre a célra: a régi mozi épülete, amely
lassan ott megy tönkre kihasználatlanul.
Megszerzésére tett kísérleteink során mindig
falakba ütköztünk. Hogy ennek mi lehet az
oka, azt nem tudom, csak azt, hogy az ifjúság
egészséges nevelése, sportra való szok-
tatásánál nincs fontosabb dolog. Az ifjúság a
jövõnk és nekünk - felnõtteknek, apukáknak,
anyukáknak, edzõknek, nevelõknek, pedagó-
gusoknak és politikusoknak - kötelességünk
megtenni értük minden tõlünk telhetõt, hogy a
jövõ, a jövõnk szebb, egészségesebb és boldo-
gabb legyen. 
Gratulálok a szakosztály eredményeihez, és
bízom benne, hogy a terveitek ez évben is
valóra válnak.

L. Sné
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VÉCSEY KÁROLY MÛVELÕDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 
FEBRUÁR HAVI PROGRAMJA

Február 11. 14 óra FARSANG
Vécsey Károly Általános Iskola, 3.-4. osztály

18 óra Kopolya  Természetbarát  és  Horgászegyesület
évi rendes beszámoló közgyûlése

Február 15. 10 óra GYERMEKMÛSOR
Lali király címû díszletes, jelmezes, zenés mesejáték a 
Pöttömszínház elõadásában
Belépõ: 250 Ft

Február 17. 17 óra Vécsey Károly Városi Könyvtárban
NEPÁL - Himalája ösvényein -
Molnár Péter képes utibeszámolója

Február 18. 15.30 óra FARSANG
Vécsey Károly Általános Iskola, felsõ tagozat

Február 19. A Bács-Kiskun Megyei Polgárõr Szövetség Értekezlete a 
megyei polgárõr egyesületek vezetõi részére

Február 25. 14 óra FARSANG
Vécsey Károly Általános Iskola, 1-2. osztály

Február 27. 9 óra Aranykulcs Horgászegyesület évi rendes beszámoló 
közgyûlése

Március 4. 18 óra Polgárõr Egyesület évi rendes beszámoló közgyûlése
Március 5. 14 óra Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesületének 

Solti Csoportja 2004. évi közgyûlése
Március 7. 18 óra ÁFÉSZ éves közgyûlése

A solti Reménység Idõsek Klubjában 
köszöntöttük

Faragó Béla bácsit 97. születésnapja 
alkalmából. A klub valamennyi gondozottja

és dolgozója erõt, egészséget kívánt 
Béla bácsinak.

APRÓHIRDETÉS

ÁLLÁSHIRDETÉS

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

MEGEMLÉKEZÉS

Solton a központban kis udvarral ház
eladó.

Irányár: 6 millió forint 
Telefon: 30/545-78-49

Szakácsot keresek!
Érdeklõdni lehet a 

06-30/204-1946 telefonszámon

Ezúton szeretnénk megköszönni mindazok-
nak, akik drága halottunkat 

MOLNÁR ISTVÁNNÉT 
Lehoczky Erzsébet 

utolsó útjára elkísérték, sírjára virágot, ko-
szorút helyeztek, fájdalmunkat részvétükkel

enyhíteni igyekeztek.
Gyászoló család

Köszönetet mondunk mindenkinek, akik
szeretett férjem 

GÖRGÉNYI ISTVÁN 
temetésén megjelentek, sírjára koszorút,
virágot helyeztek, s mély fájdalmunkban

velünk együttéreztek.
Görgényi Istvánné és családja

EMLÉKEZÜNK
OBORNYIK JÁNOS 
halálának elsõ évfordulóján

"A múltba visszanézve valami
fáj, valakit keresünk, aki nincs

már. Nélküled szomorú, üres a házunk, Még
most sem hisszük el, hogy hiába várunk.”

Szeretõ felesége, két fia, menye és unokája 

"Ó emberek, míg él anyánk, nagyon sze-
ressük õt, mert elmegy egy napon, és vissza-
hozni többé már nem lehet az elmulasztott jó
szót, tetteket, késõ bánat, mit sem ér neki, az

élõt kell szeretni, érteni."
MEGEMLÉKEZÉS

BÁLINT FERENCNÉ 
FAZEKAS ERZSÉBET 

halálának 1 évfordulójára

Lánya Erika, veje János,
unokái Janika és Balázs

A decemberi Karácsonyi Koncerten 
ünnepélyes keretek között vette át az

ARANYDIPLOMÁT
Vajda Józsefné 
(Anci óvó néni).

Ez alkalomból szeretettel gratulálunk és kívá-
nunk tiszta szívbõl hosszú életet, jó

egészséget neki. Kívánjuk, hogy majd a
gyémánt diploma átvételekor is legalább ilyen

fürgén ugorjon a színpadra, mint most. 
A Solt Város Baráti Kör minden tagja

GRATULÁCIÓ



Tudatom a barátokkal és ismerõsökkel, hogy
2004. december 8-án megérkeztem.

Nevem: Gõbölös Roland
Anyukám: Németh Rózsa
Apukám: Gõbölös István

Molnár Gábornak a 2004. december 4-én
megrendezett

Wu Shu Országos Bajnokságon elért elsõ
helyezéseihez
gratulálunk:

Családod és tanítványaid

Mikó Sándornak 
elsõ születésnapja alkalmából sok

boldogságot kíván a 
Kozma család

Unokám, Erõs Anita most végzett
Kecskeméten a fõiskolán mûszaki menedzs-

er szakon és február 5-én volt a diploma-
átvétele. A vizsgája kitûnõ lett. 

Ehhez a szép sikeres iskolához gratulál neki
családja.

Erõs László Kis Katalin szülõk és Lacika
testvére.

Továbbá az egész Erõs rokonság, valamint
az egész Kis család. 

Külön gratulál özv. Erõs Lászlóné mama és
Kis papa.

Gudmon Ádám vagyok.
2004. december 19-én ünnepeltem 

elsõ születésnapomat.
Anyukám: Lóki Szilvia

Apukám: Gudmon Sándor

A nevem: Romsics Brenda Lídia
2005. január 19-én születtem
Anyukám: Hajda Kornélia
Apukám: Romsics Róbert

Nyitva tartás: Hétfõ - Szerda - Péntek 9 - 12 és 13 - 17
Solt, Mester u. 2  (06-20)489-4507

MINDEN SZEMÜVEGHEZ 
1200,-Ft-os törlõkendõt adunk ajándékba!

KONTAKTLENCSE AKCIÓ
Ajándék sál-sapkaAjándék sál-sapka minden doboz Focus

Dailies egynapos kontaktlencse vásárlásakor!

TÁRSASÁGI ROVAT
Tisztelt Olvasók! 

Továbbra is várjuk az Önök fényképeit újszülöttekrõl,
születésnapokról, ifjú házasokról, ezüst- és aranylako-

dalmakról, osztálytalálkozókról és minden olyan
eseményrõl, melyet szeretnének az olvasókkal megis-

mertetni.
A társasági rovatban TÉRÍTÉSMENTESEN helyet
adunk családi eseményeikrõl készült képeiknek. A

képeket az újság megjelenését követõen igény szerint
visszaadjuk.

Szerkesztõség

TÉLI KUPA 2004-2005
Félidejéhez érkezett a TÉLI KUPA kispályás

teremlabdarúgó bajnokság.

A GÓLLÖVÕ LISTA ÁLLÁSA

1 Fürdõszoba Szalon 10 9 1 - 28 pont

2 Color Sportform 10 8 1 1 25 pont

3 Tûzoltók 10 8 - 2 24 pont

4 C.K.Ö. 10 6 1 3 19 pont

5 K.P.M. 10 6 - 4 18 pont

6 Hoffmann Service FC 10 4 1 5 13 pont

7 Sasok 10 3 1 6 10 pont

8 IFI 10 3 1 6 10 pont

9 PT FC 10 3 - 7 9 pont

10 Éger Presszó 10 2 - 8 6 pont

11 Serdülõk 10 - - 10 0 pont

1 Bényei Tamás Color Sportform 22 gól

2 Kirchner Ferenc Fürdõszoba Szalon 21 gól

3 Kövesi János Tûzoltók 16 gól

4 Fehér József C.K.Ö. 13 gól

László Tamás Hoffman Service FC 13 gól

Szilágyi Sándor Sasok 13 gól

Kozma Lászlónénak 
70. születésnapja alkalmából sok

boldogságot kíván 
János fia és családja, 
unokája és családja


