
Kolompár Ádám 1971-ben született Kiskunhalason. 1979-
ben került állami gondozásba, Kecskemétre
Gyermekotthonba.
Iskoláit Kecskeméten és 1981-tõl Dunavecsén végezte.
Egy ideig Kecskeméten a Farkasvillában élt. 1990-ben
került a solti intézménybe, 2002-ben pedig lakóotthonba
költözött, jelenleg is itt él. 
Az intézménybe kerülése után aktívan vett részt sportren-
dezvényeken. Fiatalon az atlétika volt a fõ versenyszáma.
Majd 1997-tõl kezdve asztalitenisz sportágban kezdett
versenyezni. 1998-ban részt vett Lengyelországban a

Speciális Olimpiák Európa Bajnokságán, 2000-ben pedig kerékpárban indult,
Hollandiában a kontinens bajnokságon. Mindkét versenyrõl éremmel tért haza.
2002-ben kezdett erõemeléssel foglalkozni. 2004-ben Skóciában részt vett az
Erõemelõ Világbajnokságon, ahol 2 arany és 2 ezüstérmet szerzett.
Azóta is aktívan vesz részt a hazánkban megrendezett regionális, országos és
nemzetközi versenyeken.
2006. júniusában Kecskeméten a Nemzeti Játékokon vett részt, ahol guggolás-
ban 150 kg-ot, fekvenyomásban 130 kg-ot és felhúzás versenyszámban pedig
190 kg-ot teljesített. Ezzel a teljesítménnyel õ lett a legeredményesebb
versenyzõ, összetett eredménye 470 kg és 4 aranyérem került a nyakába.
Õsszel derült ki, hogy a 2007-es Sanghajban megrendezésre kerülõ
Világjátékokon is részt vehet. 
2007. április 13-án, pénteken Kecskemétre utaztunk. A péntek 13 szerencsét
hozott. A lapban már sokszor beszámoltunk, hogy az egyesület versenyzõi
milyen eredményeket értek el egy-egy versenyen.
Ez az utazás másról szólt. 31 éve alapították a megye legjobb sportolóinak járó
díjat. Ezt a díjat a tavaly elért eredmények alapján egy zsûri választja ki.
A díjkiosztón több sportoló részesült kitüntetésben.
- Ungvári Miklós cselgáncsozó Legjobb sportoló olimpiai sportágban
- Süveg Tibor nanbudo-
karate Legjobb sportoló
nem olimpiai sportágban
- Kolompár Ádám
erõemelõ Legjobb speciális
sportoló 
- Radics Gábor atléta
Legjobb speciális után-
pótláskorú sportoló
- Hosszú Katinka úszó
Legjobb utánpótláskorú
sportoló 
- Kecskemét Univer kosárlabdázói Legjobb csapat
Díjat kapott a legjobb edzõ is: Ambrus Ferenc asztalitenisz sportágban.
Ez mellett Király József díjban részesültek: 
Schwarz Iván sportvezetõ, dr. Rátkai Géza özvegye (egykori túravezetõ), és
Vétek Frigyes kosárlabdaedzõ.
Ezúton is gratulálunk Ádámnak az elért teljesítményéhez, a kitartásához. 
Sok sikert kívánunk a Világjátékokhoz.

Will-Müller Krisztina

TÁRSASÁGI ROVAT
Tisztelt Olvasók! 

Továbbra is várjuk az Önök fényképeit újszülöttekrõl, születésnapokról, ifjú 
házasokról, ezüst- és aranylakodalmakról, osztálytalálkozókról és minden olyan eseményrõl, melyet szeretnének az

olvasókkal megismertetni.
A társasági rovatban TÉRÍTÉSMENTESEN helyet adunk családi eseményeikrõl készült képeiknek. A képeket az
újság megjelenését követõen igény szerint visszaadjuk. Kérjük, amennyiben digitális kép áll rendelkezésükre, ne
nyomtatott formában, hanem valamilyen adathordozón - CD, Pendriwe, memóriakártya, vagy e-mail (hirlap@

solt.hu) - szíveskedjenek a Szerkesztõség részére átadni, a megfelelõ minõség elérése érdekében. 
Szerkesztõség

2007. február 10-én megszülettem. Grizák Helga vagyok. 
Anyukám: Gaál Gabriella

Apukám: Grizák Péter

Németh Zoltán és Asztalos Andrea március 25-én ünne-
pelték 7. házassági évfordulójukat. Ez alkalomból kíván

nekik Mama és az egész család erõt, egészséget, nagyon sok
boldogságot.

Németh Gréti
vagyok.

Anyukám: Asztalos
Andrea

Apukám: Németh
Zoltán

Közelgõ névnapja és
óvodai ballagása

alkalmából nagyon
szép gyermekkort
kívánunk Anya,

Apa, Solti Mama és
az egész család.

Szépült környezetünk
április 20. az Aranykulcs Hegyközség gazdái kitakarították a

zsidó temetõt. Takács Béla

Április 2-án tartotta rendes közgyûlését az egyesület.  Az elnöki és a Felügyelõ
Bizottsági beszámoló után a jelenlévõk elfogadták a 2006. évrõl szóló
Közhasznúsági jelentést. Az éves tagdíj, egyhangú szavazással, 1000 Ft/évre
emelkedett.
Judo versenyek: 
Március 17. Budapest, UTE csarnok: Serdülõ Diákolimpia.
Soltról öten indultak a versenyen, közülük Madár Ádám (-73 kg) szerezte a
legtöbb gyõzelmet, de ez is csak az 5. helyhez volt elég. Ádám gyõzelemmel
kezdett, majd vereség következett, így került a vigaszágra, ahol három gyõztes
küzdelemmel harcolta ki a kisdöntõbe jutást. A bronzérmet már nem sikerült
megszereznie, egy újabb vereség az 5. helyet jelentette számára. Vajda András
(- 40 kg) 7., Rostás Róbert (- 60 kg) 5., míg a lányoknál Görgics Fruzsina (+63
kg) bronzérmes lett.
Március 18. Domaszék: Diák "B" Magyar Köztársaság Kupa.
Három fõ indult a Solti AC képviseletében és mind hárman helyezést értek el.
Komjáti Krisztiánt (-35 kg) csak a döntõben tudták legyõzni, így 2. lett, míg
ugyan ebben a súlycsoportban Németh Norbert 5. helyezett lett, míg Deli Zsolt
az -50 kg-os súlycsoportban szerezte meg az 5. helyet.
Április 14-én Dombóváron rendeztek, hét egyesület részvételével, meghívá-
sos versenyt a diák és a serdülõ korosztálynak. A solti gyerekek várakozáson
felül jól szerepeltek, Szabó Sándor, Németh Norbert, Nyíri Máté, Pánczél
György elsõ helyezést értek el, míg Tilli Mariann, Vajda András és Bódi Attila
ezüst érmet szereztek. 

Nitsch József a Solti AC elnöke

2007-ben is ÉLJEN RENDELKEZÉSI JOGÁVAL, 
kérjük nyilatkozzon az SZJA 1%-ról és válassza

Egyesületünket.
SOLTI ATLÉTIKAI CLUB, Adószám: 18351806-1-03

SOLTI ATLÉTIKAI CLUB HÍREI

BÁCS-KISKUN MEGYE LEGJOBBJAI

SOLT OPTIKA
Solt, Kossuth u. 54.
(06-20)320-25-45

Nyitva: hétfõ, szerda, péntek 9-12 és 13-17
csütörtök 8-12

Bejelentkezés:(06-20)489-45-07



Az Önkormányzat lapja XVI. évfolyam 3. szám Ára: 125,- Ft

Tisztelt Lakosok!
2007. március 29-én az
önkormányzat levélben ker-
este meg Dr. Simon
Mariannát, a Dél-alföldi
Regionális Mentõszervezet
Szakmai vezetõjét, hogy a
képviselõ-testület 2007. már-
cius 27. napján kelt 39/2007.
számú Képv.t. határozatban
foglaltak szerint kérje az
ügyeleti rendszer változ-
tatását.
A levélben a Kalocsa
Kistérség Többcélú
Társulása és az Országos
Mentõszolgálat között a

Központi Orvosi Ügyeleti feladat ellátására kötött
Megállapodás módosítását kértük az alábbiak szerint.
Javasoljuk, hogy Solt városban a központi orvosi ügyelet
ellátása a következõk szerint történjen:
Solt városban az ügyelet reggel 6 és 8 óra között is biztosított

legyen.
A gyermekek ellátása 0-14 éves korig egységes elvek szerint

történjen; ha szükséges, a gyermekhez menjen ki a mentõ.
A diszpécserszolgálatra befutó hívások kerüljenek rögzítése,

továbbá törekedjenek a hívások idejének csökkentésére.
Az OMSZ vizsgálja meg zöld szám bevezetésének lehetõségét
a diszpécserszolgálatot illetõen.
Solt város vállalja egy pihenõhely mûködtetését az ügyeletes

orvos számára. Az orvos a kivonulási idõn kívül itt tartózkod-
hat és a beteget itt is elláthatja, ha a beteg nem a diszpécser-
szolgálatot hívja, hanem személyesen megjelenik a pihenõhe-
lyen. Amennyiben pedig a beteg telefonon jelentkezik, úgy az
orvos minden esetben köteles kimenni.
Solt város vállalja, hogy egy fõ betegirányító bérét az önkor-

mányzat költségvetésében biztosítja hétvégeken és
munkaszüneti napokon délelõtt 8 órától 12 óráig.
A Mentõszolgálat ígéretet tett a módosítások elfogadására, de
türelmet kért, mert jelenleg vezetõváltás zajlik
intézményüknél. Remélhetõleg hamarosan a kérésünknek
megfelelõen változni fog az ügyeleti rendszer.

Gál József
polgármester

ELÕZETES ELÕZETES 

A VÉCSEY KÁROLY MÛVELÕDÉSIA VÉCSEY KÁROLY MÛVELÕDÉSI
HÁZ ÉS HÁZ ÉS KKÖNYVTÁR ÖNYVTÁR 
PROGRAMJAIBÓLPROGRAMJAIBÓL

Április 29. vasárnap
Országos Búzaszentelõ Szentmise a

Vécsey Könyvtár parkjában.
Délelõtti program
9.30-9.50  Gyülekezés és helyfoglalás
10.00        Szentmise a parkban. A Szentmisét 

bemutatja Czár Iván plébános
(A Magyar Katolikus Rádió egyenes 
adásban közvetíti Szolnok 1341 Khz)

11.00        Körmenet a búzatáblához
11.45        Búzaszentelés- (Rév út, Hatvani híd mellett)

Délutáni programok a Vécsey Kastély parkjában 
14 órától      Játszóház gyermekeknek
14.30 órától    "Regélõ"Holló együttes zenés mûsora 

gyermekeknek
15.30-tól 18-ig Színpadi mûsor 

Fellépnek: Solti Mazsorett Csoport,
Solti Ifjúsági Fúvószenekar, Margaréta 
Néptáncegyüttes, Orchidea Táncklub
Vécsey K. Ált. Isk. és Mûvészeti
Alapiskola tánccsoportja

16.30-18.30 óráig  Kívánságmûsort közvetít Soltról a 
Magyar Katolikus Rádió

A rendezvény ideje alatt népi kirakodóvásár lesz a
Posta utcában, ezért a Rákóczi u.-Petõfi Sándor u.

közötti útszakasz le lesz zárva.

Május 6. vasárnap -   Anyák napja

Május 12. szombat
Margaréta Néptánccsoport 10 éves 
jubileumi mûsora a Mûvelõdési Házban.

Május 20. vasárnap -   Városi gyereknap

ÉRTESÍTÉSÉRTESÍTÉS
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 

háztartási elektromos veszélyes hulladékot /rádió,
televízió, mosógép, vasaló, hûtõ, videó, számítógép/

2007. május 12-én a 
Polgármesteri Hivatal udvarából

8.00 és 12.00 óra között szállítják el.
Az elszállítás díjtalan!

Bõvebb felvilágosítás a Városüzemeltetési
Intézménynél, Solt, Béke tér 2. szám alatt, illetve a

78/486-658-as telefonszámon kapható.

Lendvay Pál Városüzemeltetési Intézmény

POLGÁRÕR MAJÁLIS POLGÁRÕR MAJÁLIS 
2007. május 19-én szombaton

a solti Duna-parton
a Bács-Kiskun Megyei Polgárõr Szövetség és a Solti

Polgárõr Egyesület szervezésében

7órától    Horgászverseny - nevezés a helyszínen

8 órától     Halászlé- és bográcsos ételek fõzõversenye
- nevezés a helyszínen, nevezési díj: 500 Ft

10 órakor   Ünnepélyes megnyitó 
- a rendezvényt megnyitja : 
Gál József  Solt Város polgármestere

DÉLELÕTTI PROGRAMOK:DÉLELÕTTI PROGRAMOK:
- Gyermekeknek: játszóház, arcfestés

- Állampusztai BV Intézet Akció Csoportjának   
bemutatója

- Solti Tûzoltó Egyesület bemutatója

DÉLUTÁNI PROGRAMOK:DÉLUTÁNI PROGRAMOK:
-"Május szépe" szépségverseny - gyermek és felnõtt

kategóriában
nevezés a helyszínen, nevezési díj: 500.-Ft

- Kötélhúzás

16 órakor  A versenyek eredményhirdetése

A versenyekre és a programokra minden érdeklõdõt
szeretettel várunk!

MÁJUS 20. 
MÁJUS 20. 

GYEREKNAPGYEREKNAP
10-17 ÓRÁIG
10-17 ÓRÁIG

* Trampolin
* Bábozás
* Barkácsolás 
* Kézmûves foglalkozások
* Gyermek játszóeszközök
* Aszfaltrajzverseny

* Arcfestés
* Kézmûves foglalkozások
* Karaokee verseny
* Táncverseny

SOLTONSOLTON

Vécsey Könyvtár ParkjaVécsey Könyvtár Parkja

Gyermek horgásztóGyermek horgásztó
a Mesevár Óvoda alatti tó

* 6.30 - 10.30-ig Családi és gyermek 
horgászverseny 

(1 felnõtt+ 1 gyermek)
(Nevezés a versenyekre az általános iskolákban.)

EGÉSZ NAP

* Tûzoltóautó bemutató
* Rendõrségi eszközök bemutatója

Béke térBéke tér
*KRESZ PARK - közlekedési jelzõtáblák közötti
közlekedés elektromos kisautókkal   

A he ly s z íneken  A  he l y s z íneken  
va ja s  é s  z s í ro skenyere t ,  va ja s  é s  z s í ro skenyere t ,  

t eá t ,  üd í tõ t  t eá t ,  üd í tõ t  

kapnak  a  gyermekek  kapnak  a  gyermekek  INGYENESENINGYENESEN !!

Szervezõk: Közoktatási és közmûvelõdési intézmények, 
Civil szervezetek, Solti Rendõrõrs

Információ: 06-78/486-045

UGRÁLÓVÁR,UGRÁLÓVÁR,
MÁSZÓFAL ÉSMÁSZÓFAL ÉS

LOVASKOCSIKÁZÁS LOVASKOCSIKÁZÁS 

EGÉSZ NAP!EGÉSZ NAP!



Solti               Hírlap
2

2007. 3. szám

A két testületi ülés közti idõszakban történtekrõl
szóló tájékoztatóban a polgármester elmondta,
hogy a OMSZ-nak továbbküldte a rendkívüli
ülésen megbeszéltekrõl szóló levelet. 
A testület elfogadta a 2006.évi költségvetés
zárszámadási rendeletét. Változott az
iratkezelési szabályzat. 
A jogszabályok értelmében a jegyzõ köteles
olyan pénzügyi irányítási és ellenõrzési rendsz-
ert mûködtetni, amely biztosítja a helyi önkor-
mányzat rendelkezésére álló források
szabályszerû, szabályozott, gazdaságos,
hatékony és eredményes felhasználását.  A helyi
önkormányzatnál a képviselõ-testület dönthet
úgy, hogy a belsõ ellenõrzést a helyi önkor-
mányzatok társulása látja el. A polgármester a
tárgyévre vonatkozó éves ellenõrzési jelentést,
valamint az önkormányzat felügyelete alá tar-
tozó költségvetési szervek éves ellenõrzési
jelentései alapján készített éves összefoglaló
jelentést a képviselõ testület elé terjeszti. A
belsõ ellenõrzést Solt Város Polgármesteri
Hivatala, mint költségvetési szerv megbízásából
Kalocsa Kistérség Szolgáltató Intézménye
(6300, Kalocsa, Szent István király út 35.) foly-
tatta le. A testület a jelentésben foglaltakat elfo-
gadta.

Miskolczi József, az Õsz u. 34. szám alatti
Autós Csárda üzemeltetõje azzal a kéréssel for-
dult az Önkormányzathoz, hogy a város tulaj-
donában lévõ 2368/1 hrsz.-ú, 456 nm2
nagyságú  területbõl 129 m2 területû, út ingat-
lant meg szeretné vásárolni.  Kérelmében elõad-
ja, hogy az Autós Csárda már évtizedek óta
ezen a helyen mûködik. Az étterem korábban
ÁFÉSZ tulajdon volt, ma már magántulajdon. A
korábbi tulajdonosok az Autós Csárda elõtti
parkolót kiépítették, a területet gondozták és
bárki számára rendelkezésre bocsátották. A
vendéglátó egység mellett újabb szolgáltatások
jelentek meg. Õk is az étterem által finanszíro-
zott parkolót használják. A 2368/1 hrsz.-ú ingat-
lan azonban önkormányzati tulajdonban maradt.
E területet is a tulajdonosok kezelik, ennek fen-
ntartása, gondozása a tulajdonosok részérõl
évtizedek óta folyamatosan és háborítatlanul
történik. Biztosítaná a szomszédoknak és a köz-
forgalom számára az üzleti ingatlanok szabad és
korlátozás nélküli megközelítését. A 2368/3
hrsz.-ú közterület tulajdonjogának átadása elõtt
az érintett terület megosztásra került. Az
étterem és parkolója Dunaföldvár felõl az Õsz
utcán át közelíthetõ meg. A parkolónak a
Kecskemét felõli irányból is volt csatlakozása
az 52. számú fõútra. Eladáskor azért került itt
kialakításra a 2368/1 hrsz.-ú út terület, hogy
mind az étterem, illetve parkolója, mind pedig a
mellette található ajándék üzlet is közterületrõl
legyen megközelíthetõ. Idõközben itt cukrászda
és gépjármûalkatrész üzlet is létesült. Ilyen
létesítmények építésére csak akkor adható
engedély, ha az ingatlan közútról megközelí-
thetõ.  A testület úgy határozott, hogy eladja ezt
a 129 nm2 nagyságú területet.
Ronga Péter (1164 Budapest, Gesztenye u.
2/A.), mint a Netsoft2000 Bt. ügyvezetõje
kéréssel fordult az önkormányzathoz:
Nagyszülei tulajdonában vannak a Solt kül-
területi, 0157/4 és 0157/13 hrsz.-ú ingatlanok.
Tervezi a két ingatlan hasznosítását. Álláspont-
ja szerint a telkek elhelyezkedése jó, valamilyen
vállalkozási célra érdemes lenne itt beruházni,
vagy hasonló felhasználási célból értékesíteni is
lehetne. Elképzelése szerint itt lehetne létesíteni
gyorséttermet (kb. 20 munkahely), közepes
méretû logisztikai központot (kb. 50 munkahe-
ly), üzemanyagtöltõ állomást (kb. 15 munkahe-
ly), panzió építését (kb. 30 munkahely). 
A jelenleg érvényes településrendezési terv kül-
területek szabályozása része e területet AM-I.
felhasználási területbe sorolja. Ez általános
mezõgazdasági területet jelent. Ez két övezetre
tagozódik, az AM-I. és AM-II. övezetekre. Az
AM-I. jelû általános mezõgazdasági terület
üzemi és tanyás gazdálkodási övezetnek
minõsül, ahol építmények elhelyezésének és

kialakításának feltételei a következõk: Csak
szántó és gyep mûvelési ágú földrészlet építhetõ
be, melyeken kizárólag lakóépület (tanya), és a
terület megmûveléséhez, illetve az itt folytatott
gazdálkodáshoz szükséges gazdasági épület
építhetõ. A beépítés további feltétele, hogy
tanya csak akkor építhetõ, ha a terület nagysága
minimum 6 ha, gazdasági épület esetében pedig
minimum 3 ha. A beépítettség maximum 3 %
lehet, de gazdasági épület alapterülete
telkenként maximum 500 m2, a lakóépület
alapterülete maximum 300 m2 lehet. Az elõírt
építmény magasság maximum 5,5 m lehet. A
beépítési mód szabadon álló, az elõkert mini-
mum 10 m kell legyen. A helyi építési szabá-
lyzat a mezõgazdasági tevékenységgel kapcso-
latban még további elõírásokat is tartalmaz.
Összegezve tehát, a jelenlegi településrendezési
terv nem teszi lehetõvé a Ronga Úr által ter-
vezett létesítmények elhelyezését.
Solt Város Önkormányzat Képviselõ-
testületének Pénzügyi Bizottsága, valamint
Környezetvédelmi és Városrendezési
Bizottsága javasolja a Képviselõ-testületnek,
hogy kérelmezõ elképzeléseivel az önkor-
mányzat a településrendezési terv készítése
során foglalkozzon, és amennyiben lehetséges,
a terület hasznosítása a tulajdonos
elképzelésének megfelelõen kerüljön be a ren-
dezési tervbe. Konkrét hasznosításról ennek
megtörténte után lehet tárgyalni.

A Képviselõ-testület 2007. február 15-én tartott
ülésén a 26/2007. számú határozatával úgy dön-
tött, hogy elnapolja és újratárgyalás céljából a
Környezetvédelmi és Városrendezési
Bizottságnak visszaadja a 1755. hrszú terület
ügyét. Az elõterjesztés elõkészítése során
helyszíni szemle zajlott. A szemlén jól látható
volt, hogy a vízgyûjtõ terület mintegy 70-75 %-
a már betöltésre került. Így itt kb. 600 m2-es
vízgyûjtõ alakítható ki, melynek a tároló kapac-
itása mintegy 1200-1400 m3-re tehetõ. A
kerékpárút és az ingatlan telekhatára között ele-
gendõ hely áll rendelkezésre a kerékpárúttal
párhuzamos és a tározóba vezetett árok
kialakítására. A csapadékvíztározó közvetlen
vízgyûjtõjének területe kb. 40000 m2-re tehetõ,
melynek kb. felérõl lehetséges közvetlen
csapadékvíz-befolyás a víztározóba. 30 mm-es
záport feltételezve a víztározót mintegy 600 m3
csapadékvíz terhelné. Ez a befogadó
képességének a felét sem éri el. Ez a kb. 600
m2-es fel nem töltött rész visszavásárlásra
kerül. A testület úgy döntött, hogy az 1755
hrsz.-ú területbõl 600 m2 még fel nem töltött
ingatlanrészt 750 Ft/m2 egységáron
megvásárolja csapadékvíztározó céljára. A
feltöltött terület a településrendezési tervben
beépítésre javasolt terület lesz.

Nagy Dénes azzal a kéréssel fordult a
Képviselõ-testülethez, hogy az 1405/3 hrsz.-ú
önkormányzati tulajdonban lévõ szántó ingat-
lanra szóló haszonbérleti szerzõdését az önkor-
mányzat hosszabbítsa meg 2012. december 31.-
ig. Ez az ingatlan a sportpálya mögött található.
Az 1405/3 hrsz.-ú ingatlanból Nagy Dénes
11.831 m2 nagyságú területet bérel, melynek
aranykorona értéke 38,77 AK. Jelenleg is van
2007. december 31.-ig érvényes bérleti
szerzõdése. Támogatás igényléséhez azonban
szüksége lenne hosszabb távú bérleti
szerzõdésre. A földterület bérleti díja 2006. évre
26.187 Ft volt. A testület hozzájárult, a bérleti
idejének meghosszabbításához. 

A Képviselõ-testület 2006. február 16-án tár-
gyalta Takács Sándor és felesége kártalanítási
ügyét. 
Elõzményként 2005. évben amikor az 51.
számú fõút felújítása történt a terv szerint
Takácsék ingatlanából mintegy 41 m2-t, a
Református Egyház ingatlanából pedig 8 m2
ingatlanrészt kellett volna igénybe venni közút
céljára. Ezen a részen az útban egy törés talál-
ható, melyet egy megfelelõbb sugarú ívvé

kívánt átalakítani a beruházó. A területek
megszerzését és a kártalanítást az önkor-
mányzat vállalta. Megegyezés azonban egyik
féllel sem jött létre, mert az általuk igényelt kár-
talanítási összegek indokolatlanul magasak
voltak. Így az ívkorrekció sem valósulhatott
meg. Ahhoz viszont, hogy legalább a járda
megépülhessen, Takácsék orgonakerítését meg
kellett nyesni, valamint területükbõl 3 m2-t jár-
daépítés céljára igénybe kellett venni. Ennek
fejében Takácsék 300.000 Ft összegû kárta-
lanítást és az ingatlanért pedig új kerítés építését
kértek. A Képviselõ-testület 23/2006. számú
határozatával úgy döntött, hogy az ingatlanért
9.000 Ft vételárat ajánl meg, zöldkárt pedig nem
fizet. Takács Sándor és Felesége most újabb
ajánlattal fordult a Képviselõ-testület felé, mely
szerint az igénybe vett területért és az okozott
zöldkárért együttesen 50.000 Ft egyösszegû és
végleges kártalanítási összeget kérnek. Takács
Sándor és Felesége 6320 Solt, Kossuth L. u. 69.
szám alatti lakosok részére 50.000 Ft  végleges
kártalanítási összeget állapított meg a testület.
Az önkormányzat 2004. novemberében kötött
Támogatási Szerzõdést a Bács-Kiskun Megyei
Területfejlesztési Tanáccsal a Madách, Kinizsi
és Csalogány utcák szilárd útburkolat
megépítésének támogatására. A Tanács össze-
sen 20.000.000 Ft-ot bocsátott a város ren-
delkezésére, melyet 2004., 2005. és 2006. évek-
ben használhatott fel. A beruházás teljes költ-
sége 25.536.980 Ft.
A lebonyolításra biztosított támogatást nem
használta fel teljes egészében, így összesen a
támogatásból 199.158 Ft maradvány
keletkezett, melyrõl az önkormányzatnak le kell
mondania, tekintettel arra, hogy a tervezett
fejlesztés 100%-ban megvalósult és az elszá-
molásban újabb költségek bevonására lehetõség
nincs.

A szennyvízcsatorna építési munkáinál út rend-
betételre nem kapott a város támogatást. Ennek
ellenére szeretné a fontosabb és legjobban
tönkrement utakat felújítani. Az elmúlt évben
erre lehetett pályázatot benyújtani. 2007. évre
vonatkozóan a pályázati kiírás a település önko-
rmányzati szilárd burkolatú belterületi közutak
burkolatfelújítása címmel megjelent. A pályázat
kiírója a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési
Tanács. A feltételek igen szigorúak, melyeknek
csak egyes utcák felelnek meg, például: a
felújítás során csak külön jegyzékben felsorolt
munkanemeket támogatnak, az utcának
tehermentesítõ szerepe van, a tervezett mûszaki
megoldás gazdaságos, költségtakarékos,
gyûjtõútként funkcionál, hálózati szerepe van.
A maximálisan igényelhetõ támogatás:
50.000.000 Ft, melyhez 50.000.000 Ft önrész
kapcsolódik. Az önrészt az OTP Bankkal kötött
hitel keretszerzõdésbõl biztosítjuk. A felújítási
munkák elvégzéséhez szükséges felmérések,
tervek és költségvetések készítése folyamatban
van. Az is elõfordulhat, hogy egyes hosszabb
utcáknak csak egy-egy szakaszát tudják majd
felújítani. 
A pályázathoz szükséges mûszaki dokumentá-
ció része lesz a költségvetés is. A költségek
ismeretében határozható meg az, hogy mely
utcák kerülhetnek felújításra. A pályázat
benyújtásának határideje 2007. április 16. A
burkolatfelújítás értéke 100.000.000 Ft, ebbõl
igényelt támogatás 50.000.000 Ft, önrész
50.000.000 Ft.

Solt Város Önkormányzat Képviselõ-testülete
2005. november 3-án tartott ülésén 186/2005.
számú határozatában úgy döntött, hogy az
önkormányzati tulajdonban lévõ, belterületi, 16
hrsz.-ú, valóságban a Posta u. 18. szám alatt
található lakóházas ingatlanát elidegeníti. A
Képviselõ-testület az ingatlan hivatalos érték-
becslésének elkészíttetését is elrendelte. Az
értékbecslõ a forgalmi értéket 10.500.000 Ft-
ban állapította meg. Ezt követõen a Képviselõ-
testület 218/2005. számú határozatában az
ingatlan kikiáltási árát 10.500.000 Ft-ban

határozta meg és elrendelte az árverés lebony-
olítását. Két alkalommal próbálkoztunk az
ingatlan árverés útján történõ értékesítésével.
Az árverés sikertelen volt, mert egyetlen jelen-
tkezõ sem akadt. 2006. június 8-án a Képviselõ-
testület 112/2006. számú határozatával az elide-
genítést lezárta, hivatkozva arra, hogy a becsült
forgalmi érték alatt nem kívánja elidegeníteni az
ingatlant. Az ilyen típusú ingatlanok elide-
genítését az önkormányzat vagyonrendelete
szabályozza. A vagyonrendelet 4. számú mel-
léklete, mely a versenyeztetési szabályzat, az
elidegenítést pályázat útján teszi lehetõvé. Most
is szükséges a forgalmi érték becslésének
elkészíttetése. A testület úgy döntött, hogy a
lakóházas ingatlant a jogszabályoknak
megfelelõen elidegeníti. 

2007. évben is több intézmény, egyesület, civil
szervezõdés kérte, hogy az önkormányzat 2007.
évi költségvetésébõl támogatásban részesítse. A
2007. évi költségvetési törvény elõírja, hogy
nem támogathatóak állami forrásból
mûködõképességének megõrzésére benyújtott
pályázat elbírálása során azok az önkormányza-
tok, akik többek között önként vállalt felada-
tokat és/vagy az ezekhez kapcsolódó átadott
pénzeszközöket és támogatás értékû kiadásokat
finanszíroznak. A testület ezért más formában
nyújt majd támogatást az egyesületnek.

A közbeszerzésekrõl szóló többször módosított
2003. évi CXXIX. tv. (továbbiakban Kbt.) 5. §-
a elõírja az önkormányzatok számára a költ-
ségvetési év elején, lehetõség szerint április 15.
napjáig, éves összesített Közbeszerzési Terv
készítését az adott évre tervezett közbeszerzé-
seikrõl. A Közbeszerzési Terv nyilvános és
legalább 5 évig meg kell õrizni. A
Közbeszerzési Terv elkészítése elõtt lehet
közbeszerzési eljárást indítani, de azt a tervben
szerepeltetni kell. A Közbeszerzési Tervben
megadott beszerzésekre az eljárás lefolytatásá-
nak kötelezettsége nem vonatkozik. Azt a
közbeszerzést is le lehet folytatni, mely a ter-
vben nem szerepel, de elõtte a tervet szükséges
megfelelõ indokolással módosítani. Az önkor-
mányzatot a Közbeszerzések Tanácsa vagy más
illetékes ellenõrzõ szerv felszólíthatja a
Közbeszerzési Terv megküldésére.

A helyi önkormányzatokról szóló törvény a
Képviselõ-testület gazdálkodási feladataként és
át nem ruházható hatásköreként határozza meg
a gazdasági program elfogadását. A gazdasági
program a képviselõ-testület megbízatásának
idõtartamára, vagy azt meghaladó idõszakra
szól. A gazdasági program az önkormányzat
részére helyi szinten meghatározza mindazon
célkitûzéseket, feladatokat, amelyek a költ-
ségvetési lehetõségekkel összhangban, a helyi
társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok
átfogó figyelembevételével - a kalocsai
kistérségi területfejlesztési koncepcióhoz
illeszkedve - az önkormányzat által nyújtandó
kötelezõ és önként vállalt feladatok biztosítását,
fejlesztését szolgálja. A gazdasági program tar-
talmazza különösen: a fejlesztési
elképzeléseket, a munkahelyteremtés
feltételeinek elõsegítését, a településfejlesztési
politika, az adó politika célkitûzéseit, az egyes
közszolgáltatások biztosítására, színvonalának
javítására vonatkozó megoldásokat, továbbá a
városüzemeltetési politika célkitûzéseit. A
városnak folytatnia kell a megkezdett, elõremu-
tató, stratégiai fejlesztési politikáját, ami
illeszkedik a lakosság és a helyi gazdaság
igényeihez. Fontos, hogy Solt város be tudja töl-
teni a kalocsai kistérségben városi szerepét
mind a közigazgatásban, mind a kistérségi
fejlesztésekben és megteremtse a párbeszédet
minden szomszédos lehetséges partnerrel;
önkormányzatokkal, vállalkozókkal és civil
szervezetekkel egyaránt. A Képviselõ-testület a
Gazdasági Program egyik fõ céljaként határoz-
za meg a saját bevételei növelését. Ennek
eszközei: a vagyonnal való gazdálkodás új,
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hosszú távú szemléletének kialakítása és
következetes érvényesítése, ingatlan állományá-
nak részbeni, szükséges mértékû értékesítése.
Az ingatlanértékesítésbõl származó bevételek
felhasználásánál felértékelõdik a gazdasági pro-
gramban foglalt prioritások jelentõsége.
Pályázati pénzeszközök elnyerése, külsõ forrá-
sok bevonása, az önkormányzat vagyonának
gyarapítását célzó - de az önkormányzatot
hosszú távra nem eladósító - kedvezõ kama-
tozású fejlesztési hitelek igénybevétele, új vál-
lalkozások betelepítésének ösztönzése és a
meglévõ vállalkozások támogatása szolgál-
hatják az Önkormányzat hosszú távú gazdasági
stabilitásának megteremtését.

A közbeszerzésekrõl törvény írja elõ éves sta-
tisztikai összegezés elkészítését az elõzõ év
közbeszerzéseirõl. Az összegezést legkésõbb a
tárgyévet követõ év május 31. napjáig meg kell
küldeni a Közbeszerzések Tanácsának. A
testületet a  2006. évi közbeszerzésekrõl az éves
statisztikai összegezést jóváhagyta. 

Szükségessé vált azonban az SzMSz
módosítása egyéb megváltozott körülményekre
tekintettel is. 
A módosítandó rendelkezések a következõk:
A Bács-Kiskun Megyei Közigazgatási Hivatal
kifejezést a Dél-alföldi Regionális
Közigazgatási Hivatal váltotta fel.
1. A bélyegzõhasználattal kapcsolatban
külön szükséges szabályozni az önkormányzat,
illetve a polgármesteri hivatal bélyegzõjének
leírását.
2. Szükséges az 5. számú melléklet
módosítása, mely a képviselõ-testület által a
polgármesterre átruházott hatáskörökrõl szól. A
felsorolásból törlendõ a köztemetés engedé-
lyezése, mivel e hatáskörnek a polgármester a
címzettje, nem pedig a képviselõ-testület, így
nem átruházott hatáskörrõl van szó.

A Polgármesteri Hivatal munkatársai, valamint
a Cigány Kisebbségi Önkormányzat közös
munkájának eredményeként elkészült Solt
Város Önkormányzata, valamint Solt Város
Cigány Kisebbségi Önkormányzata
Együttmûködési Megállapodása. A megál-
lapodás rögzíti a költségvetés elkészítésének,
jóváhagyásának eljárási rendjét, és a költ-
ségvetési gazdálkodással, az információs és
adatszolgáltatási, valamint a nyilvántartási
tevékenységgel, illetve a vagyonkezeléssel
összefüggõ szabályokat. A megállapodás céljai
az alábbiak:
A Solton élõ cigányság életkörülményeinek és
életszínvonalának javítása. A helyi cigány
etnikai kisebbség társadalmi, közmûvelõdési,
szociális és egyéb érdekeinek érvényesítése.
Olyan együttmûködés kialakítása, amely a
cigány kisebbséggel szembeni elõítéletet vis-
szaszorítja és segíti beilleszkedésüket. A felek
olyan együttmûködésének megvalósítása,
amely együttélésüket jobbá és harmonikusabbá
teszi. A cigány etnikum hiteles társadalmi
helyezte megismerésének és bemutatásának
elõsegítése. A két fél közös fellépése a
cigányságot és a többséget egymástól elide-
genítõ - az emberi jogokkal össze nem
egyeztethetõ - nézetek és eszmék ellen. A
megállapodás tartalmazza továbbá a Cigány
Kisebbségi Önkormányzat és Solt Város Önko-
rmányzat kötelességeit. Az Együttmûködési
Megállapodást mind Solt Város Képviselõ-
testületének, mind pedig a Cigány Kisebbségi
Önkormányzat Képviselõ-testületének jóvá kell
hagynia. A jóváhagyást követõen kerülhet sor a
polgármester és az elnök részérõl az aláírásra.

A helyi szociális rendelet is módosításra került
az alábbiak szerint. 
Az étkeztetés intézményi térítési díja a szolgál-
tatási önköltség és a normatív állami hoz-
zájárulás különbségének, valamint a kiosztó
helyre, illetve a lakásra történõ kiszállításának
egy ellátottra jutó napi összege: intézményi
térítési díj az étel helyben fogyasztása vagy
elvitele esetén (lakásra történõ kiszállítás
nélkül): 499,- Ft/fõ/nap
- intézményi térítési díj lakásra történõ

kiszállítással:  569,- Ft/fõ/nap.
Aki részére az Alapszolgáltatási Központ a házi
segítségnyújtás keretében gondoskodik az étel
házhozszállításáról, a meghatározott jogosultsá-
gi jövedelemhatártól függetlenül jogosult az
ellátás igénybevételére, amennyiben: 70 éven
felüli személy és egészségi állapota alapján a
házi segítségnyújtás igénybevétele szempon-
tjából szociálisan rászorult.
A 2006. december 31-én házi segítségnyújtás-
ban részesülõk esetén az intézményi térítési díj
összege: 271,- Ft/óra.
A 2007. január 1-jétõl házi segítségnyújtásban
részesülõk esetén az intézményi térítési díj a
szolgáltatási önköltség és a normatív állami
hozzájárulás különbözete alapján számított
óradíj, melynek összege: 308,- Ft/óra.
A házigondozó a gondozási feladatokat a gon-
dozói körzetben végzi. A gondozói körzetek
azonosak a területi ellátási kötelezettséggel bíró
felnõtt háziorvosi körzetekrõl szóló 10/2002.
(V.31.) számú önkormányzati rendeletben
szabályozott háziorvosi körzetekkel, melyet a
rendelet 1. számú melléklete tartalmaz.
A nappali ellátás - idõsek klubja - intézményi
térítési díja, a szolgáltatási önköltség és a nor-
matív állami hozzájárulás különbözete, napi
egyszeri meleg étkeztetést figyelembe véve,
lakásra történõ kiszállítás nélkül: 499,-
Ft/fõ/nap.

A Társulási Tanács 7/2007. (II. 20.) KTT
határozatával elfogadta Kalocsa Kistérség
Többcélú Társulásának Társulási
Megállapodása és az annak mellékletét képezõ
Szervezeti és Mûködési Szabályzat átfogó,
egységes szerkezetû módosítását. A
Megállapodás érvényességének feltétele, hogy
azt a Társulásban szereplõ minden települési
önkormányzat saját határozatával is
megerõsítse. 
Ezért a testület elfogadta a megállapodást.

A szeméttelep rekultivációjához kapcsolatos
dokumentáció elkészült és benyújtásra került a
környezetvédelmi hatósághoz még 2006. év
tavaszán. Az engedély kiadása húzódik.
Elsõként felmerült az a probléma, hogy a
szeméttelep 14 hrsz.-on nyilvántartott ingat-
lanból áll. A hatóság kéri az ingatlanok
összevonását. Ennek megrendelésekor derült ki,
hogy négy ingatlan nem önkormányzati tulaj-
donban van. Ezek a következõk:
- 5133 hrsz.-ú, 3001 m2 területû, anyagbánya
mûvelési ágú ingatlan
? rész tulajdonosa: Kovács Endréné 1180
Budapest XVIII. Boros u. 4.
? rész tulajdonosa: Solt Város Önkormányzata
6320 Solt, Béke tér 1.
- 5135/1 hrsz.-ú, 1038 m2 területû, anyagbánya
mûvelési ágú ingatlan
tulajdonosa: Szecsei Éva 1205 Budapest XX.
Kossuth u. 195.
- 5135/2 hrsz.-ú, 1037 m2 területû, anyagbánya
mûvelési ágú ingatlan
tulajdonosa: Baráthné Kiss Eszter 6320 Solt,
Bokros u. 7.
- 5142 hrsz.-ú, 2772 m2 területû, szemétlerakó
telep és homokbánya mûvelési ágú ingatlan
tulajdonosa: Kossuth Mg. Rt. 6320 Solt,
Kossuth L. u. 81.
Az önkormányzat az idegen tulajdonban lévõ
területeken a tulajdonosok hozzájárulása nélkül
semmilyen tevékenységet nem végezhet. Ez azt
jelenti, hogy meg kell szerezni az ingatlanok
feletti rendelkezési jogot, mely gyakorlatilag
azok tulajdonjogának megszerzését jelenti.
A Képviselõ-testület hozzájárult, hogy
elkezdõdhetnek az ingatlanok tulajdonjogainak
megszerzésérõl szóló tárgyalásaink, melyrõl
minden esetben elõterjesztést követõen a
képviselõ-testületnek kell döntenie.

Kerti István azzal a kéréssel fordult a
Képviselõ-testülethez, hogy szeretné
megvásárolni az önkormányzat tulajdonában
lévõ 
a 13730/2 hrsz.-ú, 993 m2 területû, 0,87 AK
értékû, kert mûvelési ágú
a 13760 hrsz.-ú, 1202 m2 területû, 0,96 AK
értékû, gyep mûvelési ágú

a 13758 hrsz.-ú, 745 m2 területû, 1,68 AK
értékû, szõlõ mûvelési ágú, és
a 14525/1 hrsz.-ú, 810 m2 területû, 0 AK
értékû, árok mûvelési ágú
területeket. A kért ingatlanok Dunaegyháza
település déli határa alatt az állampusztai szõlõk
mellett találhatók. Nem mûvelt, parlag
területek. Az önkormányzat ezen a külterületi
részen már több ingatlant eladott, ezen ingat-
lanok eladása is javasolható.
Az ingatlanokat az értékbecslõ 25 Ft/m2 árra
becsülte, így a vételárak a következõk:
13730/2 hrsz.-ú kert 24.825 Ft,
13760 hrsz.-ú gyep 30.050 Ft,
13758 hrsz.-ú szõlõ 18.625 Ft, 
14525/1 hrsz.-ú árok 20.250 Ft
Összesen: 93.750 Ft
Az elidegenítéssel kapcsolatos összes költséget
vevõ viseli. 

Dr. Danis Imre azzal a kéréssel fordult a
Képviselõ-testülethez, hogy szeretné haszon-
bérbe venni az önkormányzat tulajdonában
lévõ, 2840/52 hrsz.-ú ingatlant mezõgazdasági
tevékenység folytatása céljából. Az ingatlan
területe 3342 m2.  A terület valóságban a
Csárda utcában található bal oldalon. Az ingat-
lan déli részén nagyfeszültségû villanyvezeték
halad át, illetve trafó is található itt, ezért a tel-
jes terület nem vehetõ birtokba. Számítás
szerint a bérbe adható rész nagysága 2558 m2.
A számított aranykorona értéke 9,2 AK. 2007.
évben 1 AK bérleti díja 701,325 Ft. Tehát a has-
zonbérleti díj 2007. évre 6.452 Ft lesz. Elõzõ
kérelmezõ az ingatlant meg akarta vásárolni, de
a képviselõ-testület a bérbe adás mellett döntött.
Ezért kérelmezõ visszalépett.  Így a testület
most bérbe adja a kérelmezõnek ezt a területet.

A képviselõ-testület 2007. február 6. napján
megtartott ülésén döntött a tulajdonában lévõ
Solt, Béke tér 6. szám alatti gyógyszertár + két
lakás elidegenítésérõl. Az elidegenítésrõl szóló
4/2007. Képv.t.határozat 1) pontja szerint a
vevõ a teljes árat legkésõbb 2007. március 31-ig
köteles megfizetni. A határozat 3) pontja
értelmében az önkormányzat köteles gondo-
skodni arról, hogy az ingatlannyilvántartásban a
tulajdoni lap III/1. sorszám alatt bejegyzett, a
Környezetgazdálkodási Intézetet illetõ
jelzálogjog törlésre kerüljön. A jelzálogjog tör-
lésére ezidáig az önkormányzat intézkedései
ellenére, az önkormányzaton kívül álló okból
nem került sor.  Erre tekintettel a határozat 1)
pontjának módosítása szükséges úgy, hogy a
vevõ a teljes vételárat a jelzálogjog törlését
követõ 15 napon belül köteles megfizetni. 

A Pénzügyi Bizottság és a Környezetvédelmi és
Városrendezési Bizottság javasolta a képviselõ-
testületnek a DARFT-TEUT pályázat
elkészítését és határidõre történõ benyújtását.
Tervezõi szerzõdés alapján az utak tervezése
folyamatban van. A pályázathoz szükséges
dokumentáció elkészítése még mindig folya-
matban van, de a döntéshez szükséges költ-
ségvetést megkaptuk. Burkolatmegerõsítési
munkákat tervezünk, melyek aszfaltozási
munkákat jelentenek. A pályázaton max. 50%
támogatás nyerhetõ el, de a támogatás mértéke
max. 50 millió Ft lehet. A pályázati kiírásnak
(minden pályázat egy esetleg több utcát magába
foglaló, de megszakítás nélküli egybefüggõ
hálózati elemre vonatkozhat) megfelelõ javaslat
az útburkolatok megerõsítésére:
Tehát a  burkolatmegerõsítési munkák 
összesen 97.662.960 Ft
a mûszaki dokumentáció elkészítése 252.000 Ft
közbeszerzés 1.200.000 Ft
Költségek mindösszesen: 99.114.960 Ft
Igényelhetõ támogatás: 49.557.480 Ft
Önkormányzat által biztosított önrész: 

49.557.480 Ft

Az önkormányzat az önrészt az OTP
Kereskedelmi Bank Rt.-vel kötött hitel-keretsz-
erzõdéssel biztosítja. A testülete úgy döntött,
hogy 2007. évben az önkormányzat tulaj-
donában lévõ Balassi, Bethlen, Bokros, Deák,
Fûzfa I., Gábor Á., Hársfa, Hajnal, Harmat,
Horgász, IV. Béla, Mátyás király I., Nagy

Lajos, Révai György, Sándor, Széna és Zöldfa
utcákban burkolatmegerõsítési munkákat
végeztet.  

Beszámolt a 2006-os évrõl a Kalocsai
Munkaügyi Központ Kirendeltség vezetõje,
Kollár Péter is. Elmondta, az egyik lényeges
változás, hogy a regisztrált munkanélküli fogal-
ma helyett bevezette az álláskeresõ fogalmát. A
változtatás alapvetõ célja az Állami
Foglalkoztatási Szolgálat ügyfeleinek aktív
álláskeresésre történõ ösztönzése. Az
álláskeresõnek álláskeresési megállapodást kell
kötnie a Munkaügyi Központ kirendeltségével.
Ebben a megállapodásban szerepelnie kell,
hogyan próbál munkához jutni. Az álláskeresés
eredményérõl meghatározott idõnként be kell
számolnia a munkaügyi központ kirendeltségén.
2006. évben az átlagos havi regisztrált
munkanélküli létszám a Kalocsai
Kirendeltségen 3293 fõ volt a 2005 . évi 3243
fõvel, illetve az 2004. évi 3160 fõvel szemben.
Ez 1,5 %-os és 4,2 %-os növekedést jelez az
egy, illetve a két évvel korábbi állapothoz
képest. A munkaügyi kirendeltségek egyik fõ
feladata a  munkaerõ közvetítés.  E tevékenység
egyik alapvetõ feltétele, hogy a munkaadók
bejelentsék a megüresedett álláshelyeket. A
munkáltatók többnyire azokat a munkale-
hetõségeket jelentik be a kirendeltségekre,
melyekre maguk nem találnak megfelelõ
munkaerõt. A kirendeltség közvetítõi munkáját
segítik, a munkanélküliek elhelyezkedési esé-
lyeit növelik a különbözõ aktív foglalkoztatás
politikai eszközök, támogatások.  2006-ben az
egyik legjelentõsebb eszköz a közhasznú
foglalkoztatás támogatása. E támogatási forma
az átmeneti vagy tartós nehézségekkel küzdõk
részére biztosít ideiglenes munkalehetõséget a
közfeladatokat ellátó intézményeknél.
Közmunka támogatása Kalocsa, Dunapataj,
Dusnok települési, közösségi célokat valósít
meg (belvíz, útfenntartás, parkosítás, hulladék
összegyüjtése), 102 fõ, 4 hónapig. Ár -és belvíz
védelmi megelõzõ 16 település a foglalkoztatott
50 fõ, 7 hónapig részesült támogatásban. Erdõ
mûvelõ közmunkaprogram foglalkoztató a
GEMENC Zrt. és a KEFAG Zrt. 22 fõ, 8 hó.
Fontos formák még a képzési támogatás,
foglalkoztatás bõvítõ-bértámogatás, vál-
lalkozóvá válási támogatás,  munkatapasztalat-
szerzés támogatás,  munkakipróbálás, járulékok
átvállalása,  mikro-, kis-, és középvállalkozások
támogatása, foglalkoztatási támogatás. 
Pályázat útján elnyerhetõ támogatások: munka-
helyteremtõ beruházások támogatása, rehabil-
itációs munkahelyteremtõ támogatás, közösen a
parlagfû ellen, mindennapi környezetünkért,
munkahelymegõrzõ támogatás, önfoglalkoz-
tatási támogatás. Ezek részleteirõl a kirendeltsé-
gen lehet érdeklõdni. A kirendeltség 2007. évi
feladatai, intézkedései, tervei 
Jelenleg három fõ problémára kell megoldást
találni. A foglalkoztatás szintjének emelése az
aktív eszközeink hatékony felhasználásával. A
pályakezdõ munkanélküliek mielõbbi munkába
állítása.

Harmadik kihívás a tartós
munkanélküli állapot megelõzése, a reg-
iszterünkben szereplõ 1   éven túl
munkanélküliek munkába helyezése minden
rendelkezésre álló eszközzel. 
A térség gazdasági szereplõivel, valamint az
önkormányzatok vezetõivel napi kapcsolatban
állnak. Legfontosabb e tekintetben Kalocsa
város kezdeményezése, amely a térség erõforrá-
sait próbálja koncentrálni a gazdaság fejlesztése
érdekében. A kirendeltség pénzügyi és szakmai
lehetõségeivel mindent megtesznek a térség
sikere érdekében, mely egyben a Dél-alföldi
Regionális Munkaügyi Központ sikere is.
A testület bizottsági javaslatra elfogadta, hogy a
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Óvoda
sportcsarnokának használatáért a magánszemé-
lyek 2000.- Ft/óra bérleti díjat fizessenek 2007.
április 15. napjától. A bérleti díjból befolyt
összeg az intézmény felhasználásában marad és
az intézmény a sportcsarnok mûködtetésére (
víz, villany, fûtés, takarítás) fordítja.
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REFORMÁTUS ÉLET 
A Lélek ünnepe

Néhány hét múlva több napon keresztül a
Szentlélek kitöltetésére emlékezünk, ezt
ünnepeljük Pünkösd ünnepén. De mi a
kapcsolat az emberi lélek és a Szentlélek
között? Már a Biblia elején, a Mózes I.
könyve 2. fejezetében azt olvashatjuk,
"Megformálta az Úristen az embert a föld
porából, és az élet leheletét lehelte az orrá-
ba. Így lett az ember élõ lélekké."
Kezdettõl fogva bennünk él tehát az
Istentõl kapott lélek. Ez által kerülhetünk
közel a Teremtõhöz. Ezt a lelket formálják,
gondozzák, erõsítik mind a mai napig az
egyházban. De egyház csak a Kr. u. I.
századtól, az elsõ Pünkösd óta létezik. 
Természetesen már elõtte is figyeltek az
emberek a lelkükre, arra a megfoghatatlan
belsõ irányítóra, tanácsadóra, ami elenged-
hetetlen az emberi élethez, ami által többek
vagyunk a többi teremtménynél.
(Gondoljunk csak arra, milyen embernek
tartjuk azt, akit lelketlennek nevezünk.) De
az Ószövetség korában az Istennel való
közösség megéléséhez, az áldozatbemu-
tatáshoz segítõket, közvetítõket vettek
igénybe az emberek, õk voltak a próféták
és a papok. 
Jézus Krisztus megjelenésével õ lett egy
személyben a közvetítõ Isten és ember
között, a fõpap és fõpróféta. Õ szólta
közvetlenül az Atya Isten üzenetét, mutatta
meg a földön az isteni szeretetet, gyógyított
isteni erejével. Ha elolvassuk a Bibliában
Jézus életét, azt láthatjuk, õ mindig és min-
denkinek megadta a kérdésére a választ,

utat mutatott a bizonytalanoknak.
Váltsághalála által mindenki számára meg-
nyílt a személyes, közvetlen út az Atyához.
De õ Áldozócsütörtökön felment a men-
nybe és maga helyett küldte el az Isten
Lelkét, a Szentlelket erre a világra.
Pünkösdöt ritkán szoktuk Karácsonyhoz
hasonlítani, de ha Karácsonyt Jézus
születésnapjaként ünnepeljük, Pünkösdöt a
Szentlélek születésnapjaként lehet. 
De miért ünnep ez? Mert a Szentlélek
ugyanúgy a Szentháromság harmadik
személye, aki az Atyával és a Fiúval együtt
imádandó. Egy igazi családban is min-
denkit ugyanúgy ünnepelnek, nincs
kivételezés. Ha már a családot hozzuk pél-
daként, olyanok vagyunk Pünkösd óta,
mint a kisgyermek, aki már tud lépegetni,
de a szülei tekintete mindig kíséri, ha kell,
segíti õt a járásban. A Szentlélek így van
mellettünk Pártfogóként. Örüljünk hát
Pünkösdkor annak az Istentõl kapott
lehetõségnek, hogy a mi önállóságunkban
mindig mellettünk és velünk van az Isten
Lelke!

Szûcsné Vargacz Anikó
református lelkész

TAVASZ A SOLTI PETÕFI NYUGDÍJAS EGYESÜLETBEN 

A KISSOLTI NYUGDÍJAS EGYESÜLET ELSÕ NEGYEDÉVE A 2007-ES ÉVBEN

Mennyire vártuk már, hogy jöjjön a tavasz, pedig
nem is volt tél. Most, hogy itt van, a hirtelen
melegtõl szenvedünk. Nekünk idõseknek úgy
van, hogy semmi se jó, ha hideg van az, ha meleg
az a baj. Ha dolgozunk nem bírjuk, viszont, ha
nem tudunk dolgozni, az még nagyobb baj. De
hát így van ez idõtlen idõk óta, panaszkodunk, de
azért tesszük a dolgunkat. Gyönyörködünk a
tavasz szépségében, a virágok sokszínû pom-
pájában.
Pár nap és vége az áprilisnak, a legszebb hónap
következik, a május. Az elsõ vasárnapja az
Anyák napja. Nedeczki György így írt róla:

AZ ÉDESANYÁKHOZ
Ember, ki járod életgolgotád,
Örökre szeresd az édesanyád!

Õ adott néked földi életet,
Hogy élhess, nagyon sokat szenvedett.

Két gyenge karja érted fáradott,
Ne okozz neki soha bánatot. 

Óvd minden gondtól drága jó szívét,
Kért a teremtõt, védje életét.

Ha megbántottad, esd bocsánatát,
Ne feledd ember, nincs több anyád!

Ha fáradt szemed behunyod,
Elsõ imád érte mondhatod.

Anyák, ti drága földi angyalok,
Legyen virágos életutatok!

Ne sújtson rátok a sors keze,
Ezt kéri szívünk hála éneke.

Mi lecsókoljuk bánatkönnyetek,
Isten áldása legyen veletek!

Takácsné Csente Julianna nem feledkezik
meg az apákról sem, nekik írta versét:

TÉGED ÜNNEPELNEK
Ma az apák napján
Ébredj boldogságra,
Férfi szíved nyíljon

Gyermek kacagásra.

Köszöntsön családod,
Kedves feleséged,

Szájról-szájra szálljon
Mai nap az ének.

Bár itt van a tavasz,
Feledd a sok munkát,
Öleld magadhoz most 

Szeretett unokád.

Gyermeked, asszonyod 
Téged ünnepel ma,

Tedd össze két kezed,
Értük imádságra.

Élj hosszú életet
Velük örömökben,
Jutalmad elnyered

Idõvel a mennyben.

Tagjaink a tavasz eljöttével az egyesületünkben
takarítottak kívül-belül. A kertbe virágot vetet-
tek, ültettek, sõt a Víztorony téren - pár éve a
képviselõ-testület által csináltatott - virágládákat
is beültettük virágokkal. 
Az évi közgyûlésünket megtartottuk, beszá-
moltunk a 2006-ban végzett munkánkról,
elkövetkezõ terveinkrõl. 21 éve erre az alkalom-
ra meghívjuk a község, késõbb a város vezetõit és
vendégeket, hogy tájékozódjanak arról, hogyan
élünk, mit csinálunk, mi a célja a nyugdíjas klub-
nak, vagy egyesületnek.
Sajnos sokukat nem érdekli, mert nem jöttek el,
de még a telefont sem vették fel, hogy ezt jelez-
zék nekünk. akik eljöttek, nekik megköszönjük,
hogy idejükbõl szántak pár órát az idõsekre, min-
dannyiunknak jól esett. Úgy érezzük, nem volt
kár megöregedni, mert törõdnek velünk a csalá-
don kívül is.
Kívánok jó egészséget, sok erõt, és még jó ked-
vet is a tavaszi munkákhoz.
A Solti Petõfi Nyugdíjas Egyesület nevében

Szabó Jánosné

Egyesületi tagságunk tartalmas és mozgalmas elsõ
negyedévet tudhat maga mögött. Januárban pálya-
munkát készítettünk, hogy Eredélyi, Csíkdánfalvi
testvértelepülésen élõ nyugdíjas társainkat fogad-
hassuk. A vendégfogadás realizálódott március
hónapban. A vendégeket családoknál helyeztük el.
Igyekeztünk a programot úgy összeállítani, hogy
megismerkedhessenek családaink és közösségünk
életével, és városunkkal. Elsõ nap délelõttjét a
családoknál töltötték a vendégek, a vendéglátók jó

belátásuk szerint ismertették meg õket a
településünk egyes területeivel. Duna-part,
babagyûjtemény, II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola, stb. A délután folyamán városunkban tet-
tünk sétát. A Mûvelõdési Házban Lencsésné
Pannika fogadott minket, ahol a kiállított képeket
és régészeti leleteket tekintettük meg, és még
ízelítõt kaphattak a mûvészeti iskola táncórájáról
is. A református templom történetét és a jelenlegi
valóját Vargacz Anikó segédlelkész asszony
ismertette. A Polgármesteri Hivatalban Krauszné
Klárika vendégei voltak. Õ az épületrõl és a váro-
sunk jelenlegi életérõl mondott néhány gondolatot.
Elsétáltunk a Vécsey kastélyhoz, itt koszorút
helyeztünk el közösen a Vécsey szobornál. Majd a
könyvtárban kis fogadást rögtönzött Pannika, és
nagy érdeklõdéssel hallgatták a kastélyról mondott
történetet. Ezt követõen a Katolikus templomban
egy szertartáson vettünk részt, lenyûgözte õket a
kis templom meghitt szépsége. Késõ délután

értünk közösségi házunkhoz, ahol
egyesületi tagjaink vártak baráti beszél-
getésre és néhány ügyes és fáradhatatlan
szakácsnõnk finom vacsorával. A vacsora
elõtt és azt követõen hosszas, meghitt baráti
beszélgetések folytak. Dalkörünk
ünneplõbe öltözött és magyar népdalokat
énekelt vendégeink és tagságunk
tiszteletére, valamint Csõsz József
vendégeknek írt megzenésített versével

köszöntöttük vendégeinket.
A vendéglátás másnapján
reggel Kalocsára utaztunk,
ahol a Székesegyház karnagya
orgonahangversennyel kápráz-
tatta el vendégeinket. A hangverseny
után közösen énekeltük orgona
kíséretével a székely és a magyar
himnuszt. Végigvezettek minket a
templomban, elmondva annak
történetét. Utána az érseki palotát és a
csodálatos könyvtárat mutatta be a
szolgálatot teljesítõ atya.
Végigsétálva Kalocsa fõutcáján, a
Porcelánfestõbe láttak minket

vendégül, és végigmutatták a porcelán
születésének folyamatát, nagy érdeklõdéssel
nézték a vendégek, és nagy passzióval válogatták
és vásárolták a szebbnél-szebb dísztárgyakat.
Soltra érkezésünk után, erdélyi vendégeinket és
solti vendéglátóikat a Kun házaspár fogadta a

Szõlõhegyi pincéjénél. Itt a házigazdánk borkós-
tolót rögtönzött, és ezt követte a háziasszonyok
finom ebédje, melyet a borkóstoló után nagyon jó
hangulatban fogyasztottunk el. Még szõlõhegyünk
jellegzetességeit is megmutattuk vendégeinknek,
ezt ifjabbik Kun Gábor kalauzolásával tettük.
Köszönet érte a házigazdáknak.
Vendégeink célja volt még a személyes
ismerkedésen kívül, hogy az õ újonnan alakult
nyugdíjas egyesületük mûködéséhez segítséget
kapjanak. Mivel õk is EU-s tagállam lettek, célsz-
erûnek láttuk, hogy találkozzunk a Kalocsai
Regionális Kistérség egyik munkatársával. Õ az
Európai Unió által biztosított kedvezményekrõl,
lehetõségekrõl beszélt. Felmerült annak lehetõsége
is, hogy közösen is tudunk pályázatot készíteni
abban az esetben, ha az õ egyesületüket is hivat-

alosan bejegyzik. Mi pedig azzal próbál-
tunk segíteni, hogy átadtuk az
egyesületünk alapszabályt, szervezeti és
mûködési szabályzatát mintaként, hogy
könnyebben boldoguljanak. És ter-
mészetesen nagyon sokat beszélgettünk
és megpróbáltuk megismertetni õket az
elmúlt - közel 8 évi - tevékenységünkkel.
Számítunk arra, hogy esetleg közös
pályamunkával megteremthetjük annak
az anyagi lehetõségét, hogy évenként
találkozhassunk egymás országában. 
Ez évben is meglátogatott minket

havonként Lendvay képviselõ úr.
Természetgyógyászt is fogadtunk, egészség-
megõrzõ programot is hoztak hozzánk.
Mezõkövesdre utaztunk nagy létszámmal, megc-
sodálhattuk a város népmûvészetét és csodálatos
templomait, fürdõjét. Részt vettünk a Tavaszi
Napok ünnepségsorozatban, virágokat ültettünk,
kertet rendeztünk, ünnepeltünk nõnapon,
húsvétkor tojást díszítettünk. Emellett a dunavec-
sei dalostalálkozón és nagyvenyimi versünnepen
vettünk részt.
Meglátogattuk a hármasikreket nevelõ családot is.
Sajnos kis szomorúság csengett az édesanya
szavaiból, az eddig nagy segítséget jelentõ kereszt-
mama már csak fél hónapra kap törvényes
lehetõséget arra, hogy segíthessen a gyermekek
nevelésében. Korábban mi ajánlottunk esetenkénti
segítséget, de a gyermekek érzékenysége miatt
nem tudták azt elfogadni. A látogatásunkkor
szerény kis csomagot, babaholmikat vittünk
ajándékba, amit köszönettel és meghatottsággal
fogadtak. Jó egészséget és szép életet kívánunk a
babáknak és szüleiknek.
Fogadtuk a Katolikus Rádió munkatársait,
riportereit. Õk közösségi éltünkrõl érdeklõdtek és
azt ígérték, hogy a riportokat egyenes adásban
közvetíti a rádió április 29-én és május 6-án.
Most pedig készülünk az éves közgyûlésünkre,
hogy számod adjunk a 2006-os évi
tevékenységünkrõl.
Végezetül a lap minden olvasójának boldogságot,
egészséget és szép tavaszt kívánok az
egyesületünk minden tagja nevében.

A Kissolti Nyugdíjas Egyesület 
2007. május havi programja:

május 2. A faluház takarítása
május 9. Közösségi házunk takarítása és 

a belsõ udvar rendezése
május 16. Közös séta az óvodásokkal
május 23. Köszöntjük férfi tagjainkat
május 29. Ismerkedés új tagjainkkal

Hegedûs Józsefné
egyesület elnöke

MEGNYÍLT
KÓPÉ RUHÁZAT

gyermek, nõi, férfi ruhák 
olcsó áron

Várom kedves vásárlóimat
Solton, a Kossuth Lajos utca
56. szám alatti üzletemben, a
Számítástechnikai üzlet mellett.
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MI ESZTÉTIKUSAN, 
JÓ MINÕSÉGBEN

MEGSZERKESZTJÜK HIRDETÉSÉT. 
HIRDESSEN A SOLTI HÍRLAPBAN!

HÍVJA A 
20/915-8021 telefonszámot!

Március utolsó szombatján, egy igazán
kellemesen tavaszias esten szerveztük meg
alapítványi bálunkat a szokásos helyen, a
kissolti Halászcsárdában. Ez a 10.
jótékonysági rendezvény a II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola és Óvoda gyer-
mekei javára. 
Gyermekek javára - sok-sok ember össze-
fogásával és munkájával, önzetlenül, bízva
abban, hogy együttmûködve jót teszünk, a
jóért cselekszünk. Mintha csak tudták
volna a jelentkezõk az évfordulót, sokkal
többen tisztelték meg részvételükkel a
bált, mint azt megelõzõleg bármikor! A
bevétel is jóval nagyobb, mint az eddigi
legnagyobb. 
Bálunk a tolerancia jegyében szervezõdött,
meghívónk mottója és nevelõtestületünk
éjszakai mûsora is ezt példázta. A mottót
Johann Wolfgang Goethe német költõtõl
kölcsönöztük:

“Tetteidnek tudjál örülni,
Más tetteit tudd megbecsülni;

Fõként ne gyûlölj egy embert se,
S a többit hagyd az Úristenre." 

Bálunk fõvédnökének Pásztor Imréné,
Ágit kértük fel. Nagy megtiszteltetés volt
számunkra, hogy a felkérést elvállalta.
Pásztorné Ági több, mint egy évtizedig
vezette és irányította az iskolában a
szülõi szervezetet. Az együttmûködõ
munka során nemcsak szervezõje és
résztvevõje volt sok iskolai ren-
dezvényünknek, hanem azokat - férjév-
el együtt - anyagilag is bõkezûen támo-
gatták. Ismételten köszönjük önzetlen
munkáját és a támogatásokat.
Hagyományainkhoz híven a vacsorát
megelõzõen mintegy köszönetképpen
mûsorral kedveskednek a gyerekek a
vendégkoszorúnak. Óvodásaink és iskolá-
saink produkcióit próbáltuk úgy összeállí-
tani, hogy vendégeink képet kapjanak
arról, mennyire sokoldalúan fejleszti a
gyermeki személyiséget intézményi
tevékenységünk: vers és tánc a nagycso-
portos gyerekekkel, ének és zene, irodalmi
mû színre vitele az iskolásoktól…  Nagy
sikert aratott a felnõttek fellépése is. A
mûsor címe: "Angyali ördögök, ördögi
angyalok". Mint már említettem, egymás
elfogadását sugallta ez a mûsör is. Íme a

bevezetõ részbõl egy kis
ízelítõ:
"Midõn az Isten megteremté'
a világot,

Körülnézett és lám mit
látott?! 

Maga a tökéletesség lett mit
alkotott,

Körülötte angyalok serege
korzózott.

Sem BÛN, sem  ROSSZ
nem létezett,

Mindenen csak JÓSÁG és
ERÉNY ékeskedett.

Ám ez az áldásos állapot
hamar "uncsivá" válhatott.
Urunk elvesztette türelmét, 

S valami csínyen törte mindenható fejét,
Míg nem egy harmatos reggelen

A nagyszerû idea megjelent.
Meg kell teremteni a jing mellé a jangot,
A vakító fehér mellé rendeljük a kormot!

Így születtek az elsõ ördögök,
Közülük egynéhány most itt lõdörög.

Csintalan mihasznák, mint a ravasz róka,
Csúfot ûznek mindenbõl, mindig csak a

móka!
Ki is parancsolta õket az édenbõl, 

Azóta a pokol hangos éneküktõl…."

Az angyalok és az ördögök viaskodásának
eredménye a megegyezés: " Az légy, aki
vagy, érezd jól magad…".  
A bál megszervezéséért köszönetet
szeretnék mondani az óvodai és iskolai
pedagógus kollektívának, az alkalmazotti
közösségnek, a szülõi szervezetnek, az
alapítvány kuratóriumának. Köszönjük a
szülõknek a finom süteményeket, a tombo-
latárgyakat, és a patronáló jegyek vásár-
lását.  

Köszönet Solt Város vállalkozóinak és a
magánszemélyeknek, hogy
adományaikkal, felajánlásaikkal az idei
bál sikeres megszervezéséhez is hoz-
zájárultak. 
Támogatóink: Pásztor Imre és neje, Gyetvai
Imre, Horváth László, Váczi István,  Szathmáry
Piroska, Madaras László ,  Vajda Józsefné és a
konyha dolgozói, Pille Kft., Hollósi -Lóki Bt.,
MÛKER-Kft., Kerti István, Kovács János (ÁFÉSZ),
Vasaji Sándor, Gaál József, Lengyel László, dr.
Benedek Gábor, Kalmár Pál, Molnár Tiborné, Nagy
Józsefné, Mucsi Józsefné, Mauk Jánosné, Szalai
Mihályné, Végh-Vár Kft., Házi Asszonyok boltja,

Randevú- cukrászda, Rajos
Márta, Szõkéné Nemecskó Judit,
Tóth Anikó,  Török Imre, Sz és
J, Stadler József, Kék Duna
Ápoló és Gondozó Intézet, Pék
Márton, Sport Cafe, Árizs Lajos,
Horváth Gábor, Papp Tibor, Rita
Méteráru, Pámer Attila,  Mundér
Szaküzlet,  Kulman Húsbolt,
Csepregi Lajos,  Bajnok Mária,
Poós Erzsébet, Tóthné Lóki
Mónika, Vén János , Vén
Zoltán, Szilágyi Árpád, Ódor
Edina és Kinga, Jónás Dániel,
Jónás Zoltán…

Közhasznú tevékenység bevételei: 768. 000 Ft.
Ebbõl: 
önkormányzat általi támogatás: 255. 000 Ft.
magánszemélyektõl: 398. 000 Ft.
Kissolti Nyugdíjas Klub: 9. 000 Ft.
adó 1 %-a:  103. 074 Ft.
Kamat bevétel: 2. 226 Ft.

Közhasznú tevékenység kiadásai: 690. 000 Ft.
Ebbõl:
iskolai támogatás: 475. 000 Ft.
óvodai támogatás: 195. 000 Ft.
illeték, kamat költségek: 20. 000 Ft.

A kuratórium köszönetet mond minden tisztelt támogatójának, s azoknak, akik adójuk
1 %-ával segítették az alapítványt.

Lengyelné Szeidl Anna
a kuratórium elnöke

M E G H Í V Ó 
Szeretettel meghívjuk

az Édesanyákat és Nagymamákat

2007. május 6-án 16 órakor
a Mûvelõdési Házban tartandó  

mûsoros 
ANYÁK NAPI ÜNNEPSÉGRE
Köszönjük, ha megtisztel jelenlétével

Kulturális Egyesület 
A szervezõk

Az idén már tizenketten járnak rovás sza-
kkörre a két általános iskolában. Most is
készülünk a nagy megmérettetésre, a
Kárpát-medencei rovásversenyre. Már
olyan sok a jelentkezõ, hogy területi
elõdöntõket kellett szervezni
Magyarországon és a környezõ országok-
ban is. A versenyzõket természetesen a
magyar nyelv köti össze, ami
országhatárokon átível. A magyar nép 8
ezer éves írástudásából a rovásból lehet

számot adni ezen a versenyen.
Ennek elõdöntõjén vettünk részt
soltiak március 31-én Szolnokon. Az
általános iskolások közül nyolcan
érezték úgy, hogy már felkészültek a
versenyzésre s jött velünk a három
középiskolás is, akik tavaly még a
solti iskolákat képviselték. 
A képen jobbról balra haladva:
Juhász Szabolcs, Fejes Viktória,
Fodor Emese, Balázs Kinga, Lõcsei
Linett, Velók Cintia, Molnár Gábor,
Kovács Viktória, Szondi Eszter és
Rácz Laura voltak a verseny

résztvevõi.
A több mint ötven résztvevõ között a solti-
ak a középmezõnyben végeztek.
Kiemelkedõ eredményt hárman értek el,
mégpedig Molnár Gábor az összerovásban
2. helyezést és a két továbbjutó: Lõcsei
Linett és Szondi Eszter. 
Köszönjük a támogatását mindkét
általános iskolának és az ATEV-nek!

Szondi Miklós szakkörvezetõ

Kérem a Tisztelt Solti Lakosokat,
amennyiben tehetik,

adójuk 1%-át 
ajánlják fel a Mozgáskorlátozottak

Bács-Kiskun Megyei Egyesülete
részére.

Adószámunk: 19471866-1-03
Köszönettel

Huber Istvánné
titkár

A KIS-SOLTI GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY
JÓTÉKONYSÁGI BÁLJA

A KIS-SOLTI GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY 
2006. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

ROVÁSVERSENYEN A SOLTIAK

Fotó: Fodor Károly

ÚJ ORVOSI ÜGYELETI
TELEFONSZÁM

78/564-219
BIZTOSÍTÁSI- ÉS HITELIRODA

GYORSASÁG ÉS EGYSZERÛSÉG

-Biztosítások 
-Jelzáloghitelek

-Személyi hitelek 
-Hitelkiváltások

Szamek Zsolt Solt, Liget u. 5. szám  (06-20)915-8021, (06-78)488-103
(Posta melletti kisközben, a Somogyi HÚSBOLT mögött!)
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Mikor érzelmeim tára
egyszer csak felkiált,

Akkor fogant meg a világ.
Akkor õ a mámor,
s ragad magával;
akkor jõ az álom,

s fut végig az irkámon.
Abban a szent pillanatban

lehelt mézes csókot ajkamra a Múzsa,
mikor a legkeserûbb a könny,

mikor a legfájóbb a lét.
Abban a percben ragad magával

s száll meg bódító súlyával az ihlet.
S abban a gyönyörû percben

történik a csoda...

Megfogalmazódik az érzelem!

Csertõ Mercédesz

Milliónyi fásult arc néz a mélybe nesztelen;
Az idõ fagyos, kesztyû, kabát; de belül mind meztelen.

"Megõrjítenek a hétköznapok!"- morog egy hang,
És csend lesz. Üres a tér. Hatalmas, óriás, ami pang.
Hogy könnyû az élet? Nekem ne mondja senki. Nem

az.
Minden, ami emberi, remegõ kézzel várja a tavaszt.

Vár és vár. Csodára vár. Akár a kakukkanya: egyszer
társa

Fészket épít, s várja: egy családként fiait együtt lássa.

A karjainkba készen soha nem hull semmi.
Fázni, vacogni, fagyni pedig nem akar senki:
Tenni ellene képes lenne, csupán hinnie kéne:
Halk, határozott küzdéssel élete révbe érne.

Az örömteli percek megtagadott álmok:
El akarjuk hinni a szörnyû valóságot.

Joó Kinga

RÉGI IDÕK FOTÓI

AZ ÉN KÖLTÉSZETEM

ÜDE REGGEL KESERÛ ZAMATA

MEGTAGADOTT ÁLMOK

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

SZ & J LIKÕR KFT. 
KIS- ÉS NAGYKERESKEDÉS  

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

SÖR, BOR, ÜDÍTÕ
RENDEZVÉNYEKRE

KISZÁLLÍTÁSSAL

HÛTÕKOCSI IS BÉRELHETÕ!

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

ZÖLDKÁRTYA
(benzin és diesel)

MÛSZAKI VIZSGÁRA
felkészítés rövid határidõvel!

Solt, Árnyas u. 34.
06-30)62-10-731

Szel lák

Szerviz

Zord hangulat õrli a népet a mai reggelen is. Nem is
csoda, senki sem szimpatizál ezzel a januárral: hol a
nap süt, s melege van, hol a szél fúj, és fázik, hol
pedig az esõ ömlik, s ázik az ember, mint ahogy
most is. Mindezt bírja ki az ember ép ésszel, ugye.
Talán a sors hozta így, talán az ég akarta, hogy épp
e derûs reggelen veszítsem el a már oly képzett, oly
edzett tûrõképességem kietlen határát. Határok
nélkül pedig nem olyan egyszerû kordában tartani...
Így valósággal maga a tolerancia szobra dõlt le,
mikor az a helyes lány megtaposta sáros csizmájá-
val a lábam. Nyomban sodort magával az indulat s
az oly divatos közöny árja.
"Aú, persze, lépj rá a másikra is."- dünnyögöm az

orrom alatt, csak annyira, hogy õ hallja. Ilyen ez a
buszozás. Csupán ránézek a többi ingerült, csaló-
dott, s a nemtörõdömségtõl csupaszív emberre, s
tartalékolt együttérzésem, megértésem, életkedvem
sutba dobom. Szilárd jelmondatommá ekkor az
"amilyen az adjon isten, olyan a fogadj isten" mon-

dat válik.
Ülõhely és levegõ nincs, nekem meg tanulni kéne. 
Hangzavar, akár a piacon. Tûrõképességem
határõrei nem teljesítették szolgálatukat. Ki is
rúgom õket a csudába, s szempilláim a lucskos
padlóra szegezve definiálom hosszas tépelõdés után
kialakított összetett lelki állapotom: elegem van.
Hátul megcsörren egy telefon. Vedd már fel, az
Isten áldjon meg.
"Szia, drágám. Igen, nemsoká otthon vagyok.
Kijössz elém, de jó! De öltözz ám fel rendesen, mert
hideg van és esik is. Adj egy puszit Brigikének, apa
nemsoká otthon van..."
Lemeredésem okát nem is értettem, hiszen annyira
egyértelmû, hogy a kedvünket saját magunk
határozzunk meg; tulajdonképpen, ha nem hagyjuk,
nem befolyásolhatja senki és semmi.
Máris másképp nézek a lábamat taposó lányra. És
az emberekre is. És magamra is.

Joó Kinga

Krecsák Albert tanító hagyatékából került
elõ ez a feltehetõleg az 1940-es években
készült fénykép. Az akkori tanári kar
látható rajta, akik a környék iskoláiban
tanítottak. Bodicsi Józsefné volt segít-
ségünkre, aki név szerint is sokukat fel
tudott sorolni, hiszen többen is tanították
az itt látható személyek közül.

Szívesen fogadjuk a további informá-
ciókat a kedves olvasóktól a képpel kapc-
solatosan. Továbbá várjuk azok jelen-
tkezését, akik egyet-egyet közzétennének
a birtokukban lévõ "régi idõk fotóiból",
melyeken solti emberek, események vagy
épületek láthatóak!

Szellákné M. K.

A 2007. február 25-én megtartott
Tisztújító Közgyûlésen a több mint 300
tagból csak 59-en jelentek meg. Ez a
közömbösség elszomorító, mivel ez a
maroknyi tagság választotta meg az
Elnökséget, a Felügyelõ Bizottságot és a
Fegyelmi Bizottságot. A képen látható
megválasztott személyek a következõk
(balról-jobbra álló sor) Horváth Béla
Jelölõ Bizottság elnöke, Harmati Jenõ
Fegyelmi Bizottság elnöke, Bajnok Lajos
általános alelnök, Végi András

Környeze tvéde lmi
Felelõs, Dr. Sárközi
Zsolt alelnök, Takács
S á n d o r
V e r s e n y b i z o t t s á g
elnöke, Takács Béla
Felügyelõ Bizottság
elnöke.
(Alsó sor balról-job-
bra) Vajda József gaz-
dasági vezetõ, Kiliti
István sajtó, önkor-

mányzati és horgásztársak kapcso-
lataiért felelõs, Andrási Bálint
elnök, Kovács Sándor BÁCSHOSZ
elnökségi tag.
2007. március 31-én
környezetvédelmi napot tartottunk,
amelyet a Közgyûlésen is bejelen-
tettünk, valamint ki is plakátoltuk.
Ennek ellenére összesen 9 fõ jelent
meg ezen a szép szombati napon. A
kis brigád lelkesen állt neki a víz-
part takarításának. A focipályától

egészen az ATEV csatornáig50 zsák
szemetet gyûjtött össze. Megköszönjük a
környezetvédelmi napon részt vett
horgásztársaknak az önzetlen segítségét.
Külön köszönetet mondunk Lovas Géza
horgásztársnak, aki saját tehergépkocsijá-
val elszállította Izsákra az összegyûjtött
szemetet a saját költségén. Ezen kívül még
a Húgyó-tónál is összeszedtük és elszállí-
tottuk a szemetet. Az idén már többször
telepítettünk halat. 

Kiliti István horgász

Lóki Gábor

alsó sor (balról jobbra): ismeretlen, ismeretlen, Bölöni Józsefné tanítónõ, Soós Árpád
igazgató, Soós Árpádné igazgatóné, Dr. Murgai Péterné tanítónõ, ismeretlen, Nyámádi
István református lelkész
középsõ sor: Dr. Nagy Lászlóné (Szentpéteri Júlia), Reé Márta, Borsos Lenke, Értékes
Istvánné (Ódri Margit), Csíszár Mária, Varga Józsefné, Szabó Miklósné tanítónõk,
Sebõk Béláné óvónõ, Gaál Ilona tanítónõ, ismeretlen
felsõ sor: Kun Károly református kántortanító, Mohos Imre késõbbi igazgató, Füzesi
Frigyes református kántor, ismeretlen, Varga József matematika tanár, ismeretlen,
Krecsák Albert tanító, Bölöni József igazgatóhelyettes, Rideg Sándor tanító

AZ ARANYKULCS HORGÁSZEGYESÜLET ÉLETÉRÕL



Március 24-e reggel van. 9 órára összeverõdött a
csapat. Izgalmak közepette vártunk Karácsony
Mihály sofõrünkre. Kényelmes buszunk volt, ugya-
nis a Solti Siketek és Nagyothallók tánccsoportja,
Dávid Józsefné jeltolmács, és Farkas Gáborné
Aranka táncpedagógus segítségével jött létre fel-
lépésünk Budapesten, a Benczúr utca 21. szám alat-
ti SINOSZ épületben. A rossz idõ ellenére is vidá-
mak, jókedvûek voltunk és egymást biztattuk.
Tudtuk, mire készülünk. Kiadós ebéd után elmen-
tünk sétálni, felfrissítettük magunkat, mielõtt szín-
padra léptünk. Volt, aki éppen beszélgetésre vágy-
ott, felment megkeresni ismerõseit. Hamarosan vis-
szatértünk az öltözõnkbe, készülõdés, sminkelés.
Elindult a mûsor, ki-ki a maga tehetségével. Sugár
Annáék is. Volt bûvész, ének, tánc, versmondás,
mesék, paródia, jeltolmács és vászonra vetített feli-
rattal. A halló értette, a siket jelelésbõl értette, a
nagyothalló szájról olvasta, volt aki olvasta, teljes
egyetértésben volt részünk. A zene, erõsségétõl
rezgettek a falak, lábunk alatt is jól lehetett érezni.
A Solti Siketek és Nagyothallók fellépése is sikeres
volt. Mindenkit bemutattak, ki és miért szerepel.
Természetesen felhívtam a figyelmet, mi vitt rá a
vers és dal megírására. Elmondták. Azért, mert így
szeretném sorstársaimat kiemelni, egyben
megértésre, szeretetre, békességre, barátságra törek-
szem. Az egészséges emberek vegyék észre
értékeinket, ezzel szeretnénk segíteni, hogy õk is
boldogabbak legyenek. Ebben a nehéz világban
fontos érték a szeretet és az egymás iránti törõdés.
Nem számít a hiba, belsõ énünk a fontos, a kisug-
árzás. Egyre több barátság és megértés szövõdjön
köztünk. Mert így lesz szép és teljes az élet.
Boldogság adni, öröm egymással törõdni. Hogy
megtaláljuk az értékeket, jobban oda kell figyelni
egymásra. 
Versmondás következett, Dalol a pacsirta címmel.
Aztán táncot jártunk jókedvûen, vidáman. A Solti
Siketek és Nagyothallók bemutatták Country tán-
cukat. A sikernek köszönhetõen meghívókat kap-
tunk további fellépésekre. Budapest és Lakitelek

Esélyegyenlõség Napokra, amit örömmel fogad-
tunk. Sokat köszönhetünk Dávidné Erzsike jel-
tolmácsunknak, és Farkasné Aranka táncpedagó-
gusnak. Köszönjük azt a sok türelmet, kitartást és
egyben sikerünket, ami az õ érdemük is. És köszön-
jük Karácsony Mihálynak, azt a türelmes,
figyelmes, biztonságos utat. Büszkék vagyunk
egymásra. Jó érzés sikeresen, boldogan hazatérni.
Fövényes Zsuzsanna 
Akik együtt örülnek velünk, és segíteni
szeretnének a Solti Siketek és Nagyothallók cso-
portjának, sok szeretettel fogadjuk és köszönjük.
Elérhetõségeink: Dávid Józsefné Erzsike 20/951-
5776

Solti               Hírlap
7

2007. 3. szám

SOLTI HÍRLAP  
XVI. évfolyam 3. 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,
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EMLÉKEZÉS

JELES NAPOK,
NÉPHAGYOMÁNYOK

FIGYELEMRE MÉLTÓ
ELKÉPZELÉSEK

SOLTIAK BUDAPESTI SINOSZ-OS FELLÉPÉSEN

VÁRJUK ÍRÁSAIKAT,
HIRDETÉSEIKET.
Szerkesztõségi anyagok, 

hirdetések leadásának helye: 
Solt, Liget utca 5. 

(Posta melletti kis köz)

Telefon: 20/915-8021

Takarítást, idõs gondozást vállalok.
Telefonszám: 06-30/934-9958

Solt - Petõfi-telepen, Szõlõhegy 41. szám alatt,
régi típusú, komfortos családi ház 

melléképületekkel, nagy telekkel eladó! 
Egyben, vagy a telek megosztható! 

Érdeklõdni lehet: 06-20/357-7708 vagy
06-75/343-112

FELHÍVÁS A KÉSZÜLÕ HELYTÖRTÉNETI KÖNYVHÖZ

Kérem azok jelentkezését, akiknek a családjukban, környezetükben élnek olyanok, akik kima-
gasló emberi teljesítményt nyújtottak az életben, akik példaképek lehetnek számunkra.
Továbbra is várom azon olvasók jelentkezését, akiknek olyan tárgyak, írásos emlékek,
fényképek stb. vannak a birtokukban, melyek másolatai a könyvben megjelenhetnének.

Ha van olyan közéleti szereplõ, akihez még nem értem oda személyesen, kérem szóljon rám,
hogy a jelenrõl szóló fejezet minél teljesebb lehessen.

***********
Kedves Olvasó! 
Most még kedvezményes áron juthat hozzá a könyvhöz, ha befizeti a példányonkénti 2.500
Ft-ot a Városházával szemben lévõ Papír-írószer-ajándék nyomtatvány boltban, a Posta u.
3. sz. alatt.
Köszönettel:  Szondi Miklós  tel.: 488231, 30-2796325, Solt, Gyöngyvirág u. 18.

Szeretnénk minden hónapban felsorolni,
feleleveníteni azokat a napokat, amelyekhez valami-
lyen néphagyomány, népszokás kötõdik. Ezek sok-
szor csak az ország egyes vidékeire, egy-egy szûkebb
népcsoportra jellemzõek, s napjainkra el-eltûnõben
vannak. Ezért gondolta a Városszépítõ Egyesület,
hogy fontos és idõszerû legalább az ismeretük, szá-
montartásuk. Így most havonta felelevenítjük , fel-
soroljuk ezeket a jeles napokat.

ÁPRILIS - Szent György hava

Április 1. - Ugratások, csúfolók 
Április 5.  - Vince napja

Megcsordul a jégcsap az ereszen. Ha 
eddig nem, most már biztosan itt a 
tavasz. 

Április 24. - Sárkányölõ Szent György napja
Sárkányölõ Szent György ünnepe, aki 
évszázadokon át a lovagok, fegyverkovác
sok, lovas katonák, vándorlegények, s 
utóbb a cserkészek patrónusa. Az igazi 
tavasz kezdetét a néphagyomány e naptól 
számítja.
-állatok kihajtásának elsõ napja
-rontásra, varázslásra alkalmas nap, pl. 
földbe ásott kincsek keresése stb.
-rontás elleni védekezés
-idõjárásjóslás: ha ezen a napon megszólal
nak a békák, korai nyarat jósolnak. 

Április 25. - Márk napja
Márk evangélista ünnepe. Búzaszentelõ 
körmenet 

Húsvét
Nagyböjt: hamvazószerdától húsvétvasárnapig,
negyven napon át tart. A VII. századtól vált szokássá,
1091-ben II. Orbán pápa iktatta törvénybe.
Virágvasárnap: A húsvéti ünnepkör virágvasárnaptól
(Jézus Jeruzsálembe való bevonulásától) fehérvasár-
napig tart.: - barkaszentelés, körmenet
Nagyhét: A nagyböjt virágvasárnaptól húsvétig ter-
jedõ utolsó hete. Jézus szenvedésének, kereszthalálá-
nak és feltámadásának ünnepe: keresztjárás, pas-
siójáték, nagyheti takarítás, nagypénteki munkati-
lalom, feltámadási körmenet
Húsvétvasárnap: Jézus feltámadásának ünnepe. A
tavaszi napéjegyenlõséget (márc.21.) követõ
holdtölte utáni elsõ vasárnap. Mozgó ünnep, melynek
idõpontját a niceai zsinat (325-ben) állapította meg:
ételszentelés bálok, táncmulatságok
Húsvéthétfõ: Húsvét másnapja: locsolkodás, loc-
solóversek
Fehérvasárnap: Húsvét utáni vasárnap: komálás,
mátkálás
Forrás: www.tujvmkvk.hu/nepszokasok

A közelmúltban meghívást kaptam a Városszépítõ
Egyesület elnökétõl és alelnökétõl, hogy vegyek
részt elnökségi ülésükön.
A sok hasznos és kivitelezhetõ elképzelés és ötlet a
meglepetés erejével hatott rám, és az elismerés
hangján szólva nagyra becsülöm és méltányolom
törekvéseiket.
Az életterünk minõségének javulását célzó
kezdeményezéseinknek nem csak az anyagi forrás,
hanem az összefogás és a közös tenniakarás hiánya
az akadálya. Pedig az együtt gondolkodás és a közös
munka eredménye kovácsolja össze az embereket.
Solt Város Baráti Kör Egyesület a lehetõségeihez
mérten mindent megtesz azért, hogy segítse, és
elõsegítse a Városszépítõ Egyesület terveinek meg-
valósítását.

Kállai Sándorné
Solt Város Baráti Kör Egyesület

elnöke

"Szomorú az út, mely sírodhoz vezet,
Megpihen a drága apai szíved.
Virágot viszünk egy néma sírra,
De ezzel téged nem hozhatunk vissza.
Tudjuk, hogy nem jössz, de olyan jó várni,

Hazudni a szívnek, hogy ne tudjon fájni."

PINTÉR LÁSZLÓ
tanár

halálának 5. évfordulójára.
Soha el nem felejt feleséged, fiad, lányod,

menyed, vejed és 3 unokád.

FELHÍVÁS
A Delikát8 ételízesítõvel, 

most 
8 KÖZTERÜLETI JÁTSZÓTÉR

egyikét lehet megnyerni.
Játszótérünk bõvítésére, esetleg más

településrészen új játszótér kiépítésére
nyílhat lehetõségünk.

Kérjük a Tisztelt Lakosokat, hogy a
nyereményjátékon nagyobb eséllyel

vehessünk részt, 
vonalkódjaikat gyûjtsékvonalkódjaikat gyûjtsék és azt a

Mûvelõdési Házban szíveskedjenekMûvelõdési Házban szíveskedjenek
leadni.leadni.

Május és augusztus hónapok között
minden hónapban van sorsolás.


