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VALENTIN-NAPI

AKCIÓ

Játszótér-komplexum épül a sportpálya előtti tér észak-nyugati oldalán, az Aranykorona
vendéglő mellett. A játszótér megvalósításához az 5000 fő feletti települések fejlesztési
programjában 28 600 000 forint állami támogatást nyert el Solymár.
A játszótér több korosztályos, vagyis úgy tervezték, hogy kicsik és nagyok is megtalálják az életkoruknak, képességeiknek megfelelő játszóeszközöket – tudtuk meg Szente
Kálmán polgármestertől. Óriás játszóvár, többféle hinta és egy drótkötélpálya várja majd
a gyerekeket. A tervek szerint a szülők és kísérők kényelmét padok szolgálják, továbbá
vécét, ivókutat és parkolóhelyeket is kialakítanak.
A játszótér elkészülte után a solymári búcsú idején megszokott hagyományos vurstli
új helyszínt kap majd.
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A KEDVEZMÉNY MÁS AKCIÓVAL NEM ÖSSZEVONHATÓ.

SOLYMÁR AUCHAN,
SZENT FLÓRIÁN UTCA 2-4. / 30/659-5124

Idén folytatódnak a gyalogátkelőhelyek
építési munkálatai a Mátyás király és a
Terstyánszky utcában. A zebrák mélyépítési, vezetékkiépítési és útépítési munkái már decemberben befejeződtek, de a
tesztüzemmód az áramellátás hiánya miatt
nem indulhatott el. Most ez az akadály elhárult, az elektromos szolgáltató biztosítja az
áramot, így a teszteléssel folytatódhat a kivitelezés – tudtuk meg az önkormányzattól.
Ahogy a tesztelések eredményesen
zárulnak, a befejező munkálatok is megkezdődhetnek. A burkolatfestésre csak
megfelelő időjárási körülmények között
kerülhet sor, ezért a befejezés pontos időpontja még nem ismert.
Az önkormányzat kéri a lakosságot,
hogy a gyalogátkelőhelyek elkészültéig
továbbra is fokozott figyelemmel közlekedjenek.
2022. február
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A lapszámot január 20-án zártuk.
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Félúton a Füves utca felújítása
A Belügyminisztérium vis maior támogatásának felhasználásával november végén
megkezdődtek a solymári Füves utca aszfaltburkolatának helyreállítási munkálatai. A munkálatokat előre nem látható műszaki problémák és a kedvezőtlen időjárási körülmények is nehezítették. Eltörött egy vízvezeték, amelynek javítását a
DMRV szakemberei elvégezték, de a munkaterületet rétegvíz is áztatta. Az utca
egyelőre csak ideiglenes burkolatot kapott, a munkák befejezése tavasszal várható.

Figyeljünk a járdák
síkosságmentesítésére!
Télen a havas, jeges járdák rendkívül balesetveszélyesek.
Solymár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a köztisztaságról szóló 8/1999. (VII. 9.) önkormányzati rendeletének 7. § (1) bekezdése szerint a járdák téli
karbantartása az ingatlantulajdonosok feladata. A járdatakarítás elmulasztása miatt bekövetkező balesetekért az
ingatlan tulajdonosa felel, és kártérítési kötelezettsége van.
A kiskereskedelemben településünk több pontján is
értékesítenek síkosságmentesítő, jégolvasztó, csúszásgátló anyagokat és eszközöket, amelyekkel biztonságossá tehetőek a járdák. Csak olyan anyag szórható a járdára, amelyik nem veszélyezteti a fák és bokrok egészségét,
ezek közelében hagyományos sót tilos használni. Ez a
járda burkolatának védelme szempontjából is fontos. A
homok, a hamu, a fűrészpor a legegyszerűbb megoldás,
de vásárolhatunk környezetbarát síkosságmentesítő szereket is. Vigyázzunk egymásra és a környezetünkre!
Solymár Nagyközség Önkormányzata

Helyreigazítás
Előző számunkban tévesen közöltük Font Sándor országgyűlési képviselő nevét a solymári kárpótlásról készült összeállításban. A hibáért elnézést kérünk.
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A vonaton elhagyott tárgy
visszakerülhet tulajdonosához
A vonatokon vagy vasútállomásokon elveszített tárgyakat általában a vonatokon szolgálatot teljesítő jegyvizsgálók, a takarító
személyzet vagy az utasok találják meg. Az elhagyott tárgyak
ezután többnyire a nagyobb állomások személyes ügyfélszolgálatára kerülnek, ahol a tárgyakat nyilvántartják. Amennyiben az
elveszett tárgy, bankkártya vagy okmány tulajdonosa név szerint
azonosítható, az ügyfélszolgálat munkatársai eljuttatják a bankkártya-kibocsátónak, a megtalált személyes okmányokat pedig
az azt kiállító hatóságnak (okmányiroda, OEP stb.).
Abban az esetben, ha a tulajdonos személye nem azonosítható, a tárgyat az adott szolgálati hely, állomás kijelölt helyiségében általában 90 napig őrzik meg. A romlandó élelmiszereket
csak rövid ideig tárolják, ha senki sem keresi, megsemmisítik.
A vasúttársaság 2012-ben központosított találttárgy-nyilvántartást vezetett be, amely bármely, hozzáférési joggal rendelkező
szolgálati helyről könnyedén elérhető. 2019-ben vezette be a
vasúttársaság a talált tárgyak elektronikus módon történő kezelését és nyilvántartását, amelynek köszönhetően valós, azonnali
információ adható az elveszett tárgyaik iránt érdeklődő utasok
részére, mivel a megtalálás/leadás ténye azonnal megjelenik a
MÁVDIREKT rendszerében. Érdeklődés esetén a visszaszolgáltatás csak a tárgy jellemzőinek megadásával, azonosítást követően lehetséges.
A vonatokon vagy vasútállomásokon elveszített tárgyakkal
kapcsolatban az utasok a MÁVDIREKT éjjel-nappal hívható telefonszámán érdeklődhetnek. (+36 1 3 49 49 49, Telekom hálózatából +36 30 499 4999, Telenor hálózatából +36 20 499 4999,
Vodafone hálózatából + 36 70 499 4999).
Solymári Hírmondó

Pályázati felhívás
ifjúsági díjakra
A Solymár Kiváló Tanulója, a Solymár Kiváló Diáksportolója és
az Ifjúsági Közösségi Munkáért díj kitüntetettjeire 2022. február
15-ig várja a javaslatokat Solymár Nagyközség Önkormányzata.
A díjazottak díszoklevélben és maximum ötvenezer forint értékű
jutalomban részesülnek.
Amennyiben úgy gondolja, hogy az ön környezetében is van
olyan diák, aki szorgalmával, sport- és/vagy tanulmányi eredményével, közösségi munkájával jó példát mutat diáktársainak, dicsőséget szerzett iskolájának, illetve településünknek és az alábbi
feltételeknek is megfelel, február 15-ig juttassa el javaslatát az önkormányzatnak.
A javasolt személyeknek az alábbi feltételeknek kell megfelelni:
Solymár Kiváló Tanulója
• állandó bejelentett lakhelye Solymár, vagy az önkormányzat illetékességi területén működő iskola tanulója,
• tanulmányi évei alatt folyamatos szorgalmas munkájával kitűnő
vagy jeles tanulmányi eredményt ért el,
• fővárosi, megyei, országos vagy nemzetközi szinten tanulmányi,
kulturális, művészeti versenyen 1–5. közötti helyezést ért el,
• kiemelkedő tanulmányi eredményével, példamutató magatartásával dicsőséget szerzett a településnek, illetve iskolájának.
Solymár Kiváló Diáksportolója
• állandó bejelentett lakhelye Solymár, vagy az önkormányzat illetékességi területén működő iskola tanulója,
• magatartásával, tanulmányi és sportteljesítményével jó példát
mutat diáktartásainak,
• kiemelkedő sporttevékenységével dicsőséget szerzett a településnek, illetve iskolájának.
Ifjúsági Közösségi Munkáért díj
• állandó bejelentett lakhelye Solymár, vagy az önkormányzat
illetékességi területén működő iskola tanulója, civil szervezet
vagy kulturális közösség tagja,
• még nem töltötte be a 35. életévét,
• meghatározó szerepet tölt be a közösség életében,
• magatartása és szorgalma példaértékű társai számára,
• legalább két éve folyamatosan részt vesz a közösség szervezésének munkájában.
A Solymár Kiváló Tanulója, Solymár Kiváló Diáksportolója kitüntetések esetében a javaslathoz mellékelni kell a tantestület és
a diákönkormányzat véleményét és az eredményeket igazoló oklevelek másolatát, míg az Ifjúsági Közösségi Munkáért díjra az
érintett szervezet egyetértésével küldhető el a jelölés.
A javaslatok benyújtásához szükséges formanyomtatvány
az önkormányzat honlapjáról letölthető: http://solymar.hu/
palyazati-felhivas-ifjusagi-dijakra
A nevezéseket postán vagy e-mailben lehet eljuttatni az önkormányzatnak: Solymár Nagyközség Önkormányzata, 2083 Solymár, József Attila utca 1. vagy info@solymar.hu
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Bővült a kamerarendszer

Solymáron eddig is működött kamerarendszer, amely
2021 végére a terveknek megfelelően tovább bővült. A
település további tizenegy pontjára kerültek fel térfigyelő kamerák. Az új eszközök felszerelése 2021 végére befejeződött, beüzemelésük jelenleg zajlik.

Eladó iparterületi
önkormányzati telek
Solymár Nagyközség Önkormányzata nyilvános
árverési eljárást hirdet egy 6318 m²-es, önkormányzati tulajdonban álló telek értékesítésére.
Az ingatlan Solymár belterületén, a 4068.
helyrajzi szám alatt található (az Auchan
melletti iparterületen, a Szent Flórián utcában; ipari terület, Gksz-1 övezet). Az ingatlan 6318 m² térmértékű kivett beépítetlen
terület, tehermentes és kizárólagos (1/1)
arányban Solymár Nagyközség Önkormányzatának tulajdonát képezi.
A pályázat feltételei és egyéb tudnivalók az önkormányzat honlapján megtekinthetők. Az értékesítéssel kapcsolatban a hivatal vagyongazdálkodójánál
(vagyon@solymar.hu, +36 26 560 617) és az Otthon
Centrum irodavezetőjénél (kalicz.zoltan@oc.hu,
+36 70 454 0282) lehet érdeklődni.
Szen

t Fló

rián

utca
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Telekalakítási szabályok módosítása a Hutweide alsó részén
Solymár Nagyközség Képviselő-testülete a tulajdonosok kezdeményezésére,
valamint a településtervezők és a főépítész javaslatára arról döntött, hogy a
Hutweide alsó részén (tehát a Cseresznye utca, Homok utca, Rét utca, Széles
utca, Kert utca, Tersztyánszky utca által
körülhatárolt területen) a szabályozási
tervben módosít a telekalakítások feltételein (112/2021. [XII. 15.] számú határozat).
E döntés után – amit a testület egyébként egyhangúan (!) szavazott meg –
számos kérdés merült fel, de sajnos
kérdezés helyett leginkább indulatkeltés
történt. Az alábbiakban szeretném tisztázni a helyzetet.
Mindenekelőtt egy kis történelmi bevezető. Solymár Tanácsa több mint 50
évvel ezelőtt kapta „parancsba” a pártvezetéstől, hogy a Hutweide felső részén
hétvégi ház építésére alkalmas telkeket
alakítson ki, amelyeket az akkori hírek
szerint elsősorban belügyminisztériumi
és honvédségi vezetőknek szántak. Seres
István VB-titkár nagy előrelátásának köszönhetően ez széles utakkal (10, 12, 14,
16 m) és kb. 200 négyszögöles (700-800
m2) telkek kialakításával történt meg.
Ehhez a területeket a solymáriaktól „elvették” (előbb a termelőszövetkezetbe,
majd tanácsi tulajdonba került) és belterületi telekként értékesítették.
Már ekkor azt ígérték a többi
(Hutweide alsó részén lakó) tulajdonosnak, hogy a hetvenes években ezt a területet is belterületbe vonják. A belterületi
szabályozás azonban évekig nem jött létre, így a terület beépült kisebb-nagyobb,
gyakran lakhatóra megépített hétvégi
házakkal.
Napjainkra a felső rész összközműves, szinte teljes egészében lakóházakból
áll. Az alsó rész telkei jobbára szabályozatlanok, az utcák keskenyek, a közműellátás részleges, azonban már így is több
mint 150 ember lakik ezen a területen.
Solymár rendezési terve évtizedek
óta (!) tartalmazza a terület belterületi
rendezését. A 2000-es évek legelején (!)
kimunkált és elfogadott településfejlesztési koncepció, valamint a település6

szerkezeti terv is lakóterületnek jelölte.
Erre épült a ma is hatályos szabályozási terv és a helyi építési szabályzat, ami
a Hutweide alsó (északi) részét – mint
a község lakóterületének nagy részét –
kertvárosias lakóövezetbe sorolta.
A szabályozás/telekalakítás megvalósítása azonban sok akadályba ütközött,
hiszen ezen a területen kialakult határok,
épületek, közműbeállások vannak, valamint sok kisebb-nagyobb épület, ami a
tulajdonosok megegyezését, az utak és
telkek kialakítását nehezíti. Erre vonatkozik a testület mostani döntése, aminek
legfontosabb része, hogy kisebb telekszélességet is engedélyezzen a majdani
szabályozási terv és építési szabályzat,
ezzel segítve a telkek és az utcák kialakítását.
A szabályozás megvalósulása esetén
kialakulnak az utcák, megvalósítható a
szennyvízcsatorna-rendszer, és lehetővé válik új kijáratok kialakítása, hiszen

jelenleg a Hutweide felső, lakóövezeti
részének egyetlen használható kijárata
van: a rendkívül túlterhelt Cseresznye
utca. Nem mellékes, hogy a lakóövezetből lezúduló nagy mennyiségű csapadékvíz jelenleg az alsó rész utcáin hömpölyög lefelé, rendszeresen járhatatlanná
téve azokat. A felszíni vízelvezetés megoldásának is előfeltétele a megfelelő szélességű utak kialakítása.
Összefoglalva, a testület döntése
semmi mást nem jelent, mint az eleve
évtizedek óta tervezett és a lassan két
évtizede megalkotott településfejlesztési
tervekben megfogalmazott és eldöntött
övezeti kialakítás segítését. A teljes településrendezési terv készítése folyamatban van, az államigazgatási egyeztetések
után várhatóan 2023 tavaszán lép majd
hatályba.
Dr. Szente Kálmán
polgármester

Solymári Hírmondó

2021 A MÚZEUM SZEMSZÖGÉBŐL

A megújult kapu

A 2021-es évben a pandémia miatti korlátozás még erősen rányomta a bélyegét a
kulturális életre, így a Dr. Jablonkay István
Helytörténeti Gyűjtemény működésére is.
Ennek ellenére sok tekintetben nagyon sikeres évet tudhatunk magunk mögött.
A zárva tartás alatt folytatódott a leltárban lévő tárgyak digitalizálása. Online is
elérhető MuzeumDigitar rendszerünkben
immár 1000 tétel nyilvánosan is hozzáférhető. Elkészült a gyűjtemény új honlapja
(muzeum.apaczai.com), melyen a hasznos
látogatói információk mellett elérhető
az említett online tárgyadatbázis, illetve
egyéb helytörténeti érdekességek is.
A gyűjtemény több online programmal
is jelentkezett: a magyar kultúra napja alkalmából Lukács Katalin restaurátor életművét, húsvétkor pedig a solymári húsvéti hagyományokat mutattuk be a PilisTV
segítségével. Ezen kívül a múzeum adott
otthon a község március 15-i ünnepi műsorának, amelyet 2021-ben online mutattak be.
A központi korlátozásoknak megfelelően a múzeum májustól decemberig
tartott nyitva. Ebben az időszakban az
állandó kiállítások mellett előadások, közösségi programok és B. Horváth Brigitta
ötvös, formatervező Metamorphosis –
Formaátalakulások című időszaki kiállítása várta az érdeklődőket. A programok
közül különösen nagy sikere volt a búcsúban a Svábházzal közösen szervezett Interaktív sétának, illetve a múzeum udvarán tartott Folk-udvarnak és a múzeumi
játékdélutánnak.
2022. február

A programok mellett a Svábházzal
együttműködve számos múzeumpedagógiai foglalkozást is tartottunk óvodás és
általános iskolás gyermekeknek. Emellett
több felnőtt kirándulócsoport is meglátogatta a múzeumot az ország legkülönbözőbb pontjairól – többek között Elekről,
Székesfehérvárról, Szolnokról vagy éppen
Gávavencsellőről.
2021-ben két kiadványt is megjelentetett
a múzeum. A Motz és Samu című sorozat 3.
matricás füzete a gyűjteményben őrzött kincseket mutatja be. A Solymár és a nagyvilág
című új sorozat első kötete pedig kifejezetten arra vállalkozik, hogy a solymári szokásokat a magyar és az egyetemes hagyományokkal párhuzamba állítva ismertesse.
Két nyertes pályázatunknak köszönhetően számtalan fontos állományvédelmi
anyag (páraelszívó berendezés, savmentes
tárolók a dokumentumok és fényképek
számára, műtárgytárolásra alkalmas speciális dobozok, Salgó polcok, favédő
szerek, fátyolfóliák)
beszerzésére nyílt
lehetőségünk, valamint megtörtént
több néprajzi tárgy,
köztük két borbélyszék, lószerszámok,
könyvek,
kisebb
fémeszközök
és
egy katonakép restaurálása.
A tavalyi évben
megvalósult a mú-

Múzeumpedagógiai foglalkozás a solymári búcsúban

zeum kapujának és kapualjának kifestése, a
belső tornácon évek óta problémát okozó
vakolathullás műemlék-felügyelettel egyeztetett teljes javítása, valamint a tornác falainak tisztasági festése. Barcsik Géza tervezésében új névtáblát kapott a gyűjtemény,
és az új arculathoz elkészült az alapítási
évszámot is feltüntető logó. Ez pedig már
előremutat a 2022-es évre, amikor a gyűjtemény kerek évfordulót ünnepel majd.
Tóth Piroska Anna intézményvezető

Metamorphosis kiállítás
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TÁJÉKOZTATÁS A KÁRPÓTLÁSRÓL
Január 28-án, pénteken este a solymári polgármesteri hivatalban került sor a solymáriak és pilisszentivániak kárpótlásával kapcsolatos lakossági tájékoztató fórumra. A
rendezvényen a kárpótlásra várók a PilisTV moderátora
segítségével kaphattak választ a kárpótlási folyamattal
kapcsolatos legfontosabb kérdésekre.
A beszélgetés keretében elsőként az Agrárminisztérium Jogalkotási Főosztályának főosztályvezetője, dr.
Andréka Tamás – a 2021. évi CXLV. törvény kidolgozója – ismertette a törvény legfontosabb elemeit. Elmondta, hogy kik és milyen feltételekkel jogosultak kárpótlásra, és felvázolta a kompenzációs lehetőségeket.
A kárpótlási kérelmeket befogadó ingatlanügyi hatóság képviseletében dr. Szánthó György, a Pest Megyei
Kormányhivatal I. számú Földhivatali Osztályának osztályvezetője jelent meg, aki elmondta, mik a teendők a
kárpótlási folyamat megindításához, és végigvette a kérelmezéssel kapcsolatos részleteket.
A fórumon részletesen beszéltek arról is, hogy mi a
teendője annak, akinek nem állnak rendelkezésre a szükséges dokumentumok, például a kárpótlási határozat
száma vagy a kárpótlási jegy. Mind a Földhivatal osztályvezetője, mind dr. Noszkó Horváth Mihály, a VERITAS
Történetkutató Intézet és Levéltár csoportvezetője biztosította a jelenlévőket arról, hogy szükség esetén segítségükre lesznek a dokumentumok előkeresésében.
A PilisTV élőben közvetítette az eseményt. A fórum felvétele, amelyen minden
fontos információ elhangzik, a QR-kód beolvasásával megnézhető.

A kérelmek beadási határideje 2022. március 31. A kérelmi űrlap
megtalálható a polgármesteri hivatal recepcióján vagy igényelhető
a Solymári Érdekegyeztető Fórumtól (solymariak@gmail.com).
A kérelmek benyújtásának helye:
Pest-megyei Kormányhivatal 1. számú Földhivatali Osztály
1117 Budapest, Karinthy Frigyes út 3.
Telefonszám: (1) 278 2090
Félfogadás kimondottan kárpótlási ügyekben február 3-tól
március 31-ig: minden csütörtökön (kivéve február 17-én)
9.00–12.00 és 13.00–15.00 között,
vagy rendes félfogadási időben:
hétfőn 08.30–12.00 és 13.00–16.00 között,
szerdán 08.30–12.00 és 13.00–16.00 között.
A kérelem személyesen vagy meghatalmazott útján nyújtható be.

Legfontosabb információk a kárpótlásról
A jelen törvény alapján azok jogosultak kárpótlásra, akiknek a Rozmaring Mgtsz-be került a földjük, akiket solymári vagy pilisszentiváni
ingatlanjuktól fosztottak meg, a kitelepítettek, a szabadságuktól megfosztottak, illetve akiket máshol ért sérelem, de 1991. június 30-án solymári vagy pilisszentiváni lakosok voltak. A jogosultságot hozzátartozók
megszerezhették az eredeti jogosultaktól örökléssel vagy átruházással
(adásvétel, csere, ajándékozás).
A kompenzációt a károsultak pénzben vagy földben kérhetik.
A kárpótlásra várók első feladata, hogy március 31-ig kérelmet adjanak
be a kompenzációra való jogosultság és az aranykorona-érték megállapításához. A Földhivatal válaszul megküldi a kárpótlásra való jogosultságot megállapító határozatot, ez szolgál majd a további eljárás
alapjául. A határozat birtokában június 30-ig lehet igényelni a pénzbeli
kompenzáció kifizetését vagy földterület juttatását.

Szeretettel hívjuk és várjuk barátainkat és a zenekedvelőket,
akik ismerték és szerették,
a Buzás Bálint emlékére tartott estre,
melyet a Schaumarer Musikanten
és az NNÖ Solymár szervezésében
2022. március 19-én, szombaton
az Apáczai Csere János Művelődési Házban
rendezünk meg.
Az esemény keretében 15.00-kor emléktáblaavatás lesz a
Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Iskola tantermében.
Az emlékműsor 16:00-kor veszi kezdetét az
Apáczai Csere János Művelődési Házban.

Benyújtandó dokumentumok:
• aranykorona-érték meghatározására irányuló kérelmi ív
• eredeti kárpótlási határozat vagy közjegyző által hitelesített másolat vagy a Veritas által kiállított hiteles másolat
• kárpótlási jegyek átvételéről szóló banki átadás-átvételi jegyzőkönyv vagy a Veritas által kiállított hiteles másolat
• amennyiben a kérelmező nem eredeti jogosult, úgy az átruházás
tényét igazoló eredeti végzés (pl. eredeti jogerős hagyatékátadó
végzés, ajándékozási szerződés stb.) vagy közjegyző által hitelesített másolat
• eredeti kárpótlási jegyek, utalványok és maradványérték-
bizonylatok
• meghatalmazott útján történő beadás esetén két tanú által aláírt
meghatalmazás
Az esetlegesen hiányzó, Veritasnál tárolt dokumentumokat a
Földhivatal bekéri.

Amennyiben a jogosultság március 31-ig nem igazolt, legkésőbb
május 15-ig nyújtható be a kérelem. (Például ha a hagyatéki végzés
nem készül el, akkor igazolásnak van helye.) Az utolsó fogadónap
május 11.
A benyújtott dokumentumokról – az átvett jegyek sorozatszámát
tartalmazó – átadás-átvételi jegyzőkönyv készül. A hivatal ezt követően levélben küldi meg a kompenzációra való jogosultságról
szóló határozatát, majd a kézbesítést követően meghozza véglegesítő záradékkal ellátott jogerős határozatát, amit ugyancsak postai
úton kézbesítenek. Ez utóbbi határozat szolgál majd alapul a további eljárás megindítására.
Hiányzó dokumentumok beszerzése:
VERITAS Történetkutató Intézet és Levéltár
Postacím: 1093 Budapest, Zsil utca 3.
E-mail: leveltar@veritas.gov.hu
Személyes ügyfélszolgálat nem áll rendelkezésre.
Beszerezhető iratok:
• kárpótlási határozat hiteles másolata
• kárpótlási jegyek átvételéről szóló banki átadás-átvételi jegyzőkönyv hiteles másolata
Igényléséhez ki kell tölteni a „Veritas kérelmi ív” és „Veritas nyilatkozat” nyomtatványokat.
K&H Bank Zrt.
1051 Budapest, József Attila u. 24.
Alapi Ildikó, tel.: (1) 328 2702 és Kurucz Péterné, tel.: (1) 328 2748
Beszerezhetők:
• fel nem vett kárpótlási jegyek, utalványok
A jegyek felvételéhez előzetes telefonos időpontfoglalás szükséges. Az átvételkor bemutatandó az eredeti vagy hitelesített kárpótlási határozat és a személyi okmányok.

Testületi ülés decemberben

MEGHÍVÓ BUZÁS BÁLINT EMLÉKESTRE
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Kérelem jogosultság megállapítására

Fellépő vendégeink,
akik szeretik, tisztelik és ápolják Bálint zenei örökségét:
• Speckbaum Kapelle, Biatorbágy
• Biatorbágyi Ifjúsági Fúvószenekar, Biatorbágy
• Biatorbágyi Fúvószenekar, Biatorbágy
• Altre Edecker Musikanten, Etyek
• Vidám Fiúk, Komárom/Komárno
• Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Fúvószenekar /
Werischwarer Blaskapelle
• Schaumarer Musikanten, Solymár
A szervezők a műsorváltozás jogát fenntartják. Az esemény
a hatályos járványügyi szabályok betartásával látogatható.
NNÖ Solymár

Solymári Hírmondó

December 15-én tartotta 2021. évi utolsó rendes ülését a solymári képviselő-
testület. Napirend előtti felszólalásában
dr. Szente Kálmán polgármester beszámolt arról, hogy beadták a jelentkezést az
Aktív Magyarország Program keretében
kiírt Országos Bringapark Program 2022
és Országos Futókör Program 2022 című
pályázatokra.
Az ülésen egyebek mellett döntés született az adóhatóság anyagi érdekeltségi
rendszeréről szóló rendelet felülvizsgálatáról, és elfogadták az Apáczai Csere János
Művelődési Ház és Könyvtár szervezeti és
működési szabályzatának és alapító okiratának felülvizsgálatát.
2022. február

A testület megvitatta a Hutweide alsó
szakaszára (Cseresznye utca, Homok
utca, Rét utca, Széles utca, Kert utca,
Tersztyánszky utca által határolt rész)
vonatkozó belterületbe vonási feltételek módosításáról szóló előterjesztést. A
képviselő-testület egyhangúlag támogatta,
hogy a szabályozási tervben módosítsanak
a telekalakítások feltételein. Cser Angéla, a településfejlesztési bizottság elnöke
megköszönte a polgármesteri hivatal és a
főépítész konstruktív hozzáállását a belterületbe vonás megkönnyítéséhez.
Kővári András képviselő kérésére dr.
Szente Kálmán és dr. Beregszászi Márk
tájékoztatták a testületet az épülő lámpás

gyalogátkelőhelyek befejezéséhez szükséges munkálatokról és előírásokról.
A képviselő-testület az Elamen Zrt.
közétkeztetési áremelés-javaslatát zárt ülésen tárgyalta.
Az ülésről készült felvétel
elérhető a PilisTV YouTubecsatornáján.
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ÚJRA A TANÍTÁST VÁLASZTANÁM
Gutmayer Jánosné, a solymári Hunyadi Mátyás Általános Iskola tanára ősszel Katharina Kreiszdíjban részesült. Ezt az elismerést azon pedagógusok kaphatják meg, akik maradandót alkottak
a németoktatás és a nemzetiségi nevelés terén. Marika nénivel nyelvtanulásról, motivációról
beszélgettünk és arról, mennyit változtak a gyerekek 40 év alatt.
őket, ezért még tovább tanultam. Ennek
köszönhetően több osztályt tudtam némettanárként végigvinni elsőtől egészen
nyolcadikig, ez nagyon nagy dolog volt.
Mi minden változott az elmúlt években a némettanításban?

Milyen érzésekkel fogadta a díjat?
Meglepődtem, amikor értesültem arról,
hogy megkaptam. Az iskola a nemzetiségi önkormányzat támogatásával terjesztett fel erre a díjra. Azért is különleges
számomra ez a kitüntetés, mert személyesen ismertem azt, akinek a nevét viseli. Katharina Kreisz a német nemzetiségi
oktatás meghatározó szereplője volt, a mi
területünkön szakfelügyelőként látogatta
az óráinkat. Komolyan vette a feladatát, és
megjegyzéseivel, tanácsaival nagyban segítette a munkánkat. A Pest Megyei Nemzetiségi Gálán egy szép kultúrműsor keretében kaptam meg az elismerést családom
jelenlétében. Örülök, hogy a járványhelyzet lehetővé tette, hogy személyesen részt
vehessünk ezen az eseményen.
Hog yan lett önből némettanár?
Nemcsak, hogy Solymáron éltem egész
életemben, a lánykori nevem is Solymári,
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bár ezt gyerekként nem szerettem, sokat
viccelődtek rajta mások. A Pfeiffer nevet
magyarosíttatták a nagyszüleim, és bár
édesapám és bátyja gondolkoztak azon,
hogy visszaveszik a régi vezetéknevüket,
mivel mindkettőjüknek lányaik születtek,
mégsem tették meg.
Solymáron jártam általános iskolába,
ahol csodálatos némettanárom volt, Korsósné Havasi Cecília. Az Eötvös József
Gimnáziumban határoztuk el solymári barátnőmmel, Lazri Judittal, hogy a jövőben
némettanárként megszerettetjük a gyerekekkel a nyelvet. Budapesten végeztem a
tanítóképzőt – előtte egy évig nevelőotthonban dolgoztam –, majd az 1989/90-es
tanévben kezdtem el Solymáron tanítani.
Egy év tanítás után kiderült, hogy szükség van némettanárra, így munka mellett
elvégeztem a tanítóképző német szakját is,
így hatodikig vihettem a diákjaimat. Majd
úgy gondoltam, jó lenne végig tanítani

A tanításhoz használható segédanyagok
óriási mértékben változtak. Kibővült a
tankönyvkínálat, és a lehetőség is megvan
arra, hogy a számunkra és az adott gyerekcsoport számára megfelelőt válasszuk.
Jó, ha a gyerek szívesen veszi kézbe a tankönyvet. Régen megszabták, miből lehet
tanítani, és legfeljebb amellé csempészhettünk valami plusz anyagot. Nemcsak a tankönyvválaszték bővült, hanem az egyéb
lehetőségek is, amivel a gyerekek figyelmét
fent lehet tartani, változatossá lehet tenni
az órát. A népismeret tantárgyhoz korábban semmilyen könyv, anyag nem létezett,
mindent nekünk, tanároknak kellett összeállítanunk, így még több munka volt egyegy órát előkészíteni.
És a g yerekek változtak?
Azt szoktam mondani, hogy a gyerekek
ugyanolyanok, csak a körülményeik változtak. Talán ennek köszönhető, hogy a
szorgalmuk, a kitartásuk sok esetben nem
olyan, mint régebben. Nehezebben lehet
őket rábírni a rendszeres munkára, nehezebb meggyőzni őket arról, hogy a nyelvet
nem lehet csak az órán elsajátítani, le kell
ülni otthon és tanulni kell. Ezt nem kön�nyű elérni mostanában, de semmiképpen
sem lehetetlen.
Nagy örömmel megyek be csoportjaimhoz, persze vannak diákjaim, akiket kicsit
jobban kell noszogatni, de azért ilyen régen is volt. A nyolcadikosaim most készülnek a B1-es nyelvvizsgára, a hatodikosok
junior vizsgára, a negyedikes csoportom is
Solymári Hírmondó

egy év végi belső mérésre készül, így szép
lassan megszokják a vizsgaszituációt.
A fegyelmezéssel soha nem volt problémám, azt gondolom, ezt igazán tanulni
nem lehet, erre rá kell érezni. Persze nálam sem mindig angyalok a gyerekek,
el-elkalandozik a figyelmük, de erre is
van módszerem, például egy kis boríték
pluszfeladatokkal. Viccesen próbálom figyelmeztetni őket, azzal mindig jobb eredményt érek el, mint a szidással.

nításra. Volt, aki iskolánk tanítványa volt,
majd hozzám jött gyakorlatra, és én vizsgáztattam. Ez nagy öröm persze, ugyanakkor azt is nagy eredménynek érzem, ha a
diákjaim úgy megkedvelik a német nyelvet,
hogy nyolcadik után nem hagyják abba,
hanem azt választják a gimnáziumban is.
Azért el kell ismernünk, hogy nyolcadikig
nem lehet tökéletes szintre eljuttatni őket,
így fontos, hogy ne hagyják abba, folytassák a németezést.

Mi az, ami még segíti, hog y leg yen kedvük a
g yerekeknek a nyelvtanuláshoz?

Ha újrakezdené, ug yanezt a hivatást választaná?

Motiváció lehet a versenyeken való indulás is. Nagy hagyománya van a német
vers- és prózamondó versenyeknek, éveken keresztül értünk el helyezéseket országos versenyeken. A nyári nemzetiségi,
népismereti tábor szintén motiváló erő.
Vezettem a múltban német színjátszó
csoportot is, és szerveztünk a Balatonnál
német nyelvű tábort, ahol egy kis színdarabot is megtanultunk. Ezekkel mind alá
lehet támasztani a némettanulást, sikerhez,
a nyelvvel kapcsolatos élményhez juttatni
a gyerekeket.

Azon szerencsések közé tartozom, akik elmondhatják, hogy nagyon szeretik a munkájukat. Most megyek nyugdíjba negyven
éves munkaviszonnyal, ennek az időnek a
nagy részét a solymári iskolában töltöttem,
és nem érzem, hogy kiégtem volna. Hívtak
más helyekre, például az Eötvös Gimnáziumba vagy a Schiller Gimnáziumba is
tanítani, de úgy éreztem, jó helyem van
itt nekem Solymáron, miért menjek máshova… Csak előnyét látom annak, hogy a
lakóhelyemen tanítok, jobban ismerem a
tanítványaimat, tudom, ki melyik családból jött.

A vírushelyzet mennyire befolyásolta a nyelvoktatást?
A Covid-helyzet nem tett jót a nyelvtanításnak, bár úgy érzem, minden tőlünk
telhetőt megtettünk, és hála az online
oktatásnak, nem maradtak le nagyon a
nyelvtanulás terén sem a gyerekek. Csak
sajnos azok a pluszok, amik igazán élvezetessé tudják tenni az egészet, érezhetően
hiányoznak. Ilyenek az ausztriai utazások
vagy a nyelvi táborok. Ezek alkalmával
korábban egy hétig fél napot iskolában
töltöttek a gyerekek, a nap másik felében
meg kirándultunk, játékos nyelvi feladatokat oldottunk meg. Nagyon szerették ezeket az utakat, de most már ez a harmadik
tanév, amikor meghiúsul, a mostani nyolcadikosok az utolsók, akikkel Ausztriát
megjártuk. A wüstenroti iskolával fenntartott cserekapcsolatot is épp a járvány előtt
kezdtük újra szervezni, de eddig nem tudtuk megvalósítani a Covid miatt.
Nemcsak a kollégáknak segít munkaközösségvezetőként, hanem mentortanár is volt hosszú
időn keresztül.
Igen, a bajai, az esztergomi és a budapesti
főiskoláról is jártak hozzám gyakorlóta2022. február

Mi segíti a kikapcsolódást, feltöltődést?
Kertes házban lakunk, nagyon szeretek a
kertben tenni-venni, szeretem az állatokat,
van egy berni pásztorkutyánk is. Szeretek
kirándulni és a családdal időt tölteni. Egy
fiam és egy lányom van, a lányom követett a tanári pályán, ő német mellett angol
szakos is, az Óbudai Gimnáziumban tanít.
Komáromi-B. Hajnalka

Új könyvek
a könyvtárban
Szilvay Gergely:
A gender-elmélet
kritikája

Az író legújabb könyvében
a nemi szerepek társadalmi
és biológiai összefüggéseit,
a gender-elmélet gyökereit,
céljait vizsgálja.

Tari Annamária:
Pillanatnyi
boldogságok

A szerző klinikai szakpszichológus, pszichoterapeuta, legújabb könyve a valóságban
megélt és a vágyott világban
megélhető életek közti szakadék áthidalásáról szól.

Quentin Tarantino: Volt
egyszer egy Hollywood

A cím a kétszeres Oscar-díjas
filmmágus bűnügyi drámáját,
illetve a belőle készült
alternatív történelmi filmet
takarja. A könyv önmagában is kimagasló irodalmi
teljesítmény.

Michael Greger: Hogyan
éljük túl a járványokat?

Dr. Michael Greger amerikai
orvos, kutató, író, továbbá
táplálkozástudományi,
élelmiszer-biztonsági és
közegészségügyi szakértő.
Könyvei tudományos bizonyítékokon alapuló megoldásokkal kínálnak iránymutatást.

Mai Jia: A szél hangja

A Kínában (is) népszerű
kortárs író új könyve háborús
történelmi kémthriller, szórakoztató irodalmi kísérlet.
A szerző hosszú éveken
keresztül a kínai hírszerzés
munkatársa volt.

Suzanne Redfearn:
Egyetlen szempillantás
alatt
Az írónő megrázó, de egyben
felemelő könyve egy kiránduló család szörnyű autóbalesetéről és annak következményeiről. A túlélés önös
célja mellett a megbánás és
a bűntudat, a szeretet és a
megbocsátás is szerepet kap.

Apáczai Csere János Művelődési Ház
és Könyvtár
2083 Solymár, Templom tér 25.
Tel.: (26) 360-100, (26) 362-240
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Videón és fotókon a magyar kultúra napi ünnep

Tudnivalók nemzetiségi szavazóknak

Kiállításmegnyitóval és zenével ünnepelték a
magyar kultúra napját Solymáron, a művelődési házban január 22-én. Aki nem volt ott,
most megnézheti, aki ott volt, újra átélheti
Csomortáni Gál László kiállításmegnyitóját
és a Cimbaliband koncertjét a PilisTV kameráinak és a Solymári Hírmondó fotóinak
köszönhetően. Csomortáni Gál László Solymár testvértelepülésén, Csíkcsomortánban
élő képzőművész, aki több száz éves, elbontott épületfákra, bútordeszkákra festi egyedi
hangulatú, szakrális képeit. A kiállítást Ádám
Eszter, a Nemzeti Filmtörténeti Élménypark
intézményvezetője nyitotta meg, ünnepi beszédet mondott Gaal-Hasulyó Bernadett, a
közművelődési bizottság elnöke.

2022. április 3-án ismét sor kerül az országgyűlési képviselők választására. A magyarországi németek 2014-ben
nemzetiségi szószólót, míg 2018-ban szavazati joggal rendelkező német nemzetiségi képviselőt juttattak a Magyar
Országgyűlésbe. A német nemzetiségi lista vezetője ismét
Ritter Imre lett.
A teljes jogú, német nemzetiségi országgyűlési képviselői intézmény által elért előrelépéseket hosszan sorolhatjuk, ezt részletezve megtalálják az nnos.hu weboldalon,
illetve a Német Nemzetiségi Önkormányzat Solymár
Facebook-oldalán.
Ahhoz, hogy a parlamenti képviselet 2022-ben ismét
megvalósulhasson, további német nemzetiségi választópolgárok regisztrációja szükséges. Az országgyűlési választásokra kiterjedően regisztrált választópolgárok száma
jelenleg 32 ezer fő körül van. Célunk, hogy ez a szám
országosan minél hamarabb elérje a 40 ezer főt. Ezért
arra buzdítjuk, hogy kérje, nemzetiségi regisztrációjának hatálya az országgyűlési választásokra is kiterjedjen, mert így 2022-ben az országgyűlési választáson
már nemzetiségi választópolgárként vehet részt, és
az egyéni jelöltek mellett – a pártlistára való szavazás helyett – a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata által állított listára szavazhat. E módon
gyakorlatilag két konkrét személyt juttathat be a Magyar
Országgyűlésbe, egyrészt a német lista első helyén szereplő
jelöltet, másrészt az Ön számra szimpatikus helyi országgyűlési képviselőjelöltet.

Solymári Hírmondó

Kultúra napi
összeállítás:

Regisztrációját
megteheti,
kibővítheti
a
https://kerelem.valasztas.hu/vareg/
MagyarCimKerelemInditasa.xhtml címen elérhető online felületen. Akinek nem áll módjában elektronikusan regisztrálni, kitölthet egy adatgyűjtő lapot, melynek alapján mi elvégezzük a regisztrációt. A lapért
keresse a lent megadott kapcsolattartókat elérhetőségeiken.
A regisztrációról a helyi választási irodától postai úton kap
majd – pár napon belül – értesítést.
Szintén kérjük Öntől, hogy családja, barátai körében is
javasolja a német nemzetiségi regisztrációt az országgyűlési
választásokra kiterjedően, ezzel is segítve a jövőbeli német
nemzetiségi országgyűlési képviselő munkáját.
Tájékoztatjuk, hogy a nemzetiségi regisztrációra vonatkozó kérelem választásoktól függetlenül, folyamatosan
benyújtható, de amennyiben 2022. április 3-án a német
nemzetiségi listára kívánja voksát leadni, úgy 2022. március
18-ával bezárólag regisztrálnia kell. Ha Ön már regisztrált
nemzetiségi választópolgárként, az minden önkormányzati
és országgyűlési választásra érvényes lesz a továbbiakban.
Esetleges kérdéseivel, kérjük, hogy forduljon bizalommal a német nemzetiségi önkormányzathoz az alábbi elérhetőségeken:
Kamuti Laura: laura.kamuti@nnos.hu 06/20-211-38-94
Hőnig Éva: eva.honig@nnos.hu 06/30-667-7996
Ungarndeutsch! Steh’ dazu!
Német Nemzetiségi Önkormányzat Solymár

A Cimbaliband
zenekar koncertje:

Farsangtemetés 2022
Felhívás
A Solymári Római Katolikus Plébánia támogató szolgáltatás létrehozását
tervezi.
Igényfelmérés céljából várjuk azon Solymáron, Pilisszentivánon, Pilisvörösváron lakó családok jelentkezését, melyeknek fogyatékossággal (látási, hallási, értelmi, mozgásszervi, halmozott vagy egyéb, pl. pervazív fejlődési zavar)
élő családtagjuk van.
A jelentkezést (telefon és/vagy e-mail-cím megadásával) szíveskedjenek
vagy e-mailben (sarlose@yahoo.de), vagy postai úton (2083 Solymár, Templom tér 8.) eljuttatni hozzánk.
Szemere János plébános
Sarlós Eszter kapcsolattartó
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Solymári sváb
közmondások
Waunn tu ámoi teénkszt, ez ķéd
nimme mée, ķhummt fe wou á klánsz
Lihtl hée. / Wenn du einmal denkst, es
geht nimmer mehr, kommt von irgendwo
ein kleines Lichtlein her. / Ha egyszer azt
gondolod, nem megy tovább, valahonnan
feltűnik egy halvány fénysugár.
Ne add fel a reményt! A fény a remény
szimbóluma.
Enczmann László
Solymári Hírmondó

A vírusra való tekintettel sajnos idén sem tudjuk megrendezni a
hagyományos farsangtemetést. Viszont szeretnénk feleleveníteni
a szép pillanatokat és a hagyomány mivoltát.
Érdekesség, hogy a farsangtemetés ötletét 1990-ben vettük át
egy soroksári hagyománykutatótól, Roth Jakabtól. A mulatságra
minden évben húshagyó kedden kerül sor az iskola tornatermében. A farsangtemetés a rézfúvós szak alsó tagozatos diákjainak
fellépésével veszi kezdetét, akik már több éve együtt zenélnek. Az
est folyamán a különböző kultúrcsoportok lépnek fel ötletes produkcióval, amire hónapokig készülnek. A rendezvényt gyászoló
ruhába öltözve zárjuk, vicces dalokkal búcsúztatjuk Farsang Tónit. A talpalávalót minden évben a Schaumarer Musikanten szolgáltatja.
Szívből reméljük, hogy 2023-ban ismét együtt búcsúztathatjuk
Fosching Tónit!
NNÖ Solymár
2022. február

Farsangtemetés 2019-ben
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Beiratkozási információk
A Solymári Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú
Művészeti Iskola szeretettel várja azokat a leendő első osztályos tanulókat, akik a
2022/2023-as tanévben kezdik meg általános iskolai tanulmányaikat.
Meghirdetett programjaink:
• német nemzetiségi programok:
1. bővített német nemzetiségi nyelvoktató program (heti 5 német nyelv, 1
német nemzetiségi népismeret, 1 nemzetiségi tánc, 1 német rajz, 1 német
technika, 1 német ének)
2. német nemzetiségi nyelvoktató program (heti 5 német nyelv, 1 népismeret)
• alaptanterv szerint haladó program angol nyelvvel
3. az alaptantárgyak mellett heti 2 angolóra
A jelenlegi vírushelyzetben hagyományos iskolahívogató programjainkat sajnos
nem tudjuk megrendezni, így más utat kellett választanunk iskolánk és tanítóink
bemutatására.
Tervezett programjaink, amennyiben
a vírushelyzet megengedi:
2022. február 21., hétfő: szülői tájékoztatók
Helyszín: az iskola udvaráról megközelíthető tornaterem
• 16:30-tól a Lustige Zwerge óvodába járó gyermekek szüleinek és a máshonnan
érkezőknek
• 18: 00-tól a Kék Óvodába és Napsugár Óvodába járó gyermekek szüleinek
Kérem, a fenti időpontokat vegyék figyelembe a létszám és a távolságtartás miatt.
2022. április 9., szombat: iskolahívogató programok az óvodásoknak:
• 10–11:30 között szabad téren rendezzük meg
• részletesebb információk a későbbiekben kerülnek fel a honlapra
A beíratás időpontja és helyszíne:
A tanév rendjéről szóló EMMI-rendelet szerint az általános iskola első évfolyamára a tanköteles tanulókat 2022. április 21–22-én kell beíratni.
A beíratás helye: az iskola ’A’ épülete vagy online formában a Kréta felületen
A beiratkozáshoz szükségük lesz:
• a gyermek születési anyakönyvi kivonatára, lakcímkártyájára, tajkártyájára
• a szülő személyi igazolványára, lakcímkártyájára
• a kedvezményekre jogosító igazolásokra
A beiratkozással kapcsolatos hírek a következő hetekben folyamatosan kerülnek
fel az iskola honlapjára. Amennyiben személyes kéréseik, kérdéseik vannak, úgy
várjuk levelüket a titkarsag.solymar@gmail.com e-mail-címre.
További kérdés esetén az iskolatitkár a 06-26-560-811-es telefonszámon készséggel áll rendelkezésükre.
Honlapunk elérhetősége: http://www.solymarialtalanos.hu/
Remélem, bemutatkozásunk elnyeri tetszésüket, és örömmel üdvözölhetjük iskolánkban első osztályos gyermekeiket és Önöket a következő tanévben!
Dali Emese Katalin
intézményvezető
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Az SKTE 2021-es összefoglalója

Új burkolat
a Lustige Zwerge
udvarán

A Sólyom Környezet- és Természetvédelmi Egyesület és Klub szervezésében tavasszal sikerült a solymári Káposztás-patak több szakaszát is
megtisztítani a szeméttől. Községtakarítási akciónkon sokan részt vettek. A természetes patakmeder megtartásának fontosságára több módon
is felhívtuk a figyelmet. Emellett egy igen jelentős eredményt értünk el
térségünkben, amikor szervezetünk közreműködésével a solymári tavat
sikerült megmenteni a teljes betemetéstől. A természetes úton keletkezett vizes élőhelynek egy 3000 m² vízfelületű, pár méter mély része
megmarad, és a tónak ezt a részét ezentúl kizárólag hulladéknak nem
minősülő, szennyeződésmentes anyagokkal szabad feltölteni. Azon dolgozunk, hogy ez hosszabb távon egy új rekreációs helye legyen Solymárnak, például egy részben ligetes, erdős, nádasos védősávval körülvett
halastó, ahol a már megtelepedett, védett és nem védett flóra és fauna
élőhelyre lel.
Nyáron a solymári Ördöglyuk-barlangba szerveztünk túrát. Az
Ördöglyuk-barlang feltárása nincs teljesen lezárva, mivel tavaly is felfedeztek egy hatalmas, nagy termet, érintetlen cseppkövekkel. Ugyancsak
nyáron ismét Dalos Erzsébet, azaz Erzsi néni tanítónő csodálatos, mesés kertjét látogattuk meg. Erzsi néni háztáji gazdálkodói tapasztalatából
adott ízelítőt a részt vevő gyerekeknek és felnőtteknek. Ezeket a kirándulásokat nemcsak sportolási céllal szervezzük, hanem a természetvédelem
megszerettetésére is, illetve hogy felhívjuk a figyelmet annak fontosságára. A Budai-hegység és a Pilis telis-tele van barlangokkal és barlangrendszerekkel, melyeknek megóvása egyre fontosabb hangsúlyt kap, mivel az
útépítési szándékok ezen előhelyeket örökre megsemmisíthetik.
Ősszel a tervezett solymári nádas túra helyett az őszi TeSzedd akciónkon a nádas melletti földutat tisztítottuk meg nagy mennyiségű illegális hulladéktól. A solymári nádas legnagyobb része Natura 2000-es
terület. A szemét elszállításáról az Innovációs és Technológiai Minisztérium és a Solymári Településüzemeltetési Kft. gondoskodott. A Solymári
Búcsún és a Chili Fesztiválon felállított sátrunkkal szervezetünk hozzá
tudott járulni a környezet- és természetvédelmi neveléshez, valamint
fenntarthatósági szempontból példamutató solymári vállalkozások bemutatásához. Ehhez kapcsolódik, hogy a tavaszi, Föld napja alkalmából
rendezett versenyünkön 2021-ben a Solymári Biobolt, a Nyom nélkül
Csomagolásmentes Bolt és Kávézó és az Ádány Családi Iparcikk nyerték
el az első három helyezést.
Tagjaink részt vettek és közreműködtek a környék természet- és környezetvédelem témájú fórumain, továbbá a solymári közmeghallgatásra
is összegyűjtöttük az ilyen témájú, Solymárt érintő aktuális észrevételeket
és javaslatokat.
Az összes rendezvényünk gyermekbarát, és valamennyi program a
mostani és az új generáció környezet- és természetvédelmi nevelésére, illetve a solymári őstermelőknek és agráriumának támogatására irányul. Szeretettel várunk mindenkit 2022-es programjainkon is! További információk e rendezvényekről megtalálhatóak lesznek többek közt
Facebook-oldalainkon és a solymaronline.hu oldalon.
Konkoly René
Sólyom Környezetés Természetvédelmi Klub koordinátor
és solymári megbízott
facebook.com/SKTKlub
facebook.com/groups/sktksolymar

A Miniszterelnökség az Egyházi és
Nemzetiségi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság szakmai irányítása
mellett nyújt segítséget a nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott
intézmények működtetéséhez. Óvodánk minden évben él ezzel a lehetőséggel, így beruházásaink kormányzati támogatással valósulnak meg. A
NEMZ-N-21-0060 számú pályázaton
15 millió forint vissza nem térítendő
támogatást kaptunk az óvoda udvarának felújítására, melynek során új
mászókát, új mozdonyt vásároltunk,
fedett focipályát létesítettünk, és megoldottuk a homokozó árnyékolását.
Gyermekeink gyönyörű, biztonságos,
modern és aktív mozgásra hívogató
környezetben tölthetik napjaikat intézményünk udvarán.
Évekkel ezelőtt az volt a cél, hogy
udvarunkat pormentessé tegyük, majd
az is fontossá vált, hogy eső után is ki
tudjunk menni a gyerekekkel a levegőre úgy, hogy ne legyenek sárosak. A tavalyi évben az udvar balesetmentesítését és egységesítését tűztük ki célként.
Évente 20-30 m² gumiburkolatot kellett bővíteni vagy kicserélni, hogy ezeket teljesíteni tudjuk. A régi burkolatot
kikezdte az UV-sugárzás, a gumilapok
szélei „kagylósodni” kezdtek, amiben
megbotlottak a gyerekek. Ezért utánanéztünk és felfedeztük, hogy létezik
egy sokkal modernebb burkolat, de
nagyon drága a kivitelezése. A szakemberek több mint egy hónapig dolgoztak óvodánkban a nyár folyamán,
amit komoly tervezés előzött meg. A
munka jutalma a sok mosolygós, vidám gyermekarc. Köszönjük, hogy
álmaink valóra válhattak a pályázat
segítségével, és a gyermekek boldogan
vehették birtokba a megújult udvart.
Drevenáné Schokátz Ágnes
intézményvezető

Solymári Hírmondó

2022. február
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A SZELEKTÍV HULLADÉK SORSA
Mi lesz az újrahasznosított hulladékból? Milyen színű gyűjtőbe tegyük a tejesdobozt?
Mi számít zöldhulladéknak, és hogyan gyűjtsük? Cikkünkben a Solymárról
begyűjtött hulladékok sorsának jártunk utána.
A Depónia Nonprofit Kft. által elszállított hulladék nagy része (a lom-, valamint a települési
vegyes és szelektív hulladék) a tatabányai kezelő üzembe kerül, az üveg- és zöldhulladék
pedig a Székesfehérvár–Csala Pénzverővölgyi
Regionális Hulladékkezelő Telepre. A hulladékkezelési osztály vezetője, Schubertné Bokor
Veronika és az üzemeltetési osztály vezetője, Czentár Ottó segítettek megismerni a több
mint 30 hektáros telephely működését.
Tőlük megtudhattuk, hogy a beérkező hulladékot mérlegelik, szortírozzák, majd bálázzák. A szelektíven gyűjtött anyagok 30-35 százaléka papírhulladék, kb. 25 százaléka
PET-palackból származó hulladék, a fennmaradó 40 százalék pedig a HDPE-flakonok,
a konzerves dobozok, az alumínium italosdobozok és az italos karton jellegű hulladékok
között oszlik meg.
Az újrahasznosítás után

Így gyűjtsünk
szelektíven
A Depónia honlapján
részletes tájékoztatás található arról, hogy mit hogyan gyűjtsünk, és hogy
melyik fajta hulladékkal
mit kezdhetünk: www.
deponia.hu/mit_hova_tegyek
Ha bizonytalanok vagyunk, hogy egy konkrét
hulladékfajta hová kerüljön, itt utánanézhetünk.
A papírszalvéta például
hiába papír, a kommunális hulladék közé való.
Hasonlóan a jénai edény,
ami üveg ugyan, mégsem
tehető az üveggyűjtésbe.
Viszont lomtalanításkor
elviszik, vagy leadhatjuk
akár hulladékkezelő telepen is.

Milyen termékekhez használják fel a szelektív hulladékot az újrahasznosítás során? A hulladékkezelési osztály vezetője erről is beszámolt: a műanyag hulladékból még egyszer nem
tud olyan minőségű anyag készülni, ami élelmiszer csomagolására alkalmas lenne. Más célra
viszont kiválóan használható a feldolgozott műanyag. Íme néhány érdekesebb példa:

Előtte

A zöldhulladék begyűjtése és feldolgozása
A növényi eredetű hulladékokat a kommunális hulladékoktól elkülönítve gyűjtik, mivel a természetes anyag hasznosítása és a lerakó terhelésének csökkentése fontos célkitűzés. A lakosság termelte
hulladék legalább 30 százaléka komposztálható szerves anyag, melyből előállítható a mesterséges
humusz, ami a növények számára nélkülözhetetlen tápanyagot tartalmaz.
Zöldhulladékos matricát minden ingatlantulajdonosnak küld a Depónia Kft. Amikor a hulladéknaptárban jelzett zöldhulladékgyűjtés van, akkor ezen matricával ellátott áttetsző zsákokban
vagy 50×70-es, szintén matricás kötegekben kell kihelyezni a zöldhulladékot az ingatlan elé. És
hogy mi számít ilyen jellegű hulladéknak? Az ágnyesedék, fűkaszálék, lomb, gally, és minden olyan
zöld növényi rész, ami a kiskertben vagy a zöldfelület gondozása során keletkezik az ingatlanoknál. Az áttetsző zsákot azért kéri a vállalat, hogy az elszállítók lássák, valóban zöldhulladék van-e
kihelyezve benne.
Ha mindent rendben találnak, akkor a hulladékszállító járművekkel hozzák be a telepre a zöldhulladékot, mely először egy aprítási műveleten megy keresztül. Összeforgatják, keverik, és beállítják azt
a nedvességtartalmat, ami a komposztálás alapfeltétele. Amikor elkészült a komposzt, rostálják, így
készül belőle egy termék, melyre forgalmazási engedélye is van a Depóniának. Az így kapott talajjavító, talajerő-utánpótlást biztosító anyagot zsákos, illetve ömlesztett formában értékesítik.
Miért megoldás a szelektálás?
A szelektíven gyűjthető szemét újrahasznosítása tehát megoldott, a kommunális hulladék, azaz a
háztartásokban keletkező, nem újrahasznosítható szemét kérdése azonban már bonyolultabb. Ennek is külön lerakója van itt a telepen, tehát összegyűjtése és tárolása megoldható itt is, újrahasznosítására azonban még nem született igazán jó, vagy olyan megoldás, ami Magyarországon elérhető
lenne. Így nekünk, lakosoknak kell figyelnünk arra, hogy minél kevesebb szemetet termeljünk, és
amit lehet, gyűjtsünk szelektíven.
Botzheimné Szűcs Emese

utána

A PET-palackokból nejlonszálakat állítanak elő, melyeket például a
polárpulóverekbe szőnek bele. Egy ilyen pulóver elkészítéséhez körülbelül 24 darab PET-palackot használnak fel.
A nagy sűrűségű, kemény HDPE-flakonokból (ilyenek például a tejes-,
samponosflakonok, valamint a margarinos- és joghurtosdobozok) virágcserepeket
állítanak elő, illetve különböző járólapokba keverik bele adalékanyagként.
A papírhulladékból újrahasznosított papírok, például higiéniai papírok készülnek.
A fémmel a legegyszerűbb a helyzet, mivel újra be tudják olvasztani a szennyezettségtől függetlenül, ez nem befolyásoló tényező.
A Tetra Paknak, ami egy társított, rétegzett italkarton, az az érdekessége, hogy egy papírrétegből, egy fóliarétegből és egy vékony
alumíniumrétegből áll. Ezeket a rétegeket a papírfeldolgozó üzemekben úsztatással, sűrűség alapján szétválasztják, majd a papírt a
papírnak, a műanyagot a műanyagnak, a fémet pedig a fémnek megfelelően hasznosítják újra.
A legtöbb anyagnak Magyarországon megvan a felvevőpiaca – tudtuk meg a hulladékkezelési osztály vezetőjétől. A papírhulladék
terén monopolhelyzet van, mivel a dunaújvárosi papírgyár, a Hamburger Hungária Kft. jelenleg az egyetlen az országban, amely
papírhulladékot dolgoz fel. A fémhulladékok, illetve PET-palackok, HDPE-flakonok feldolgozására viszont több hasznosító hazai
partner is van.
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Mi lesz veled, Jági-tó?
A pilisszentiváni séták egyik kedvenc célpontja – egyben a Jági tanösvény
fontos állomása – a Jági-tó. Most viszont azt, aki arra jár, szomorú látvány
fogadja, hiszen a tómederben szinte egyáltalán nincs víz.
Sajnos van okunk aggodalomra, de csodálkozni nem igazán lehet ezen,
hiszen nem véletlenül kongatják a vészharangot a globális klímaváltozás
miatt és – ezzel összefüggésben – hazánk egyre szárazabb éghajlata kapcsán. Az Országos Meteorológiai Szolgálat jelentése szerint a 2021-es év
volt az egyik legszárazabb 1901 óta, és az ezt megelőző évek sem örvendeztettek meg minket túl sok csapadékkal. A 2021-es csapadékhiányt Magyarország nagyobb tavai, mint a Velencei-tó, a Fertő tó, de még a Balaton
is megsínylette, nem szólva egy olyan kicsi víztestről, mint a Jági-tó.
A Jági-tónak hosszú évek óta nincs tápláló forrása, csak a csapadékvíz
töltögeti. Illetve töltögetné... Ám két-három éve szinte semmi hó nem
esik, pedig ennek olvadása jelentős vízutánpótlást biztosítana a tó számára. Emellett sajnos eső is kevés esik, ami pedig van, az általában egyszerre
zúdul le nagy mennyiségben. Az ilyen özönvízszerű esőket a talaj nem
tudja jól továbbítani a mélyebb rétegek felé.
A tó élővilága sincs könnyű helyzetben. A mocsári teknősök remélhetőleg a megmaradt iszapban át tudtak telelni, de a halak vagy a vízben
fejlődő „apróságok”, mint például a szitakötők lárvái, már nem ilyen szerencsések. A menetrend szerint a tóhoz érkező kétéltűek is nagy bajban
lesznek, ha nem találnak vizet jól megszokott szaporodóhelyükön.
Előfordult már korábban is, hogy a Jági-tó kiszáradt, például 2003-ban,
majd újratöltődött. Bízzunk abban, hogy jönnek még csapadékosabb
évek, amelyek segítenek a tó vízszintjét visszaállítani, hogy újra pezseghessen benne az élet.
Karlné Menráth Réka, Tóthné Becsei Katalin
Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Pilisi Len Látogatóközpont

A Jági-tó 2018 júniusában

Babicsek Bernát
1980. 06. 28.
–
2021. 12. 31.

Régi
GOMBFOCIT
vásárolnék
gyűjteményembe!

06 70-433-1470
kerdoivvel75@gmail.com

GÁZBIZTONSÁGI FELÜLVIZSGÁLÓ
A Jági-tó 2021 szeptemberében

A nyugdíjasklub hírei
Mindig örömmel számolok be a klub életéről, hiszen nagyon változatos és tartalmas
programjaink vannak.
Szeptember 25-én Szennán voltunk kirándulni. A község Baranya megyében,
Kaposvártól 8 kilométerre fekszik. A kirándulás során a falu gyöngyszemével, az
Europa Nostra díjas Falumúzeummal ismerkedtünk meg. Érdekes volt látni a hagyományőrző parasztházakat és a kis kazettás templomot. Láthattuk, hogyan éltek régen
a falusi emberek, a házak úgy voltak berendezve, hogy több generáció élt együtt. A
kis templomban mai napig tartanak istentiszteletet. Utána finom, tartalmas ebédet
fogyasztottunk.
Szeptember 27-én egyórás zenei koncertet tartott nekünk három fiatal. Molnár
Ibolyka és Makay Annamária zongorán, Szentgyörgyi Dezső pedig fagotton játszott.
Az ifjú zenészek a Budapesti Zeneakadémia növendékei, akik vizsgára készültek és
egy főpróba jellegű bemutatót tartottak nekünk. Csodálatos volt a játékuk, nagy élménnyel ajándékoztak meg bennünket.
Október 25-én egy hivatásos gyógytornász, Zsigmond Lia tartott előadást az idősek egészséges életmódjáról. Felhívta a figyelmet a mozgás fontosságára, sok egyszerű gyakorlatot mutatott be, amit otthon napközben is el tudunk végezni és ezzel
karban tudjuk tartani az izmainkat, megkönnyítve a mindennapi életünket.
Kedves nyugdíjastársaim! Gyertek, ne hagyjátok ki ezeket a nagyszerű lehetőségeket!
Kubicai Józsefné
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A család nevében szeretnénk
mindenkinek
megköszönni együttérzésüket és részvétnyilvánításukat életünk nagy
tragédiájában. Meghatódva mondunk köszönetet mindazoknak, akik
elkísérték fiunkat, testvéremet utolsó útjára.
Babicsek Berci,
Márta, Zoli

Solymári Hírmondó

•
•
•
•
•

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

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

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

Kozmetikai eszközök gyártásával foglalkozó cég
új munkatársat keres
Csatlakozz hozzánk

Mérlegképes könyvelő
pozícióba, részmunkaidős állásra!
FELADATOK:
• Teljes körű könyvelési
feladatok ellátása
• Analitikus nyilvántartás
vezetése és egyeztetése
(tárgyi eszköz, vevő, szállító)
• Havi, negyedéves és éves
zárások, bevallások készítése
• Adóbevallások, éves
beszámolók, statisztikák
elkészítése
• Likviditási terv készítése
• Cégen belüli egyeztetés
• Valamennyi üzleti esemény
felügyelete és könyvelése
ELVÁRÁSOK:
• Mérlegképes könyvelői
végzettség
• Több éves releváns számviteli
szakmai tapasztalat
• Alapos IT felhasználói
ismeretek, kiváló Excel-tudás
• Analitikus és komplex
gondolkodásmód
• Jó kommunikációs és
együttműködési készség
• Precíz, önálló munkavégzés
• Hatályos számviteli, adózási

jogszabályok naprakész
ismerete és alkalmazása
• Hatályos számviteli, adózási
jogszabályoknak megfelelő
magyar könyvelői program
felhasználói ismerete
• Német és/vagy angol
tárgyalóképes nyelvtudás
ELŐNY:
• Kereskedelmi és/vagy
üzemgazdálkodási végzettség
• Adóügyi tanulmányok
• Infor LN ismerete

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

AMIT NEKED KÍNÁLUNK:
• Hosszú távú munkalehetőség
egy stabil hátterű,
német anyavállalattal
rendelkező cégnél
• Munkába járás támogatása
• Azonnali munkakezdés
• Versenyképes fizetés
MUNKAVÉGZÉS HELYE:
• Pilisvörösvár
JELENTKEZÉS:
• Fényképes önéletrajzokat a
steckl@ionto.hu e-mail-címre
várjuk!

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

Öntözőrendszerek teljes
kivitelezése, tervezéstől
a megvalósításig.
Öntözőrendszer-karbantartás,
-javítás, -téliesítés.
Teljes körű kertépítés,
gyepszőnyegezés,
fűmagvetés, dísznövények
telepítése.
Ingyenes felmérés
és árajánlat! 10 éve Solymáron
és környékén.
Szőcs Miklós
06-20-374-9442
Referenciák:
facebook.com/szuperkertek/

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
0–24
BONTÁS NÉLKÜL
✔ VÍZVEZETÉK-SZERELÉS
✔ CSATORNAKIÉPÍTÉS
✔ CSŐ- ÉS
CSATORNATÖRÉSJAVÍTÁS

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

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
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Mé g töb b akc iós ajá nla t:

auchan.hu/akciok

Az ajánlat érvényessége: 2022. február 3 - 16.

IDÉN IS AKCIÓS TERMÉKEK
SZÉLES VÁLASZTÉKÁVAL VÁRUNK

1890
ÁFONYA

Ft

2899

Ft

ITALIAN DOG
SZÁRAZ
KUTYAELEDEL

500g,
3780 Ft/kg

10 kg, marha, bárány
290Ft/kg

999

Ft

XXL LA GRANDE
OVÁLIS PIZZA
többféle,
660g, 1514 Ft/kg

1399
VARTA LONGLIFE
LR06 AA CERUZA
VAGY LR03 AAA
MIKRO ELEM
10 db, Ft/cs, 140 Ft/db

MÉG TÖBB AKCIÓ ONLINE
ÚJSÁGUNKBAN!
Mostantól a nyomtatott újság a postaláda helyett
az interneten lesz elérhető!
Keresd az auchan.hu/akciok oldalon, ahol még több
kedvezmény vár!

Ft

