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A lapszámot november 22-én zártuk.  
A címlapon: Adventi ablak 2020-ban, 
fotó: Szima Roland

Komposztálási 
program – igényfelmérés
Az önkormányzat környezetvédelmi bizottságának 
kezdeményezésére lakossági komposztálási program 
meghirdetését tervezi, melynek során kedvezményes 
árú, fából készült komposztáló ládákat biztosítanának 
a jelentkezőknek.

A programba előzetesen jelentkezhetünk név és lakcím megadásával a 
komposztalas@solymar.hu e-mail-címen. Jelentkezési határidő: december 20.

Az eszközöket és a komposztálásról szóló tájékoztató anyagot – kellő számú je-
lentkező esetén – a Solymári Településüzemeltetési Kft.-nél lehet majd átvenni.

Az önkormányzat az akció megindításáról a későbbiekben külön tájékoztatja a 
lakosságot.

Idén is kereshetjük a feldíszített 
ablakokat
Az előző évekhez ha-
sonlóan idén is van vilá-
gító adventi kalendárium 
Solymáron. Az öt évvel 
ezelőtt kezdődött játék, 
amely országos hírűvé 
vált, és amelyet számta-
lan település átvett, mára 
hagyománnyá vált. Akik 
vállalkoztak ablakuk fel-
díszítésére, sorsolás útján 
kiválasztott számot kap-
tak, melynek meg kell jelennie a dekorációban. A kalendáriumhoz kapcsolódik 
egy ablakkereső játék, melyben bárki részt vehet, aki szívesen tesz esténként egy 
kisebb-nagyobb sétát. Hogy melyik nap hol található a sorszámmal ellátott, kidí-
szített világító ablak, az meglepetés, szenteste pedig egyszerre világít majd mind-
egyik. Az ablakvadászathoz minden nap térképes segítséget kaphatunk a Solymári 
Advent nevű nyilvános Facebook-csoportban.

Kedves solymáriak!
Minden kedves olvasónknak szép adventi várakozást 
és békés, boldog karácsonyt kívánunk!

A Solymári Hírmondó szerkesztősége
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Elkészült az Árok 
utca burkolata
Október utolsó hetében adta át a kivi-
telező Geoszolg Kft. az Árok és az Ág 
utca új, körülbelül 240 méter hosszan 
elkészült aszfaltburkolatát. Az Önkor-
mányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatása 2021 elnevezésű program 
keretében 15 183 454 forint támoga-
tást nyert Solymár, melyhez az ön-
kormányzat 8 175 706 forint önrészt 
biztosított, a projekt teljes költsége 
23 359 160 forint volt.

Elkészült a Nádas 
utca útburkolat-
javítása
A Solymári Településüzemeltetési Kft. 
novemberben befejezte a Nádas utca út-
burkolat-javítását. A közvilágítási lámpák 
kiépítése után 350 méter hosszon, 4–4,5 
méter szélességben állították helyre az utat 
a tavaly beszerzett munkagépek segítségé-
vel, több mint 350 köbméter 0–20-as mur-
va és 20–55-ös kőanyag felhasználásával.

Felszentelték a felújított keresztet
Szemere János plébános november 1-jén, a mindenszentek napi mi-
sét követően szentelte fel a Heimatverein által felújíttatott keresztet a 
solymári temetőben. A régi papi sírok mellett álló feszületet 1892-ben 
állíttatta a temetőegylet. Bár azóta többször felújították, az idők során 
állapota leromlott, így ismét esedékessé vált a renoválása. A munka meg-
szervezését a Heimatverein vállalta fel. 

Mentesi József, az egyesület elnöke a szentelés után köszönetét fejez-
te a ki a tagságnak és Solymár Nagyközség Önkormányzatának az anyagi 
támogatásért, valamint Sax László kőszobrász és kőfaragó mesternek és 
fiának, ifj. Sax Lászlónak a felújítás elvégzéséért, ifj. Fogarasi Bélának és 
családjának pedig a kertészeti munkáért, mellyel megszépítették a kereszt 
környezetét.

TeSzedd! – akcióban a Sólyom KTE
Október 23-án szombaton a Sólyom Környe-
zetvédelmi Egyesület tagjai és segítő megtisz-
tították a hulladéktól a solymári nádas melletti 
területet. Az egyesület évek óta szervez saját 
szemétszedési alkalmakat, és az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium TeSzedd! akciójá-
ban is rendszeresen részt vesz.

Ezúttal a fokozottan védett, Natura 
2000-es területről mintegy 15 zsák szeme-
tet szedtek össze. Az összegyűjtött hulladék 
elszállításáról a minisztérium megbízottjai 
gondoskodtak.

A területen gumiabroncsok, háztartási gé-
pek is voltak, ezek a TeSzedd!-kampányban 
nem gyűjthetők, ezért értesítették a Solymári 
Településüzemeltetési Kft.-t.  Az egyesület 
szerint az újabb illegális szemétlerakás meg-
előzését segíthetné térfigyelő kamerák és 
betonelemek kihelyezése, utóbbiak az autók 
behajtását akadályoznák meg.

Fotó: Somorjai Ede
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Elhunyt Koczka Gábor rendőr 
alezredes
Életének 56. évében, 2021. november 1-jén tragikus hirtelenséggel elhunyt 
Koczka Gábor rendőr alezredes, rendőrségi tanácsos. Koczka Gábor 1965-ben 
született Miskolcon. 1988-ban végzett a Kossuth Lajos Katonai Főiskolán. 1998-
tól megszakításokkal a Pilisvörösvári Rendőrőrs állományában teljesített szolgá-
latot. Szakmai pályafutását kamatoztatva kiemelkedő hozzáértéssel, szakszerűen 
és fáradhatatlan lelkesedéssel vezette állományát. Lojalitása és elkötelezettsége 
példaként marad fenn a rendőri állomány jelen és jövő generációja emlékeze-
tében. November 6-án, szombaton délután a kilenc környező település polgár-
őr egyesületei és önkéntes tűzoltó egyesületei tiszteletbeli vonulást tartottak az 
elhunyt emlékére. A menet polgárőr és tűzoltó gépjárművekből állt, melyek a 
Piliscsabai Polgármesteri Hivatal elől indultak, majd Pilisjászfalu–Tinnye–Pilis-
csaba–Pilisszentiván–Solymár–Üröm–Pilisborosjenő–Pilisvörösvár–Pilisszántó 
útvonalon haladva gurultak végig a kilenc település főutcáján.

Budaörsi Rendőrkapitányság

Both Miklós 
a Hagyományok 
Háza új főigazgatója
A solymári születésű Both Miklós zeneszerző, 
előadóművész, néprajzkutató vette át november 
19-től a Hagyományok Háza vezetését – adta 
hírül az MTI.  A kinevezést Fekete Péter kultú-
ráért felelős államtitkár jelentette be. 

Egy nemzeti kulturális intézménynek úgy kell 
működnie, ahogyan a Hagyományok Házának – 
méltatta az államtitkár az intézményt megalapító 
és most leköszönő főigazgató, Kelemen László 
két évtizedes vezetői tevékenységét.

Mint hozzátette, az utódlás is példaértékűen 
zajlott, hiszen Kelemen László az elmúlt más-
fél évben megismertette a Hagyományok Háza 
működését Both Miklóssal, aki aztán a hivatalos 
főigazgatói pályázaton is elnyerte a kinevezést.

Both Miklós köszönetét fejezte ki, amiért az 
elmúlt időszakban részleteiben megismerhette 
az intézményt és annak minden munkatársát, 
és elmondta: sok átalakítást tervez, de az elődje 
által képviselt értékek szellemében. Az új főigaz-
gató kinevezése öt évre szól. 

Letölthető a Solymár 
applikáció
Elindult a település hivatalos mobiltelefonos 
applikációja, melyet a Google Play áruházból és 
az App Store-ból ingyenesen tölthetünk le. Az 
applikációban regisztráció után létrehozhatjuk a 
saját profilunkat, és beállíthatjuk, milyen témák-
ban szeretnénk értesítést kapni a regisztrálás so-
rán megadott e-mail-címre. 

A Hírek menüben megtalálhatjuk a legfris-
sebb helyi híreket, az Események menüpontban 
pedig a közelgő rendezvényeket, melyekre jelez-
hetjük részvételi szándékunkat a szervezőknek 
az applikáción keresztül, ha kiválasztjuk az Ott 
leszek lehetőséget, ezzel a rendezvény bekerül 
a saját eseményeink közé. Azt is beállíthatjuk, 
hogy mennyi idővel a program kezdete előtt ké-
rünk emlékeztető értesítést. 

Az önkormányzatról, a nemzetiségi ügyekről 
és a civil szervezetekről találunk tudnivalókat 
az Információk menüpontban, és ide kerültek fel 
többek között a művelődési, oktatási, egész-
ségügyi intézmények adatai is. A Hírmondó me-
nüpontban megtalálhatók az újság megjelent 
lapszámai, az Adásaink alatt pedig a PilisTV 
solymári műsorait nézhetjük meg.

Az Okostérkép funkcióhoz várják a helyi szol-
gáltatók jelentkezését. Akik még nem szerepel-
nek az Okostérképen, de szeretnének megje-
lenni, a szolgaltato@solymar.hu e-mail-címen 
jelentkezhetnek. Ugyanezen a címen lehet beje-
lenteni az esetleges adatváltozásokat is.

A Bejelentő menüponton keresztül könnyen 
és gyorsan jelezhetjük, ha valamilyen problémát 
(csőtörés, vezetékszakadás stb.) észlelünk a köz-
ségben.

Fotó: Simon Gyula, 
Piliscsabai Polgárőr Egyesület
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Solymár Nagyközség Önkormányzata 
Képviselő-testületének határozatai
88/2021. (X. 27.) 
1. Solymár Nagyközség Önkormányzatának 
képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt.-től 
történő folyószámlahitel felvételéről dönt. 
2. A hitel futamideje 2022. január 3-tól 2022. 
szeptember 30-ig tart, a rendelkezésre tartott 
összeg legfeljebb 100 000 000 Ft.
3. A képviselő-testület – figyelembe véve a 
mindenkor hatályos államháztartási jogsza-
bályokat – a hitel és járulékai visszafizetésé-
nek biztosítékául felajánlja az önkormányzat 
saját bevételeit. 
4. A képviselő-testület kötelezettséget vállal 
arra, hogy a hitel-visszafizetés időtartama 
alatt a kért hitelt és járulékait a futamidő 
éveiben – a felhalmozási és tőke jellegű ki-
adásokat megelőzően – a költségvetésébe 
betervezi és jóváhagyja, illetve a költségveté-
si előirányzat módosításai során figyelembe 
veszi.
5. A képviselő-testület felhatalmazza a pol-
gármestert, hogy a fenti hitelre vonatkozóan 
az OTP Bank Nyrt.-nél eljárjon, az ügylet 
egyéb feltételeiben megállapodjon, és a szer-
ződést aláírja az önkormányzat képviseleté-
ben.

89/2021. (X. 27.)
Solymár Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2021. 
évi költségvetés szociális keretének terhére 20 
darab, 20 000 Ft, azaz húszezer forint érté-
kű karácsonyi ajándékcsomagot adományoz 
olyan, az intézményvezetők által javasolt, szo-
ciálisan rászoruló családok és idős polgárok 
részére, akik solymári lakosok, és nem része-
sülnek települési támogatásban.

90/2021. (X. 27.)
Solymár Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ellá-
tottak pénzbeli juttatásai szakfeladat kará-
csonyi támogatás sorának terhére egységesen 
minden 70 év feletti állandó solymári lakost 
8000 Ft karácsonyi támogatásban részesít. Az 
át nem vett támogatások 2022. március 1-ig 
vehetők át, ezután az időpont után a támo-
gatás elévül. Egyben felkéri a költségvetési és 
pénzügyi iroda vezetőjét, hogy a támogatás 

folyósításáról 2021. december 10. napjáig in-
tézkedni szíveskedjen. 

91/2021. (X. 27.)
Solymár Nagyközség Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
63/2021. (VI. 30.) sz. határozatát módosítja 
és a Széles utca 7023/5. hrsz. térítésmentes 
önkormányzati tulajdonba adásával kap-
csolatos feltétel beteljesülését nem köti az 
1555/1. hrsz. alatt lévő ingatlan tulajdonjogá-
nak térítésmentes átadásához. Felhatalmazza 
a polgármestert a Solymár, 1555/1. hrsz. alatt 
lévő ingatlanból 527 m2 térmértékű terület 
tulajdonjogának térítésmentes átadásáról 
szóló megállapodás aláírására.

92/2021. (X. 27.)
Solymár Nagyközség Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete úgy dönt, hogy B. 
F. P.-vel kötött haszonbérleti szerződést a 
Solymár, 0113/34., 0113/40., 0113/52., 
0113/64. hrsz. alatt felvett szántó megne-
vezésű ingatlanok vonatkozásában 2022. 
január 1-től 5 (öt) gazdasági évre köti meg, 
a bérleti díj összegét éves KSH inflációköve-
téssel kell meghatározni. A képviselő-testület 
felhatalmazza a polgármestert a szerződés 
aláírására.

93/2021. (X. 27.)
Solymár Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Soly-
már, 3111. hrsz. alatt lévő ingatlan tulajdono-
sával használati megállapodást köt a 3114/1. 
hrsz. alatt felvett, Szél utca, valamint a 3109. 
hrsz. alatt felvett Árok utca rovására történő 
terület túlhasználatának vonatkozásában. Az 
ingatlan tulajdonosa továbbra is gondos-
kodik a Szél utca csapadékvíz-elvezetéséről 
mindaddig, amíg az önkormányzat a Szél 
utca megépítésével egyidejűleg eleget nem 
tesz a megfelelő csapadékvíz-elvezetésnek. 

Továbbá a 3111. hrsz. alatt lévő ingatlan 
Árok utca felé történő természetbeni és jogi 
telekhatár rendezése a HÉSZ módosítását 
követően, és annak szakmai javaslatában 
foglaltaknak megfelelően kerül rendezésre 
az ingatlan tulajdonosával. Felkéri a polgár-
mestert, hogy a használati megállapodást a 

Solymár, 3111. hrsz. alatt lévő ingatlan tulaj-
donosával kösse meg. 

94/2021. (X. 27.)
Solymár Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete támogatja C. W. D. ké-
relmét. Az önkormányzat tulajdonában lévő, 
Solymár, 3230/14. hrsz. alatti, kivett közterü-
let megnevezésű, 85 m2 nagyságú, valamint a 
Solymár, 3230/15. hrsz. alatti, kivett közterü-
let megnevezésű 12 m2 nagyságú ingatlanok 
közterületi besorolását kivett, beépítetlen 
területre és forgalomképtelen vagyon jellegét 
forgalomképesre módosítja. Ezt követően az 
ingatlanokat kérelmező részére – a 143/2018. 
(XI. 28.) sz. határozat szerint – értékesíti. 

A képviselő-testület felhatalmazza a pol-
gármestert, hogy az adásvételi szerződést 
aláírja.  

95/2021. (X. 27.)
Solymár Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete támogatja M. M. és tár-
sai kérelmét. Az önkormányzat tulajdonában 
lévő, Solymár, 3230/2. hrsz. alatti, kivett köz-
terület megnevezésű, 97 m2 nagyságú ingat-
lan közterületi besorolását kivett, beépítetlen 
területre és forgalomképtelen vagyon jellegét 
forgalomképesre módosítja. Ezt követően 
az ingatlant kérelmező részére – a 143/2018. 
(XI. 28.) sz. határozat szerint – értékesíti. A 
képviselő-testület felhatalmazza a polgár-
mestert, hogy az adásvételi szerződést aláírja.  

96/2021. (X. 27.)
Solymár Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete „Solymár, Esőzések okozta 
vis maior jellegű útkárosodások helyreállítása a Fü-
ves utcában” pályázat keretében az EBR42 495 
378 igénylésazonosítón megnyert (a tervezett 
12 372 975 forint összeggel szemben mind-
összesen 2 974 000 forint összegű) pályázati 
támogatáshoz a 74/2021. (IX. 30.) önkor-
mányzati határozattal eredetileg biztosított 
1 374 775 forint összegű önrészhez további 
7 000 000 forint önrészt biztosít a vis maior 
károsodás helyreállítása érdekében a beruhá-
zási keret terhére. Önkormányzati önrész: 
8 374 775 forint. Állami vis maior támogatás: 
2 974 000 forint.
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A rendeletek teljes szövege és a ha-
tározatok mellékletei megtalálhatóak 

Solymár hivatalos honlapján: 
solymar.hu/hatarozatok-rendeletek

Rendeletek:
8/2021. (X. 28.)
önkormányzati rendelet a Solymár Nagy-
község Önkormányzat 2021. évi költségve-
téséről szóló 1/2021. (III. 10.) önkormány-
zati rendeletének módosításáról

97/2021. (X. 27.)
Solymár Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a sza-
bályozási terv és helyi építési szabályzat fe-
lülvizsgálatáról szóló 141/2019. (XII. 11.) 
önkormányzati határozatát felülvizsgálja és 
felhatalmazást ad a településtervek tartalmá-
ról, elkészítésének és elfogadásának rendjé-
ről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) 
kormányrendelet szerinti szerződéskötésre 
és többletforrás biztosítására mindösszesen 
11 000 000 forint + áfa összegben a tartalék-
keret terhére.

98/2021. (X. 27.)
Solymár Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Solymár, 
1059/1. hrsz. alatt felvett Turista utca párat-
lan oldalának vonatkozásában az ingatlanok 
(1037/4.–1058/4. hrsz.) jogi és természetbe-
ni telekhatárának rendezésére vonatkozó eljá-
rásokat a földhivatal által végzett grafikus tér-
képek digitális átalakítása, és azok átvezetés 
során keletkezett pontatlan mérésekre való 
hivatkozással megszünteti. Felkéri a polgár-

mestert, hogy a 1034/4. hrsz. alatt felvett in-
gatlan-telekhatár rendezésének vonatkozásá-
ban, a szabályozási vonallal határolt területet 
ajánlja fel vételre az ingatlan tulajdonosának. 
Amennyiben az ingatlan tulajdonosa nem 
kíván élni a vételi jogával, úgy a kerítés jogi 
határra történő visszahelyezése érdekében 
tegye meg a szükséges lépéseket. 

Továbbá a 1033/6. hrsz. alatt felvett ingat-
lan jogi és természetbeni telekhatár eltérésé-
nek rendezésére felajánlja az ingatlan tulajdo-
nosának megvételre a túlkerített területrészt a 
Pest Megyei Kormányhivatal Útügyi Osztá-
lyának engedélyétől függően. Felhatalmazza 
a polgármestert, hogy a Turista utca páratlan 
oldalán, azaz a 1037/4. hrsz.–1058/4. hrsz. 
között lévő ingatlantulajdonosokkal vegye fel 
a kapcsolatot és az ingatlanok eltérő jogi és 
természetbeni telekhatárára vonatkozó eljá-
rásokat szüntesse meg.

99/2021. (X. 27.)
Solymár Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Solymár, 
3004. hrsz. alatt felvett Cseresznye utca vo-
natkozásában az ingatlanok jogi és termé-

szetbeni telekhatárának rendezésére vonat-
kozó eljárásokat a földhivatal által végzett 
grafikus térképek digitális átalakítása, és azok 
átvezetés során keletkezett pontatlan méré-
sekre való hivatkozással megszünteti. Felha-
talmazza a polgármestert, hogy a Cseresznye 
utcában lévő ingatlantulajdonosokkal vegye 
fel a kapcsolatot és az ingatlanok eltérő jogi- 
és természetbeni telekhatárára vonatkozó el-
járásokat szüntesse meg.

Októberi képviselő-testületi ülés
Október 27-én tartotta rendes ülé-
sét a solymári képviselő- testület. 
Napirend előtti felszólalásában 
dr. Szente Kálmán polgármester 
beszámolt az októberben megva-
lósult pályázatokról, a megkezdett 
beruházásokról. Átadták az Árok 
és az Ág utca új aszfaltburkolatát, 
és befejeződött a Széchenyi parki 

játszótér felújítása. A település 11 pontján kamerák kerülnek   ki a közterületekre. 
Megkezdődött a három jelzőlámpás gyalogátkelőhely kialakítása és a Nádas utca út-
burkolat-javítása. A Bethlen Gábor Alap támogatásával Solymár vendégül látja test-
vértelepülésünk, Csíkpálfalva delegációját. A projekt célja a határon túli szervezetek-
kel való együttműködés elmélyítése és a tapasztalatcsere oktatási és közbiztonsági 
kérdésekben.

A testületi ülésen döntés született a 2021. évi költségvetési rendelet III. módosí-
tásáról és a folyószámla-hitelkeret megnyitásáról. Határozatot hoztak a szociálisan 
rászoruló családok karácsonyi támogatásáról: az önkormányzat 20 ezer forint támo-
gatást nyújt számukra. Döntöttek a 70 éven felüliek karácsonyi támogatásáról is, idén 
1586 fő jogosult a 8000 forint összegű hozzájárulásra, melyet elsősorban banki átuta-
lással juttatnak el az érintettekhez.

Az ülésen döntöttek több telekhatár- és területrendezési kérdésben, 
illetve a településrendezési eszközök felülvizsgálatáról is.

A testületi ülésről készült felvétel a PilisTV YouTube-csatornáján 
megtekinthető a QR-kód beolvasásával.

Igazgatási szünet
Tisztelt Ügyfeleink!

Ezúton tájékoztatjuk önöket, hogy 
Solymár Nagyközség Képviselő-testü-
letének 122/2020. (XII. 18.) számú ha-
tározata alapján a Polgármesteri Hivatal

2021. december 27. (hétfő) és dec-
ember 31. (péntek) között

igazgatási szünetet tart. Nyitás: 2022. 
január 3. (hétfő) 

Halotti és születési anyakönyvezés: 
2021. december 27-én és 29-én (8–12 
óráig) a +36/30 867-6340 telefonszá-
mon.

Kérjük tisztelt ügyfeleinket, hogy a fen-
tiek figyelembevételével keressék fel hi-
vatalunkat!

Áldott karácsonyt és egészségben gaz-
dag új esztendőt kívánunk!

Dr. Beregszászi Márk jegyző
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Új könyvek
a könyvtárban

Kovács Ákos: Ezt nem 
lehet megúszni
Az ismert énekes és dalszer-
ző (Solymár egyik híressége) 
új műfajban mutatkozott 
be: megjelent első önálló 
prózakötete, amely 17 
novellát tartalmaz, melyek 
személyes, őszinte vallomá-
sok az olvasóknak.

Olga Tokarczuk: 
Nyughatatlanok

A világhírű, Nobel-díjas 
lengyel írónő hősei bizarr, 

de rokonszenves alakok, 
akik az otthon–utazás–halál 
életháromszögének határain 

belül mozognak.

Freya Sampson: 
Az utolsó könyvtár

Egy csodálatosan szív-
melengető és felemelő 

történet a kedvességről, az 
összefogásról és a szere-

tetről. A történet hőse June 
Jones falusi könyvtárosnő, 

aki igyekszik a szívéhez 
nőtt, bajba került könyvtárat 

megmenteni.

José Rodrigues dos 
Santos: Az auschwitzi 
mágus
A híres portugál író ezúttal is 
érdekfeszítő politikai thriller-
rel jelentkezik. Egy különle-
ges holokausztdráma, amely 
az ezotéria és a miszticizmus 
színpadán játszódik. 

Maggie O’Farrell: Ahol 
a Hóangyalok laknak

Tündérmese a bátorság-
ról és az elszántságról, 

amelynek birtokában a kicsi 
Szilvia felveszi a harcot az 
élet kihívásaival szemben. 

Varázslatokkal és reménnyel 
teli történet.

Arne Dahl: Hajsza
A svéd Arne Dahl (alias 
Jan Arnald) ismét egy 
letehetetlen művet kínál az 
olvasónak: A Hajsza a Valaki 
figyel című nemzetközi 
bestseller lélegzetelállító 
folytatása. 

Apáczai Csere János Művelődési Ház
és Könyvtár

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

Előzzük meg a karácsonyi csalásokat, 
lopásokat!
Karácsony előtt megszaporodik a csalások és egyéb bűntettek száma. 
Egyrészt többet vásárolunk, másrészt az időszűke miatt a figyelmünk is 
lankadhat. Ladó György rendőr törzszászlós, solymári körzeti megbízott 
segítségével végigvettük, mire vigyázzunk különösen ebben az időszakban. 

Vásárlás, internetes rendelés
Személyes, áruházi bevásárlás során nagyon 
fontos, hogy táskánkat, pénztárcánkat sem-
miképpen ne hagyjuk látható helyen, például 
gépjármű ülésén, bevásárlókocsiban, esetleg 
zsebből kikandikálva, hiszen gyakran az alka-
lom szüli a tolvajt. 

Ha interneten rendelünk, feltétlenül győ-
ződjünk meg arról, megbízható-e a honlap. 
Legyünk körültekintőek akkor is, ha a ter-
mék összege jóval a piaci ár alatt van, ez okot 
adhat a gyanakvásra. Ha először rendelünk 
az adott oldalról, lehetőleg ne utaljunk előre, 
válasszuk az utánvétes átvételi lehetőséget. 
Ez különösen fontos, ha nem webáruházból 
rendelünk, hanem használt terméket szeret-
nénk vásárolni magánszemélytől. Ha mégis a 
kártyás fizetés mellett döntenénk, figyeljünk 
arra, hogy még véletlenül se jegyeztessük 
meg a kódjainkat, bár a számítógép ezt szin-
te minden esetben felajánlja. A jelszavainkat 
váltogassuk, és ne válasszunk túl egyszerű, 
könnyen kitalálható jelszót. Ne használjunk 
internetes bankoláshoz, fizetéshez nyilvános 
wifihálózatot. Elsősorban az otthoni számí-
tógépen bonyolítsuk a tranzakciót, a mobil 
eszközök használatakor több a rizikófaktor, 
és mindenképpen gondoskodjunk megfelelő 
vírusvédelemről is. 

Sok weboldal javasolja, hogy a futár előtt 
bontsuk ki a csomagot. Különösen akkor 
tegyünk így, ha nagy értékű, sérülékeny ter-
mékről, például elektronikai cikkről van szó. 
Bár a futárok mindig sietnek, hiszen sok cím-
re kell eljutniuk egy nap alatt, mégis kötelesek 
megvárni, ha mi úgy döntünk, megnézzük, 
mi van a csomagban. Ha a későbbi kibontás 
mellett döntünk, vagy más veszi át helyettünk 
a küldeményt, és úgy látjuk, sérült a benne 
lévő termék, azonnal készítsünk fényképeket, 
így tudjuk bizonyítani, hogy hibás terméket 
vettünk át, nem mi tettük tönkre. 

Telefonos csalások
Az „unokázós” csalásról sokan hallottak, 
de még mindig nem elegen: néhány hete 

újra megtörtént. Így emlegetjük azt a fajta 
csalást, amikor a csaló a kiszemelt áldozat 
hozzátartozója megbízásából telefonál. 
A telefonhívásokban közös elem, hogy 
minden esetben az időseket célozza meg, 
kihasználva jóindulatukat. Ezért hívjuk 
fel időről időre újra idős hozzátartozóink 
figyelmét, hogy amennyiben valaki azzal 
a hírrel hívja fel őket, hogy egy családtag, 
ismerős bajba került, pénzre van szüksége, 
mielőtt bárkinek bármit adnának, utalná-
nak, győződjenek meg az állítás igazáról. 
Tegyenek fel ellenőrző kérdéseket, például, 
hogy mikor született a hozzátartozó, vagy 
tegyék le a telefont és hívják vissza a hoz-
zátartozót, esetleg más ismerőst, aki tud 
segíteni ebben a helyzetben. Akár a 112-es 
segélyhívó számot is lehet hívni. Ne hagy-
ják, hogy sürgessék őket, és ne adják meg 
adataikat ismeretlennek. 

A közelmúltban történt, hogy egy 
pénzintézet nevében telefonáltak csalók 
adategyeztetés címén, és így próbáltak 
kártyaszámokhoz, bankszámlaszámokhoz 
hozzájutni. Ne feledjük, a pénzintézetek so-
sem egyeztetnek telefonon, soha ne adjunk 
meg ilyen fontos adatokat senkinek!

Ha külföldi számról hívnak minket, ak-
kor is legyünk résen, különösen, ha szem-
mel láthatóan nem uniós országból jön a 
hívás. Szintén a közelmúltban csaltak ki így 
gyanútlan emberektől nagyobb összegeket, 
ugyanis magáért a hívásfogadásért is sokat 
kellett fizetni. 

Biztonság az otthonainkban
A riasztó nem felesleges beruházás, ha ki 
van építve a lakásunkban, feltétlenül hasz-
náljuk. Éjszakára is riasszuk be azokat a 
helyiségeket, ahol nem járunk, ha pedig 
nem vagyunk otthon, akkor az egész lakást, 
házat. Ha elutaznánk az ünnepek környé-
kén, kérjünk meg egy megbízható ismerőst, 
hogy rendszeresen ellenőrizze, minden 
rendben van-e házunk táján.

Komáromi-B. Hajnalka
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COVID-HELYZET SOLYMÁRON
A negyedik hullám felszálló ágában sok a kérdés. Az esetszámok nőnek. Vajon mennyit 

ér az oltás vagy az újra kötelező maszkhasználat? Dr. Taller Gabriella 
solymári háziorvostól kértünk információkat.

Solymáron aktuálisan milyen a helyzet?
Jelenleg nagyon sok a beteg, október végétől 
tömegesen jelentkeznek a Covid-fertőzöttek. 
Már az iskolakezdéssel megugrott a légúti be-
tegségben szenvedők száma, de a tesztek ele-
inte többnyire negatívak voltak, most viszont 
exponenciálisan növekszik a Covid-pozitívak 
száma. Solymáron nagyon magas az átoltott-
ság, és azt lájuk, hogy bár vannak olyanok, 
akik oltás után betegek lesznek, de százaléko-
san az oltatlanok között jóval magasabb már 
a megbetegedések száma is. 

Milyen lefolyásúak a megbetegedések az oltottak, 
illetve a nem oltottak körében? 
Azt senki sem ígérte, hogy az oltás 100%-os 
védettséget ad, viszont látványosan sokkal 
enyhébbek a tünetek, mint az oltatlan bete-
geknél. Solymáron az oltottak közül aki meg-
fertőződött, enyhe légúti tünetekkel, otthon 
gyógyult meg, míg az oltatlanok között saj-
nos vannak nagyon súlyos állapotúak, akik 
kórházban fekszenek és lélegeztetőgépen 
vannak. Az országos tapasztalat is az, hogy a 
jelenleg kórházban fekvő és lélegeztetőgépre 
szoruló betegek túlnyomó többsége oltatlan.

Mikor forduljunk orvoshoz? 
Légúti tünetek esetében először minden-
ki telefonon keresse fel a saját háziorvosát, 
mivel első feladatunk az esetleges Covid-
fertőzöttség tisztázása. A tünetek ugyanazok, 
mint korábban: láz, szaglás-, ízérzés-vesztés 
és köhögés, nátha, torokfájás, illetve hasi 
panaszok, hasmenés is előfordul. Sajnos tü-
netek alapján nem lehet megkülönböztetni a 
többi légúti betegségtől, talán az egyetlen tü-
net a szaglás-, ízérzésvesztés, ez egyértelmű-
en Covid-fertőzésre utal.

Mennyi tesztet végeznek, és milyen esetekben? 
Jóval több tesztre lenne szükség annál, mint 
amennyi készül. A házhoz rendelt tesztelés 
nagyon nehézkes, akár egy hét is eltelhet a 
megrendeléstől az eredményig, a statikus 
mintavételi pontokra azonban a háziorvos 
többnyire tud időpontot foglalni a páciensek-
nek.

Milyen esetben kérhet az orvos tesztet? 
Az orvos csak légúti betegségben szenve-
dőknek kér tesztet, fizetősen viszont bárki 
kérhet, sőt sokan otthon már tartanak pati-
kában megvásárolható (nyálmintán alapu-
ló) antigén tesztet, ez megbízható, gyors és 
nem drága megoldás. Ha az otthoni teszt 
pozitív, akkor természetesen szólni kell a 
háziorvosnak.

A harmadik oltást kinek, mikor javasolják? 
A harmadik oltást augusztus elején kezd-
tük beadni, kezdetben azoknak az idős pá-
cienseknek, akik korábban két Sinopharm-
oltást kaptak. Az elmúlt hónapokban már 
mindenféle oltás után kértek harmadik 
adagot. A megerősítő oltás felvétele min-
denkinek ajánlott, aki elmúlt 18 éves és 
már több mint négy hónap eltelt a máso-
dik oltása óta.

Mely oltóanyagok után melyek adhatók?
Keverhetőek az oltások, RNS-vakcina gya-
korlatilag bárkinek adható harmadik oltás-
ként, függetlenül attól, hogy mit kapott 
korábban, de például a vektorvakcináknál 
harmadik oltásként mást kell kérni. Vagy-
is aki AstraZenecát, Johnson&Johnsont 
vagy Sputnik-oltást (Gam-COVID-vac) 
kapott először, annak mindenképpen más 
oltóanyag javasolt, Pfizer vagy Moderna. 
Az oltópontokon van bőven oltóanyag, és 
vakcinajavaslatot is adnak.

Érdemes elvégezni a bárki által elérhető ellen-
anyagtesztet?
Laboratóriumokban lehet kérni ellen-
anyagtesztet, de csak fizetős van, a tb nem 
támogatja. Ez csak akkor ad információt, 
ha az derül ki, hogy nincs ellenanyag, mert 
akkor biztosan kell újabb oltás, de ha van 
ellenanyag, akkor a megadott számmal alig 
tudunk mit kezdeni. Nincs tapasztalat arra 
vonatkozóan, hogy mennyi az elég, vagy 
van-e olyan, hogy sok, mi a sok... Olyat 
nem tudunk, hogy ellenjavallt lenne a har-
madik oltás, nem valószínű, hogy a magas 
ellenanyagszint tudna problémát okozni. 

Milyen óvintézkedéseket javasol, amelyeket magunk 
meg tudunk tenni?
Maszkviselést és kézfertőtlenítést! Azzal kap-
csolatban, hogy mennyit érünk a maszkhasz-
nálattal, ajánlom megnézni ezt a videót, amin 
az látszik, hogy melyik maszk 
mennyire engedi át a cseppeket 
lélegzés, köhögés, tüsszentés 
esetén.

Tizenkét éven aluliak számára még nem elérhető az 
oltás. Őket hog yan védhetjük? 
Sajnos egyre jobban érintettek a fiatalok. Az 
a korosztály, amelyik még nem kaphat oltást, 
úgy védhető, ha a környezete beoltatja magát. 
Ezt hívjuk nyájimmunitásnak. Ha a család-
ban a többség be van oltva, akkor valószínű-
leg nem fogják elkapni a fertőzést, vagy ha 
mégis, olyan alacsony lesz a vírusszám a szer-
vezetükben, hogy nem tudják továbbadni, és 
ezzel védik meg azt a családtagot, kisgyerme-
ket, aki még nem oltható. Emellett fontos, 
hogy az enyhe légúti tüneteket produkáló 
gyerekeket is rögtön otthon kell tartani, hogy 
a közösségi terjedést csökkenteni lehessen. 
Néhány országban már zajlik az 5–12 éves 
korosztály oltása, nálunk is várható, hogy ha-
marosan megkezdődik.

Aki tehát be van oltva, az is elkaphatja a betegséget, 
de kisebb mértékben fertőz?
Az a reményünk – és lassan elmondhatjuk, 
hogy a tapasztalatunk is –, hogy nem fertőz 
vagy sokkal kevésbé fertőz. Nyilván ettől 
még a fertőzött ember ugyanúgy karantén-
ban marad, akár oltott, akár nem. Ezt akkor 
is javasoljuk, ha a rendelet megengedőbb, hi-
szen ezt diktálja a józan ész.

Mit javasol, honnan tájékozódjunk? 
A hivatalos tájékoztatással is vannak prob-
lémák, a közösségi oldalakon terjedő sok 
furaság komolyan vételétől pedig óva intek 
mindenkit, tényleg nehéz most megbízható 
információt szerezni. Minket, háziorvosokat 
nyugodtan lehet kérdezni, mi igyekszünk kö-
vetni a szakmai híreket.

Sólyom Ágnes
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Határon túli együttműködés
A Bethlen Gábor Alap támoga-
tásával október végén Solymár 
vendégül látta testvértelepülé-
sünk, Csíkpálfalva delegációját. 
A projekt célja a határon túli 
szervezetekkel való együttmű-
ködés elmélyítése és a tapaszta-
latcsere oktatási és közbizton-
sági kérdésekben. 

Dr. Szente Kálmán pol-
gármester újságunknak el-
mondta, hogy Ferencz Csaba 
polgármester vezetésével tűz-
oltók és pedagógusok érkeztek 
Csíkpálfalváról Solymárra. A 
négynapos program során az 
óvoda pedagógusaival szakmai 
napokat és bemutató foglalko-
zásokat tartottak.

A közbiztonsági egyeztetés 
célja az együttműködés kialakí-
tása volt. „Nemrég megalakult 
önkéntes tűzoltóságuknak sike-
rült ezzel a lehetőséggel segíte-
ni, helyzetüket, szükségleteiket 
felmérni, hogy a jövőben támo-

gatni tudjuk őket mind szakmai tapasztalatokkal, mind tárgyi 
feltételekkel” – mondta el a polgármester. A Solymári Polgárőr 
és Tűzoltó Egyesület vezetői a tűzoltószertárban mutatták be az 
általuk használt eszközöket és technikákat a vendégeknek.

Bemutatkozik a Solymár és 
a nagyvilág kiadványsorozat
November 5-én, pénteken 
este a Dr. Jablonkay István 
Helytörténeti Gyűjteményben 
kiadványbemutató várta a he-
lyi szokások, hagyományok 
és történelmi érdekességek 
iránt érdeklődőket. A kiadvány 
szerkesztői – dr. Tóth Piroska 
és Milbich Tamás – által veze-
tett beszélgetés a Solymár és a 
nagyvilág című új helytörténeti 
kiadványsorozat első kötetéről 
zajlott, amely a Memento mori! 
alcímet kapta.

A szerkesztők szándéka szerint az új sorozat nem szigetként 
mutatja be Solymárt, hanem a helyi szokásokat és hagyomá-
nyokat tágabb kontextusba helyezi. A kötetek a községet csak 
most felfedező és a helyi hagyományokat jól ismerő olvasók 
számára egyaránt izgalmas információkat, történeteket rej-
tenek majd. Solymár kultúrája nemcsak a magyar kultúrához 
kapcsolódik, hanem része az európai kultúrának is, a kiadvány 
keresi és megjelöli a kapcsolódási pontokat és a különbségeket 
is. Az évkör változásait követve jelennek meg az egyes kötetek, 
bemutatva az ünnepekhez kötődő hagyományokat és sajátos 
helyi szokásokat is.

A Memento mori! című első kötet a halottak napjához kapcso-
lódóan jelent meg. A színes, izgalmas képes kiadvány oldalain az 
újkőkortól kezdve a 20. századig mutatják be a halottas szokáso-
kat Solymáron és a nagyvilágban. A közösség elmúláshoz fűző-
dő viszonya összefügg az elődök tiszteletével, a halottakra való 
emlékezés rítusaival a jelenkori ember erőt meríthet a múltból. A 
kötetben olvashatunk többek között a Szél-hegyi testhalomról, 
Enczmann László gyűjtésében a solymáriak halállal kapcsola-
tos babonáiról, a halottvirrasztási és -ravatalozási szokásokról, 
valamint a koponyás gyászmisékről. A kötetet fotóalbum zárja, 
az archív fotóknak köszönhetően bepillanthatunk az egykori te-
metési szertartásokba is.

A kiadvány megvásárolható a Helytörténeti Gyűjteményben.



Solymári Hírmondó12

FORMÁKBÓL ÉPÍTEK VILÁGOT
Matzon Ákos festőművész nagyszabású kiállítását október–november folyamán lehetett 

megtekinteni a Műcsarnokban. A már több mint négy évtizede Solymáron élő művész 
a geometrikus absztrakt művészet világában érzi magát otthon. 

Bár a Műcsarnokban a kiállítás lapunk megjelenésekor már bezárt, 
az újabb, veszprémi tárlat megnyitására nem kell sokat várni.

Szokatlanul indult a művészi pályája, ám ha-
mar magasra ívelt. Mikor kezdett festeni?

A művészi pályámat nem sokkal azután 
kezdtem, hogy Solymárra költöztem – 
Budapesten, Lágymányoson születtem és 
nevelkedtem –, ekkor már elmúltam 40 
éves. Nem volt tőlem idegen a művészet, 
édesapám szobrászművész volt, a két vi-
lágháború között nagy sikerrel indult a 
pályája. Sajnos a háború vége utáni világ 
úgy alakult, hogy nem tudta a karrierjét 
kiteljesíteni. Azt szerette volna, hogy foly-
tassam a munkásságát, de én akkor ennek  
konokul ellenálltam. Nem ő tehet róla, az 
én rossz természetem az oka, hogy nem 
lettem képzőművész. Inkább az építészet 
irányába fordultam. 

Az egyetem után tanárként dolgoztam 
egy műszaki középiskolában. Épp akkor-

tájt ismertem meg a feleségemet – ez már 
a hetvenes évek vége –, amikor megtalál-
tam ezt a kukoricával beültetett kis telket 
Solymáron. Az építkezésnek már együtt 
kezdtünk neki, két gyermekünk, Linda és 
András is ide született. 

Miután ez a ház megépült, a magam 
kedvtelésére elkezdtem rajzokat, képeket 
készíteni. Amikor az ismerőseim megdi-
csértek, akkor amiatt ambicionáltam a to-
vábbi munkát, amikor meg szidtak, akkor 
meg csak azért is, hogy megmutassam, tu-
dok valamit. 

Véletlenek sorozatának érzem, hogy 
végül felfedezett a szakma. A képzőmű-
vészet világa olyan, hogy a kívülről jött, 
autodidakta emberekre másképp tekint, de 
valahogy az építészekkel kivételt tesznek, 
elfogadják őket.

A késői pályakezdés nem jelentett hátrányt az 
érvényesülésben?

Ez az időszak, amiről beszéltem, 1985–89 
között volt, ekkor hunyt el az édesapám, 
és ezáltal ki tudtam lépni az árnyékából. 
Másrészt a rendszerváltás előtti pilla-
natok olyan hihetetlen ambiciózusak és 
reményteliek voltak mindenféle téren, 
hogy akkor már nem gátolta semmi a 
művészt abban, hogy azt festhessen, amit 
akar. Egy szabad világ lebegett a szemünk 
előtt. Biztosan nem véletlen, hogy pont 
ebben az időben szántam rá magam a mű-
vészi pályára való áttérésre.

Igazából szerencsésnek bizonyult a ké-
sői kezdés, mert a belső invenciók, melyek 
az emberben megvannak, bennem ekkor 
kezdtek kibontakozni. A művészek java 
része elkezdi huszonéves korában, és a 
sok nehézség és kudarc után sokan már 
el is fáradnak ennyi idős korukra. Nekem 
megadatott, hogy jóval tovább dolgozzak, 
nyitott maradjak az új gondolatokra. 

Feltételezem, hog y a család támogatta a célki-
tűzéseit.

Hogyne. Igen szerényen éltünk – a tanári 
fizetés akkoriban sem volt magas –, de a 
gyerekek soha nem tették fel nekem azt 
a kérdést, hogy „papa, mi miért nem me-
gyünk nyaralni, míg a többiek igen?”.

Jószerivel csak szimpatizánsok kísér-
ték az utamat. Senki sem akart elgáncsolni 
ebben a törekvésemben. Mivel nem volt 
bennem semmiféle görcs, így sikerült utol-
érnem önmagamat. 

A művészet olyan, mint egy nagyon- 
nagyon hosszútávú, szisztematikus futás. 
Ezt nem lehet olyan bohém módon csi-
nálni, ahogy azt kívülről gondolják; ahhoz, 
hogy ebben folyamatosan előre tudjak 
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lépni, kellett a tanári munka háttere. Ha 
nem leszek építész és tanár, művész sem 
lett volna belőlem.

Azonnal rátalált a nonfiguratív stílusra? 

Igen, azonnal. Ami a műfajokat illeti, fió-
kok vannak, ahová az embert belehelyezik, 
aztán nem tud sokat mocorogni a művész. 
Összefoglaló kifejezéssel geometrikus 
abszt   rakt művészetnek nevezik, amiben 
én alkotok, de ez sok szempontból helyte-
len, nem megfelelő. Én az első pillanattól 
ugyanabban a stílusban alkottam, és pon-
tosan ugyanaz volt a fejemben, mint ma. 
Remélem, hogy azóta finomodott, neme-
sedett, amit csinálok, de ugyanazt gondo-
lom. Az én lelkem változatlanul egy építé-
szé. Ezeket a geometriai elemeket síkban 
vagy térben az épületekhez tartozó részek-
nek vagy egészeknek képzelem el, és ebből 
állítom össze az én világomat. 

Lehet festményeknek nevezni az alkotásait? 

Annak kell nevezni, mi másnak, de va-
lóban, ez a dolog nem teljesen festészet. 
Egy francia művészeti teoretikus szerint 
az igazán érdekes dolgok a képzőművé-
szetekben az egyes műfajok – festészet, 
szobrászat, grafika, építészet – határterü-
letein működnek. Az én festészetem is egy 
határterület felé tendál. Természetesen 
festek színeket is, de nem burjánoznak 
annyira, mert a formák jobban érdekelnek, 
mint a színek. 

Nem mindig ad címet a képeinek, gondolom, ez 
nem véletlen.

A festők java része valamit lefest. Egy 
személyt, önmagát, egy tárgyat, tárgycso-
portot, tájat, enteriőrt, csendéletet. Kisebb 
részük a gondolatait akarja kifejezni. A 
gondolatot racionalizálni, valamit abból 
festeni nemcsak nehezebb, de a megértést 
is nehezebbé teszi. Őszintén szólva, nem 
tudom megkönnyíteni a néző dolgát, még 
a címadásokkal sem. Ha adok is címet, az 
sokszor kicsit kényszeres, mindenképpen 
azt takarja, ami nekem jut eszembe a kép-
ről, és nem azt, amit akarok, hogy a másik 
gondoljon róla. De engem nem érdekel, 
hogy mit gondol, csak gondoljon valamit. 
A legnagyobb baj ott van, hogy az embe-
rek vagy nem mernek, vagy nincs indítta-
tásuk, netán szocializációjuk ahhoz, hogy 
önálló gondolatokat fogalmazzanak meg 
és nyilvánítsanak ki. 

Volt egy belvárosi galéria, ahol kiállí-
tották, árulták a képeimet. Szerettem oda 
bemenni, beszélgetni, sajnálom is, hogy 
megszűnt. Ott mesélték az eladók, hogy a 
magyar vásárló mindig szóvá teszi, hogy 
miért nem adtam címet neki, amikor szá-
mokkal jelölöm a képet. A külföldi vevő 
meg azt kérdezi, minek írom ki a címet, 
majd ő eldönti, miről szól a kép. Nyilván 
a neveltetés, az iskolázottság teljesen más 
a két esetben. Aki jár külföldön múzeum-
ban – nekem hála Istennek volt ebben ré-
szem –, láthatja, hogy rendszeresen men-
nek oda az iskolai csoportok. A gyerekek 
a múzeumpedagógusok segítségével elbe-
szélgetnek a képekről, majd papírt, ceru-
zát kapnak, és órákat tölthetnek a képek 
társaságában, azt alkotva, amire a látottak 
inspirálják őket. Felkínálják nekik azt a le-
hetőséget, hogy részeseivé váljanak annak 
a kulturális világnak. Ezekből a gyerekek-
ből lesz olyan felnőtt, aki a saját gyerekét 
is elviszi majd a múzeumba. 

Mi inspirálja a képek megalkotására?

Nincsenek olyan társadalmi vagy más ese-
mények, amelyek engem lázba hoznának. 
Van egy elképzelésem, azt megcsinálom 
egyszer, ha utána rájövök, hogy ebben                           
számomra rejlik még valami, akkor folyta-
tom, vagyis más szóval sorozatokat készí-
tek, amelyek néha nem akarnak véget érni, 
mert még látok bennük a magam számára 
megoldandó lépést.

Több dolog van most is a tarsolyom-
ban. Az egyik ilyen a könyvek, a könyvké-
pek, amelyek már elég régen készülnek, és 
most a Műcsarnokban is ott vannak a fa-
lon. Már régóta nagyon érdekeltek a hasáb 
alakú formák, felkerestem egy nyomdát, 
ahol segítettek abban, hogy könyveket kis 
hasábokra vágják a szélezőgéppel. Mivel 
tartottam attól, hogy könyvmegsemmisí-
tőnek ítélnek, kidobásra ítélt telefonköny-
vekkel dolgoztam. Az első képeknek az 
is volt a címük, hogy „Gondolatok a telefon-
könyvtárban”. Mióta megszűntek a telefon-
könyvek, prospektusokat, katalógusokat 
használok erre a célra. Ezekből a felvágott 
hasábokból horizontálisan, vagy a hosszát 
változtatva csinálok ritmusképleteket, de 
forgástesteket is készítettem már belőlük. 
Most is van a fejemben egy új megoldás, 
de a technikai feltételeit még nem tudom, 
hogyan oldjam meg, ezért még várat ma-

gára. Vannak bennem nyitott kérdések, 
kíváncsi vagyok, hogy fogom tudni majd 
elkészíteni ezeket. 

Olyan is van, hogy az olvasmányaim 
inspirálnak. Teilhard de Chardin jezsuita 
teológus munkásságát olvasom, a címe: 
„Út az Ómega felé”. Nagyon megfogott, 
és ezt a címet adtam a sorozatomnak is, 
melyben a vonalak, vonaltestek egybetart-
va futnak a végkifejlet felé. A művészet-
történészek is állítják, hogy az én mun-
káimnak van egy transzcendens oldaluk, 
van egyfajta értelmük, és az értelemnek 
egyfajta keresése a létrejött tárgyaknak a 
mögöttes fázisaiban. 

Nem sokat szerepel, ritkán hallani önről.

Régebben többet szerepeltem, de többféle 
okból, elsősorban a korom miatt kimarad-
tam ebből az utóbbi időben, nem is keres-
tem a lehetőséget erre. Általában itthon 
ülök, dolgozom, nem érdekel semmi más. 
A tevékenységem magányos, csendes el-
vonultságot igényel, ezért nem is szívesen 
szerepelek. Életemben nem voltam kocs-
mában, presszóban, ezek a dolgok teljesen 
idegenek tőlem. 

Le kell szögeznem, hogy én egy na-
gyon boldog ember vagyok, mivel azt 
csinálom, amit szeretek. Ez fontos a mi 
világunkban, hiszen az emberek java része 
azt kénytelen csinálni, amit nem szeret. 
Úgy vélem, nagy szerencsém volt abban 
is, hogy sikeres lettem. 

Komáromi-B. Hajnalka
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VILÁGBAJNOK JOKER-CSAPATOK
A Joker Dance Akrobatikus Rock and 
Roll és Divattánc Sportegyesület fellépései 
mindig sok nézőt vonzanak, mozgalmas, 
látványos koreográfiáikról jól ismertek 
Solymáron és országszerte egyaránt. Di-
vattánc csapataik szeptemberben a nem-
zetközi táncparketten is hatalmas sikere-
ket értek el, az opatijai DanceStar World 
Dance Masters 2021 világbajnokságon 
dobogós helyeket szereztek. Fehérvári 
Tímea, az egyesület vezető oktatója így 
számol be a világbajnoki címhez vezető 
útról és a versenyről:

A koronavírus-járvány miatt 2020 tava-
szától újabb és újabb nehézségekkel kellett 
szembenéznünk. Hiába kvalifikáltuk ma-
gunkat komoly felkészüléssel a 2020. évi 
világbajnokságra, a verseny elmaradt. Az 
eddig összetartó csapatunk széthullani lát-
szott. Az edzőknek újjá kellett alakítani a 
koreográfiát, egy új közösséget kellett ko-
vácsolniuk. Az online oktatás nem csopor-
tos tánctanulásra van kitalálva, így hétről 
hétre csökkent a gyerekek motivációja. Az 
edzők minden erejüket bevetve próbálták 
a gyerekek lelkesedését fenntartani, de 
még így is sokan lemorzsolódtak. 

A megmaradt kis csapat aztán óriási lel-
kesedéssel vett részt nyár elején az első élő 
órákon. 2021 nyara rengeteg felkészülés-
sel telt, nyolc koreográfiával kvalifikáltuk 
magunkat az opatijai világversenyre. Az 

utolsó pillanatig senki nem merte elhinni, 
hogy valóban élőben szerepelhetünk a vi-
lágbajnokságon, aztán eljött az a szeptem-
beri nap, amikor útnak indultunk Horvát-
országba.

A verseny öt napján a megmérettetés 
mellett lehetőségünk nyílt városnézésre 
és önfeledt szórakozásra is, illetve külföldi 
tanároktól tanulhattunk, számos más kül-
földi táncossal együtt. A hangulat olyan 
volt, mint egy táncünnep. A gyerekek esz-
méletlen energiával és odaadással táncol-
tak a színpadon. Az országok és csapatok 
között nem a rivalizálás volt az elsődleges 
szempont, hanem az „ünneplés”, hogy itt 
vagyunk és táncolhatunk. A nemzetek fel-
vonulásakor büszkén emeltük magasba a 
magyar zászlót. Szuper öt napot tudtunk 
magunk mögött, és úgy voltunk vele, hogy 
bármi lesz az eredmény, mi már nyertesek 
vagyunk. Ezt tetőzte a tényleges győzelem: 
több csapatunk is a dobogó első fokára, 
valamint a harmadikra állhatott. A gye-

rekek megtanultak küzdeni, még a legre-
ménytelenebb helyzetben is egy csapatként 
dolgozni, és támogatni egymást. Nekünk, 
tanároknak ez a legnagyobb győzelem, és 
ezért vagyunk a legbüszkébbek rájuk.

A versenyen nem tudtunk volna részt 
venni a gyerekek mögött álló remek szülői 
gárda és  a támogatóink nélkül, akik szpon-
zorálása által sokunk álma vált valóra. Kö-
szönet illeti a Solymári Önkormányzatot, 
a Hofstädter Építőanyag Centrum Kft.-t, 
a Marso Magyarországot, a Rapid Ablak 
Kft.-t, a Joc Print Kft.-t, Farkas Zsoltot, 
a Jókenyér–Ludwig és Mentesi Kft.-t, 
valamint Mester Ádámot és a Mesterhús 
és Társa Kft.-t. Köszönjük a csapatunk-
ba fektetett bizalmat, és már készülünk 
a 2022-es World Dance Masters-bajnok-
ságra. Szeretettel várjuk a helyi fiatalokat 
utánpótláscsapatainkba, minden kedden 
15:30-tól tart a felkészülés a solymári mű-
velődési házban.

A Joker Dance SE tanárai
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A református gyülekezet 
adventi programja
Adventi koszorúkötés: november 26-án 17 órától a gyüle-
kezeti teremben.

Adventi családos vasárnap: november 28-án, advent első 
vasárnapján családi istentisztelet;

Ajándék élelmiszercsomag átadása a rászorulóknak: 
december 2-án 18 órától.

Adventi taizéi ökumenikus zenés áhítat: december 
12-én délután 17 órakor - a református templomban szer-
vezzük, ökumenikus szellemben. 

Gyerekek megajándékozása: december 24-én.

Részvétel a világító adventi kalendáriumban
Istentiszteletek adventben: november 28-án, december 
5-én, 12-én és 19-én a szokásos rend szerint, vasárnap 10 
órától, gyertyagyújtással.

Istentisztelet gyermekeknek: párhuzamosan az istentisz-
teletekkel, közös kezdéssel.

Úrvacsora: december 5-én és december 25-én 10 órától.

Évzáró hálaadó istentisztelet: december 31-én 16 órától.

Újévköszöntő istentisztelet úrvacsorával: 2022. január 
2-án 10 órától.

A római katolikus egyházközség 
programjai
Szombat esténként gyertyagyújtások lesznek a Templom 
téren 18 órától. A zenei szolgálatot november 27-én a Ha-
gyományőrző Asszonykórus, december 4-én a Szokolay 
Bálint Női Kar, december 11-én a Corvinus Vegyeskar, 
december 18-án pedig a Solymári Férfikar adja.

Az advent idején (november 29.–december 23.) hétköz-
naponként roráté (hajnali) szentmisék lesznek 6 órától a 
templomban. 

Adventi lelkigyakorlat triduum szentmise keretében lesz a 
templomban 18:30-tól december 15-én szerdán, december 
16-án csütörtökön és december 17-én pénteken. Ezeken a 
napokon nem lesznek hajnali szentmisék. A lelkigyakorla-
tot vezeti: Tóth András Sándor veszprémi érseki bírósági 
elnök.

Gyónásra lehetőség az adventi idején minden csütörtökön 
és pénteken 5.30–6:00-ig, valamint vasárnap 18:00–18:30-
ig lesz, a szentmisék előtt.

A december 19-ére tervezett adventi koncert elmarad. 

December 21-én, kedden 18 órától kerül sor az Advent 
gyertyái című zenés irodalmi műsorra a templomban a 
„Köszönjük, Magyarország!” program keretében. A prog-
ram megvalósulása az aktuális járványügyi rendelkezések-
től függ.

December 24-én, pénteken 15 órakor kezdődik a pásztor-
játék a templomban.

A szentmisék és a rendezvények tekintetében a hatályban 
lévő járványügyi intézkedések a meghatározók. Kérjük, 
kövessék figyelemmel heti hirdetéseinket a www.sokat.hu 
honlapunkon.

Solymári Római Katolikus Egyházközség

Kitüntetést kapott Földesi János 
tűzoltóparancsnok
Szent Flórián-emlékéremmel és emléklappal tüntették ki a Soly-
mári Polgárőrség és Tűzoltó Egyesület parancsnokát, Földesi 
Jánost. Az elismerést Dobson Tibor tűzoltó vezérőrnagy adta 
át az Országházban. A kitüntetést a tűzvédelemben munkáju-
kat huzamosabb időn keresztül kiválóan végző, a közösség elé 
példaképül állítható személyek kapják.

Solymári sváb közmondások
Jészesz! Leéd, ti Tánne preénd (te Plockśpéeg iz leisn 
kreénd!) / Jesus! Leute, die Donau brennt (der Gellért Berg 
ist löschen gerennt.) / Jézusom! Emberek, ég a Duna (a Gel-
lért-hegy oltani szaladt).

Tettetett csodálkozás kifejezése: mit nem mondasz! Anyám 
a rövidebb szólást használva mondta, még a tenyerét is össze-
csapta, mikor egy természetes dolgot, mint valami rendkívülit 
mondtam.

Enczmann László
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Manninger Miklós-táncdélután
2021. november 20-án délután külön-
leges esemény került megrendezésre a 
Klebelsberg Kultúrkúria színháztermé-
ben. Nemzetiségi önkormányzatunk egy 
táncdélután megszervezésével emlékezett 
szeretett koreográfusunkra, Manninger 
Miklósra.  A rendezvény létrejöttét támo-
gatta Magyarország Kormánya (NKUL-
KP-1-2021/1-000264), valamint a Man-
ninger Miklós Táncművészeti Alapítvány 
is. A műsor célja az országos hírű táncpe-
dagógus életpályájának felelevenítése, va-
lamint az általa megálmodott koreográfiák 
színpadra vitele volt, azzal a nem titkolt 
szándékkal, hogy így munkássága minden 
nehézség ellenére tovább éljen.  A műsor-
ban fellépő tánccsoportok valamennyi-
en ismerték, szerették és tisztelték, ezért 
örömmel fogadták el a felkérést. Solymárt, 
ahol Miklós 36 évig dolgozott, a Hunyadi 
Mátyás Német Nemzetiségi  Általános 
Iskola gyermektánccsoportja, a Reményi 
Margit Táncegyüttes Siebenschritt Tánc-
csoportja, Ifjúsági Tánccsoportja, vala-
mint a Herbstrosen Tánccsoport képvi-
selte szemet gyönyörködtető táncokkal és 
szépséges viselettel. A vendég együttesek 
között meghívást kapott a Soroksári Né-
met Nemzetiségi Tánc Egyesület felnőtt 
csoportja, a Gribedli gyermekcsoport és 
a zsámbéki Lochberg Regionális Tánc-
csoport. Manninger Miklós életpályának 
kiteljesedésében fontos szerepet játszott 
a Törekvés magyar tánccsoportban eltöl-
tött 50 esztendő is, így természetesen ez 

a kiváló együttes is szerepelt a műsorban. 
Pontosabban az együttes legidősebbjei, 
a hagyományőrzők, akik koreográfusuk 
iránti szeretetből és tiszteletből a nevét 
is felvették. A műsor változatosságát, szí-
nességét emelték a vetítésre került fotók 
és filmrészletek. Különösen egy 1978-as 
felvétel, a „Röpülj, páva!” verseny fődíját 
elnyert Pest megyei lakodalmas koreográ-
fiából bemutatott részlet aratott nagy si-
kert. Ezen még sok solymárit lehet látni, 
akik sajnos már nincsenek közöttünk. 
Valamennyi tánccsoportról elmondható, 
hogy rendkívül színvonalas programot 
mutatott be az emlékdélutánon, bizo-
nyítva szeretetüket egykori koreográfu-
suk iránt,  hirdetve, hogy megőrizték és 
becsülik munkásságát. Nemzetiségi ön-
kormányzatunk egy emléklappal és virág-

gal köszönte meg munkájukat és a nagy 
élményt nyújtó szereplésüket.  A két és 
fél órás előadás végén jóleső érzéssel fo-
gadtuk a gratulációkat, és örömmel nyug-
táztuk, hogy mind a tánccsoportok, mind 
a közönség annak a véleményének adott 
hangot, miszerint ez a műsor méltó volt 
Manninger Miklós szellemiségéhez. 

NNÖ Solymár 

A PilisTV rögzítette az eseményt, a 
felvétel megtekinthető a YouTube-
on az alábbi QR-kódok alatt.

1. rész 2. rész

Elkészült az NNÖ archívuma
Közel kétéves munka keretében megszü-
letett egy különleges archívum, mely arra 
hivatott, hogy mindazon dokumentumo-
kat közkinccsé tegye, amelyek az 1998-tól 
2019-ig tartó időszakban a solymári nem-
zetiségi önkormányzat munkájához, tevé-
kenységéhez kapcsolódnak. Sokáig töp-
rengtem, hogy a stafétabot átadása után 
mi legyen azon értékes iratok, fényképek, 
újságcikkek, videófelvételek, partnerkap-
csolati anyagok stb. sorsa, amelyek 21 év 
történéseit foglalják magukban, tudva, 

hogy a feledés homálya milyen gyorsan és 
tartósan hat. Szerencsére a fiatalos NNÖ 
már rendelkezett egy új honlappal, és be-
fogadta ötletemet, amiért a mai napig hálás 
vagyok. Így hát elindulhatott az archiválás, 
melynek technikai hátterét Gáspárikné 
Jóna Katalin biztosította, neki is óriá-
si köszönettel tartozom. Egy kapóra jött 
pályázat (NKUL-KP-1-2021/1-00478) 
segítségével sikerült 29 darab videókazetta 
digitális formátumba történő másolása, 
ami jelentősen gazdagította az archívu-

mot. Ízelítőül csupán néhány felvételt 
szeretnék kiemelni: I. Gyermektáncfesztivál 
(1997), Trachtenfest, Wüstenrot-Solymár 
Partnerschaftsfeier (1989. 08. 25), Kitelepítési 
emlékmű avatása (1996), Solymári történetek- 
riportok. Remélem, az NNÖ Archívum 
eléri célját, megtérül a sok estét betöltő 
munka, sokan fogják felkeresni a www.
nnos.hu/archivum oldalt, és olvasgatni az 
ott fellelhető dokumentumokat.

Marlokné Cservenyi Magdolna  
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A VÁLTOZÓ VILÁG KIHÍVÁSAI
A Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola negyedszer is sikeresen pályázott 
az Erasmus-programban. Az alábbiakban Szabóné Kratzer Zsuzsanna 
projektkoordinátor beszámolóját olvashatják.

Nyertes pályázatunk legfőbb célja a szem-
léletformálás. Iskolánk tanárai munkájuk 
során gyakran szembesülnek olyan ki-
hívásokkal, melyek megoldáshoz újfajta 
megoldások kellenek. A diákok megválto-
zott, eltérő egyéni szükségletei, a digitális 
oktatás, a munkaerőpiac változó igényei 
arra ösztönöznek bennünket, hogy ke-
ressük ezeket a megoldásokat. Tudatában 
vagyunk, hogy napjainkban elengedhetet-
lenül szükséges az állandó szakmai meg-
újulás, hogy iskolánk versenyképes tudjon 
maradni, és a tanítványainknak naprakész 
ismereteket tudjunk átadni. 

Iskolánk eddig három sikeres pályázatot 
valósított meg, melyek során a nyelvtaná-
rok nyelvi és módszertani fejlődésére fó-
kuszáltunk. A pályázatokban részt vettek 
alsó tagozaton tanító kollégánk és a nap-
közis munkaközösség vezetője is, akik így 
hatékonyabban tudták támogatni a nyelv-
tanítást. A több évre tervezett projektünk 
a koronavírus-járvány miatt megszakadt, 
de bízva a járványhelyzet javulásában, úgy 
döntöttünk, hogy a korábban megkezdett 
törekvéseinket újabb szakmai területek be-
vonásával folytatni szeretnénk. 

A jelenlegi pályázatunkban új szereplő-
ként vesznek részt a humán munkaközös-
ség tagjai: Daragics Éva és Pokrócz Enikő, 
akik a művészetoktatás, a drámapedagógia 
és az audiovizuális eszközök felhasználását 
fogják megtanulni. A természettudomá-
nyos munkaközösség képviseletében Páhi 
Lőrinc a biológia- és kémiatanítás során 
használható információs és kommunikáci-
ós technikai (IKT) és audiovizuális eszkö-
zök, tanulási applikációk felhasználásának 
módjait sajátítja majd el. 

Iskolánk kiemelt feladata a német és az 
angol nyelv magas szintű oktatása, ezért 
folytatódik nyelvtanáraink szakmai to-

vábbképzése is. Gutmayer Jánosné, Kollár-
Scheller Erzsébet és Szabóné Kratzer 
Zsuzsanna a kreatív nyelvoktatás legújabb 
elemeit és 21. századi készségek fejlesztésé-
nek módszertanát fogja megismerni. 

Intézményünk elkötelezett a tanulá-
si nehézségekkel küzdő tanítványaink 
iránt, ezért Dali Emese az ő fejleszté-
sükben használható legújabb lehetősé-
geket hozza majd haza, Molnár Richárd 
angol nyelvtudását tökéletesíti, hogy a 
nem magyar anyanyelvű tanulóinkkal és 
szüleikkel eredményesebben kommu-
nikálhasson. Pályázatunk fontos célja 
iskolánk nemzetköziesítése is. Minden 
pályázó kolléga azzal a céllal is utazik, 
hogy nemzetközi kapcsolatokat építsen 

ki az iskola, a tanulók és a tantestület 
számára.

Az új pályázati kiírásban a diákok kül-
földi képzésére is lehet pályázni. Ter-
vezzük, hogy a jövőben diákjainkat is 
bevonjuk majd az Erasmus-programba, 
hogy a tanulók nemzetközi környezetben 
vehessenek részt különféle projektekben. 
Szeretnénk, ha tanítványaink kooperációs 
készsége külföldi diáktársaikkal együttmű-
ködve, élményszerűen fejlődhetne.

Abban bízunk, hogy az Erasmus-pályá-
zat támogatásával megtanult korszerű mód-
szer segítségével eredményesebben tudjuk 
majd fejleszteni az iskolánkban tanuló gye-
rekeket, akik a solymári iskolában tehetnek 
szert jól használható, naprakész tudásra.

A nyertes pályázatban résztvevők balról jobbra: Pokrócz Enikő, dr. Szabóné Kratzer Zsuzsanna, Dali Emese Katalin, 
Daragics Éva, Kollár-Scheller Erzsébet, Gutmayer Jánosné, Molnár Richárd. Aki a képről lemaradt: Páhi Lőrinc



Régi
GOMBFOCIT

vásárolnék 
gyűjteményembe!

06 70-433-1470
kerdoivvel75@gmail.com

Solymári székhelyű cégünk 
gyors határidővel vállalja 

az alábbi munkákat:

• fűtési rendszerek kiépítése
• gázvezeték szerelése, 

tervezése 
• kazánok cseréje

• fűtési rendszer gépi 
átmosása

• klímaberendezések 
telepítése, tisztítása

• teljes körű villanyszerelés, 
EPH kiépítése

Elérhetőségünk: 
+36-70-63-63-696

Szeretettel várunk 
mindenkit, 

 kicsiket és nagyokat is 
 a Menta kávézóba!

Finom olasz kávéval, forró 
teával, kakaóval, hozzá 

pedig frissen sütött pékáruk 
sokaságával. 

Címünk: Várhegy üzletház,
Solymár, Mátyás király utca 11.

Bejárat a patika mellett!

Hirdetésfelvétel 
a Solymári Hírmondóba:

Solymári Településüzemeltetési Kft.

30/199-0870
uzemeltetes@solymarert.hu

Kazáncsere a Lustige 
Zwerge Óvodában
A Német Nemzetiségi Önkormányzat fenntartásában álló 
Lustige Zwerge Német Nemzetiségi Óvoda kazánja tönkre-
ment az idei év során. Megnehezítette az intézményben folyó 
munkát, amikor nem volt meleg víz, vagy ebből kifolyólag épp 
a fűtés sem működött. A régi kazánt 2010 óta többször kellett 
felújítani. A karbantartás során megállapították, hogy az idei 
felújítás már nem lenne gazdaságos, a régi kazán alkatrészei-
nek a gyártása is megszűnt. Támogatási lehetőségen kellett 
tehát gondolkodnunk, mivel a beruházás nagyobb összeget 
igényelt.

Szeptemberben a Német Nemzetiségi Önkormányzat–
Solymár 2,7 millió forint vissza nem térítendő támogatást 
nyert az EMZ-N-21-0223 számú, A Nemzetiségi célú támogatások 
című pályázaton, így 2021. október 18-án sor kerülhetett a ka-
záncserére. Nagyon jó érzés, hogy ilyen nagy összegű támoga-
tást kaptunk, és élhettünk a pályázati lehetőséggel. 

Drevenáné Schokátz Ágnes óvodavezető

Solymári siker a matekversenyen
Szép eredményt ért a Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi 
Általános Iskola egyik csapata a Bolyai Matematika Csapat-
versenyen. A 8. c osztály csapata, a Neumann SC negyedik 
helyezést ért el a verseny megyei fordulójában.

A csapat tagjai: Kárász Anna, Pehatsek Noémi, Pehatsek Re-
beka, Vadász Gáspár. Felkészítő tanáruk Radics Veronika volt. 
A többi évfolyam legjobban szereplő csapatai az iskolában: 
5. évfolyam: 5CTI – Csontos Dávid, Draxler Dóra, Zag Márk.
6. évfolyam: IQ huszárok – Botzheim Bálint, Dalos Márk, 
Kass András, Ugrai Bence.
7. évfolyam: Turisták vagyunk – Bartha Péter, Császár Gergő, 
Hodány Dia, Stiller-Szabó Hunor.

Dali Emese intézményvezető



Dr. Dorozsmai 
Szonja

fogorvos, 
fogszabályzó 

szakorvos
Solymár, 

Templom tér 19–20.
Bejelentkezés 

a (30) 947-5667-es 
telefonszámon 

 Szakképzett 
fizioterápiás 
asszisztens

házhoz megy.

Elektroterápiás 
és ultrahangkezeléseket 
vállalok, orvosi diagnózis 

szükséges.

Takács Ágnes
06/20-535-1010

GÁZBIZTONSÁGI FELÜLVIZSGÁLÓ
• Egyszerűsített gázkészülékcsere (terv és meo nélkül)
• Gázkészülékek műszeres bevizsgálása, beállítása
• Szén-monoxid-mérés, gázszivárgás-keresés
• Gázkészülékek hatásfokmérése és (optimális működés) beállítása
• Kéményhuzat-vizsgálat

Gázkészülékek tisztítása, karbantartása, 
javítása, szerelése.

Fűtési rendszerek átvizsgálása, 
átmosása, beszabályozása.

Hoffmann Ferenc mérnök
(30) 951-0467

gázbiztonsági felülvizsgáló, gázkészülék-szerelő, épületgépész



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

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
0–24 

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

+36-70/624-20-81

Gabó 
duguláselhárítás

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

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

Favágás alpin 
technikával!

Vállalunk faápolást, 
fakivágást, metszést, 

gallyazást, bozótirtást, 
zöldhulladék-elszállítást, 
ereszcsatorna-tisztítást 

alpintechnikával.

Korondi Áron
tel.: +36/70/413-9959
web: azalpinfavago.hu





VÉDŐNŐK
(26) 363-601, (30) 639-8101 

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

Tanácsadások:
1. kör.: Vitovszki-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 (betegellátás nincs):
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 (betegellátás nincs):
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

A fenti telefonszám rendelési időn kívül is 
hívható.

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 7.30–14.30 
szerda 12.00–18.00
csütörtök 7.30–14.30 
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
2021. szeptember 1-jétől 
a társadalombiztosított 

fül-orr-gégészeti 
szakrendelés megszűnt.

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

(80) 980-071
hibabejelentes@orientallux.hu
kozvilhiba.hu/hibabejelentes

RENDŐRSÉG – 112
Ladó György

 (20) 489-6704
Spaits Gábor

 (70) 492-0737
körzeti megbízott 

Solymár, Pilisvörösvári u. 4.

TŰZOLTÓSÁG – 112
Solymári önkéntes tűzoltók

 (30) 934-7103
(éjjel-nappal hívható)

PLÉBÁNIAHIVATAL
Solymár, Templom tér 8.

solymarkatolikus@gmail.com
sokat.hu

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

Klinger Mátyásné, Anna
(26) 360-341

REFORMÁTUS 
EGYHÁZKÖZSÉG

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

solymar@reformatus.hu | srek.hu

Dani Eszter lelkész
(30) 456-6984

Végh Attila gondnok
(20) 984-4468






