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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

Prikkel Sándor, édesapánk
július 18-án töltötte 60.

születésnapját és július 14-
én ünnepelték Homó
Borbálával 35 éves

házassági évfordulójukat.
Ezúton szeretnénk kívánni

nekik jó egészséget, még
sok boldog évet:
Lányai és unokái

Szamek Andor augusztus 7-én ünnepelte 
3. születésnapját. 

Ez alkalomból szép gyermekkort, sok boldogságot 
kívánnak neki szülei, nagyszülei

Lencsés Anna és Timo Pardeller 2007. június 9-én
kötött házasságot. 

Sok boldogságot kíván nekik családjuk.

Gyõri Péter április 15-én volt 4 éves, 
Gyõri Anna július 16-án múlt 2 éves.

Ebbõl az alkalomból köszöntik, és minden jót kívánnak szüleik
és nagyszüleik.

SZENT ISTVÁN NAP 2007
Immár évek óta hagyomány, hogy augusztus 20-án kispályás fociba-
jnokságot szervezünk. Ezúttal azonban a hely új volt, ugyanis a Duna-
parton találkoztunk sporttársainkkal.
Hét csapat nevezett (Póker Team, SZU FC, Jóbarátok, PT FC, Sasok,
Sikerunió, Oldalsó Középtartás). Két csoportban folytak a küzdelmek,
és az 1., illetve 2. helyezettek jutottak az elõdöntõbe. Itt a PT FC - SZU
FC 5:1, illetve Oldalsó Középtartás - Sikerunió 5:1 arányban aratott
gyõzelmet. A 3. helyért a SZU FC - Sikerunió 0:0, hetesekkel 3. a SZU
FC. Az elsõ helyért a PT FC - Oldalsó Középtartás 0:0, hetesekkel elsõ
a PT FC. Így a PT FC örülhetett a gyõzelemnek. A csapat tagjai: Balázsi
Tamás, Kovács József, Lang Balázs, Meleg Tamás, Orbán János (csk),
Papp Tibor, Petrovics Sándor, Rivnyák Gyula, Szûcs Gergely, Szûcs
Lajos. (A csapat minden tagja, ezzel a gyõzelemmel tiszteleg a
közelmúltban elhunyt, Bretus Tamás emléke elõtt.)
Úgy gondolom, hogy az új helyszín bevált, népes közönség elõtt zajlot-
tak a mérkõzések. 
Külön köszönet Horváth Bélának, Szilágyi Sándornak, Szabó Gyulának
és Csepregi Zsoltnak.

Jövõre veletek ugyanitt!
Csepi - Németh

SOLTI FC ÕSZI BAJNOKSÁGRA VALÓ FELKÉSZÜLÉSE
Miután megnyertük a Megyei I. osztályú bajnokságot, a Bács Kupát és a
Szuper Kupát, még szeretnénk megnyerni az ANTHERA Kupát is.
A csapat a felkészülést július 10-én kezdte meg, heti öt edzéssel és
edzõmérkõzéssel.
A csapatból távoztak: Kirchner Ferenc, Duzmath József, Kiss Tamás,
Frölich Rajmund, Kovács József.
Az ifjúsági csapatból a Megyei Ifjúsági Gólkirály Balázsi Tamás, a
budapesti BVSC-hez igazolt, ez a solti csapatnak nagy vérveszteség.
A Solti FC-hez az alábbi játékosok érkeztek:
Fejes Zoltán, Dömény Balázs, Király Sándor, Jenei Ferenc, Márics Béla,
Unguruanu Marian.
Az ifjúsági csapatból a felnõtt csapatba Kara András és Kovács János
került fel.
Az elõkészületi mérkõzéseken az alábbi eredmények születtek:
Paks Junior - Solti FC 2:2
Sárszentmiklós - Solti FC 1:3
Bölcske - Solti FC 2:3
Mezõfalva - Solti FC 0:8
Solti FC - Paksi ASE NBIII. 1:3
Solti FC - Baracs 3:1
Solti FC - Bölcske 3:3
Magyar Kupa mérkõzést 2007. augusztus 12. Solti FC - Pécsváradi SPSK
NBIII. 3:1
Ezzel a gyõzelemmel az országos legjobb 64 csapata közé kerültünk.
2007. augusztus 15-én a városföldi pályán a Solti FC a Tiszakécskei VSE
csapatával mérkõzött ANTHERA kupában, melyet 3:1 arányban megny-
ertünk. A megye történetében még nem fordult elõ, hogy egy csapat nyer-
je a bajnokságot és a három megyei kupát. 
A mérkõzés elõtt Nyári Ferenc elnökségi tag átadta a Szuper Kupát, a vele
járó egy garnitúra szerelést és az aranyérmeket.
2007. augusztus 19-én 17 órakor bajnoki mérkõzést játszottunk a Dusnoki
KSE-vel, elõtte 15 órakor ifjúsági mérkõzés. Az eredmények 3:1, ifjúsá-
gi 5:1.
2007. augusztus 22-én (szerdán) 16 órakor Magyar Kupa mérkõzést ját-
szottunk a Pécsi MFC NB II. csapatával, a mérkõzés eredménye Solti FC
- Pécsi MFC 0:6.

Hajrá Solt!
Kiliti István

Sakk:
Ifj. Fodor Tamás mozgalmas nyári versenyidõszakának még nincs vége, de két
fontos versenyen már bizonyította tehetségét és kiváló formáját. Jelenleg a vajdasá-
gi Újvidéken nemzetközi versenyen szerepel.
Versenyei: 
Július 6-15. Miskolc: 16 éven aluli egyéni Országos Bajnokág. 
A 9 fordulós svájci rendszerû versenyen 32 fõ indult, ahol Tamás 8,5 ponttal, mag-
abiztosan nyerte a versenyt (a második helyezett 6,5 pontot ért el) és a Magyar
Bajnoki címet. A bajnoki címmel megszerezte a jogot, hogy induljon a novemberi
korosztályos egyéni Világbajnokságon, amit Törökországban rendeznek meg.
Augusztus 4-12. Szingapúr: 16 éven aluliak Csapat Világbajnoksága
A 10 fordulós versenyen 34 csapat indult, 4 fõ szerepelt fordulónként és 1 fõ tar-
talék képezték az 5 fõs csapatokat.
Tamás a magyar válogatott elsõ
táblásaként erõsítette a csapa-

tot. Az elsõ és az
utolsó napon egy,
míg a többi napon
dupla fordulóval
zajlott a verseny.
Az idõ eltolódás és
a feszített tempó
miatt önmagához

képest (a magyar csapat elsõ kiemelt volt) gyengén kezdett a csapat, a verseny
derekán voltak kilencedikek is, de a pihenõnap után már szárnyalt a válogatott és a
végén 27,5 pontot szerezve, fél pont hátránnyal India mögött, a  2. helyet szerezték
meg.

Judo tábor: 
Augusztus elején, 82 fõ részvételével, tartottuk meg az edzõtábort a Teleki-
kastélyban. Az edzések mellett foci, sakk, úszás, célba lövés légpuskával és íjjal
szerepeltek a programban, és mint mindig, most is népszerû volt az asztalitenisz, de
nem maradt el a számháború és az akadályverseny sem.
Minden évben, a táborban nyílik lehetõség övvizsgát tenni, ami a cselgáncs tech-
nikák ismeretét bizonyítja, az egyes fokozatokhoz elõírt gyakorlatsort kell hibát-
lanul elõadni. Az övvizsga, feltétele a versenyeken való indulásnak is. Ebben az
évben 48 fõ tett sikeres vizsgát 6, 5, 4, 3, 2 és 1 kyu övvizsga valamelyikébõl és
kapta meg az errõl szóló diplomát.
A tábor támogatói: Gál Pékség, Bajusz László (Sz és J Likõr Kft), Szellák
László (szikvíz), Szamek Zsolt, Vajda Józsefné és családja, Fürj Gábor, Zöld

Ász és V. Németh
István. Köszönjük
a támogatást és a
segítséget, köszönet
a Szülõknek is a
segítségért és a
munkáért.

Nitsch József

SOLTI ATLÉTIKAI CLUB HÍREI

A kispályás labdarúgómérkõzés
nyertese a Petõfi-telepi FC

Kiemelkedõ sportteljesít-
ményéért díjat kapott a Solti

FC, a díjat Kerti István vette át.

A Szent István Kupa tenisz-
verseny III. helyezettje Nagy

József és Jáger Zoltán. 
A díjat Nagy József veszi át.

A fõzõverseny helyezettjei: Benda István, Lencsés
Sándor és Dudás Lászlóné

Az év jó sportolója díjában részesült 
Õrsi Barbara                                       ifj. Szabó Sándor



Az Önkormányzat lapja XVI. évfolyam 6. szám Ára: 125,- Ft

SZENT ISTVÁN NAP 2007
Az idei augusztus 20-a egyik fõszereplõje és rendezõje az idõjárás volt. Mint sok más
településen, nálunk is jelentõsen befolyásolta az ünnepi program lebonyolítását.
A szépen gondozott Duna-parton kellemes idõben indult a nap. A bográcsokban
megkezdték a fõzést, egyre nõtt a nézelõdõ, beszélgetõ emberek száma. Egy lelkes
társaság reggelivel készült. Nagy sikert aratva, lángossal és sült hallal kínálta a
fõzõket, segítõket, nézelõdõket.
A kispályás focibajnokság két szépen kialakított füves pályán zajlott, hét csapat
részvételével. Az ingyenes kocsikázás, íjászat, arcfestés és kézmûves foglalkozások
nagy népszerûségnek örvendtek. 
Délre megfõttek az ízletes bográcsos ételek és a civil szervezetek, intézmények,
baráti társaságok jó hangulatban fogyasztották az ételeket, amelyeket a fõzõverseny
zsûrije is elbírált.
A délután homokvárépítõ versennyel indult, ahol tíz csapat nevezett, majd az
Önkéntes Tûzoltó Egyesület látványos bemutatójával folytatódott. Az íjászok bemu-
tatója, az Ifjúsági Fúvószenekar térzenéje és a Bojtorján együttes mûsora után meg
kellett szakítani a mûsort, mivel a rendezõséget tájékoztatta a Polgári Védelem, hogy
nagy vihar várható jégesõvel együtt. Sokan hazamentek, de sokan a sátrak alatt
várták ki a vihar végét. Miután a technika teljesen elázott, aggregátorról sikerült
megoldani a hangosítást és sor kerülhetett az ünnepi részre. Gál József ünnepi
beszéde után került sor az új kenyér megáldására, melyet Czár Iván katolikus
plébános, Kovács István református lelkész és Magyarnemegyérõl a soltiaknál
vendégeskedõ testvérgyülekezet lelkésze Szabó Attila is megáldott.
Ezt követõen kerültek átadásra a 2007. év Jó sportolója díjak és a versenyek emlék-
lapjai, kupái. 
Mivel az idõjárási elõrejelzés szerint még jelentõs vihar volt várható, a technika, a
színpad,  a nézõtér és a fellépõk egy része is átázott, a közönség jelentõs része haza-
ment, így a rendezõség a további programokat lefújta.
Akinek kedve volt maradni, a Dudás vendéglõben töltötte az est további részét.

Folytatás a 2. oldalon



Kiemelkedõ sportteljesítményéért kapott díjat Solt Város Önkor-
mányzatától,
- Molnár Gábor chen taiji oktató, aki majd 10 éve foglalkozik az
egyik legõsibb kínai harcmûvészeti stílussal, többszörös országos
bajnokunk, az idei évben Olaszországból két világbajnoki címmel tért
haza pusztakezes,- és fegyveres formagyakorlat kategóriában. Mivel 20-
án külföldön tartózkodott, a díj egy másik alkalommal kerül átadásra
részére.
- Solti FC csapata Megye elsõ osztályú bajnokságban elsõ helyezést ért
el, továbbá Magyar Kupa Bács-Kiskun megyei elsõ helyezettje és
Szuper Kupa gyõztes. A díjat Kerti István vette át a csapat nevében.

Az év jó sportolója: 
Ifj. Fodor Tamás, fontosabb sakk eredményei az elmúlt 1 évben:

2006-ban: korosztályos Rapid OB, Budapest: Magyar Bajnok (1. hely)
2007-ben:
- 20 éven aluli OB, Budapest: 2. hely
- 16 éven aluli OB, Miskolc: Magyar Bajnok 
- 16 éven aluli Csapat Világbajnokság, Szingapúr: (a magyar csapat elsõ
táblása) csapat VB 2. hely
Edzõ: Lukács Péter, nemzetközi nagymester

Ifj. Fodor Tamás részére Solt Város Önkormányzat Képviselõ-testülete
javaslatára augusztus 20. alkalmából pénteken (17-én) a Bács-Kiskun
Megyei Közgyûlés "Bács-Kiskun Megye Sport Díja"-t adományozta.

- Ifj. Szabó Sándor fontosabb judo eredményei az elmúlt 1 évben:

2006-ban: Diák B korosztály OB, Budapest: Magyar Bajnok a 38 kg-os 
Súlycsoportban

2007-ben:
- Diák A korosztály Diákolimpia, Miskolc: 2. hely  (-45 kg)
- Serdülõ korosztály Diákolimpia, Baja:      2. hely  (-44 kg)

Edzõ: Szabó Sándor, II. danos mester

- Szabó Sándor edzõ tárgyjutalmat kapott, mert az idei évben is
felkészítette a kiváló eredményt elért Judo csapatot.

- Õrsi Barbara 6x50 m-es gyorsváltóban nyert diákolimpiai bajnoksá-
got. Öt éves kora óta úszik, fõ úszásneme a gyorsúszás. Ötödikes kora
óta a Dunaújvárosi Vasvári Pál Általános Iskola tanulója, így tud a napi
két edzésen részt venni. Iskolájában 5. és 6. osztályban elnyerte a jó
tanuló, jó sportoló címet.
Edzõje: Kovács József

AUGUSZTUS 20-I VERSENYEREDMÉNYEK
Fõzõverseny:

Tizenöten neveztek a versenyre, õk a nevezéskor választás szerint egy
kóstoló vagy szûrõkanalat kaptak.
A zsûri külön sátorban értékelte a leadott ételeket, amelyek mellett zárt
borítékban szerepelt a fõzõ sorszáma. Ennek egyeztetése után derült ki,
hogy kiknek a fõztjét díjazta a zsûri, melynek elnöke Kovács János
alpolgármester úr volt, aki a színpadon értékelte a versenyt és a három
nyertest egy-egy szakácssapkával is "megkoronázta".
Eredmények:

1. Benda István - csülökpörköltje 
2. Lencsés Sándor - marhalábszár pörköltje
3. Dudás Lászlóné -pacalpörköltje

Homokvárépítõ  verseny:
I. Béres Andrea, Hoffmann Ferenc, Tóth
Szilvia, 

Tóth Gréta
II. Szabó Kriszta Tekla
III.  Székely Kálmán

Kispályás Foci Kupa: I. Petõfi-telep FC

Szent István Kupa teniszverseny:
I. Országh Jenõ, Mozol Péter
II. Õrsi Sándor, Kövesi János
III. Nagy József, Jáger Zoltán

Mini tenisz:
Lányok: Móricz Zsuzsanna 100p, Kövesi Kíra 84p, Kolompár
Krisztina 77p
Fiúk: Szondi Tamás 77p, Kálmán Renátó 71p, Kövesi Kristóf 64p

Solti               Hírlap
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RENDKÍVÜLI TESTÜLETI ÜLÉS - 2007. JÚLIUS 19.
A polgármester tájékoztatta a jelenlévõket, a
rendkívüli ülés összehívásának oka, hogy a
Képviselõ-testületnek döntenie kell a
közbeszerzési eljárást lezáró határozat
meghozataláról. A képviselõ-testület 2007.
április 5-i ülésén 56/2007. számú Képv. t.
határozatával úgy döntött, hogy pályázatot
nyújt be belterületi utak burkolat-
megerõsítési munkáinak elvégzéséhez
támogatás elnyerésére. Az utcák
kijelölésénél összefüggõ blokkokat kellett
kialakítani, így lehetett benyújtani a
pályázatot. Késõbb azokra az utcákra, ame-
lyek nem érnek össze, külön kellett
pályázni. Így öt pályázat került benyújtásra,
melybõl kettõt nyert meg az önkormányzat.
Az egyik pályázat a Hajnal utca, a másik
pedig a Nagy Lajos, Mátyás király, IV. Béla
utcákra vonatkozik. Az öt pályázatból kettõ
nyert, három pedig tartaléklistára került. Ez
nem azt jelenti, hogy ez a három pályázat
nem nyert, hanem azt, hogy késõbb ezeket
újra elõvehetik. Az önkormányzat a
közbeszerzési eljárás keretében 3 cégtõl kért
ajánlatot. Az eljárás eredményes volt.
Mindhárom cég benyújtotta ajánlatát, azon-
ban egyet érvényteleníteni kellett. Az
érvényes ajánlattevõk közül a SOLTÚT Kft.
tette a legelõnyösebb, a legalacsonyabb
összegû ajánlatot. Az ajánlati ár a Hajnal
utcára bruttó 8.661.120 Ft, a Nagy Lajos,
Mátyás király, IV. Béla utcákra bruttó
24.988.800 Ft. 
A közbeszerzés tárgya és mennyisége:
SOLT BELTERÜLETI HAJNAL, NAGY
L., MÁTYÁS KIR. ÉS IV. BÉLA UTCÁK
BURKOLATFELÚJÍTÁSA, BURKOLAT
PROFILMARÁS: 331 m3,
BURKOLATERÕSÍTÉS 2 RÉTEGBEN:
662 m3, KÖZMÛAKNÁK SZINTBE
EMELÉSE: 36 db
Az ellenszolgáltatás összege: 
Hajnal utca: nettó 7.217.600Ft, Áfa
1.443.520Ft, bruttó 8.661.120Ft
Nagy L., Mátyás kir. és IV Béla utcák: nettó
20.824.000Ft, Áfa 4.164.800Ft, bruttó
24.988.800Ft
A benyújtott ajánlatok száma: 3 db
Az érvényes ajánlatot tevõk neve, címe és
ajánlatuknak a bírálati szempont - az
összességében legelõnyösebb ajánlat
kiválasztása esetén annak részszempontjai -
szerinti tartalmi eleme, illetõleg elemei:
SOLTÚT Kft. 6320 Solt, Kecskeméti út 34.

Ajánlati ár: Hajnal u.
bruttó 8.661.120Ft

Nagy L., Mátyás kir. és IV. Béla utcák
bruttó 24.988.800Ft

VAKOND Kft. 6060 Tiszakécske Béke út
150.
Ajánlati ár: Hajnal u.
bruttó 9.664.920Ft

Nagy L., Mátyás kir. és IV. Béla
utcák bruttó 28.138.800Ft

Bírálati szempont: a legalacsonyabb összegû
ellenszolgáltatás
Eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlat-
tevõ neve, címe, az ellenszolgáltatás összege
és ajánlata kiválasztásának indokai:
SOLTÚT Kft. 6320 Solt, Kecskeméti út 34.

Kiválasztás indoka: a legalacsonyabb
összegû ellenszolgáltatás
A szerzõdéskötés tervezett idõpontja: 2007.
július 20.

Barta képviselõ kifogásolta a bizottság
munkáját, mert õ, mint képviselõ nem látja a

konkrét munkát, csak a végeredményt, amit
a bizottság elõterjeszt. Kinyilvánította, hogy
a képviselõ-testület rendkívüli ülését okafo-
gyottnak tekinti. A beérkezett pályázatokról
a Közbeszerzési Bíráló Bizottság dönt, és ez
a bizottság tesz javaslatot a képviselõ-
testületnek. A képviselõk nem láthatják a
beérkezett pályázatokat, csak a javaslat szer-
inti döntést kell meghozniuk. Mivel nem
ismeri a beérkezett pályázatok tartalmát,
tartózkodni kíván a szavazástól.
A polgármester elmondta, a bizottság tagjai
a testület által elfogadott közbeszerzési
szabályzat rendelkezéseinek megfelelõen a
Pénzügyi Bizottság elnöke (Nitsch József
képviselõ), a Környezetvédelmi és
Városrendezési Bizottság elnöke (Vasaji
Sándor képviselõ), a hivatal pénzügyi cso-
portvezetõje (Molnár Tiborné), és Szabó
Imre László közbeszerzési szakértõ.
Jogszabály írja elõ a bizottság létét és
munkáját. A közbeszerzési eljárások a
legszigorúbban szabályozottak közé tartoz-
nak. A Képviselõ-testület által létrehozott
bizottság feladata a döntés elõkészítése. A
bizottság tagjai a közbeszerzési eljárásban
jártas szakemberek. A bizottság törvénye-
sen, a jogszabályokat betartva folytatja le az
eljárást, a közbeszerzési eljárás lezárásához
pedig képviselõ-testületi határozatra van
szükség. Kérte a képviselõket, hogy a
bizottsági tagok munkáját fogadják el és
tartsák tiszteletben.

A polgármester tájékoztatta a jelenlévõket,
hogy a Kalocsai Tûzoltóság kihelyezett raja
már megkezdte mûködését Solton. 4 hivatá-
sos tûzoltó teljesít szolgálatot
településünkön. Kalocsához tartoznak,
onnan irányítják õket, oda is kell a bejelen-
téseket megtenni. A költségvonzata is
Kalocsáé, csak az itteni Tûzoltószertárban
felmerült költségek terhelik az önkor-
mányzatot. De a kivonulás Soltról történik,
tehát jelentõsen csökken az az idõ, ami alatt
a helyszínre érkeznek a tûzoltók.  

Kérdésre válaszolva elmondta, a csatorna
rákötéseknél ingatlanonként 3000 Ft-ot kell
fizetni az újonnan csatlakozóknak. Ez az
egyszeri díj nem a csatornaberuházás
járulékos költsége, hanem a Víz- és
Szennyvíztisztítómû rendeletben
meghatározott rákötési díja.

Németh József képviselõ kifogásolta, hogy a
tv felvételhez szánt mikrofonra az operatõr
felhívta a figyelmüket, hogy lehetõleg ne a
mikrofonon lapozzanak, mert belehallat-
szhat az élõ adásba. A  képviselõ szerint
ezzel megsértik a személyiségi jogait, mert
így belehallatszik az is, amit esetleg a
képviselõtársának súg, és nem szán az egész
testületnek. Iványi Béla, a HÍD TV
képviselõje tájékoztatta a képviselõket, ha
ez ennyire zavarja õket, akkor megoldható
az is, hogy csak a megszólaló képviselõ
hangját vágják be. 

Szintén Németh József kifogásolta a szemét-
szállítás rendszerét, hogy miért a jelenlegi
formában történik az ürítés és a fizetés.
Sokadszorra jött elõ ez a kérdés. A pol-
gármester felhívta a képviselõ figyelmét
arra, hogy amikor eldöntötték, hogy a
szemétszállítás milyen formában mûködjön
- az IZSÁK-KOM alakulásakor- még õ írta
alá a megegyezést, polgármesterként, akkor
lehetett volna ezen változtatni. Akkor a Kft-
ben résztvevõ önkormányzatok választották
ezt a formát. A testület egyébként november

hónapban felülvizsgálja a jelenlegi rendsz-
ert. Elhangzott, hogy a vonalkódos rendszer
sokkal jobb lenne. Ellenérvek is szólnak
mellette, mert a rendszer kiépítése bony-
olultabb, költségesebb, mint a most
meglévõ, és lakosságnak is lehetõsége lenne
arra, hogy kikerülje a fizetést, és a nehezen
kitakarított szemetes helyek újra megtel-
nének illegálisan lerakott hulladékkal. De
mindenképpen jelezni fogja az IZSÁK-
KOM tagjai felé ezt a javaslatot.

ÖNKORMÁNYZATI
HÍREK

A SOLTI ARANYKULCS
HEGYKÖZSÉG

TÁJÉKOZTATÓJA

ÕSZI LOMTALANÍTÁS

Tisztelt Lakosság!
Városunkban a szokásos évi lomta-
lanításra 2007. szeptember 15. napján
(szombat) kerül sor. A lim-lomot reggel
7.00 óráig kell az út szélén elhelyezni.
Az elszállítandó hulladékot úgy kell
kirakni a közterületre, hogy az a jármû és
gyalogosforgalmat ne akadályozza, a
zöldterületet és a növényzetet ne károsítsa,
illetve ne járjon baleset vagy károkozás
veszélyével.
Egy utcában csak egyszer mennek végig a
begyûjtõ jármûvek, tehát nem áll
módunkban a késõbb kihelyezett lim-lom
hulladékot elszállítani.

Mi minõsül lim-lomnak: a háztartások-
ban keletkezõ azon hulladék, amely a
használt gyûjtõedényzetben méretére,
nagyságára tekintettel nem helyezhetõ el.
Ilyenek például a háztartási berendezési és
felszerelési tárgyak, bútorok, háztartási
jellegû szemét bekötött nyakú zsákban,
stb.
Veszélyes hulladék és törmelék elszál-
lítására nincs lehetõség. (hûtõszekrény,
Tv, vegyszerek, illetve ezek szennyezett
csomagolóanyagai, fáradt olaj, stb.)
Kérem a lakosságot, hogy a megjelölt
idõpontban tegye ki a lomtalanításra szánt
tárgyait, mivel 2007. évben újabb lomta-
lanítási nap már nem lesz.

Veszélyes hulladék begyûjtése
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy ház-
tartási elektromos hulladékot (rádió,
televízió, mosógép, vasaló, porszívó, hûtõ,
videó, számítógép...)
2007. szeptember 15-én a Polgármesteri
Hivatal udvarában 8.00- 12.00 óráig
gyûjtjük és szállítjuk el.
Az elszállítás díjtalan.
Bõvebb felvilágosítás: Városüzemeltetési
Intézménynél, Béke tér 2. T:486-658

***********

Tisztelt Solti Lakosok!

Tájékoztatom Önöket, hogy Solt Város
Önkormányzata Európai Uniós támogatás-
sal 2007. július 30-án megkezdte új
Internet-hálózat kiépítését a település bel-
területén.
A gerinchálózat Dunaegyháza felõl
közelíti meg a várost, a Katona J. utcán át
a Polgármesteri hivatalig húzódik. A
hálózat a DÉMÁSZ villanyhálózatán épül
meg, közvetlenül a 380 V-os vil-
lanyvezeték alatt fog elhelyezkedni, így
megközelítése életveszélyes.
A hálózat speciális optikai és koax
kábelekbõl áll, melyek más felhasználásra
alkalmatlanok.
A szélessávú Internet hálózat várhatóan
szeptember 30-ig teljesen kiépül.
Kérjük tisztelt lakosok türelmét és
megértését!

Gál József
Solt város polgármestere

Hegyközségünkhöz egyre többen fordulnak
olyan ügyben, hogy a kivágott szõlõk helyére a
tulajdonosok akácerdõt telepítenek. Ez a szom-
szédos szõlõtulajdonosoknak olyan kárt okoz,
hogy a fák növekedése beárnyékolja a szõlõül-
tetvényt, és a szõlõ fény hiányában nem fejlõdik.
Az erdõtelepítést törvény szabályozza. Erdõt
telepíteni csak az Erdõfelügyelõség engedélyév-
el  lehet, az engedély nélküli telepítést a felü-
gyelõség kivágattatja. Utólagosan is lehet kérni a
telepített erdõre engedélyt, de azt természetesen
akkor engedélyezik, ha a telepítés a törvényi
feltételeknek megfelel. Amennyiben a telepítés
szõlõterületek közelében történik, a Hegyközség
hozzájárulása nélkül a felügyelõség nem ad ki
engedélyt.

Lassan közeleg a szüret is, nagyon kevesen jön-
nek be a Hegyközségi Irodába szõlõ származási
igazolást kérni! A törvény elõírja, hogy minden
szõlõtermelõnek szõlõ származási igazolással
kell  rendelkeznie, akkor is, ha eladja a szõlõt,
akkor is, ha feldolgozza bornak saját fogyasztás-
ra. Ez az igazolás minden évben a termésrõl csak
november 30-ig adható ki. Amennyiben a VPOP
ellenõrzést tart a pincékben, az ott található bor
eredetét csak ezzel lehet igazolni, ha nincs ilyen
okmány, bírságot szabnak ki. Ha 30 liter bornál
több bort szállítunk az autóban, akkor
ellenõrzéskor szintén a szõlõ származási iga-
zolással tudjuk bizonyítani az eredetét, hogy
mentesüljünk a büntetés alól. Ha 10 hektóliter
fölötti mennyiségû bort készítünk, akkor errõl
bor származási igazolást kell kérnünk a
Hegyközségi Irodából, de ez csak akkor adható
ki, ha már rendelkezünk szõlõ származási iga-
zolással. Ez a készítést követõ év március 31-ig
adható ki.
Kérjük azon szõlõtulajdonosokat, akik eladják
területüket, vagy vásárolnak szõlõültetvényt, az
eladást vagy vételt követõ 30 napon belül
jelentsék be a Hegyközségi Irodába, hogy az
adatbázisunkat pontosabbá tudjuk tenni és hogy
Önök elkerüljék az ezzel járó késõbbi
kellemetlenséget.
A törvény elõírja, hogy minden szõlõtulajdonos,
aki 500 négyzetméter feletti tulajdonnal ren-
delkezik, kötelezõen a Hegyközség tagjává
válik. Ennek következménye, hogy évente
hegyközségi járulék fizetésére kötelezett, ami
jelenleg 0.40 fillér négyzetméterenként. Az
eddigi tapasztalatok alapján a tagok csak több-
szöri felszólításra jönnek be és fizetik be ezt az
összeget. Ez az összeg sok esetben olyan kevés,
hogy többe kerül a levelezés, mint a befizetendõ
összeg. 
Ezért kérjük a tagokat, hogy segítsenek a
törvényi elõírásokat betartani azzal, hogy bejön-
nek a járulékot befizetni. Ez a járulék is adók
módjára behajtható.
Az elhagyott vagy gondozatlan szõlõk tulaj-
donosai is büntetésre számíthatnak, amennyiben
nem végzik el a gyomtalanítást. A földhivatal
minden évben ellenõrzést tart és lejelenti a gon-
dozatlan, gyomos területeket. A lejelentés
alapján a tulajdonosoknak, vagy ha nem azonos
a használóval, a terület használójának bírságot
szab ki, ezen felül kötelezi a gyommentesítés
határidõre való teljesítését, ha ez ismételten
elmarad, a törvény újabb bírság kiszabását teszi
lehetõvé.

Nagy Ernõné
EB. elnök

HIRDESSEN A SOLTI
HÍRLAPBAN!

HÍVJA A 
20/915-8021 telefonszámot!
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rendezvényre
Idõpont: 2007. szeptember 18. (kedd)
Helyszín: 

Vécsey Károly Mûvelõdési Ház 
Solt, Aranykulcs tér 7.

A fórum programja:

13.30 - 14.00 Regisztráció, írásos dokumentumok 
kiosztása

14.00 - 14.05 Megnyitó - Elõadó: Szûcs György
14.05 - 14.20 Kiliti István IPOSZ Országos

Elnökségi tag tájékoztatója a megyei
helyzetrõl

14.20 - 14.35  Bányai Gábor Bács-Kiskun Megyei
közgyûlés elnökének tájékoztatója

14.35 - 14.50 Gál József polgármester 
tájékoztatója

14.50 - 15.05 A szolgáltató ipartestületek
lehetõségei és feladatai az IPOSZ 
2007-2011-ig szóló programja 
alapján - Elõadó: Szûcs György

15.05 - 16.45 Hozzászólások, kérdések;
Válaszok (IPOSZ alelnökök, IPOSZ
igazgatók, meghívott vendégek)

16.45 - 17.00  Fórum összefoglalása, értékelése -
Szûcs György

A fórum további meghívottjai:
A Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és
Iparkamara elnöke * A Bács-Kiskun megyei
Vállakozásfejlesztési Alapítvány elnöke, vagy
Ügyvezetõje * A Dél-alföldi Regionális Munkaügyi
Központ igazgatója * A Dél-alföldi Munkavédelmi
Felügyelõség igazgatója * A Dél-alföldi Regionális
Képzési Tanácsba delegált IPOSZ képviselõ * 
A fórum levezetõ elnöke Szûcs György IPOSZ
elnök

Az Ipartestületek Országos Szövetsége 2007
tavaszán, készülve a 2007-2011-ig tartó
középtávú program kialakítására a 7 régióban
konferenciát tartott.
Központi kérdésként szerepelt, hogy a szolgál-
tató ipartestületek hogyan tudnak hozzájárulni
a régiók gazdasági fejlesztéséhez. A konferen-
ciákon rendkívül sokféle probléma vetõdött
föl, melyek egy része mind a 7 régióban gon-
dot jelent (a fekete munka egyre nagyobb
térhódítása, a családi, a mikro-, a kis-, és
középvállalkozásokat érintõ túlzott admin-
isztráció, ezt a vállalkozói kört érintõ pályáza-
tok hiánya). Szintén megoldásra váró problé-
ma a szakmunkás képzés színvonalának
emelése, mivel egyre inkább hiányzik a
munkaerõpiacokon a jól képzett szakember. A
munkanélküliségen lehetne segíteni, ha az
átképzések a gazdasági szféra igényeinek
megfelelõen történnének. Ugyanakkor
régiónként, de azon belül megyénként is eltérõ
problémákat jeleztek tagjaink. Ezek között
elsõ helyen szerepelt az a súlyos gond, ellent-
mondás, hogy a hatóságok rendkívül erélyesen
lépnek fel a legális vállalkozásokkal szemben,
míg az illegális vállalkozásokat nem
ellenõrzik, arra hivatkozva, hogy ezen vál-
lalkozások átfogó ellenõrzését megalapozó
jogszabályok hiányoznak.
Az Ipartestületek Országos Szövetsége tagsz-
ervezeteinek és tagvállakozóinak meg-
gyõzõdése az, hogy az elkövetkezõ idõszakban
a hazai gazdaságban jelentõs szerepet betöltõ
családi, mikró- és kisvállalkozások
nagymértékben részt tudnának venni a
térségek gazdasági fejlõdésében, ha napi kapc-
solat alakulna ki szervezeteink és a térségi
állami, önkormányzati szervekkel abból a cél-
ból, hogy a rendelkezésre álló gazdaságfe-
jlesztõ és társadalmi megújulást segítõ forrá-
sok a lehetõ leghatékonyabban kerüljenek fel-
használásra.
Mint ahogy a rendezvény elnevezése is jelzi, a
fórumra nem csak az IPOSZ tisztségviselõit,
az ipartestület tagjait hívjuk meg. Nyitott ren-
dezvény révén szívesen látunk minden vál-
lalkozót, akik véleményükkel segíteni tudnak a 
kialakult helyzet megváltoztatásában, és részt
vennének a fejlesztési tervek 
sikeres megvalósításában.

Nagy Ernõné Solti Ipartestület elnöke 

Augusztus 18-án, a Nemzeti Rovásíró
Versenyen öt fõs csapattal vettünk részt
Szegeden. Városunkat - a képen jobbról
balra - Fodor Emese, Szabó Éva, Szondi
Eszter Matild, Molnár Gábor és Balázs
Kinga képviselték.

Nagyon szép eredményeket értek el, hiszen
Szondi Eszter Matild elsõ, Molnár Gábor
pedig harmadik, Fodor Emese hetedik
helyezett lett a 14-16 évesek csoportjában.
Gábor a botrarovásban is indult és ott
második helyezést ért el. Szabó Éva
második lett a 11-13 évesek csoportjában,
míg ugyanitt Balázs Kinga a hatodik helyet
érdemelte ki.
Ezekkel a szép egyéni teljesítményekkel az
összesítésben a Solti Rovók csapata a
második helyezést érte el.
Ezúton is gratulálok a csapat tagjainak. 
Köszönjük a Solti ATEV-nak, hogy most is
elszállított bennünket a verseny
helyszínére!

Szondi Miklós 
rovásoktató

Szeretnék köszönetet mondani a solti
Vécseys diákok táborvezetõjének, Orbánné
Anikónak és az õt körülvevõ tanítóknak és
tanároknak, valamint a tábor szervezésében,
és lebonyolításában résztvevõ szülõknek.
Ez a lelkes csapat csodálatos és élmények-
ben gazdag 10 napot biztosított a festõi
környezetû Nagyvisnyón a táborozó
diákoknak. Kívánom a jövõbeli folytatást,
mert ezt minden gyereknek ki kell próbálni.

Persóczki Zoltánné
szülõ

Az úr 2007. esztendejének tavaszán  a
Vének Tanácsa felkerekedett, hogy új
hazát keressen a kissolti gyerekek
maroknyi csapatának, ahol hét napig
tartózkodhatnának pihenés és kikapc-
solódás céljából. 
A Zselic lankás löszhalmait megpillantván
elhatározták, hogy ezen hely megfelelõ
lesz egy rövid ideig tartó letelepedésre. 
Sarlós Boldogasszony havának 21. napján
útnak indult a nép apraja-nagyja és
elfoglalták Patca lakatlan várát. 
Ott tartózkodásuk idejére a Vének Tanácsa
kinevezte az uralkodót I. Solt-Zselici
Árpádot és uralkodónõt I. Solt-Patcai
Juditot, akiket a jelenlévõk királyukként
tiszteltek és a hozott törvényeket
igyekeztek betartani. 

A törvények között szerepelt:
1.   az udvari rendtartás (házirend),
2.  az alattvalók önként vállalt és
törvénybe iktatott funkciói: hopp-
mester, tûzmester, kikiáltó, felcser,
javasasszony, szakácsok, krónikások,
lovagok, udvarhölgyek, apródok. 
3.   a birodalom megismerése (kirán-
dulások, túrák): 
* Szennára gyalogosan, ahol a szabadtéri
múzeumfalut láthattuk,
* Kaposvárott megtekintettük a Rippl
Rónai Múzeum kiállítását, egy
ásványmúzeumot:  dr. Benkõ Géza 4000
db-os magángyûjteményét vehettük
szemügyre és egy terráriumot, ahol
egzotikus hüllõkkel nézhettünk
farkasszemet. 
* Pécsen városnézés, de elõtte a ter-
mészettudományos kiállításon rovarok és
a lombos erdõk életközösségének látványa
nyûgözte le  kíváncsiskodó természetün-
ket.
* Magyaregregyen Máré várához zarán-
dokoltunk.
* Nem maradhatott ki Balatonszárszó, itt  -
bár nehezen - megleltük a József Attila
Emlékmúzeumot, utána jólesõen
hûsöltünk a Balaton vizében, ahol várat-
lanul viharjelzést észleltünk és gyorsan
szedni kellett sátorfánkat, hogy megelõz-
zük a vihar érkezését. Útközben visszafelé
kaptuk az örömteli hírt: elõzõ
táborvezetõnk - Edit - világra hozta Zsófit.
Nagy örömujjongással fogadtuk e hírt. 
4.  A további törvények szabályozták a
birodalom védelmét (õrség,
számháború),
5. Az udvari vigasságokat (új alattvalók
avatása, ki mit tud?, karnevál), 
6.  élelmezési- beszerzési feladatokat,  
7.  tûzõrzést,
8. egészség- és környezetvédelmet. 
Bizony akadt dolguk a felcsereknek, mert
valami titkos kór támadta az alattvalók
fülét és ez nem csupán e kényes érzékszerv
fájdalmával járt, hanem kísérte ezt enyhe
láz és hõemelkedés is. 

A mesélõ stílustól kicsit elkanyarodván,
fiskális szemlélettel is összefoglalom a
történteket. 40 kissolti gyerek utazott a
patcai táborba, akik személyenként
14.000,-Ft részvételi díjat fizettek. Ez az
összeg a szállás és utazási költségeket
tudta fedezni. Az élelmezést és a belépõ
díjakat (amelyek évrõl évre egyre borsos-
abbak) adományokból tudtuk fedezni. Ami

azt jelenti, hogy ez a nyaralás nem való-
sulhatott volna meg, ha a Kis-Solti
Gyermekekért Alapítvány 100.000 Ft-
tal nem járult volna hozzá. Továbbá azon
magánszemélyek és vállalkozók nélkül
sem, akik jólelkûen és nem elutasítóan
fogadva a kérésünket, támogatták
gyerekeink nyaralását. 
S most következzen nagy tisztelettel és
köszönettel azok neve, kikhez nem fordul-
tunk hiába és önzetlenül segítettek: Váczi
István és Váczi Istvánné, Török Imre,
Vasaji Sándor, Friss Kft (Zsóka), Szabó
Károly, Csepregi Lajos, Barta Ferenc,
Vajda Józsefné, Budai Mihály,
Nyámádi István és Nyámádi Istvánné,
Zsidó Lászlóné, Horváth László, Ódor
Edina, Lami bolt, Kajári Bt. Paks. 

Tisztelettel megköszönöm a felnõtt
segítõk: Markóné Paréj Ágnes, Szabó
Mihályné, Süveges Ildikó, Joó Józsefné,
Szondi Tamásné, Szondi Tamás, Joó
Judit és Szilágyi Árpád önzetlen,
felelõsségteljes munkáját és jelenlétét,
amellyel lehetõvé tették, hogy iskolánk
tanulóinak maradandó pozitív élményeket
nyújtó nyaralásban legyen része.

S most következzen az uralkodópár utolsó,
2007. július 26-án hozott törvényének
hiteles másolata:
"Mi, I. Solt-Zselici Árpád és I. Solt-Patcai
Judit szomorú szívvel tudatjuk veletek,
hogy meghoztuk utolsó törvényünket,
mely szerint holnap reggel, amint a Nap a
dombok mögül elõbújik, kis csapatunk
szekérre pakolja holmiját és tovább áll.
Elrendeljük ezennel, hogy amíg a Föld
egyszer körülkerüli a Napot, addig minden
alattvaló térjen vissza õsi hajlékába. Ott
meghúzódva, dolgait és feladatait bec-
sülettel végezze és figyelje a jelet.
Kikeletkor, amikor az elsõ rügyek kipat-
tannak, követeink újra körbejárnak és
ismét gyülekezõre hívnak titeket. 
Mindannyiótokat várunk, hogy jövõre
ismét együtt hódíthassunk új birodalmat."

Holkó Erzsébet
táborvezetõ 

A SOLT-ZSELIC-PATCAI BIRODALOM 7 NAPJA
avagy: rendhagyó tudósítás a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Óvoda nyári

táborozásáról...

SOLTI SIKER SZEGEDEN

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

HÜSÍTÕ NYÁRI
ÁRAKKAL VÁRJUK!
HÛTÕKOCSI IS BÉRELHETÕ!

ZÖLDKÁRTYA
(benzin és diesel)

MÛSZAKI VIZSGÁRA
felkészítés rövid határidõvel!

Solt, Árnyas u. 34.
06-30)62-10-731

Szel lák

Szerviz

MEGHÍVÓ
Solt - Révbérpusztán a

Lovascentrumban 
2007. szeptember 2-án 10 órától

MAGYAR KUTYAFAJTÁK
ORSZÁGOS CAC 
kiállítására kerül sor.

Minden érdeklõdõt
szeretettel vár a 

rendezõség.
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VÁRJUK ÍRÁSAIKAT, HIRDETÉSEIKET. 
Szerkesztõségi anyagok, hirdetések leadásának helye: 

Solt, Liget utca 5. (Posta melletti kis köz)

Telefon: 20/915-8021; e-mail: hirlap@solt.hu

Idén augusztus 3-4-5-én, már 12. alkalom-
mal rendezték meg Apostagon a Ladik fesz-
tivált.
A nagy múltú országos rendezvény, az apos-
tagi Ladik Ifjúsági Egyesület szervezésének
köszönhetõ, de néhány éve, már több solti
keresztény is kiveszi a részét a lebonyolítás
fáradságos munkájából. 
A fesztivál pénteken szentmisével kezdõdött
és a késõ délutáni órákban megkezdõdtek a
keresztény könnyûzene legjobbjainak kon-
certjei, az Ákos kertben felállított színpadon.
Az éjszakára tervezett Duna parti program,
az "Apostolok útja", sajnos az esõ miatt
elmaradt, de a közösségi házban mûködõ
Teaház és Táncház rendkívül jó és kultúrált
szórakozási lehetõséggel kárpótolta az
érdeklõdõket.
A találkozó másnapján, szombaton, a
Faluház (zsinagóga) adott otthont két igazi
szellemi és kulturális csemegének. Az elsõ
Dr. Bábel Balázs Kalocsa-Kecskeméti érsek
atya elõadása volt. Õ a fiatalság különbözõ
problémáiról beszélt, visszatekintve a múlt-
ba, kielemezve a jelen helyzetet és elõremu-
tatva a jövõbe. Összegezve megál-
lapíthatjuk, hogy minden problémánkra az
õszinte megtérés, a kereszténység, az erkölc-
sös keresztény élet lehet csak a valódi
megoldás! Az elõadást követõen kérdéseket
lehetett feltenni az érsek atyának, aki a tõle
megszokott alapossággal, de nemegyszer
humorral is átszõve válaszolt.
Ezután Varga Miklós következett, aki
beszélt az Õ sajátosan megélt Isten hitérõl,
családjáról és tanúságot tett a mély nemzeti
öntudatáról, magyarságáról. Azt is elmond-
ta, hogy Magyarország sorsa és reménye a
vidéki emberek kezében van és igazi
öntudatos összefogással jobb irányba
fordítható a politikai helyzet! A kiváló
elõadómûvész több közismert dalt adott elõ
az István a király címû rockoperából,
valamint elénekelt néhány olyan mûvet,
melyek valóban a hitet és hazaszeretetet
tükrözik.
Eközben az Ákos kertben javában zajlott a
bogrács-party, az itt készült ételekhez ked-
vezõ áron megvásárolt ebédjegyekkel
lehetett hozzájutni. Étkezés közben pedig
"Jó ebédhez szól a püspök" elnevezésû pro-
gram keretében Beer Miklós Váci püspök és
Bábel Balázs érsek atya szellemes anek-
dotáit, velõs gondolatait hallgathattuk, akik
még egy görögdinnyét is szétosztottak a
tömegesen jelenlévõ kisgyermekek között.

Délután több szórakoztató program
zajlott, ezek közül kiemelném a vizifocit,
az élõ kívánságmûsort és a kipárnázott
öltözékben végrehajtott szumó birkózást.
Késõbb megkezdõdtek a kiváló kon-
certek is. A rendezvény alatt elsõ ízben
mûködõ "Ladik-bolt" a solti Komjáthy
Dóri és édesanyja jóvoltából zsákbamac-
skát és más kedves kézzel készített
ajándéktárgyat kínált. Este ismét volt
Teaház, de volt reneszánsz est is. A pro-
gramok színesítésében alaposan kivették
a részüket a Szalézi közösség tagjai is.
Vasárnap a történelmi egyházak isten-

tiszteleteivel és érseki szentmisével zárult a
csodálatos találkozó. Kívánom mindenk-
inek, hogy az a Krisztusi szeretet töltse be
életét, amely ezt a fesztivált jellemezte!

Ifj. Fazekas László

Manapság szinte nincs olyan település,
amelynek ne lenne külföldi testvérkapcso-
lata. Igaz ez Soltra is. De nemcsak
települési szinten léteznek és mûködnek
ezek az ismeretségek és látogatások,
hanem például gyülekezetek között is. Így
él a Solti Református Egyházközség és a
Magyarnemegyei Református
Egyházközség között is a testvériség.
Elõször a nagytiszteletû urak kölcsönös
látogatásaival és szolgálataival indult,
majd idén májusban egy 13 fõbõl álló
gyülekezeti küldöttség töltött néhány
napot Erdélyben, ahol hivatalosan is
megtörtént a testvérré fogadás.
Elsõ nagy közös alkalmunk itt
Magyarországon volt júniusban, ahol a
nyári táborban együtt voltak solti és a
magyarnemegyei gyerekek és fiatalok.
Most az Államalapítás ünnepére egy 26
fõs csoport látogatott el Soltra. Az eddig
tudott és hallott testvérkapcsolat most lett
kézzelfogható és megélt a solti reformátu-
sok számára is, hisz a gyülekezeti tagok és
családok fogadták be otthonaikba az
érkezõket. Velük töltötték az egész
hétvégét. Vasárnap a gyülekezeten belül
istentiszteleten és szeretetvendégségen,
valamint közös ebéd és vacsora alkalmával
ünnepeltünk. Hétfõn, augusztus 20-án
vendégek és vendéglátók együtt voltak a
Duna-parton, az Önkormányzat által
szervezett rendezvényen. A
kenyéráldáskor Kovács István és Szabó
Attila nagytiszteletû úr is szolgált. Jó volt
látni, ahogy egy családként lehettünk
együtt, hogy minél többet szerettek volna
látni és megismerni Soltból, az itt élõkrõl.
A helyiek pedig boldogan kalauzolták õket
szerte a városban és a környéken. Kedden
reggel hosszú búcsúzás után indultak haza.
Mindannyian nagy szeretettel hívtak és
várnak bennünket az otthonaikba.
Terveink szerint az õsz folyamán a
lelkészek látogatnak el ismét kölcsönösen
egy-egy vendégszolgálatra és jövõ év
tavaszán egy gyülekezeti csoporttal vis-
zonozzuk az õ mostani látogatásukat.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani
mindazoknak, akik akár vendéglátás,
vendégfogadás, akár más formában
segítettek abban, hogy vendégeink itthon

érezhessék magukat.

A fénykép az ünnepi istentisztelet után
készült a református templomban.

Szûcsné Vargacz Anikó 
beosztott lelkész

FIGYELEM
2007. szeptember 1-tõl 
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Dr. Horváth Mária ügyvédnél 
6320 Solt, Posta utca 3. szám alatt.

Tel.: 78/486-060, 06-30/415-1730
*******

Ugyanitt ingatlanközvetítés, 
teljes körû ingatlan ügyintézés.

Szeretettel köszöntök minden olvasót. Ifj.
Hoffmann Ferenc vagyok, 18 éves solti
lakos, aki a cserkészet Solton történõ mega-
lapításával próbálkozik. Már többen is
jelezték, hogy ne csak a Helyi Tükörbe,
hanem ide a Solti Hírlapba is írjak a
cserkészetrõl, ezért jelenik meg ez a
cikkem. Solton tavaly õsszel kezdõdött el a
cserkészet normális keretek között. De
valójában mi is a cserkészet? Hát, ha egysz-
erûen szeretnék fogalmazni, akkor azt mon-
danám, hogy az a mozgalom melynek
mintájára az úttörõség is alakult, annyi
különbséggel, hogy a hitet elhagyták, sõt
hátrány volt, ha valaki hívõ volt, valamint a
párt irányította a mozgalmat. Itt meg kell
jegyezni, hogy óriási tévhit az, hogy a
cserkészet az úttörõségbõl alakult. Ez pont
fordítva van, hisz a cserkészet 1907-tõl van,
ezért idén 100 éves. Azonban ez nem ilyen
egyszerû, sokkal többrõl van szó.                 

A cserkészet lényegét megvilágíthatjuk
a Cserkész Világszervezet által elfogadott
meghatározással: "A cserkészet önkéntes,
politikamentes, vallásos, mindenki számára
nyitott, származásra, emberfajra, és
felekezetre való tekintet nélküli ifjúságn-
evelõ szervezet."

Célja: A fiatalok támogatása abban,
hogy kibontakoztathassák a teljes fizikai,
szociális és lelki adottságait, úgy, mint
egyének,  mint felelõs állampolgárok és
mint a helyi, nemzeti és nemzetközi
közösségek tagjai.

Alapelvei:
1. Isten iránti kötelesség, a saját hite szerin-
ti elmélyült vallásgyakorlat.
2. Kötelesség mások iránt, az embertársak
önzetlen szolgálata.
3. Kötelesség önmagával szemben, saját
jellemének, saját testi, és lelki adottsá-
gainak fejlesztése.
E háromirányú, mégis összefüggõ köte-
lesség teljesítésére a cserkészek az egész
világon fogadalmat tesznek. Ezt önként
teszik és teljesítésükre minden erejükkel
törekednek. A cserkésztörvények és a
fogadalom az egész világon azonosul, a
cserkészet mégis más minden nép fiai és
lányai között. Mindenütt figyelembe veszik
az adott nép jellemzõit, tulajdonságait,
karaktereket, sajátos nemzeti kultúráját,
történelmet, társadalmi és gazdasági vis-
zonyait. Ezek alapján minden országban az
eredeti célkitûzésekhez hozzácsatolják a
nép speciális problémáinak szolgálatát, a
népi kultúra ápolását és fejlesztését. Ezt
tette és teszi a magyar cserkészet is, hogy
jobban szolgálhassa a magyar népet, mely-
bõl vétetett.

A cserkészet egy olyan mozgalom ahol
a gyermek vidáman, játszva, barátok közt,
egy családias légkörben sajátítja el a ter-
mészetjárást, a barkácsolást, a táborozást, a
közösségi létet, a természet megóvását,
tájékozódást, hagyományõrzést és ezeknek
minden rejtelmeit. A cselekedve tanulás
módszerével, a gyakorlatban szerzik meg
és hasznosítják a megszerezhetõ
ismereteket, korosztályuknak és érdek-
lõdésüknek megfelelõen. Így válhatnak az
életben is ügyes, magukat föltaláló, saját
lábukon is megálló és a szükséges önbiza-
lommal rendelkezõ, boldog emberekké.
Gróf Teleki Pál, Magyarország egykori
miniszterelnöke, az ország fõcserkésze,
röviden így fogalmazta meg a cserkészet
célját: "Emberebb ember, magyarabb mag-
yar." Bõvebben: lelki, szellemi és fizikai
téren egyaránt hatni az egyénre, hogy
jellemes, értékes, egészséges emberré vál-
hasson, s mint ilyen, bármely közösség;
iskola, munkahely, család, hasznos tagjaivá
lehessen. Elõsegíteni kívánja, hogy a fiat-
alok jellemes egyéniségként a helyi
közösségnek, a nemzetnek és az
emberiségnek értékes és hasznos tagjai
legyenek. A cserkészet arra neveli a fiat-
alokat, hogy mûvészei legyenek életük
tökéletesítésének, ösztönözve a személy és
a közösségek kibontakozását. Fontos célja
a magyar nép kultúrájának és történelmi
hagyományainak ápolása. 
Remélem, tudtam egy kis betekintést adni a
kedves olvasóknak a cserkészetrõl. Idén
elmarad a toborzás csapatépítés miatt, így
majd csak jövõ szeptemberben lehet jelen-
tkezni, de addig még írok cikket.
Addig is jó egészséget és minden jót
kívánok a kedves Olvasóknak.

Ifj. Hoffmann Ferenc

REFORMÁTUS ÉLET
Közös ünnep magyar

testvéreinkkel

LADIK FESZTIVÁL
2007

MI A CSERKÉSZET?

§ §

TÁJÉKOZTATÁS 
a kalocsai kerületben ügyeletben résztvevõ 

magánállatorvosokról.
Mûködési körzet: 

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

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

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

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

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

ÚJ ORVOSI ÜGYELETI
TELEFONSZÁM

78/564-219



NYÁR A SOLTI PETÕFI NYUGDÍJAS EGYESÜLETBEN A KISSOLTI NYUGDÍJAS EGYESÜLET NYÁRI HÓNAPJAI
A nap ezerszámra süt, csábít a nyár,

De akkor hova tennéd az ezer unokát,
az is ad annyit, mint egy langy meleg
medence, melyben többen fürdenek.

Jó is a nyár, hoz sok szép napot,
Kirándulást és fürdést nagyot. 

Várnak a hegyek és hûs folyók,
Vastag pénztárca lenne bíz a jó.

Nyár, meleg csábítanak hûs vizek,
De nem enged a nyugdíj rendelet. 

Pénz az kevés, van paragrafus,
Te pedig ezzel a nyár elõl fuss!
Azért az eljövõ szép hónapok,

Hozzanak neked is sok jó napot!
Örüljenek veled a cserfes unokák,
Van egy kis idõd? A klubod is vár,

Mert mennek õk is, Majsára el,
Cserkeszõlõn a csoport szerepel. 
Fehér asztal, jókedvû nótaszó,

A kedved máris kicsattanó.
Nem érzed most a fájó derekad,
Ropod a táncot, hisz fiatal vagy.

Betegnek tudod kedves jó komám,
Elég lesz egy õszi délután.

Addig meg élvezd, s nevess,
Jó a nyár, bár eljõ a teled.

Élvezd a napot, társaságodat,
S újra húsznak érzed magadat.

Csapj be mindent, s légy vidám,
Nyugdíjas vagy, s tiéd a nyár.

Írta: Mátyus Imre

Mennyire igaz ez a vers, hogy még miénk a nyár.
Így voltunk mi is, amikor július 23-án
autóbusznyian Soltról, Izsákról, Kiskõrösrõl,
Kiskunfélegyházáról elindultunk hatnapos
barangolásra Kárpátaljára, Ukrajnába. Szerencsénk
is volt, mert az idõ velünk jött, ugyanis mikor
kiszálltunk a légkondicionált buszból, ragyogott
ránk a meleg napsugár és végig követte utunkat.
Kenderesen kiszállva, megtekintettük Horthy
Miklós kastélyát és temetkezési helyét. Debrecenbe
érve várt bennünket a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Nyugdíjas Szövetség elnöke, és õ kalauzolt
bennünket, másnap meg a felesége. Itt megtekintet-
tük a nagytemplomot, majd Nyíregyházára mentünk
és a délutánt a Sós-tó partján a parkban sétálva
töltöttük. Este diákszálláson hajtottuk fáradt fejün-
ket álomra.
Reggel templomok nézése, Nyírbátor, Máriapolcs
zarándokhelyet tekintettük meg a Könnyezõ
Madonnával, Bereg megtekintése (Tákos - Csaroda
- Vaja - Tarpa - Turistvándi - Szatmárcseke).
Gyönyörködve néztük a szép beregi keresztszemes
kézimunkákat.

25-én reggel
h a t á r á t l é p é s s e l
megkezdtük Ukrajna
m a g y a r
n e v e z e t e s s é g e i t
megtekinteni. A
határon várt bennün-

ket egy
k e d v e s
fiatalember,
aki három
n a p o n
k e r e s z t ü l
volt az ide-
g e n -
veze tõnk ,
aki nem csak a valóságot mondta és mutatta meg, de
elmondta az odavaló legendákat, mondákat is.
Mindannyian érdeklõdve figyeltük, hallgattuk õt. 
Beregszász, Munkács, Ungvár nevezetességeit
megnéztük. Kirándultunk Tisza szülõhelyére, Rahó,
Técsõ, Aknaszlatina. Voltunk a szojvai emlék-
mûnél, a Huszti várromoknál, gyönyörködtünk a

kilátásban. Felejthetetlenek a hegyek, a mi sík-
sághoz szokott szemünknek.
Felmentünk a Vereckei-hágóhoz, ahol a félbehagy-
ott emlékmûnél elénekeltük a Himnuszt, szét-
néztünk a gyönyörû tájon, ahol õseink bejöttek
hazánkba, mondván, ez lesz a mi hazánk.
Mezõváriban a Borzsa-patak vagy folyó partján
magyar családoknál volt a szállásunk, mindent
megtettek, hogy jól érezzük magunkat. 
Akik jelen voltunk, sok élménnyel gazdagodva
tértünk haza, és úgy búcsúztunk a tájtól, hogy vis-
zontlátásra.
Alig pihentük ki az ukrajnai kirándulás fáradalmait,
augusztus 8-án már Pálmonostorára mentünk fõzõ-
versenyre, 30 fõvel. A húst Gyetvai Imre képviselõ
úrtól kaptuk, a krumplit Vitek Gyulánétól ajándék-
ba. Miskolczi Gyula fõzte meg, és a versenyen a
pörkölt kategóriában elsõ helyezést ért el. Nem
hiába díjazta a zsûri elsõnek, mi is megállapítottuk,
hogy nagyon finom. A tánccsoportunk is nagy sik-
errel szerepelt. Mindenkinek nagyon köszönjük.
Ugyanakkor Németh István képviselõ úrnak is
megköszönjük a támogatását, aki tiszteletdíját utal-
ta számlánkra. Ezzel lehetõvé tette, hogy táncosaink
új táncához beszerezhessük az új ruhákat. 
Klubtagjaink közül 12-en Cserkeszõlõn üdülünk
kedvezményesen az "Életet az éveknek" jóvoltából,
már nyolcadik éve.
Ezzel vége is a nyárnak, a kánikulának. Szép volt, jó
volt, örültünk az élményekben gazdag hónapoknak.

A beszámolót írta: 
Szabó Jánosné az Egyesület elnöke.

Egyesületünk tagságát az idei nyár rekkenõ hõsége
sem tartotta vissza a szerdai közösségi napoktól, és
a betervezett programokon való részvételtõl.
Június 9-én ellátogattunk domonyi testvérk-
lubunkhoz, csodálatos, bensõséges hangulatban telt
el a napunk. A tiszteletünkre rendezett fogadáson a
falu elöljárói is megjelentek. Polgármesterük, az
evangélikus lelkész, önkormányzati képviselõk, a
falu orvosa. Nagy megtiszteltetés ez számunkra.
Meglátogattuk a kartali falumúzeumot, ahol
fogadott minket a kartali általános iskola nyugalma-
zott igazgatónõje. Õ, a helyi nyugdíjas klub vezetõ-
je és a múzeumban kalauzolt minket. A sok értékes
gyûjtemény mellett láthattuk a népviseletbe
öltöztetett babákat, amelyek éppen Budapestre, a
Láng Mûvelõdési Központ kiállítás, versenyére
készültek. A kirándulásra elkísért minket az idõs és
a fiatal Kun házaspár. Õket nagyon szeretik a
domonyi nyugdíjas társaink, és mi is megköszönjük
támogatásukat, önzetlen segítségüket. 
A hónap utolsó szerdáján köszöntöttük születésna-
posainkat, két kerek évfordulós tagunk volt.

Némethné Juliska és Török Imre tiszteletbeli
tagunk. Így a két közös torta ajándékból kedvünkre
csipegethettünk és persze megkóstolhattuk Török
Imre finom fehérborát. Vártuk városunk várossá
avatásának 10. évfordulóját, és készültünk rá.
Örömünkre szolgált, hogy megyénk vezetõi megje-
lentek az ünnepségen és meleg hangú köszön-
tõjükkel méltatták a város elmúlt tíz évet és sikeres
következõ idõszakot kívántak városunk lakosságá-
nak és vezetõinek. Megtisztelték jelenlétükkel az
ünnepséget és a solti polgárokat a testvérvárosok
képviseli is. Nagyon kedves színfolt volt a pódiu-
mon a szintén 10. évfordulóját ünneplõ Nõi Kórus
és méltóan önmagához, csodálatos mûsorával
elbûvölte a közönséget köszönjük e szép ünnepet.
Nagy tisztelet az iskolások és civil szervezetek kul-
turális csoportjainak is. A megszokott színvonal
talán itt sem maradt el, még akkor sem, ha egyik-
másik csoport más mûfajban lépett fel, mint
ahogyan azt tõlük megszokták. A szájízünket talán
az keserítette meg kissé, hogy a pódiumról levonult
a vezetõség, e kulturális mûsoron nem vett részt.
Jött viszont a Városköszöntõ Operettgála, ami min-
den bút feledtetett, és jó hangulatban térhettünk
otthonainkba. 
A nyár folyamán is szorgoskodtunk közösségi
házunk környékének rendezgetésében, mert a nagy
hõség ellenre a gyomok elõbújnak és éktelenkednek
a virágok között és azokat ártalmatlanítani kell
idõnként. Július hónapban, 18-án közös névnapot
ünnepeltünk. Vendégünk volt Vásárhelyi Prodán
Miklós nóta- és dalénekes. A hõség itt sem szegte
nyugdíjasaink kedvét, szép számmal vettünk részt
ezen az ünnepségen. Nagyon jól szórakoztunk és
nagy passzióval válogattunk a finomabbnál-
finomabb sütemények között. 
Augusztus 4-én Pálmonostorán a megyei nyugdíjas
napon vettünk részt. Beneveztünk a fõzõversenybe,
ahol egyéb kategóriában III. helyen végeztünk, de a
harminc tagunk, aki jelen volt és az odavetõdött
vendégek, bõven az elsõ helyre sorolták Suhajdáné
Ágika és segítõi finom töltött káposztáját és díjat
ugyan nem hozott, de sokfajta süteményünket. Itt
köszönetet kell mondani azon tagjainknak, akik vál-
lalták az utat, és a fõzés-sütés munkálataiban való
részvételt.
Augusztus 15-én Zsíros Simon Mária költõ- és
elõadómûvész látogatott el hozzánk és hozta el
mûvészetét, megjelent versköteteit Író-Olvasó

találkozónkra. A
találkozón egyesületi tagjainkon kívül versszeretõ
lakótársaink is jelen voltak. Megköszönjük Kovács
János alpolgármester úr, egyesületünk tiszteletbeli
tagjának jelenlétét, és színes, értékes köszöntését,
mellyel Versünneppé minõsült ezen esemény. Az
ünnepség része egy pályázati programunknak, ame-
lyet a Szociális és Munkaügyi Minisztérium
EZÜSTPROG 7 Idõsek az Idõsekért, Idõsek a
Fiatalokért címen írt ki. A mi pályázati programunk
címe: "MINDENIK EMBERNEK A
LELKÉBEN DAL VAN". E Babits Mihály idézet
fényében, augusztus 18-án baráti dalos találkozón
vett részt több mint száz nyugdíjas társunk. A
találkozónak helyet adott a csodálatosan felújított
régi-új iskola, az egybenyitható két nagyterem
bõséges helyet biztosított a meghívásunkat elfo-
gadó, nagyvenyimi, dunavecsei, dunaegyházi és a
mi egyesületünk tagjainak. Az ünnepségünk
vendége volt Szabó Mihály tanár úr, Szabó Lilla
tanuló. Õk gitár- és fuvolajátékukkal, három zen-
emûvel köszöntötték a jelenlévõket, és végighall-
gatták az idõsek népdalos mûsorát. Köszönjük,
hogy a nyári vakációjukból idõt szenteltek ránk, és
színesítették rendezvényünket.
Madár Istvánné Cica volt az ünnepségünk
díszvendége. Õ segített a szervezésben és szakmai
hozzértésével, néhány kedves szóval méltatta az
elhangzott szebbnél szebb dalcsokrokat. Külön
kiemelve a dunaegyházi dalkör nemzetiségi nép-
dalait és a zenekarban szereplõ fiatal citerás fiú és
köcsögdudás fiú játékát, valamint a dalkörben ének-
lõ kislány bátorságát és szép énekhangját. Az
ünnepséget Cica vezényletével, közös énekléssel
kezdtük és fejeztük be. Utána fogadásra invitáltunk
minden jelenlévõt. A fogadáshoz szükséges finom-
ságokat, a munkát vállaló tagjaink készítették nagy
szaktudással és lelkesedéssel, a vendégek legnagy-
obb megelégedésére. A puding kiállta a próbáját,
mert minden elfogyott az asztalokról, még egy kis
vörösbor pótlásért a pincéhez is el kellett szaladni.
Köszönet minden segítõnek, természetesen azoknak
is, akik a süteményt sütötték, és a termeket segítet-
tek berendezni, kitakarítani.
Nagyon ritkán szólunk a dalkörünk és citer-
azenekarunk tagjairól. Õk folyamatosan plusz
munkát vállalnak, heti egy alkalommal próbákat tar-
tunk, és bizony az idei nyárban ez sem volt egysz-
erû, mert még délután 6-kor is nagy volt a hõség. És
azokról sem szabad megfeledkezni, akik az éneke-
seket szállítják saját gépjármûveikkel. Ezzel õk
plusz munkát vállalnak a közösségért.
Megköszönjük a Híd TV Kft-nek két ren-
dezvényünkön való jelenlétét, így e két nemes
esemény a nagyközönség számára is elérhetõvé
válik. Bízunk abban, hogy sokan örömüket lelik
majd a látottakban. Meghívást kaptunk városunk
Szent István nap helyi rendezvényére a Duna-partra,
melyet nagy tisztelettel fogadtunk el és a
lehetõségeinkhez képest jelen leszünk.

Kissolti Nyugdíjas Egyesület tagsága nevében
Hegedûs Józsefné elnök

JUDO EDZÉSEK
Edzések idõpontja:

Tanuló csoport: 
hétfõ 16 óra 30, szerda-péntek 17 óra

Felnõtt csoport:
szerda-péntek 18 óra 30 perc
Elsõ edzés: szept. 5. (szerda) 17 óra

Az edzéseken a részvétel ingyenes!
Jelentkezni elsõ osztályos kortól, a

helyszínen lehet Szabó Sándor
vezetõedzõnél. 

Edzések helye: Vécseys Tornaterem

Érdeklõdni a 20/ 9193 488-as 
telefonszámon.

Solti AC vezetõsége

Az Aranykulcs Horgász Egyesület 2007. június
30-án a solti Húgyó-tónál ifjúsági horgász-
versenyt tartott.
Az eredmények: 
I. Sebestyén István 10,42 kg
II. Enying Máté 9,59 kg
III. Juhász Szabolcs 6,98 kg
IV. Kerti Máté 4,92 kg
V. Simon Tamás 3,72 kg

Összesen 69,62 kg halat fogtak ki, 30 fõ
versenyzett.
A verseny elõtt Gál József polgármester úr adta
át a tavat az egyesületnek.
2007. augusztus 20-án újból horgászversenyt
rendeztünk 27 fõvel.
Az eredmények:
I. Erdei Tamás 64 pont
II. Vajda András 52 pont
III. Nyámádi Erika 13 pont
IV. Alföldi Pál 7 pont
V. Varga Milán 5 pont
Mindkét horgászversenyen a résztvevõk reggelit
és ebédet kaptak.

Horgásztárs

HORGÁSZVERSENY

Solti               Hírlap
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BÍZZA RÁNK KÖNYVVITELI MUNKÁIT!
- Pénztárkönyv vezetés
- Alkalmazottak bérkönyvelése

- TB ügyintézés
- Adóbevallás készítés

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

2007. 6. szám
7

SOLTI HÍRLAP  
XVI. évfolyam 5. 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

APRÓHIRDETÉSEK

HÍREK A SOLTI
VÁROSSZÉPÍTÕ EGYESÜLET

ÉLETÉBÕL
OLVASÓI LEVÉL

ÁLLÁSHIRDETÉS

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

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

Solt-Járáspusztán igényesen felújított
80m2-es családi ház, 900 m2-es telekkel
eladó. Irányár: 6,5 M Ft. 

Érd.: 06-30/2940-240

Solt központjában, de csendes
környezetben - 1083 nm-es telken, 2
szobás parasztház fürdõszobával, mel-
léképülettel, termõ gyümölcsfákkal eladó.

Érd.: 20/476-0136

Építési telek eladó Solton a Lehel utcában.
840 m2-es, gázcsonk, telefon, csatorna a
telken. Szilárd burkolatú út mellett fekszik,
központhoz közel.
Ugyanitt 36-os tégla eladó. 1380 db,
mérete 36x23x19

Telefon: 20/212-2873

Törley Bálint utcai 56 nm-es, III. emeleti
felújított erkélyes lakás 6,4 millió Ft áron
eladó. 

Érdeklõdni lehet: 
20/551-8124, 20/319-1788

Használt szobabútor és automata mosógép
eladó. 

Érdeklõdni lehet: 30/238-9333

Szerkezet- és karosszéria lakatost
felveszünk.

06-30/9474-931

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
PRINCZES MIHÁLY 

temetésén részt vettek, sírjára koszorút,
virágot hoztak, mély fájdalmunkban osz-

toztak. 
A gyászoló család

AUGUSZTUS - Kisasszony hava
Augusztus 1.   Vasas Szent Péter napja
Szent Péter ünnepe, annak emlékére, hogy egy
angyal kiszabadította Heródes börtönébõl, ahol lán-
cra verve õrizték. Péter napja a Muravidéken a
szõlõtermelõknek dologtiltó nap, mert úgy vélik, a
szemek lehullanának a fürtrõl. 
Augusztus 15.   Nagyboldogasszony napja
Ezen a napon Mária mennybemenetelét ünnepli az
egyház. Nagyboldogasszony napja sokfelé búcsú-
nap. A moldvai magyarok e napon mindenféle virá-
got, gyógynövényt szenteltek, hogy majd ezzel
füstöljék a betegeket. A Muravidéken dologtiltó
nap, nem szabad sütni, mert a tûz kitör a
kemencébõl. A Drávaszögben azt tartották, hogy
ezen a napon keresztet kell vágni a gyümölcsfába,
hogy egészséges legyen, és sokat teremjen. 
Augusztus 20.   Szent István napja
Államalapító királyunk ünnepe. Mária Terézia
1774-ben országos ünneppé nyilvánította. Elsõ

alkalommal 1818-ban rendeztek ünnepélyes körmenetet
Szent István jobbjának a tiszteletére. Augusztus huszadika
az új kenyér ünnepe is. A beregi Tiszaháton úgy tartják,
hogy István napkor mennek el a gólyák. 
Augusztus 24.   Bertalan napja
Bertalan apostol ünnepe, aki a szûcsök és csizmadiák
védõszentje volt. A Bertalan napkor köpült vajnak gyó-
gyító erõt tulajdonítottak.

SZEPTEMBER - Szent Mihály hava
Szeptember 1.   Egyed napja
E napon kezdték meg a búza, rozs vetését. A néphit
szerint, aki Egyed napján veti el a búzát, bõ termésre
számíthat. Az Egyed napi esõbõl esõs õszt jósoltak,
ellenkezõ esetben pedig száraz idõt. 
Szeptember 8.   Kisasszony napja
Szûz Mária születésének napja. A XI. század óta tartják
számon. Az egész magyar területen kedvelt búcsúnap.
Egyes helyeken ezen a napon kezdték meg a gabona
vetését. Kisasszony napjára virradó éjszaka kitették a vetõ-

magot, hogy az Úristen szentelése fogja meg. Sokfelé ez a
nap a cselédek szolgálatba lépésének az ideje is. 
Szeptember 12.   Mária napja
Szûz Mária nevenapja. Az újkorban Bécs felszabadulása
után vált a török alóli felszabadulás ünnepévé, kultusza a
XVIII. századtól a magyar területen rohamosan terjedt. A
kultuszt a passaui Máriahilf (Segítõ Boldogasszony)
kegykép ihlette. A hagyomány szerint 1683-ban Lipót
császár Bécs ostroma alatt e kegykép elõtt imádkozott a
gyõzelemért. 
Szeptember 15. Hétfájdalmú Szûzanya
Mária anyai fájdalmára való emlékezés. Költészetünk
egyik legrégebbi emléke az Ómagyar Mária-siralom ennek
a kultusznak állít emléket. 
Szeptember 19.   Szent Mihály napja
Szent Mihály arkangyal ünnepe. A hagyomány szerint õ a
túlvilágra érkezõ lélek bírája és kísérõje. Ezzel függ össze
a hordozható ravatal Szent Mihály lova elnevezés is. Ez a
nap a gazdasági év fordulója, ekkor kezdték a kukoricát
törni. Szent Mihály napja a pásztorok elszámoltatásának és
szegõdtetésének idõpontja is. Solti Városszépítõ Egyesület

MESEVÁR ÓVODA CICA CSOPORT cso-
portképérõl és a ballagó nagycsoportosok tablójáról
"lefelejtett" óvodapedagógus gondolatai

Nehezen szántam rá magam, de úgy érzem, le kell
írnom, miért nem vagyok az óvodánktól búcsúzó
CICA CSOPORT fényképén, valamint a ballagó
nagycsoportosok tablóján. A felnõttek képei között
csak a nevem van feltüntetve a ballagó nagycsopor-
tosok tablóján, egy nagy üres feketeségben.
Beismerem sérelmezve és szomorúan vettem tudomá-
sul. Az innen-onnan hallva jó- és rosszindulatú megj-
egyzéseknek, pletykáknak szeretném elejét venni. Én
bementem volna, ha szólnak. Egy otthon történt bale-
set miatt - eltört a keresztcsontom -hónapokig pihen-
nem kellett, de késõbb autóval tudtam közlekedni.

Szívesen bementem volna az óvodába, ha hívtak
volna, mint pl. fényképeszkedés, szülõi értekezlet,
gyermekek születésnapja, tanító nénik látogatása,
iskolalátogatás, csoportkirándulás, hogy egy kis idõre
is, de közöttük lehessek, aminek örömmel eleget tet-
tem volna, hiszen hiányzott az egész csoport apraja-
nagyja.

Úgy gondolom, tartozom annyival az óvodától búc-
súzó gyermekeknek és szüleiknek, akik közül többnek
4-5 évig is óvó nénije voltam, hogy ezúton köszönjem
meg a közösen eltöltött éveket, élményekkel teli sok
szép napot, derût, kirándulást….stb., a gyermekekkel
a közös kötetlen és kötött idõbeni játékot, kötõdést,
odabújást, hízelkedést, a táskámba tett rajzokat, az
otthon készített kis meglepetést. Nap, mint nap láthat-
tam, tapasztalhattam éveken át, hogyan fejlõdtek,
ügyesedtek, okosodtak. Hogyan váltak egyre nyitot-
tabbá társaik, felnõttek és a világ felé egyaránt.
Mennyit fejlõdött feladattudatuk, kitartásuk, ami
abban is megnyilvánult milyen sokat segédkeztek,
miután kicsik is kerültek a csoportunkba az õsz
folyamán. Ezáltal megtanulták, hogy jobban figyel-
jenek egymásra, a kisebbek fölött "anyáskodjanak",
fõleg játékidõben, tisztálkodásnál, öltözködésnél.
Minden kisgyermekrõl marad valamilyen történés,
szokás, amit soha nem felejtek el.

A szülõknek is ezúton szeretném megköszönni,
hogy aktívan közremûködtek, az itt maradó anyukák-
nak és apukáknak egyaránt, hogyha volt valamilyen
kérésem, gondom-problémám bizalommal fordulhat-
tam feléjük. Hálás vagyok, hogy lebetegedésem után
sem felejtkeztek meg rólam. Figyelmességük,
önzetlenségük nagyon jól esett és erõt adott, hogy
minél elõbb felépüljek.

Az iskolába menõ gyermekeknek azt kívánom, hogy
- a játék mellett - legyenek ügyesek és bátrak a betûk
és számok birodalmában. Ha az óvoda felé járnak,
mindenkor szívesen látjuk õket, amikor találkozunk,
számoljanak be sikereikrõl, élményeikrõl.

A leendõ középsõ csoportos kis gyermekekkel pedig
õsszel találkozunk az óvodában.

Utóirat: sajnos fényképem még most sincs, csak ha
lerajzolnám magamat, de ebben a gyerekek ügye-
sebbek.

Tandari Sándornné Marika óvó néni
tandarine@freemail.hu

A Város és Faluvédõk XXVI. Országos találkozóján
és szakmai konferenciáján vettünk részt augusztus
11-én. A Solti Városszépítõ Egyesület elnökségét 3
fõ képviselte: Dávid Józsefné titkár, Ódorné Pásztor
Margit elnökségi tag és Ács József elnök. A
találkozót Tata Barátainak Köre rendezte a
csodálatos tavakkal körülvett olimpiai edzõtábor
területén. Szervezetük 30 éve alakult. Munkájuk
eredménye visszaköszön Tata város parkjain, terein.
A programok számunkra rendkívül tanulságosak és
érdekesek voltak. A konferencián a következõ
témák, programok hangzottak el: 
* Sikeres egyesületek - Bemutatkozott a Tapolcai
Városszépítõ Egyesület * Történelmi kertek
Magyarországon * Történelmi városközpontok
helyreállításának tapasztalatai és problémái *
Ifjúsági munka jelentõsége és szerepe a város- és
faluvédõ szervezetek életében * Kulturális örökség
védelme Magyarországon * Emléktáblák elhe-
lyezése, emlékhelyek kialakítása * Nyilvánosság
jelentõsége a városvédelmi szervezetek
tevékenységében * Kiadványok gondozása,
helytörténeti munkák * Település és ter-
mészetvédelem: Gyermekek az épített és természeti
környezet védelméért * Podmanicky díjak átadása *
Településvédõ táborok, ökoturizmus, falumúzeumok
* Kirándulás Tata körül.
Tata város polgármestere átadta a vándorbotot
Tapolca  Polgármesterének, a következõ országos
találkozó házigazdájának. A találkozó Ráday
Mihálynak, a Város és Faluvédõk Szövetsége
elnökének zárszavával ért véget. 
Egyesületünknek is van elképzelése arról, hogyan
tehetnénk szebbé, jobbá településünket. A
következõ tervek születtek meg: 
Elkezdjük a még fellelhetõ solti köztéri ivókutak
helyreállítását, lehetõség szerint. Folytatjuk a
helytörténeti kutatómunkát, hagyományok ápolását,
régi fotók, tárgyi emlékek gyûjtését. Terveink között
szerepel még kiadványok megjelentetése a
Tételhegyi ásatásokról, helytörténeti olvasókönyv
kiadása iskolásoknak. A helyi kábeltévében solti
tájak, solti emberek címmel helytörténeti dokumen-
tumfilmet szeretnénk bemutatni.  Legalább 5 éve
elhunyt, munkásságuk, tevékenységük során orszá-
gos, vagy helyi hírnévre szert tett solti személyek
megörökítését tervezzük. Szeretnénk létrehozni a
Solti Civil Kerekasztalt,  melynek feladata lenne:
programegyeztetés, tájékoztatás, közös ren-
dezvények szervezése, kiadványok, programfüzetek
közös szerkesztése, közös célok megvalósítása
érdekében közös infrastruktúra használat (irodatech-
nika, Internet), kapcsolattartás az Önkormányzattal,
egyéb intézményekkel. 
Anyagi lehetõségeink korlátozottak, de reméljük,
hogy közös összefogással, pályázati és egyéb forrá-
sokból megvalósíthatóak lesznek elképzeléseink. 

Ács József elnök 
Solti Városszépítõ Egyesület

TÉTELHEGY
A nap nemrég még harmatot

ivott a  tompa csúcsokon,
s most perzsel minden kutatót
a bölcsen feltárt árkokon…

A régészek keze nyomán
ím feltárul a tarka múlt,

s amit a gyermek az órán
színes könyvekbõl tanult,

ma holtában is élni kezd:
a sok cserép, tárgy, hûs tetem

megfejtendõ üzenetet
kódol nekünk e kis  h e g y e n.

Árpád-földön s a római
Castrum jó sáncai között

hány szolga, pór, úr szenvedi,
ha odalent megütközött

a védelem s az ellenfél,
mert ellenérdekük

miatt fröccsent a vér…?
S most kardtól kimúlt életük

leletként  éppen annyit ér,

amennyit merev mozdulat
és koponyán tátongó  lék
tud elmondani e kornak…
Beszél a híres domb-vidék.

Ásó-rögöt s a kis ecset
fejtette sok-sok magocskát
masszív lakókocsi mellett

õrzi a nyûtt fóliazsák.

Az árkok, sírok szélein
cseréppel, csonttal mért idõ-

egységek holt darabjain
tûnõdik el a megfejtõ,

a fõrégész, ki jegyzetel,
s a társaktól adatot kér,
és interjúra úgy hív el,
mint sátrába a fõvezér.

Kíváncsisága érthetõ,
de talán õ sem érti azt:

a történelmi temetõ
e kisvárosnak mit mutat.

Solt fejedelem birtokán
e dombbal védett múlt-darab,

s megírandó könyv nyomdokán
az erõsödõ öntudat

mellé szegõdött büszkeség
milyen  erõvé párosul?
A ma is küzdõ solti nép

ebbõl  vajon mennyit  tanul?...

Vakít a nap. Tételhegyen
Idõ-ispán ítélkezik.

A csúcsokról a múlt üzen
és lenn … a búza beérik.

Csõsz József,2007.07.06.
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Szüreti Fesztivál
Solton 

2007. szeptember 29-én
Programok: 

A Pincemúzeumnál a gróf Vécsey Károly
Borlovagrend ünnepi rendezvénye

Szüreti felvonulás Solt utcáin
Este hagyományõrzõ szüreti bál a

mûvelõdési házban
************************************

A táncpróbák a Szüreti Felvonulásra 
2007. szeptember 7-én 18 órakor kezdõdnek a

mûvelõdési házban.
A táncokat Szabóné Pajerich Andrea tanítja.
Információ: a mûvelõdési házban 78/486-045

ORSZÁGOS JUDO VERSENY
Solti Atlétikai Club

szeptember 29-én, szombaton 
DIÁK "B" EGYÉNI BAJNOKSÁG 

ORSZÁGOS DÖNTÕJÉT 
rendezi a Kissolti Sportcsarnokban. 

A verseny 10.30-kor kezdõdik. 
A belépés ingyenes!

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!
SOLTI AC VEZETÕSÉGE


