
Mint a Solti Hírlap elõzõ lapszámában már elõre jeleztük,
Soltra látogatott Keravából a Hytkyt nõi népzenét éneklõ
kórus 18 fõvel, a Solti Nõi Kórus vendégeként.
Több hónapos egyeztetõ levelezés után, elérkezett a
várva- várt nap, október 19-én vártuk Ferihegyen
vendégeinket. Elõször egy rövid budapesti városnézéssel
kezdtük, ahol lehetõség volt beszélni történelmünkrõl.
Soltra a kora délutáni órákban érkezett meg a csoport,
egyenesen a Városházára, ahol Gál József polgármester
és a képviselõ-testület tagjai, a solti kórustagok fogadták
a küldöttséget. Õk
énekkel köszön-
töttek bennünket,
azonnal láthattuk,
hogy milyen
jókedvû és vidám
társaság érkezett
hozzánk. A ven-
dégeket a kórus
tagjainál szállá-
soltuk el, itt tör-
tént meg a megismerkedés és a vendéglátók hazavitték
vendégeiket egy rövid pihenõre.

Az elsõ közös
estét a Vitek
pincénél töltöttük,
ahol a finom ka-
kaspörkölt nagyon
ízlett vendégeink-
nek. Majd meg-
kezdõdött a közös
éneklés, õk ma-
gyar dalokat ta-

nultak tõlünk, mi pedig finn népdalokat tõlük.
Csütörtökön helyi programot terveztünk. Megmutattuk a
könyvtárat, ellátogattunk a Mesevár Óvodába, ahol
vendégeink együtt játszottak és énekeltek a gyerekekkel.
Ezután következett a Vécsey iskola, ahol a magyar isko-
lai élettel ismerkedtek, majd a mûvelõdési házban a 7-8.
osztályosok részére rövid bemutatót tartottak vendégeink
népdalaikból. Az ebédre a Sport Caféban került sor. 

Folytatás a 4. oldalon

Márton István Csíkdánfalva, és Gál József Solt polgármesterének
kísérõiként kerestük fel az árvíz sújtotta székely településeket,
hogy továbbítsuk a soltiak adományait.
Ahogy Székelyudvarhely felõl megérkeztünk Farkaslaka - Tamási
Áron szülõhelye - határába, szikrázó napsütés ragyogta be azokat
a dombokat, amikrõl azon a tragikus - két hónappal korábbi -
napon elindult a gyilkos áradat a Nyikó-patak partján fekvõ apró
falvak irányába. Akkor hihetetlen mennyiségû csapadék - több
száz milliméter néhány óra alatt - hullott erre a vidékre.

Most békés a táj, mégis
egyre nyomasztóbb
érzéssel haladunk úti
célunk, Siménfalva felé,
hiszen az útról látni a
kidöntött fákat, vagy az
álló fák tetején fenn-

akadt hordalékot.
Siménfalván Péter Zoltán polgármester fogadott bennünket és

bemutatta a
v i d é k e t .
Siménfalva
t anácsához
hat falu tar-
tozik, össze-
sen 3000 fõ a
l a k o s s á g
s z á m a .
Közülük a
Nyikó-patak
mentén fekvõ

aprófalvakat -
K o b á t f a l v a ,
N a g y k a d á c s ,
K i s k a d á c s ,
Siménfalva és
Kobátfalva -súj-
totta az özönvíz.
Elmondta, hogy
ezen a területen
négyen haltak

meg, legtragikusabb eset egy 4 éves kislány elvesztése volt.
Fényképek segít-
ségével megpróbálta
érzékeltetni annak az
augusztus 23-i
délutánnak a borzal-
mait. Tájékoztatott
az adományozottak
kiválasztásáról, hogy
cél, rászorultság
arányában elosztani
az adományokat.

Ehhez megmutatta a pontos nyilvántartást, amiben minden eddigi
támogatás feljegyzésre került - az élelmiszercsomagtól, a takarón,
ágybetéten, kályhán, hûtõszekrényen át a készpénz adományokig.
Elmondta, hogy jelenleg 16 új ház építése van folyamatban.
Megköszönte a segítséget és elmondta, hogy a soltiak adományát
(900 ezer Ft) 10 család kapja, ami közel 13 millió régi lejnek felel
meg családonként, ez több havi jövedelemmel egyenlõ ezen a
vidéken.

Ezután következett a nap legnehezebb kötelessége, a családok
felkeresése, az adományok átadása. Lehetetlen feladatra vál-
lalkozik az, aki érzékeltetni akarja a víz pusztítását, a családok
egyéni tragédiáját.
Két hónappal az özönvíz után gyakori látvány a még álló, de
részben kidõlt falú épület, a "szerencsésebbeknek" állva maradt a
házuk, csak egy-két méteres víz mosta a falakat kívül belül,
eltakaríthatatlan sarat hagyva mindenütt. Száradás közben jönnek
az összeomlással fenyegetõ repedések, de a bútorok és háztartási

eszközök -
már amit
nem vitt el a
víz - is
használha-
tatlanok.
Ott alapve-
tõen állat-
tenyésztés-
bõl élnek az

emberek, az áradatban szinte az összes takarmány elveszett vagy
tönkrement, így a nehéz idõszak még nem ért véget, mert jön a tél,
ami azon a vidéken sokkal hidegebb, mint nálunk.
Mindenütt örömmel fogadtak bennünket, próbálták saját
történetüket röviden elmondani, de nem volt rá szükség, mert
beszélt helyettük a látvány.
Volt, aki a meghatottságtól csak egy köszönömöt tudott elrebegni,
de többen is Isten áldását kérték azokra, akik hozzájárultak az
adományhoz és kérték köszönetük tolmácsolását.
Jó érzéssel töltött el bennünket, hogy a legrászorultabbakhoz
került a soltiak adománya, bár látszik, a pusztítás olyan nagy, ami-
hez képest bármekkora segély is eltörpül.

Nitsch József és Vasaji Sándor

Az Önkormányzat lapja XIV. évfolyam 8. szám Ára: 125,- Ft

JÓ HELYRE KERÜLT A SOLTIAK ADOMÁNYA
“FINNORSZÁG (SOUMI) - DALBÓL SZÜLETETT”

VENDÉGÜNK VOLT A
HYTKYT

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
KÖRNYEZETÜNK SZEBBÉ TÉTELÉRE

A pályázati felhívás az 5. oldalon olvasható!
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A polgármester tájékoztatójában elmondta, a
városi játszótér tervei elkészültek. A
Közigazgatási Hivatal felkérte a szabadszállási
jegyzõt az építési engedélyezési eljárás lefoly-
tatására.
Az 52. számú fõút mellé tervezett kerékpárút
építése megkezdõdött, a Víz- és Szennyvíztisztító
Mû új ivóvíz vezetéket épít. Jelenleg az új
bekötések készülnek a régi kiváltására.
Tájékoztatást adott arról, hogy az okmányirodánál
megvalósult az akadálymentesítés. 
Az Aranykulcs téri parkolóról is beszámolt, a
munkálatok megkezdõdtek, a parkoló kockakõ
burkolattal lesz ellátva.
A második közforgalmú gyógyszertár
üzemeltetésével kapcsolatban elmondta, a
Fõvárosi Bíróság helyben hagyta az ügyészi óvást,
ami azt jelenti, hogy a Gyógyszerész Kamara
pályázatot írhat ki a második gyógyszertár megny-
itására vonatkozóan.
A szennyvízcsatorna beruházás kapcsán tájékoz-
tatást adott arról, hogy Dunatetétlen a benyújtott
pályázat alapján céltámogatást nyert a meg-
valósításhoz. Jelenleg a település képviselõi tár-
gyalásokat folytatnak, hogy a támogatáshoz szük-
séges önrészt fel tudja-e vállalni az önkormányzat.
A Pénzügyi Bizottság és a Környezetvédelmi és
Városrendezési Bizottság megtárgyalta az elõter-
jesztést, és javasolta az önkormányzat 2005. évi
költségvetésének elsõ félévi teljesítésérõl szóló
beszámoló elfogadását. A Képviselõ-testület az
Önkormányzat 2005. évi költségvetésének bevételi
és kiadási elõirányzatát a megállapított fõösszeget
10.986 E Ft növekedéssel 1.248.573 E Ft-ra
módosítja. A Képviselõ-testület a Polgármesteri
Hivatal és az intézmények együttes 2005. évi költ-
ségvetésének (adatok E Ft-ban értendõk)
Bevételi és kiadási fõösszege 1.248.573
I.  Mûködési bevételek: 564.900
II. Támogatások 418.718
III. Felhalmozási és tõke jellegû bevételek  43.000
IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 88.760
V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpa-
pírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele

1.318
VI. Hitelek 121.891
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 9.986
Kiadások kiemelt elõirányzatonként:
Felhalmozási kiadások 249.271
Hitel törlesztések 15.965
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása 4.500
Céltartalék (államháztartási tartalék) 7.005

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény (Ket.) 2004. decemberében elfogadásra
került. A törvény rendelkezéseinek nagy része
2005. november 1. napján lép hatályba, felváltva
az eddig alkalmazott államigazgatási eljárás
általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvényt.
A Ket. bevezetése indokolttá teszi az egyes önkor-
mányzati rendeletek módosítását. Az önkor-
mányzat 24/2004. (IX.20.) rendelete a piactartás
rendjérõl konkrét hivatkozást tartalmaz az Áe-re,
ezért e rendelkezést összhangba kell hozni a Ket-
tel.
Szintén a Ket. hatályba lépésével összefüggésben
szükséges a közterület-használat helyi szabályo-
zásáról szóló 25/2004. (IX.20.) rendelet
módosításáról a rendelet megalkotása. A rendelet
konkrét hivatkozást tartalmaz az Áe-re, ezért e ren-
delkezést is összhangba kell hozni a Ket-tel.
A Ket. hatályba lépésével összefüggésben szük-
séges az elektronikus aláírásról szóló rendelet
megalkotása. Az elektronikus ügyintézés a
közigazgatási ügyek elektronikus úton történõ
ellátását, és az ezzel kapcsolatos munkát jelenti(
feldolgozás, tárolás, továbbítás, stb). Tekintettel
arra, hogy az Önkormányzatnál a közigazgatási
hatósági ügyek elektronikus úton történõ
intézésének objektív feltételei nem adottak, így az
elektronikus ügyintézés rendeletben történõ
kizárása szükséges.
Az Önkormányzat Solt Nagyközség Címerérõl és
Zászlójáról szóló 11/1994. (XI.15.) rendeletében
meg kell határozni, kinek a hatáskörébe tartozik a
címer és a zászló használatának engedélyezése,
valamint a fellebbezési fórumot meg kell jelölni.
Jelenleg a polgármester hatásköre az engedélyezés
és a testülethez lehet fellebbezni. E miatt a ren-
deletet módosítani kellett. Valamint az SZMSZ-
ben is fel kell tüntetni, ezeket a rendelkezéseket.
Ezen felül a rendeletben a nagyközség" kifejezés

helyett a "város" kifejezést kell használni. 
Mivel a Ket. és a Szociális törvény is módosításra
került, ezért az önkormányzatoknak is feladata a
szociális rendelet módosítása. Az új szabályozások
több munkát is jelentenek. Pl. a munkanélküliek
szempontjából is változás, hogy több intézménnyel
együttmûködve kell megoldást keresni a segít-
ségnyújtáshoz. Ezért az egyes szociális ellátási for-
mák szabályozásáról szóló 26/2004. (IX.20.) ren-
delet több ponton, részleteiben változott.
A Képviselõ-testület az önkormányzat tulaj-
donában álló lakások bérletérõl és elidegenítésérõl
szóló 23/2004. (IX.20.) rendeletét az alábbiakkal
módosította:
A lakások havi bérleti díja 2006. január 1. napjától
a lakás alapterülete és komfortfokozata után:
a) összkomfortos lakás esetén 224,- Ft/m2

b) komfortos lakás esetén 155,- Ft/m2

c) félkomfortos lakás esetén
77,- Ft/m2

d) komfort nélküli lakás esetén 30,- Ft/m2.

Az Országgyûlés 2005. áprilisában fogadta el a
temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló 1999. évi
XLIII. törvény módosításáról szóló 2005. évi XXI.
törvényt, mely 2005. július 1. napján lépett hatály-
ba. E törvény pontosít néhány fogalmat, továbbá
különösen a díjfizetés szabályozása terén ad fel-
hatalmazást az önkormányzatok számára.
Szükséges volt a helyi szabályozás áttekintése és a
törvény módosítása. Így változott pl. a használati
idõ, a temetkezési szolgáltatási tevékenység
meghatározása, temetõfenntartási hozzájárulás
díja, a temetkezési szolgáltatók által fizetendõ díj. 
A Pénzügyi Bizottság és Környezetvédelmi és
Városrendezési Bizottság együttes ülésén megtár-
gyalásra került, és a bizottságok javasolják a
képviselõ-testületnek a mûködésképtelen helyi
önkormányzatok egyéb támogatására vonatkozó
pályázat benyújtását. Ezért a testület úgy döntött,
hogy mûködõképességének biztosítására pályáza-
tot nyújt be a mûködésképtelen helyi önkor-
mányzatok egyéb támogatására a Magyar Államk-
incstárhoz.

Solt, Dunaegyháza, Dunatetétlen agglomeráció
szennyvízcsatornázása I. ütem beruházás
elõkészítése keretében a mûszaki ellenõr
kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás
lezárult. A bírálati szempont elsõsorban a legala-
csonyabb árajánlat volt, de ez mellett a pályázati
feltétel volt, hogy az ajánlattevõknek referenciával
kell rendelkezniük. A Bíráló Bizottság az ajánla-
tokat elbírálta, és nyertes pályázónak az Elsõ
Beszerzési Iroda Építõ és Szolgáltató Kft-t java-
solta.
Összegzés az egyszerû közbeszerzési eljárásban az
ajánlatok elbírálásáról
Az ajánlatkérõ neve és címe: 
Solt Város Önkormányzat, 6320 Solt, Béke tér 1.
A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 
Solt, Dunaegyháza és Dunatetétlen települések
szennyvízelvezetése I. ütem Solt Város
Csatornázása c. beruházás lebonyolítása kapcsán:
Mûszaki Ellenõrzés
Eredményes volt-e az eljárás:

Igen
Az ellenszolgáltatás összege (egységre vetítetten
is):  8.125. 000 Ft
A benyújtott ajánlatok száma: 
3 db
Az érvényes ajánlatot tevõk neve, címe és aján-
latuknak a bírálati szempont - az összességében
legelõnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak
súlyszámozott részszempontjai - szerinti tartalmi
eleme, illetõleg elemei:
* Elsõ Beszerzési Iroda Építõ és Szolgáltató Kft.
7624 Pécs, Gyümölcs u. 10.

ajánlati ár: 8.125. 000 Ft 
Az érvénytelen ajánlatot tevõk neve, címe és az
érvénytelenség indoka:
* ÉPINBER Kft. Kecskemét, Csányi J. krt. 12.
Az érvénytelenség oka:
A Kbt. 88§ (1) bekezdés f.) pontja. Ajánlattevõ a
hiánypótlásnak nem tett eleget.
* KONZULENS 9000 Kft. Székesfehérvár,
Palotai út 8/A I/4.
Az érvénytelenség oka:
A Kbt. 88§ (1) bekezdés f.) pontja. Ajánlattevõ a
hiánypótlásnak nem tett eleget.
Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevõ
neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánla-
ta kiválasztásának indokai: 

Elsõ Beszerzési Iroda Építõ és Szolgáltató Kft.
Kft. 7624 Pécs, Gyümölcs u. 10.
Ellenszolgáltatás összege: 8. 125. 000 Ft
Ajánlata kiválasztásának indokai: Ajánlattevõ
érvényes ajánlatot tett, és a megajánlott ellenszol-
gáltatás összege, mely a legalacsonyabb volt az
önkormányzat rendelkezésére áll.
A szerzõdéskötés tervezett idõpontja:
2005. szeptember 20. 10.00 óra

Solt, Dunaegyháza, Dunatetétlen agglomeráció
szennyvízcsatornázása I. ütem beruházás
elõkészítése keretében a közbeszerzés és projekt-
menedzsment lebonyolítását végzõ szervezet
kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás
lezárult.
Összegzés az egyszerû közbeszerzési eljárásban az
ajánlatok elbírálásáról
Az ajánlatkérõ neve és címe: 
Solt Város Önkormányzat, 6320 Solt, Béke tér 1.
A közbeszerzés tárgya és mennyisége: 
Solt, Dunaegyháza és Dunatetétlen települések
szennyvízelvezetése I. ütem Solt Város
Csatornázása c. beruházás lebonyolítása kapcsán:
Közbeszerzés és Projektmenedzsment
2 db közbeszerzési eljárás lefolytatása és projekt-
menedzsment feladatok ellátása, kiemelve a
pénzügyi menedzselést
Eredményes volt-e az eljárás:

Igen
Az ellenszolgáltatás összege (egységre vetítetten
is): 8. 750. 000 Ft
A benyújtott ajánlatok száma:  3 db
Az érvényes ajánlatot tevõk neve, címe és aján-
latuknak a bírálati szempont - az összességében
legelõnyösebb ajánlat kiválasztása esetén annak
súlyszámozott részszempontjai - szerinti tartalmi
eleme, illetõleg elemei:
* Elsõ Beszerzési Iroda Építõ és Szolgáltató Kft.
7624 Pécs, Gyümölcs u. 10.

ajánlati ár: 8. 750. 000 Ft 
Az érvénytelen ajánlatot tevõk neve, címe és az
érvénytelenség indoka:
* ÉPINBER Kft. Kecskemét, Csányi J. krt. 12.
Az érvénytelenség oka:
A Kbt. 88§ (1) bekezdés f.) pontja. Ajánlattevõ a
hiánypótlásnak nem tett eleget.
* KONZULENS 9000 Kft. Székesfehérvár,
Palotai út 8/A I/4.
Az érvénytelenség oka:
A Kbt. 88§ (1) bekezdés f.) pontja. Ajánlattevõ a
hiánypótlásnak nem tett eleget.
Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevõ
neve, címe, az ellenszolgáltatás összege és ajánla-
ta kiválasztásának indokai: 
Elsõ Beszerzési Iroda Építõ és Szolgáltató Kft.
Kft. 7624 Pécs, Gyümölcs u. 10.
Ellenszolgáltatás összege: 8. 750. 000 Ft
Ajánlata kiválasztásának indokai: Ajánlattevõ
érvényes ajánlatot tett, és a megajánlott ellenszol-
gáltatás összege, mely a legalacsonyabb volt az
önkormányzat rendelkezésére áll.
A szerzõdéskötés tervezett idõpontja:
2005. szeptember 20. 10.00 óra

A DUNAINVEST-SOLT Építõipari és
Ingatlanhasznosító Kft. vásárlási szándékáról
szóló döntés tárgyában hozott korábbi határozat
módosításra került. Mivel a testület ingatlanait a
rehabilitációs munkák megvalósítása, illetve a
terület beépítéssel történõ hasznosítása érdekében
értékesítette, ezért az önkormányzat nem járul
hozzá a rehabilitációs, illetve a beépítési
kötelezettség végrehajtása elõtt az ingatlanok
szabad piacon történõ elidegenítéshez.
A Kincstári Vagyoni Igazgatóság ingyenesen fela-
jánlotta az önkormányzatnak a tulajdonában lévõ
ingatlant, miután az önkormányzat korábban fel-
szólította, hogy szüntesse meg az életveszélyes
állapotokat, az ingatlant tegye rendbe, mint tulaj-
donos. A Pénzügyi Bizottság és a
Környezetvédelmi és Városrendezési Bizottság
együttes ülésén azt javasolta, hogy a Solt, Félix
utca 11. szám alatti állami tulajdonú ingatlan ne
kerüljön önkormányzati tulajdonba. Az ingatlan
átvételével a helyreállítás költségei is az önkor-
mányzatra szállnának.
Rencsár Kálmán vételi ajánlattal fordult az önkor-
mányzathoz. Az általa megvételre kért területek az
általa már korábban megvásárolt területek között
helyezkedik el. Ezért a testület úgy döntött, hogy a
tulajdonában lévõ solti, külterületi 14462/1-es
hrsz.-ú, 3023 m2 területû legelõ; a 14463-as hrsz.-
ú, 6147 m2 területû legelõ és a 14465-ös hrsz.-ú,

3720 m2 területû legelõ mûvelési ágú jegyzett
ingatlanokat eladja Rencsár Kálmán (6320 Solt,
Posta u. 51.) tulajdonába 25 Ft/m2-es áron, bruttó
322.250 Ft-ért.
A GazdaHolding Kft. területvásárlási kérelemmel
fordult a képviselõ-testülethez, melyben az önkor-
mányzati tulajdonú rakodó mûvelési ágban
jegyzett ingatlant kívánja megvásárolni. A
területen gázolajtöltõ állomást szeretne a cég
létesíteni, melyet a környékbeli gazdák és
gazdálkodók vehetnének igénybe. A kért terület
sarokterület, amit az önkormányzat nem tud
hasznosítani. Emellett a gazdálkodóknak segít-
séget jelentene a kedvezményes üzemanyag. A
testület úgy döntött, hogy a tulajdonában lévõ solti,
belterületi 1400/4-es hrsz.-ú, 1264 m2 területû,
rakodó mûvelési ágban jegyzett ingatlant eladja a
GazdaHolding Kft. (2700 Cegléd, Világ u. 7.) tula-
jdonába 500 Ft/m2-es áron, bruttó 632.000 Ft-ért.
Orovicz István korábban felajánlotta az önkor-
mányzatnak megvételre az ingatlanát. Az egyezség
2002. óta nem jött létre. Ennek oka, hogy a
településrendezési terv szerint ez a terület
iparterület, valamint az 51. számú fõút elkerülõ
szakasz nyomvonala. Az ingatlan megvételét ezért
a testület a továbbiakban sem támogatja, de a
kényszerhelyzet miatt megoldást kell találni a
problémára. Megvalósítható megoldás lenne, ha a
rendezési terv módosítása rövid úton belül meg-
valósulna, akként, hogy az 51. számú fõút új
nyomvonalra kerüljön, valamint az iparterület a
megjelölt ingatlanokat ne érintse. Ezáltal az ingat-
lanok a telekalakítási és építési tilalom alól felsz-
abadulnak és a kártalanítási igény megszûnik.
Kollár Ferencné felajánlotta ingatlana megvásár-
lását. A két telek a Zrínyi utcában található.
Mindkét telket nagyfeszültségû villanyvezeték
szeli át, ezért azokra építési engedélyt nem lehet
kiadni. Emiatt az önkormányzat úgy döntött, hogy
Kollár Ferencné által felajánlott 3072/12 és
3072/13 hrsz-ú ingatlanokat nem kívánja
megvásárolni.
A solti Orchidea tánccsoport tagjai levélben for-
dultak a testülethez támogatási kérelemmel. A kért
összegbõl a fellépések költségeit, ruhákat, egyéb
felmerülõ kiadásaikat rendeznék. A bizottságok,
mivel az Orchidea tánccsoport részére a költ-
ségvetés készítésekor nem került betervezésre
támogatási összeg, nem javasolják az anyagi támo-
gatást. Jelenleg az önkormányzat részére nem áll
rendelkezésre plusz forrás erre a célra. A szülõk
tájékoztatást kaptak arról, hogy a 2006-os évben
újabb kérelmet adhatnak be, melyet az egyéb
egyesületek és civil szervezetek kérelmével együtt
bírál el a testület.
Beszámoltak az oktatási intézmények az elmúlt
tanévben végzett munkájukról. A Vécsey Károly
Általános Iskola igazgatója kiegészítésként
megköszönte az önkormányzat és a képviselõ-
testület egész évben nyújtott segítõ munkáját.
Kérdésekre felelve elmondta, az ifjúságvédelem
érdekében mind az alsó, mind a felsõ
évfolyamoknál a pedagógusok nyomon követik a
gyerekek sorsát, és ha szükséges, akkor a
Családsegítõ Szolgálattal együttmûködve
igyekeznek a problémákat megoldani. Az
egészségnevelési program mindennapos
tevékenység az iskolában, a pedagógusok rendsz-
eresen beszélgetnek e témában a gyerekekkel.
Ezen felül különbözõ programokat, elõadásokat
szervez az iskola. Többek között egészséges élet-
mód napot tartottak, de a Rendõrségtõl is voltak
elõadást tartani.
Kiegészítésként hozzátette, a nyár folyamán
megközelítõleg 170 gyermek jutott ebédhez
térítésmentesen. Véleménye szerint elmondható,
hogy az oktatási intézmények mûködését nem csak
az írásos beszámolóból ismerheti meg a képviselõ-
testület, hanem a napi kapcsolat alapján is. A
beszámolóból egyértelmûen látszik, hogy az
iskolában sokrétû munka folyik, ezen felül az
országos felmérésekbõl az is kitûnik, hogy mind az
elméleti oktatás, mind a sport területén magas fokú
képzés folyik. 
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Óvoda igaz-
gatója elmondta, az iskolában felszaporodtak a
szociális feladatok, szükséges az önkormányzat
pénzügyi csoportjával, valamint a Családsegítõ
Szolgálattal való kapcsolattartás. Sajnálatos
módon családi okok miatt 3 gyermeket a családból
ki kellett emelni. Megköszönte a képviselõ-testület
egész évben nyújtott támogatását.
Mesevár Óvoda és Szilfa tagóvoda óvodavezetõje
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A játékok teljes választéka megtekinthetõ
az Interneten, a www.fajatek-sportszer.hu

címen mûködõ webáruházban, illetve
megvásárolhatók a VIRÁG-AJÁNDÉK
Boltban a Nagymajori u. 8. szám alatt.
Tel.: (06-30)367-9560; (06-30)354-3652

TERMÉSZETES ANYAGBÓL KÉSZÜLT KIVÁLÓTERMÉSZETES ANYAGBÓL KÉSZÜLT KIVÁLÓ
MINÕSÉGÛ JÁTÉKOK, ELÉRHETÕ ÁRON!MINÕSÉGÛ JÁTÉKOK, ELÉRHETÕ ÁRON!

megköszönte a képviselõ-testület segítségét, hogy
az óvoda mûködésével kapcsolatos kérdõíveket
kitöltötték. A kitöltött kérdõívek segítséget nyújtot-
tak az óvoda munkatervének készítéséhez. 
Hartai Mûvészeti Alapiskola igazgatója köszönetet
mondott az intézményvezetõknek, hogy terem-
használattal, a pedagógusok segítségével nagyban
hozzájárulnak a zeneoktatás sikeréhez. Elmondta,
örömmel látja, hogy egy-egy bemutató alkalmával
milyen sok szülõ jelenik meg, ami a gyerekeket
örömmel tölti el. Fontosnak tartja a zeneoktatást,
hiszen ez a gyermekek lelkére hat, nagyban segíti
nevelésüket. Ezúton köszönte meg a képviselõ-
testületnek, hogy Solt városban is mûködhet
zeneoktatás.
A polgármester köszönetet mondott minden
oktatási intézmény vezetõjének, és dolgozójának.
A képviselõ-testület nevében köszönetet mondott
az egész éves munkáért.
A maximális osztály és csoport létszámtól való
eltérés engedélyezésére is sor került a testületi
ülésen. A júniusi ülésen határozat született, mely a
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola számára 9 osz-
tály és 2 speciális osztály, az óvoda számára 3 cso-
port indítását engedélyezte. Több osztálynál, és
csoportnál a maximális létszámot túllépi a
gyerekek száma, ezért vált szükségessé a
módosítás, ezt a fenntartónak kell engedélyeznie.
Így a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Óvoda
nagy és középsõ csoportja, valamint az 1. és az 5.
osztály túllépheti a maximális csoport, illetve
osztálylétszámot.
A református egyház segítséget kért az önkor-
mányzattól a felújításhoz. Az elmúlt évben az
önkormányzat a Katolikus Egyháznak is nyújtott
támogatást a Plébánia felújításához, ezért java-
solták a Református Egyház támogatását az épület
felújításának megvalósítása érdekében. A felújítás
várható költsége 510.000,- forint, így ekkora
összeget utalt át a Református Egyház részére.
A polgármester felhívta a figyelmet az erdélyi
árvízkárosultak nehéz helyzetére. Úgy ítéli meg,
hogy az önkormányzat és a város részérõl is
segíteni kell a természeti katasztrófa által sújtott
erdélyi embereket. Javasolta, hogy segítségnyújtás
céljából bankszámla kerüljön megnyitásra, melyre
Solt Város Önkormányzata részérõl 200.000,-
forint összegû támogatást javasolt. Kérte továbbá a
képviselõ-testületet, az önkormányzat intézményei,
valamint a polgármesteri hivatal dolgozóit, hogy
lehetõség szerint szintén nyújtsanak anyagi támo-
gatást az árvízkárosultak részére. Elmondta, a
számlára összegyûjtött pénzösszeg Csíkdánfalva
testvérváros polgármesterének, Márton Istvánnak a
segítségével fog eljutni a leginkább rászorulókhoz.

Dr.Kovács Katalin

Az Európai Unió elõírásainak megfelelõen 2005.
november 14. és 28. között a KSH
Gazdaságszerkezeti Összeírást (GSZÖ 2005) hajt
végre. A GSZÖ 2005 végrehajtását az 1996/2467
szám  EU Tanácsi rendelet teszi kötelezõvé az EU
tagországokban. A magyar Kormány a feladat
végrehajtását a 303/2004 számú OSAP (Országos
Adatgyûjtési Program) rendeletben szabályozza.
A felvétel célja, hogy átfogó képet adjon az EU
csatlakozás óta a magyar mezõgazdaságban
végbement szerkezeti változásokról. A begyûjtött
adatok elengedhetetlenül szükségesek az agráriu-
mot érintõ uniós és hazai döntések
meghozatalához, megalapozzák a vidékfejlesztés,
az agrár-környezetvédelem, illetve a fenntartható
mezõgazdaság stratégiájának kialakítását is.
A mezõgazdasági tevékenységet végzõ gazdasági
szervezetek megfigyelése teljes körû, adatszol-
gáltatásuk postai úton történik. Az egyéni gaz-
daságok esetében az összeírok személyes interjúk
során töltik ki a kérdõíveket. Országosan mintegy
100 ezer egyéni gazdaság megfigyelésére kerül
sor a 200. év áprilisában végrehajtott Általános
Mezõgazdasági Összeírás (ÁMÖ) véletlen-
szerûen kiválasztott körzeteiben. A felvételt a
KSH igazgatóságának helyi irányításával orszá-
gosan mintegy 2 000 összeíróbiztos és 250 KSH
ellenõr végzi. Az összeírás a települések közel
1/3-át, mintegy 960 települést érint.
Az összeírás során a következõ részletes informá-
ciók kerülnek begyûjtésre: a gazdasághoz tartozó
személyek száma, neme, kora, gazdasági akti-
vitása, a foglalkoztatottak száma, tevékenysége, a
gazdaság használatában lévõ földterület mérete
mûvelési ágak és területi elhelyezkedés szerint, a
szántóföldi és zöldségnövények, valamint a
szõlõ- és gyümölcsös ültetvények termésadatai, a
gazdaság állatállománya faj, kor és ivar szerint, a
gazdaság gépállománya, a mezõgazdasági
tevékenység ráfordításai, agrotechnika,
biogazdálkodás, valamint a mezõgazdasági
tevékenységen kívüli termelõ tevékenység.
Az összeírt adatok csak statisztikai célokra
használhatók és csak összesített formában kerül-
nek közlésre. Senkinek sem kell tehát attól tarta-
nia, hogy a közölt adatokat bármilyen más, az
adatszolgáltató érdekeit sértõ célra felhasználják.
A KSH érdekelt abban, hogy a személyiségi
jogokat minden adatgyûjtése során biztosítsa,
hiszen ha elvesztené az adatszolgáltatók
bizalmát, lehetetlenné válna a további adat-
gyûjtések végrehajtása.

KSH

TÁJÉKOZTATÁS A
GAZDASÁGSZERKEZETI

ÖSSZEÍRÁSRÓL

TISZTELT
ADOMÁNYOZÓK!

Solt Város Önkormányzat Képviselõ-
testülete, és erdélyi testvérvárosunk
Csíkdánfalva polgármestere és lakói
nevében szeretnék mindenkinek köszönetet
mondani, aki felhívásunkra pénzt
adományozott az erdélyi árvízkárosultak
megsegítésére. Az OTP Bank Rt.  Solti
Fiókjánál nyitott számlán 900.000,- Ft
gyûlt össze. Ez az összeg Márton István
Csíkdánfalva polgármestere segítségével
jutott el a Székelyudvarhely mellett lévõ
település, Siménfalva legrászorultabb
családjaihoz. Reméljük, ez a pénz enyhíteni
tudja valamennyire a katasztrófa okozta
károkat. Az adományt személyesen Vasaji
Sándor és Nitsch József képviselõkkel jut-
tattuk el Csíkdánfalva polgármesterének
közremûködésével Siménfalvára. Még
egyszer köszönöm mindenkinek, aki
segíteni tudott.

Gál József polgármester
Tisztelt Lakosok!

A SZEMÉTTELEP 
2005. november 1-tõl elõreláthatólag

2006. február végéig 

ZÁRVA TART.
Az ezidõ alatt felmerülõ rendkívüli
szállítási igényt a Városüzemeltetési
Intézménynél jelezhetik személyesen,
vagy a 78/486-658-as telefonszámon.

Városüzemeltetési Intézmény

HIRDETÉS
2005. október 30-án 

(vasárnap) délután 3 órakor
a Református Temetõben a
Ravatalozónál ökumenikus

alkalom keretében emlékezünk
meg elhunyt szeretteinkrõl.

Lakodalmára házias 
jellegû sütemények és

torták elkészítését 
kedvezõ áron vállaljuk!

Dóra cukrászda
Mezõfalva, József Nádor utca

Tel.: (06-25)244-082

V-MAXV-MAX
KÉZI AUTÓ, TEHERGÉPKOCSI

MOSÓ ÉS AUTÓKOZMETIKA.
Minden mosáshoz 
ajándék viaszolás!

SOLT-AGIP KÚT

(06-70)453-3432

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

STIHL fûrészek, alnövényzettisztítók,
egyéb                gépek

MAKITA, BOSCH, METABO gépek

MÁR HITELRE IS!

Hitelügyintézés a
helyszínen!

SOLTI NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETE

FELHÍVÁS
A Solti Nagycsaládosok Egyesülete szervezésében

MIKULÁS BULI-t

szeretnénk rendezni a városban élõ gyerekek
részére 10 éves korig, 

december 6-án a Béke téren.
Ennek megvalósításához, kivitelezéséhez keresünk

anyagi támogatókat. 
Részletes megbeszélés, felvilágosítás a 

78/486-253, vagy a 06-70/515-3814 
telefonszámokon.

Nánainé Vajda Erika egyesületi elnöknél

Több éves hagyományra visszatekintve, idén is
megrendezésre került az alkotótábor. 5 ország
festõmûvészei festették a solti tájat október elsõ
hetében. 7-én hangulatos kiállításon mutatták
meg alkotásaikat a Park Motelben. 
Résztvevõk:
Gyapjas István Németország, Vidákovic Duro
Horvátország, Igor Isac, Kalló László Románia,
Szlacki Ildikó, Németh Mátyás Szerbia-
Montenegro, Harsányi Zsuzsa, Mág Tamás,
Németh Ferenc, Pentalin Márta Magyarország.

ALKOTÓTÁBOR

Az alkotótábor résztvevõi

TAKARÍTÁST
VÁLLALUNK!

Lakosság és közület részére egyaránt.

Megrendelés felvétel 

du. 16 órától az alábbi telefonon:

06-20/321-4418

APRÓHIRDETÉS
Solt legszebb részén (Szõlõhegy u. 41.)

jó állapotú, régi típusú, komfortos
családi ház eladó!

Tel.: 06-20/357-7708, 75/343-112

Solt, Csillag utca 9. szám alatt 3 szoba
összkomfortos családi ház eladó.

Tel.: 06-30/3170-487



Solti               Hírlap
4

2005. 8. szám

REFORMÁCIÓ 2005
Folytatás az 1. oldalról...

Délután ellátogattunk a Kissolti
Nyugdíjasokhoz, ahol beszámolót hallot-
tunk az egyesület életérõl, majd következett
egy fergeteges este, az egyesület dalkörével
és citera zenekarával. A jó hangulatban a
nyugdíjasklub férfi tagjai táncra hívták
vendégeinket, akik nagy igyekezettel ta-
nulták a csárdást. A nap a Vadászházban
zárult, ahol Gál József polgármester hívta
meg a két kórus tagjait õzpörköltre.
Pénteken délelõtt Kalocsára látogattunk el,
ahol a Fõszékesegyházat néztük meg, majd
a Népmûvészeti házat és a Porcelánfestõ
Manufaktúrát. Vendégeink szívesen
vásároltak az ott készült tárgyakból, mind-
annyian vittek haza ajándékba kalocsai
mintás porcelánt.
Hazafelé megálltunk a Teleki kastélyban,
ahol bajaisan készített halászlé és túrós
csusza volt az ebéd.
Este Dunavecsén folytatódott a program. A
Kalevala magyar fordítója Vikár Béla
kapcsán látogattunk el oda, ahol a finn
kórus bemutatta mûsorát, majd meghallgat-
ta  a helyi két kórust. Természetesen itt  is
közös énekléssel fejezõdött be a program.
Az este a Sarki Csárdában finom vacsorá-
val, énekkel és tánccal zárult.
Szombaton sajnos kissé esõsre fordult az
idõ, de vendégeink kedvét ez sem vette el.
Nagy kíváncsisággal készültek a
Pusztaprogramra, amely teljesen ismeretlen
volt elõttük. Mindannyian kipróbálták a
lovaglást, s végül a csepergõ esõben lovas
kocsikkal mentek fel a Szõlõhegyre, ahol a
solti kórus tagjai által készült ételek várták
õket. Egy rövid sétát is tettek, ismerkedve a
még soha nem látott pincefaluval.
Este Finn-Magyar kulturális estet ren-
deztünk, ahol mindkét kórus bemutatta
mûsorát, és fellépett a Margaréta
Néptáncegyüttes. Az este szép pillanata
volt, mikor a két kórus képviselõje Johanna

Korhonen a Hytkyt és Madár Istvánné a
solti kórus részérõl aláírta a partner
szerzõdést, amelyben írásban is rögzítettük
összetartozásunkat.
Az este fergeteges táncházzal zárult,
amelyben a Margaréta együttes tagjai
segítettek vendégeinknek elsajátítani a
magyar tánclépéseket. 
Vasárnap délután még a kórus tagjai részt
vettek Nemzeti ünnepünkön a Vécsey park-
ban, ahol rövid mûsorral fejezték ki
tiszteletüket õk is. Ezután elérkezett a
búcsú pillanata.
A két ország, a két város nagyon távol fek-
szik egymástól, mintegy 2300 km-re. De
bebizonyosodott, hogy nincsen
legyõzhetetlen akadály.  Sokszor mondják,
és most is beigazolódott, hogy a zene nem
ismer határokat. Csak akarat és jószándék
kell, hogy barátságok szülessenek.
Vendégeink megköszönték, hogy bepillant-
hattak mindennapjainkba. Nagyra
értékelték, hogy családoknál laktak, hogy
olyan programot állítottunk össze, amelyen
keresztül részt vehettek a solti emberek
életében.
Mi is sokat tanultunk tõlük. Nagyon
kedves, vidám embereket ismertünk meg,
akik minden programon szívesen vettek
részt, jó étvággyal fogyasztották magyaros
ételeinket. Fantasztikus átéléssel, tiszta
szívbõl énekelnek.
A teljes vendéglátás költségeit a Solti Nõi
Kórus tagjai fedezték, ezért nagy segítséget
jelentett számunkra, hogy sokan jó szívvel
támogatták programjainkat. Köszönjük!
Külön megköszönjük Obermayer Katának,
hogy egész idõ alatt vállalta a fordítást és
folyamatosan kísérte vendégeinket. 
Most már elõttünk a nagy cél, a finnországi
meghívás. Az idõpont egyeztetése még
hátra van, de valószínûleg augusztus elején
utazunk Keravába. Addig nagy izgalommal
készülünk, hogy mi is méltón képviseljük
Soltot Finnországban. 

Solti Nõi Kórus tagjai

Jézus szavának sokkal többen hittek, az asszony-
nak pedig megmondták: "Már nem a te beszé-
dedért hiszünk, hanem mert magunk hallottuk és
tudjuk, hogy valóban õ a világ üdvözítõje."
(János 4,41-43)
Ha valahonnan idegen érkezne templomunkba
valamely év október 31-én, csodálkozva
kérdezhetné, milyen különleges alkalom van,
hogy a keresztyének ünnepre gyûlnek össze. 
Ha az idegennek az lenne a kérése, mutassuk meg
a Bibliából, hogy minek az emlékére ünnepeljük
ezt a napot, akkor azt tudnánk mondani, hogy ez
egy második, egy õszi pünkösd.
Egy ilyen napon, immáron 488 évvel ezelõtt Isten
újra felragyogtatta, hogy elõtte az emberben a
Szentlélek által feltámasztott hit a legnagyobb.
Ez a nap az Úristen dicsõségének, hatalmának és
szentségének a szabadságharcát jelenti. Ezen a
napon elhangzott a nagy kiáltás: álljon félre min-
den és mindenki, ami vagy aki odaáll Isten és az
emberek közé. Nem kellenek a szobrok, a képek,
a szenteknek mondott seregek. Senki és semmi
nem kell, mert az Atya Istenhez Jézus Krisztuson
keresztül szabad az út. Az ember maga értheti
meg, hogy egyedül Krisztus haláláért, érdeméért
van örök élete.
Október 31-e jelentõségét a fent említett bibliai
történetben szemlélhetjük.
Samáriának Sikár nevû városában reformáció,
megújulás történt. Hogyan? Úgy, hogy Jézus
megjelent a város határában. Elõbb nem is ment
be, leült a kútnál és ott beszélgetett egy városbéli
asszonnyal.
Reformáció, ébredés mindig ott van, ahol Jézus
Krisztus kerül emberi szívbe. Néhány embernek
a szíve megtelik Krisztussal.
Így történt ez az asszonnyal is. Még az sem volt
akadály, hogy mélyre süllyedt bûneiben, s ezt
sokan tudták róla. Vállalta, mert megérezte, hogy
Jézus nemcsak meglátja és kimondja a bûnt,
hanem meg is bocsátja azt.
Ott lesz reformáció, ahol az nyilvánvalóvá válik,
hogy a bûnök bocsánata egyedül Jézushoz van
kötve. Ott lesz reformáció, ahol az embernek
meg kell látnia, hogy sem imádsága, sem
böjtölése, sem igyekezete nem használ. Nem
használ a kultúra, a nevelés sem. Az ember benne
marad a bûnben. Legfeljebb finomabb, rejtettebb,
tehát ennél sokkal veszélyesebb. Nem letagadni,
hanem letenni kell a rosszat Krisztus elé.
Ebben a történetben mégis az mutatja meg igazán
a reformáció lényegét, hogy addig hallgatták az
emberek az asszonyt, amint Jézusról beszélt,
hogy egyszer csak azt gondolták: miért hallgas-
sanak õk Jézusról, amikor magát Jézust is hall-
gathatják. Miért legyen nekik közvetítõjük,
amikor õk közvetlenül is letelepedhetnek
Krisztus lábaihoz? Ki is mentek, és behívták
magát Jézust.
Ezt tették a reformátorok is. Minek mindaz, amit
az akkori egyház közvetítõnek beiktatott? Maga
Jézus kell! Amikor a szobrokat kihordták a temp-
lomokból, amikor a falfestményeket lemeszelték,
amikor a "közvetítõ" szenteket elvetették, akkor
mindezt azért tették az Írás alapján, hogy maga
Jézus Krisztus legyen közvetlenül a hit alapja. Az
az ember, aki bûneinek bocsánatát keresi, aki a
kárhozat elõl menekül, aki az üdvösséget keresi,
az fogadja el: Krisztus az üdvösség.
Megigazulunk ingyen kegyelembõl, az Isten
Fiába vetett hit által.
Azt olvassuk, hogy Sikárban is sokkal többen hit-
tek Jézus beszédéért. Még azok is hittek, akik a
róla való beszédet nem fogadták el, tõle viszont
már igen. A sikárbeliek azt mondták az asszony-
nak, hogy nincs szükségünk immár a te beszé-

dedre. De ezzel azt is megvallották, hogy Jézusra
mindig szükségük van. Ez a Krisztus élõ ha-
talom, Úr, a világ Üdvözítõje. Mi már tudjuk.
Egyszer mindenki tudni fogja. Övé a dicsõség
örökkön örökké.

Kovács István
református lelkész

ARCBARNÍTÓS TURBÓSZOLÁRIUM 

VIGYÁZAT! ÚJ CSÖVEK! VIGYÁZAT!

mûködik Kissolton, a Széna utca 4. szám alatt, 

Csapóné Dömötör Judit kozmetikájában

a hét minden napján.Telefon: 78/486-443

Ajánljuk: D-vitamin pótlására, 

napozásos leégés megelõzésére

“FINNORSZÁG (SOUMI) - DALBÓL SZÜLETETT”

VENDÉGÜNK VOLT A HYTKYT

FELHÍVÁS
Sok szeretettel hívom és várom azokat a
reformátusnak keresztelt vagy református

családokból való gyermekeket, akik még nem
iratkoztak be református hittanra, de

szeretnének bekapcsolódni az óvodai vagy
iskolai csoportba.

Továbbá várom azoknak a fiataloknak a
jelentkezését, akik a református keresztségbõl,
hitoktatásból kimaradtak, de szeretnének töb-

bet tudni a Bibliáról, Isten kijelentéseirõl,
hitünk igazságairól.

Bekapcsolódhatnak a gyülekezet mûködõ
ifjúsági közösségébe, vagy pedig külön cso-

portot tudunk indítani számukra. Amennyiben
erre igény mutatkozik, nincs akadálya a fel-
nõtt keresztségnek és a konfirmációnak sem.

Mivel fõleg közép- és fõiskolás korú fia-
talokról van szó, az alkalmakat hétvégenként
tartanánk megbeszélt idõpontban és rendsze-

rességgel.
Kovács István

református lelkész

TÁJÉKOZTATÁS
A Református Egyházközség
Presbitériumának megbízatása 2005. decem-
ber 31. napján lejár. Az egyházi törvények
alapján meg kell tartani a tisztújítást.
A választás fõbb idõpontjai:
- presbiter- és gondnokjelöltek bemutatása:
2005. október 23-án délelõtt 10 órakor a
Református Templomban az istentisztelet
keretében
- választói egyházközségi közgyûlés: 2005.
október 30-án délelõtt 9 órakor a Kissolti
Imaházban, délelõtt 10 órakor a Református
Templomban - az istentisztelet keretében
1 gondnok jelölt:
Bíró Lajos
25 presbiter jelölt: Árizs József, Bíró István,
Bíró Lajos, Czikk Sándorné, Csizmadia
Sándor, dr. Értékes Tamás, Hantos László,
Kerti Lajos, Kovács Gyula, Kovács Mária,
Madaras Pál, Miskolczi Gyuláné, Molnár
Péter, dr. Németh András, dr. Németh István,
ifj. Németh István, Németh József, Nyíri
István, Pék Jánosné, Rajos Márta, Simon
Gábor, Somogyi Imre, Valentyik Józsefné,
Végi András, Závodi Józsefné
8 pótpresbiter jelölt: Árizs Lajos, Doszpod
Tamás, Nagy Ferenc, Némedi Lajos, Paréj
Gábor, Prikkel László, Szabados Ferencné,
Varga László
A választói közgyûlésre (presbiter- és gond-
nokválasztásra) minden választói névjegy-
zékbe felvett egyháztagunkat sok szeretettel
hívunk és várunk, jelenlétére feltétlenül számí-
tunk.
Addig is az Úr legyen a gyülekezet õrizõ pász-
tora!

Jelölõ és Választási Bizottság



Szeretettel meghívjuk Önt és Kedves Családját 
2005. november 26-án szombaton 19 órakor 

a Mûvelõdési Házban tartandó 

JÓTÉKONYSÁGI BÁLRA.
A bál fõvédnöke: Balogh József országgyûlési képviselõ

A RENDEZVÉNY BEVÉTELÉT 
A VÁROSI JÁTSZÓTÉR ÉPÍTÉSÉRE AJÁNLJUK FEL

Az est fellépõ mûvésze: Sinkovits Vitay András
A hangulatról a cecei Boros és Boros zenekar gondoskodik.

Jegyek kaphatók november 20-ig a Mûvelõdési Ház irodájában 2.500,-Ft/fõ
Telefon: 78/486-045 Az est folyamán büfé áll a vendégek rendelkezésére.

OKTÓBER 23-I NEMZETI
ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS

Október 23-i nemzeti
ünnepünkön az 1956-os for-
radalomra, valamint a
Magyar Köztársaság kik-
iáltásának 16. évfordulójára
emlékeztünk. A Vécsey
parkban lévõ kopjafánál
Kovács János alpolgármester
úr mondott emlékezõ
beszédet.
Az ünnepi mûsorban
közremûködtek: a váro-

sunkban tartózkodó finn testvérvárosunkból érkezett
Hytkyt nõi kórus, a Kissolti Nyugdíjas Egyesület,
valamint az ünnepség elõtt és alatt a Solti Ifjúsági
Fúvószenekar.

Nagy izgalommal vártuk az október 1-jei
szombati napot. 
Reggel ébredéskor az elsõ volt, hogy kinéztem
az ablakon, milyen az idõ. Nem volt túl napos,
de a kerékpártúrához éppen megfelelt. Ugyanis
Dunavecsére kerekeztünk az osztállyal.
Elõször Dunaegyházán a Tájházat néztük meg,
melyben részi használati tárgyak és egyéb
eszközök voltak. Apostag volt a következõ
állomásunk, ahol a Kalmár Pékség boltjában
lehetett süteményt, üdítõt vásárolni. 
Dunavecsén a Petõfi házat látogattuk meg.
Utána a Duna-parton megcsodáltuk az új
Duna-híd építését. Végül a Duna-parti ját-
szótéren fociztunk, játszottunk, szalonnát
sütöttünk. Hazafelé jövet az apostagi
Zsinagógát tekintettük meg. Nagyon jól
éreztük magunkat.
Sajnálhatják az itthon maradt osztálytársaim,
hogy egy ilyen csodás nap programjából
kimaradtak.

Gaál István 
5.b osztályos tanuló

2005. október 1. 

Solti               Hírlap
5

2005. 8. szám

Gyakorlattal rendelkezõ regisztrált mérlegképes könyvelõként, 

pénzügyi-számviteli szakellenõri képesítéssel, 

vállalkozások, társaságok, egyéni vállalkozók 

teljeskörû KÖNYVELÉSÉT és BÉRSZÁMFEJTÉSÉT vállalom.

Pálfi Imréné Solt, Posta utca 58. Telefon: 20/9913-931

KÖNYVELÉS ÉS BÉRSZÁMFEJTÉS

GYEREKSAROK
KERÉKPÁRKIRÁNDULÁS

A Vécsey iskolában lezárult a papír- és
gesztenyegyûjtés õszi fordulója. Sokan di-
cséretre méltó szorgalommal vettek részt a
munkában. A négy teherautónyi papír súlya
összesen 10846 kilogramm volt, melyért 7 Ft-
ot fizettek kilogrammonként. A gesztenye
átvételi ára 14 Ft volt. 1791 kilogrammnyi
gyûlt össze belõle. Köszönet azoknak a
szülõknek, gyerekeknek és solti lakosoknak,

akik a megjelölt napokon
behozták a papírhul-
ladékot, illetve a
gesztenyét. A szülõk, ta-
nulók és pedagógusok
döntése alapján a befolyó
összegbõl a felsõ tagozat
12ezer, az alsó tagozat
pedig 20 ezer Ft-tal járul
hozzá a játszótér

építéséhez.
Sz-né M. K.

ÕSZI GYÛJTÖGETÉS

2005. október 4-én Solton a Vécsey Károly
Általános Iskolában 9 iskola részvételével
atlétika versenyt rendeztünk. Több mint 200
gyerek versenyzett az elsõstõl a nyolcadikosig
a nap folyamán.
Futottak, távolt ugrottak és kislabdát hajítottak
a versenyzõk. Az idõ kedvezett nekünk, hiszen
kellemes õszi napsütésben zajlott a viadal.
Sportolóink kiválóan teljesítettek, hiszen sok
értékes helyezést szereztek.
A legügyesebbek voltak:
Lami Vivien 7.b, Szabó Adrienn 8.b, Varga
Flóra 6.a, Markó Nikolett 3.a, Parnaki
Alexandra 2.b, Iványi Dóra 3.a, Tóth Zita 2.b,
Persóczki Blanka 2.a, Parnaki Alexandra 2.b,
Rohoska Zita 1.b, Pintér Tibor 3.a, Kubicza
Sándor 2.b, Pálfi Dávid 2.b, Haszák Zoltán 2.c,
Bíró Tamás 3.b, Lang Árpád 2.b, Szabó
Sándor 4.b, Molnár Tamás 4.b, Persóczki Máté
5.b, Dani Gergõ 3.a, Korsós Tibor 3.a,
Gudmon Marcell 3.a, Lehoczki Luca 4.a,
Rohoska Rita 4.a, Horváth Enikõ 4.a, Tóth
Gréta 4.a, Loncsárovics Alexandra 4.b, Simon
Kata 3.a.
Gratulálok a szép eredményekhez. Köszönöm
a testnevelõ kollégáknak a felkészítést, a jelen-
lévõ kedves szülõknek a lelkes szurkolást.

Gudszentné Széphegyi Andrea
igazgató

ATLÉTIKA VERSENY
A VÉCSEYBEN

Természet- és Környezetvédõk Solti
Egyesülete

PÁLYÁZATOT HIRDET 
Solt város azon lakóinak, akik évrõl-évre
azon munkálkodnak, hogy környezetüket

minél szebbé, minél esztétikusabbá 
varázsolják. Õk azok, akik példamutatásban

élenjárnak.
Városunk utcáit járva egyre több környezet - kul-
turált kertet, udvart lehet felfedezni. A fejlõdés
rendkívül lassú, de ha visszatekintünk 8 - 10 évre,
a mai látvány már szembeötlõ.
Ezért megpróbáljuk pályázat kiírása kapcsán
összegyûjteni azokat a fotókat, melyek bemu-
tatják városunk környezetkultúrált ébredését.
Színes fotókat folyamatosan várja az egyesület
melyek kiértékelése jövõ év áprilisában történik a
Föld Napján. (április 22.)
Képanyag  a Vécsey Könyvtárban adható le,
Karsainé Ibolya személyének.
A fotó bármely évszakban készülhet, melyen jól
érzékelhetõ a közvetlen környezet esztétikája,
szépsége.
Minél több fotót várunk, tehát egy kertrõl, erkély-
rõl több is készülhet. Ugyanis kiállítást
szeretnénk rendezni az eredményhirdetés alkal-
mából, ahol maradandó jutalmak átadására kerül
sor. Színhely: Vécsey Károly Mûvelõdési Ház.
A beküldendõ fotók nagysága 18x24 cm -es
legyen, mely kiállításra is alkalmas.
A fotózásban Madaras László segítségét ajánljuk,
aki szolgáltatóként mûködik közre.

Két kategóriában értékelünk:
1. Színpompás  erkélyek
2. Környezetkultúrált kertek 
Kedves Lakótársak !
Várjuk a pályázatokat fotók formájában, mutas-
suk meg kertjeinket másoknak, adjunk ötleteket,
lelkesedést.

Elnökség

Hitelügyintézés (banki háttérrel)

Ingyenes
kötelezõbiztosítás

felülvizsgálat
nálunk az összes magyarországi biztosító díját megtudhatja!

Miért menne máshova? Csak novemberben válthat biztosítót!
Szamek Zsolt Solt, Posta u. 17. (06-20)915-8021; (06-78)488-103

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

- Az OTP szemØlyi k lcs n egyszeri, nagyobb sszegß, forint vagy deviza alapœ hitel.
- 100.000 - 5.000.000 Ft k z tt igØnyelhetı.
- Kedvezı kamatozÆsœ.
- KiszÆm that an, egyenlı rØszletekben t rleszthetı. 
- Hitelb rÆlati d jat nem szÆm t fel az OTP Bank. 

TovÆbbi rØszletekrıl Ørdeklıdj n az OTP Bank solti fi kjÆban.

Mi nem sz lunk bele, mire k lti pØnzØt!

O T P SzemØlyi k lcs n

ARADI VÉRTANUK NAPJA
Október 6-án, az Aradi
Vértanuk Napján
megemlékeztünk az
1848/49-es szabad-
ságharcban mártírhalált
halt 13 aradi vértanúról,
köztük gróf Vécsey
Károly honvédtábornok-
ról. Az ünnepi beszédet
Sági János vezérõrnagy
Úr, a Magyar Honvédség
Légierõ Parancsnoka
mondta.

Az ünnepség elõtt és alatt a zenét a Magyar
Honvédség Légierõ Zenekara adta, emelve ezzel is
a rendezvény színvonalát.
Az ünnepi mûsort - fáklyák fényénél - a Vécsey
Károly Általános Iskola Énekkara és
Irodalomszakköre adta.



Az Idõsek
V i l á g n a p j a
k ö s z ö n t é s e
jegyében telt
el a hónap.
Egyesületünk
vendégül látta
október 1-jén
a Csongrád-
B o k r o s i

Nyugdíjas Klubot. Ez a barátság majdnem 20 éve tart.
Meghívásunkat az izsáki Ezüstgólya Nyugdíjas Klub is
elfogadta. Kedves vendégeinket a solti Mûvelõdési
Házban tízóraival fogadtuk és egy kis mûsort állítot-
tunk össze.
A vendégül látott izsáki Mamarett csoportja táncolt
nagy sikerrel. Tagjaink szép verseket szavaltak, csasz-
tuskákat és menyecske dalokat énekeltek, tánccsopor-
tunk táncolt, majd befejezésül a solti mazsorettek leg-
fiatalabbjai mutatták be tudásukat, minden jelenlévõ
gyönyörködött a kicsik táncában.

A baráti találkozó az egyesületünk épületében folytató-
dott, ahol Gál József polgármester úr köszöntötte az
idõseket és minden jót kívánt az elkövetkezõ idõkre. A
finom ebéd után kellemesen telt el a délután. A
vendégekkel együtt nagyon jól éreztük magunkat.
Részt vettünk a Kecskeméten, majd Solton - a város
által - rendezett Idõsek Világnapján, és az "Életet az
éveknek" megyei rendezvényén, ahol tánccsoportunk
táncolt, Szellák Mihályné az egyesületben végzett
kiváló munkájáért oklevelet vett át.
Ez volt az Idõsek hónapja, ahol mindenki minket
köszöntött.
De közeledik a Halottak napja és ez a nap, minden-
kinek nagy megpróbáltatás. Akik szeretteiket veszítet-
ték el, e nap közeledtével egyre jobban érzik hiányukat
és az évek sem tudják betakarni a sebet, amit
elvesztésük okozott.
Barnoczki Andrásné versével szeretne emlékezni és
vigasztalni mindenkit.

SZERETTEIM EMLÉKÉRE
Halottak napján nektek adunk virágot, könnyeket,

Hazamenvén elõvesszük a közös emlékeket.
Megsárgult fényképek, régi történetek,

Mind jobban érezzük, mily jó volt köztetek.

Szorít a szív, pereg a könny,
Nem tudod miért élsz, ellep a közöny.

Szívedben felsejlik a holnap, majd a múlt elcsitul,
Itt maradt szeretteid holnapjáról a tegnap ködbe hull.

Szeresd õket, míg Isten, s erõd engedi,
Ragadj meg minden percet, s éreztesd velük.

Mert ki elment, már nem tér soha vissza,
Ne lehetsz már közöttük, ezt az eszed tudja,

A szíved, mely fáj, nyugodjon meg, szeress!
Tárd ki szíved, engedd, hogy szeressenek.

Jön a karácsony, s aztán a tavasz,
Szeresd, ki még él, hagyd szeretni magad!

Mert az élet oly rövid, bár ez kevéske vigasz,
Hogy mi is ott leszünk egykor ez elriaszt.

Mert szeressük a még élõket, gyermeket, unokát,
Örüljünk a mának, amit az Isten ád.

Ne szégyelld a könnyet, az nyugalmat ád,
Zárd be szobád ajtaját, akkor senki se lát.

Naponta szánj emlékeidnek idõt,
Ápold õket, mert a múltadat jelentik õk. 

A múlt, mely ködbe vész, a jelen még a tiéd.
S a jövõ? Ki tudja még! Meddig, hogyan, miért?

Egy szál virág, egy gyertya, egy könnycsepp, mely
lehull,

Halottak napján emlékezünk, s kezünk ölünkbe hull.
Most az idõs-korban már csak az emlékek erejébõl
merítünk erõt életünkhöz. Tudomásul vesszük az idõ
végességét. Igyekezzünk a mindennapokat szebbé,
derûsebbé varázsolni, ehhez kíván jó egészséget az
újság olvasóinak a Solti Petõfi Nyugdíjas Egyesület
tagsága nevében

Szabó Jánosné elnök
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Az a szándékom, hogy idõnként elbeszélgessek
ismerõsökkel és azokkal is, akik nem ismernek
egészségünkkel kapcsolatos dolgokról, amelyek
Önöket érdekelheti és amelyekbõl valamicske
ismeret-anyagot nyerhetnek.

A SZÍVINFARKTUS
Rövid összefoglalóm a szívrõl szól, arról a
"motorról", aminek meghibásodása napjainkban
oly gyakori. A statisztikák szerint a világon a
legtöbb halált a szív és az érrendszer betegségei
okozzák. Nálunk, a fejlett országokhoz képest
rosszabb a helyzet. Magyarországon az összes
haláleset több mint 50 százalékáért ezen
betegségek felelõsek. A fiatal magyar férfiak
között az infarktushalál ijesztõen nagy számú, e
halálnemben a világranglistán az elsõk között
vagyunk évek óta.
Az 1995-ös adatok szerint hazánkban a nõk és
férfiak születéskor várható élettartama 74,5 és
65,3 év volt. 1995-ben 34.963 férfi és 38.834 nõ
halálozott el szív és érrendszeri betegségekben.
Ugyan ezen évben 25.000 szívinfarktust re-
gisztráltak. Megjegyzendõ, hogy a férfiak között
kb háromszor gyakoribb a szívinfarktus. 
Az elõzõekben ismertetett elszomorító statisztikai
adatok indították a Szív Világszövetséget, a
Magyar Kardiológusok Társaságát, a Magyar
Nemzeti Szívalapítványt, az Országos
Egészségfejlesztési Intézetet, hogy minden év
szeptemberének utolsó vasárnapján megrendez-
zék a "Szívünk Világnapját". Ezen akció célja,
hogy világszerte ráirányítsa a figyelmet a szív és
érrendszeri betegségek jelentõségére, valamint a
mindennapos megelõzési és kezelési
lehetõségekre.
A szív saját vérkeringése az artéria- arteriola-
capilláris-venula-véna érrendszeren keresztül
történik. Mi most a szív artériával az úgynevezett
"koszorúerekkel" foglalkozunk. A koszorúereink
látják el a szívizom sejteket vérrel, éltetõ oxigén-
nel. Az ischaemiás (oxigén hiányos) szívbetegség
a szívizom oxigénigénye és a kínálat egyensúlyá-
nak felbomlása következtében alakul ki. 
A szívinfarktus a szívizom egy részletének he-
veny elhalása, legtöbbször a koszorúerek valame-
lyik ágának elzáródása következtében.
Bekövetkezhet az infarktus teljesen váratlanul,
addig panaszmentes emberen, vagy olyanon,
akinek már elõzõleg is voltak szívpanaszai, eset-
leg tünetei. Akinek volt már egyszer szívinfark-
tusa, elég nagy valószínûséggel továbbiakat is fog
kapni. Elmondhatjuk tehát, hogy az infarktus
általában több ízben támad a szíven, bár mindjárt
az elsõ infarktus is halálos lehet.
MI LEHET A SZÍVINFARKTUS
ALAPVETÕ OKA? A fõ ok a koszorúerek belsõ
felszínének károsodása. Az ér belfelületén choles-
terin-felszaporodás történik, amelyet fiatal korban
fibrosis (szövet-szaporulat), öregebb korban
meszesedés követ. A szövet-szaporulat, a
meszesedés fokozatosan nõ, felszínük egyenetlen,
ezért könnyen megtapadnak rajtuk a vér-
lemezkék, ezáltal thrombus (vérrög) keletkezik.
A vérrög ezután teljesen elzárja a koszorúeret,
bekövetkezik az infarktus: a szívizomsejtek nem
jutnak oxigénhez és néhány óra alatt elhalnak.
MI JÁTSZHAT SZEREPET A
SZÍVINFARKTUS KIALAKULÁSÁBAN? A
koszorúér-betegség kialakulását nem lehet csak
egyetlen okra visszavezetni. Inkább rizikófak-
torokról szokás beszélni, olyan tényezõkrõl, ame-
lyek elõsegítik a koszorúér megbetegedését. A
rizikófaktorok egy része nem befolyásolható.
Ilyenek: 1. az Életkor 2. a Nem 3. a Családi hal-
mozódás 4. az Öröklött hajlam. A rizikófaktorok
másik része viszont annál inkább befolyásolható.
Ilyenek: 1. a Dohányzás. Napi 10-12 cigaretta
elszívása mintegy kétszeresére növeli az infarktus
esélyét. A dohányzás következtében nõ a vér
alvadékonysága, csökken egy ereket védõ faktor
(HDL) szintje. A dohány égéstermékek hoz-
zájárulhatnak a szívizomsejtek anyagcseréjének
romlásához, elõsegíthetik a thrombosis
kialakulását is. 2. a Magasvérnyomás-betegség. A
magas vérnyomás mintegy megkétszerezi az
infarktus gyakoriságát. A kedvezõtlen hatás
arányos a magas vérnyomás mértékével és idõtar-
tamával. 3. a Magas vérzsírszint (cholesterin,
triglicerid) Az erek szövet-szaporulatát,
elmeszesedését ugyan is az indítja el, hogy az
érfalakban cholesterin rakódik le. 4. a

Cukorbetegség; a Köszvény; az Elhízás fokozzák
az érelmeszesedés kockázatát. 5. a
Mozgásszegény életmód. A rendszeres test-
mozgás hatására ugyan is nõ az ereket védõ fak-
tor (HDL) szintje, csökken a nyugalmi vérnyomás
és kisebb az elhízás kockázata is. 6. a Stressz.
Különösen azok veszélyeztetettek, akik
nagymértékben túlterheltek, lázasan
tevékenykednek, örökké sietnek, nem tudnak
lazítani, vagyis két végén égetik a gyertyát. 7.a
Fogamzásgátlók. Kismértékben fokozhatják a vér
alvadékonyságát, s ez erõsítheti más kockázati
tényezõk hatását.
MELYEK A SZÍVINFARKTUS
LEGJELLEMZÕBB TÜNETEI?
Fáradékonyság, kimerültség, rossz közérzet,
gyakran elõzi meg az infarktus kialakulását, azon-
ban ezeket általában csak utólag az infarktus
kialakulása után derítjük fel. 1. a FÁJDALOM.
Egyike a legsúlyosabb fájdalmaknak, ami az
embert érheti. A fájdalom gyakran minden
elõzmény nélkül, brutálisan lép fel. Rendszerint
több mint 30 percig, de néha órákig áll fenn.
Legtöbbször a szegycsont mögött jelentkezik, a
vállban, a bal karban, a nyakba, a tarkóba su-
gárzik ki. Ritkán a fájdalom az alsó állkapocsba,
vagy a hasba sugározhat ki. 2. A beteget
halálfélelem tölti el, nyugtalan, helyzetét
állandóan változtatja, nem képes nyugalomban
maradni. 3. A beteg sápadt, feltûnõen izzad, ve-
rejtékezése hideg. 4. Ritkán elõfordul (balkamra-
gyengeségben), hogy típusosan ülõ testhely-
zetben, vagy ágyban felpócolva találjuk a beteget.
5. A légzés szapora, vagy éppen húzó jellegû
lehet.
Sok esetben az objektív vizsgálattal nem találunk
a fájdalmon kívül semmi szívelváltozást; tehát
sem zörejt, sem szívmegnagyobbodást és a
szívhangok is tiszták. Az Egészségügyi
Világszervezet ajánlásának alapján a szívinfark-
tus kórisme felállításához a következõ három
feltételbõl legalább kettõnek kell egyidejûleg fen-
nállni: 1. típusos fájdalom. 2. az infarktus
kialakulására jellegzetes EKG eltérése 3. labo-
ratóriumi módszerekkel kimutatható enzim elvál-
tozások.
Szûrõvizsgálatok igazolják, hogy az esetek mint-
egy 20 százalékában az infarktus "némán", vagy
nagyobb klinikai tünetek nélkül zajlik le, úgy
hogy a beteg és környezete azt fel sem ismeri.
Fõleg idõs betegek eseteiben, vagy cukorbetegség
egyidejû fennállásakor alakulhat ki infarktus fáj-
dalom nélkül is. Az ilyen betegek mintegy felénél
utólagosan a beteg típusos panaszokról számol
be, azonban ezekkel orvosát nem kereste fel, vagy
az orvos a panaszok mellett elsiklott.
MIT TEHET A KÖZVETLEN
HOZZÁTARTOZÓ SZÍVINFARKTUS
ESETÉN? 1. Fektessük le a beteget, próbáljuk
fekvõ helyzetbe, vagy a neki legjobban megfelelõ
testhelyzetben tartani. 2. Fordítsunk nagy gondot
az aggódó beteg megnyugtatására. 3. Hívjuk az
orvost és a Mentõket. (Bemondani: Név, pontos
lakcím)
A szívinfarktus gyógyítása kórházi feladat. 
A szívinfarktus kórjóslata mindig bizonytalan, a
halál mindenkor beállhat, különösen akkor, ha a
roham alatt, vagy után ritmuszavar lép fel a
szíven, vagy szívelégtelenség alakul ki. Minél
jobban elõrehaladunk az idõben, annál jobbak a
kilátások. Az elülsõ fali infarktus kórjóslata jobb,
mint a hátsó falié (ingervezetõ rendszer érin-
tettsége). A kórjóslatban soha sem mondjuk az
esetet reménytelennek, de túlságosan jó kórjósla-
tot se állítsunk fel, mert mindkét irányban érhet-
nek bennünket meglepetések.
A megelõzés szempontjából rendkívüli fontos a
rizikófaktorok kiiktatása, valamint az életmódbe-
li változtatások. A koszorúér-szûkület korai felis-
merése érdekében vegyünk rész évente orvosi
vizsgálaton. Elmondhatjuk, hogy a megelõzés
kisebbik részben orvosi probléma, ám nagyobb
részt a társadalmon és az egyénen múlik. Sajnos a
kiegyensúlyozott, stresszmentes élet nálunk, az
utóbbi évek össznemzeti bizonyítási kény-
szerében keveseknek kiváltsága. 
Remélem, hogy ismereteiket e témában is sikerült
bõvítenem. A téma fontossága és idõszerûsége
miatt ezen elbeszélgetésen Önökkel kissé hossz-
abbra sikeredett, s ezért elnézésüket kérem.
A továbbiakban is jó egészséget kíván Önöknek

Dr. Benedek Gábor

AZ ORVOS ELMONDJA BESZÁMOLÓ A SOLTI PETÕFI NYUGDÍJAS EGYESÜLET ÉLETÉRÕL

ZÖLDKÁRTYA
(benzin és diesel),

olajcsere AZONNAL
Mûszaki vizsgára felkészítés rövid határidõvel!

Szellák Béla autószerelõ mester Solt, Árnyas u. 34. 
Tel.: (06-78)486-238, (06-30)62-10-731

Szel lák

Szerviz

Szel lák

Szerviz

Cím: KECSKEMÉT, Zöldfa u. 104. 
(Praktiker körforgalmánál) 
Tel: 76/418-824
KECEL, Császártöltési u. 27/2 
Tel: 78/420-462

Építkezik?Építkezik?

Ne csak gondoljon aNe csak gondoljon a
jövõre, éljen is benne!jövõre, éljen is benne!

Minden, amiMinden, ami

ÉPÜLET-ÉPÜLET-
AUTOMATIZÁLÁSAUTOMATIZÁLÁS

Kényelem…
Biztonság…
Energiatakarékosság…

Részletes tájékoztatóért, 
valamint kérdéseivel
forduljon hozzánk 
bizalommal!

TAPÉTÁK
és díszítõelemek

szaküzlete

Exkluzív és akciós tapéták 
raktárról és rendelésre

egyaránt megtalálhatóak
üzletünkben!

Higgyen a szemének!
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BÍZZA RÁNK KÖNYVVITELI MUNKÁIT!
- Pénztárkönyv vezetés
- Alkalmazottak bérkönyvelése

- TB ügyintézés
- Adóbevallás készítés

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

SZ & J LIKÕR KFT. 
KIS- ÉS NAGYKERESKEDÉS

AKCIÓS SÖRÁRAK!
RENDEZVÉNYEKRE

HÛTÕKOCSI, SÖRCSAP
BÉRELHETÕ.

TÁJÉKOZTATÁS
a kalocsai kerületben ügyeletben résztvevõ 

magánállatorvosokról.
Mûködési körzet: 

Tass, Apostag, Szalkszentmárton, Dunavecse, Solt,
Újsolt, Dunaegyháza, Állampuszta (solti kerület)

* Dr. Bíró Ferenc Solt, Liget utca 6. Tel.: 78/486-105
* Dr. Radics Attila Solt, Béke tér 6. Tel.: 30/605-3601

* Dr. Gulyás Attila Dunavecse, Zrínyi u. 3. 
Tel.: 78/437-033 és 30/2052-344

* Dr. Németh István Solt, Lepke utca 4. 
Tel.: 78/486-251 és 30/9193-551

*Dr. Varjú Sándor Solt, Kossuth L. u. 86.
Tel.: 78/486-068 és 06-30/279-5240

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
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Megjelenik: havonta 900 példányban 
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Felelõs szerkesztõ: Szamek Zsolt
Fotó: Madaras László 

Hirdetésfelvétel: Szamek Zsolt 
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KÓPIA Nyomdaipari Kft. Kiskunhalas

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!

HIRDESSEN ÖN IS A
SOLTI HÍRLAPBAN!

06-20/915-8021

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

SOLTI ATLÉTIKAI CLUB HÍREI
Judo versenyek…

Október 8. Budapest, BHSE csarnok:
Felnõtt III. osztályú OB
Soltról hat fõ indult a versenyen, ahol
szokatlanul erõs mezõny gyûlt össze,

ezért az éremért kiválóan kellett teljesíteni, volt
olyan, akinél az sem volt elég. Utóbbira példa
Martinkovics Mihály (-90 kg) versenye, aki két meg-
nyert mérkõzés után már a döntõbe kerülésért
mérkõzött egy fantasztikus színvonalú meccsen és
másodpercekre a vége elõtt még esélye volt a
gyõzelemre, a súlycsoport késõbbi gyõztese ellen,
végül kikapott és maradt a kisdöntõ, ahol már fárad-
tan küzdött, ezért nem tudta érvényesíteni technikai
fölényét és meg kellett elégednie az 5. hellyel.
Gyõzelmekkel kezdett, majd a döntõbe kerülésért
Prikkel László (+100 kg) is veszített, de a kisdön-
tõben nem adott esélyt ellenfelének, így bronzérmet
szerzett.
A legfényesebb érmet Szilágyi Brigitta (-63 kg)
szerezte, aki legyõzõre csak a döntõben talált, így lett
második. Talán, lehetett volna fényesebb is, ha borda
sérülése nem gátolja.
Szabó Tünde a -70 kg-os súlycsoportban indult, ami
túl erõsnek bizonyult számára, így 5. helyet szerezte
meg. Dubicz Ferenc -73 kg-ban indult és 9. lett, míg
Laki Viktor (-81 kg) helyezetlenül zárt. 

Októbere 16. Solt, II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola Sportcsarnoka
Október 16-án, vasárnap, a Solti Atlétikai Club ren-
dezésében, a  Solti Önkormányzat és a Bács-Kiskun
Megyei Sportszövetségek Tanácsa támogatásával
Diák "A" egyéni Országos judo Bajnokság döntõi
voltak Solton. A küzdelmekben 58 egyesület 185
versenyzõje vett részt. A csarnokban szinte mozdulni
sem lehetett, a nézõk, a rendezõk a résztvevõkkel
együtt több mint 600-an voltak 
A verseny a Himnusz meghallgatása, majd Gál József
polgármester megnyitó beszéde után kezdõdött. A
vendég Kovács Antal, Olimpiai és Világbajnok csel-
gáncsos volt, aki nagy örömmel osztotta aláírásait a
fiatal judokáknak.
A verseny, sajnos, csak a rendezés színvonalában
múlta felül az elõzõ évi országos döntõt, az ered-
ményeink kicsit halványabbak lettek, érembõl egy

bronz jutott:
A Solti AC eredményei:
Fiúk:      -41 kg: 7. Péter László

-49 kg: 3. Rostás Róbert
-54 kg: 5. Fodor Tamás 7. Miskolczy Tamás
-60 kg: 7. Madár Ádám 

Leány:  + 56 kg: 7. Görgics Fruzsina 
Az érmeket a lányoknak Gál József, míg a fiúknak
Kovács Antal adták át.
A verseny után, szokásainkhoz híven, vacsorával zár-
tuk a napot, amiért köszönet illeti Laki Gábor
fõzõmestert, Vajda Józsefnét és családját.
A rendezõk nevében, ezúton is köszönjük a
Mûvelõdési Ház, a II. Rákóczi Ferenc Iskola dolgo-
zóinak és a segítõ Szülõknek a támogatását,
munkáját.

Sakk...
Az Elsõ Szombat elnevezésû versenyen, mely
Budapesten volt, nemzetközi mester csoportban
Fodor Tamásnak elõször sikerült nyerni és 30 élõ
ponttal tovább növelte értékszámát a szeptemberi
budapesti versenyen.
Európa Bajnokság szeptember 27. - október 5-ig.
Szerbia- Montenegro-ban, a gyönyörû tengerparti
városban, Herceg-Noviban. Kellemes 30 °C-os
idõjárással a szigetek - hegyek közötti öbölben egy
turista központban.
Csapatverseny 20 ország 4 fõs csapataival.
1. Magyarország Pap Gyula Decs, Fodor Tamás Solt,
Balogh Imre Békés, Erdõs Boglárka Békés
2. Oroszország
3. Örményország
Orosz - örmény csapatok elõtt nyerni, mindig nagy

teljesítmény. Tamás nyert a három-
szoros orosz bajnok, világbajnok
ellen, így a csapat veretlenül elsõ lett.
Rapid verseny 50 résztvevõ: 
3-5. hely Sajnos egy rangadót
elvesztett Tamás.
Snell verseny 50 résztvevõ:
7. hely kettõ rontott partival

Tamás jól játszott a nemzetközi
mezõnnyel tart fejlõdésben, a folya-
matos versenyzés reméljük tovább-
viszi a nagymesteri címig.

Nitsch József

RÖVIDEN A KISSOLTI
NYUGDÍJAS EGYESÜLET
OKTÓBERI HÓNAPJÁRÓL

OKTÓBERBEN
EMLÉKEZTÜNK

6-án az Aradi 13-ra, a Vécsey Kastély parkjában, a
Légierõk Parancsnoka és katonái idézték a fájó múl-
tat. A Vécsey Károly Általános Iskola megható és
nagyon gondosan összeállított mûsorral kápráztatta el
a megjelent ünneplõket. Ehhez a felkészítõ
tanároknak és diákoknak szívbõl gratulálunk és
köszönjük a szép élményt.
Október 23-án a Köztársaság napján emlékeztünk a
49 évvel ezelõtt történt eseményekre. E szomorú
ünnepségen a Solti Ifjúsági Fúvószenekar színesítette
az ünnepi mûsort. Kovács János alpolgármester úr
kissé rendhagyó ünnepi köszöntõjét hallhattuk. Jelen
voltak az ünnepségen a vendég finn kóristák is, akik
dalaikkal és koszorújukkal tisztelegtek a múl
eseményeinek.
Nagy megtiszteltetés volt számunkra, hogy emlékmû-
sorunkat ismét elvihettük e jeles ünnepre. Tudni kell,
hogy e mûsor nem jöhetett volna létre, ha Szabó
Mihály a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola ének-
zene tanára és Szabó Lilla, az iskola tanulója nem
áldozná ránk a nyári szünidejének egy kis szeletét.
Ezért nagyon hálásak vagyunk és kicsit büszkék is,
hogy méltónak tart minket arra, hogy tanítgassa
velünk Szabó tanár úr a dalokat.
Vidámabb eseményekrõl is be tudunk számolni:
Mint tudjuk, október 1-je az Idõsek Világnapja. Ez
alkalomból a város vezetése neves mûvészeket hívott
Soltra, hogy méltóan emlékezhessünk e nap
értelmére. A mûsor után süteményes, üdítõs fogadás
részesei lehettünk. Ez a figyelmesség nagyon jólesett
az idõs embereknek.
Nagy megtiszteltetés érte egyesületünket, ugyanis
meghívást kaptunk a Bács-Kiskun Megyei

Közgyûléstõl az idõsek
tiszteletére rendezett ünnepség-
re, ahol kb. 150 nyugdíjas
képviselte a megye idõseit.
Egyesületünk négy másik
nyugdíjas klub mellett elismerõ
oklevelet vehetett át.
Ezt követõen október 15-án szin-
tén meghívást kaptunk
Tiszaalpárra, ahol az "Életet az
éveknek" Bács-Kiskun Megyei

Egyesülete hívta egyesületünket is az
emlékünnepségre. A házigazdák
remek szervezése kapcsán a
megjelent kb. 200 nyugdíjas tár-
sunk igazán remekül érezhette
magát. Egyesületünket
megtisztelte a megyei elnökség
Elismerõ Oklevéllel. 
Október 20-án egy fergeteges
délutánt töltöttünk a városunk és
a Solti Nõi Kórus vendégeivel a
Finn Hytkyt Nõi Kórus 18 tagjával és kísérõikkel.
Bemutathattuk egyesületünk életét, hagyományõrzõ
kulturális csoportjainkat. Nagy sikert aratott citera-
zenekarunk és a köcsögduda, na meg a táncoslábú
férfitársaink, és mi is vendégei lehettünk 22-én ren-
dezett búcsúkoncertjüknek és az azt követõ fogadás-
nak. Az ünnepség kezdetén látott képes bemutató azt
bizonyítja, hogy a Nõi Kórus tagjai és a város
vezetése nagyszerû programot állított össze
vendégeinknek. És még arra is maradt energiájuk,
hogy egy nagy társaságnak remek fogadást adjon.
Tisztelet és köszönet ezért a nagy munkáért.
Október 26-án hagyományosan köszöntjük a hónap
születésnaposait, az eseményrõl a következõ lap-
számban fogunk beszámolni.
Október 31-én tizennégyen útra kelünk
Hajdúszoboszlóra gyógyüdülõbe. Már nagyon vár-
juk. Végezetül a lap minden olvasójának, minden
lakostársunknak jó egészséget kívánok az egyesület
minden tagja nevében.

Hegedûs Józsefné egyesület elnöke

MÉLY TISZTELETTEL HALOTTAK
NAPJÁRA

Halottak Napja Bécsben (részlet)
"Mert a legárvább akinek
Még halottai sincsenek
Bora ecet könnye torma

Gyertyájának is csak korma
Álldogálhat egymagában,
Kezében egy szál virággal
Mert a legárvább, akinek
Még halottai sincsenek"

Kányádi Sándor

OLVASÓI LEVÉL
Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretnék köszönetet mondani a
Polgármesteri Hivatal dolgozóinak, kiemelten a szo-
ciális ügyekkel foglalkozó Feketéné Vén Ibolyának,
aki erején felül is igyekszik segítséget nyújtani a rás-
zorulóknak.
Sajnos betegségembõl kifolyólag sokszor szorulok
orvosi segítségre. Köszönöm dr. Danis Imre házior-
vos munkáját, aki az orvosi ellátáson túl, erkölcsi
támogatást is nyújt.

Jakab Ferencné



Dr. Sajósi Mihály fõorvos megkezdi SZEMÉSZETI 
MAGÁNRENDELÉSÉT a rendelésen felírt szemüvegek 

helyben megrendelhetõk Pencz Márta optikusnál
Helye: Solt, Posta utca 10. Egészségház

Ideje: november 19., december 17. szombat 15-17 óráig 
látásvizsgálat, szemüvegfelírás (távolra, közelre és számítógépes távolságra),

szemfenék vizsgálat, kancsal gyermes szûrés/gondozás, szürkehályog szûrés/gondozás, gyulladásos
és degeneratív szembetegségek kezelése, idegentest eltávolítás kötõhártyáról/szaruhártyáról, 

alkalmassági viszgálat: jogosítványhoz, továbbtanuláshoz, pályamódosításhoz

TÁRSASÁGI ROVAT OSZTÁLYTALÁLKOZÓ
Tisztelt Olvasók! 

Továbbra is várjuk az Önök fényképeit újszülöt-
tekrõl, születésnapokról, ifjú házasokról, ezüst- és

aranylakodalmakról, osztálytalálkozókról és minden
olyan eseményrõl, melyet szeretnének az olvasókkal

megismertetni.  A társasági rovatban
TÉRÍTÉSMENTESEN helyet adunk családi

eseményeikrõl készült képeiknek. A képeket az újság
megjelenését követõen igény szerint visszaadjuk.

Szerkesztõség

Baranyai
Lacikának 6.

születésnapjára
sok boldogságot

kíván Anyu, Apu,
Mama,

Keresztanyu,
Keresztapu,

Erzsike, Janika

Bálint Ferencné (Arany Anna) és
Bálint Ferenc szeptember 24-én ünne-
pelte 17. házassági évfordulójukat. Ez

alkalomból kíván sok boldogságot
Erika, Jani, Janika és keresztfiuk

Balázs.

Nevem:
Latorczai Bende János
2005. augusztus 18-án, 

a nagymamán neve-
napján születtem.
Anyukám: Pásztor

Irén
Apukám: Latorczai

János
Egy nagymama szebb

ajándékot nem is
kaphatna névnapjára,
mint egy ilyen tündéri

unokát.

Sok szeretettel köszöntötték Orbán Lajost
és Feleségét október 15-én ünnepelt 50.

házassági évfordulójuk alkalmából
Lányuk, Vejük és Unokáik

75. születésnapja alkalmából köszöntötte
Szellák Mihálynét családja.

Megérkeztem! Gyõri Anna vagyok, 2005. július 16-
án, anyukám születésnapján születtem.

Anyukám: Hegedüs Judit
Apukám: Gyõri Péter

2005. október 15-én tartottuk 20 éves évfolyam találkozónkat. Ezekkel a képekkel szeretnénk kedvesked-
ni azoknak akik ott voltak, és kedvet csinálni a következõ találkozóhoz azoknak, akik nem tudtak jelen
lenni.
Az 1985-ben végzett 8.a 8.b és 8. c osztály
Tanáraink: Váradi Gáborné, Madár Istvánné, Szabó Istvánné, Kanál Zsigmondné, Iványi Béláné és Szabó
Lászlóné
Balról jobbra: Fürj Anikó, Váradi Lívia, Juhász Györgyi, Sánta Edit, Maróti Anita, Bajnok Anikó, Tóth
Anikó, Deák Erzsébet, Bajnok Katalin, Ó Kovács Erzsébet, Csepregi Erzsébet, Oroszi Ildikó, Dimitrov
Tímea, Makai Erzsébet, Horváth Katalin, Balogh Veronika, Lõrincz Dóra, Árizs Erzsébet, Nagy Judit, Erõs

Kutyaházak
4.200 Ft-tól

HAJÓPADLÓ
2.000 Ft

LAMBÉRIA 1.000 Ft-tól

Komplett tetõanyagok elkészítését is vállaljuk!

Orosz szélezetlen, mûszárított fûrészáru 89.000 Ft/m
3

HORVÁTH LAMBÉRIA Solt, Hunyadi u. 11. 
(06-78)487-895, (06-20)956-9497, (06-20)262-9836

Balról jobbra: Kovács Tamás, Molnár Tamás, Molnár Attila, Bencz István, Dudás László, Suba István,
Hegyaljai Gábor, Bagó Lajos, Pánczél György, Laskói József, Pék Márton, Sánta Imre, Höss Imre, Juhász
István, Barta Károly, Hodik Zoltán, Varsányi Zoltán
Guggolnak: Magyari Attila, Obornyik Zoltán, Molnár Mihály, Bende Imre, Koós János, Dömök Gábor

Országos Ranglista Bajnokságon szerzett I.
helyezésedhez gratulálunk. Családod és tanítványaid

A képen: Molnár Gábor és Tömösi Örs


