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Május 3-ától nyitva a művelődési ház
Május 3. óta a járványvédelmi intézkedések 
lépcsőzetes feloldásának köszönhetően újra 
látogatható az Apáczai Csere János Műve-
lődési Ház és Könyvtár, a Svábház és a Dr. 
Jablonkay István Helytörténeti Gyűjtemény.

Fontos tudni, hogy a jelenleg érvényes 
szabályok értelmében az intézményeket – a 

művelődési házat, a könyvtárat, a Svábházat és a múzeumot – csak a koronavírus ellen 
védett személyek és a felügyeletük alatt álló kiskorúak látogathatják.

A védettséget a védettségi kártya bemutatásával igazolhatjuk, melynek meglétét az 
intézmény üzemeltetője ellenőrzi, és a kártyán kívül személyazonosság igazolására al-
kalmas okmányt – személyi igazolványt, útlevelet – is kérhet. Az a 18. évét betöltött 
személy, akinek nincs védettségi igazolványa, vagy nem hajlandó azt kérésre bemutatni, 
nem tartózkodhat az intézményben.

A könyvtár használatára átmeneti szabályok érvényesek május 3-ától visszavoná-
sig. Ennek értelmében a könyvtár területén egyszerre legfeljebb öt fő tartózkodhat 
kölcsönzési céllal, és legfeljebb tizenöt perc időtartamig. A maszkviselés kötelező. Az 
olvasótermi, folyóiratolvasói és számítógépes szolgáltatások egyelőre szünetelnek, a 
visszahozott könyveket a kihelyezett dobozban kell elhelyezni. Az online katalógusban 
ellenőrizhetjük, hogy a kikölcsönözni kívánt könyv megtalálható-e a könyvtárban, és 
ha igen, meg is rendelhetjük egy e-mail elküldésével a konyvtar@apaczai.com címen. A 
könyvtár munkatársai a levél beérkezését követően összekészítik a könyveket, melyeket 
aztán érintésmentesen átvehetünk. Az intézmény vezetése kéri, hogy minél többen élje-
nek ezzel a lehetőséggel, és ha segítségre van szükségük a katalógus használatához, hív-
ják a könyvtárat a (26)360-100-as, illetve a (26)362-240-es telefonszámon. A tavalyi évre 
beiratkozott olvasók tagságát 2021. szeptember 1-ig automatikusan meghosszabbítják.

A rendelkezések a fokozatos nyitással párhuzamosan változnak, friss információkért 
érdemes figyelemmel kísérni a művelődési ház honlapját és Facebook-oldalát.

Felújítás miatt 
zárva a múzeum
Május 27. és június 20. között felújí-
tási munkálatok miatt zárva tart a Dr. 
Jablonkay István Helytörténeti Gyűjte-
mény. Az épület tornácának mennyeze-
téről balesetveszélyes mértékben kezdett 
hullani a vakolat – tudtuk meg Tóth Pi-
roska Annától, a múzeum vezetőjétől. A 
mennyezet ezért új nádborítást és vakola-
tot kap, egyúttal a tornác falait is újrafestik. 
A nyitás tervezett időpontja június 20-a, 
de ha a munkálatok korábban befejeződ-
nek, a gyűjtemény hamarabb megnyitja ka-
puit a közönség előtt, amiről az intézmény 
Facebook-oldalán adnak majd hírt.

Újra látogatható 
a solymári vár
Május 14-én ismét megnyitotta kapuit a 
solymári vár. A szokásos nyári rend sze-
rint, hétfő kivételével minden nap 10–18 
óráig várják a látogatókat. A nyitvatartási 
idővel megegyezően a turistaház mosdója 
is nyitva van.

A pandémia alatt a Településüzemelte-
tési Kft. elvégezte a szükséges karbantar-
tási feladatokat. Kérnek mindenkit, hogy a 
látogatások alkalmával ügyeljenek a vár és 
környezete tisztán tartására. 

A jelenleg érvényes belépődíjak: felnőt-
teknek 300 forint, tíz fő feletti csoportok-
nak 200 forint/fő, gyerekeknek és nyugdí-
jasoknak pedig 200 forint.

Új helyen 
a Templom téri 
padok
Áthelyezték a padokat a Templom 
téri játszótér mellől. Nem vitték 
őket messzire: az iskola és a temp-
lom között kaptak helyet, de a kis 
változásnak sok kisgyermekes szülő 
fog örülni.

A településüzemeltetés lakossági 
igényre keresett új helyet a kiülő-
nek, a játszótérhez közel elhelyezett 
pad ugyanis a fiatalok közkedvelt 
találkozóhelye volt, és előfordult, 
hogy a generációs különbségek ki-
sebb súrlódásokat okoztak a játszó-
tér és az utcabútorcsoport látogatói 
között. A padoknak és az asztalnak 
most egy új, térkövezett részt alakí-
tottak ki.
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Júniusban átvehetők 
a kék kukák
A Depónia Kft. a lakossági 
ingatlanok tulajdonosai szá-
mára díjmentes használatra 
biztosít egy tájékoztató mat-
ricával ellátott, 120 literes kék 
színű gyűjtőedényt, amelybe 
az elkülönített (szelektív) 
hulladékot lehet gyűjteni. 

A szelektívkukát csak azok a lakosok vehetik 
át, akik rendelkeznek érvényes közszolgáltatási 
szerződéssel!

A kék színű gyűjtőedény átvételének helye, 
ideje:
Solymár, Szent Flórián utca, 4065. hrsz., a 
Depónia Nonprofit Kft. telephelye
• 2021. június 4., péntek: 9–16 óráig 
• 2021. június 5., szombat: 9–16 óráig 
• 2021.  június 6., vasárnap: 9–16 óráig
• 2021.  június 11., péntek: 9–16 óráig 
• 2021.  június 12. szombat: 9–16 óráig 
• 2021.  június 13., vasárnap: 9–16 óráig
Az átvételhez ne felejtsék el magukkal vinni a 
lakcímkártyájukat és a személyazonosító okmá-
nyukat! Amennyiben a személyes átvételre nem a 
szerződő fél érkezik az ingatlanhoz tartozó edényt 
átvenni, úgy kérik, hogy az átvevő az érintett in-
gatlanhasználó írásos meghatalmazását is vigye 
magával. 

A kék gyűjtőedényekből az elkülönítetten 
gyűjtött, hasznosítható hulladékot a hulladéknap-
tár szerinti szelektívgyűjtési napokon szállítják el, 
melyről a Depónia honlapján tájékozódhatnak. 

A korábban használt edényben gyűjtött vegyes 
települési hulladék elszállítása továbbra is a koráb-
bi hulladékgyűjtési napon, hetente történik.

Aki nem veszi igénybe a kék hulladékgyűjtő 
edényt, attól zsákolva vagy kötegelve továbbra is 
elviszik a szelektív hulladékot.

Figyeljünk a parkolásra a szemétszállítási napokon
Rendszeresen megesik, hogy a szolgáltató egy-egy rossz helyen parkoló autó miatt egy egész 
utcából nem tudja elszállítani a hulladékot. Májusban is előfordult, hogy  a szelektívhulladék-
szállítási napon nem tudott végighaladni a hulladékgyűjtő jármű az egyik solymári utcában, 
ezért a fennmaradó szakaszon másnap pótolták a begyűjtést.

A Depónia ezúton is kéri a lakosságot, hogy a hulladékszállítási napokon fokozottan 
ügyeljen a parkolásra a hulladékgyűjtő autó zavartalan haladása érdekében, és aki teheti, áll-
jon be az udvarra gépjárművével.

Állami támogatást kapott a PEMÜ
Az Egészségipari Támogatási 
Program keretén belül pályáza-
tot nyert a PEMÜ Műanyagipari 
Zrt.: egészségügyi célokra alkal-
mas csöveket gyárthat, és 591,7 
millió forint támogatást kap a 
több mint ezer négyzetméteres, 

740 millió forintból megépülő üzemrész kialakításához – adta hírül az MTI.
Hajdárné Molnár Elvira elnök-vezérigazgató megkeresésünkre elmondta: a 

szilikon-, TPU- és PVC-csöveket közvetlenül az egészségügyi intézmények, il-
letve az egészségügyi műszer- és termékgyártók tudják majd felhasználni. Az új 
üzemrészt a solymári telephelyen fogják kialakítani.

A tavaly, 50 milliárd forintos kerettel indult Egészségipari Támogatási Prog-
ram célja a hazai egészségipar megerősítése, az egészségügyi gyártókapacitá-
sok fejlesztése. A nyertes egészségügyi beruházások révén hazai cégek lesznek 
képesek ellátni Magyarországot többek között elegendő maszkkal, Favipiravir 
gyógyszerrel, oltáshoz használt orvosi eszközökkel, fertőtlenítőszer-alapanyag-
gal és légtisztító berendezésekkel. 

Az eddig megvalósult tíz projekt után most újabb öt pályázati nyertest hirdet-
tek ki, köztük a solymári műanyaggyártó vállalatot.

Hírek a Hunyadi-iskolából
A diákok és meghívottjaik jelenlétében zajló ballagásra készül a Solymári Hu-
nyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola. A nyáron júniusban és au-
gusztus végén ügyeletet biztosítanak, szeptemberben három első osztály indul, 
71 tanulóval. Az iskola aktuális hírei egy csokorban.

Idén a ballagást a járványügyi szabályok betartásával rendezik június 11-én, 
pénteken – mondta el Dali Emese intézményvezető. A hatályos kormányrende-
let szerint a ballagási rendezvény az oktatási intézmény nyitott, épületen kívüli 
terein tartható meg. A ballagó diákok meghívottjainak (kivéve a hat év alatti kis-
korúakat) kötelező orrot és szájat takaró maszkot viselni. A ballagóknak és a ren-
dezvényen fellépőknek nem kell maszkot viselniük. A belépés rendjét és az egy 
ballagó által meghívható résztvevők számát az intézmény vezetője állapítja meg.

A tanév utolsó tanítási napja június 15-e, kedd. A tanulóknak június 16–30-
ig, valamint augusztus 23–31-ig ügyeletet biztosít az iskola minden hétköznap 
8–16 óráig.

A 2021/2022-es tanévre 71 tanuló iratkozott be, velük három elsős osztály 
indul szeptemberben. A járványhelyzet előírásait betartva lehetőség nyílik rá, 
hogy még a tanévkezdés előtt találkozzanak a pedagógusok és a kisdiákok – tá-
jékoztatott Dali Emese.
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ÖNKORMÁNYZÁS JÁRVÁNYBAN
Több mint egy éve rendkívüli körülmények között zajlik az életünk. A május végi 

enyhítésekkel néhány dolog visszatért a megszokott rendbe, de az önkormányzatok 
a veszélyhelyzet fennállásáig rendkívüli üzemmódban működnek. 

Erről beszélgettünk dr. Szente Kálmán polgármesterrel.

A polgármestereknek nemcsak a munkakörül-
ményei változtak meg, hanem g yakorlatilag a 
teljes önkormányzás felelőssége is az ő vállukat 
nyomja. Tudom, hog y nem eg y panaszkodós 
típus, de eg yszer talán lehet ilyet is kérdezni: 
hog y viseli ezt a helyzetet?

Alapvetően jól. Ugyanabban a rendben 
dolgozom, mint immár tizenöt éve. Ál-
talában legkésőbb reggel 7-kor már az 
irodámban vagyok, és  egyeztetjük a napi 
tennivalókat. A járvány elleni védekezés 
szervezésében sok segítséget kapok kollé-
gáimtól és az üzemeltetés szakembereitől.

Nagyon sokat segített az a tény, hogy a 
pandémia tavalyi kitörésekor gyorsan rea-
gáltunk, mindenki azonnal tudta és tette  a 
feladatát. A beszerzések zökkenőmente-
sek, a fertőtlenítési protokollok és a konk-
rét takarítási, fertőtlenítési munkák szinte 
maguktól megvalósultak, illetve haladnak 
jelenleg is.

Nehezebb vag y könnyebb önnek eg y személyben 
döntéseket hozni? 

Könnyebb. Mivel nincsenek hosszas 
egyeztetések, egyszerűbb a döntéshozatal.

A képviselőktől úg y tudom, hog y maradéktala-
nul eleget tesz a tájékoztatási kötelezettségének 
feléjük, és több alkalommal eg yeztetett is a kép-
viselőkkel eg y-eg y döntés előtt. Mi volt például 
ilyen kérdés?

Jómagam igen nagy híve vagyok az írás-
beliségnek. Szinte az összes megoldandó 
ügyet, legyen az elvi állásfoglalás, rendelet 
vagy határozat, elküldöm véleményezésre 
a testület tagjainak. Az esetek döntő több-
ségében – sőt szinte minden esetben – 
egyetértő válaszokat kaptam a képviselők-
től. Legutóbb a rendőrségi beszámolót 
küldtem meg véleményezésre a testület 
tagjainak. Dobrovkáné Dér Borbála al-
polgármester asszonnyal és a bizottsági el-

nökökkel folyamatosan és személyesen is 
egyeztetünk. 

Mi az, ami nehezíti a munkáját?

Szinte minden gördülékenyebben halad. 
Ami szokásosan lassabb, az a hatósági 
egyeztetés, sokat várunk a közszolgáltatók 
válaszaira is. A kamerarendszer tervezése 
és az ELMŰ-vel való egyeztetés például 
már egy éve folyik. A földhivatali eljárások 
országosan is nagyon belassultak. Egy be-
ruházáshoz, például egy útépítéshez, álta-
lában szükséges a telekkönyvi eljárás, ami 
mostanában fél–egy évig is eltart.

A legutóbb meghozott határozatok között ta-
lálunk eg y döntést a közétkeztetési szolgáltató 
díjemeléséről, változnak az étkezési árak?

Nem, nem változnak. A közétkeztetési 
szolgáltató szerződése szerint érvénye-
sítette a díjak emelését, de az ezen felüli 
díjemelési kérelmét  nem fogadtuk el. A 
felhasználókat, vagyis a solymári köz-

étkeztetésben étkező gyermekeket nem 
érinti a díjemelés, mert az önkormány-
zat nem módosította az étkezési díjakat, 
tehát a gyermekétkeztetés szülők által 
fizetendő árai nem változnak. Kértük a 
szolgáltatót, hogy a továbbiakról, például 
a speciális, diétás, antiallergén ételek 
pluszköltségeiről a tél folyamán egyeztes-
sünk, és majd a jövő évi költségvetésben 
hozunk róla döntést.

Van eg y folyamatban lévő projekt a főzőkonyha 
építésére, ez hog y áll?

Néhány nappal ezelőtt elkészült a teljes 
részletes kiviteliterv-dokumentáció. Jelen-
leg a közbeszerzési tanácsadó készíti elő 
az anyagokat, és hamarosan megjelenik a 
közbeszerzési kiírás a konyha megépíté-
sére. Várhatóan a nyár folyamán ez a ki-
vitelezés is megkezdődik, és reményeim 
szerint 2022-ben már helyben főzzük az 
óvodások ételét.
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Biztonságunk számokban

Solymár biztonságát a Budaörsi Rendőrkapitányság 
és a Pilisvörösvári Rendőrőrs biztosítja. A rendőrőrs 

parancsnoka minden év első negyedében beszámolót 
készít a közbiztonságról az előző évre vonatkozóan. 

Összefoglaltuk a 2020-as év legfontosabb adatait.

ÖNKORMÁNYZÁS JÁRVÁNYBAN Zajlott eg y lakossági eg yeztetési eljárás a sza-
bályozási terv változtatásáról, ami a Valkó-
ház kapcsán került napirendre. Mit tud az 
ingatlannal kapcsolatos tervekről?

A Valkó-házat egy solymári vállalkozó 
megvásárolta, egy komplett beruházást 
tervez oda. A tervek szerint lakások, iroda 
és üzlethelyiségek épülnek. Ahhoz, hogy 
ez megvalósulhasson, meg kell változtat-
nunk a szabályozási tervet, ennek egyezte-
tési eljárását indítottam meg. 

Az a ház igen jellegzetes épülete Solymárnak. 
Úg y tudom, nem áll műemléki védettség alatt. 
Mennyi  beleszólása lehet a településnek abba, 
hog y milyen átalakításokat végezhetnek rajta?

Országos műemléki védelem alatt nem áll, 
de helyi védelmet élvez, amit a szabályozási 
terv rögzít. A beruházás megvalósításának 
támogatására alapvetően az alábbi feltéte-
leket támasztottuk: az eredeti kastélyszerű 
épületrészt meg kell tartani és fel kell újí-
tani, hasonlóan a területet határoló támfal-
hoz. A telken teremgarázst kell építeni, ami 
a lakásokhoz és az irodákhoz szükséges 
valamennyi gépkocsi parkolását biztosítani 
tudja. Ezenfelül  a szabályozási terv módo-
sításának ellentételezéseképpen a beruházó 
komoly mennyiségű építőanyagot bocsájt 
rendelkezésünkre, amit községi beruházá-
sok, például a most készülő Vasút utcai jár-
da építéséhez használunk fel.

Még  néhány aktuális kérdés: mikor kezdődik 
az Ásvány utca építése?

Jelenleg folynak a terepbejárások, hamaro-
san átadjuk a munkaterületet a kivitelező-
nek. Szerződés szerint eredetileg az iskolai 
év végén kezdtünk volna, de lehet, hogy 
előbbre hozzuk a munkakezdést. Az szin-
te biztos, hogy augusztus végére már az új 
aszfalton közlekedhetünk.

Többször írtunk már a közvilágítás fejlesztésé-
ről, ez mikor kezdődik el?

Ez a projekt is a tervezések és főleg az en-
gedélyeztetések lelassulása miatt késik egy 
kicsit. Most már csak egy utolsó elektromos 
engedélyre vár a kivitelező, és megkezdőd-
het a munka. Reményeim szerint június vé-
gén már Solymár valamennyi közvilágítási 
oszlopán az új fényforrások fognak világíta-
ni, és addigra elkészül az eddig kivilágítatlan 
utcák – a Róka, a Nádas és a Rozmaring 
utca – új közvilágítása is.

Sólyom Ágnes

Solymár a bűnügyileg ke-
vésbé fertőzött települések 
közé tartozik – olvasható a 
beszámolóban. Ez részben 
a település földrajzi elhe-
lyezkedésének, a lakosság 
összetételének, a város-
ban üzemelő térfigyelő 
rendszer működésének, 
valamint a polgárőrség, a 
közterület-felügyelet és a 
rendőrség hatékony mun-
kájának köszönhető.

Solymáron 2020-ban 86 bűncselekményt követtek el, amely 26,5%-os növeke-
dést jelent a 2019-es 68 bűncselekményhez képest. Ez a szám a növekedés ellenére 
is az elmúlt tíz év egyik legalacsonyabb értéke (2011-ben a bűncselekmények száma 
381 volt). 

A közterületen elkövetett bűncselekmények számánál évek óta nem volt kiugró 
változás. Az összes közterületen elkövetett bűncselekmény száma kismértékű nö-
vekedést mutat: míg 2019-ben 18, addig 2020-ban 29 bűncselekményt regisztráltak.  

A kiemelten kezelt bűncselekmények száma – például a lopás, a betörés, a rablás, 
az emberölés – csökkenő tendenciát mutat az elmúlt tíz évben. 

A lopások száma a 2011-ben történt 164-hez képest 2020-ban 31-re csökkent. A 
lakásbetörések száma 37-ről egyre esett vissza.

Rablás egy esetben történt, az elkövetőt azonnal elfogták. Emberölés, illetve annak 
kísérlete évek óta nem történt a településen.

A pandémia következtében országszerte megnőtt az online csalások száma, me-
lyeket főleg az online rendelések kapcsán tapasztal a rendőrség (fiktív webáruházak, 
hamis apróhirdetések). Szintén újszerű elem a „romantikus csalás”, melynek helyszí-
ne szintén az online tér. Ennek során a magányos, bezárkózott emberektől csalnak ki 
pénzt, kihasználva érzelmi kiszolgáltatottságukat.

A beszámoló kitér a közlekedésbiztonságra is. Solymár területén az alkalmankénti 
sebességellenőrzések mellett az önkormányzat által adományozott rendszámfelisme-
rő rendszer is segít a közlekedési szabályokat betartatni.  Az elmúlt évben összesen 16 
alkalommal került sor fokozott közlekedési ellenőrzésre, melyben a rendőrőrs állo-
mánya mellett a közlekedésrendészeti osztály munkatársai is részt vettek. A 2020-ban 
bekövetkezett, személyi sérüléssel járó balesetek száma érdemben nem változott az 
előző évihez képest. Solymáron 2020-ban hat személysérüléses közúti közlekedési 
baleset történt, szemben a 2019-es kilenc esettel, ez 33,3%-os csökkenés. Halálos 
kimenetelű baleset 2020-ban sem volt. Míg 2019-ben egy súlyos és nyolc könnyű 
sérüléssel járó, addig tavaly négy súlyos és két könnyű sérüléses baleset történt.

SH 
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Solymár Nagyközség Önkormányzata 
Képviselő-testületének határozatai
36/2021.
Solymár Nagyközség településrendezési 
eszközeinek – 114/2016. (VII. 21.) számú 
határozattal elfogadott Településszerkezeti 
terv és 14/2016. (VII. 22.) számú rende-
lettel elfogadott Helyi Építési Szabályzat és 
Szabályozási terv – módosítása a Solymár, 
Vasút u. 2. szám, 1547/2. helyrajzi szám és 
az ehhez kapcsolódó 1545. és1553. helyraj-
zi szám alatti ingatlanokra vonatkozóan – 
partnerségi eljárási szakasz lezárása.
Solymár Nagyközség Polgármestere Ma-
gyarország kormányának 478/2020. (XI. 
3.) kormányrendeletével kihirdetett veszély-
helyzetben a katasztrófavédelemről szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) be-
kezdésében megállapított hatáskörében úgy 
dönt, hogy elfogadja a partnerségi egyezte-
tésről szóló tájékoztatást, mely szerint kifo-
gást emelő észrevétel nem érkezett. A te-
lepülésrendezési eszközök módosításának 
partnerségi egyeztetési szakaszát lezárja.

Az integrált településfejlesztési straté-
giáról és a településrendezési eszközökről, 
valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) 
Korm. rendelet 42. § (2) bekezdés alapján a 
polgármester kezdeményezi a végső szak-
mai véleményezési szakasz lefolytatását az 
állami főépítészi hatáskörében eljáró me-
gyei kormányhivatalnál.

37/2021.
Solymár Nagyközség Polgármestere Ma-
gyarország kormányának 478/2020. (XI. 
3.) kormányrendeletével kihirdetett ve-
szélyhelyzetben a katasztrófavédelemről 
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § 
(4) bekezdésében megállapított hatásköré-
ben úgy dönt, hogy elfogadja a Budaörsi 
Rendőrkapitányság 2020. évre vonatkozó 
beszámolóját.

38/2021.
Solymár Nagyközség Polgármestere Ma-
gyarország kormányának 478/2020. (XI. 
3.) kormányrendeletével kihirdetett ve-
szélyhelyzetben a katasztrófavédelemről 
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdésében megállapított hatáskörében 
úgy dönt, hogy az Elamen Zrt. kérelmét tá-
mogatja, a 6,03 százalékos emeléshez hoz-
zájárul.

39/2021.
Solymár Nagyközség Polgármestere Ma-
gyarország kormányának 478/2020. (XI. 
3.) kormányrendeletével kihirdetett ve-
szélyhelyzetben a katasztrófavédelemről 
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdésében megállapított hatáskörében 
úgy dönt, hogy a Duna–Vértes Regionális 
Hulladékgazdálkodási Társulás 2016. már-
cius 3-án tartott Társulási Tanácsülésén, a 3. 
napirendi pontban a tatabányai Regionális 
Hulladékkezelő Központ (TbRHK) pró-
baüzeme során felmerült többletköltségek 
finanszírozására címén Solymárra kirótt 49 
Ft/fő rendkívüli tagdíjat megfizeti, a kép-
viselő-testület ezzel összefüggésben hozott 
125/2016. (IX. 5.) sz. határozatát hatályon 
kívül helyezi.

40/2021.
Solymár Nagyközség Polgármestere Ma-
gyarország kormányának 478/2020. (XI. 
3.) kormányrendeletével kihirdetett ve-
szélyhelyzetben a katasztrófavédelemről 
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdésében megállapított hatáskörében 
úgy dönt, támogatja dr. Öveges Kristóf  r. 
ezredes kapitányságvezetői kinevezését.

41/2021.
Solymár Nagyközség Polgármestere Ma-
gyarország kormányának a 478/2020. (XI. 
3.) kormányrendeletével kihirdetett veszély-
helyzetben a katasztrófavédelemről szóló 
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) be-
kezdésében megállapított hatáskörében úgy 
dönt, hogy az Ásvány utca út- és csapadék-
víz-elvezetési munkái tárgyú közbeszerzési 
eljárásban az alábbi ajánlattevők ajánlatát 
érvényesnek minősíti:

Ajánlattevő neve: SWIETELSKY Ma-
gyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1016 Budapest, Mészáros 
utca 13.

• Nettó ajánlati ár: 89 505 391 Ft
• Többletjótállás időtartama (az előírt kö-

telező 36 hónapot meghaladó többlet-
megajánlást kérjük megadni hónap mér-
tékegységben; min. 0, max. 36 hónap): 36

• Műszaki segítségnyújtás – rendelkezésre 
állási idő a vállalt jótállási idő alatt, a hiba 
bejelentésétől számítva (órában; a 48 órát 
meghaladó ajánlat érvénytelen, a 16 óra 
max. pontot kap): 16

• A munkaterületen a vállalkozó, ill. közre-
működői által termelt hulladék szelektív 
gyűjtésének biztosítása (környezetvédel-
mi vállalás) (igen/nem): Igen

Indoklás: Az ajánlat hiányosságot, ellent-
mondást, számítási hibát nem tartalmaz, 
ajánlattevő nem tartozik a kizáró okok ha-
tálya alá, s az ajánlat megfelel az ajánlattételi 
felhívás, dokumentáció és a közbeszerzési 
jogszabályok előírásainak.

Ajánlattevő neve: Penta Általános Épí-
tőipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 2100 Gödöllő, Kenyérgyári 
út 1/E.
• Nettó ajánlati ár: 109 197 107 Ft
• Többletjótállás időtartama (az elő-

írt kötelező 36 hónapot meghaladó 
többletmegajánlást kérjük megadni 
hónap mértékegységben; min. 0, max. 
36 hónap): 36

• Műszaki segítségnyújtás – rendelkezésre 
állási idő a vállalt jótállási idő alatt, a hiba 
bejelentésétől számítva (órában; a 48 órát 
meghaladó ajánlat érvénytelen, a 16 óra 
max. pontot kap): 16

• A munkaterületen a vállalkozó, ill. közre-
működői által termelt hulladék szelektív 
gyűjtésének biztosítása (környezetvédel-
mi vállalás) (igen/nem): Igen

Indoklás: Az ajánlat hiányosságot, ellent-
mondást, számítási hibát nem tartalmaz, 
ajánlattevő nem tartozik a kizáró okok ha-
tálya alá, s az ajánlat megfelel az ajánlattételi 
felhívás, dokumentáció és a közbeszerzési 
jogszabályok előírásainak.

Ajánlattevő neve: STRABAG Általános 
Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1117 Budapest, Gábor Dénes 
(Infopark D épület) utca 2.
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A rendeletek teljes szövege és a ha-
tározatok mellékletei megtalálhatóak 

Solymár hivatalos honlapján: 
solymar.hu/hatarozatok-rendeletek

• Nettó ajánlati ár: 84 404 669 Ft
• Többletjótállás időtartama (az előírt kö-

telező 36 hónapot meghaladó többlet 
megajánlást kérjük megadni hónap mér-
tékegységben; min. 0, max. 36 hónap): 36

• Műszaki segítségnyújtás – rendelkezésre 
állási idő a vállalt jótállási idő alatt, a hiba 
bejelentésétől számítva (órában; a 48 órát 
meghaladó ajánlat érvénytelen, a 16 óra 
max. pontot kap): 16

• A munkaterületen a vállalkozó, ill. közre-
működői által termelt hulladék szelektív 
gyűjtésének biztosítása (környezetvédel-
mi vállalás) (igen/nem): Igen

Indoklás: Az ajánlat hiányosságot, ellent-
mondást, számítási hibát nem tartalmaz, 
ajánlattevő nem tartozik a kizáró okok ha-
tálya alá, s az ajánlat megfelel az ajánlattételi 
felhívás, dokumentáció és a közbeszerzési 
jogszabályok előírásainak.

Ajánlattevő neve: Aszfaltpálya Építő 
Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 2141 Csömör, Határ út 056/20. 
hrsz.
• Nettó ajánlati ár: 99 897 053 Ft
• Többletjótállás időtartama (az előírt kö-

telező 36 hónapot meghaladó többlet 
megajánlást kérjük megadni hónap mér-
tékegységben; min. 0, max. 36 hónap): 0

• Műszaki segítségnyújtás – rendelkezésre 
állási idő a vállalt jótállási idő alatt, a hiba 
bejelentésétől számítva (órában; a 48 órát 
meghaladó ajánlat érvénytelen, a 16 óra 
max. pontot kap): 48

• A munkaterületen a vállalkozó, ill. közre-
működői által termelt hulladék szelektív 
gyűjtésének biztosítása (környezetvédel-
mi vállalás) (igen/nem): Igen

Indoklás: Az ajánlat hiányosságot, ellent-
mondást, számítási hibát nem tartalmaz, 
ajánlattevő nem tartozik a kizáró okok ha-
tálya alá, s az ajánlat megfelel az ajánlattételi 
felhívás, dokumentáció és a közbeszerzési 
jogszabályok előírásainak.

Ajánlattevő neve: VIANOVA 87 Köz-
mű és Útépítő Zártkörűen Működő Rész-
vénytársaság
Székhelye: 1215 Budapest, Vasas utca 65–
67.
• Nettó ajánlati ár: 91 239 035 Ft
• Többletjótállás időtartama (az előírt kö-

telező 36 hónapot meghaladó többlet 
megajánlást kérjük megadni hónap mér-
tékegységben; min. 0, max. 36 hónap): 36

• Műszaki segítségnyújtás – rendelkezésre 

állási idő a vállalt jótállási idő alatt, a hiba 
bejelentésétől számítva (órában; a 48 órát 
meghaladó ajánlat érvénytelen, a 16 óra 
max. pontot kap): 16

• A munkaterületen a vállalkozó, ill. közre-
működői által termelt hulladék szelektív 
gyűjtésének biztosítása (környezetvédel-
mi vállalás) (igen/nem): Igen

Indoklás: Az ajánlat hiányosságot, ellent-
mondást, számítási hibát nem tartalmaz, 
ajánlattevő nem tartozik a kizáró okok ha-
tálya alá, s az ajánlat megfelel az ajánlattételi 
felhívás, dokumentáció és a közbeszerzési 
jogszabályok előírásainak.

42/2021.
Solymár Nagyközség Polgármestere Ma-
gyarország kormányának a 478/2020. 
(XI. 3.) kormányrendeletével kihirdetett 
veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről 
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 
bekezdésében megállapított hatáskörében 
úgy dönt, hogy a bírálóbizottság írásbeli 
szakvéleményére és döntési javaslatára ala-
pozottan az Ásvány utca út- és csapadék-
víz-elvezetési munkái tárgyú közbeszerzési 
eljárást eredményesnek minősíti, s az eljárás 
nyertesét az alábbiak szerint hirdeti ki:

Ajánlattevő neve: STRABAG Általános 
Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1117 Budapest, Gábor Dénes 
(Infopark D épület) utca 2.
• Nettó ajánlati ár: 84 404 669 Ft
• Többletjótállás időtartama (az előírt kö-

telező 36 hónapot meghaladó többlet 
megajánlást kérjük megadni hónap mér-
tékegységben; min. 0, max. 36 hónap): 36

• Műszaki segítségnyújtás – rendelkezésre 
állási idő a vállalt jótállási idő alatt, a hiba 
bejelentésétől számítva (órában; a 48 órát 
meghaladó ajánlat érvénytelen, a 16 óra 
max. pontot kap): 16

• A munkaterületen a vállalkozó, ill. közre-
működői által termelt hulladék szelektív 
gyűjtésének biztosítása (környezetvédel-
mi vállalás) (igen/nem): Igen

Kiválasztás indoka: A nevezett érvényes 
ajánlat érte el a legmagasabb értékelési 
pontszámot, így a legjobb ár-érték arányú 
ajánlat.

Elektronikusan 
is igényelhető 
a védettségi 
igazolvány
Egyre többen jogosultak a védett-
ségi igazolvány megszerzésére, 
ennek feltételeit a 60/2021. (II. 
12.) kormányrendelet szabályozza. 
Eszerint három esetben állítják ki a 
védettségi igazolványt: a védőoltás 
beadása után, a Covid–19 betegség-
ből történő felgyógyulást követően, 
illetve abban az esetben, ha utólag 
elvégzett ellenanyag-vizsgálat pozi-
tív eredménye alapján igényeljük.

Amennyiben a felsoroltak után a 
védettségi igazolvány nem érkezik 
meg két-három héten belül, igé-
nyünket az erre a célra létrehozott 
elektronikus ügybejelentő lapon, 
a magyarorszag.hu/szuf_fooldal 
oldalon tudjuk jelezni a Központi 
Okmányirodának. Az űrlaphoz csa-
tolni kell a kért adatok (személyes 
adatok, tajszám) mellett a bejelen-
tést alátámasztó dokumentumokat: 
az oltás esetében az erről készült 
igazolást, betegség esetén az utolsó 
negatív, ennek hiányában az utolsó 
pozitív teszt igazolását, vagy a pozi-
tív eredményű ellenanyag-vizsgálat 
eredményét. 

Az igazolvány cseréjére, pótlá-
sára szintén a megadott űrlapon 
van lehetőség, illetve minden más, 
az igazolvánnyal kapcsolatos be-
jelentési szándék is ezen keresztül 
intézhető. 
További részletek a kormanyhiva-
tal.hu oldalon olvashatók. 
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AZ ARÁNY A LEGFONTOSABB
Székely Orsolya iparművészt Ferenczy Noémi-díjjal tüntették ki nemzeti ünnepünk 

alkalmából idén március 15-én. A solymári művész egyedi lámpái szerte 
az országban megtalálhatók, főként történelmi épületeket díszítenek. 

Hog yan fogadta az elismerést? 

Nagyon örültem neki, nem számítottam rá. 
Az alkotásaim az építészethez kapcsolódó 
társművészetként jelennek meg, így nehe-
zen köthetők a nevemhez. Ez nem kiállí-
tási műfaj, minden lámpa adott helyre, egy 
konkrét épületbe kerül. Boldoggá tett, hogy 
mindezek ellenére észrevették és elismerték 
munkámat. Ez a díj számomra azt jelenti, 
hogy szükség van az iparművészetnek erre 
az ágára. 

Bár a lámpakészítést ritkán mutatja be tárlat, de 
úg y emlékszem, volt már kiállítása.

Igen, Solymáron, a Dr. Jablonkay István 
Helytörténeti Gyűjteményben férjemmel, 

Ferencz Istvánnal közösen volt egy kiállítá-
sunk néhány évvel ezelőtt. Mivel a lámpák 
többségét nem lehet élőben bemutatni, fő-
leg fotókat, anyagmintákat, kisebb világító-
testeket állítottunk ki. Az általam készített 
lámpák igen nagyok, a végleges helyükön 
lehet őket értékelni.

Hog yan lesz valakiből lámpatervező?

Tapasztalatom szerint a gyerekek hamar 
rácsodálkoznak a fényre, ami nélkül nem 
lehet élni. A gyerekszobába este beszökő 
fénysugár, amellyel árnyjátékot lehet ját-
szani, az esti séták „fényjátékai” az utcai 
lámpáknál… A színház, ahol az irányított 
fénnyel teret lehet növelni, szűkíteni, kuc-

kósítani, magasítani… A fény-
nyel lehet építkezni. 

A gimnáziumban ötvös 
szakra jártam, és volt egy 
időszak, amikor ékszereket 
szerettem volna készíteni. Bár 
nem ez lett az utam, az éksze-
rek iránti érdeklődés vissza-
köszön a munkámban, hiszen 
most óriásékszereket alkotok 
lámpaként. A lámpáknak is 
meg kell adni azt a finomsá-
got, amit az ékszerkészítés 
igényel. Az Iparművészeti 
Főiskolán vett más irányt az 
érdeklődésem, és lámpával 
diplomáztam. Ez a lámpa 
végül nem csupán a diploma-
munkám lett, kis módosítás-
sal megrendelést kaptam az 
elkészítésére. S aztán jött a 
következő megrendelés, ami 
szintén egy lámpa volt. 

Az életem egyik ajándéka, 
hogy soha nem kellett munka 
után házalnom, az egyik fel-
adat hozta a másikat. Ez azért 
nagy öröm, mert azt mutatja, 

hogy amit csinálok, arra további épületek-
ben is szükség van. Egy-egy megrendelővel 
és építésszel akár évekig is együtt dolgoz-
tam, ilyen volt például az OTP-hálózat, a 
McDonald’s, a bíróságok, valamint az egy-
házi munkák.

Melyik lámpájára a legbüszkébb?

A munkáival is úgy van az ember, mint a 
gyerekeivel: mindegyiket másért szereti, 
nem tud különbséget tenni, melyik szeretet 
a nagyobb, melyik a fontosabb. Ha mégis 
választanom kell, azt mondanám, ami na-
gyobb erőfeszítésbe került, arra többet 
gondolok vissza. Például a Gyulai Megyei 
Bíróság másfél mázsás csillárjai, vagy a tö-
rökfürdő, ahol a 90 százalékos páratartalom 
miatt különösen nehezítettek voltak a fel-
tételek. Pécsett a Szent Mór Iskolaközpont 
műemlék épületében a védett freskók mi-
att volt nehéz a lámpák felszerelését meg-
tervezni. De majdnem minden munkának 
megvan a maga különös nehézsége.

Akkor ez nemcsak művészet, hanem már kőke-
ményen építészet is, ug ye?

Különbséget kell tennünk a közintézmé-
nyekbe és az otthonokba kerülő világító-
testek között. Az utóbbi a berendezéshez 
tartozik, az ott élők hangulatát, igényeit 
szolgálja. A történelmi térbe kerülő fény-
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forrásnak viszont az architektúra részévé 
kell válnia. 

Hog yan fog neki eg y-eg y lámpa tervezésének?

Minden munka azzal kezdődik, hogy elő-
ször meg kell fejtenem a teret. Megfigye-
lem, hogy melyek a tér építészeti értékei, 
a léptékarányrendje, milyen karaktere van, 
majd oly módon alakítom ki az odakerülő 
lámpát, hogy az tűnjön föl, ha hiányzik, ha 
nincs ott. Nagyon kell vigyázni, hogy az 
ember ne nője túl a teret. Megjegyzem, az 
életben ugyanezzel az arányrendszerrel kell 
dolgozni. Fontos, hogy az ember ne nyom-
ja agyon a környezetét.

Szem előtt kell tartani azt is, hogy egy 
lámpa kétféle életet él: az egyiket akkor, 
amikor világít, a másikat pedig akkor, ami-
kor világítás nélkül belerajzol a térbe. Eze-
ket össze kell tudni hozni. Itt is az arány a 
legfontosabb. 

A tervek kézi rajzolással készülnek. A 
lámpák formája, tömege először papírra 
kerül, majd jön a modellezés. Van, amikor 
egész piciben, tényleg szinte ékszerként, 
sokszor pedig egy az egyben készül el a da-
rab. A modell három szempontból fontos: 
a megrendelő pontosan lássa, hogy milyen 
lesz térben (rajzból nehezebb olvasni), a 
mesterek lássák a gyártási összefüggéseket, 
és én is ellenőrzöm magam vele. A férjem 
építész, a modellezés „nagymestere”, eb-
ben ő is sokat segít nekem. Volt már épí-
tész, aki hiányolta a számítógépes rajzot, de 
szerintem az egyedi darabok lényege „kéz-
jegy”, ami különlegessé teszi őket. Nem 
vagyok divatkövető sem az életben, sem a 
munkában. A divat pillanatnyi, én az állan-
dó értéket keresem. Ezért is készítek lám-
pákat többnyire történelmi épületekbe. A 
változásokat azonban követem, igyekszem 
a legmodernebb technikákat alkalmazni. 

Minden lámpából, amit készített, csak eg y darab 
van?

Mindent a megadott helyre tervezek, így 
alapvetően igen. Egyedül a McDonald’s-
lánc volt, ahol több étteremrészbe ugyan-
olyan típusú lámpa került. 

Jelenleg min dolgozik?

Nagyon izgalmas feladatom van: a Posta-
palota egyik termébe készítek csillárt és 
falikart, valamint a füzéri vár felújításának 
keretében csillárt, illetve a miskolci Nyilas 
Misi Házba új lámpákat.

A lámpákon kívül mást is tervez?

Készítettem a lámpák mellett ablakokat is 
bíróságra, valamint a miskolci Zenepalotá-
ba. Itt Bartók Béla kézzel írott kottarészlete 
került az ablakokba a madarak és a virágok 
széldísze közé. 

Itthon szoktam játszani, ékszereket készí-
teni, nem eladásra, csak a magam örömére. 

Mióta él Solymáron?

Huszonhét éve költöztem ide. Az első utam 
az önkormányzathoz vezetett, ott kedvesen 
meséltek a településről, kaptam egy térké-
pet, jó érzés volt, hogy ilyen barátságosan 
fogadtak. Azóta is szeretek itt élni, a Temp-
lom téri kis üzletekbe mindig örömmel já-
rok vásárolni. Örülök az ismerős arcoknak.

A munkájának köszönhetően sok helyre eljutott, 
ug ye?

Azt szoktam mondani, költözködve és 
dolgozva ismertem meg az országot. A 
szüleim mel sokat költöztünk, tíz helyen lak-
tam. Majd valóban rengeteg helyre dolgoz-
tam: Nagykanizsára, Pécsre, Sárospatakra, 
Miskolcra, Füzérre, Diósgyőrbe, Bátára, 
Kecskemétre, Balassagyarmatra, Kaposvár-
ra, Szerencsre, Gyulára és természetesen a 
fővárosba is. 

Bár első látásra úgy tűnhet, de a mun-
kám mégsem egyszemélyes műfaj. Sokféle 
anyaggal dolgozom (réz, bronz, króm, acél, 
vas, kovácsoltvas, textil, marhahólyag, kő), 
és ennyiféle anyaghoz nagyon sok hozzáér-
tő szakemberre van szükség, ráadásul min-
den anyag sokféleképpen munkálható meg. 
Rendkívül nagy jelentősége van számomra, 
hogy olyan mesteremberekkel dolgozzak 
együtt, akikkel egy-egy munka során ugyan-
azon a „hőfokon égünk”. Fontos, hogy fel 
tudják venni a ritmust, és ugyanolyan szere-
tettel alkossanak, mint én. Van olyan, akivel 
több mint harminc éve dolgozom együtt. 
Az ilyen nagy tudású mesterért akár az or-
szág másik végébe is elutazom. Kovácsmes-
terért például Tiszaeszlárra megyek, mert 
tudom, hogy ő a szívét is beleadja a munká-
ba, és ez meg is látszik az eredményen. 

Nagyon jó tapasztalataim vannak a mes-
teremberekkel. Még ha csak részfeladatot 
kapnak is, azt úgy adom ki, hogy pontosan 
tudják, mi a funkciója, átérezzék, milyen 
fontos az a néhány csavar is. Ettől lesz a 
munka egészében jó, és ezt az eredményt 
együtt értük el. Amikor megkaptam a díjat, 

nemcsak a régi megrendelőim gratuláltak, 
hanem a volt tanáraim, s azok is, akik velem 
együtt dolgoztak. Ez számomra nagy bol-
dogság, hiszen az ő munkájuk is benne van 
a kitüntetésben.  Így lett közös az örömünk. 

Komáromi-B. Hajnalka
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SOLYMÁRI PRAXISKÖZÖSSÉG
A betegrendelés mellett az „egészséges-rendelés” is bekerülhet a felnőttellátásba 
a praxisközösségek segítségével. A rendszeres szűrések bevezetése, a háziorvosok 

tehermentesítése is a kitűzött célok között szerepel.

Februárban megjelent egy kormányren-
delet, ami a praxisközösségek létrejöttét 
és alapvető működését szabályozza. A 
rendelet nyomán Solymáron is változá-
sok várhatóak a háziorvosi rendszerben, 
ezekről kérdeztük dr. Taller Gabriella há-
ziorvost.

Miről szól ez a rendelet, és miben befolyásolja, 
változtatja meg a praxisok működését?

A rendelet azt az óhajt fogalmazza meg, 
hogy lehetőleg minél több praxis dolgoz-
zon valamilyen közösségben, ne egyedül, 
teljesen önállóan. E változtatásnak – 
kimondva-kimondatlanul – részben az az 
oka, hogy egyre több praxis ürül ki Ma-
gyarországon, nincs orvos, és a helyettesí-
tést a közösségeknek kellene megoldaniuk. 
Tudjuk, hogy erre a praxisközösség nem, 
vagy csak részben lesz megoldás, hiszen az 
orvoshiány így is probléma marad.

Másrészt viszont bizonyos ellátások 
finanszírozása egy praxis számára irreá-
lis, de többen együtt már tudnak például 
gyógytornászt, dietetikust, pszichológust 
foglalkoztatni, vagy épp főiskolai végzett-
ségű, magasan képzett nővéreket, akik a 
képzettségük alapján bizonyos orvosi fel-
adatokat önállóan is el tudnak végezni. Ez 
nagyban segítené a betegellátást.

Harmadrészt a praxisokhoz tartozó 
páciensek rendszeres egészségügyi szű-
rése lenne a cél, vagyis az, hogy időben 
fel tudjuk mérni az egészséges emberek-
nél azokat a rizikófaktorokat, melyekből 
később betegségek alakulhatnak ki. A je-
lenlegi felnőtt háziorvosi munkában erre 
gyakorlatilag nincs idő, az akut betegek 
ellátása kitölti a rendelkezésre álló időke-
retet. A gyermekpraxisokban jelenleg is 
van tanácsadás – az úgynevezett „egészsé-
ges-rendelés” –, ez kerül be a jövőben a 
felnőttellátásba is.

Mely praxisokat fog ja érinteni a változás? 

Fontos tudni, hogy a praxisközösség-
hez való csatlakozás önkéntes. Jelen állás 
szerint Solymáron a két gyermekorvosi 
praxis, valamint a felnőtt praxisok közül 
dr. Virág Zsolt és jómagam csatlakozunk 
egy praxisközösséghez. Dr. Szabó Éva és 
dr. Wirtz Ferenc nem szeretne változtatni 
a jelenlegi munkaformán, náluk marad az 
önálló praxis.

Milyen munkafolyamatok zajlanak most a hát-
térben?

Minden változást több hatóságnál is be 
kell jelenteni, illetve engedélyeztetni. Jelen-
leg részünkről ezek az egyeztetések foly-
nak, többek között az önkormányzattal, az 
ÁNTSZ-szel, a NEAK-kal.

Országos szinten most zajlik a praxis-
közösségi jogszabályok, illetve iránymuta-
tások részletes kidolgozása. Ennek alapját 
a korábban pilot jelleggel országszerte 
már működő praxisközösségek tapaszta-
latai, valamint az ezek kapcsán összegyűlt 
anyagok jelentik. Mondhatjuk, hogy némi-
leg „vakon” vállaltuk a közösségalakítást, 
mert most még nem tudjuk, hogy mi lesz 
a pontos játékszabály. 

Mit fognak észrevenni a praxisközösség létre-
jöttéből a páciensek? Megváltozik a rendelési 
idő, a rendelés módja?

Igen. A rendelési idők kismértékben már 
meg is változtak, ezeket nyomon követ-
hetik a Hírmondó elérhetőségeket tartal-
mazó oldalán, illetve a solymarirendelo.hu 
honlapon.

Az egyéb változásokkal, változtatásokkal 
kapcsolatban meg kell várnunk a jelenleg 
még kidolgozás alatt lévő rendeletet, ami 
szabályozni fogja a praxisközösségek mű-
ködését, a finanszírozás részleteit és egyéb, 
a működésünket befolyásoló szabályokat.

A legfontosabb az, hogy a praxisközös-
ségi működésnek infrastrukturális feltételei 
is vannak: kelleni fog a gyógytornához egy 
tornaterem, valamint további helyiségek 
az előadások, a betegoktatás, a dietetikai 
foglalkozások megtartására. A rendelések 
számára szükség lenne egy legalább két-
helyiséges, váróval ellátott rendelőre, ami 
jelenleg Solymáron nem áll rendelkezés-
re. Bízunk abban, hogy a praxisközösségi 
munka kialakításához a kormány biztosí-
tani fogja az infrastrukturális minimum-
feltételeket és az ehhez szükséges állami 
finanszírozást is, mert enélkül pont azt 
nem fogjuk elérni, ami a páciensek számá-
ra tényleg érezhető változást hozna.

Lesz Solymáron prevenciós rendelés? Ha igen, 
ez pontosan mit takar és mikortól, kik számá-
ra lesz elérhető?

Igen, minden praxisközösségi tagnál lesz 
prevenciós rendelés. Ennek az a lényege, 
hogy az emberek nem maguktól jönnek 
be, hanem mi hívjuk be őket időpontra. 
Előszűrjük azokat a pácienseinket, akik 
régen jártak rendelésen, vagy akiknél az 
életkoruk, esetleg egyéb ok miatt indokolt, 
hogy felmérjük az általános egészségi álla-
potukat. A prevenciós időpontokban nem 
lesz sem betegellátás, sem receptfelírás, 
ezek az időpontok kimondottan az egész-
ségi állapot felméréséről, tanácsadásról 
fognak szólni.

Gyarmati Lilla
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Új könyvek
a könyvtárban

Samantha Harvey: 
Nyugati szél 
Az angol írónő izgalmas törté-
nelmi krimije a Mátyás király 
korabeli Angliába kalauzol 
bennünket egy feledhetet-
len időutazásra. „Samantha 
Harvey prózája fénylően 
gyönyörű.” (Daily Express)

Robert Galbraith: 
Zavaros vér

Robert Galbraith (leánykori 
nevén: J. K. Rowling, a hét 

Harry Potter-könyv szerzője) 
világsikert aratott krimiso-

rozatának ötödik része. A 
szerző az első a világiro-

dalomban, aki kizárólag az 
írásból lett milliárdos.

Avi Loeb: Földönkívüli
Egy idegen civilizáció 

első nyomai.  Egy furcsa 
aszteroida, amely három éve 

jött, majd eltűnt. A szerző a 
Harvard professzora, aki a 

tudomány és a logika men-
tén kísérli meg azonosítani a 

rejtélyes égitestet.

Fehér Béla: 
Ördögcérna 
A Prima Primissima díjas író-
újságíró regénye egy karnevá-
li nyomozás története. Hely-
szín egy százéves vendéglő, 
a keret egy filmforgatás. 
Magyar karakterű mágikus 
realizmus,  nyelvi lelemények, 
lehengerlő humor.

Halász Rita: 
Mély levegő

Az írónő-művészettörténész 
első regénye egy vakvágányra 
futott párkapcsolat és a kiút-
keresés története. Az igazság 

kimondásához, a kendőzetlen 
őszinteséghez, a katarzishoz 

mély levegőt kell venni.  

Selyem Zsuzsa: Az 
első világvége, amit 
együtt töltöttünk
A kolozsvári magyar tanár-
írónő az elmúlt évek egyik 
legjelentősebb irodalmi fel-
fedezettje. Tizenöt egymással 
nem összefüggő izgalmas no-
vella arról, hogy mindenkinek 
megvan a saját világvégéje.

Apáczai Csere János Művelődési Ház
és Könyvtár

Tel.: (26) 360-100, (26) 362-240
2083 Solymár, Templom tér 25.

Könyvtárhasználati szabályok
A könyvtár hétfőn, szerdán és pénteken 13–19 óráig tart nyitva, kedden és csü-
törtökön pedig 10–19 óráig. A jelenleg érvényes könyvtárhasználati szabályok 
szerint a könyvtár csak védettségi igazolvánnyal, maszkban látogatható. Könyv-
kölcsönzési céllal egyszerre legfeljebb öt fő, legfeljebb 15 percig tartózkodhat a 
helyiségben.

Új programsorozat a Svábházban
A május végén indult Mesterségem címere elnevezésű beszélgetős estek vendége 

Gábeli Noémi, a Solymáron működő Csodák varrodája megálmodója lesz 
június 17-én, csütörtökön 18 órától.

Helyszín: Solymár, Dózsa György utca 6.
A részvételhez előzetes regisztráció szükséges a bauernhaus@solymar.hu 

e-mail-címen vagy a 30/197-4963-as telefonszámon.

Solymáron járt 
a Szent Korona-vándorkiállítás
Új elem díszítette Solymár Templom terét 
május közepétől néhány héten keresztül. A 
henger alakú építmény, melybe a járókelők 
be is léphetnek, és amelyre a Szent Koro-
na mása is felkerült, közel másfél éve járja 
a településeket. A Székelyudvarhelyről in-
dult vándorkiállításnak rövid ideig Solymár 
adott otthont. 

A hatalmas korona Elekes Gyula 
tűzzománcművész ötlete alapján készült, 
belsejében és külső részén a korona és az uralkodók rövid történetei olvashatók. „Ha 
az ember belép ebbe a kiállítótérbe, akkor egy pillanatra ráérez, hogy a Szent Korona 
kifejezi hazánk múltját, jelenét és jövőjét, nemzetünk határokon átívelő egységét, törté-
nelmünk viharait, keresztény kultúránkat” – osztotta meg gondolatait a vándorkiállítás 
kapcsán Gaal-Hasulyó Bernadett, az önkormányzat közművelődési bizottságának elnö-
ke, aki a PilisTV kamerái előtt mondott rövid beszédet a nemzeti összetartozásról.
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SVÁB KAPUK ÉS KERÍTÉSEK
A múlt század eleji sváb hagyományoknak megfelelően a tavaszi nagytakarításnak része 

volt az udvar, a kapuk és a kerítés rendbetétele és festése is. A viszonylag egységes 
utcafronti kerítések és kapuk látványa hozzájárult a rendezett településképhez.

Az talán nem meglepő, hogy minden pa-
rasztporta előtt lécekből készült kapuk és 
terméskőből összehalmozott kőkerítések 
voltak. Később ezeket cementtel össze-
fogva magas falakat is tudtak építeni. A 
kapukat homokkőből faragott vagy ke-
ményfa oszlopok tartották. Az ásvány-
bánya közelsége miatt rendelkezésre állt 
a dolomit, amiből helyi mesterek sokféle 
elemet állítottak elő. Megjelentek a „kalá-
csos” betonblokkok, amiket házak alapjául 
és kerítések építésére egyaránt használtak. 

A mai napig találunk olyan műkő oszlo-
pokat a településen, amelyek még az 1930-
as évek elejéről származnak, és amelyeket 

a mesterek különféle dombormintával, 
évszámmal és monogrammal díszí-
tettek. Ezeknek tetejére műkőből ké-
szült, szépen díszített kupakok kerül-
tek. Dombormintájukat bordó festékkel 
emelték ki, ami az amúgy kevésbé látható 
évszámot és monogramokat szépen ki-
hangsúlyozta. Ezek a még ma is tökéletes 
állapotban lévő elemek az akkori mesterek 
munkáját és az anyag minőségét dicsérik. 

Kedvelt alapanyag volt az égetett tég-
la is. Ezeket kő alapra és a terméskő vagy 
műkő oszlopok közé helyezték el úgy, 
hogy fél téglányi réseket hagytak köztük a 
sorokban. Ezáltal, ahogy a sorok egymás-
ra kerültek, egy lyukacsos kerítésszerkezet 
állt össze. Ezek a felsorolt díszes kerítések 
mindig csak az utcafrontot díszítették, az 
udvari, szomszéd felé néző vagy kertet le-
záró kerítések mindig lényegesen egysze-
rűbbek voltak. 

A kapuk alapanyaga fenyő fűrészáru 
volt. Legelterjedtebb volt a léckapu kü-
lönböző díszítésekkel. Négy formában 
használták: lapos végű, hegyesre faragott, 
lándzsa szerűre és tulipánszerűre vágott 
felső végződéssel. A kapuk vagy hosszú 

lécekből készültek kb. egy lécnyi kiha-
gyással, vagy alsó felük deszkával, esetleg 
sűrű lécezéssel zárt formát alkotott. Két 
vízszintesen haladó vastag stafni adta az 
alapot, ezekre kerültek szögeléssel a lécek. 
Tetejük vagy egy síkban, vagy ívet alkotva 
végződött. A két vastag fa közé keresztbe 
egy merevítő került. A lécek felszögelése 
után jött a díszítő deszkázás. Jellemzően 
ezek szegélye is gyalulással volt díszítve. Az 
alsó és felső stafnira kapupántcsavarokkal 
került fel a kovácsoltvas kapupánt. Az osz-
lopokat átfúrva csavaros végződésű ková-
csoltvas pipákat helyeztek el, ezek tartot-
ták a kapukat. Az utca felé esett a csavaros 
rész, a csavar alá szív, virág vagy csillag 
alakú, esetleg egyszerű karika alátét került.

Minden udvarnak egy duplaszárnyas 
nagykapuja és egy kiskapuja volt. A nagy-
kapuk belül középen mindkét stafninál ko-
vácsoltvas zárral csukódtak. A vastag, pánt-
szerű csík egyik vége kapupántcsavarral 
volt rögzítve az egyik alapfához, a másik 
kapuszárnyra pedig kovácsoltvas pipa ke-
rült, erre hajtották rá a díszítetten végződő 
pántot. A kiskapuk kezdetben tolózárral 
csukódtak, később divatba jöttek a ková-
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Betelepülési megemlékezés
Az 1710-es évek elején kezdtek toborozni német területeken 
olyan, általában fiatal párokat, akik készek voltak Magyaror-
szágra betelepülni. Lakhatást, adókedvezményeket ígértek ne-
kik. Ulmban gyűjtötték össze őket, mert innen volt hajózható a 
Duna, és a Dunán – a solymári templom mögötti betelepülési 
emlékművön található képen is látható – Ulmer Schachtelen 
(ulmi skatulyán) szállították őket, melyek menetrendszerűen 
közlekedtek. A betelepülő sváboknak (Donauschwaben)  meg 
kellett váltani magukat a korábbi földesuruktól, az utazás költsé-
geit Bécsig nekik kellett fedezni. A költségeket a toborzók csak 
Bécsből fedezték, ahol regisztrálták is őket. 

A solymári Német Nemzetiségi Önkormányzat idén is meg-
hívja a kedves közösséget a solymári sváb őslakosság betele-
pülésének évfordulóján tartandó megemlékező ünnepségére. A 
megemlékezés 2021. június 20-án, vasárnap délután 15 órakor 
kezdődik. A római katolikus templomban német nyelvű szent-
misét követően, a templom mögötti betelepülési emlékműnél 
kerül sor a tisztelgő koszorúzásra. Amennyire a járványügyi sza-
bályok engedik, szívesen látunk minden civil csoportot, szerve-
zetet, megemlékezőt, hogy helyezze el a megemlékezés gyertyá-
ját, virágát az emlékműnél, és töltsünk el közösen egy kis időt 
őseinkről megemlékezve!

NNÖ

csoltvas, legújabban pedig a kulccsal és réz- vagy vaskilinccsel 
ellátott zárak. 

A festést tekintve legelterjedtebbek a zöld olajfestékkel fes-
tett vagy lenolajjal beeresztett, natúr színű kapuk voltak. A fel-
ső, faragott részt olykor világos festékkel kenték be, így emelve 
ki a formát. A kerítéseket és a kőoszlopokat meszelték, kivéve 
a dombornyomott darabokat. Ezek rendszeres karbantartást, 
mázolást igényeltek, amit minden évben a tavaszi nagytakarítás 
során végeztek el.

Zsámboki Szabolcs
(A szerző pilisvörösvári kutatásai alapján írta a cikket)
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Állagmegóvás a múzeumban
A zárvatartás ideje alatt is folyt a munka a 
helytörténeti gyűjteményben: beszerezték a 
gyűjtemény raktárban lévő darabjainak ál-
lagmegóvásához szükséges tárolókat, pára-
mentesítőt, valamint megkezdték a tárgyak 
átválogatását és szakszerű eltárolását.

Év elején a Dr. Jablonkay István Hely-
történeti Gyűjtemény az önkormányzat se-
gítségével 800 ezer forint támogatást nyert 
a Nemzeti Kulturális Alap pályázatán a 
gyűjtemény állománymegóvási munkáira. 
Tóth Piroska Annától, a múzeum intéz-
ményvezetőjétől megtudtuk: a múzeum 
pincéjében látogatható borbélyműhelyhez 
beszereztek egy páramentesítő készüléket, 
hogy a nedvesség ne károsítsa a műhely 
tárgyait. A textilek, ruhaneműk szakszerű 
tárolása érdekében fátyolfóliákat vásárol-
tak, melyekbe szellőztetés és vasalás után 
helyezik el a darabokat. Diadobozokat és 
savmentes tasakokat, papírokat is beszerez-
tek a régi dokumentumok tárolásához. A fa 
tárgyakat a támogatásból vásárolt favédő és 

-konzerváló szerekkel kezelik, melyek egy-
úttal a rovarok kártétele ellen is védelmet 
nyújtanak. Továbbá új, fém állványos pol-
cokat vettek a padlásra és a raktárba.

A múzeum a jelenleg érvényes jár-
ványügyi feltételekkel – csak védettségi 
igazolvánnyal, maszkban – látogatható, 
nagyobb csoportokat telefonos egyezte-
tés után fogadnak.

Fotók: Dr. Jablonkay István 
Helytörténeti Gyűjtemény
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Konfirmáció és segítségnyújtás 
a református gyülekezetben 
A solymári református gyülekezetben idén heten tettek bizonyságot hitük-
ről és hatan konfirmáltak. November közepe óta a Covid fenyegetése miatt 
kevesen jöttek személyesen az istentiszteletekre, többen inkább az online 
formát választották. De Pünkösdkor valami megmozdult! Amikor a Lélek 
kétezer évvel ezelőtti kiáradását ünnepeltük, azzal a vággyal a szívünkben, 
hogy bennünket is, ma is töltsön be Isten Lelke, akkor a templom újra meg-
telt. Idősek, fiatalok, kisgyermekes családok sorakoztak és töltötték meg 
a templomot. Sőt, már a Pünkösd előtti héten is sok-sok ember sürgött a 
templomban és templom körül, azon szorgoskodtak, hogy kívül-belül min-
den megszépüljön, megtisztuljon, és a templom a templomkerttel együtt az 
ünnepre méltó módon felkészített legyen. 

A konfirmációban hitük megvallásával a keresztségben kapott ígéretet 
vállalják magukra a konfirmálók. Egyben a gyülekezethez való elkötelező-
désüket is kifejezik, és Isten népének úrvacsorázó tagjaivá válnak. Örömün-
nep minden konfirmáció, amikor a református közösségünk új, hitvalló ta-
gokkal gyarapszik. Az idén azért is volt különleges ez az ünnep, mert olyan 
testvérek álltak ki tanúságot tenni hitükről, arról, hogy hogyan találkoztak 
Istennel és mit jelent számukra az Ő követése, akik már jó ideje közössé-
günk tagjai – de most ezt az összetartozást hivatalossá is tették. Isten áldását 
kívánjuk életükre és szolgálataikra!

A szükségben a segítségnyújtás szintén fontos része a Szentlélek által 
vezetett közösségnek. Egy hónapja hirdettük meg a gyűjtést a Korányi-kór-
ház Covid-osztályain dolgozók szá-
mára. Kávét, csokoládét, gyümölcs-
levet gyűjtöttünk és juttattunk el a 
kórházba, majd az elmúlt hetekben 
pizzarendeléssel segítettük a fáradt, 
hétvégén is keményen dolgozó ügye-
letesek erőnlétét. Bár már országos 
szinten kevesebb a covidos beteg, a 
Korányi-kórház Covid-osztályai to-
vábbra is tele vannak, hisz a többi 
kórházból is ide szállítják a súlyosabb 
betegeket. Ezért a gyűjtést továbbra 
is fenntartjuk, és hálásan köszönjük 
az adományokat!  

Dani Eszter

Rajzpályázat: 
eredményhirdetés 
a templomban
A vasárnap délelőtti misét követően átadták a 
solymári templom felszentelésének 200. évfor-
dulója alkalmából Az én templomom címmel kiírt 
gyermekrajzpályázat díjait.

A díjakat Dobrovkáné Dér Borbála alpolgár-
mestertől és Gaal-Hasulyó Bernadett-től, a Köz-
művelődési Bizottság elnökétől vehették át a gye-
rekek.

Négy kategóriában hirdettek eredményt: óvo-
dások, alsó tagozatosok, felső tagozatosok, vala-
mint különdíjasok.
• Az óvodások kategória helyezettjei:  1. Kovács 

Anna, 6 éves; 2. Varga Izabella, 4 éves; 3. Tö-
rök Lukács, 6 éves

• Az alsó tagozatosok kategória helyezettjei: 1. 
Szilágyi Orsolya, 2/c; 2. Agócs Martin, 1/a; 3. 
Zima Szibill, 3/a

• A felső tagozatosok kategória helyezettjei: 1. 
Rochlitz Rita, 13 éves; 2. Enczmann Sára, 12 
éves; 3. Zima Zelma Lili, 12 éves

• Különdíjasok: Kiss Dorina, 2. o.; Kiss Nadin, 
12 éves; Bodnár Dávid, 6 éves

A nyertes alkotások megtekinthetők 
a QR-kód beolvasásával.



Eladó ingatlan

Solymár Nagyközség Önkormányzata nyilvános árve-
rési eljárást hirdet a kizárólagos tulajdonát képező ingat-

lan licitálásos eljárás útján történő értékesítésére.

A pályázat feltételei és az egyéb tudnivalók az ön-
kormányzat honlapján (www.solymar.hu) megte-

kinthetők. Az értékesítéssel kapcsolatban a hivatal 
vagyongazdálkodójánál (vagyon@solymar.hu, 

+36 26 560 617) és az Otthon Centrum 
irodavezetőjénél (kalicz.zoltan@oc.hu, 

+36 70 454 0282) érdeklődhetnek.

Solymár, belterület 4068. helyrajzi szám alatti, 
6318 m2 területű, kivett, beépítetlen megnevezésű 

(Gksz-övezet), tehermentes ingatlan. 

Érdeklődni 
a 30/3040-870-es 

elérhetőségen 
lehet.

Solymáron, 
a Templom téren 
üzlethelyiségek 

kiadók 
12 m2–40 m2-ig.

Spanyolnyelv-
oktatás

személyesen 
vagy online. 

Kezdőtől akár a 
felsőfokú szintig. 

Érdeklődni: 
06/20 391 4409

vagy 
emoke33@gmail.com

Ezúton szeretnénk köszö-
netet mondani mindazok-
nak, akik dr. Taller János 
temetésén jelenlétükkel, 
virágaikkal, gondolataikkal 
osztoztak mély bánatunk-
ban. A pótolhatatlan férj, a 
szeretett édesapa, nagyapa, 
dédapa, a mindenki által 
tisztelt Doktor bácsi hiá-
nya szomorú űrt hagyott 
maga után.

A gyászoló család

Hálás szívvel mondunk kö-
szönetet mindenkinek, akik 
drága Édesapánkat, Burza 
Károlyt, Karcsi bácsit utol-
só útjára elkísérték, sírjára 
koszorút, virágot helyez-
tek. Köszönjük mindazok-
nak, akik lélekben velünk 
voltak, fájdalmunkat enyhí-
teni igyekeztek. 

A Burza család

Szeretnél 
fenntarthatóan vásárolni?

Érdekel a zero waste életmód?
Solymár első 

és egyetlen csomagolásmentes boltjában 
várunk szeretettel!

● Magvak ● Aszalványok ● Hüvelyesek ● Lisztek 
● Fűszerek ● Müzlik ● Magkrémek ● Tészták

● Kézműves termékek ● Friss pékáru
● Házi tejtermékek ● Olajok ● Ecetek
● Lekvárok ● Szörpök ● Kávék ● Teák

● Kozmetikumok ● Tisztítószerek
● Csomagolásmentes kiegészítők 

–  Termékeink több mint 90%-a vegán
–  Gluténmentes termékek nagy választékban

Csomagolásmentes Bolt és Kávézó
Solymár, Mátyás király utca 22. 

www.nyomnelkul.com           
Tel. 06 30 481 0257

E-mail: bolt@nyomnelkul.com 
https://www.facebook.com/zerowastesolymar



Víz-, gáz-, 
központifűtés-, 

lefolyócsatorna- 
és szellőzésszerelés.

A lakásfelújítástól 
a családi házig.

Korszerű technológiák, 
megújuló energiák,  

hőszivattyúk, gázfűtések.

Dávid Ákos
e-mail: 

davidakos.gepeszet@gmail.com

Tel.: +36-20-9324-759

Öntözőrendszerek teljes 
kivitelezése, tervezéstől a 

megvalósításig.
Öntözőrendszer-karbantartás, 

-javítás, -téliesítés.
Teljes körű kertépítés, 

gyepszőnyegezés, 
fűmagvetés, dísznövények 

telepítése.
Ingyenes felmérés 

és árajánlat! 10 éve Solymáron 
és környékén. 

Szőcs Miklós
06-20-374-9442

Referenciák: 
facebook.com/szuperkertek/   

KISÁLLATGYÓGYÁSZ 
SZAKÁLLATORVOS

Dr. Biró Ferenc

Rendelő:
2083 Solymár Terstyánszky u. 

PEMÜ üzletsor 1. üzlet
(30) 200-3445 vagy (26) 361-189

Nyitvatartás:
hétfő 9.00–12.00 és 15.00–19.00 
kedd 15.00–19.00 
szerda 9.00–12.00 és 15.00–19.00 
csütörtök 15.00–19.00 
péntek 9.00–12.00 és 15.00–19.00 
szombat 9.00–12.00
vasárnap 17.00–18.00

weboldal: 
www.solymar-allatorvos.hu

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
0–24 

BONTÁS NÉLKÜL
✔ VÍZVEZETÉK-SZERELÉS
✔ CSATORNAKIÉPÍTÉS
✔ CSŐ- ÉS 
  CSATORNATÖRÉS- 
  JAVÍTÁS

+36-70/624-20-81

Gabó 
duguláselhárítás

Dr. Dorozsmai 
Szonja

fogorvos, 
fogszabályzó 

szakorvos
Solymár, 

Templom tér 19–20.
Bejelentkezés 

a (30) 947-5667-es 
telefonszámon 

 

 

 

 

SZÍN- és STÍLUS- 
TANÁCSADÁS 
hölgyek részére 

 
Hoffmann Dóra 
06-30-315-3259 

dori@stilusvarazs.hu 
www.stilusvarazs.hu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pilisvörösvár 
külterületén 

lévő jó állapotú 
3 sz. 2 félszobás 
két generációs 
családi házra 

cserélek 
46,5 m értékben.

Telefon: 
06-20-999-3604

KINEZIOLÓGIA 
ÉS JÓGA

Az Ön OTTHONÁBAN 
vagy Solymár központjában

Bejelentkezés: 06/30-579-7371
www.lunajoga.hu



INGYENES ÜGYVÉDI KONZULTÁCIÓ!!!
Budapesti ügyvéd vagyok 10 éves gya-
korlattal. 1 éve Solymárra költöztem, így 
már helyben is (Solymár, Templom tér) 
várom leendő ügyfeleimet.

Fogadja szeretettel ingyenes ügyvédi 
konzultációs ajánlatomat, mely

30 PERCES (7.500,- Ft értékben),
amit önnek érdemes igénybe venni, amennyiben:

ingatlanát eladná vagy odaajándékozná és nem tud eliga-
zodni az ügylet lebonyolításában, földhivatali eljárásban, 

szomszédjával birtokvitába keveredett,

közös tulajdona van és a tulajdonostársakkal nem tud 
dűlőre jutni a költségviselésben, közös tulajdon megszün-
tetésének kérdéseiben,

kölcsönadott, de az adós nem hajlandó visszafizetni a 
tartozást,

válófélben van és nem tudnak megállapodni a közös va-
gyon elosztásában, vagy a gyermekük elhelyezésében,

öröklési problémákat elkerülné, ha életében gyermekének 
ajándékozza ingatlanát.

Időpont-egyeztetés és bővebb információ:

Dr. Heim László ügyvéd
+36 (20) 560-6630            dr.heim.laszlo@gmail.com





VÉDŐNŐK
(26) 363-601, (30) 639-8101 

vedono@solymar.hu,  
Solymár, Rákóczi u. 2.
Tanácsadások:

1. körzet: Fáklya Renáta
kedd 12.00–16.00

2. körzet: Gerendás Csilla
péntek 8.00–11.00

3. körzet: Stipits Zita
hétfő 12.00–15.00

4. körzet: Nagy Eszter
kedd 8.00–12.00

Iskolavédőnő:
Dr. Makainé Nagy Marianna

(70) 943-1380

GYERMEKORVOSOK
(26) 360-239  

Solymár, Rákóczi u. 2.

Dr. Dávid Zoltán 
(20) 932-8665

hétfő 8.00–12.00 
kedd 14.00–17.00 
szerda 16.00–18.00 
csütörtök 8.00–11.00 
péntek 8.00–12.00

Tanácsadás:
kedd 17.00–17.30
szerda 14.00–16.00 
csütörtök 11.00–12.30

Dr. Nagy-Szakáll Zsuzsanna 
(30) 265-0288

drnszzs@gmail.com
hétfő 13.00–17.00 
kedd 8.00–11.30 
szerda 8.00–11.00
csütörtök 15.30–18.00
péntek 13.00–16.00

Tanácsadás:
szerda 11.00–12.30 
csütörtök 13.00–15.30

FELNŐTT HÁZIORVOSOK
Solymár, Rákóczi u. 2.

Dr. Wirtz Ferenc 
361-479, (30) 985-6118

hétfő 14.00–18.00 
kedd 8.30–11.30 
szerda 8.00–11.00 
csütörtök 12.30–16.00 
péntek 8.00–11.00

IV., VIII., XII. hónapban:
péntek 15.00–18.30

Dr. Szabó Éva
362-406, (20) 933-9201

hétfő 7.30–12.00 
kedd 14.30–18.30 
szerda 10.00–14.00 
csütörtök 7.30–11.30 
péntek 7.30–11.00

I., V., IX. hónapban: 
péntek 15.00–18.30

Dr. Taller Gabriella
737-747, (20) 922-1680

hétfő 13.00–18.00 
kedd 13.00–17.00 
szerda 7.30–12.00 
csütörtök 14.00–18.30
péntek 7.30–10.30

II., VI., X. hónapban: 
péntek 15.00–18.30

Prevenciós rendelés:
hétfő 16.00–18.00 
szerda 10.30–12.00 
csütörtök 14.00–15.30

Dr. Virág Zsolt 
362-410, (70) 218-9014

hétfő 7.30–11.30
kedd 7.30–11.30
szerda 14.00–18.30
csütörtök 7.30–12.00
péntek 11.30–15.00

III., VII., XI. hónapban:  
péntek 15.00–18.30

Prevenciós rendelés:
hétfő 9.30–11.30 
csütörtök 10.00–12.00

ÁLLATORVOS
Solymár, Terstyánszky u. 23. 

Hatósági feladatokra jogosult 
állatorvos

Ifj. dr. Molnár Attila 
(30) 964-2160 

hétfő 16.00–19.00 
kedd 14.00–19.00 
szerda 17.00–19.00 
csütörtök 14.00–19.00 
péntek 17.00–19.00 
szombat 9.00–12.00

Egyéb időben ügyelet  
a fenti telefonszámon.

KÖZTERÜLET-
FELÜGYELET

Lakatos Béla
 (30) 871-0543

Hlács Tibor
 (30) 473-4518

TELEPÜLÉS-
ÜZEMELTETÉS

Közterületi ügyek
(26) 631-895

 bejelentes@solymarert.hu, 
Solymár, Bajcsy-Zsilinszky u. 26. POLGÁRŐRSÉG

Solymári polgárőrség
(20) 445-4663 

(éjjel-nappal hívható)
POLGÁRMESTERI 

HIVATAL
Ügyfélszolgálat

(26) 560-600
Solymár, József Attila u. 1.

 info@solymar.hu

FOGORVOSOK
Dr. Bajzi Irma 

(26) 360-284

hétfő 12.00–18.00 
kedd 8.00–14.00 
szerda 12.00–18.00
csütörtök 8.00–14.00 
péntek 8.00–12.00
Tb-finanszírozott II. körzet 

Solymár, Györgyliget utca 3. 

Dr. Tamás Hilda 
360-058, (70) 539-7215 

hétfő 15.00–20.00 
kedd 9.00–20.00 
szerda 9.00–15.00 
csütörtök 15.00–20.00
péntek 9.00–15.00
Tb-finanszírozott I. körzet 

Solymár, Törökkút utca 22.

SZAKRENDELÉSEK

Reumatológia
Dr. Szakmári Mária Magdolna

(30) 512-8408
kedd 8.00–13.00 

előjegyzésre, orvosi beutalóval

Fül-orr-gégészet
Dr. Taller Gabriella

hétfő 7.30–10.00
Bejelentkezés szükséges 

telefonon dr. Taller Gabriella 
háziorvosi rendelési idejében vagy 
interneten: www.tallergabriella.hu

Szemészet
A szemészeti rendelés 
átmenetileg szünetel.

(30) 512-8408, Solymár, Rákóczi u. 2. – szakrendelői helyiség

Fizikoterápia
Somogyiné Klócz Gitta 

(30) 512-8408
hétfő 11.00–19.00 
szerda 11.00–19.00 
csütörtök 7.00–14.00 
péntek 7.00–13.00

A telefonszámok csak rendelési időben 
hívhatók. Orvosi ügyelet: 

(26) 330-188, (26) 330-360 Országos 
Mentőszolgálat pilisvörösvári állomása – 

Pilisvörösvár, Fő u. 130. Ügyeleti idő:  
hétköznap 19.00–7.00, hétvégén péntek 

19 órától hétfő 7 óráig.

KÖZÉRDEKŰ 
BEJELENTÉSEK

Solymári zöld szám
(80)  204-100

EBRENDÉSZET
Szűcsné M. Adrienn

(70) 619-9311

KÖZVILÁGÍTÁSI 
HIBA BEJELENTÉSE

bejelentes@solymarert.hu

RENDŐRSÉG – 112
Ladó György

 (20) 489-6704
körzeti megbízott 

Solymár, Pilisvörösvári u. 4.

TŰZOLTÓSÁG – 112
Solymári önkéntes tűzoltók

 (30) 934-7103
(éjjel-nappal hívható)

PLÉBÁNIAHIVATAL
Solymár, Templom tér 8.

ügyfélfogadás: 
hétfő, kedd, péntek:   10.00–13.00 
csütörtök:                    14.00–17.00

Klinger Mátyásné, Anna
(26) 360-341

solymarkatolikus@gmail.com
www.sokat.hu

REFORMÁTUS 
EGYHÁZKÖZSÉG

Solymár, József Attila u. 52.
26/361-416 | info@srek.hu srek.hu

Dani Eszter lelkész
(30) 456-6984

Végh Attila gondnok
(20) 984-4468



ELSŐÁLDOZÁS
Megtelt a templom május 22-én az elsőáldozásra érkező gyermekek-
kel és családjaikkal. Idén 18 leány és 17 fiú vette fel első alkalommal 
az Oltáriszentséget. Az elsőáldozási misét Szemere 
János plébános celebrálta. Az eseményt a PilisTV élő-
ben közvetítette, a teljes felvétel elérhető a YouTube-
on a mellékelt QR-kód mobiltelefonos beolvasásával.

DIOPTRIÁS
NAPSZEMÜVEGLENCSÉK

40%Akár

Akár

Akár

FÉNYRE SÖTÉTEDŐ
SZEMÜVEGLENCSÉK

NAPSZEMÜVEGEK

40%

30%
Az ajánlat 2021. június 1. és augusztus 31. között 

érvényes. Az akció más kedvezménnyel nem összevonható, 
készpénzre nem váltható. További részletekről

érdeklődjön üzleteinkben!

SOLYMÁR AUCHAN,
SZENT FLÓRIÁN UTCA 2-4. 

30/659-5124

www.owe.hu



HŐSÖK NAPJA 
Május utolsó vasárnapján, a délelőtti szentmisét követően tartotta hősök napi megemlé-
kezését Solymár Önkormányzata a Templom téren álló Hősök-emlékműnél. „Hőseinkre 
emlékezni törvényi és erkölcsi kötelességünk is egyben – mondta el bevezetőjében Balogh 
Istvánné könyvtárvezető, arra emlékeztetve, hogy mit köszönhetünk neves és névtelen hő-
seinknek: „Soha ne feledjük, hogy a magyar hősöknek köszönhetjük, hogy egy szabad or-
szágban, szabad emberként vallhatjuk meg magyarságunkat, hitünket és ősi kötődéseinket.” 

Az ünnepségen Dobrovkáné Dér Borbála alpolgármester mondott beszédet. „Fejet 
hajtunk azok előtt a többségében húsz-harminc éves, fiatal katonaáldozatok előtt, akik 
nem tértek vissza, akik életüket, vérüket adták a haza nevében” – mondta. Hangsúlyozta: 
hőseink nemcsak azok az elhunytak, akiknek a neve felkerült a Templom téren álló em-
lékmű tábláira, hanem a túlélők és a családok is. „A családfenntartó nélkül maradt anyák, 
feleségek, gyerekek – ők a mi csendes hőseink. […] Emlékezzünk meg azokról a katonák-
ról is, akik nem haltak meg a háborúban, akik túlélték a háborút, hősiesen szolgáltak, majd 
hadifogságba estek. Kényszermunkára fogták őket és csak évekkel a háború befejezése 
után jöhettek haza, betegen, lelkileg összetörve.”

Az alpolgármester arra is felhívta a figyelmet, hogy az emlékezés mellett át kell gondol-
nunk azt is, mivel tartozunk hőseinknek. Ne felejtsük el tovább óvni azokat az értékeket, 
amelyekért ők életüket áldozták. „Fejet hajtunk őseink előtt, és megkérdezhetjük magunkat: 
nekünk mi a feladatunk? A mi feladatunk: élhető, szeretetteljes világot, békét kell teremte-
nünk a mindennapokban. Az előttünk járók példája mutatja, hogy a legnehezebb életkörül-
mények között is meg lehet, meg kell találni az élet értelmét, az élet szépségét” – mondta.

Az ünnepségen Rádler Judit színművész Ady Endre Intés az őrzőkhöz című versét adta 
elő, Tóth Piroska Anna egy katonadalt és egy tüzérsiratót énekelt. Az esemény zárásaként a 
település hivatalos és civil szervezetei elhelyezték koszorúikat az emlékműnél. A méltó zenei 
aláfestésről a Solymári Huszárzenekar gondoskodott, és a Magyar Honvédség Altiszti Aka-
démiájának küldöttsége állt díszőrséget.

A PilisTV kamerái rögzítették a rendezvényt, a felvétel megtekinthető a tele-
vízió YouTube-csatornáján a mellékelt QR-kód mobiltelefonos beolvasásával.

Solymári Hírmondó


