
TÁRSASÁGI ROVAT
Tisztelt Olvasók! 

Továbbra is várjuk az Önök fényképeit
újszülöttekrõl, születésnapokról, ifjú

házasokról, ezüst- és 
aranylakodalmakról, osztály-
találkozókról és minden olyan

eseményrõl, melyet szeretnének az
olvasókkal megismertetni.

A társasági rovatban
TÉRÍTÉSMENTESEN helyet adunk

családi eseményeikrõl készült
képeiknek. A képeket az újság megje-

lenését követõen igény szerint visszaad-
juk.

Szerkesztõség

Motorfûrészek ÁR ÁFA-val
STIHL MS 170 50.000,-
STIHL MS 180 71.704,-
STIHL MS 210 95.030,-
STIHL MS 230 105.264,-
STIHL MS 250 113.224,-
STIHL MS 270 126.654,-
STIHL MS 280 132.707,-
STIHL MS 290 127.021,-
STIHL MS 310 132.707,-
STIHL MS 390 138.392,-

A további akciós gépekrõl
érdeklõdjön üzletünkben!

Solt, Kecskeméti út 11. (06-78)487-596 (06-30)9566-538 

AKCIÓ
október 31-ig, 

a készlet erejéig

Városunk új létesítménnyel gazdagodott, melynek átadási ünnep-
sége 2006. szeptember 27-én volt.A sportöltözõ építése évekig tar-
tott, mivel 2002-ben még csak a falak álltak, és a befejezéshez
nem lehetett igénybe venni pályázatot. A régi öltözõ nem felelt
meg az elõírásoknak, így a focicsapat indulása a bajnokságban is
veszélybe került. Apróbb lépésekkel készült azóta az épület, ame-
lynek építése most befejezõdött. Városunk büszke lehet erre
megyei szinten is egyedülálló beruházásra, az épületre, amely a
jövõben megfelelõ feltételeket nyújt az itt élõ sportszeretõ lakók-
nak és az idelátogatóknak egyaránt.

Az épületet átadták: 

Nyerges Ferenc a Bács-Kiskun Megyei Labdarúgó Szövetség alel-
nöke, Somogyi Endre a kivitelezõ, Gál József polgármester, Nyilasi
Tibor az FTC Öregfiúk részérõl, Kerti István a Solti FC szakosztá-

lyvezetõje

Judo versenyek…
Szeptember 17.
Baja: Diák és
Serdülõ fiú-lány
R e g i o n á l i s
Bajnokság és
N e m z e t k ö z i
Verseny
Az országos
bajnokságok elõtti
kiváló felkészítõ
versenyen a
v á r a k o z á s n a k
megfelelõen, vál-

takozó sikerrel szerepeltek gyerekeink. Eredmények:
1. helyezettek: Komjáti Krisztián (C, -33 kg), Czobor István (A -60 kg), 
2. helyezettek: Deli Zsolt (C, -42 kg), Szabó Sándor (B -38 kg), Vajda
András (Serd. -36 kg), 
3. helyezettek: Madár Ádám (serd. -66 kg), Czobor Márk (serd. -60 kg),
5. helyezett: Németh Norbert (C -33 kg), 

LAPZÁRTAKOR ÉRKEZETT!
Ifj. Szabó Sándor Budapesten, az UTE csarnokban, rendezett
judo versenyen Országos Bajnoki címet szerzett a Diák "B"
korosztály 38 kg-os súlycsoportjában.
A versenyrõl a következõ lapban beszámolunk.

Nitsch József

Prohászka János 50 évvel ezelõtt megszerzett
diplomája elismeréseként, a napokban

Aranyoklevelet kapott. Ez alkalomból sok
szeretettel gratulál neki, jó erõt, egészséget

kívánva családja.

Szeptember 5-én ünnepelte 
Bajusz József és

Tóth Terézia
25. éves házassági évfordulójukat. 
Ez alkalomból köszöntik gyermekeik

Lencsés Sándor és
Varga Csilla házasságot kötött 

2006. augusztus 26-án.

Szabó Éva Zsófia 
2006. október 6-án 

ünnepli 1. születésnapját.
Ez alkalomból gratulálnak neki, boldog

gyermekéveket kívánva 
Szülei, Nagyszülei

SPORTÖLTÖZÕ AVATÓ

Az új öltözõ avatása alkalmával a  FRADI  öregfiúk csapata tisztelte
meg vendégjátékával a SOLTI  FC gárdáját. A vendégek között számos
neves válogatott játékos szerepelt, Nyilasi Tibor, Ebedli Zoltán, Détári
Lajos, Pintér Attila, RabTibor, Páling Zsolt, Pogány, Szenes, hogy csak
a legismertebbeket említsük. A baráti találkozón az esélyesebb
vendégek nyertek 8:5 arányban, a Solti FC felnõtt csapatával
megerõsített solti öregek ellen.

Ifj. Szabó Sándor Országos Bajnok!

SOLTI ATLÉTIKAI CLUB HÍREI

JUDO VERSENY!
Solti Atlétikai Club

október 15-én, vasárnap,
SERDÜLÕ FIÚ "B" EGYÉNI
BAJNOKSÁG ORSZÁGOS

DÖNTÕJÉT 
rendezi a Kissolti Csarnokban.

A verseny 10.30 órakor kezdõdik. A
belépés ingyenes! Mindenkit szeretettel

várunk!
SOLTI AC ELNÖKSÉGE

KÖZLEMÉNY
A Solti Atlétikai Club 2005.
évben 178.393 Ft-ot kapott
az adózók  SZJA 1%-ból.
Az átutalt pénzt az
egyesület sporteszközök
vásárlására fordította. A
felajánlásokat mindenkinek
köszönjük!



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

TÁJÉKOZTATÓT OLVASHATNAK 
a 2006. október 1-jei

HELYI ÖNKORMÁNYZATI  és
KISEBBSÉGI VÁLASZTÁS

VÉGEREDMÉNYÉRÕL 
a 2. oldalon

Az idei Szüreti Fesztivál immár hagyományosan a Szõlõhegyen
kezdõdött a gróf Vécsey Károly Borlovagrend avatási ceremóniájá-
val. A pincefalu benépesült a sok vendéggel, akik az ország külön-
bözõ részeirõl érkeztek erre a napra. Többen visszatérõ vendégként,
mert elmondásuk szerint a solti pincehegy, s a vendéglátás olyan
egyedi és különleges, hogy egész évben szívesen gondolnak vissza
erre a szép napra. 
A Solti Ifjúsági Fúvószenekar nyitotta meg a nap programjait, majd a
hangulatosan feldíszített színpadon Kovács János alpolgármester
mondott köszöntõt. Ezután került sor az új tagok avatására. Ebben az
évben tiszteletbeli tagja lett a solti borlovagrendnek Katona István
szõlész-borász, a Varga Pincészet termelési igazgatója, aki évek óta a
solti borbíráló bizottság tagja, és Kovács János alpolgármester.
Miután kiállták a próbát, letehették az esküt, - s így õk is tiszteletbe-
li tagjai lettek a gróf Vécsey Károly borlovagrendnek. A rendezvény
színvonalát látványos mûsorral emelték a solti Aranykulcs Mazsorett
Csoport  és a Kissolti Nyugdíjas Egyesület tagjai, illetve a
Csíkdánfalvi Zenekar. 
Ebéd után folytatódott a látványos program. A mûvelõdési ház elõl
indult a szüreti menet. Csikósok, hintók, fogatok sorakoztak fel, hogy
körbejárják a várost a sok-sok fiatallal, akik lelkesen mutatták be
tánctudásukat a város több pontján. 
Este hagyományõrzõ szüreti bálban rophatta mindenki kedvére a tán-
cot a mûvelõdési házban.
A szüreti felvonulásban résztvevõk névsora a 4. oldalon olvasható.

SZÜRETI FESZTIVÁL

Tisztelt Választópolgárok, Tisztelt Soltiak!

Ezúton szeretném kifejezni köszönetemet Solt
város minden polgárának a 2006. október 1-jei
választáson való részvételért. Külön nagy
tisztelettel köszönöm a bizalmat, melyet a
következõ négy évre kaptam Önöktõl.
Ezzel a felhatalmazással teljes felelõséggel
fogok élni és ígérem, hogy minden olyan
lehetõséget igyekszünk megragadni, amely a
város, Önök érdekét szolgálja. 
Megköszönöm azoknak a polgármester-jelöl-
teknek, képviselõjelölteknek, akik indultak a
választáson a részvételt és azt a felelõsséget,
mellyel a város iránt, az itt élõk iránt viseltet-
nek. Bízom benne, hogy azzal a felelõsséggel,
amellyel a jelölést felvállalták, azzal a
felelõsséggel fogják az új képviselõ-testület
munkáját is támogatni. 
Bízom benne, hogy a kampányt követõen a
különbözõ pártpolitikai érdekek, viták,
nézeteltérések, az áldatlan nagypolitika
negatív hatásai kívül maradnak a képviselõ-
testület munkáján, de kívül maradnak váro-
sunk napi életén is és nem generálnak csalá-
dok, barátok, szomszédok, munkatársak
közötti ellentéteket. Békés, egymásért, a
városért küzdeni akaró, minden nehézség
ellenére egymással normális hangon kommu-
nikáló embereket szeretnék látni Solton. Egy
választást meg lehet nyerni, és el lehet
veszíteni, de mi is itt élünk, ezen a településen
és a választást követõ napokon is ki kell menni
az utcára, és tudnunk kell egymás szemébe
nézni, ezért úgy tartom "A becsületesség a
legjobb politika." (A.Smith). 
Továbbra is bízom a város fejlõdésében, és
minden energiámmal azért küzdök, hogy ez
minél jobban kiteljesedjék. Megköszönöm
azoknak a képviselõknek a munkáját, akik az
elõzõ négy évben a testület munkájában részt
vettek. Ugyanakkor ezúton is gratulálok azok-
nak, akik az elkövetkezõ négy évre bizalmat
kaptak. 
Még egyszer megköszönöm a bizalmat és Solt
város minden polgárának jó egészséget, sok
sikert, boldogságot kívánok!

Tisztelettel: 
Gál József 

Solt Város Polgármestere
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TÁJÉKOZTATÓ a 2006. október 1-jei önkormányzati és kisebbségi választás eredményérõl
Solt városban a választási névjegyzékbe felvett 5621
választópolgár élhetett a törvényben biztosított szavazási jogá-
val. A választás napján a választópolgárok 50,85 %-a, 2858 fõ
választópolgár szavazott a 6 szavazókörben.

A helyi választási bizottság a szavazatok összesítése alapján
megállapította, hogy a helyhatósági választás eredményes volt.

A POLGÁRMESTER VÁLASZTÁSA
A helyi választási bizottság megállapította a polgármester
választás eredményét, mely az alábbi:

Gál József FÜGGETLEN jelölt    1402 érvényes szavazat
Kalmár Pál FIDESZ KDNP jelölt 1184 érvényes szavazat
Kiliti István FÜGGETLEN CIGÁNY KISEBBSÉGI jelölt

225 érvényes szavazat
6 szavazókör részeredményei a következõképpen alakultak:

A 2006. október 1-én megválasztott 
Solt Város Önkormányzat polgármestere: GÁL JÓZSEF

HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÕK
VÁLASZTÁSA

A 10.000 vagy ennél kevesebb lakosú településen a külön
törvényben meghatározott 13 számú önkormányzati képviselõt,
úgynevezett kislistáról választották a választópolgárok.
Képviselõk azok a jelöltek lettek, akik a megválasztható
képviselõk száma szerint a legtöbb szavazatot kapták.

A helyi választási bizottság megállapította, hogy a választás
eredményes volt.

A megválasztott helyi önkormányzati Képviselõ-testület
tagjai:

1. Dr. Danis Imre FÜGGETLEN 1276 érvényes szavazat
2. Németh József FIDESZ KDNP 1166 érvényes szavazat 
3. Kalmár Pál FIDESZ KDNP 1125 érvényes szavazat 
4. Lencsés Sándorné FÜGGETLEN 942 érvényes szavazat 
5. Gyetvai Imre FÜGGETLEN 927 érvényes szavazat 
6. Kovács János FÜGGETLEN 871 érvényes szavazat 
7. Nitsch József FÜGGETLEN 826 érvényes szavazat 
8. Barta Ferenc FIDESZ KDNP 808 érvényes szavazat 
9. ifj. Németh István FÜGGETLEN 808 érvényes szavazat 
10. Vasaji Sándor FÜGGETLEN 805 érvényes szavazat 
11. Gudszentné 

Széphegyi Andrea FÜGGETLEN 788 érvényes szavazat 
12. Árizs Lajos FIDESZ KDNP 770 érvényes szavazat 
13. Lendvay Pál FÜGGETLEN 767 érvényes szavazat

A 6 szavazókör részeredményeit az alábbi táblázat mutatja be:

A MEGYEI KÖZGYÛLÉS TAGJAINAK VÁLASZTÁSA
a 10.000 vagy ennél kevesebb lakosú település

vonatkozásában

A választópolgár egy listára szavazhatott. A megyei listás
választás eredményét a területi választási bizottság állapítja
meg és teszi közzé.
Az érvényes szavazatok száma listánként Solt városban a 6
szavazókör vonatkozásában:

CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATI
KÉPVISELÕK VÁLASZTÁSA

A választási névjegyzéken szereplõ 388 választópolgár közül
166 fõ élt szavazati jogával. A települési kisebbségi önkor-
mányzat 5 tagú. Jelöltet kizárólag kisebbségi jelölõszervezet
állíthatott. 
A helyi választási bizottság megállapította, hogy a települési
cigány kisebbségi önkormányzati választás eredményes volt.

A választás eredménye alapján képviselõ az az 5 jelölt lett, aki
a legtöbb szavazatot kapta:

Kõrös Gusztáv Tibor 
MCF A Mo-i CIGÁNYOK FÓRUMA 128 128     1

Jakab Ferenc 
MCF A Mo-i CIGÁNYOK FÓRUMA 90 90      5

Karsai János 
MCF A Mo-i CIGÁNYOK FÓRUMA 102 102    3

Kolompár László 
MCF A Mo-i CIGÁNYOK FÓRUMA 99 99      4

Jakab László József 
MCF A Mo-i CIGÁNYOK FÓRUMA 105 105    2

A jelöltek részeredményeit az alábbi táblázat tartalmazza:

A választás lebonyolításában közremûködõ helyi választási
bizottság, a 6 szavazatszámláló bizottság és a helyi választási
iroda tagjai mindannyian jó színvonalú munkát végeztek és sza-
kmailag mindent megtettek azért, hogy a választás pártatlan,
jogszerû és törvényes legyen. Ezúton is szeretném megköszön-
ni lelkiismeretes munkájukat.

Tájékoztatom az újság olvasóit, hogy az önkormányzati
Képviselõ-testület és a cigány kisebbségi önkormányzat a
választást követõ 15 napon belül - 2006. október 16. napjáig -
tartja meg alakuló ülését. Ezen az ünnepélyes eseményen kerül
sor a polgármester, képviselõk eskütételére, a megbízólevelek
átadására, az alpolgármester, a kisebbségi önkormányzat
elnökének és elnök helyettesének megválasztására. Errõl a
következõ lapszámban részletes tájékoztatás jelenik meg.

Krausz Henrikné dr. Jegyzõ
Helyi Választási Iroda vezetõje

1 2 3 4 5 6

Árizs Lajos 115 101 137 100 134 183 770 12
Barta Ferenc 129 130 142 125 119 163 808 8
Dr. Benedek Gábor 103 129 72 141 114 125 684 17
Biró Miklós 155 151 129 115 114 94 758 14
Dr. Danis Imre 222 192 152 196 240 274 1276 1
Fodor Tamás 122 121 120 135 105 118 721 15
Gudszentné Széphegyi 
Andrea 158 145 93 134 149 109 788 11
Gyetvai Imre 153 165 136 173 150 150 927 5
Hakstol Imre 126 121 80 113 125 119 684 18
Hantos László 90 87 97 84 72 95 525 26
Dr. Ivánovics Gábor 136 103 81 134 124 117 695 16
Jakab Gusztáv 56 45 58 51 124 63 397 31
Kalmár Pál 181 171 197 172 198 206 1125 3
Kiliti István 126 86 76 87 101 87 563 25
Kovács János 173 152 123 166 125 132 871 6
Kun Gábor 57 65 37 65 47 83 354 33
László Mihályné 91 87 107 104 97 129 615 24
Lencsés Sándorné 156 181 135 158 138 174 942 4
Lendvay Pál 124 135 97 148 119 144 767 13
Majer Zsolt 76 94 70 86 98 97 521 27
Nagy Dénes 78 67 77 83 71 74 450 29
Nagy Ernõné 64 74 66 55 69 61 389 32
ifj. Németh István 154 128 152 134 108 132 808 9
Németh József 200 193 208 159 186 220 1166 2
Nitsch József 155 155 108 141 121 146 826 7
Nyéki Attiláné 97 95 99 91 118 138 638 23
Orbán István 116 94 101 145 93 115 664 21
Papp Tibor 65 62 94 60 75 108 464 28
Sántáné Szabó Margit 20 19 20 41 21 14 135 34
Szondi Miklós 57 65 54 73 99 96 444 30
Török Imre 117 81 89 103 96 190 676 19
Vasaji Sándor 149 152 107 132 136 129 805 10
Végi Bálint 94 103 95 86 137 140 655 22
Vitek József 100 95 110 101 110 158 674 20
ÖSSZESEN 4015 3844 3519 3891 3933 4383 23585

Nevek

Szav. kö r

ö ssz. Sorrend

PolgÆrmester vÆlasztÆs

KØpviselı  testü let vÆlasztÆsa

Gál József 247 227 179 252 218 279 1402 1
Kalmár Pál 181 190 203 174 217 219 1184 2
Kiliti István 52 42 26 32 45 28 225 3
ÖSSZESEN 480 459 408 458 480 526 2811

Megyei lista

Nevek
Szavazókör

Össz. Sorrend
1 2 3 4 5 6

Nevek
Szavazókör

Össz. Sorrend
1 2 3 4 5 6

Nevek
Szavazókör

Össz. Sorrend
1 2 3 4 5 6

Földi-Élet-Pártja 3 1 1 1 4 1
JOBBIK 
Magyarországért 
Mozg. Párt 5 5 3 2 6 9
SZDSZ A Magyar 
Liberális Párt 13 15 15 19 17 17
FKGP 5 8 5 4 3 7
FIDESZ-KDNP-NF 226 245 247 232 260 298
MDF 35 11 12 22 19 13
MSZP 181 165 118 175 169 174
ÖSSZESEN 468 450 401 455 478 519

Megyei lista

Padkás szikes

A felsõ tagozat a nemzetközileg ismert Böddi-széken kirándult. 

KÖRNYEZETI NEVELÉS A VÉCSEY ISKOLÁBAN

Ahonnan a szikes világot láttuk

Nyári Melinda 36
Jakab József 37
Sztojka Ferenc 33
Kõrös Gusztáv 
Tibor 128
Jakab László 49
Sárai-Szabó László 
Lajosné 31
Jakab Ferenc 90
Karsai János 102
Kolompár László 99

KisebbsØg
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KÉPVISELÕ-TESTÜLETI ÜLÉS - 2006. AUGUSZTUS 31.
A polgármester tájékoztatójában elmondta,
hogy az Egészségügyi Közlönyben kiírásra
került a gyógyszertárral kapcsolatos szemé-
lyi jogra vonatkozó pályázat. A pályázat
beadásának határideje október 15., a
Magyar Gyógyszerész Kamara az ezt
követõ 60 napon belül dönt a benyújtott
pályázatokról.

A Képviselõ-testület a Solt Város Önkor-
mányzat 2006. évi költségvetésének
bevételi és kiadási elõirányzatát, a
fõösszeget 4.307 E Ft. növekedéssel
2.179.938 E Ft-ra módosítja.

Ezer Ft-ban

Bevételi és kiadási fõösszege  2.179.938
Bevételek forrásonként:
Mûködési bevételek: 621.076
1. Intézményi mûködési bevételek 153.038
2. Önkormányzatok sajátos mûködési bevételei 468.038

2.1. Helyi adók 135.497
2.2Átengedett központi adók 325.541
2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

7.000
Támogatások 747.569
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása.

1.1. Normatív hozzájárulások 240.327
1.2. Központosított elõirányzatok 3.959
1.3. Normatív kötött felhasználású támogatások

32.771
1.4. Fejlesztési célú támogatások 446.522
1.5. Mûködésképtelen önk. egyéb támogatása

10.000
1.6. Vis maior tartalék 13.990

Felhalmozási és tõke jellegû bevételek 30.065
1. Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése 30.065
Támogatás értékû bevétel 268.953
1. Támogatás értékû mûködési bevétel 37.235

-ebbõl TB alapból átvett pénzeszköz  17.372
2. Támogatás értékû felhalmozási bevétel 231.718
Véglegesen átvett pénzeszközök 236.352
1.Mûködési  célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülrõl
2.Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülrõl

236.352
Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok 
értékesítésének, kibocsátásának bevétele 400
Hitelek 272.224
1. Mûködési célú hitel, felvétele 58.000
2. Felhalmozási célú hitel felvétele 214.224
Pénzforgalom nélküli bevételek 3.299
1. Elõzõ évi pénzmaradvány igénybevétele 3.299

Kiadások kiemelt elõirányzatonként:
Mûködési kiadások 1.010.208
1. Személyi jellegû kiadások 491.524
2. Munkáltatókat terhelõ járulékok 153.641
3. Dologi és egyéb folyó kiadások 313.458
4. ÁHT-n kivüli pénzeszköz átadás 7.916
5.Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb támogatás 43.669
Felhalmozási kiadások 1.157.349
1. Önkormányzati felhalmozás összege               1.103.128
2. Intézményi felhalmozás összege 34.408
3. Intézményi felújítás összege 11.210
4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 8.603
Hitel törlesztések 10.010
1. Felhalmozási célú hiteltörlesztés 5.658
2. Felhalmozási célú kölcsön törlesztés 4.352
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása
Céltartalék (államháztartási tartalék) 2.371

***
Az Országgyûlés módosította a polgármes-
teri tisztség ellátásának egyes kérdéseirõl és
az önkormányzati képviselõk tisztelet-
díjáról szóló 1994. évi LXIV. törvényt. A
törvényt módosító 2006. évi LXVII.
törvény 2006. október 1. napján lép hatály-
ba. A módosítások után a képviselõ havi
tiszteletdíja (alapdíj) nem haladhatja meg a
Ktv. 43. § (1) bekezdése szerint megállapí-
tott illetményalap és a körzetközponti
feladatot ellátó önkormányzat esetén a 2,2
szorzószám szorzatát. A jelenleg hatályos
jogszabály és az önkormányzati rendelet is
még 2,8 szorzószámot határoz meg felsõ
határként, így szükséges volt a rendeletünk
módosítása. A képviselõk tiszteletdíjának
összege a rendelet módosításával nem vál-
tozik, ugyanis azt a Képviselõ-testület a
rendeletben összegszerûen állapította meg,
ami még a 2,2 szorzószámot figyelembe
véve is a törvényben elõírt határon belül
marad.

***
Az önkormányzat tulajdonában lévõ laká-
sokra vonatkozóan a bérleti díjakat az inflá-
ció mértékét figyelembe véve állapítja meg
2007. január 1. napjától. 
A lakások havi bérleti díja 2007. január 1.

napjától a lakás alapterülete és komfort-
fokozata után:
a) összkomfortos lakás esetén 234 Ft/m2

b) komfortos lakás esetén
162 Ft/m2

c) félkomfortos lakás esetén 80 Ft/m2

d) komfort nélküli lakás esetén 31 Ft/m2

***
A temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló
1999. évi XLIII. törvény módosítására
került sor a 2005. évi XXI. törvény
keretében. A módosított törvény 40. § (3)
bekezdése szerint a köztemetõkre
vonatkozó díjak mértékét az önkormányzat
rendeletben állapítja meg és a díjmértéket
évente felül kell vizsgálnia. Képviselõ-
testület a felülvizsgálat során úgy döntött,
hogy a köztemetõre vonatkozó díjak
mértékén nem változtat.

***
Kérelem érkezett a Nyírfa utca
vízelvezetésére vonatkozóan. A képviselõ-
testület úgy döntött, hogy az önkormányzat
a Nyírfa utca csapadékvíz elvezetését a
szennyvízcsatorna építésével egyidejûleg
építi ki, így nem kell két külön beruházást
végezni.

***
A képviselõ-testület támogatja és költ-
ségekkel is hozzájárul ahhoz, hogy a 3/1 és
3/2 számú belvíztározóknál az elõter-
jesztésben foglaltaknak megfelelõen közkút
létesüljön. A felmerült bruttó 186.000,-Ft
költséget az önkormányzat 2007. évi költ-
ségvetésében biztosítja. A kút létesítését a
jelenlegi használó kérte.

***
A Solti Aranykulcs Horgászegyesület
kéréssel fordult a Képviselõ-testülethez,
hogy a solti, belterületi Húgyó-tavat
szeretnék bérbe venni. A Pénzügyi
Bizottság, a Környezetvédelmi és
Városrendezési Bizottság, valamint az
Ügyrendi Bizottság együttes ülésén megtár-
gyalásra került az elõterjesztés.  A testülete
úgy döntött, hogy a 2/3-as belvíztározót az
Aranykulcs Horgászegyesület részére 25
évre térítésmentesen használatba adja. A
használatba vételi jogot az ingatlan-nyil-
vántartásba be kell jegyeztetni. Az
Aranykulcs Horgászegyesület köteles a
területet jó gazda módjára rendben tartani.

***
Elfogadta a testület Solt Város Önkor-
mányzat Szociális Szolgáltatástervezési
koncepcióját.

***
A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában
és Óvodában olyan osztály- és csoportlét-
számok alakultak ki a 2006/2007. tanév
kezdetére, amelyek túllépik a maximális
létszámhatárt. Ez abból adódik, hogy több
gyermek átkerült ebbe az iskolába, óvodá-
ba. Törvényes akadálya nincsen a lét-
számtól való eltérésnek, azonban a
Képviselõ-testület döntése szükséges
hozzá. Ezért a testület úgy döntött, hogy
engedélyezi a II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola és Óvoda számára a maximális cso-
port és osztály létszámtól való eltérést az
óvoda nagycsoportja és az általános iskola
2. és 6. osztálya számára.

***
Beszámolt a 2005/2006-os évben végzett
munkájáról a  Vécsey Károly Általános
Iskola, a II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola és Óvoda, a Mesevár Óvoda és Szilfa
Tagóvoda, és a Hartai Mûvészeti
Alapiskola. 

A testület a 2005/2006-os tanévben végzett
szakmai munkájáról szóló beszámolókat
elfogadta. A polgármester megköszönte az
intézmény vezetõjének és a dolgozóinak az
egész évben nyújtott munkát. 

***
A testület a szennyvízcsatorna II. ütem
beruházáshoz elnyert Környezetvédelmi
Alap Célelõirányzat (KAC) szerzõdés szer-
inti visszatérítendõ támogatási összege
14.144.000,-Ft, valamint az összes
kifizetett visszatérítendõ támogatás
14.090.128,-Ft összegének különbözetérõl,
azaz a fel nem használt részérõl, mely
53.872,-Ft, lemond.  A támogatás fel nem
használt részérõl való lemondással a gyó-
gyszertár épületérõl lekerül a jelzálog, így
tehermentes lesz.

***
A homokbányával kapcsolatban a ter-
mészetvédelmi hatóság engedélyén kívül az
összes szükséges hatósági engedélyt
megkapta az önkormányzat. A ter-
mészetvédelmi hatóság gyeptársulásokat
vélt felfedezni, így nem adta meg az
engedélyt a mûvelésbõl való kivonáshoz.
Az új településrendezési terv megvalósítása
után tisztázható lesz az érintett ingatlanok
hasznosítása. A testület jóváhagyta a
SOLTÚT Kft.-vel (6320 Solt, Kecskeméti
út 34.) 2004. július 29-én kötött adás-vételi
szerzõdés módosítását akként, hogy a vevõ,
SOLTÚT Kft., a még ki nem fizetett
25.144.501 Ft+ÁFA vételárból 15.000.000
Ft+ÁFA összeget megfizet az önkor-
mányzat részére, a fennmaradó 10.144.501
Ft+ÁFA hátralékot pedig akkor egyenlíti
ki, amikor az önkormányzat eredetileg vál-
lalt kötelezettségének eleget tesz. Eredeti
szerzõdés 4./ pontjában szereplõ
31.436.625 Ft összegû bankgaranciát eladó
2006. augusztus 31-i fordulónappal feloldó
levéllel megszünteti.

***
Solt Város Önkormányzat szennyvízcsator-
na építésére pályázatot nyújtott be címzett
támogatás elnyerése érdekében. A költ-
ségvetés a szakminisztérium által közread-
ott fajlagos költségekkel készült. A tala-
jvízszint süllyesztésre, valamint a teljes
szélességben történõ útburkolat helyreál-
lításra többletköltségeket lehetett elszámol-
ni. Természetesen azt meg kellett határozni,
hogy a víztelenítés és a burkolat helyreál-
lítás milyen hosszon történik. A
Belügyminisztérium elõrejelzése szerint a
tervezett költségû beruházást nem tudják
támogatni, szükséges a mûszaki tartalom,
vagy a költségek csökkentése. Errõl a
Képviselõ-testületet tájékoztatták és az az
állásfoglalás született, hogy a terv szerinti
utcákban a csatornát meg kell építeni, a
költségeket kell csökkenteni.
Költségcsökkenés azzal volt elérhetõ, ha a
teljes szélességben történõ útburkolat
helyreállítás helyett sávos helyreállítást ter-
vezünk. Emellett csökkenteni kellett a tala-
jvízszint süllyesztéssel építhetõ csator-
naszakaszok hosszát is. Attól kezdve, hogy
az önkormányzat igényt tartott a céltámo-
gatásra, még ha csökkentett költségekkel is,
a mûszaki tartalmat változtatni már nem
lehet, még másik pályázatokban sem. 2006.
tavaszán magas talajvízszint miatt
belvízveszély alakult ki. Az önkormányzat
belvíz elleni védekezésre kényszerült.
2006. júniusában kivitelezõ azzal kezdte a
munkát, hogy feltárta a talajvízszinteket.
Megállapította, hogy az jóval magasabb,

mint ami vízszint a pályázati dokumentá-
cióban meg volt adva. Ez azzal jár, hogy a
tervezetthez képest kétszer hosszabb sza-
kaszon kell talajvízszint süllyesztéssel
építeni a csatornát. Ez pótmunkának
minõsül, melyre nem ad fedezetet a vál-
lalkozói szerzõdésben rögzített ár.
Kivitelezõ kérte az önkormányzatot, hogy a
pótmunkát ismerje el, mint vis maior esetet,
hiszen az sem a tervezõnek, sem a
kivitelezõnek, sem a beruházónak nem
róható fel. Az elõterjesztéshez mellékelt
egy szakértõi véleményt, mely szerint a
pótmunka mintegy 165,5 millió forintba
kerülne. Az önkormányzat a beruházást
1.845.000 E forintra tervezte, a kivitelezés
szerzõdés szerint pedig 1.661.000 E forint-
ba kerülne. Ez azt jelenti, hogy több mint
180 millió forint támogatott keret még ren-
delkezésre áll. Ebbõl a pótmunka
fedezhetõ. A közbeszerzésekrõl szóló 2003.
évi CXXIX. törvény lehetõséget ad az ilyen
esetek kezelésére. Hirdetmény nélküli tár-
gyalásos eljárást alkalmazva és a szerzõdött
kivitelezõt bevonva a pótmunkára közbesz-
erzési eljárás folytatható le. Ezen az önkor-
mányzatnak az az érdeke, hogy a pótmunka
mindenképpen a rendelkezésre álló kereten
belül finanszírozható legyen, továbbá az
minél kevesebb összegért épüljön.
A közbeszerzési eljárásban minden pályázó
ugyanarra a mennyiségre tette meg aján-
latát. Ez a közbeszerzési dokumentációban
rögzítve van. Bárki nyert volna, ezt a pót-
munka mindenkinél fennállna. A mûszaki
ellenõrök szakvéleménye szerint a pótmun-
ka úgy keletkezett, hogy senkinek nem
róható fel. A pótmunkát el kell végeztetni,
mert akkor a csatorna azokon a területeken
nem fektethetõ le. Ha az önkormányzat egy
beruházás során a rendelkezésre álló
támogatott keretnél kevesebb összegért
valósítja azt meg, akkor a megmaradó részt
illetõ támogatásról le kell mondania. Az
önkormányzatnak nem érdeke, hogy már
egy beruházás elején lemondjon a támo-
gatások egy bizonyos részérõl, hiszen a
beruházás végéig még sok minden elõfor-
dulhat.
A testület ezért új közbeszerzést eljárást
bonyolít le a pótmunka elvégzésére a
korábbi nyertes céggel.

***
Augusztus 28-án lehetõsége volt a
lakosságnak a veszélyes hulladék leadására.
A hulladék gyûjtése eredményes volt, igény
van rá, így a késõbbiekben is lesz ilyen
akció. A begyûjtés és a szállítás költségét az
Izsák-Kom Kft vállalta, az önkormányzat-
nak és a lakosságnak nem kellett fizetni. A
jövõ évtõl a komposzthulladék begyûjtése
is tervben van.

***
Észrevételként elhangzott, hogy többször
érkezett a lakosok részérõl észrevétel, hogy
az Városüzemeltetési Intézmény által
kihordott levelek, szórólapok nem jutnak el
hozzájuk. Sok helyen nincs házszám,
postaláda, így a legtöbbször ez az oka
annak, hogy a küldemény címzettjét nem
találják meg. Jó lenne, ha lakosok figyel-
nének erre a saját ingatlanuknál.

***
Mivel az önkormányzati választások elõtt
ez volt az utolsó testületi ülés, a pol-
gármester mindenkinek megköszönte a 4
éves munkáját, és átadta az emléklapokat.

Dr. Kovács Katalin
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Kisbíró: ifj. Kun Tibor
Bíró pár: Erõs Anita - Czere Krisztián
Csõszpárok: Nagy Dominika - Szilágyi Árpád,
Csepregi Bálint - Jobbágy Julianna,  Sármán Zoltán
- Molnár Anna Csenge, Kun Lívia - Horváth Gábor,
Mátyás Boglárka - Fehér Norbert, Korsós Gabriella
- Pajerich István, Szilágyi László - Ludányi Anita,
Orbán Alexandra - Fekete Tamás, Mihály Katalin -
Kothencz Pál, Tilli Zoltán - Sutka Mariann, Ludányi
Erika - Béres Zsolt, Béres Adrienn - Kocsi-Horváth
János, Kalmár Anna - Szilágyi Szabolcs, Joború
Bianka - Hajdú Róbert, Molnár Éva - Erõs László,
Ács Lilla - Takács Gábor, Domanovszki Katalin -
Lang Balázs, Pieczarka Flóra - Bohács Attila,
Lehoczki Zita - Bíró Gábor,  Vitek Lilla - Leitheizer
Péter, Miskolczi Adrienn - Németh István, Szellák
Vivien - Szûcs Attila, Kungli Anita - Medics Tibor,
Csordás Noémi - Mayer Kristóf, Lang Dorottya -
Dubicz Zoltán, Csordás Tímea - Grõb János, Béres
Andrea - Hoffman Ferenc

Kiscsõszpárok: Somogyi Nikolett - Somogyi
József,  Somogyi Tímea - Király Krisztián, Szabó
Petra - Lang Árpád, Bata Szintia - Ludányi Albert,
Somogyi Szabina - Kubicza Sándor, Lehoczki Luca
- Szilágyi Balázs, Zsidó Kornél - Magyari Martina,
Haszák Márta - Mintál Milán, Tilli Mariann - Sutka
Ádám
Perec árusok: Mihály Anna, Krammer Dóra, Fejes
Viktória, Kökény Dóra, Szûcs Valéria, Fejes
Boglárka
Köszönet a szüreti menetben résztvevõknek és a
szervezésben döntõ részt vállaló Kerti Mihálynak
és feleségének.

Csikósok: ifj. Kerti István - Solt, Harmat István-
Tass, Árva Sándor - Fülöpszállás, Prokk Károly -
Tass, Nagy József - Fülöpháza, ifj. Gyenes Sándor -
Fülöpszállás, Miskolczi József - Solt, Orbán József
- Solt
Hintók: Sáfár István - Fülöpszállás, Nagy Károly -
Fülöpszállás, Végi Gábor és Végi Tibor - Solt

Pados kocsik: Kerti Mihály, ifj. Végi Gábor,
Ludányi Bertalan, Fekete Tibor, Somogyi József,
Csepregi József, Koós Károly, Kovács István, Végi
Gábor, Ájpli Sándor,  Koós Lajos, Kun István,
Madácsi István, Bíró Sándor
A nagyfürtöt készítették: Molnár Tamás, Molnár
Tamásné, Alföldi István, Joó Mihály, Varga Antal,
Borbély Sándor, Borbály Sándorné
A táncot a régi hagyományok alapján megtanította a
fiatalokkal: Szabóné Pajerich Andrea
Köszönet a Solti Rendõrõrs, a Solti Polgárõr
Egyesület és a Solti Tûzoltó Egyesület tagjainak a
helyszínek biztosításáért.

Lencsés Sándorné

Korábbi számunkban már tájékoztattam városunk
polgárait arról, hogy 2006. július 1-jétõl megváltoz-
tak a közgyógyellátásra vonatkozó rendelkezések. E
tájékoztatás tartalmazta az igazolványok felhasznál-
hatóságával kapcsolatos útmutatást is.
Most ismételten ennek a kötelezettségemnek teszek
eleget azzal, hogy a 2006. október 1-jétõl hatályos
szabályozás a jegyzõk részére elõ is írja a tájékoz-
tatási kötelezettséget az igazolványok felhasznál-
hatóságáról és az új kérelem benyújtásának szük-
ségességérõl.
Az alábbi sorokat kérem figyelmesen olvassa át
minden érintett személy és ha valami mégsem lenne
érthetõ vagy egyértelmû, keresse fel a
Polgármesteri Hivatalban a szociális ügyintézõket,
vagy érdeklõdjön telefonon (78/486-014, 78/486-
042, 78/486-043) a kérelem benyújtásával, az ügy-
intézés menetével, illetve igazolványának fel-
használhatóságával kapcsolatban.
A 2006. július 1-jét megelõzõen kiadott iga-
zolványok jogosultjait a jogszabályi módosítás két
csoportba sorolja. Az egyik csoportba azok tartoz-
nak, akiknek az igazolványa 2006. október 1-jén
érvényes, a másik csoportba pedig azok, akiknek
az igazolványa 2006. július 1-je és október 1-je
között veszti érvényét.
Így:
1.) A 2006. július 1-jét megelõzõen kiadott és
2006. október 1-jén még érvényes  közgyógyel-
látási igazolvány az igazolványon feltüntetett
érvényességi idõpontot követõ második hónap
utolsó napjáig, de legfeljebb 2007. július 1-jéig
felhasználható.
Tehát, ha az igazolványon az szerepel, hogy "ez az
igazolvány érvényes: 2006. november 18.", ez azt
jelenti, hogy érvényességi ideje úgy hosszabbodik
meg, hogy az igazolvány 2007. január 31. napjáig
felhasználható lesz.
Egy korlát van: a fentiek alapján kiszámított,
meghosszabbított érvényességi idõ maximum 2007.
június 30. lehet. (Tehát azok az igazolványok, ame-
lyek 2006. május 1-je és 2006. június 30-a között
kerültek kiadásra, azoknak az érvényességi ideje is
maximum 2007. június 30-a lehet.)
A most meglevõ, "régi igazolványok" legkésõbb
2007. június 30-áig használhatók fel. 2007. július 1-
jétõl már csak a Megyei Egészségbiztosítási Pénztár
által kiállított "új igazolványok" érvényesek és
használhatók fel.
2.) A 2006. július 1. és 2006. október 1. között
érvényüket vesztõ, a 2006. szeptember 30.
napján hatályos szabályozás alapján 2006.
október 1-jéig felhasználható közgyógyellátási
igazolványok 2006. november 30-ával bezárólag
felhasználhatóak.
A közgyógyellátást szabályozó kormányrendelet
eleve tartalmazott egy átmeneti idõszakot arra
tekintettel, hogy közgyógyellátás nélkül senki ne
maradjon amiatt, hogy az új igazolványt nem tudja
idõben beszerezni.
Ezért akiknek a közgyógyellátási igazolványa 2006.
július 1-je és 2006. október 1-je között járt le, azok
részére igazolványuk érvényességét a rendelet
automatikusan meghosszabbította 2006. szeptem-
ber 30-áig.
Akik júliustól kezdõdõen benyújtották a közgyó-
gyellátásra való jogosultság megállapítása iránti
kérelmüket, azok a jegyzõi hatáskörben hozott
határozatok indokolás részében találkozhattak azon
szakhatósági állásfoglalással, hogy érvényes iga-
zolvánnyal rendelkeznek 2006. szeptember 30.

napjáig.
A szeptember végi módosítás következtében a
2006. július 1. - október 1. között lejáró
érvényességû igazolványok automatikusan 2006.
november 30-áig felhasználhatóvá váltak.
Ez két dolgot jelent:
1.) Aki a "lejárt" igazolványt október elején le akar-
ta adni, még nem kell, mert november végéig fel-
használható; aki már leadta, annak visszaküldjük,
hiszen továbbra is érvényessé vált.
2.) Aki megkapta már az új igazolványát, vagy a
postán várja érkezését két érvényes igazolványa
lesz októbertõl, ezért a régi igazolványt az új iga-
zolvány érvényességének kezdõ idõpontjával
határozatban vissza kell vonnunk. Ennek érdekében
a régi igazolvány hivatalunkba történõ leadását kér-
jük.

A közgyógyellátásra való jogosultság megállapítása
iránti kérelem formanyomtatványt a Polgármesteri
Hivatalban a szociális ügyintézõktõl lehet átvenni.
Akik "alanyi" módon jogosultak a közgyógyellátás-
ra, azoknak a jogosultság alapját képezõ iratot be
kell csatolniuk, de kérhetik a hivatal által történõ
beszerzését is. Egyúttal nyilatkozniuk kell arról,
hogy egyéni gyógyszerkeret megállapítását kérik-e,
hiszen ennek függvényében kell ebben az esetben a
háziorvosi igazolást csatolniuk.
A "normatív" és "méltányossági" közgyógyellátásra
való jogosultság megállapítása iránti kérelem során
a jövedelemigazolásra és a háziorvosi igazolásra
mindenképpen szükség van.

A közgyógyellátással kapcsolatos részletesebb
tájékoztatást a következõ számban olvashatnak.

Krausz Henrikné dr. jegyzõ

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK SZÜRETI FESZTIVÁL RÉSZTVEVÕI

MEGHÍVÓ
SOLT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TISZTELETTEL MEGHÍVJA

2006. OKTÓBER 6-ÁN 
18 ÓRÁRA

A VÉCSEY KÖNYVTÁR
PARKJÁBA, AHOL

EMLÉKEZÜNK AZ 1848/49-ES
SZABADSÁGHARCRA

ÉS TISZTELGÜNK 
GRÓF VÉCSEY KÁROLY 

HONVÉD TÁBORNOK
ELÕTT.

ÜNNEPI BESZÉDET MOND:

GÁL JÓZSEF 
POLGÁRMESTER

TÁROGATÓN JÁTSZIK:
VESZTEGÁM MIKLÓS

AZ ÜNNEPI MÛSORBAN
KÖZREMÛKÖDIK A VÉCSEY

KÁROLY 
ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉNEKKARA

ÉS IRODALOMSZAKKÖRE.

MI ESZTÉTIKUSAN, JÓ
MINÕSÉGBEN MEGSZERKESZTJÜK

HIRDETÉSÉT. HIRDESSEN 
A SOLTI HÍRLAPBAN!

HÍVJA A 20/915-8021 telefonszámot!

VÁRJUK ÍRÁSAIKAT,
HIRDETÉSEIKET.
Szerkesztõségi anyagok, 

hirdetések leadásának helye:
Solt, Liget utca 5.

(Posta melletti kis köz)

Telefon: 20/915-8021

NYITVA TARTÁS:
hétfõ - péntek 7.30 - 17.00    

szombat 8.00 - 13.00

SZ & J LIKÕR KFT. 
KIS- ÉS NAGYKERESKEDÉS  

SÖR, BOR, ÜDÍTÕ
RENDEZVÉNYEKRE

KISZÁLLÍTÁSSAL

HÛTÕKOCSI IS BÉRELHETÕ!Solt, Földvári út 18-20. (Gumis Mûhellyel szemben)
Tel/fax: (06-78)588-100, 588-101

kapcsolódó sikeres rendezvényrõl adhat számot a
Solt Város Önkormányzat Védõnõi Szolgálata. Ez
évben került elsõ ízben megrendezésre az anyate-

jes táplálás fontosságát hirdetõ rendezvény.
Jövõre reméljük még több érdeklõdõ kismama,
anyuka vesz részt ezen a nagyszerû programon.

A SZOPTATÁS VILÁGNAPJÁHOZ
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Élményekben és ismeretekben egyaránt
bõvelkedõ napokat töltöttünk Angliában az
EUROSZFÉRA szervezésében. Bács-Kiskun
megyébõl 10 gyermek lehetett részese e kirán-
dulásnak.
Szállásunk Stamfordban, egy kedves történel-
mi városkában volt. Elsõ nap az  ottani
nevezetességekkel ismerkedtünk meg. Igazi
idõutazást jelentett számunkra ellátogatni a
Burghley House-ba, Anglia legnagyobb, I.
Erzsébet-korabeli épületébe, amit több
négyzetkilométer hosszan elnyúló, gyönyörû
vadaspark vesz körül. Izgalmas volt végigjárni
azokat a termeket, ahol néhány száz évvel
korábban a királyi család tagjai éltek, s ahol a
Büszkeség és balítélet, ill. a Da Vinci kód
egyes jeleneteit forgatták. Mindannyiunkat
elbûvölt a középkor fõúri fényûzése, s az a sok-
sok élõ virág, ami a szobákat díszítette.
Kedden Cambridge-be látogattunk, ahol az
Egyesült Királyság második legnagyobb
egyeteme (Oxford után) található. Az 1209-
ben alapított intézménynek igen jeles diákjai
voltak: Isaac Newton, Lord Byron, Charles
Darwin, Oliver Cromwell, Károly, wales-i
herceg, stb.
Szerdai úti célunk - London - megannyi híres
épületével várt ránk. Láthattuk a Buckingham
palotát, a Westminster apátságot, a
Parlamentet, a London Eye-t, a Towert,
Kleopátra tûjét, s jártunk a Trafalgar téren.
Olyan szerencsében volt részünk, hogy a
Tower bridge felnyitását is kamerára rögzíthet-
tük.
Kirándulásunk negyedik napját Lincolnban
töltöttük. A 14. században befejezett gótikus
katedrális - mint azt kedves idegenvezetõnk
elmondta -  csodával határos módon élt túl
tûzvészt és földrengést. Az 1085 óta álló
kastélyban õrzik a Magna Chartát, az 1215.
június 15-én  I. (Földnélküli) János angol kirá-
ly által kiadott oklevelet, amely biztosította az
angol egyházi és világi fõurak jogait és kivált-
ságait, s amelyet évszázadokon át az angol
alkotmány alaptörvényének tekintettek.
Péntek az utolsó Angliában töltött napunk volt.
Búcsút vettünk kedves szállásadóinktól, sétál-
tunk még 1-2 órát Stamford ódon utcáin,
vásároltunk néhány kedves emléket, s helyi idõ
szerint 13.00-kor megkezdtük 24 órás utunkat
édes hazánk felé. 
Az Angliában töltött 5 nap egész életre szóló,
feledhetetlen élményt jelent számunkra, s igen
nagy motivációt ahhoz, hogy e nyugodt,
vendégszeretõ nép nyelvét minél rövidebb idõ
alatt, minél magasabb szinten sajátítsuk el.
Köszönjük!

Widnerné Fenyvesi Bernadett és a Bács-
Kiskun megyei "Voci"-s diákok

ANGLIAI
TANULMÁNYÚT 
2006. szeptember 2 - 9.

ERDÕ, ERDÕ,
ERDÕ ...

MONDD,
SZERETED AZ
ÁLLATOKAT?

Negyedik osztályosok az erdei iskolában.
Szeptember 4-én kerékpárral közelítettük meg
Kalimajorban felállított sátorhelyünket. A Titok
rétjén tájbejáró portyára indultunk. Az addigra
megalakult csapatok próbálták minél tüzetesebben
felderíteni a közeli erdõ és a Duna partján található
növényeket és állatokat. Vízmintát vettünk, porszen-
nyezettséget vizsgáltunk. A délután során játékos
nyelvi foglalkozáson angolul és németül ismerked-
hettünk az állatok nevével, majd a gyûjtött
anyagokat rendszereztük. Az est fénypontja a csil-
lagászat és a bátorságpróba volt. A következõ napon
"tájmaraton" túrán vettünk részt a Kiskunsági
Nemzeti Park fülöpházi területén. A Báránypirosító
tanösvényen megismert növények nevét örökre
megjegyeztük (királydinnye, báránypirosító,
zuzmó). A félnapos túra után még nagyon sok fela-
dat várt ránk, de az esti "Tájõr" avatás és a tábortûz
feledtette fáradságunkat. Az utolsó nap a mozgás és
szórakozás jegyében zajlott. Az elmaradhatatlan
számháborúval zártuk az erdei iskolát.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani minden
negyedikes gyermek szüleinek és támogatóinknak,
hogy feledhetetlen élményeket szerezhettünk. A
Vécseys Diákokért Alapítvány Kuratóriuma,
Gudszentné Széphegyi Andrea, Szellákné Molnár
Katalin, Kohl Zoltán, Gudmon László, Budai János,
Szabadi Istvánné, Szabó Sándor, Fodor Tamás, Sári
Péter, Szabó István. 

Erdei iskolások

Igennel válaszoltunk mindannyian az alsó tagoza-
ton, szeptember 29-én az Állatok világnapján.
Színes forgatag töltötte be az épületet és az udvart.
Végi Gábor pónifogatára boldogan ültek fel a
gyerekek, hogy kocsikázás közben felhívják a
város lakóinak figyelmét a világnapra. Közben
Magyariné Katika a kisállattartásról tartott bemu-
tatót a gyerekeknek és az érdeklõdõ felnõtteknek.
Nyuszit, tengerimalacot lehetett simogatni. A
papagájpár élénksége, a hörcsögök hancúrozása
láttán, szívesen vitt volna haza mindenki valami-
lyen állatkát. Állatot tartani nagy öröm, de nagy
felelõsség is! (Itt szeretném megjegyezni, hogy az
állatot gondozó gyermekek érzelmileg gazdagab-
bak, felelõsséget, gondoskodást tanulnak!)
Meseíró és rajzpályázatunkra lelkesen készültek a
gyerekek, pályamunkáikból érzõdött az állatok
iránti szeretet, ragaszkodás. 
Gazdit keresünk programunkon cicák, papagájok
és egy halacska talált boldog gazdára.
Magyari Martina 2.a osztályos tanuló így írt
kedvencérõl:

Az én Jónáskám
A mamámtól kaptam egy fekete-fehér nyuszit.
Jónás lett a neve. Sokszor ült az ölemben, simo-
gattam. Mindennap megetettem, friss vizet is
adtam neki. Gyakran kiengedtük a fûre játszani.
Egyszer elszaladt. Esteledett, de mégsem tudtuk
elkapni. Esni kezdett az esõ. Elfáradtunk és
lefeküdtünk. Utána még egy napig kint ázott-
fázott. Nagyon sajnáltam azon az estén. Másnap
végre sikerült a mamáéknak megfogni.
Ezután jobban fogok vigyázni rá.

HÍRESSÉGEK VÁROSUNKBAN
A minap számolgatásba kezdtem, s megdöbbenve
tapasztaltam, hogy hány híresség fordult már meg
(meghívás nélkül) városunkban. Ekkor persze elin-
dul a pletyka, a "de kicsi a világ" és a többi, ami las-
sacskán hozzánk is elérkezik. S hogy ezekbõl mi a
hasznunk? Hogy együtt örülünk! Egy-egy váratlan
látogatás után némiképp boldog és büszke a város,
érezhetõ egyfajta összetartozás, s valljuk be, ez nem
mindennapi, ám szerintem elõremutató, még akkor
is, ha rövid életû.
Azonban ehhez, hogy sztárok járjanak nálunk,
valljuk be, nem elég a jó földrajzi elhelyezkedés.
Hiszen ha akartak volna, akár minket elkerülve
megállhattak volna Dunavecsén, vagy bemehettek
volna Fülöpszállásra is, s mégsem tették. Õk minket
választottak. S biztos vagyok benne, ha nem lenne
megfelelõ kiszolgálás és hírnév, nem került volna
Charlie sem az Éger Presszóba.
Nos, nekem ez az egyetlen testközeli sztorim.
Barátaimmal üldögéltem egy szombat este a már
említett helyen, mikor egyik barátnõm szólt hoz-
zám: "Nézz lassan hátra. De feltûnés nélkül!"- s ott
ült pont a hátam mögött Charlie. Mint késõbb
kiderült a kalocsai sörfesztiválról hazafelé beugrott
röpke fél órára a mi "törzshelyünkre". Cikk Árpi
barátunk bátran odaállt elé, és bemutatkozott, míg a
többiek csak távolról figyelték, s próbálták elját-
szani, hogy nálunk ez mindennapos, ám azért a téma
végig õ maradt. Késõbb a pultos lányoktól meg-
tudtuk, hogy sztárunk dupla whiskeyt fogyasztott
jéggel. 
Ám járt még a Való Világból ismertté vált Majka a
Kalmár Pékségben, ahonnan péksüteményekkel
távozott. Nos, õ is tudhat valamit.
A hozzám beszivárgott információk alapján azon-
ban a Kurta Vendéglõ a "legnépszerûbb"
hírességeink körében, ugyanis ott megfordult már
az Apostol és (pont ma) a Zanzibár együttes,
valamint Tocsik Márta, sõt, Orbán Viktor is.
Hirtelen támadt egy ötletem! A szemfüles diáktár-
saim vagy akár felnõtteink segítségét kérve
összeírhatnánk ki, mikor és hol fordult meg nálunk!
A kapott eredményeket pedig természetesen a
késõbbiekben közölnénk is.
Az "infókat" a j_kingus@freemail.hu címre vagy
személyesen várom. Jeligénk pedig legyen "Az
összefogás érdekében".:)

Joó Kinga

HOVÁ IS SZÁLLHATNÉK, HOL
NEM VÁRNAK SEHOL?

Megrögzött híve vagyok annak az ideának, hogy
legyen bármilyen mûfajú, stílusú a zene, az
együttesnek vagy az elõadónak törekednie kell
arra, hogy szövegének legyen mondanivalója,
vagy legalábbis értelme. Az alábbi gyöngyszemek
saját gyûjteményembõl valók, ám ezekkel a
világért sem szeretném megbántani bárki zenei
ízlését, kedvenc sztárját. A "felismerhetetlenség"
érdekében az elõadót és a mûvek címét nem
említeném.
I love you, I kill you.- hallható egy fülbemászó

dallam keretében. Fordítása során meghökkentõ
eredményre jutok, hogy egyesek mennyire tudnak
szeretni?! Bár lehet, hogy a "Szeretlek, megöllek."
- mondatot az Ohio címû dalból koppintották- s
akkor a klasszikus elõtt fejet kell hajtanom!

A testem gyönyörû fáradt lázban ég. -a láz
valóban gyönyörû jelenség, de hogy még fáradt is
legyen? Írónk lehet mazochista?
Szívem bársonyos partján. -nevezhetném ezt egy
csodálatosan érzéki képzavarnak? Persze a nagy
ellágyulás közepette az ember elveszti az eszét és
a valóságérzékét is…
Könnycseppen át más a világ - én speciál, ha sírok,
a könnyemtõl semmit sem látok, nemhogy más
világot. Bár lehet, hogy fizikaórán tanultunk
valamit a fénytöréssel kapcsolatban, csak én éppen
nem…
Szép lány vagy, a legszebbik, igen, de nekem még
nem mondtál igent. Nem kérek tõled semmi mást,
csak egyetlen éjszakát. - nesze neked udvarlás! Ez
lesz a XXI. századi módi? Vagy ezt a "vallomást"
a lírai én egy bizonyos sarkon álldogálva intézi
egy nõhöz?
Ha újra látom, hazudni vágyom.- igen és ölni is,
ugye, ahogy az elõbb már megtanultuk. Jó, hogy a
szeretet az ember legjobb tulajdonságait hozza fel-
színre…
Érdemes lenne még írni a rímelésrõl is, ám ettõl
most megkímélnék mindenkit.
Összegzésként a sztárjaink javára megadnám az
aranyarányt: 50-50% hangzás és mondanivaló,
már ha 100%-ra kívánnának teljesíteni.
Végezetül hadd ajánljam figyelmetekbe a címben
idézett kedvencemet. Jó tûnõdést a kérdésen, a
megfejtéseket szeretettel és kíváncsian várom!

Joó KingaEnnyi...
Ha ennyi az élet, én nem bánom,

Boldog lesz a halálom.
Boldog leszek ama pillanatban,

mikor nyughatatlan szívem lenyugodna.

Nem bánom hogyan ér véget az álom,
Nekem csak ennyi volt minden álmom.

Megtalálni valamit, mit régóta kerestem,
Mit szívem soha nem felejt el.

Boldog lenne egyszer úgy igazán,
A vad remények tavaszán.

Boldog lenni egyszer szabadon,
S feledni mindent, mi valaha zaklatott.

Ha ennyi volt, elfogadom,
De akkor jöjjön már a hûvös nyugalom;

Boldogan hunynám le két szemem,
Ha így érne véget az életem.

Csertõ Mercédesz

ISKOLAKEZDÉS DIÁKSZEMMEL

Egy héttel a suli elõtt még nagy kedvem volt
ahhoz, hogy menjek, mert hiányoztak a barátok és
a tanárok is. Bár igyekeztünk megvásárolni min-
dent, még mindig nem kezdõdött az iskola. Múltak
a napok és egyre jobban vártam. Aztán eljött az a
nap, amit egy héttel ezelõtt még nagyon vártam.
Találkoztam a barátokkal, a tanárokkal. Most már
nem is annyira jó, már hiányzik a nyár, a fürdés és
a mulatozás. Most írhatjuk a dolgozatokat. Egyre
több és több a tanulni való, a házi feladatokról
nem is beszélve. Kezdõdnek a délutáni szakkörök,
foglalkozások. A sok elvárás, és ez évrõl évre
nagyobb. Az iskola azért jó is, jó a barátokkal
lenni, és a délutáni foglalkozások is jó hangulat-
ban telnek, csak ne kéne annyit tanulni….

Szûcs Valéria

6666

6666

ZÖLDKÁRTYA
(benzin és diesel)

MÛSZAKI VIZSGÁRA
felkészítés rövid határidõvel!

Solt, Árnyas u. 34.
06-30)62-10-731

Szel lák

Szerviz

Tisztelt Támogatóink!
Az Önök felajánlása alapján 2005 novemberében
az alapítvány számlájára 419.143,-Ft átutalás
érkezett. Az alapítvány Kuratóriuma által
meghirdetett pályázatra a nevelõtestülettõl a
szabadidõs programokra kilenc pályázat érkezett. 

Az SZJA 1%-os felajánlását a Kuratórium az
alábbi döntés szerint használta fel:
Osztálykirándulások támogatására 700,-Ft/fõ 

280.000,-Ft
A több napos kirándulások külön támogatást kaptak

2 napos 3.000,-Ft/osztály 24.000,-Ft
3 napos 4.000,-Ft/osztály 8.000,-Ft

Alsótagozatos sportverseny 24.000,-Ft
Nyári táboroztatás 80.000,-Ft

"Jó tanuló - jó sportoló" cím 20.000,-Ft
Összesen: 436.000,-Ft

A Vécsey Károly Általános Iskola tanuló és
nevelõtestülete nevében az Alapítvány
Kuratóriuma köszöni megértõ együttérzésüket,
egyben köszönetét fejezi ki a nevelõtestület min-
dazon tagjainak, akik az iskola tanulóit a kötelezõ
feladataik ellátása mellett élményekben gazdag
szabadidõs programokban részesítették.

Szalainé Varga Júlia
Kuratórium elnöke

SOLTI VÉCSEYS DIÁKOKÉRT ALAPÍTVÁNY BESZÁMOLÓJA 
AZ SZJA 1%-OS FELAJÁNLÁSÁNAK FELHASZNÁLÁSÁRÓL

HIRDESSEN ÖN IS A SOLTI HÍRLAPBAN
20/915-8021



És a kapcsolat létrejött …
Nem is akármilyen. Tiszta, õszinte, baráti. Nem
kikényszerített és ráerõszakolt, hanem mély emberi
érzésbõl fakadó. Arról van szó ugyanis, hogy
augusztus elején hosszabb kalandos út után egy
levél érkezett az adai Elsõ Helyi Közösség
Nõaktívájához a magyarországi Solt Város Baráti
Kör Közhasznú Egyesület elnöknõjétõl, amelyben
baráti kapcsolat felvételét keresi a Délvidéken, itt
Vajdaságban. Röviden bemutatja egyesületük
mûködését, profilját, elmondván, hogy a tagság
vegyes összetételû, van közöttük idõs és fiatal,
nyugdíjas és aktív, diplomás és kétkezi munkás.
Ápolják a hagyományokat, õrzik a tradicionális
szokásokat, és építik a barátságokat határon innen
és túl. Tevékenységük széles skálájában megtalál-
ható szinte minden, ami a mûvelõdéssel,
szórakozással, a baráti viszonyok ápolásával kapc-
solatos. Kéri, ha mi is úgy ítéljük meg, hogy
érdemesnek tartjuk a két egyesület kapcsolat-
felvételét, akkor jelentkezzünk, és kölcsönösen ker-
essük meg egymást.
Mivel a községünkben egyedül az Elsõ Helyi
Közösségnek és az ott mûködõ Nõaktívának nincs
külföldön kapcsolata, elolvasva a felajánlást,
egyöntetûen és örömmel elfogadtuk a felkínált
kapcsolat létrehozását. A visszajelzésben a
Nõakítvánk, nemkülönben a Tanács is, teljes
mértékben támogatásáról biztosította a soltiak
törekvését. Ezek után már csak a két egyesület, vagy

legalább a vezetõség személyes találkozása maradt
hátra, mert a levél, az levél, a személyes kapcsolat,
a megbeszélés ennél jóval fontosabb. És ekkor jött
az elszalaszthatatlan lehetõség a találkozásra.
Szeptember 9-én a solti egyesület Bácsalmáson
vendégszerepelt, a Nõaktívánk pedig
Magyarországon, Soltvadkerten és környékén
tartózkodott két napos kiránduláson. Néhány lev-
élváltás után abban állapodtunk meg, hogy létre-
jöhet a találkozás, mégpedig Soltvadkerten, tehát
egy harmadik helyen. Így szombaton (9-én) a vad-
kerti Mûvelõdési Házban találkozott a két
egyesület, mondhatjuk majdnem teljes létszámban,
élükön a vezetõséggel. El kell mondani, hogy az
elsõ találkozás pillanatai feledhetetlenek voltak,
már akkor úgy üdvözöltük egymást, mint régi
ismerõsök, igaz barátok. A további együttmûködés-
rõl szóló megbeszélés szinte formaságnak tûnt. A
kapcsolat egyértelmûen már akkor, ott megköttetett.
Kihasználva a kínálkozó lehetõséget, Nõaktívánk
ezúton szeretné megköszönni a solti egyesületnek
elõször, hogy õket választották baráti partnerként,
másrészt pedig azt a fogadtatást, amelyben
részesítették. Remélik, sõt biztosak abban, hogy a
kapcsolat nem szalmaláng lesz, hanem erõs, mély,
tartalmas és hosszantartó.

Vastag János
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NEM LÕTTÜNK BAKOT - “SÕT”

EGY TALÁLKOZÁS TÖRTÉNETE

Körkép
Panoráma

Eljött a mi idõnk, és most érezzük csak igazán jól
magunkat a bõrünkben. Igen, pont és most, az éltes
hölgyek nyarán.
A bevezetõ mondatot mi sem igazolja jobban, mint
az a tény, hogy szeptember 9-én került sor a május-
ban Solton megtartott helytörténeti vetélkedõ
második fordulójára Bácsalmáson. A ren-
dezvényen a tartalom és a forma teljesen összhang-
ba került egymással. A "Lõjünk bakot" címmel
megrendezett találkozó helyszínéül bácsalmási
barátaink a festõi környezetben lévõ Kethy
vadászkúriát választották. A vetélkedõ legalább
olyan felszabadult, vidám hangulatban zajlott, mint
Solton. Úgy gondoljuk, hogy barátaink "megüberel-
tek" bennünket a versenyprogramok összeál-
lításában, valamint a vendéglátásban is. Mindezek

ellenére a Solt Város Baráti Kör Közhasznú
Egyesület összesített végeredmény (34-"18")
alapján hazahozta az általunk alapított vándorser-
leget. 
Az egyik szemünk sír, a másik meg nevet, hiszen
most tervezhetünk és szervezhetünk egy újabb
találkozót, vetélkedõt, ahol ismét méltón helyt kell
állnunk. 
Jólesõ érzés volt számunkra, hogy Zalántai Endre,
Bácsalmás polgármestere az egész napot velünk
töltötte. Hosszú beszélgetéseket folytathattunk a
jelen problémáiról, és a jövõ lehetõségeirõl az
egyesületek vonatkozásában. Bácsalmási bará-
taink ezt a csodaszép, kora õszi napot mindanny-
iónk számára felejthetetlenné tették, amit ezúton is
az egyesületünk nevében megköszönök.

Ugyanez a nap még további izgalmakat tartogatott
számunkra, hiszen a soltvadkerti Mûvelõdési
Központ elegáns színháztermében találkozhattunk a
vajdasági Adáról érkezett elsõ helyi közösség
nõaktivájának vezetõségével és tagjaival, valamint
a Panoráma Körkép címû újság fõszerkesztõjével,
Vastag János úrral.
Az emberek többségénél az elsõ találkozás sorsdön-
tõ fontossággal bír. Így történt ez velünk is. Már az
elsõ pillanatban tudtuk azt, hogy rátaláltunk
egymásra, magyar a magyarra, barát a barátra, és az
összetartozás szikrája lángra lobbant. Hiszen egy
tõrõl fakadnak gyökereink, egy istenhez imád-
kozunk, egy az anyanyelvünk, egy a kultúránk és a
tradicionális szokásaink, csak a sors kegyetlen fin-
tora révén rosszkor voltak, rossz helyen.
Ada Solttól 148 km távolságra van, egy csodálatos
Tisza parti üdülõparadicsom. A település lélekszá-
ma 11 000 fõ, akik 80%-ban magyarok. Úgy érzem
nyugodtan írhatom, hogy a barátainkkal eltöltött
néhány óra nagy hatással volt egyesületünk minden
tagjára. Reményeink szerint hamarosan sor kerülhet

egy újabb személyes találkozásra, ami még jobban
elmélyíti és kiszélesíti a megkezdett barátságot.
Jelenleg sûrû e-mail váltások közepette tervezzük a
két egyesület közös jövõjét, és kutatjuk az
együttmûködés lehetõségeit. 
Az egyesület minden tagja nevében megköszönöm
Kovács János alpolgármester úrnak, hogy az
egyesületünk életében egy újabb mérföldkövet
jelentõ eseményén képviselte városunkat. 
Továbbá hálás szívvel mondunk köszönetet a solt-
vadkerti Mûvelõdési Központ igazgatójának -
Káposzta Lajos igazgató úrnak - az õ jóvoltából
jöhetett létre ilyen környezetben és színvonalon ez a
mindannyiónk számára sokat jelentõ találkozás. 
Cikkem megírását követõ napon megérkezett
címemre az adai Panoráma Körkép címû újság, és
a benne a fõszerkesztõ által megjelentetett cikk,
amely alátámasztja az együttgondolkodást és a
szándékaink eltökéltségét.

Kállai Sándorné
Solt Város Baráti Kör

K.H.E. elnök

GRATULÁCIÓ
Õszinte szívvel gratulálok Gál József polgármester úrnak újraválasztásához, és a városunk elõre
haladásáért, fejlõdéséért felelõsséget érzõ, a megkezdett munka folytatásához, az együtt gondo-
lkodáshoz komoly szándékot mutató képviselõk, de kizárólag csak az ilyen szándékkal bíró
képviselõk megválasztásához is gratulálok!                                                     Kállai Sándorné

Novemberi ünnepeink: 
Mindenszentek és Halottak

napja
Mai világunkban sokszor összemosódik a két nap,
november elseje és másodika. Ahogy a naptárunk-
ban is a Mindenszentek ünnepe az elsõ, idõben is
ezt kezdték el hamarabb megtartani évrõl-évre. A
Kr.u. IV. században már a Keleten élõ egyházatyák
említették ezt az ünnepet, bár akkor még május 13-
án. Nyugaton, a Római Birodalomban a Pantheont
Kr.u. 609. május 13-án keresztyén templommá
szentelték. Ez adott alkalmat az ünnep bevezetésére:
hiszen ezen a napon IV. Bonifác pápa a templomot
az összes vértanú tiszteletére szentelte. A Kr. u.
VIII. században kerül át november 1-jére, ami egy-
ben a kelták újesztendejének a kezdete, ezáltal egy
megszentelt nap lett. 835-ben IV. Gergely pápa
engedélyével hivatalosan elismert keresztény ünnep
november elseje.
Halottak napját 998 óta november másodikán tartja
meg az egyház. Ekkor Odilion, a cluny monostor
apátja, a Benedek rend minden kolostorában ünnepi
miséket rendelt el a halottak lelki üdvéért. Ezt a
gyakorlatot késõbb a pápák kiterjesztették az egész
egyházra. E napon gyertyákat, mécseseket gyújtunk
elhunyt szeretteink emlékére, utalva ezzel az örök
világosságra. Sok otthonban is gyújtanak gyertyát.
A néphit szerint ilyenkor hazalátogatnak az elhuny-
tak, ezért sok helyen megterítettek számukra és
minden helyiségben lámpát gyújtottak a "haza-
térõnek". E hiedelmek már kiveszõben vannak, de
városokban és falvakban ma is egyaránt a halottakra
való emlékezés idõi ezek
Bár sok száz év óta megfakulhatott, eltûnhetett
volna e különleges nap, de ahogy évrõl-évre újra
gyulladnak a gyertyák, újra élednek az emlékek,
újra élõvé lesz e nap.

A jelenkorban is minden évben van egy olyan
idõszak, amikor mindannyian együtt
emlékezhetünk azokra a szeretteinkre, akiket
elvesztettünk. Visszatekinthetünk a múltra,
emlékezésünkkel együtt hálát adhatunk a közösen
eltöltött évekért, melyekre ajándékként gondol-
hatunk. A közös élményekre, a bíztató szóra, arra,
hogy szerettünk hitt bennünk, bíztatott minket újabb
és újabb cselekedetekre, hogy félelmünkben,
betegségünkben, örömünkben velünk volt, hogy
fogta a kezünket, s talán jelképesen fogja ma is. Az
emlékek, a hála, új erõre serkenthet és Isten ere-
jében bízva, a viszontlátás reményében tekinthetünk
a jövõ felé.
Szembesülhetünk azzal is, hogy az Élet és a Halál
kérdése nem a mi hatalmunkban van. Ugyanakkor
megtanulhatjuk azt is, hogy Isten teremtõ, gond-
viselõ akarata, megtartó kegyelme végig kíséri
életünket, minden napjainkat. Azt, hogy az Úr nem
csak elvesz, hanem mindent adni akar, és legfõkép-
pen azt akarja, hogy az élettel beteljünk, ne csak
elszaladjon velünk az idõ. Feladatainkat, külde-
tésünket teljesítsük. Minden ember élete
Teremtõjénél kezdõdjön és oda térjen vissza, tudva
azt, amirõl Jézus beszél a János evangéliuma 14.
rész 1-3 versében:
"Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek
Istenben, és higgyetek én bennem. Az én Atyámnak
házában sok lakóhely van; ha pedig nem volna,
megmondtam volna néktek. Elmegyek, hogy helyet
készítsek néktek. És ha majd elmegyek, és helyet
készítek néktek, ismét eljövök, és magamhoz ves-
zlek titeket; hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek."

Elérhetõségeink:
www.soltref.gportal.hu
www.gportal.hu/soltref

e-mail: soltref@tvnetwork.hu
e-mail: ikovacs@tvnetwork.hu

¢ A temetõ a halottak napja miatt 2006. október 28-
ától november 5-éig, minden nap 8 - 18 óra között
nyitva lesz. 
A temetõ rendjére, a temetõben levõ értékekre foko-
zottan figyeljünk. 
¢ A Solti Református Egyházközség Presbitériuma
kéri a 25 évnél régebben (1981 elõtt) megváltott
sírok esetén a hozzátartozókat, hogy a református
temetõben levõ sírhelyeket legkésõbb 2006. decem-
ber 15-ig váltsák újra, hiszen a megváltás minden

esetben 25 évre történik. (Kivételt képeznek a krip-
ták.)
A jelzett idõpontig megváltatlanul maradt sírhe-
lyekkel és a rajta levõ síremlékekkel az egy-
házközség szabadon rendelkezhet, újrahasznosíthat-
ja azokat.
A református temetõben síremléket csak a Lelkészi
Hivatal (címe: 6320 Solt, Kossuth Lajos u. 67., Tel.:
(78) 486-226 vagy (30) 903-26-69; hivatali idõ:
hétfõ-péntekig de. 9-tõl - 12-ig) engedélyével lehet
állítani.

Kovács István református lelkész

Gondolom Solt város lakói már észlelték, hogy a Solti
Polgárõr Egyesület új szolgálati jármûvel rója a kilo-
métereket, védi az Önök személy- és vagyonbizton-
ságát. A Bács-Kiskun Megyei Rendõr-fõkapitányság
tulajdonát képezõ, de az Egyesület használatába adott
Lada Niva terepjáró gépkocsi már elhasználódott, fen-
ntartása, üzemeltetése nem volt gazdaságos. Hosszas
utánjárás és a megfelelõ kapcsolatok útján sikerült az
Egyesület részére beszerezni egy ugyan használt, de
kevés kilométert futott Suzuki személygépkocsit, ami -
úgy gondolom- hosszú idõre megoldja a Polgárõrség
mobilitását. Köszönetünket fejezzük ki Pieczarka
Lajos r. õrnagy úrnak, akitõl a megkülönböztetõ fény-

jelzést kaptuk ajándékként és a " Gabó-
dekornak"jármû feliratozásáért.  Úgy gondolom, hogy
az új gépkocsival még hatékonyabban tudjuk szolgálni
Solt lakóinak biztonságát, valamint az önkormányzati
rendezvények biztosítását.  

Lencsés Sándor elnök

REFORMÁTUS ÉLET 

KATOLIKUS HÍRMONDÓ

TEMETÕI KÖZLEMÉNYEK

SOLTI POLGÁRÕR EGYESÜLET
HÍREI

HITTANÓRÁK RENDJE PLÉBÁNIAI FOGADÓIDÕ

SZENTMISÉK RENDJE

Hétfõ
Dunaegyháza:
1. osztály 11.30 - 12.15
2-3.osztály 12.25 - 13.10

Kedd

Kissolt:
1-2. osztály 11.50 - 12.35
3-4. osztály 12.45 - 13.30
6-8. osztály 14.00 - 14.45

Szerda

Kissolt:
1. csoport 8.00 - 8.30
Mesevár:
1. csoport 9.00 - 9.30
Petõfi-telep
T. csoport 11.00 - 11.30

Csütörtök

Kissolt:
2. csoport 8.00 - 8.30
Mesevár:
2. csoport 9.00 - 9.30
Dunaegyháza:
T. csoport 11.00 - 11.30

Vécsey:
1-2. osztály 11.45 - 12.30
3-4. osztály 12.40 - 13.25
5-6. osztály 13.45 - 15.00

Péntek

Vécsey:
1-2. osztály 11.45 - 12.30
3-4. osztály 12.40 - 13.25
5-6. osztály 13.45 - 15.00

ÓVODA ISKOLA Hétfõ __

Kedd 18.00 - 19.00

Szerda 10.00 - 11.00

Csütörtök 10.00 - 11.00

Péntek 18.00 - 19.00

Szombat __

Vasárnap
a 10 órai szentmise után a

templomban

Czár Iván plébános elérhetõsége   30/337-8205
Hitoktató elérhetõsége 30/431-8848

Sürgõs esetben (betegellátás) elérhetõ
vagyok a 30/337-8205 telefonszámon.

Sekrestyés elérhetõsége (Korsósné F. Eszter) 
20/568-6214, 78/486-326 Solt, Nap utca 8.

Vasárnap
Dunaegyháza 8.30
Solt 10.00
Kissolt a hónap 2. vasárnapján 11.30
Újsolt a hónap 4. vasárnapján 11.30

Hétköznap
Solt    szerda - péntek 17.00
Dunaegyháza kedd 17.00

NEOMIX RETROBULI
2006. október 13. péntek 20.00 órakor 

a Mûvelõdési Házban NEOMIX koncert
‘70-es, ‘80-as évek és napjaink legnagyobb zenéi, saját számok

A zenekar tagjai: 
Alberczki Sándor, ifj. Alberczki Sándor, Bagó Soós Lajos, Kovács Attila, Lengyel Árpád, Miskoltzy György

Büfé a helyszínen!                                Belépõ díj ára: 500,-Ft

Mindenkit szeretettel várunk! Gyere és bulizz velünk!
Információ: Vécsey Károly Mûvelõdési Ház Solt, Aranykulcs tér 7. Tel. 78/486-045
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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@freemail.hu
Tel/fax: 78/486-632, Mobil: 20/95-56-336

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

SOLTI HÍRLAP  
XV. évfolyam 8. szám

Solt város lapja ISSN 1419-1113 
Megjelenik: havonta 900 példányban 

Felelõs kiadó: 
Krausz Henrikné dr. jegyzõ 

Felelõs szerkesztõ: Szamek Zsolt
Fotó: Madaras László 

Hirdetésfelvétel: Szamek Zsolt 
06-20/915-8021 

Szerkesztõség címe:
6320 Solt, Posta utca 20.  
E-mail: hirlap@solt.hu

Telefon: 78/486-123 Szerkesztés: POHI  
Nyomda:

KÓPIA Nyomdaipari Kft. Kiskunhalas

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

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!

APRÓHIRDETÉSEK

****

Solt - Petõfi-telepen, Szõlõhegy 41. szám
alatt, régi típusú, komfortos családi ház
melléképületekkel, nagy telekkel eladó!

A telek megosztható! 
Érdeklõdni lehet: 06-20/357-7708 vagy

06-75/343-112

Használt gázkazán és GRUNDFOS
keringetõ szivattyú eladó! 

Érdeklõdni lehet: 20/915-8021

OLVASÓI LEVÉL
Milyen szép is lenne…
Megtörtént a Polgármester választás, no meg a képviselõké is. Választás elõtt
az egyik szórólapon olvastam, hogy képviselõjelölt, ha megválasztják,
lemond a tiszteletdíjáról. Vajon a többi miért nem? Valamikor, mikor még
tanácstagok voltak, Biró Lali bácsi, majd volt az én férjem is, õk azért, hogy
tanácstagként üléseztek, egy fillért sem kaptak. Tudom mindenkinek pénz a
pénz, de nem lehetne nem mindig Önnön érdek nélkül csinálni valamit, csak
úgy társadalmi munkában? Ugye nem lett volna ennyi képviselõjelölt? Ha
egy lemond róla, talán jobb lenne megszüntetni a tiszteletdíjat. Kíváncsi
lennék, akkor hányan jelöltetnék magukat?! Akik Solt szépítéséért felelõsek,
vajon õk is tiszteletdíjért csinálják? - , nem hiszem! Netán rossz döntéseket
hoznak és még fizetnek is érte, ez így nem fer dolog, nem gondolják tisztelt
képviselõk?

Prikkel Sándorné

JÁTSZÓTÉR AVATÓ?
Nagy öröm számomra, hogy Solton, városunk
szívében 2006. szeptember 2-án átadásra került a ját-
szótér. Bízom benne, hogy unokáimmal majd én is
oda megyek játszani, de azt is tudom, hogy kész
munkában könnyû hibát találni. Hát bizony én talál-
tam, mivel más szemmel nézem a dolgokat. Igaz nem
az ötletgazdának, a szervezõknek a feladata a
hiányosságokat felfedezni, hanem a szakembereknek.
Kérdezem az a rámpa, ahol le lehet jutni a játszótérre,
a szélessége megfelelõ-e? Mivel kipróbáltuk, tudom,
hogy kerekes székkel nem lehet lemenni és iker
babakocsival sem. Szerencsénkre, mint láthatjuk váro-
sunkban egyre több az ikerszülés. Gondolom azok a
gyerekek is szeretnének ott játszani, az Édesanyák
pedig beszélgetni. Sokan kérdezhetnék, hogy mit
keresne ott egy kerekesszékes, hát Nagyszülõ, aki
sérült, nem mehet le az unokájával?
WHO kidolgozta saját életminõség koncepcióját:
"Az életminõség az egyén észlelete az életben foglalt
helyzetérõl, ahogyan azt életterének kultúrája,
értékrendszerei, valamint saját céljai, elvárásai, mintái
és kapcsolatai befolyásolják. Szélesen értelmezett
fogalom, amely bonyolult módon magába foglalja az
egyén fizikai egészségét, pszichés állapotát,
függetlenségének fokát, társadalmi kapcsolatait,
személyes hitét, valamint a környezet lényeges jelen-
ségeihez fûzõdõ viszonyát."
Szakmailag a legnagyobb baj, hogy azok a szakem-
berek, akik a legtöbbet tehetnék az akadálymentes
épített környezet megteremtéséért, nevezetesen a ter-
vezõ és a velük kapcsolatban lévõ építõipari szakem-
berek, semmiféle elkötelezettséget nem éreznek az
építésügyi jogszabályok erre vonatkozó elõírásainak
betartására, és szankciók hiányában ezt meg is tehetik.
Azt is gyakran tapasztaljuk, hogy nincsenek bir-
tokában a kellõ ismereteknek és emiatt sok pénzért
használhatatlan megoldások születnek.
Rámpák:
- a rámpák megengedett meredeksége 5% (1 méteren
5 cm emelkedés)
- 17 cm-nél kisebb szintmagasságot áthidaló rámpák
esetén megengedett 8%
- a rámpa szélessége minimum 120 cm legyen
- a rámpa hossza ne legyen több mint 9 méter, az ennél
hosszabb rámpákat 9 méterenként 150 cm hosszú
vízszintes pihenõszakaszokkal kell megszakítani
- a rámpákat minimum 150-150 cm-es pihenõvel kell
tervezni.
Még sorolhatnám a feltételeket.
Ha a tervezésnél megkérdeznek, akkor ezek a
hiányosságok kiküszöbölhetõk lettek volna.
A csalódásom mellett az az öröm tölt el, hogy vannak
még jóérzésû emberek, akik az elképzelésüket
véghezvitték, hogy elkészüljön Solton a játszótér.
Bízom benne, a hiányosságok is korrigálva lesznek.

Rajos Márta 
Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei

Egyesülete Elnöke

FÉM/ALUMÍNIUM
Honnan származnak a fémek?
A természetben a fémek vegyületekben, fõleg oxidokban
és szulfidokban, esetenként karbonátokban fordulnak
elõ. A természetben található fémvegyületek ásványok.
A különbözõ ásványok keverékét ércnek nevezzük.
Ugyanazon ásvány más célú feldolgozásával kinyerhetõ
rézérc, vasérc vagy akár arany is, de mindig marad nem
fémekbõl álló rész is, amit meddõnek neveznek.
Melyek a legfontosabb fémek és mire használjuk
azokat?
A vas
Földünk egyik legelterjedtebb féme. A külsõ földkéreg
átlagosan 4,7% vasat tartalmaz. Vasgyártáshoz elsõsor-
ban azokat az érceket használják, amelyek érctartalma
40% vagy ezen érték felett van. A vasgyártás gyökerei az
õskorig nyúlnak vissza, a vas a fegyvergyártás fontos
alapanyagaként egészen az újkorig jelentõs pályát futott
be.
Nyersvas
3-4% széntartalmú vas, a nagyolvasztó terméke. Rideg,
nehezen alakítható. Közbensõ termékként az acélgyártás
és öntöttvasgyártás alapanyaga.
Öntöttvas
nyersvasból nyerik finomítás és ötvözés útján. Gyakori
ötvözõje a szilícium, a nikkel és a króm. A nyersvasnál
erõsebb, szilárdabb, de ugyancsak nehezen alakítható
anyag.
Acél
Legfeljebb 2% szenet és egyéb ötvözõ anyagot tartalmaz
(szilícium, nikkel, kobalt, stb.). A nyersvasaktól és
öntöttvasaktól elsõsorban az különbözteti meg, hogy
hõmérséklettõl függõen jól alakítható, magas hõmérsék-
leten jobban. Az összes felhasznált fém (vas és más fém)
közel 90%-a acél.
Az alumínium
Az alumínium az oxigén és a szilícium után a földkéreg
legelterjedtebb eleme, amelyet nagy mennyiségben
bauxitból lehet elõállítani. A bauxitból elõször timföldet

(alumínium-oxid) készítenek, majd elektrolízissel nyers
alumíniumot állítanak elõ belõle. Napjainkra az alumíni-
um a legnagyobb ipari jelentõségû könnyûfémmé vált.
Az alumínium jól vezeti az elektromosságot és tömör
oxidrétegének a savakkal szembeni ellenálló képessége
is magasfokú. Jó alakíthatósága és tartóssága miatt cso-
magolóanyagként számtalan helyen, formában és nagy
mennyiségben találkozhatunk vele.
Hogyan gyûjtsük a fémeket?
A legjellemzõbb, fémbõl készült csomagolástípusok: ita-
los alumíniumdobozok, alumínium csomagolófóliák, vas
és alumínium konzervdobozok, üvegek záróelemei és
kupakok.
Ugyan a fémek más hulladékból történõ kiemelésére
léteznek megoldások (pl. mágneses szétválasztás), mégis
fontos, hogy a gyûjtés során odafigyeljünk, hogy melyik
fémet vihetjük a gyüjtõszigetre, és melyiket kell hul-
ladékudvarba szállítani: a nagy méretû fémhulladékot
(lomot), a festékkel, illetve egyéb mérgezõ anyaggal
szennyezett fémdobozokat a hulladékudvarban lehet
leadni. Kiemelt fontossággal bírnak a csomagolási hul-
ladékokon belül magas arányt képviselõ alumínium
dobozok, mivel kiválóan, szinte 100%-ban
hasznosíthatók. Az alumínium dobozokat lehetõleg
préseljük össze, mert így jelentõsen csökken a hulladék
térfogata.
Hogyan hasznosítják a szelektíven gyûjtött fémhul-
ladékot?
Az üres konzervdobozokat és egyéb acéllemez-cso-
magolóeszközöket nagy nyomás alatt eredeti térfogatuk
töredékére, bálába sajtolják össze, ezután pedig az
acélmûbe küldik beolvasztásra. A fémhulladékokat az
acélgyártás során hozzáadott alapanyagként használják,
ezáltal értékes nyersanyagokat takarítva meg. A fémhul-
ladékok hasznosításával nem csak nyersanyagot takarí-
tunk meg, de jelentõs mennyiségû energiát is. (1 tonna
acél ércbõl történõ elõállításához majdnem 13-szor annyi
energiára van szükség, mintha ugyanezt a mennyiséget
másodlagos nyersanyagból gyártották volna.)
A használ alumínium csomagolásokból újraolvasztás
után különbözõ alumíniumtermékek készülnek, pl.
kerékpár-, autó- és motoralkatrészek, karácsonyfatalp,
vagy akár a londoni metró szellõztetõ lapátja is.
Tudtad, hogy
- a háztartási vagy más néven kommunális hul-
ladékok 2-3 tömegszázalékát a fém cso-
magolóanyagok alkotják?
- 670 alumínium üdítõs doboz anyagából akár egy
kerékpár is készülhet?
- 19 000 konzerves doboz anyaga szükséges egy autó
elõállításához?

AMIT A CSOMAGOLÁSI HULLADÉKOK
SZELEKTÍV GYÛJTÉSÉRÕL TUDNI KELL - 

4. rész
Néhány hónapja vihetjük el településünkön a csomagolási
hulladékokat a szelektív gyûjtõkbe. De tudjuk-e pontosan,
hogy mi is a teendõnk? A környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a gyerekek
már most hozzászokjanak és természetesnek vegyék a
szelektív hulladékgyûjtést, amit nekünk felnõttként kell
megtanulnunk. Három részes sorozatunkkal ehhez
szeretnénk segítséget nyújtani. A papír, a mûanyag, az
üveg, az alumínium és az italoskarton-doboz fel-
használásáról, gyûjtésérõl és hasznosításáról szóló, az
ÖKOPANNON kiadásában, az Országos Közoktatási
Intézet támogatásával megjelent cikkeket adunk közre.

FÉNYEK ÉS ÁRNYAK
Kopott redõnylécek között

beszüremlik a holdfény,
ezüstszálakból így szövök

reményt ezen az estén.

Egy kattanás: a kép eltûnt,
vele a sok-sok rossz hír.

A tévé alján csillag csüng,
magányos pont: hajnalpír.

Felül sötétben óra jár,
alul parányi zöld szám:

programidõ, el is múlt már…
Kihûlt humor - kazettán.

Messzebb sárgászöld villogás:
Internet hármas fénye,

majd eltûnik e szép varázs,
szemem lehunyom végre.

Álmomban tízéves vagyok…
Valahol… utcák…lángban …

Ma is...Fél század múlhatott,
S nincs rend az új  világban ?

2006.szept.18-21.                               Csõsz József

HIRDESSEN
NÁLUNK!

***
Solti Hírlap
20/915-8021


