
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 megjelenését követõen igény szerint vis-
szaadjuk. Kérjük, amennyiben digitális kép áll ren-

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

részére átadni, a megfelelõ minõség elérése érdekében. 
Szerkesztõség

Ifj. Mészáros János ballagása alkalmából és a “Bolyai János
Gimnázium Legjobb Sportolója” cím 

elnyeréséért gratulál és további sok sikert kívánnak szeretettel:
Keresztszülei és Mészáros mama 

Fülöp Jánost és feleségét sok szeretettel 
köszöntik 25. házassági évfordulójuk 
alkalmából a Szandra, Csaba és Évi

A fenti kép a Baba-Mama Klub legutóbbi kirándulásán
készült, amikor Révbéren jártunk és megnéztük a magyar

honos állatokat, majd Szabó Attila, Csepregi Erzsébet
jóvoltából a gyerekek lóhátra ülhettek, mely nagy élmény volt

számukra. Várjuk sorainkba az érdeklõdõ kisgyermekes
anyukákat. Összejöveteleinket hétfõn 16 órától tartjuk. 

Érdeklõdni lehet 
Gudmonné Lóki Szilviánál 30/680-0656 és Szamekné

Molnár Mónikánál a 20/9555-546 telefonszámon. 

Immár 2. alkalommal került megrendezésre Immár 2. alkalommal került megrendezésre 

A VÁROSI GYERMEKNAP, A VÁROSI GYERMEKNAP, 
melyrõl az alábbiakban közlünk képes beszámolót.melyrõl az alábbiakban közlünk képes beszámolót.



Az Önkormányzat lapja XVI. évfolyam 4. szám Ára: 125,- Ft

10 éves 
a MARGARÉTA

NÉPTÁNCEGYÜTTES

A jubileumi ünnepségrõl a 
2. oldalon olvashatnak részletes tájékoztatót.

***
Képes beszámolót olvashatnak az Országos

Búzaszentelõ ünnepségrõl is, szintén a 2. oldalon
*** 

A május 20-án megrendezett II. Városi
Gyermeknapról is képes riportban számolunk be a 8.

oldalon.



Tíz évvel ezelõtt még senki sem gondolta,
hogy eljön egyszer az a nap, amikor a
Margaréta Néptáncegyüttes a tizedik
születésnapját fogja ünnepelni. Mi is izga-
lommal vártuk ezt az alkalmat, hisz hason-
ló évforduló bizony csak 10 év múlva lesz.
Az alkalom különlegességét, azt hiszem
nem is kell ecsetelni.

"Hol volt, hol nem volt,
egy kicsi városkában

a széles Duna folyó mellet:
Volt egyszer egy pár ambíciózus fiatal ,

akik elhatározták,
hogy messze földre elmennek néptán-

cot tanulni…
Aztán amikor sokat gyalogoltak rájöt-

tek, hogy otthon is lehet…
Márta néni vette az áldozatot nép-

táncórák képében és
nekiláttak a gyereket próbáló népi

folklór ûzéséhez.
Késõbb Andi néni átvette a fiatalság

vezetését
a néptánc kanyargós ösvényén.

Gondolta: ebbõl a csapatból majd csak
lesz valami…

Lett is…
Ha Ön úgy gondolja, kedves nézõ,

hogy ez mind csak mese,
akkor nézze meg felcseperedésünk

történetét

ITT és MOST!! "

Több hónap szorgos készülés és szervezés
után május 12-én így kezdõdött a
Jubileumi est. Jól sikerült! Mondhatnám,
hogy fergetegesre! Az egész este hat
órakor kezdõdött a fenti vicces történettel 

a múltunkról, majd
képek, videók és mi,
M a r g a r é t á s o k ,
mutattuk be produk-
ciónkat. Mi úgy érez-
zük, (és a nézõk
nemkülönben) hogy
fennállásunk legszín-
vonalasabb fellépései
voltak ezek. A mûsor
második részében a
Dado's Attitude
Dance School tánco

sai is felléptek lenyûgözõ produkciókkal.
A közel két órás mûsor végén gyertyákkal
vonultunk be a közönség közé, majd
énekelve csaltunk könnyeket a nézõk
szemébe. Az estet megkoronázta a három
emeletes torta melyet a svédasztalról
fogyasztottunk el vendégeinkkel. Aki
pedig szeretne látni információkat,
képeket, esetleg videókat a táncegyüttessel
kapcsolatban, az látogasson el honla-
punkra, melyet a
http://margaretak.atw.hu címen érhet el.  

Csepregi Bálint
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ORSZÁGOS BÚZASZENTELÕ SZENTMISE

10 ÉVES A MARGARÉTA NÉPTÁNCEGYÜTTES

Az idei évben az a megtiszteltetés érte
városunkat, hogy Solton került megren-
dezésre az Országos Búzaszentelõ április
29-én. A délelõtt folyamán Czár Iván
plébános úr tartotta az ünnepi szentmisét,
melyet a Magyar Katolikus Rádió egyenes
adásban közvetített. A szentmise után
körmenet indult a Rév út menti búza-
táblához, ahol Földvári József izsáki
diakónus szentelte meg a búzatáblát
Kovács István református lelkész és Czár
Iván katolikus plébános kíséretében.
A délutáni program a Holló együttes zenés
gyermekmûsorával kezdõdött, majd a
helyi csoportok következtek. Fellépett: a
Vécsey Károly Általános Iskola és
Mûvészetoktatási Intézmény Fúvós
zenekara, és moderntánc tanszaka, a solti
Mazsorettek kis- és nagycsoportjai és a
Margaréta Néptáncegyüttes is. A fel-
lépésekre a borús idõ ellenére is több
százan voltak kíváncsiak. A játszóház és
az arcfestés is nagy népszerûségnek örven-
dett a gyerekek körében.
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2007. május 18-án óvodánk középsõ csopor-
tosai egy kellemes délelõttöt töltöttek el az
Ifjúsági tónál. A kirándulás
elõkészületeiben és lebony-
olításában a szülõk is aktívan részt
vettek. Gyermekeink felfedezhették
a természet szépségét, a víz- és víz-
part növény- és állatvilágát. A hoz-
záértõ apukáktól, anyukáktól
elleshették a pecázás fortélyait.
Miközben nagy élvezettel horgász-
tunk és tanulmányoztuk a kifogott
halakat, a bográcsban fõtt az ebéd.
E közös program színes, érdekes
tevékenységet kínált, aktív cse-
lekvésre ösztönözte a gyermekeket,
miközben ismereteik bõvültek, képességeik
fejlõdtek, és módjukban állt az elsajátítottak
gyakorlati hasznosítása.

E nap nagy értéke, hogy problémamegoldás-
ra, kreativitásra, aktivitásra, toleranciára
nevelt. Nagyon jól éreztük magunkat, vidá-
mak, felszabadultak voltak a gyermekek,
felnõttek egyaránt. E program sikeres meg-
valósításához nagy segítséget kaptunk támo-
gatóinktól, nekik ezúton mondunk
köszönetet: Peczurka Lajos rendõrfõnöknek,
Gyetvai Imre ATEV igazgatójának, Nyéki
Attiláné óvónõnek, Kalmár Pál vállalkozó-
nak, Ódor Edina vállalkozónak, Tejcser
Dzsenifer, Kolompár Szabina, Kovács
Molli, Nyirfa Pityesz, Horváth Ádám és
Horváth Márk szüleinek.

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és
Óvoda

Ódorné Pásztor Margit óvónõ
Szõnyi Erzsébet óvónõ

Házi Mesemondót rendeztünk
2007. április 24-én, melyen nagycsoporto-

saink vettek részt: Noszkó
Evelin, Velok Máté,
Döbrentei Nikolett, Joó
Barbara, Kovács Zsófia,
Szabó Viktória, Móricz
Kristóf, Vida Krisztina.
Mindenki szépen adta elõ
az általa választott mesét.
2007. május 8-án Kovács
Zsófia vett részt Baján az
ÁMK Óvoda Mesenapján,
nagyon szép eredményt ért
e, amelyhez gratulálunk és
további sikereket kívá-
nunk!

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és
Óvoda dolgozói

Május 18-án nagycsoportosaink tanul-
mányi kiránduláson vettek részt

Budapesten az állatkertben, majd a
Fõvárosi Nagycirkuszban a Jégrevü

elõadást nézték meg.
II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola és

Óvoda dolgozói

Az idén õsztõl Bács-Kiskun megye hat
városában - Hajóson, Izsákon, Kecelen,
Kiskunfélegyházán, Solton és
Szabadszálláson - jelenlevõ euroszférás
magángimnázium- és szakközépiskolák
életében május-június különleges pezsgés-
sel telik. Eljött ugyanis a rendkívüli
felvételik ideje. Az euroszférás középfokú
intézmények az elmúlt egy esztendõben
bebizonyították, hogy értékes tudást nyúj-
tanak a diákoknak, ezért is nõtt már év
közben is a tanulói létszám csaknem 20 /!/
százalékkal. Ez a tény reményeink szerint
újabb diákok és szülõk számára könnyíti
meg a döntést az iskolaválasztásban. 
Pálffy István kuratórium elnök nevével
fémjelzett intézményekben ugyanis rend-
kívüli elõrehaladást értek el a tanulók a
speciális tanrend szerinti angol órákon. A
2007/2008-as tanévben a kilencedikesek

már heti 18 órában foglalkoznak az angol-
lal, munkájukat anyanyelvi rektor is segíti.
A tanulás mellett a diákok számára az
Euroszféra minden hónapban maradandó
élményt nyújtó programot is szervez. A
solti diákok legutóbb Pálffy István
jóvoltából ellátogathattak a Magyar
Televízióba, ahol a népszerû tévés sza-
kember bevezette õket a kulisszák mögé.
A diákok ámulva nézték a régmúlt és a
jelen technikáját, a súgógép mûködését -
megismerhették, milyen körülmények
között is készül az a hírmûsor, amit
esténként otthon néznek. Nem csoda, hogy
az idegenforgalom, a közgazdaságtan és
az informatika mellett idén õsztõl az
euroszférás diákok már a médiakommu-
nikációt is választhatják, mint szakirányt,
tanulmányaik során!

A Vécsey Károly Általános Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény felvételt hirdet a 2007/2008-as tanévre, az

alábbi mûvészeti ágakban. 
Zenemûvészeti ágon jelentkezni lehet: furulya, fuvola, klarinét, vadászkürt, tenorkürt, trombita, har-

sona, tuba, szaxofon, ütõ, gitár, zongora tanszakokra.
Táncmûvészeti ágon: néptánc, modern-kortárs tánc.

Képzõ- és Iparmûvészeti ágon: rajzolás-festészet, kézmûvesség tanszakokra.
Felvételi meghallgatást és beiratkozást intézményünkbe 

2007. június 8-án pénteken 14 órától 18 óráig tartunk, 

a Mûvelõdési Házban.
Minden kedves érdeklõdõt nagy szeretettel várunk! 
(Beiratkozás csak szülõi jelenléttel lehetséges.)

HORGÁSZAT AZ IFJÚSÁGI TÓNÁL Pálffy István megmutatta az euroszférásoknak a tévé titkait

MÉDIAKOMMUNIKÁCIÓS IRÁNYVONAL

MESEMONDÓ

SOLTI ATLÉTIKAI CLUB HÍREI

KIRÁNDULÁS BUDAPESTEN

FELHÍVÁS

Judo...
Április 22. Paks: Dél-Magyarországi
Regionális Judo Bajnokság, a Diák C, B,
A és Serdülõ korosztály részére. A
versenyen, az idei Solti Tavasz Kupával
közel azonos versenyzõi kör küzdött az
érmekért.
A Solti AC helyezett versenyzõi:

1. hely: Madár Ádám (Serd. -73 kg),
Komjáti Krisztián (diák B -35 kg),
Görgics Fruzsina (serd. +63 kg),
Madenszki Tamás (diák C +55 kg), 
2. hely: Vajda András (Serd. -40 kg),
Szabó Sándor (diák A -45 kg), Kiss László
(diák C +55 kg),
3. hely: Tilli Mariann (diák C -27 kg),
Németh Norbert (diák B -35 kg), Deli
Zsolt (diák B -50 kg), Fekete Áron (diák B
-41 kg), Pánczél György (diák A -34 kg),
Rostás Róbert (Serd. -60 kg), Mondok
Mihály (Serd. -66 kg)
4. hely: Nyíri Máté (diák A -45 kg),
5. hely: Szabó József (Serd. -45 kg), 

Május 6. Miskolc: Diák A, B, C
Diákolimpia

Az elmúlt évektõl eltérõen, egy nap alatt
rendezték meg Miskolcon a Judo
Diákolimpia országos döntõit a három
évfolyam részére. A versenyen közel 600-
an indultak, így a küzdelmek reggeltõl
késõ estig zajlottak. A körülmények miatt
korlátozott létszámú csapatnak már elõzõ
napon el kellett utaznia Miskolcra, hogy a
reggeli mérlegelésen pihenten tudjanak
megjelenni a versenyzõk. A számunkra
szokatlan lebonyolítás ellenére is jól
szerepeltek versenyzõink. Közülük is ki
kell emelni Szabó Sándort (diák A -45 kg)
és Németh Norbertet (diák B -35 kg), akik
minden mérkõzésüket megnyerve, meg
sem álltak a döntõig. A döntõben Szabó
Sándor döntetlen mérkõzés után, bírói
döntéssel, míg Németh Norbi a legkisebb
különbséggel, egy intéssel (ellenfélnek
koka jár érte) vesztette el a mérkõzést, így
mindketten ezüstérmesek lettek.

Diák C-ben Tilli
Mariann (- 27 kg) és
Madenszki Tamás (+
55 kg) bronzérmet
szereztek, míg 
Nyíri Máté (diák A -45
kg) 5. helyezett lett,
2006. évi Bajnoki
címe után, joggal esé-
lyesnek tartott,
Komjáti Krisztián egy
vesztes mérkõzés után
kiesett.

Nitsch József, 
Solti AC elnöke
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REFORMÁTUS ÉLET -
A SZENTLÉLEK SZEMÉLYEA SZENTLÉLEK SZEMÉLYE

A karácsonyt sokan ünneplik szerte a világon,
a húsvét is széles körben számon tartott
ünnep, gondoljunk csak a sok népszokásra. A
pünkösddel viszont mintha nem igazán tudna
az ember mit kezdeni. Volt olyan idõszak,
amikor a pünkösdhétfõ munkanap volt. Épp
ezért sokféle kérdés fogalmazódik meg ennek
az ünnepnek a közeledtekor Isten Lelkének
személyével, munkájával kapcsolatosan,
hiszen mégiscsak Róla szól az ünnep. 
Kicsoda a Szentlélek?
Isten maga. Egy Isten van, de az egy Isten
három létformában jelenik meg, mert az
Atyában, a Fiúban és a Szentlélekben más-
más módon Isten. Az Atya személyében úgy
mutatkozik be, mint aki Isten felettünk, Jézus
Krisztusban úgy, mint aki Isten velünk, a
Szentlélekben pedig, mint Isten bennünk:
"Isten elküldte Fiának Lelkét a mi szívünkbe"
(Galata 4,6). Tehát nem valami isteni erõ
vagy "kisugárzás", hanem isteni Személy. A
Biblia mindig úgy ír róla, mint élõ szemé-
lyrõl, aki tanít, vezet, meggyõz, bátorít.
Pünkösd elõtt is volt?
Természetesen. Õ öröktõl fogva mindörökké
Isten. Már a teremtésben tevékenyen részvett
(1 Mózes 1,2). A Szentlélek éppen úgy örök
Isten, mint az Atya és a Fiú. Az Ószövetség-
ben többször olvasunk arról, hogy Isten Lelke
rászállt egy-egy kiválasztott emberre, hogy az
így el tudja végezni az Istentõl kapott rend-
kívüli feladatát.
Pünkösd óta annyiban más a helyzet, hogy
Jézus Krisztus minden benne hívõnek adja
Szentlelkét, és nem csak egy-egy alkalomra,
hanem örökre.
Nagy különbség, ha valakire alkalmanként
leszáll a Szentlélek, vagy pedig állandóan
benne lakik. Ez az Ó- és Újszövetség hívõi
közötti különbséget is mutatja. A vitorlás

hajót olyan erõ hajtja, ami nincs benne a
hajóban, hanem kívülrõl hat, alkalmanként. A
gõzös viszont állandóan magában hordja a
hajtóerõt, és így egész más lehetõségei van-
nak kedvezõtlen körülmények között is.
Azt, hogy a Szentlélek bennünk lakhasson,
Jézus Krisztus kereszthalála és feltámadása
tette lehetõvé. Csak a Megváltóban való hit
által lehet testünk a Szentlélek temploma (1
Korintus 6,19). Ez kezdõdött el pünkösdkor
Jézus tanítványaival.
Mi történt pünkösdkor?
Jeruzsálem tele volt a világ minden tájáról
hazaérkezett zsidókkal, akik az aratási
hálaadó ünnepet ülték. Ezt mindig a páska-
ünnep után hét héttel tartották. Jézus akkor
már visszament a mennybe, tanítványai
pedig, félve imádkoztak együtt egy jeruzsále-
mi házban. - Akkor egyszerre eltûnt a
félelmük, kimentek az utcára, beszélni
kezdtek Jézus halálának jelentõségérõl és
feltámadásának tényérõl. Több ezer ember
felismerte bûneit, ennek jeleként megk-
eresztelkedett és szintén kapta a Szentlélek
ajándékát. Beteljesedett Jézus ígérete: "erõt
kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek,
és tanúim lesztek" (ApCsel 1,8)
Pünkösdkor olyan hatalmasan munkálkodott
Isten, hogy Szentlelkével megváltoztatta az
apostolokat, s az õket hallgató közönyös
emberekbõl megalapította Jézus Krisztus
gyülekezetét, az egyházat. 
Amíg a Szentlélek mûködni fog, Krisztus
egyháza élni fog e földön!

E gondolatok jegyében kívánok minden
olvasónak Istentõl megáldott pünkösdi
ünnepeket!

Kovács István
református lelkész

ÉLET A KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGBEN

MEGTARTOTTA ÉVES KÖZGYÛLÉSÉT A KISSOLTI NYUGDÍJAS EGYESÜLET 

Az ember élete során számtalan közösséghez
tartozik. Közösség a család, az óvoda, iskola,
munkahely. Ezekbe akarva-akaratlan belecsöp-
penünk. Azonban vannak olyan közösségek,
amelyekhez saját akaratunkból, elhatározá-
sunkból csatlakozunk, esetleg mi magunk
alakítjuk meg ezeket. Nos ilyen magunk alakí-
totta, önkéntes közösségek alakultak és alakul-
nak egyházközségünkben is. E közösségek
élettel töltik meg a katolikus egyházközséget,
védelmet nyújtva az értékvesztett világ kísérté-
seivel szemben, irányt és példát mutatva a
város lakóinak.
A kis csoportok, közösségek tagjai azok a hívõ,
templomba járó katolikus testvérek, akik úgy
érzik, hogy nem elég a vasárnapi, esetleg
hétköznapi szentmiséken együtt lenni, hanem
valami olyan közös alkalmankénti találkozá-
sokra vágytak, ahol imádságos hangulatban,
egymásra figyelve, egymást meghallgatva,
segítve kerülhetnek még közelebb Jézushoz,
úgy, hogy közben még hasznára is válhatnak az
egyházközségnek.
Ezek közül a kisközösségek közül, most hár-
mat emelnék ki. Az egyik ilyen közösség a
Rózsafüzér Társulat, mely már több éve
mûködik. Vezetõjük Tóth Jánosné Jutka és
húsz tagot számlálnak. Õk minden hónap elsõ
péntekén találkoznak a Szentmise elõtt és kic-
serélik egymás között a Rózsafüzér titkait. E
titkokat imádkozzák ezután a következõ
hónapig, amikor újra titkokat cserélnek. A
kedves olvasók kedvéért el kell, hogy mondjam
e titkok Jézus Krisztus életének és
szenvedésének egy- egy állomását foglalják
magukba.
A másik kisközösség a Fülöp közösség, melyet
az idén februárban megtartott Fülöp Kurzus
lelkigyakorlat résztvevõi hoztak létre, a
kurzusvezetõ Mészáros Gézáné Márti néni
segítségével és aktív közremûködésével azért,
hogy az ott szerzett élmények, tapasztalatok, ne
vesszenek a feledés homályába, hanem tovább
éljenek és erõsítsék az Istenhez való tartozá-

sunkat, kötõdésünket. A közösség vezetõje
Kõszegi Judit és mivel állandó létszám nincs
ezért csak hozzávetõlegesen 8-12 taggal bír. A
találkozások kéthetente szerdánként vannak a
plébánia cserkésztermében. E közösséghez
való tartozásnak természetesen nem feltétele a
fent említett kurzuson való részvétel, tehát
bárkit szívesen látunk, aki szeret imádkozni,
énekelni jó hangulatban beszélgetni az Atyáról,
a Fiúról és Szentlélekrõl, a világ és a saját
problémáiról. 
A harmadik egy egészen friss, még alakulófél-
ben lévõ közösség az ún. Asszonyklub. Ennek
ötlete a nemrégiben lezajlott Lourdes-i zarán-
doklaton született. Városunkból Iván atya
vezetésével két hölgy, Madár Margit és
Garbacz Sándorné Pannika vett részt ezen a
minden bizonnyal csodálatos úton. A két hölgy
ötlete volt tehát, hogy az egyházközség ass-
zonyai hozzanak létre egy olyan közösséget,
amely munkájával segíti és szolgálja a kato-
likus közösséget. Az asszonyok minden tudá-
sukkal, kézügyességükkel hasznára
szeretnének válni az egyházközségnek.
Alakuló találkozójukon mintegy 15-en vettek
részt és elsõdleges feladatuknak az egységes
templomi térdeplõpárnák megvarrását tették
meg. Terveik közt szerepel a templomi zászlók
elkészítése, a miseruhák, ministráns ruhák,
templomi terítõk és más textíliák karbantartása,
varrása. Tudásukat szeretnék a fiatal lányoknak
is átadni, ezért várják az érdeklõdõket az
egészen fiataltól az idõsig. Összejöveteleiket
minden hónap elsõ keddjén, délután öt órakor
tartják a plébánia kisebbik közösségi termében.

E három most általam kiemelt közössé-
gen kívül természetesen mûködnek és alakul-
nak még kisebb csoportok, melyek mind-mind
a Krisztusi példamutató élet fényében és az
együvé tartozást segítendõ jöttek és jönnek
létre, valódi ÉLETTEL töltve meg a Római
Katolikus Egyházközséget!

Ifj. Fazekas László
Egyházközségi képviselõ

2007. április 21-én egyesületünk tagsága 92%-os
jelenléttel visszatekintett az elmúlt esztendõre.
Meghallgattuk az ügyintézõi szerv beszámolóit, a
közhasznúsági jelentést, a 2007-es év munkater-
vének, pénzügyi tervének ismertetését. A hoz-
zászólások után a jelenlévõ tagság egyhangú

szavazatával
elfogadta a
hallottakat.
A beszámoló
személyekkel
kapcso l a to s
p o n t j á n a k
m e g h i t t
e s e m é n y e
volt, mind
minden évben,
most is a
f e l k é r t
t i sz te le tbe l i
tagjaink meg-
j e l e n é s e ,
néhány jó
szava, mellyel

egyesületünket méltatták. Tiszteletbeli tagjaink
lettek 2007-es évben Madár Istvánné Cica és
Németh József kedves barátaink. A hozzászólá-
soknál elsõként Kovács József alpolgármester úr
köszöntötte a jelenlévõ tagokat, megjelent
vendégeket. Hozzászólásából kiemelnék egy
mondatot. "Dacolva az általában elkeseredett
hangulattal, példát mutatnak abban, hogy nehéz
körülmények között is lehet értelmesen, jó hangu-
latban eltölteni az idõt, melyet életükbõl a
közösségnek szentelnek." Jó egészséget kívánt és
gratulált az elõzõ évi és az eltelt 7 évi
tevékenységünkhöz.
A tagság soraiból is többen hozzászóltak a hallot-
takhoz, kellemes szép élmények hangoztak el
egyes eseményekrõl. Pl. a debreceni
virágkarneválon megélt csodákról, színházláto-
gatásokról, egyéb kirándulásokról, a Lendvay úr

havonkénti látogatásairól, az együtt töltött szerda
délutánokról, névnapokról, születésnapokról,
közös munkákról, az óvodásokkal eltöltött néhány
szép  óráról.
Az ünnepség hivatalos része után baráti beszél-
getések következtek, melyet fehér asztal mellett
sétálgatva állófogadással színesebbé varázsolva
folytattunk. Az állófogadáshoz a László házaspár
konyhájából kerültek ki a finomabbnál finomabb
ételek. Italokat egyesületünk bortermelõ férfi tag-
jai és szokás szerint a Kun pincészet szolgáltatta.
Hölgy tagjaink ismét a süteménykínálattal
jeleskedtek.
Egyesületünk 2006 évi pénzforgalma:
2006 évi nyitóegyenleg:
Pénztár 4.063,-Ft
Bank: 169.049,-Ft
Összesen: 173.112,-Ft
Bevételek:
Tagdíj befizetésekbõl 70.800,-Ft
Tõkésítés 1.777,-Ft
Támogatásokból 335.000,-Ft
Nyertes pályázatból 453.800,-Ft
Kirándulások befizetésébõl 346.708,-Ft
Bevételek nyitó egyenleg 
mindösszesen: 1.381.197,-Ft

Kiadások:
Debreceni, erdélyi kirándulások 719.108,-Ft
Anyagvásárlás 98.093,-Ft
Bankköltség 6.130,-Ft
Postaköltség 11.613,-Ft
Tagdíjra 6.000,-Ft
Születésnapi torták 5.250,-Ft
Ajándékokra 12.585,-Ft
Koszorú, virág 5.000,-Ft
Kiadások összesen: 863.279,-Ft

2006. évi záró pénzkészletek:
Bank 505.796,-Ft
Pénztár 11.622,-Ft
2006 év záró egyenlege 517.418,-Ft

Május elsõ vasárnapján ünnepeltünk. A
Hagyományõrzõ Egyesület Városi Anyák napi
ünnepségen dalkörünk és citerazenekarunk éde-
sanyákhoz, édesanyákról írt népdalokat énekelt.
Nagyon szép ünnepség volt, méltó folytatása
korábban a Nagycsaládosok által szervezett
ünnepségeknek. Köszönjük a meghívást, a kedves
gesztust, a szál szegfût és gratulálunk a
szervezéshez.
Május hónapban köszöntjük férfitársainkat, Ivó
napon, születésnaposokat is köszöntünk 30-án. És
máris itt a nyári szünet és fogadhatják a
nagyszülõk az unokákat. 
Végezetül a Kissolti Nyugdíjas Egyesület tagsága
nevében jó egészséget és békés, nyugodt
elkövetkezendõ idõszakot kívánok a lap minden
olvasójának. 

Hegedûs Józsefné elnök

A KISSOLTI NYUGDÍJAS EGYESÜLET
2007. JÚNIUS HAVI PROGRAMJA

június 2. Kirándulunk Tét-re, meghívást kaptunk 
a város EURÓPA NAP ünnepségére

június 9. Kirándulunk a Domony-i 
testvérklubunkhoz

június 13. Kerékpártúra a Duna-partra
június 20. Közösségi házunk környékének 

rendezése
június 27. Születésnaposaink köszöntése

AZ IDÕSKOR
SZÉLEIN…

(Egy közgyûlés margójára)

Az idõskor szélein mintha
az elfáradt idõ is megállt volna:
az alig-nyugdíjas õsz haját
egy-két fürt még lágyan bearanyozza;

hetvenkedõk magas homlokán
még sûrûbbé vált a bölcsesség-redõ…
Az idõskor szélein mintha
patakká fogyna a tengernyi idõ,

amiben rég tettek sora mártózott:
gyermek, család, jövõ, munka, küzdelem,
s ami maradt ezen felül, csak
a napok sorát széppé tevõ jelen.

Klubszerdán és dalos pénteken
langyos széllé szelídül múlt

vihara,
eltûnik az otthoni magány,
szívet derít az új barát itala.

Vendég ha jön, ajándéka új,
meleg szavak csokrába kötött virág.
S kit elszólít közülünk a sors,
elkíséri egyperces, néma imánk.

Valutára átválthatatlan
öregségûzõ tenniakarásunk…
Érbõl ismét tengerré duzzad
sok elfelejtett ifjúkori álmunk.

Csõsz József
Solt, 2004.04.22.
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HA MÁJUS, AKKOR MAJÁLIS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSEK
A számviteli törvény szerint egyéb szervezetek köszhasznú 

egyszerûsített beszámolója
Solti Polgárõr Egyesület

Egyszerûsített éves beszámolójának mérlege eFt-ban

2005. év 2006. év
Befektetett eszközök 0 939
Tárgyi eszközök 0 939
Forgó eszközök 174 531
Pénzeszközök 174 531
Eszközök (AKTÍVÁK) összesen 174 1.470
Saját tõke 174 692
Induló tõke 332 174
Tõkeváltozás/eredmény 0 61
Tárgyévi eredmény alap tev.
Közhasznú tevékenységbõl -158 457
Kötelezettségek 0 778
Hosszú lejáratú kötelezettség 0 778
Rövid lejáratú kötelezettség 0 0
Források (PASSZÍVÁK) összesen   174 1.470

Közhasznú egyszerûsített éves beszámoló eredménylevezetése

2005. év 2006. év
Összes közhasznú tevékenység bevétele 766 1.248
Pénzügyileg rendezett bevétel 766 1.248
Közhasznú célra kapott támogatás 612 950
Központi költségvetésbõl 38 430
Helyi önkormányzattól 400 500
Egyéb 174 20
Pályázati úton nyert támogatás 100 250
Tagdíjból 53 47
Egyéb bevétel 1 1
Tényleges bevételek 766 1.248
Közhasznú tevékenység ráfordításai 924 924
Ráfordításként érvényesíthetõ kiadások 35 106
Ráfordítást jelentõ eszközváltozások 0 61
Ráfordítást jelentõ elszámolások 889 624
Tárgyévi pénzügyi eredmény -158 518
Közhasznú tevékenység tárgyévi
pénzügyi eredménye -158 518
Nem pénzben realizált eredmény 0 -61
Tárgyévi eredmény -158 457
Közhasznú tevékenység tárgyévi
eredménye -158 457

Közgyûlés elfogadta 2007. 03.01.

Solt, 2007. április 16. Lencsés SándoR elnök

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerûsített 
beszámolója

Solti Petõfi Nyugdíjas Egyesület
egyszerûsített éves beszámolójának mérlege eFt-ban

2005. év 2006. év
Forgóeszközök 20 37
Pénzeszközök 20 37
Eszközök (AKTÍVÁK) összesen 20 37
Saját tõke 20 37
Indulótõke 0 -519
Tárgyévi eredmény közhasznú tevékenységbõl 20 536
Források (PASSZÍVÁK) összesen 20 37

Közhasznú egyszerûsített éves beszámoló eredménylevezetése
2005. év 2006. év

Összes közhasznú tevékenység bevétele 273 1.562
Pénzügyileg rendezett bevételek 273 1.562
Közhasznú célú mûködésre kapott támogatás
Központi költségvetésbõl 0 0
Helyi önkormányzattól 190 210
Egyéb 0 0
Pályázati úton nyert támogatás 0 400
Tagdíjból származó bevétel 83 75
Egyéb 0 877
Tényleges pénzbevételek 273 1.562

Közhasznú tevékenység ráfordításai 253 1.026
Ráfordításként érvényesíthetõ kiadások 144 70
ráfordítást jelentõ elszámolások 109 956
tárgyévi pénzügyi eredmény 20 536

Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye 20 536

Közgyûlés elfogadta: 2007. április 14.
Solt, 2007. április 16.

Szabó Jánosné elnök

A Természet- és Környezetvédõk Solti Egyesületének közhasznúsági jelentése
2006. év

Nyitó bank 38.484
Lekötés 184.000
Pénztár 934

BEVÉTELEK
Önkormányzattól 100.000
KOKOSZ OM pályázat 600.000
Term.Véd. Szöv. 78.704
Környezetvédelmi Minisztérium pályázat 400.000
Oktatási és Kulturális Minisztérium pályázata 300.000
APEH 1% 17.985
Bankkamat 4.293
Összesen 1.500.982

KIADÁSOK
Versenyekre, szemléltetésre vásárolt 210.654
Pólók, nyeremények, emlékplakettek,
irodaszer, nyeremény- és ajándékkönyvek
(Génmanipuláció, Országos versenyek) 162.699
Bérleti díj, utazási ktg. 62.538
Egyéb szolgáltatások költsége
(elõadás ktg, koordinátori díj, zsûrizés, video-fénykép) 612.646
Bankköltség 15.200
Tagdíj 5.500
Országos verseny étkeztetés 146.671
APEH bírság 20.000
Összesen 1.235.908

Záró bank: 451.198
Lekötés 76.000
Pénztár 0
2006. évi pénzügyi eredmény 265.704

Solt Város Baráti Kör Egyesület egy szín-
vonalas és jól sikerült rendezvényt tudhat
maga mögött. Május 19-én a Teleki kasté-
ly parkjában a bácsalmási barátaikkal
együtt tarthatták meg a közös majálist.
A helyszín megválasztása sem volt
véletlenszerû; az összekötõ kapocs a két
egyesület szoros barátságán kívül a bác-
salmási és a solti Teleki grófok közeli
atyafisága.
Kovács János alpolgármester úr, aki
egyesületünk tiszteletbeli tagja, mindenki
számára ismételten nagy meglepetést oko-
zott. Alapos felkészültségrõl adott tanúbi-
zonyságot a Teleki család életérõl, a
történelmi kalauzolást nagyon köszönjük.
Dr. Száhl Imre a Bácsalmási Baráti Kör
elnöke pedig a Bácsalmáson élt Teleki
gróf élettörténetét ismertette meg velünk,
és tett javaslatot egy közös kiadvány
elkészítéséhez, mely a két család tragikus
életének feldolgozását tartalmazná. 
Ez a szép nap sok-sok felejthetetlen
élményt nyújtott mindenki számára. Jó
hangulatban telt a két egyesület között a
buli meccs, amire férfi-nõi vegyes csapat
állt ki. Debütált a Kabaré Lepedõ Színpad,
az elõadott jelenet szerzõje Zentai
Gáborné volt, akinek köszönhetõen volt
bõven móka és kacagás.
A Városszépítõ Egyesület elnöksége is
kivette a részét a munkából; Dávidné
Erzsike kora reggeltõl késõ estig végig a
segítségünkre volt, valamint az elnök Ács
József úr is tevékeny részese volt ren-
dezvénynek.
Azt tartja a mondás, hogy a jó szakács, és
a jó zenész biztos kulcsa egy rendezvény

sikerének. Ezen a napon ez mind összejött.
A reggelit készítõ gazdasszonyunk
Suhajdáné Ági több száz darab frissen
sütött tejfölös lángosa igazi ínyencség
volt. Az ebédet két bográcsban Grõb
Henrik és felesége, Grõbné Klári
készítette, ami a szakmai és nem szakmai
zsûri elõtt is kiválóan szerepelt, nagyon
finom volt. Megköszönöm vendégeink
nevében is önzetlen munkájukat.
A jó hangulatról egy bácsalmási barátunk
gondoskodott, fáradhatatlanul játszott a
harmónikáján, örömet szerezve ezzel a
nótázni szeretõknek, a táncos kedvûeknek,
és az összes jelenlévõnek. 
A majális fõvédnöke Somogyi Gábor
hegybíró úr volt. Köszönetet szeretnénk
még mondani Gyetvai Imre képviselõ
úrnak a támogatásért, Erõs Bálintnak és
feleségének az asztalokért és a gyönyörû
fehér asztalterítõkért, Klementisz
Anitának a kastély háziasszonyának
türelméért, hiszen az õ segítségük nélkül
nem jöhetett volna létre ez a jó hangulatú,
sikeres rendezvény. Elismerés illeti még
az egyesület azon tagjait is, akik sokat tet-
tek azért, hogy mindenki számára
emlékezetes maradt ez a majális.

Kállai Sándorné
Solt Város Baráti Kör Egyesület

elnöke

MI ESZTÉTIKUSAN, 
JÓ MINÕSÉGBEN

MEGSZERKESZTJÜK HIRDETÉSÉT. 
HIRDESSEN A SOLTI HÍRLAPBAN!

HÍVJA A 
20/915-8021 telefonszámot!
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APRÓHIRDETÉSEK

RÉGI IDÕK FOTÓI

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 - 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

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

Ezen az 1930-as évekbõl származó solti
képeslapon ma is meglévõ épületek
láthatóak. A hátoldalán lévõ szöveg pedig
a boldog békeidõk hangulatát idézi.
Édes Irénkém!
Harmadik hete vagyok itt Solton, az uram
is ide érkezett vasárnap és élvezzük a jó

kis fürdõt. Vasárnap indulunk vissza hajó-
val Mohács felé. Sokat gondolunk itt is
reátok és szeretetteljes üdvözletet, csókot
illetve kézcsókot küldünk mindketten:

Margit, Adolf

Szné M. K.

Mint köztudott, az idei évtõl megkaptuk a
"Húgyó-tó" kezelési jogát. Így már az
egyesületünk is büszkélkedhet saját
horgászvízzel. Március óta folyamatosan
alakul, szépül a tó, és környezete. Szépen
körül fásították, az átjárót fehér zúzott kõvel
megcsinálták a gyalogos forgalom részére.
Körülszórták fûmaggal. Ígéretet kaptunk
még egy 2" kút fúratására is, amivel majd
tudjuk pótolni a nyári vízveszteséget. A
többi teendõ az egyesület dolga lesz.
Az idén már három alkalommal telepítettünk
halat. (03. 16-án 4 q pontyot, 03.27-én 4 q
amúrt és 05.15-én 2,7 q kárászt.) Több alka-

lommal Andrási Bálint elnök néhány lelkes
horgász segítségével társadalmi munkát
végzett a vízminõség javulása érdekében.
Motoros szivattyúval napokon keresztül
forgatták a vizet, közben a sarkokban össz-
egyûlt hínár és békanyál egy részét a partra
húzták. Április végétõl a csatornaépítõk
folyamatosan nyomják a talajvizet a tóba,
ami teljesen feltöltõdött és felfrissítette a tó
élõvilágát. Pünkösd hétvégén szervezünk
egy nagyobb átfogó környezetvédelmi és

tisztasági napot. Elõkészítjük a Húgyó-tó
horgászhatóságát, ami 2007. júliusától rés-
zlegesen megvalósulni látszik az egyesület
tagjai részére. Pontos szabályok kidolgo-
zás alatt. Érdeklõdni az irodában lehet.

Beszámoló a horgászversenyrõl:
2007. május 19-én megtartottuk az idei
elsõ felnõtt horgászversenyünket 36
indulóval. Az eleinte kellemetlen idõjárás
ellenére, nagyon jó hangulatban telt el a
délelõtt a vízparton, több- kevesebb
horgászszerencsével. Mérlegelés után a
horgászok a sportpályán találkoztak. Az

eredményhirdetés után nagyon finom és
kiadós ebéd várta a horgászokat és a
vendégeket.
Eredmények: 
I. Õri Csaba 3,74 pont
II. Nyámádi Gábor 3,52 pont
III. Móder Pál 3,51 pont
IV. Kolompár Lajos 3,23 pont
V. Dudás László 2,63 pont
Összesen 28,24 kg halat fogott a 36
versenyzõ.

Tudósított: Végi András

AZ ARANYKULCS HORGÁSZEGYESÜLET ÉLETÉRÕL

A SINOSZ Solti Klubjának csapata május 5-
én fellépett a Budapesten megrendezett
Esélyegyenlõség Napján. Az ország minden
tájáról érkeztek erre a gazdag kulturális pro-
gramra. Kerekes székeseknek is jutott tágas
tér bõven. Gyógysegédeszközöket, egészség-
programokat is megtekintettünk. A megny-
itón beszédet mondott Kiss Péter szociális és
munkaügyi miniszter, a rendezvény fõvéd-
nöke, aki tájékoztatást adott az "Írd alá és
segíts!" jelmondatú aláírásgyûjtó kam-
pányról, az ENSZ konvenció kapcsán. A
REHA Hungary a rehabilitáció és társadalmi
felvételrendszereirõl szól. Mindebben fontos
szerepet játszik a komplex rehabilitáció és
egészségügyi, munkaügyi kapcsolata, a szo-
ciális gondoskodás társadalmi tényezõi. A
társadalom szemléletének ilyen irányú áta-
lakítása a REHA Hungary egyik lényeges
mondanivalója, mert ez szorosan hozzátar-
tozik az egészségmegõrzéshez, a
munkaképesség fenntartásához, mind fizikai,
mind pszichikai értelemben. 
A kulturális és sportprogramok idén is a
REHA Hungary szerves részei, mind közös
szórakozásban, mind különbözõ szervezetek
csoportjainak és egyéneinek bemutatkozásán
keresztül. A mûsorban szerepeltek: ANITA
fürdõruhabemutató, Napsugaras Jeltánc
(Napsugár Anna és Csillag Andi),
Százszorszép hastánc, Roll Dance együttes
kombitánc, SINOSZ solti klubja vers és cso-
porttánc, Adamecz László füttykísérete,
Kristóf Mari, Gördülõ tánccsoport, Elu &Zsu
nyelnyelvi elõadása, Kerekes Katalin
vendégei nóta és operett, Miklós Rómeó,
Barabás Lõrinc triója zenével, Mari Zsuzsi
mûsora, Endrõdi Éva, Berentei Péter, Fodor
József és Stefano mûsora, Csongrádi Kata,
Humor Orbán Jannyval és vendégeivel,
Bacsa Ferenc éneke és végül a Fiesta
zenekar. Ez a nap zenével, színekben, gazdag
programokkal telt. 
A SINOSZ solti klubjának csapata még
további fellépéseken vesz részt. Reméljük
legközelebb még többen leszünk együtt.
Köszönjük mindenkinek, akik velünk tartot-
tak és támogatták a SINOSZ solti klubjának
csapatát. 
Elérhetõség: 

SINOSZ solti klubjának vezetõje, 
jeltolmács Dávid Józsefné Erzsike 

06-20/951-5776
Fövényes Zsuzsanna

SOLTIAK A BUDAPESTI
ESÉLYEGYENLÕSÉG

NAPJÁN
REHA HUNGARY 2007. május 23.

EGYÜTT EGYMÁSÉRT AZ
AKADÁLYMENTES ÉLET

REMÉNYÉVEL
Az egészségkárosultak napja 2007. június 30-án
szombaton lesz a lakiteleki Népfõiskolán. Az
évente hagyományosan sorra kerülõ egész napos
találkozóra családjával, barátaival és sorstár-
saival együtt ezúton tisztelettel és szeretettel
meghívjuk.

PROGRAM
Június 30. szombat
8.00 - 9.00 Érkezés a lakiteleki Népfõiskolára
9.00 - 9.45 Ökumenikus Istentisztelet a
Szabadtéri színpadon: Bagi Ferenc rk. plébános,
Szabó Tamás ref. lelkész
10.00 - Köszöntõ a Szabadtéri Színpadon. A
vendégeket köszönti: Lezsák Sándor az
Országgyûlés alelnöke és Hirt Ferenc ország-
gyûlési képviselõ
A tájékoztató sátrak vendégeit és témaköreit
bemutatja Orbán Béla.
10.30 - Vendégek és vendéglátók, zenészek és
táncosok mûsora, közben tombolajáték.
Mûsorvezetõ: Orbán Béla
Dr. Domján László Agykontroll, Sugár Anna és
Jankovich Andrea Daloló kezek, jeltánc produk-
ció, Johnny paródia, SINOSZ Solt couantry tánc,
Gördülõ tánccsoport mûsora, kerekes székes
tánc, vezetõjük Sárai Rita.
13.00 - Bográcsételek zsûrizése
13.10 - Ebéd
Ebédszünetben zene. A színpadon fellép Cser
Csilla (Solt) tangóharmónika és Fekete Attila
(Nyárlõrinc) nosztalgia egyveleggel.
14.00 - Meglepetésvendég a solti Petõfi-telepi
Nyugdíjas Egyesület "Ének az esõben" tánc,
Kékszivárvány Egyesület (Fülöpszállás) tánc,
Sugár anna és Jankovich Andrea Daloló kezek,
jeltánc produkció, Johnny paródia
16.30 - Búcsú a vendégektõl
Rajos Márta a Bács-Kiskun Megyei
Mozgáskorlátozottak Egyesülete Elnöke
Lezsák Sándorné a Lakiteleki Népfõiskola igaz-
gatója



Köszönetet mondunk mindazoknak, akik 
özv. Domján Bálintné 
(Moldován Julianna) 

temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot hoztak,
mély fájdalmunkban osztoztak.

Fia és Lánya

Gondolatok

Április 30-a van. Gondoltam, családommal
együtt elvándorlunk itthonról, és felker-
essük régen látott ismerõseinket.
Becsücsültünk az autónkba, s nekivágtunk
hát a Balatonfüred felé futó utunknak. A
forgalom nem akadályozott, nem volt sem-
miféle lassító akadály elõttünk, szépen hal-
adtunk célunk elérése felé. Megérkezésünk
után egy jólesõ közös ebéd elfogyasztása
tette még kellemesebbé a hangulatunk.
Beszélgetés, régi emlékek, viccek tarkítot-
ták a délután többi részét. Elhatároztuk,
hogy lesétálunk a Balaton partjára, s meg-
nézzük a magyar tengert. Gyönyörû
kilátás, jó levegõ, tisztaság, és számomra
már most hihetetlen tömeg várt bennünket.
Jókat szippantva a friss levegõbõl, fiam
unszolására többször is végigsétáltunk a
mólón, ahol a vitorlásokat, a sétahajókat, a
hattyúkat csodálva bámészkodtunk. S
ekkor jött a magyar! Sétálva, fagyit nyalva,
hangosan, mindent és mindenkit kritizálva,
vagyoni hovatartozását messzirõl mutatva.
Menet közben, eme nemes ember és hozzá-
tartozói zsebébõl, kezébõl itt is, ott is kis
összegyûrt szemétgalacsinok potyogtak
mindenfelé. Gondoltam, még az elsõnél,
hogy ez véletlen. De nem, sajnos csalód-
nom kellett, mert szinte, mintha ide, a par-
tra készültek volna a szemétgolyócskák
úgy potyorásztak szerteszét. Kissé aggódva
figyeltem õket, mert ha így folytatják, talán
felitatják ezt a kis vizet, ami oly sok
embernek okoz örömöt, és akkor nem lesz

még ez sem nekünk. De félretéve a fanyar
humort, a következõ momentum igazán
megragadott. Egy idõs pár, - nem mag-
yarok - sétájuk közben, beszélgetve,
csendesen kézenfogva. Idõnként a bácsi is,
és a néni is le-lehajolva szedik a mag-
yarunk után, az elhagyott szemetjét.
Beteszik egy reklámzacsiba, megjegyzem
biztosan több magyar után jöhettek idáig,
mert majdnem teli van már, s mikor egy
szemeteshez érnek, beledobják. Azután,
mintha mi sem történt volna, a párocska
folytatta útját, s gondolom itt-ott még biz-
tosan talált zacskóbavalót. A partról lassan
sétáltunk fel a város felé, ahol szintén
találkoztunk magyarokkal, de õk nem a jól-
szituáltabbik, hanem a fiatalabbik
korosztályból valók. Kezükben dobozos
sör, cigaretta. A csikk szép ívben repül a
járdára, ahol épp egy  négy éves forma
lányka bíbelõdik valamivel. A sörösdoboz
sorsa is hasonló, de az egy bokor alatt
végzi. Gondoltam én is megteszem azt, ami
az õ dolguk lett volna, s felvettem a dobozt,
és egy kuka felé vettem az irányt.
Természetesen a fizetségem sem maradt el,
hangos böfögéssel, és röhögéssel díjazták.
Végetérvén a látogatásra szánt idõ, haz-
afelé indulván, végig a parton lévõ
nyaralók, s elõttük mintegy kihívóan az
árokparton zacskókban ott a szemét.
Kisfiammal a mai napig azt tanítjuk, hogy
a szemetet nem eldobni kell, hanem össze-
gyûjtve, azt egy kukában kell elhelyezni.
Ennek ellenére úgy látom, hogy sajnos
kiveszett a kultúránkból a környezetünk
szeretete, és tisztaságának megbecsülése.
Gondolom, hogy ezzel a megállapítással

nem egyedül vagyunk, mégis szeretném
kérni arra a magyarjainkat, hogy kortól,
nemtõl, anyagiaktól függetlenül mindenki
próbálja meg tisztán tartani kicsi
Magyarországunkat, ugyanis az ahol élünk,
nem a miénk, csak az unokáinktól kaptuk
kölcsön! Hát vigyázzunk rá, és õrizzük
meg, hogy majd az õ unokáiknak is legyen
belõle!

Solt, 2007-05-03
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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

JELES NAPOK
MÁJUS

OLVASÓI LEVÉL
A föld termékenységének istennõje a rómaiaknál
Maia volt, s róla nevezték el és neki szentelték a május
hónapot. A római kalendárium hatása alatt a nyugat-
európai népeknél a tavaszi ünnep részben május elsõ
napjához, részben pedig pünkösdhöz rögzõdött.

Május 1. Fülöp és Jakab napja
E naphoz fûzõdik a májusfa, más néven májfa állítás.
Mivel ezt Jakab napján hajnalban és titokban állítják
föl, s mivel az ébredezõ szerelem jelképe, jakabfa,
jakabág vagy hajnalfa néven emlegetik. Egyes
vidékeken a század elején azzal magyarázták a május-
fa állításának eredetét, hogy amikor a hetvenkét
tanítvány tanítani járt, volt köztük egy szent életû
leány, akirõl mégsem hitték el, hogy ártatlan. Azt
mondogatták az emberek, elhiszik, ha a földbe szúrt
száraz fa reggelre kizöldül. A fa pedig május hajnalára
kihajtott.  
Van olyan település, ahol a következõ népdal
kíséretében állították fel a legények a májusfát ked-
vesük házának kapuja vagy ablaka elé:
Kedvesemnek háza elõtt,
Az éjszaka magas fa nõtt,
S gyenge szellõ lágy szárnyain,
Piros kendõ leng ágain.

Május 4.   Flórián napja
A legenda szerint Flórián már gyermekkorában meg-
mentett imádságával egy égõ házat a teljes elham-
vadástól, ezért a tûzoltók tisztelik védõszentjükként.
A tûzzel való kapcsolat magyarázza, hogy több helyen
a sörfõzõk, fazekasok, kovácsok, pékek, kémény-
seprõk céhének is patrónusa volt. Tûzvész után, illetõ-
leg tûzvész ellen hazánkban számos helység tett a
barokk idõkben Flórián tiszteletére fogadalmat. A
késõbb szentté avatott Flórián egyébként keresztény
hitéért halt vértanúhalált: nagy malomkõvel a
nyakában az Enns folyóba vetették. 

Május 12, 13, 14 Fagyosszentek: Pongrác,
Szervác, Bonifác

Pongrác és Bonifác vértanú, Szervác pedig püspök
volt. Évszázados paraszti tapasztalat szerint ebben az
idõszakban a melegedõ idõjárás hirtelen hûvösre for-
dul, sõt sokszor fagyot is hoz, amely a sarjadó
rügyeket, vetéseket tönkreteheti. Ha májusi fagy éri a
szõlõt, Eger szõlõmûvesei így fakadnak ki: a
fagyosszentek megszüreteltek. 

Május 16.  Nepomuki Szent János 
Nepomuki Szent János  Csehország patrónusa, a
Jézus-Társaság egyik mennyei pártfogója, egyúttal a
közép-európai, magyarországi barokk jámborság,
népi vallásosság kiváltságos alakja. A falusi paraszt-
szülõktõl származó János papnak tanult, s Vencel
király udvarába került, ahol a királyné gyóntatója lett.
A király azonban ki akarta szedni belõle, hogy mit
gyónt a királyné. Ám János hajthatatlan maradt. A
király ezért megkötözött kezekkel és lábakkal a
Moldava vizébe vettette egy hídról. A hajósok, hídvá-
mosok, derelyések védõszentjévé vált.  

Május 25.   Orbán napja
Középkori hagyomány szerint pápaként õ rendelte el,
hogy a miseáldozat kelyhét és tányérkáját aranyból
vagy ezüstbõl készítsék. Ezért kehellyel, késõbb
szõlõfürttel a kezében szokták ábrázolni. A kádárok,
kocsmárosok és szõlõtermesztõk védõszentje. Hogy
Orbán közbenjárását megnyerjék , a szõlõhegyeken
szobrot, kápolnát szoktak emelni a tiszteletére, képét
pedig olykor ráfestik, ráfaragják a borsajtóra, hordóra. 

Pünkösdi ünnepkör
Áldozócsütörtök: Jézus mennybemenetelének
ünnepe, a húsvétot követõ negyvenedik nap.
Pünkösd: A húsvétot követõ ötvenedik nap. Pünkösd
az egyház születésnapja.
Pünkösdi királyválasztás: Valamilyen ügyességi
próbával választották a királyt. 
Európa jelentõs részén a középkor óta megrendezik a
pünkösdi királyválasztást. 
- pünkösdi királyné-járás
- pünkösdölés
- idõjárás-, és termésjóslás
Szentháromság napja: Pünkösd utáni vasárnap.
Kultusza a barokk korban teljesedett ki. Számos szo-
brot állítottak tiszteletére, sok helyen pedig a templom
búcsúnapja.
Úrnapja: Az Oltáriszentség ünnepe, pünkösd utáni
második csütörtök, körmenet is van ilyenkor.
Forrás: Bálint Sándor: Ünnepi kalendárium

Városszépítõ Egyesület

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.

ÚJ ORVOSI ÜGYELETI
TELEFONSZÁM

78/564-219

A búzaszentelés elõtti napon a
Városszépítõ Egyesület vezetõsége szeme-
tet szedett a Dunára vezetõ úton. Bár a
kisarjadó természet igyekezett elrejteni
szemünk elõl a "szégyenfoltokat", mégis
sikerült összeszednünk egy félkonténernyi
szemetet. Mivel az útszakasz feléig jutot-
tunk el, természetesen tervezzük, hogy
tovább folytatjuk a "tisztogatást". Várjuk
az ötleteket, a szemétszedés helyszínét
illetõen, és várjuk az e feladat végreha-
jtásában hozzánk csatlakozni kívánók
jelentkezését. 

Városszépítõ Egyesület

VÉCSEY KÁROLY
MÛVELÕDÉSI HÁZ ÉS

KÖNYVTÁR
JÚNIUSI ELÕZETES

Június 2-án a Solti Katolikus Egyház
szervezésében kézmûves foglalkozás lesz
a mûvelõdési házban.

****
II. alkalommal kerül megrendezésre a
Solti Szentiván éji varázslatok vízen és
vízparton a gyermekhorgásztónál. 

****
Solt várossá avatásának 10 éves
jubileumát ünnepeljük idén június 30-
án a Vécsey Könyvtár parkjában, ahova
szeretettel várunk mindenkit!

Programelõzetes:
* I. Solti Fúvós és Mazsorett találkozó
* Ünnepi Városköszöntõ
* Helyi csoportok kulturális 

bemutatója
* Operettgála- Tihanyi Tóth Csaba 

operett-társulata
A részletes mûsort a  Solti Hírlap erre
az alkalomra megjelenõ külön-
számában közöljük.

II. SOLTI SZENTIVÁN-ÉJI
VARÁZSLATOK VÍZEN

ÉS VÍZPARTON
2007. június 23-án 19 órától

a Gyermek horgásztónál.
Programok:
19 órától NEOMIX  ZENEKAR SOLT

(Albertzki Sándor, ifj. Albertzki 
Sándor, Bagó Soós Lajos,  

Lengyel Árpád, Szalai Vilmos) 
Szünetben beszélgetés a Szentiván éji

misztériumokról
21 órától Máglyagyújtás  a tóparton -   

gitárzene és ének a tábortûznél

Karaoke parti
Grafológus 

[Kedves érdeklõdõk, kérjük, hogy kézzel
írott szöveget(15-20 mondat) hozzanak
magukkal!]   

Látványos tûzoltó bemutató
22 órától  Tûzzsonglõrök
24 óráig Utcabál a Neomix 

zenekarral 
Fiatal és korosabb párokat, páratlanokat

is szívesen látunk.
Ételek, italok a helyszínen

kaphatók.
A tóparti üldögéléshez

pokrócot nem adunk, hozni
kell.

Kijelölt autóparkoló a Dózsa György út
felõl.

Töltsük együtt a nyári napforduló
tûzünnepét!

Szervezõk: 
Solti Polgárõr Egyesület, Solti Rendõrörs, Solti

Tûzoltó Egyesület, 
Vécsey Károly Mûvelõdési Ház és Könyvtár

Információ:78/486 045

HIRDESSEN A SOLTI
HÍRLAPBAN!

HÍVJA A 
20/915-8021 telefonszámot!


