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ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ
Tisztelt solymári
lakosok!
Engedjék meg, hogy jómagam, hivatalom és a
képviselő-testület nevében is mindenkinek sok
sikert és jó egészséget kívánjak a 2022-es évre!
A 2021-es esztendő
megint különleges év
volt. A világjárvány újra
ránk tört, de hála az óvintézkedéseknek, kiváló
szakembereinknek és a településünkön még az országos számoknál is magasabb átoltottságnak, sikeresen vettük az akadályokat.
Tavalyi köszöntőmben ezt írtam: „Ma még senki, még a járványügyi szakemberek
sem tudják biztosan, hogy meddig fog tartani ez az állapot. Azt pedig különösen nehéz
modellezni, hogy ebben az évben milyen gazdasági eredményekre számíthatunk, men�nyi forrás fog községünk rendelkezésére állni, hogy Solymáron hasonló fejlesztéseket,
beruházásokat valósítsunk meg, mint az elmúlt években. Ugyanakkor nem szabad elfelejtenünk, sokkal, de sokkal rosszabb helyzetből is sikerült felállnunk mindig ugyanazzal a
»solymári recepttel«: szorgalmas munkával, odafigyeléssel és a közösség összefogásával.”
Nos, sikerült!
Solymáron ma rekordszámú (1810) vállalkozás működik, és 2021 végére az adóbevételeink – történelmünkben először – átlépték az egymilliárd forintot. Kétszázmillió
forint felett költhettünk fejlesztésekre, és jutott pénz a település magas színvonalú működtetésére is. Mindemellett komoly összegű állami fejlesztési támogatásokat is kaptunk,
és a kormányzat – ígéretének megfelelően – megtérítette az iparűzési adó mértékének
csökkentéséből eredő bevételkiesésünket.
2022-ben a már elnyert pályázatok és a várható egyéb bevételek segítségével szinte
soha nem látott fejlesztéseket valósíthatunk meg. Ez további alkotó összefogást, de mindenekelőtt sok munkát jelent majd.
Ennek szellemében szeretném mindenkinek megköszönni a 2021. évi munkáját, segítségét és támogatását. Bízom benne, hogy az új esztendő ismét egy sikeres éve lesz Solymárnak. Ehhez kívánok még egyszer egészségben gazdag, boldog új évet mindenkinek!
Dr. Szente Kálmán
polgármester

Február 7-éig lesz nyitva a jégpálya
A Templom téren, a sekrestyés ház udvarán még február 7-ig üzemel a jégpálya.
A pálya mellett hütte található, és korcsolyabérlésre is van lehetőség. A létesítmény
hétköznap 16–21 óráig, hétvégén 10–21 óráig van nyitva. A belépőjegy hétköznap
700, hétvégén 1000 forint, a korcsolyabérlés 300 forintba kerül.

2022. január
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Kormányzati
támogatás
telephelyépítéshez
Magyarország kormánya 152 millió
forinttal támogatja a Solymári Településüzemeltetési Kft. telephelyének építését. A hírt Menczer Tamás államtitkár tette közzé Facebook-oldalán.
Dr. Szente Kálmán, Solymár polgármestere elmondta, hogy a következő év egyik
fő projektje lesz a község számára a telephely megépítése a tűzoltószertár mögött. Az
épületre már megvan az építési engedély, a látványterveket a polgármester a december
8-ai közmeghallgatáson mutatta be a lakosságnak.
A komplexumban az üzemeltetés minden gépét el lehet majd helyezni, szerelőműhelyt és mosót alakítanak ki a gépek karbantartásához. Az épületben helyet kapnak a
kft. irodái, valamint tartózkodóhely a dolgozók számára.

Szennyezés
a Káposztás-patakban
A polgármesteri hivatalhoz november 9-én lakossági bejelentés érkezett, miszerint a Káposztás-
patak vize a Pacsirta utcai patakmederben elszíneződött. A helyszíni vizsgálatok alapján felmerült,
hogy a szennyezés a PEMÜ Zrt. területéről kerülhetett a patakba, ezért megkerestük Solymár
Nagyközség Polgármesteri Hivatalát és a PEMÜ
Zrt.-t az ügyben.
A hivataltól megtudtuk, hogy a szennyezés eredetét a katasztrófavédelem kiérkező szakemberei
vizsgálták, az üggyel összefüggésben jelenleg is
több eljárás van folyamatban. A PEMÜ egyelőre
nem kívánt nyilatkozni, a szennyezés okáról és
mértékéről a hivatalos laborvizsgálati eredmények
és a környezetvédelmi hatósági eljárás végeztével
tudunk beszámolni.

Segítsük a hókotrók munkáját
A havas utak tisztítását és síkosságmentesítését a település területén a Solymári Településüzemeltetési Kft. végzi. A cég munkatársai arra kérik a lakosságot, hogy gépjárműveikkel úgy parkoljanak, hogy ne akadályozzák a munkagépeket a haladásban.
A hókotróknak négy-öt méter széles szabad helyre van szükségük ahhoz,
hogy biztonságosan el tudjanak haladni egy utcában. A tolólapáttal felszerelt
járművek szélessége már önmagában meghaladja a három métert, a tolólapát
jobbra és balra is fél métert ki tud lengeni, valamint maga a jármű is csúszkálhat a síkos terepen. Így ha nincs négy-öt méter széles szabad hely az utcában,
akkor a munkagép nem tud bemenni és nem tudja elvégezni a feladatát.
A településüzemeltetés és az önkormányzat ezért arra kéri a lakosságot, hogy segítsék az üzemeltetők munkáját, a hatékony és biztonságos
síkosságmentesítés és hókotrás érdekében a téli időszakban lehetőség szerint kerítésen belül parkoljanak, az utcán megállva pedig mindenképp hagyják
meg a legalább ötméternyi szabad helyet, hogy a munkagépek biztonságosan
el tudjanak haladni.
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Rászoruló családokat
támogatott
az önkormányzat
A képviselő-testület döntése alapján 2021-ben is húsz
rászoruló solymári család kapott 20-20 000 forint értékű karácsonyi ajándékcsomagot Solymár önkormányzatától. A támogatott családokat a szociális szakemberek javaslatai alapján választották ki. Az ajándékok
megvásárlását és csomagolását az Ezüstkor Szociális
Gondozóközpont végezte.

Megkezdték az 5–11 évesek
oltását
December végén megkapták a solymári gyermekorvosok is az 5–11 éves
korosztály számára kifejlesztett, koronavírus elleni oltóanyagot. A vakcina kellő mennyiségben áll rendelkezésre.
Az oltásra előzetes időpontfoglalás szükséges a gyermekorvosoknál.
Dr. Nagy-Szakáll Zsuzsanna a doktorzsuzsi2083@gmail.com e-mail-
címen várja a jelentkezéseket, dr. Dávid Zoltánhoz a 06 26/360-239-es
telefonszámon lehet időpontot kérni. Fontos tudni, hogy a központi regisztráció (vakcinainfo.gov.hu) azok számára is szükséges, akik helyben
szeretnék beadatni gyermeküknek az oltást.

Pályázat
bringapark és
futókör építésére

Hamarosan elkészülnek az új
gyalogátkelők
Befejezéséhez közeledik a Mátyás király utca 19., 69. és a Terstyánszky utca 98. előtti
gyalogátkelőhelyek kialakítása. A mélyépítési, vezetékkiépítési, járdaszegély- és útépítési munkák befejeződtek, valamint elkészültek a közvilágítási és elektromos munkák
is. Az áramellátás megvalósulására kell még várni, amit az elektromos szolgáltató biztosít – tudtuk meg dr. Szente Kálmán polgármestertől.
A burkolatjelek felfestésére később, megfelelő időjárási körülmények között kerülhet majd sor, így a pontos időpont még nem ismert.

A képviselő-testület még novemberi ülésén
döntött arról, hogy indul az Aktív Magyarország Program keretében kiírt Országos Bringapark Program 2022 és Országos Futókör
Program 2022 című pályázatokon. A pályázatok keretében az önkormányzat 50%-os
állami támogatást igényel egy kerékpáros
pumpapálya és egy rekortán borítású futókör megépítéséhez. A létesítmények helyszíne a régi Barackos és a PEMÜ sportcsarnok
közötti önkormányzati terület lenne.
A szilárd aszfaltburkolatú kerékpáros
pumpapályán kanyarok és hullámok követik egymást, gördeszkásoknak és görkorcsolyázóknak is alkalmas. Megépítéséhez
az önkormányzatnak 19 000 000 forint önrészt kell biztosítana. A rekortán borítású,
800 méter hosszúságú futókör megvalósításához pedig – nyertes pályázat esetén –
35 400 000 millió forint önrészt biztosít az
önkormányzat.

A Templom tér 2021-es
karácsonyfája
A Marczibányi utcában nevelkedett az a csodaszép fenyő, ami
karácsonykor díszítette Solymár főterét. A húszéves fa a Tóth
család kertjében nőtt 25 méter magasra. A Településüzemeltetési Kft. munkatársai vágták ki és állították fel a Templom
téren. A felállított fa már csak 22 méter magas volt, mert levágtak az aljából három métert – tudtuk meg a fenyő eredeti
gazdájától. A díszeket Dorozsmai Istvánné, Teri néni készítette, és Pércsi Béla tette fel a fára, hogy ünnepi pompába öltözve
díszítse a Templom teret.
2022. január
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Láthatóság és biztonság
A téli hónapokban korán sötétedik, sokan sötétben mennek
haza a munkahelyükről, a gyerekek iskolából, különórákról.
A ködös, párás időjárás miatt sokszor előfordul, hogy ros�szak a látási viszonyok. Komoróczki Máténak, a solymári
polgárőrség szolgálatvezetőjének segítségével összegyűjtöttünk néhány praktikus tanácsot a gyalogosan közlekedőknek.
Fontos, hogy a szülők felkészítsék a gyerekeket a sötétben való közlekedésre. Az úttesten a kivilágított járművek
jól láthatóak, de a vezetők nem látják jól a gyalogosokat,
ezért a különféle láthatósági eszközöknek és a megfelelő ruházatnak lényeges szerepe van a baleset-megelőzésben.
A viselt ruhák színe jelentősen befolyásolja a látótávolságot, sötét ruhában nehezebben vagyunk észlelhetőek.
Válasszunk világos színű, fényvisszaverő csíkkal ellátott ruhákat vagy kiegészítőket. Iskolatáska választásánál érdemes
olyan darabot keresni, amin van fényvisszaverő csík, de utólag is ragaszthatunk rá matricákat.
Néhány láthatósági eszköz a teljesség igénye nélkül:
• láthatósági mellény
• fényvisszaverő karpánt, tépőzáras szalag, bokapánt
• fényvisszaverő kulcstartók, matricák látható helyen elhelyezve
• fényvisszaverő baseballsapka
• fényvisszaverő csíkkal ellátott cipők, kabátok
Az út szélén gyalogolva zseblámpával vagy a telefonunkkal
világítva is fokozhatjuk láthatóságunkat, de főleg láthatósági
mellény vagy más fényvisszaverő eszköz használatával biztonságos a közlekedés.
Mivel rövidek a nappalok, sokan csak szürkületben, sötétben jutnak el futni, számukra sem árt az óvatosság. A futóknak is számos láthatósági eszköz kapható, hasznosak a
fej- vagy mellkaslámpák.

Solymári miseénekek CD-n
Megjelent a régi, solymári miseénekeket rögzítő CD. A Die schönsten
Kirchenlieder aus Schaumar I. – A legszebb solymári templomi énekek I.
című lemezen Mária-énekeket, úrnapi és karácsonyi dalokat, valamint az újévkor felcsendülő énekeket hallgathatjuk meg, főként a
Hagyományőrző Asszonykórus tagjainak – kiegészülve a Solymári
Férfikórus és a Solymári Szokolay Bálint Női Kar tagjaival –, illetve
a Schaumarer Musikanten fúvóstriójának előadásában. Az orgonakíséretet Sarlós Tibor adta, az énekeseket Jeney Erzsébet, a Hagyományőrző Asszonykórus karnagya készítette fel.
A hangfelvétel rögzítéséhez a Miniszterelnökség Egyházi és Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága
(NEMZ-N-20-0214), az orgona hangolásához pedig az egyházközség és a solymári önkormányzat nyújtott anyagi támogatást.
A lemez megvásárolható Marlokné Cservenyi Magdolnánál, a Hagyományőrző Asszonykórus titkáránál. Érdeklődni a
30/842-0323-as telefonszámon lehet.

Zongorakoncert Jézus életéről

Elhunyt Babicsek Bernát

November 28-án, vasárnap Benda Gábor
Jézus története című
saját kompozícióját
adta elő a solymári római katolikus
templomban. A koncerten rövid evangéliumi narrációkkal
kiegészítve csendült
fel a zenemű, amely
Jézus életét kíséri
végig, születésétől egészen a mennybemenetelig. Az evangéliumi összefoglalókat a szerző és előadó felesége, Vereszki Eszter
olvasta fel. Aki nem volt ott, bepótolhatja, aki ott volt, újra megnézheti a koncertet a PilisTV YouTube-csatornáján.

A sokak által ismert és szeretett
harmonikaművészt,
színművészt 2021.
december
31-én
hajnalban, tragikus
hirtelenséggel érte
a halál. Holttestére
január 1-jén szülei
találtak rá, miután nem reagált a telefonhívásokra
és üzenetekre. Halálát az okozta, hogy a tűzhelyen
felejtett egy serpenyőt, ami kigyulladt. A tűz ugyan
oxigén hiányában kialudt, a füst belélegzése azonban halálosnak bizonyult. 41 éves volt. Bernátra
emlékező összeállításunkat az újság 12. oldalán olvashatják.
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Solymár Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének határozatai
100/2021. (XI. 24.)
Solymár Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Solymár
Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi
költségvetési koncepcióját és mellékleteit elfogadja.
101/2021. (XI. 24.)
Solymár Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a határozat mellékletét képező Solymár Nagyközség
Önkormányzata Polgármesteri Hivatala és
az önkormányzati intézmények 2022. évi ellenőrzési tervét jóváhagyja.
102/2021. (XI. 24.)
Solymár Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete 2022. évi munkatervét az alábbiak szerint jóváhagyja: Solymár
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete 2022. január 1. és december 31.
között 12 rendes ülést tart, az ülések kezdésének időpontja 16 óra, a közmeghallgatás
kezdésének időpontja 18 óra.
103/2021. (XI. 24.)
Solymár Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a polgármesteri hivatal részére a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
232. § (3) bekezdésében foglaltak szerint
igazgatási szünetet rendel el 2022. július 1.
napjára (1 munkanap), és 2022. augusztus 8–19. (10 munkanap), valamint 2022.
december 27–30. (4 munkanap) között.
104/2021. (XI. 24.)
Solymár Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete a polgármester jutalmát
6 havi alapbérének megfelelő összegben határozza meg a tartalékkeret terhére.
105/2021. (XI. 24.)
Solymár Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázni
kíván az Országos Bringapark Programra. A
beruházás összköltsége bruttó 37 990 780
forint. A pályázathoz szükséges 50%, azaz
18 995 390 forint önrészt a 2022. évi költségvetési rendeletben biztosítja.
106/2021. (XI. 24.)
2022. január

Solymár Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázni
kíván az Országos Futópálya-építési Programra. A beruházás összköltsége 65 430 400
forint. A megpályázható maximum összeg
30 millió forint. A pályázathoz szükséges
35 430 400 forint önrészt a 2022. évi költségvetési rendeletben biztosítja.
107/2021. (XI. 24.)
Solymár Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem támogatja B. Z. kártérítési igény iránt benyújtott kérelmét.
108/2021. (XI. 24.)
Solymár Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja dr. G. A. és dr. S. M. területbérlés iránt
benyújtott kérelmét a Solymár, 2496/2 hrsz.
alatt lévő önkormányzati ingatlan tekintetében. A 2496/2 hrsz. alatt lévő ingatlan 156
m2 térmértékű területének tekintetében a
bérleti díj 2021. október 1. – 2022. április 30ig tartó időszakra 200 000 Ft + áfa. A bérleti
díjon felül a kérelmezőket terheli a terület
eredeti állapotának helyreállítása is, amelyet
1 000 000 forint kaucióval kell biztosítani.

nak Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Hutweide településrész zártkerti ingatlanait
érintő helyi építési szabályzatok felülvizsgálata során javasolja, hogy az alábbi módosításokat vezessék át: minimálisan kialakítható telekszélesség 12 m, elhelyezhető
lakásrendeltetések száma: 1 db.
HÉSZ 5. § (2): (2) „Telekcsoport újraosztással
érintett területen:
e) A belterületbe vonás ütemezetten is megvalósítható, a helyi építési szabályzat előírásainak megfelelő és
belterülettel és közúttal határos telkek önmagukban
vagy csoportosan is belterületbe vonhatóak, amennyiben a belterületbe vonási kérelemmel érintett ingatlan/
ingatlanok tulajdonosai földhivatali adatszolgáltatás
szerinti vázrajzzal és geodéziai felméréssel igazolni
tudják, hogy a belterületbe vonással érintett telek és a
már belterületben lévő legközelebbi ingatlan között a
meglévő telek/telkek önmagukban is, telekalakítás
nélkül megfelelnek a belterületi telek előírásainak. Belterületbe vonás következményeképpen beszoruló (az
előírásoknak nem megfelelő) telek nem alakulhat ki.”
113/2021. (XII. 15.)
Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
ELAMEN Zrt. a 2022. január 1-jétől az étkeztetési közszolgáltatási szerződésben megállapított díjak emeléséről szóló kérelmével
összefüggő tárgyalásokat a polgármester
folytassa le, és felhatalmazza a polgármestert a tárgyalás eredményeként megszületett
megállapodás aláírására.

109/2021. (XI. 24.)
Solymár Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megállapodást köt a Heidi Óvoda Alapítvánnyal
mint a Heidi Német Nemzetiségi Óvoda
fenntartójával 2021. október 1-jétől 1 fő sajátos nevelési igényű gyermek ellátására vonatkozóan.

Rendeletek:

110/2021. (XI. 24.)
Solymár Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete [M. M.] alatti lakos fellebbezését elutasítja.

9/2021. (XI. 25.)
Solymár Nagyközség Önkormányzata 2021.
évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III. 10.)
önkormányzati rendeletének módosításáról

111/2021. (XII. 15.)
Solymár Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Apáczai Csere János Művelődési Ház és Könyvtár alapdokumentumait (SZMSZ és alapító
okirat) elfogadja.

10/2021. (XII. 16.)
Az önkormányzati adóhatósági feladatokat
ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségi
rendszeréről

112/2021. (XII. 15.)
Solymár Nagyközség

Önkormányzatá-

A rendeletek teljes szövege és a határozatok mellékletei
megtalálhatóak Solymár hivatalos honlapján:
solymar.hu/hatarozatok-rendeletek
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KÖZMEGHALLGATÁS 2021
Solymár Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete 2021. december 8-án tartotta
közmeghallgatását. Dr. Szente Kálmán polgármester beszámolt az elmúlt év gazdálkodásáról
és eredményeiről, majd ismertette a 2022-es terveket. Ezt követően megválaszolta a
lakosságtól előzetesen írásban kapott kérdéseket, végül a lakosok szólaltak fel.

Az elmúlt tíz évben a Solymáron működő
vállalkozások száma folyamatosan emelkedett, a koronavírus-járvány miatti 2020-as
megtorpanást követően jelenleg 1805 bejegyzett vállalkozás működik településünkön, ami a lakosság számához viszonyítva
kiemelkedően magas – mondta el a polgármester. Ennek megfelelően jól teljesültek az
adóbevételek, várhatóan 50 millió forinttal
lesz magasabb az éves adóbevétel a tervezettnél. Ezt követően dr. Szente Kálmán
ismertette az önkormányzat hozzájárulásának mértékét az intézmények működési
költségeihez.
A 2021-es év eredményeiről beszámolva
elmondta, hogy a beruházásokat részben
hazai forrásokból, részben európai uniós
pályázatokból, illetve vis maior pályázatokból finanszírozták, és voltak saját erős
fejlesztések is. A következő építési és intézményi beruházások valósultak meg 2021ben: az Ásvány utca megépítése 480 méter
8

hosszan, a közvilágítási lámpák kiépítése és
cseréje a településen, a Kosár utca vízelvezetésének kiépítése, az Ág és az Árok utca burkolatának teljes újjáépítése, a Széchenyi park
játszóterének felújítása, a Vasút utcai járdaépítés, fedett buszvárók telepítése, a Kék
óvodában fürdőszoba-felújítás, a Napsugár
Óvodában nyílászárócsere. Ezek mellett
megkezdődött az Ezüstkor Gondozó Központban az ajtó- és ablakcsere, valamint kazáncserére került sor a művelődési házban
és a polgármesteri hivatalban. Folyamatban
van a lámpás gyalogátkelőhelyek kialakítása
három helyszínen, a térfigyelő kamerarendszer kiépítése és a Füves utca útburkolatának helyreállítása. A koronavírus-járvány
elleni védekezés keretében a közterületek
és középületek fertőtlenítését a Solymári
Településüzemeltetési Kft. munkatársai folyamatosan végzik.
A 2022-es tervekkel kapcsolatban a polgármester elmondta, hogy a cél a gazdálko-

dás stabilitásának megőrzése a támogatások
megtartásával és a saját erős, továbbá a pályázati fejlesztések megvalósítása. Az önkormányzat továbbra is támogatást nyújt többek között a helyi tömegközlekedéshez, az
iskolai étkeztetéshez és az orvosi ügyelethez,
illetve támogatja a helyi civil szervezeteket, a
polgárőrséget és a történelmi egyházakat is.
A fő fejlesztési cél 2022-ben az útépítések folytatása, a folyamatban lévő vis maior
projektek megvalósítása, a településüzemeltetés telephelyének kialakítása és részvétel
a TOP Plusz településfejlesztési pályázatokon. A településüzemeltetés új telephelyéről elmondta, hogy egy olyan komplexum
lesz, ahol garázsok, szerelőműhelyek és
mosók épülnek majd, és itt kapnak helyet
a kft. irodái is. Az új telephely kialakítása
152 millió forint állami támogatásban részesült. A jövő évre tervezett útépítések közül
a polgármester kiemelte a Koppány utca
megépítését és a Hutweide úthálózatának
továbbfejlesztését. Emellett folytatódnak a
játszótérfejlesztések, a sportpálya előtti területet játszótérré alakítják, a Széchenyi parkban pedig KRESZ-pálya épül. A főzőkonyha 92 millió forintos hazai finanszírozású
pályázati támogatással és várhatóan 36,5
millió forint saját erőből épül, a Hold utca
és a Terstyánszky utca sarkán található önkormányzati területen. Feladata elsősorban
az óvodai és szociális étkezés ellátása lesz.
Szóba került, hogy a településen komoly
közlekedésbiztonsági problémát jelent a
vasútállomásnál lévő parkoló, a temetői
kereszteződés és a Rózsika utcai parkolás.
Ezek a helyszínek nem önkormányzati területek, ezért az önkormányzat egyeztetéseket
folytat a magyar állammal, a MÁV-val és a
Magyar Közúttal a problémák megoldására.
A környezetvédelem területén elért
eddigi eredmények között a polgármesSolymári Hírmondó

ter felsorolta a házhoz menő szelektív és
zöldhulladékgyűjtést, az olajbegyűjtést a
tűzoltószertárnál, a hulladékudvar kialakítását és az illegális szemétlerakók felszámolását. A jövőbeni környezetvédelmi fejlesztések közül kiemelte a komposztálási program
meghirdetését, ami az előzetes igényfelmérés alapján nagy érdeklődésre tart számot.
Távlati fejlesztési cél a Napsugár Óvoda és az általános iskola B épületének újjáépítése. Az óvoda új helyszíne Györgyliget
lenne, a bölcsőde mellett. Az önkormányzat elkészíttette az új óvoda tervdokumentációját, a kivitelezéshez még szükséges a
megfelelő pályázati forrás megtalálása. Az
iskola újjáépítésének terve régóta húzódik.
2020-ban az önkormányzat megállapodást
kötött a Nemzeti Sportközpontokkal, 2021
szeptemberében megkapta a fenntartó az
építési engedélyt, de a kivitelezés megkezdésének időpontja még nem ismert.
2022. január

Az önkormányzat egyik legfontosabb
feladata 2022-ben a Szabályozási Terv felülvizsgálata. A képviselő-testület döntése
alapján megindult a munka, amely várhatóan egy év alatt zajlik le, és a szakhatóságoknak is engedélyezniük kell a tervet. A
településrendezési eszközöket lakossági
fórumokon is szükséges ismertetni és társadalmi egyeztetés alá kell vonni.
A beszámoló után a polgármester válaszolt az e-mailben előzetesen kapott
kérdésekre. A lakosság részéről többek
között a következő témákban érkeztek
kérdések: csatornaszag a lakótelep környékén, újabb közvilágítási lámpa felszerelése
a Sport utcába, a Vasút utcai járdaépítés
folytatása, az átmenő forgalom csökkentése, a kerekhegyi legelő védetté nyilvánítása, valamint hogy kell-e a Koppány utcai
burkolatfelújításhoz hozzájárulást fizetni a
háztulajdonosoknak.

A közmeghallgatást az eseményen megjelent lakosok felszólalásai zárták. Egyebek
mellett szó esett a solymári kárpótlás ügyéről, sebességjelző készülékek kihelyezéséről,
közlekedésbiztonsági problémákról, a Koppány Márton utca útburkolat-felújítási munkálatainak ütemezéséről, a solymári bányató
helyzetéről, a csapadékvíz felhasználási lehetőségeiről, a Natura 2000 besorolású solymári nádasról és a hutweidei telekalakításról.
Dr. Szente Kálmán valamennyi kérdés
megválaszolása után, zárszavában megköszönte a részvételt, és ismételten kérte a lakosságot, hogy a téli időszakban segítsék a
hókotrók munkáját azzal, hogy járműveiket
nem hagyják az utcán.
A közmeghallgatásról a
PilisTV készített videofelvételt, amely a QR-kód beolvasásával megtekinthető.
Bai Veronika
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ZÖLD LÉPÉSEK

APRÓ LÉPÉSEK A KÖRNYEZETTUDATOSABB
ÉLETMÓD FELÉ
Előző számunkban beszámoltunk arról, hogy az önkormányzat környezetvédelmi bizottságának
kezdeményezésére november végén megkezdődött az igényfelmérés a lakossági komposztálási
programban való részvétellel kapcsolatban. Most a bizottság elnökével, Bárány Balázzsal
beszélgettünk a komposztálási programról és a bizottság munkájáról.
Milyen fogadtatásra talált a komposztálási
program?
Amikor a környezetvédelmi bizottság
kezdeményezte a komposztálási program
meghirdetését, azt a képviselő-testület és
dr. Szente Kálmán polgármester is kedvezően fogadta és támogatta. A program
keretében kedvezményes áron juthatnak
hozzá komposztáló ládákhoz az érdeklődők. Az igényfelmérésre december 20-ig
lehetett jelentkezni, és azt tapasztaltuk,
hogy a lakosság részéről a vártnál nagyobb
az érdeklődés, több mint 200 háztartásból
volt jelentkező. A következő lépés, hogy
az önkormányzat megrendelje a ládákat,
ezek átvétele várhatóan tavasz elején kezdődhet.

Mi a program célja?
A program célja, hogy a háztartásokban
és a kertekben keletkező, komposztálható
szerves anyagok visszakerüljenek a természet körforgásába, és egyúttal kevesebb
legyen a megtermelt hulladék. A háztartásokban és kertekben ugyanis rengeteg
zöldhulladék képződik, melyek komposztálhatók. A levágott fű, falevél, növényi
nyesedékek, faforgács mind termőfölddé
alakíthatók. Korábban széles körben el10

terjedt volt a kerti hulladékok és az avar
égetése. Solymáron már az országos szabályozást megelőzően döntött az önkormányzat arról, hogy tilos a zöldhulladék
égetése, mivel ennek során sok egészségre
és környezetre káros anyag kerül a levegőbe. Ezzel szemben a komposztálásnak
számos előnye van: egyrészt csökken a
kommunális hulladék, másrészt a zöldhulladékból komposzt lesz, ami javítja a talaj
minőségét. Az első lépés lehet a környezettudatosabb életmód felé, ha magunk
állítunk elő valamit, aminek haszna van a
saját kertünkben.
Lesznek a programnak más elemei is a ládán
kívül?
Akik jelentkeznek a programba, szakszerű
tájékoztatást kapnak majd az egész folyamatról, hogy milyen eszközök szükségesek, és milyen eredmény várható a komposztálástól.
Korábban nem volt a solymári önkormányzatban környezetvédelmi bizottság, a mostani ciklusban alakították meg először. Mi a bizottság
fő célja?
A 2019 őszén megalakult bizottság azzal
kezdte munkáját, hogy a környezetvédelmi szempontokat figyelembe véve kidolgozta a saját működési kereteit. Én vagyok
a bizottsági elnöke, további tagjai Nagy
László Csaba és Cser Angéla képviselők,
valamint dr. Hahn István és dr. Zlinszky
Péter külsős tagok. Politikai érdekeken
túlmutató összefogással célul tűztük ki a
kétirányú kommunikáció elősegítését: a
lakossági szempontok becsatornázását az

önkormányzathoz, illetve a környezetvédelemmel kapcsolatos információk eljuttatását a lakossághoz. A koronavírus-járvány
miatt korlátozottak voltak a lehetőségeink,
a személyes találkozásra sokáig nem kerülhetett sor. A komposztálási program
meghirdetése a bizottság munkájának első
jelentős lépése.
Milyen terveik vannak a jövőre nézve?
A következő lakossági program valószínűleg a csapadékvízzel lesz kapcsolatban.
Emellett az oktatási intézményeken keresztül törekszünk arra, hogy a gyerekeket
is bevonjuk a környezetvédelembe. Úgy
véljük, a saját háztartásunkban bevezetett
kis változtatásokkal részeseivé válhatunk a
fenntartható jövő építésének.
Bai Veronika
Solymári Hírmondó

Testületi ülés novemberben
2021. november 24én tartotta novemberi rendes ülését a
solymári képviselőtestület. Napirend
előtti felszólalásában dr. Szente Kálmán polgármester
beszámolt
arról,
hogy részt vett a
Pest Megye Önkormányzata által szervezett tájékoztatón
a TOP Plusz pályázati lehetőségekről.
Dobrovkáné Dér Borbála alpolgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az
ÉMNÖSZ Katharina Kreisz-díjjal tüntette ki Gutmayer Jánosnét, a solymári Hunyadi
Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola pedagógusát, és posztumusz díjban részesült Buzás Bálint, a Schaumarer Musikanten egykori karnagya a magyarországi németekért folytatott munkájáért.
Az ülésen többek között döntés született az önkormányzat 2022. évi költségvetési
koncepciójáról, munkatervéről és belső ellenőrzési tervéről. A testület döntött arról,
hogy indul az Aktív Magyarország Program keretében kiírt Országos Bringapark Program 2022 és Országos Futókör Program 2022 című pályázatokon. A pályázatok keretében az önkormányzat 50%-os állami támogatást igényel egy
kerékpáros pumpapálya és egy rekortán borítású futókör megépítéséhez.
Az ülésről készült felvételt megnézhetik a PilisTV YouTube-csatornáján.

Új könyvek
a könyvtárban
Estók János,
Szerencsés Károly:
Nők a magyar
történelemben

Ez a harmincnégy, időrendbe
állított női sors sajátos nézőpontból mutatja be ezer év
történelmét, amely egyeseket
kitaszított vagy elpusztított,
másokat felemelt, trónra ültetett vagy szentté avatott.

Fábián Janka: Az
Anna-bál szerelmesei

Az ismert írónő a történelmi
lektűr műfajában utolérhetetlen. Az Anna-bál szerelmesei két szerelmes fiatal
lány története, valamint a
Balaton és Balatonfüredfürdő aranykorának értő
kézzel megrajzolt tablója.

Elena Ferrante:
Véletlen találatok

Az álneves olasz írónő kiléte
továbbra is titok. A publicisztika műfajához sorolható
Véletlen találatok ötvenegy
lírai, önéletrajzi elemekkel
átszőtt gondolatszövedéket tartalmaz hétköznapi
kérdésekről.

Ken Follett: Soha

Ír hangulat a művelődési házban
Ír
kocsmamesék
címmel november
27-én, szombaton a
Zöld szigeten érezhette magát, aki ellátogatott az Apáczai
Csere János Művelődési Házba. Sam
Redbreast Wilson és
Péter János, a Firkin
együttes frontembere beszélgetése
közben ír sztorik
hangzottak el zenés
kísérettel. A pubok hangulatát Péter János (fuvola, furulyák), Virág Lili (hegedű), Kelemen Ákos (ének, gitár), valamint a Firkin együttes tagjai idézték meg – kiegészülve Horti
Zoltán mesemondóval a Görömbő Kompániából. A whisky- és sörkóstoló során Írország egyik legkedveltebb és legismertebb whiskyjét, a háromszoros lepárlással készült,
bársonyos, citrusos ízű Tullamor Dew-t ízlelhettük meg, mely mellé Guiness
Hop House 13 Lager és Ohara’s Red és Stout söröket kínáltak.
Az eseményről a PilisTV felvételt készített, melyet két részben megtekinthetnek a YouTube-on.
2022. január

A brit író legújabb thrillere,
amely az angol kiadással
egyidejűleg jelent meg
magyarul. „Tele van korunkra
vonatkozó figyelmeztető
bölcsességgel, és zsigeri,
szívdobogtató olvasmányt
nyújt, amely az elképzelhetetlen szélére repíti az
olvasót.” (Goodreads)

Frank Herbert: Dűne

A Dűne a modern sci-fi
irodalom ikonikus regénye
(regényciklusa), amely
összetett, szociológiai,
ökológiai, vallási és filozófiai
kérdéseket feszeget.

Michio Kaku:
Isten egyenlete

A világhírű, japán származású amerikai fizikus a modern
fizika bonyolult világát képes
az átlagolvasó számára is
közérthetően elmagyarázni.
Vendég előadóként Magyarországon is járt.

Apáczai Csere János Művelődési Ház
és Könyvtár
2083 Solymár, Templom tér 25.
Tel.: (26) 360-100, (26) 362-240
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DRÁGA BERNÁT!

Fotó: Molnár Manó és Dániel

egy hete, hogy nélküled
N emsokára
maradtunk. Itt ülök a fotelban, és

még nem írtam egy sort sem, pedig mindjárt elfogy a csokoládém. Hétfőn hajnalban döbbentem rá, hogy meg kell írnom
ezt a búcsúzást, de csak halogatom…
nem készültem erre, nem akartam volna,
és nincsenek is szavaim, néha gondolataim sem.
Alig egy hónapja, hogy ott álltam a
temetőben egy másik koporsó mellett, a
87 éves nagyanyámat temettük. Amikor
az ő búcsúztatóját írtam, arra gondoltam,
milyen gyönyörű műfaj ez, mindenkinek
járna annyi az élete végén, hogy megírja
valaki a történetét… én nem így értettem,
nem ezt akartam.
Ahogyan elkezdtem gyűjteni az emlékeket, arra döbbentem rá, hogy rólad
mindenkinek van egy története, mindenkinek, aki csak ismert téged. Egy sztorija, amit veled élt át, ami élete legjobb
pillanatai közé tartozik. Én is őrzök ilyen
történeteket: arról, amikor áthoztad a
chilipalántákat, hogy nálad már nem fér,
és se szó, se beszéd, felástad a kertünket,
és elültetted őket. Amikor szombat délelőtt Róma felé tartva visszafordultunk
az autópályán, mert meghívtál a Hamupipőke előadásra, ami másfél óra múlva
kezdődött, és elfelejtetted. Vagy amikor
harmadikban az én piros ceruzámat kérted kölcsön, hogy kiszínezd a nekem készített papír szívet… hát nem sok maradt
a ceruzából.
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Te mindent így csináltál: szívvel-
lélekkel, nem spórolva a ceruzával…
Nem spóroltál az időddel, nem spóroltál
az energiáddal, és nem spóroltál a figyelmeddel sem. Szerintem ezért is volt ennyi
barátod: ha beszéltél valakihez, azt érezte,
abban a pillanatban csak ő számít. Volt
benned egy nagy adag magabiztosság –
nem tudom, honnan vetted, én mindig
nagyon irigyeltem tőled –, és ennek köszönhetően nem féltél senkitől, nem óvatoskodtál, nyitott szívvel fordultál mindenkihez. Láttalak udvarolni, azt is teljes
erőbedobással csináltad, a te szemedben
tündöklőnek látták magukat a nők. Most,
hogy már nem nézed őket, nélküled talán
már nem is olyan szépek… Veled könnyű
volt vidámnak lenni, és élvezni az életet.
Veled könnyű volt LENNI. Ahol te voltál, ott történt az élet.
Egészen közel viszont nagyon keveseket engedtél magadhoz. Volt egy titok,
egy benső, érzékeny, hatalmas lánggal
égő Bernát, nem tudom, aki talán bizonytalan is volt? Akiben ott volt a szépség és
a fájdalom minden árnyalata, a világmindenség harmóniája és az elviselhetetlen
disszonancia egyszerre. Aki figyelt rád,
és arra, ami neked fontos volt, megsejthette ezt a mélységet, amikor elővetted a
Harmonikádat. A nejed – így hívtad tré-

fásan, de nem tréfa volt. A hangszered
és te eggyé váltatok, és ott nem volt cél,
nem volt előadás, ott csak ti voltatok, és
megnyílt az ég… Én nem tudom, miért
nem állapodtál meg végleg, nem tudom.
De nem biztos, hogy elfért volna ott még
egy szív…
Isten ments, hogy firtassam a sorsod.
Te úgy hitted, hogy minden úgy van,
ahogy lennie kell. Hogy a helyeden vagy,
és hogy bár Isten útjai kifürkészhetetlenek, te azokat járod. Mi mind nem tudjuk, nem értjük, hogy miért ért véget így
ez a földi életed. 41 év, lehetett volna még
legalább ennyi. 41 évesen az ember már
úgy sejti, a lemez B oldala forog, a tanulópénzt már megfizette, de az élet még csupa terv, csupa lehetőség. Már felnőtten,
bölcsen, éretten alkothattál volna, szerethettél volna és tanulmányozhattad volna
tovább az Életet. Amikor téged siratunk,
ezeket a be nem teljesített lehetőségeket
siratjuk. És siratjuk legalább annyira magunkat, a valóra nem vált közös lehetőségeinket, az el nem jött pillanatokat, a már
soha létre nem jövő találkozókat.
Amikor tőled próbálunk elbúcsúzni,
azt keressük, mit adtál te a világnak, mit
kell megőriznünk, mit kell továbbvinnünk, mire tanítottál te az életeddel. És
amikor ezen gondolkodtam, arra jöttem

Fotó: Molnár Manó és Dániel

Solymári Hírmondó

rá, hogy te a 41 éved alatt többet éltél,
mint bármelyikünk fog, még ha száz évig
élünk is. Te mindent a saját bőrödön tanultál meg. Nem mások hibájából okultál,
nem voltál óvatos, nem voltál egy mintagyerek. De a huncut mosolyod miatt, a
ragyogó szemedből tudtuk, hogy jó vagy,
és kíváncsi, és bátor. Ha valamit el kell
tanulnunk tőled, hát akkor ezt mindenképpen: hogy éljünk bátran, szeressünk
most, ne vesztegessük a drága időnket
bizonytalankodással, erőlködéssel vagy
félelemmel. Most mindenki gondoljon a
legkedvesebb történetére Bernáttal kapcsolatban – már ha sikerül egyet kiválasztani a sok közül. Rakjuk ide képzeletben,
mint egy-egy csokor virágot. Ugye, milyen csodálatos?
Na, gyerekek… itt cseng a fülemben
Bernát hangja. Ezen a ponton nem hiszem, hogy bírná tovább, előkapná a
harmonikát, hogy mulassunk. Szerezzük
meg neki azt az örömöt, hogy nem szomorkodunk tovább. Meséljük el egymásnak a történeteinket, őrizzük meg azt a
Bernátot, akit ismertünk. Hiszen ő egy
legenda. Legyünk hálásak az életéért,
legyünk hálásak, hogy ismerhettük. A
dolgunkat pedig akkor végeztük el, ha
a saját életünkért is hálásak vagyunk,
szeretettel, figyelmesen és bátran élünk.
Ahogy Bernát tette. Köszönjük, Bernát,
hogy ilyen voltál, köszönjük, hogy vagy
nekünk!
Ági

Fotó: Hurta Hajnalka, Turay Ida Színház

Babicsek Bernát 1980. június 28-án született solymári sváb családban. Solymáron járt óvodába és általános iskolába, majd elvégezte az építőipari technikumot. Egy évig édesapjával építkezéseken dolgozott, majd Gór Nagy Mária
Színitanodájában tanult. Az Eszterházy Károly Főiskola ének-zene szakán
diplomázott 2014-ben. 11 évesen kezdett harmonikázni Hidas Györgynél,
később Tabányi Mihály lett a mestere. 2019-ben a Harmonikások Országos
Társasága neki ítélte a harmonikakirályról elnevezett Tabányi-díjat.
Bernát számos zenei műfajban kipróbálta és otthon érezte magát. Első
zenekarát, az L.F.-et (Lustige Freunde) 16 évesen alapította barátaival. Évekig oszlopos tagja volt a Schaumarer Musikanten sramlizenekarnak, öt évig
zenélt az R-Go-val. Később, 2010 körül az oberkrainer zene és magyar popslágerek crossoverével kísérletezett a Krainbaby zenekarral, amiben főszerepet kapott a harmonika, emellett a DoubleCat Dance Band formációval
tánczenéket játszottak. A tangó sem maradhatott ki a repertoárból, 2006ban szólólemeze jelent meg Tangó-harmonika címmel, amelyen latin dallamokat játszott zenei alapokra. 2011-ben csatlakozott a Tango Harmony
zenekarhoz, amelynek 2014-ig állandó tagja volt. 2012-ben találtak egymásra
a Paddy And The Rats ír kocsmazenét játszó együttessel, amellyel mára nagy
népszerűségre tettek szert, belföldön és Európa számos városában is rengeteget koncerteztek.
A zenélés mellett a színház lett a második szakmája. A szélesebb közönség
először tévésorozatokból ismerhette meg, 2003-tól 2005-ig a Szeress most!,
később a Barátok közt és 2021-től a Jóban-rosszban sorozatban vállalt szerepet. Emellett azonban számos színházban alakított mind drámai, mind
komikus karaktereket. Dolgozott a Játékszínben, a Szkéné Színházban, a
Ruttkai Éva Színházban, a Karinthy Színházban, a Pinceszínházban, a Spirit
Színházban, a Turay Ida Színházban és a Centrál Színházban. Legfontosabb
szerepei között az Őrült nők ketrecét és a Fergeteges látogatást tartotta számon, ez utóbbinak 2021-ben volt a bemutatója a Turay Ida Színházban.
Zenés darabokban is fellépett, amelyekben harmonikázott és énekelt. 2021ben kezdték játszani a Centrál Színházban Pokorny Liával a LIAison című
sanzonestet. Ennek utolsó előadása zajlott le december 30-án, ami után Bernátot hajnalban érte a halál. 41 évet élt.

Fotó: Konstantin Kashin
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JUBILEUMI KIRÁNDULÁS
2021-ben 30 éves lett a Heimatverein
Falukör Egyesület. A hagyományos ünneplésen kívül szerettük volna ezt az alkalmat
felejthetetlenné tenni a tagság számára. Az
ÉMNÖSZ (Észak-magyarországi Német
Önkormányzatok Szövetsége) által kiírt
pályázati támogatásnak köszönhetően kapcsolatépítő kirándulást szerveztünk Fejér és
Zala megyébe.
Október 16-án Kara Sándor buszával
indult útnak a 37 főből álló tagság. Első állomásunk Vértesboglár volt, ahol az Assisi
Szent Ferenc-templom előtt már várt minket Kelbach Péter, az egyházközség világi
elnöke. Meghallgattuk a templom történetét, megnéztük az egyedülálló keresztutat, a
szép fa oltárképet.
A kitelepítési emlékmű megtekintése
után a német tájház felé folytattuk utunkat,
ahol a vértesboglári NNÖ régi és mostani
képviselői fogadtak. A szépen berendezett
tájházat Bauer Jánosné Nusi néni, egykori
polgármester és NNÖ-elnök mutatta be
nekünk, majd a hangulatos, 21. század igényeinek megfelelő, de autentikus, sváb bútorokkal berendezett pajtában finom házi
sütemények, tea, kávé, bor várt bennünket,
és lehetőségünk volt kötetlen beszélgetésre, a két község helyzetének, a német
önkormányzatok működésének összehasonlítására. Végül megnéztünk egy filmet a faluról, a történelméről, a németségről, a szokásokról. Hálásak vagyunk a
vértesbogláriak vendégszeretetéért, külön
köszönet illeti Szelle Ákost, az NNÖ vezetőjét, aki a látogatást lehetővé tette a
számunkra. Mi is bármikor szívesen látjuk
őket Solymáron.

Utunkat folytatva megálltunk Keszthelyen, hogy megcsodálhassuk a Festetics-
kastélyt. Ezután Sormásra, az István Panzió felé vettük az irányt, ahol a szállásunk
volt. A vacsora vidáman telt, az estét német
énekekkel zártuk. Másnap Milbich Tamás
jóvoltából harmonikaszóra ébredtünk, így
jókedvűen indultunk kirándulásunk következő helyszínére, Szepetnekre.
Az 1600 lakosú Zala megyei településre
érve, a tiszta, rendezett házakat látva rögtön
megállapítottuk, hogy ez egy élhető falu,
az itt lakók szeretik a községüket, és tesznek is érte. Ami még példaértékűvé teszi
Szepetneket, hogy itt a három nemzetiség,
német, roma és horvát békében tud együtt
élni, egymással és a magyarsággal egyaránt.
Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy
a három nemzetiségnek közös helytörténeti
gyűjteménye van, amit Sóstainé Márfi Ibolya mutatott be nekünk. Sok érdekes dolgot
tudtunk meg tőle a település történetéről,
a németek betelepüléséről, a kiűzésükről,
szerepvállalásukról a háborúkban és a forradalomban. Ezután Unger Ilona NNÖelnök és dr. Aleksza Magdolna vezetésével
megnéztük a falu nevezetességeit: az I.,

illetve a II. világháborús hősök és áldozatok emlékművét, az 1956-os emléktáblát, a
szepetneki drótosoknak, vagyis a távírda- és
telefonhálózat építőinek emlékhelyét.
A tervezett mise a római katolikus
templomban sajnos elmaradt a plébános,
Gottfried atya elfoglaltsága miatt, de az
evangélikus templomot lehetőségünk volt
belülről is megnézni, és elénekelni a solymáriak számára oly sokat jelentő Mutter,
muss dich nochmals grüßen kezdetű dalt. Itt
is szívélyes vendéglátásban volt részünk a
falu közösségi házában, a finom pogácsa
fogyasztása közben pedig megtudtuk vezetőinktől, hogy milyen élénk kulturális
élet, hagyományápolás folyik a községben.
Elbúcsúztunk vendéglátóinktól, és megállapítottuk, hogy milyen összetartó közösség
lakik itt, hogy ebben a faluban jó lehet élni.
Reméljük, mi is vendégül tudjuk őket látni
Solymáron.
Visszafelé a balatonföldvári kilátóban
még megcsodálhattuk tavunkat a gyönyörű
őszi, napsütéses időben. Élményekkel gazdagodva, új barátokra lelve érkeztünk haza
Solymárra.
Törcsiné Reményi Cecília

Jubilál a Heimatverein – kiegészítés
A 2021. novemberi Solymári Hírmondóban megjelent 30 éves a Heimatverein című
cikkhez az alábbi kiegészítést fűzném
hozzá.
Az önkormányzatok megalakulása
után, 1990 végén a Magyarországi Németek Szövetségén keresztül tudomásunkra
jutott, hogy az akkori NSZK támogatná a
nemzetiségi kultúra ápolását. A budapesti
német nagykövet fogadta a solymári pol14

gármestert és a nemzetiségiek küldöttségét. Felajánlott kétszázezer nyugatnémet
márkát az egyesület céljaira. Ennek az volt
a feltétele, hogy az önkormányzat biztosítson önálló helyiséget nekik. Szerződést
kötöttünk a követséggel, a képviselő-
testület pedig 25 évre térítésmentes használatba adta a Templom téri épületet. A
megnyitott támogatási keretből solymári
vállalkozók felújították és berendezték a

régi plébánia helyiségeit, amit a köznyelv
ezután csak „Heimatverein”-ként emlegetett. A színvonalas kivitelezés alkalmassá
tette más protokolláris események megtartására, itt ülésezett – többek közt – a
Templom tér alapítvány kuratóriuma, és
itt fogadta az önkormányzat magas rangú
vendégeit.
Dercsényi Péter
Solymár első polgármestere
Solymári Hírmondó

LÁTOGATÓBAN PALÓCFÖLDÖN
„Aztán olyan csodálatos a megyei levegő,
hogy aki azt szívja, vagy protegálni akar,
vagy protegáltatni. A kevély címerek csillogása a kastélyok homlokán, százados jegenyék bólingató koronái az utak mellett,
beszédes patakok, betömi őket az erdő
haraszttal, mogyorófa vesszők, melyeket a
csalitos nevel a hajdú kezébe, röpülő békanyál, mely befonja a fűzfabokrokat és
növényeket – mind uralkodásra, erőszakra, intrikára, engedelmességre tanítanak...”
(Mikszáth)
Miután 2019-ben alakulásunk 50. évfordulóját ünnepeltük, elhatároztuk, hogy
egy koncerttel egybekötött belföldi kirándulással jutalmazzuk meg magunkat.
A pandémia első hulláma azonban közbeszólt, és egy meglehetősen bizonytalan
időszak vette kezdetét. A véletlenek ös�szejátszása és az éppen javulásnak indult
járványhelyzet azonban lehetőséget adott
számunkra, hogy egy kicsit visszatérhessünk a normális kórusléthez.
Egy ködös novemberi vasárnap indultunk útnak a Nógrád megyei Patak községbe, ahol a reggel 8-kor tartott szentmisén énekeltünk. A meghívás már régre
datálható, a kórusnak több tagja is kötődik
a településhez. A helyiek vendégszeretetének köszönhetően a szertartás után olyan
reggelivel vártak bennünket, hogy még a
hétfői próbára is bőséggel jutott belőle.
A napot úgy terveztük, hogy ha már
erre a vidékre vetett jó sorsunk, akkor
lássunk is belőle minél többet. A közeli
Horpácson nagy palóc írónk, Mikszáth
Kálmán kúriájában tekinthettük meg a
kiállítást a falu polgármesterének kalauzolásával. Humorral, napi aktualitásokkal és
távlati elképzelésekkel gazdagított tárlatvezetését átitatta a lokálpatriotizmus, az irodalom szeretete és kötődése a nagy íróhoz.
A következő településre szintén egy
baráti kapcsolat révén jutottunk. Bernecebaráti a Börzsöny nyugati lábánál fekvő,
erdőkkel körbezárt település. Elsőként
a jobb sorsra érdemes Róth-, más néven
Huszár-kastélyt tekintettünk meg, melyben két kiállítás is helyet kapott. Az elsőként bemutatott népi ácsolt láda gyűjte2022. január

mény egyedülálló a Kárpát-medencében.
A ládákat egy budapesti házaspár kezdte
el gyűjteni, akik olyannyira beleásták magukat a ládák típusaiba, szimbolikájába,
szerkezetébe, hogy napjainkra egy könyvet készülnek kiadni, mely hiánypótló
ezen a területen, sőt a férj az egyik utolsó
mester autentikus technikáját elsajátítva
maga is készít ládákat, illetve restaurálja a
régieket. A kastély földszintjén egy téglagyűjtemény található, melyet a polgármester mutatott be nekünk. Az Ipoly mente
településein nagy múltra tekint vissza a
téglagyártás, melynek jelentősége mára
szinte teljesen megszűnt. A virágkornak
állít emléket ez a kiállítás, mely gyönyörű,
címeres, évszámokkal ellátott téglákat vonultat fel az okkertől a tűzpirosig terjedő
változatos színskálán. A tájház udvarán
vendéglátóink lángost sütöttek nekünk,
melyeknek a legkülönlegesebb helyi pálinkákkal ágyaztunk meg. A párlatok között
volt berkenye, málna, bodza, feketeribizli,
de a körte, a szilva és a birs sem volt megvetendő. A szabadtéri kemence mellett
aztán kívül-belül átmelegedve, énekszóval

igyekeztünk meghálálni a szívélyes és bőséges vendéglátást.
A Börzsöny hegyeiből lefutó Kemence-
és Bernece-patak által övezett Templom-
hegyen, sánccal erősített Árpád-kori
földvár területén áll a középkori eredetű
templom. A polgármester a templom melletti I. és II. világháborús emlékműnél felidézte az eseményeket a település lakóinak
szemszögéből, majd a templomba betérve a szakrális hely történetét ismerhettük
meg. A kórus természetesen kipróbálta
az akusztikát, a „Da pacem Domine”-nél
nem is lehetett volna odaillőbb művet
megszólaltatni a repertoárunkból.
A hegyoldalban a templomhoz vezető kocsiutat pincék kísérik, melyek a
filoxéra megjelenéséig létező gazdag borkultúrára emlékeztetnek. Természetesen
megzengettük a pince falait is, majd vendéglátóinkkal a poharak kiürítése után azt
tervezgettük, hogy egy szép nyári napon
is ellátogathatnánk erre a tömegturizmus
által elkerült, de látnivalókban bővelkedő
szép vidékre.
Solymári Férfikórus
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VÉGET ÉRT A HARMINCÉVES
HÁBORÚ
MÉGIS LESZ KÁRPÓTLÁS SOLYMÁRON

Harmincéves történet végére került pont azzal, hogy 2021. december 14-én az Országgyűlés
elfogadta a solymári kárpótlásról szóló törvényt. Tavaly írtunk arról, mit szeretne elérni az
érdekegyeztető fórum, most pedig arról olvashatnak, hogyan zajlott a küzdelem. Az első
időszak eseményeit Marlok Béla, az utolsó két év történéseit Farkas Bernát foglalta össze.
A „háború” 1991 nyarán kezdődött, országos szinten az első kárpótlási törvény
megjelenésével, helyi szinten pedig a Solymár Szövetkezet kiválási nyilatkozatával.
Ez utóbbit 1991. december 16-án fogadta
el visszamenőlegesen a Rozmaring Mgtsz
közgyűlése, de földterületet nem adott
hozzá – szerintünk törvénytelenül.
A harminc év első félidejében, 1991
és 2006 között a Solymár Szövetkezet és
a Solymári Érdekegyeztető Fórum több
bírósági perben is hősiesen harcolt a helyi földekért. Sajnos a Legfelsőbb Bíróság
2006-ban visszaadta a már megszerzett
földeket a Rozmaring Mgtsz-nek.
A második félidőben újból a Rozmaring Mgtsz-nek kellett volna elkészítenie
a földalapunkat, de ezt sikeresen elodázta
2015-ig – néhány értékesebb földterületet
kicsemegézve. Nagyobb földveszteségeket jelentettek viszont az állami kisajátítások, amelyek kártérítési összegéhez
viszont nem jutott hozzá a Rozmaring
Mgtsz. A kisajátítási összeget állami letétbe helyezték.
Az időhúzásnak az Igazságügyi Minisztérium vetett véget, amikor is elvette a
Rozmaring Mgtsz-től a földalap-kijelölés
jogát, és átadta a Budai Járási Földhivatalnak. Sajnos ezzel kecskére bízta a káposztát, mivel a földhivatal jogellenesen
jelzálogot jegyzett be kb. 45 hektár földre,
néhány azóta megszűnt kis bank részére. Ezen kívül elsőséget biztosított a volt
Rozmaring Mgtsz tagoknak kb. 90 hektár
nagyságban, és így a kárpótlási földalap
57 hektárra csökkent az 1994-es 266 hek16

Jablonkay Sándor, Menczer Tamás, Bogár Sándor és Marlok Béla a parlament előtt a törvény elfogadásának napján

tárról. Ez ellen fellépve az érdekegyeztető
fórum bírósághoz fordult, és 2018 végén
meg is nyerte a pert. A Közigazgatási Hivatalnak és a Budai Járási Földhivatalnak
azonban két év sem volt elég az új földalap kijelöléséhez, így a 2020. évi XL.
törvény alapján a földjeink 2021. január
elsején állami tulajdonba kerültek.
A három évtizedes kitartó küzdelem
eredményesnek bizonyult, köszönhetően
Marlok Bélának, Jablonkay Sándornak,
Bogár Sándornak, a fórum munkáját segítő ügyvédeknek, dr. Gyarmati-Buchmüller
Mátyásnak és dr. Sarkadi Júliának, valamint Dögei Attila közigazgatási tanácsadónak. Az évekig tartó pereskedés és
alkotmánybírósági beadványok miatt a
kárpótlás ugyan elmaradt, de a termő-

föld jelentős részét sikerült megóvni attól, hogy ügyeskedők kezébe kerüljenek a
solymári termőföldek, és hogy a solymáriak méltatlan kárpótlásban részesüljenek.
*
2020 novemberében Font István országgyűlési képviselő, a mezőgazdasági
bizottság elnöke találkozót szervezett a
minisztériumban. Nagy János – azóta
leváltott – földügyekért felelős helyettes
államtitkár és dr. Andréka Tamás, a jogi
főosztály vezetője fogadta Dobrovkáné
Dér Borbála solymári alpolgármestert és
a fórum vezetőit, akik tájékoztatást adtak
a Solymáron kialakult helyzetről.
Ügyünk 2021-ben vett nagy fordulatot.
Február 9-én Zámbó Péter, az AgrármiSolymári Hírmondó

nisztérium földügyekért felelős új államtitkára levélben fordult a fórumhoz. A
levélben tájékoztatást kért a Rozmaring
Mgtsz földhasználati jogával érintett területekkel kapcsolatban. „A Rozmaring
Mgtsz esetében – mivel az nem rendelkezett kijelölt és a kárpótlási hatóság által
jogerősen, illetve véglegesen jóváhagyott
földalappal, az érintett földrészletek a törvény erejénél fogva 2021. január 1. napjával az állam tulajdonába kerültek” – írta.
Kérte a fennálló igények és a jogosultak
körének összesítését, hogy „az Agrárminisztérium fel tudja mérni a kialakult
helyzetnek a kárpótlásra jogosultakra gyakorolt hatását, és azt a lehetséges megoldások bemutatásával a feladatkörök által
érintett társminisztériumok felé be tudja
mutatni.”
Az adatgyűjtést meghirdettük a Solymári Hírmondó áprilisi számában. Az igényeket papíron a polgármesteri hivatalban
vagy elektronikus formában nyújthatták
be az igénylők. Az összesített adatokat
májusban juttattuk el a minisztériumba.
Tekintettel arra, hogy korábban kizárólag a Rozmaring Mgtsz tulajdonába vagy
használatába került földek utáni kárpótlásról volt szó, egyben javaslatot tettünk
a jogosulti kör kiterjesztésére. Az előbbieken túl jogos igénynek tekintettük a más
ingatlan (ház, üzlet stb.) után kárt szenvedettek utáni igényeket. Másrészt javasoltuk a jogosulti kör szűkítését – az állandó
solymári lakosok kivételével – a Solymáron kárt szenvedettekre, mivel a Rozmaring Mgtsz-hez több település is tartozott,
többek között Budapest. A fórumtagok
előterjesztéseit megvitattuk, amelyek
időnként heves vitákat váltottak ki. Végül
a többség által elfogadott és megszavazott
javaslatokat küldtük el a minisztériumba.
A jogi főosztály vezetője, dr. Andréka
Tamás a Solymári Érdekegyeztető Fórum
adatgyűjtésére és javaslataira támaszkodva
dolgozta ki a parlamenti előterjesztést, vele
rendszeres kapcsolatot tartottunk az egész
törvényalkotási folyamat során. Dauner
Márton, aki az Agrárminisztériumban felelős pozíciókat töltött be, és ezentúl széles körű ismeretséggel rendelkezik, nagyban segítette a kapcsolatok kiépítését.
Június elején levélben fordultunk
Menczer Tamáshoz, országgyűlési képviselőjelöltünkhöz. Ő eleget téve kérésünk2022. január

nek, szervezőmunkájával motorja volt az
ügy előrehaladásának. Ritter Imre, az Országgyűlés német nemzetiségi képviselője
a solymári NNÖ elnökén, Farkas Bálinton
keresztül szintén felajánlotta közreműködését. Korábbi parlamenti hozzászólásait
figyelemmel kísérve tapasztalhattuk, hogy
Ritter Imre elfogadottsága úgy a kormánypárt, mint az ellenzék részéről erős
támogatást jelent részünkre.
Több egyeztetést követően november
11-én nyújtotta be a törvénytervezetet dr.
Nagy István agrárminiszter. Az előterjesztést az ülésen részt vevő pártok egyhangúlag támogatták. Marlokné Cservenyi
Magdolna – korábbi solymári NNÖelnök – javaslatára Ritter Imre kiegészítő
és módosító indítványt nyújtott be, ami
többek között kiterjesztette a jogosultak
körét a pilisszentiváni károsultakra is. Ezt
többen kockázatos javaslatnak tartottuk,
hiszen nincsenek információink arról,
hogy mennyi a pilisszentivániak igénye,
és az előkészítési folyamatban Pilisszentiván nem vett részt. Ritter Imre javaslatára
azonban az Agrárminisztérium befogadta
és támogatta a módosító indítványt, aminek a bizonytalan előzmények ellenére
mindannyian örülünk.
December 13-án, a törvényességi felülvizsgálatot követően dr. Fazekas Sándor
– a bizottság tagja, volt földművelésügyi
miniszter – terjesztette elő a módosított javaslatot. December 14-én az Országgyűlés
141 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta a törvényt, amely
2022. január 1-jén hatályba lépett.
A törvény pontosan meghatározza a kompenzációra jogosultak körét, a
kompenzáció módját, és megszabja az
igényre, a jogosultság meghatározására
és a tulajdonjog megszerzésére irányuló
eljárások rendjét. Teljes szövege elérhető
a solymar.hu és a solymaronline.hu oldalakon. A pandémiahelyzettől függően
lakossági fórumot is szervezünk január
24-én 18:00-kor a polgármesteri hivatal tanácstermében, amelynek során dr.
Andréka Tamás, a törvény kidolgozója
ismerteti a törvényt és megválaszolja a
felmerülő kérdéseket. A kérdéseket írásban lehet leadni a polgármesteri hivatal
recepcióján, vagy e-mail-en elküldeni a
solymariak@gmail.com címre. A fórumot a PilisTV élőben közvetíti.

Tündérkert
Solymáron
Várjuk az őshonos
gyümölcsfák
tulajdonosainak
jelentkezését
Lakossági
kezdeményezésre tündérkert létesül a
Hutweidében. A tündérkert
mozgalom a régi magyar gyümölcsfák
génállományának
megmentésére, egyedszámuk
növelésére irányuló kezdeményezés, melynek keretében
országszerte létesülnek gyümölcsösök önkormányzatok
és magánszemélyek fenntartásában.
A solymári szervezők kérik
a lakosság segítségét, hogy a
Solymáron található őshonos,
kiöregedőben lévő vagy szaporításra érdemes gyümölcsfák
listáját elkészíthessék és a kiválasztott fákról oltóvesszőket
vehessenek 2022. január-februárjában. Ennek alapján készülne egy adatbázis a bejelentett
fákról. Az oltványokat részben
a tündérkertnek felajánlott magántelken ültetik majd el, de
nagyobb egyedszám esetén a
solymári kertekben való elültetésre is készülnének oltványok,
mellyel tovább bővülne az értékőrző facsemeték száma.
Kérjük, hogy akinek van
ilyen, megőrzésre érdemes
gyümölcsfája, vagy tud ilyen
solymári fáról, az jelezze a szervezőknek e-mailben vagy telefonon (tesokor@gmail.com;
+36 20 822 9008).
Minden támogatást előre is
köszönünk!
Dr. Zlinszky Péter és Fanni
szervezők
17

SVÁB NÉPDALKINCSÜNK
1. RÉSZ

Mint a Solymári Hagyományőrző Asszonykórus tagja, örömmel
vettem a helyi lap főszerkesztőjének felkérését, miszerint jó
lenne Kelemen Istvánné nagyszerű daloskönyvéből (Liedgut
des ungarndeutschen Dorfes
Schaumar, 1995) részleteket közölni, hogy minél többen megismerjék solymári sváb népdalainkat. Ez a könyv egy valóságos
csoda! Gréti néni több évtized
alatt végzett gyűjtőmunkájának
eredményeképpen szerepelnek
benne mindazon énekek és szokások, amelyeket a solymári svábok még 1994 körül is ismertek és
ápoltak. A könyv érdemeit növeli, hogy a helyi dialektusban leírt
dalok, szövegek irodalmi német
nyelven is olvashatók. A gyűjtemény célját szerzője így fogalmazta meg: „Fő célom, amelyet
ezzel a gyűjteménnyel követtem,
az volt, hogy a solymáriak elődeik dalait továbbra is énekeljék.
Örömül szolgáljon nagynak és
kicsinek, és erősítse az életkedvet,
amely összeköti a múltat a jelennel, és balzsamot jelenthet a kitelepítettek fájó sebeire.”
A daloskönyv tizenöt egységből áll, ezek közül most a gyermekek világára jellemző újévi jókívánságokból és mondókákból
válogattam. Megpróbálkoztam a
mondókák magyar fordításával,
de nem mindig sikerült a megfelelő rímet megtalálni, ezért szíves
elnézését kérem mindenkinek.
Remélem, sikerült felkelteni a
solymári sváb népdalok iránti kíváncsiságot, és így élvezettel fogják olvasni a következő számokban a felnőttek világát megidéző
énekek ismertetését is.
M. Cservenyi Magdolna
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Még az én gyerekkoromban is igencsak elterjedt szokás volt, hogy gyerekek jöttek verssel köszönteni a háziakat újév napján. Az emberek ezt szerencsés előjelnek tekintették
és szívesen látták őket. Tréfás jókívánságaikat egy kevés aprópénzzel, süteménnyel jutalmazták.
I pin a klaas Pingel,
i stöü mi ins Wingel,
hoidj i mei (n) Pratzl auf,
gebts me poa Kreitze trauf!

Kicsi vagyok
a sarokba állok,
kinyújtom a mancsocskámat (praclimat),
adjatok rá garaskákat!

I pin a klaane Keinich,
gebts me ned so weinich,
gebts me pissl mea,
kumm aufs Joa wieder hea!

Egy kis királyfi vagyok,
nehogy keveset adjatok,
ha egy kicsit többet adtok,
jövőre újra itt vagyok!

Mivel régen a gyerekeknek sokkal kevesebb játékuk volt, gyakran játszottak a természet
ajándékaival, gyermekláncfűvel, bogánccsal, bogarakkal stb. Ha egy katicabogár rászállt a
kezükre, elénekelték neki a Katalinka szállj el… gyerekdalt, amely magában foglalja a magyar történelem egy gyászos szeletét. Addig énekelték, míg a kis bogár – lehet, hogy félelmében, vagy netán unalmában – elrepült. Hasonlóképpen énekeltek a sváb gyerekek is a
napocskának, a következő szöveggel:
Sunne, Sunne scheine, foame iwe Jeine,
foame iwes Gloukkehaus, schaue drei Toukke raus.
Aani spinnt Weidn, die aundri spinnt Seidn,
die dritti spinnt an roudn Rouck, fi unsern liebn Herrgott.
Sitzt ein Eingel an der Wand, hod es Gokkel in der Hand.
Tats gern eissn, hot ka Meisse, foidj as Messe va Himmel roo,
schlogt in Eingel as Keipfel ro. Eingel wou bist gseissn?
Zwischen Himmel und Erden!
Wos host tan? Keigl schiem! Host mei Schotzel die Zeit vertriem!
Nap, nap süss! Utazzunk át Jenőn (Budajenő),
a harangház előtt, onnan három baba néz.
Az egyik az szélet sző, a másik az oldalt sző.
Harmadik meg piros ruhát, köszönti a Mennyek Urát.
Angyal ül a falon, kakast tart a karon,
szívesen megenné, de nincsen kése.
Kés hull le a mennyből, az angyalnak vége.
Angyalka, te hol ültél?
A föld és a menny között.
Mondd csak, mit csináltál?
Kuglit tologattam, s a kedvesemet szórakoztattam.
Érdekes képek jelennek meg az ember fejében e kis versike hallatán. Bár ezekben a mondókákban nem is a tartalom, hanem a ritmus volt a lényeges, ami könnyen tanulhatóvá tette őket.
Solymári Hírmondó

Dr. Dorozsmai
Szonja
fogorvos,
fogszabályzó
szakorvos
Solymár,
Templom tér 19–20.
Bejelentkezés
a (30) 947-5667-es
telefonszámon

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

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

Víz-, gáz-,
központifűtés-,
lefolyócsatornaés 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
CSATORNATÖRÉSJAVÍTÁS

+36-70/624-20-81
Gabó
duguláselhárítás

KINEZIOLÓGIA
ÉS JÓGA
Az Ön OTTHONÁBAN
vagy Solymár központjában

Korcsolyaélezés

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

06-20-447-4520

INGYENES ÜGYVÉDI KONZULTÁCIÓ!!!
Budapesti ügyvéd vagyok 10 éves gyakorlattal. 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 eligazodni az ügylet lebonyolításában, földhivatali eljárásban,
szomszédjával birtokvitába keveredett,
közös tulajdona van és a tulajdonostársakkal nem tud
dűlőre jutni a költségviselésben, közös tulajdon megszüntetésének kérdéseiben,
kölcsönadott, de az adós nem hajlandó visszafizetni a
tartozást,
válófélben van és nem tudnak megállapodni a közös vagyon 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

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

VÉDŐNŐK

GYERMEKORVOSOK

(26) 363-601, (30) 639-8101
vedono@solymar.hu,
Solymár, Rákóczi u. 2.

(26) 360-239
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. Dávid Zoltán
(20) 932-8665
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
Tanácsadás:
kedd
szerda
csütörtök

KÖZÉRDEKŰ
BEJELENTÉSEK
Solymári zöld szám
(80) 204-100

17.00–17.30
14.00–16.00
11.00–12.30

Dr. Nagy-Szakáll Zsuzsanna
(30) 265-0288
drnszzs@gmail.com

Dr. Makainé Nagy Marianna
(70) 943-1380

8.00–12.00
14.00–17.00
16.00–18.00
8.00–11.00
8.00–12.00

hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
Tanácsadás:
szerda
csütörtök

13.00–17.00
8.00–11.30
8.00–11.00
15.30–18.00
13.00–16.00
11.00–12.30
13.00–15.30

FELNŐTT HÁZIORVOSOK
Solymár, Rákóczi u. 2.

Dr. Wirtz Ferenc

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

péntek

péntek

IV., VIII., XII. hónapban:

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

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.

FOGORVOSOK
Dr. Tamás Hilda
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek

15.00–20.00
9.00–20.00
9.00–15.00
15.00–20.00
9.00–15.00

Tb-finanszírozott I. körzet
Solymár, Törökkút utca 22.

Solymár, Terstyánszky u. 23.

Hatósági feladatokra jogosult állatorvos

Ifj. dr. Molnár Attila
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat

(30) 964-2160
16.00–19.00
14.00–19.00
17.00–19.00
14.00–19.00
17.00–19.00
9.00–12.00

A fenti telefonszám rendelési időn kívül is
hívható.

hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek

12.00–18.00
7.30–14.30
12.00–18.00
7.30–14.30
8.00–12.00

Tb-finanszírozott II. körzet
Solymár, Györgyliget utca 3.

TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS
Közterületi ügyek
(26) 631-895
bejelentes@solymarert.hu,
Solymár, Bajcsy-Zsilinszky u. 26.

POLGÁRMESTERI
HIVATAL
Ügyfélszolgálat
(26) 560-600

EBRENDÉSZET
Szűcsné M. Adrienn
(70) 619-9311

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

15.00–18.30

Prevenciós rendelés (betegellátás nincs):

hétfő
szerda
csütörtök

16.00–18.00
10.30–12.00
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
péntek

III., VII., XI. hónapban:

15.00–18.30

Prevenciós rendelés (betegellátás nincs):

hétfő
csütörtök

9.30–11.30
10.00–12.00

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

(26) 360-284

Fizikoterápia
Somogyiné Klócz Gitta

(30) 512-8408

hétfő
szerda
csütörtök
péntek

11.00–19.00
11.00–19.00
7.00–14.00
7.00–13.00

Szemészet

ÁLLATORVOS

II., VI., X. hónapban:

SZAKRENDELÉSEK

Dr. Bajzi Irma

360-058, (70) 539-7215

Dr. Taller Gabriella

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

Solymár, József Attila u. 1.
info@solymar.hu

A szemészeti rendelés
átmenetileg szünetel.

POLGÁRŐRSÉG
Solymári polgárőrség
(20) 445-4663
(éjjel-nappal hívható)

RENDŐRSÉG – 112
Ladó György

(30) 871-0543

Hlács Tibor
(30) 473-4518

(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.

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

Spaits Gábor
körzeti megbízott
Solymár, Pilisvörösvári u. 4.

TŰZOLTÓSÁG – 112

Lakatos Béla

Dr. Szakmári Mária Magdolna

(20) 489-6704
(70) 492-0737

KÖZTERÜLETFELÜGYELET

Reumatológia

Solymári önkéntes tűzoltók
(30) 934-7103
(éjjel-nappal hívható)

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

Műalkotást ajándékba

Az ötlet 2020 végén született, a karácsony előtti időszakban.
A művelődési ház Facebook-oldalán a fenti címmel sorozatot indítottunk azzal a szándékkal, hogy a helyi képző- és
iparművészek munkáját népszerűsítsük, ha már kiállítások és
vásárok híján nincs közvetlen kapcsolatuk az érdeklődőkkel.
Nagy örömünkre 2021-ben az online térből kilépve valósággá
válhatott ez az elképzelés. Tizenkilenc jelentkező mutatta be
alkotásait a kiállításon december első két hetében. A megnyitón dr. Szente Kálmán polgármester hangsúlyozta a kultúra
közösséget összetartó erejét és üdvözölte a kezdeményezést,
mellyel remélhetőleg ismét beindul az itt élő művészek aktivitása. A jó hangulatot emelte a Virtuózok színpadát megjárt
Nagy-Torma Krisztina – a solymári zeneiskola tanára – tangóharmonika-játéka.
A művelődési ház kezdettől fogva feladatának érzi, hogy lehetőségei szerint támogassa a solymári művészeket, közvetítő
szerepet vállalva alkotók és befogadók között. Megújuló honlapunkon tervezzük egy adatbázis létrehozását, ehhez várjuk a
művészek jelentkezését. Örülnénk, ha ismét kialakulna egy művészetbarát társaság, mely közönsége vagy akár kezdeményezője lehetne a ház programjainak, ennek első lépése volt a csoportos adventi tárlat. Ehhez hasonló terveket, ötleteket szőhetünk
majd tovább a következő tervezett összejövetelünkön.
Jármy Éva, a művelődési ház művészeti referense
A megnyitón a PilisTV kamerái is jelen voltak, a felvétel megtekinthető a
YouTube-on.

Régi
GOMBFOCIT
vásárolnék
gyűjteményembe!

Online gerinctorna
minden hétköznap
reggel

06 70-433-1470
kerdoivvel75@gmail.com

06-20-447-4520
Hirdetésfelvétel
a Solymári Hírmondóba:
Solymári Településüzemeltetési Kft.

30/199-0870
uzemeltetes@solymarert.hu

ÜNNEPI FÉNYEK

Díszbe öltözött a település az adventi és a karácsonyi időszakban. Újra világítottak az adventi kalendárium ablakai, karácsonyi díszítést kaptak a családi házak, közterek, betlehemek
épültek és megnyílt a jégpálya. Képes összeállításunkkal felidézhetjük az ünnepi hangulatot.

