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Solymár önkormányzata támogatást nyert az Országos Bringapark Program 2022 felhívásra beadott pályázaton, aminek köszönhetően kerékpáros pumpapálya épülhet a
PEMÜ Sportcsarnok melletti önkormányzati területen. A 18 995 390 forint értékű támogatás mellé az önkormányzat ugyanekkora önrészt biztosít. A kivitelezés idén tavasszal
valósul majd meg.
A pumpapálya egy olyan, változó méretű hullámelemekből és kanyarokból álló körpálya, amely alkalmas kerékpározásra, rollerezésre, görkorcsolyázásra és gördeszkázásra is.
A képen a pálya látványterve látható.

Áramkimaradások – a gallyazás segíthet
Az elmúlt hónapokban többször előfordult, hogy a
viharos szél miatt akadozott az áramszolgáltatás Solymár területén. Az áramkimaradások egyik oka, hogy
az elektromos vezetékek közelébe nőtt ágak a széllökések során ráesnek vagy ráhajolnak a légvezetékekre
és ezzel meghibásodást, zárlatot okoznak.
A jogszabályok szerint az ingatlantulajdonos feladata gondoskodni arról, hogy az ingatlanjain lévő
növények, fák lombozata és ága ne nyúljon bele az
elektromos vezetékek biztonsági övezetébe.
Az elektromos légvezetékek különböző feszültségszinteken működnek, az egyes feszültségszintekhez eltérő szélességű biztonsági övezet tartozik, amelyet a szélső vezetéktől kell megtartani: kisfeszültségű
(0,4 kV-os) csupasz hálózat esetén 1 métert, középfeszültségű (20-35 kV-os) hálózat esetén külterületen
5 métert, belterületen 2,5 métert, nagyfeszültségű (120 kV-os) hálózat esetén 13 métert.
Amennyiben a növényzet már rálóg a vezetékre, a gallyazást érdemes szakemberre bízni, hogy elkerüljük az esetleges sérüléseket. A gallyazás idejére az áramszolgáltató
feszültségmentesíti a hálózatot, ezért ezt előzetesen be kell jelenteni a szolgáltatónál. Az
Elmű Hálózati Kft. telefonszáma: 06 20/30/70 459-9722.
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 124. § (2) alapján az áramszolgáltató is jogosult a vezetékek biztonsági övezetében lévő növényzetet, annak ágait és
gyökereit eltávolítani, de a kötelezett az ingatlan tulajdonosa. A gallyazást a nemzetgazdasági miniszternek a villamos művek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek
biztonsági övezetéről szóló, 2/2013. (I. 22.) számú NGM rendelete szabályozza.
2022. március
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ELKÉSZÜLT A KÖLTSÉGVETÉS

INTERJÚ DR. SZENTE KÁLMÁN POLGÁRMESTERREL
Február 16-i ülésén Solymár képviselő-testülete elfogadta a 2022. évi költségvetést
és az önkormányzat likviditási tervét. Dr. Szente Kálmán polgármestert
a település gazdasági fejlődéséről, illetve az önkormányzat
költségvetés-tervezéséről és gazdálkodásáról kérdeztük.

ti szabályok miatt valóban nem lehet.
Solymáron egyébként csak a kommunális adó (maximális mértéke 32 216 Ft/
év/ingatlan) és az idegenforgalmi adó
(max. 568 Ft/vendégéjszaka) nincs hatályban, de nem is terveztük a bevezetését.
A költségvetési vita során említette, hog y nem
könnyű a gazdálkodás tervezése, sok a változás. Milyen nehézségek adódnak a költségek
tervezése során?
Nagyon nehéz a beruházások árát megbecsülni, hiszen az építőanyagárak és
a munkadíjak jelentősen növekedtek.
Emellett a gazdaság nagy teljesítménye
miatt kevés a szabad kapacitás, nehéz
kivitelezőt, munkaerőt találni. Ráadásul
ebben az évben nagyon sok beruházás
áll előttünk.
A decemberi közmeghallgatáson kitért arra,
hog y az elmúlt tíz évben folyamatosan emelkedett a Solymáron működő vállalkozások
száma. Ön szerint minek köszönhető ez a
kedvező folyamat, és milyen hatásai vannak a
HIPA (helyi iparűzési adó) bevételre?
Ennek több oka is van. Egyrészről az
iparterületek belakásával – amit régóta
szorgalmazunk – egyre több a vállalkozás. Másrészről a pandémia ellenére
a solymári cégek igen jól teljesítettek.
Harmadrészt rendben megkaptuk az államtól a helyi iparűzési adó kiesésének
teljes kompenzálását. Ma már több mint
1800 cég van Solymáron bejegyezve,
amelyek reményeink szerint az idén is
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sikeresen működnek majd. Az adóbevételeinket a biztonság kedvéért a tavalyi
szintre terveztük, és reméljük, az állami
kompenzáció is megmarad.
A járvány miatt bevezetett rendkívüli jogrend a helyi önkormányzatok gazdálkodását
is nag ymértékben érinti. Okoz-e nehézséget,
hog y a gépjárműadóból származó bevétel elkerült az önkormányzatoktól, illetve hog y továbbra sem lehet a helyi adók szintjét emelni
vag y új adót kivetni?
A gépjárműadó állami beszedése mintegy 40 millió forintos veszteséget okozott, de ezt kompenzálta az említett nagyobb HIPA-bevétel. Adót emelni vagy
új adónemet bevezetni a veszélyhelyze-

Dobrovkáné Dér Borbála alpolgármester az
önkormányzat költségvetésének ismertetésekor említette a költségvetés főösszegét, ami
számottevően magasabb, mint korábban. Hog yan változott ez az összeg, és minek köszönhető a növekedés?
Valóban, az alpolgármester asszony a tőle
megszokott szakszerű elemzéssel ismertette a számokat. Solymár költségvetésének főösszege sok év átlagában általában
2-2,5 milliárd forint körül mozgott. Idén
a béremelkedések – hiszen szinte minden szektorban jelentős béremelés vagy
pótlékemelés volt –, a sok elnyert pályázat és a jelentős pénzmaradvány miatt közel 3,5 milliárd lett a főösszeg.
Solymári Hírmondó

Képez-e tartalékot az önkormányzat előre nem látható működési és beruházási
költségekre?
Természetesen képezünk, ugyanakkor a tartalékkeretek egy részét már
a költségvetés utolsó tárgyalásai idején felhasználtuk, hiszen a költségvetés véglegesítésének pillanataiban
is érkeztek változást okozó hírek,
például a bringapark pályázat sikere,
aminek önrésze azonnal csökkentette a beruházási tartalékot.
A költségvetés kiadási oldaláról is szót
ejtve, melyek az önkormányzat főbb fejlesztési tervei 2022-re?
Ez évi költségvetésünkben hatalmas
mennyiségű beruházás van. Az ös�szes fejlesztés és felújítás bruttó értéke kb. 800 millió forint. Ami már
szinte biztosnak mondható, hogy
közel 8 millió forintos fejlesztés lesz
az óvodákban és a bölcsődében, 152
millió forintos pályázati támogatással készül el az üzemeltetés új telephelye, több mint 50 millió forint
értékben pedig játszóteret építünk
a sportpályánál, közel 65%-os pályázati támogatással. Közbeszerzési
eljárás alatt van a főzőkonyha, és
lassan befejeződik a három gyalogátkelő megépítése (e két utóbbi projekt összesen közel 300 milliós összköltségű és kétharmadrészt pályázati
finanszírozású).
Említettem a sikeres bringapark
projektet, de bírálat alatt van még
a futókör pályázat és a Major utca
újjáépítésének pályázata is. Két vis
maior pályázat is az idén készül el: a
Füves utca és az Orgona utca árokhelyreállítása. Folytatjuk a játszóterek felújítását is. Bár nem fizikai
építés, de ide tartoznak a mérnöki
feladatok, ezért beállítottunk ös�szegeket a tervezési munkákra is. A
következő hetekben készül el a Koppány utca tervdokumentációja, amit
azonnal engedélyeztetésre küldünk
és beadjuk rá a Pest megyei TOP
Plusz programban a pályázatot. Készül a település új rendezési terve,
ennek költségeit is belekalkuláltuk.
Bai Veronika
2022. március

A képviselő-testület
januári, februári ülései
Január 26-án, szerdán tartotta 2022. évi első rendes ülését a solymári képviselőtestület. A fő napirendi pont a 2022. évi költségvetés tárgyalásának első fordulója
volt. Dr. Szente Kálmán polgármester általános tájékoztatást adott a költségvetés
tervezetéről, majd Dobrovkáné Dér Borbála alpolgármester részletesen ismertette
a terveket.
A továbbiakban az ülésen egyebek mellett döntés született a helyközi közösségi buszközlekedésre vonatkozó megállapodásról, és megválasztották az áprilisi
országgyűlési választás és népszavazás szavazatszámláló bizottsági tagjait. A testület úgy határozott, hogy pályázni kíván az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására szóló kiírással a Major utca felújítására. A képviselők
egyhangúlag megszavazták, hogy a Solymár belterület, 3106/8 helyrajzi szám alatt
felvett útnak a Cinege utca megnevezést adják.
A képviselő-testület döntött arról is, hogy az önkormányzat saját halottjának
tekinti Babicsek Bernát színművészt, harmonikaművészt. Ennek keretében támogatja egy fiatal zenészeket támogató alapítvány létrehozását 800 000 forint összeg
biztosításával. A Babicsek Bernát-díjat a Turay Ida Színház alapítja meg, melyet
ezentúl minden évben egy 41 év alatti, tehetséges zenész-színésznek fog odaítélni
az erre a célra megválasztott kuratórium.
A közel kétórás egyeztetést követően a testület február 9-i ülésén folytatta a költségvetési rendelet megalkotását. Az ülésen hosszas eszmecsere folyt a
hutweidei belterületbe vonásokról, és kiderült, hogy támogatást nyert Solymár a
bicilkis pumpapálya építésére. A költségvetési rendelet azonban nem kapta meg a
minősített többséget a végszavazáskor, így február 16-án, rendkívüli ülésen tűzték
újra napirendre és fogadták el a község idei költségvetését, amelynek bevételi és
kiadási főösszege 3,5 milliárd forint.

Pályázati felhívás

Javaslattétel „Solymárért” kitüntetésre
Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a kitüntetések alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 21/2018. (XI. 29.) számú rendelete értelmében „Solymárért” kitüntetést adományoz hazai és külföldi természetes
személyeknek és önszerveződött kulturális közösségeknek, településünk hírnevét
öregbítő, példamutató eredményeik elismeréséül.
2022. március 15-ig várjuk javaslataikat a www.solymar.hu/palyazatok oldalon
található formanyomtatványon. Kérjük, a kitöltés előtt olvassák el figyelmesen a
pályázati kiírást és a jelölés feltételeit!
Solymár Önkormányzata
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Solymár Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének határozatai
1/2022. (I. 26.)
Solymár Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a
2022. január 1. napjától 2022. december
31. napjáig tartó megállapodásokat az Innovációs és Technológiai Minisztériummal aláírja.
2/2022. (I. 26.)
Solymár Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24.
§-ában foglaltak szerint a határozat mellékletében szereplő személyeket szavazatszámláló bizottsági tagnak és póttagnak
választja meg. (1 db melléklet: SZSZB
lista)
3/2022. (I. 26.)
Solymár Nagyközség Önkormányzatának
képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázni kíván az Önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatására szóló
kiírásra a Major utca (hrsz. 1594, 1593/2,
1555/4) felújítására. A szükséges önrészt
22 000 000 Ft összegig vállalja az önkormányzat 2022. évi költségvetése terhére.
4/2022. (I. 26.)
Solymár Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete dr. Szente Kálmán főállású polgármester illetményét az
Mötv. 71. § (4) bekezdése alapján bruttó
1 013 264 forintban, míg a költségtérítését
az Mötv. 71. § (6) bekezdése alapján ennek
az összegnek a 15%-ában állapítja meg.
5/2022. (I. 26.)
Solymár Nagyközség Önkormányzatának
képviselő-testülete néhai Babicsek Bernátot (_személyes adat_) saját halottjának
tekinti, és vállalja egy fiatal zenészeket támogató alapítvány létrehozásához 800 000
forint összegű támogatás biztosítását.
6/2022. (I. 26.)
Solymár Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete az önkormányzati tu6

lajdonú ingatlanok pályázat útján történő
értékesítésére, a megbízási szerződés aláírásától számított 1 évre megbízást ad az
Otthon Centrum Kft. részére az árverésen
kialakult nettó vételár 2,8% + áfa sikerdíj
mellett (a sikerdíjat beépítik a bruttó vételárba). Az önkormányzat fenntartja a
jogot arra, hogy önállóan is értékesítheti
az ingatlanokat. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés
aláírására.
7/2022. (I. 26.)
Solymár Nagyközség Önkormányzatának
képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázni kíván többlettámogatásra, az európai
uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságáról szóló 17/2017. (II. 1.) kormányrendelet értelmében a 3.§ (2) bekezdésben,
illetve a 6/A.§-ban foglaltak alapján. Felhatalmazza a polgármestert a Stratégiai
Fejlesztési Központtal a projektmenedzseri szerződés aláírására.
8/2022. (I. 26.)
Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja
Solymár külterület, 0113/100 hrsz. alatt
felvett, 2263 m2 területű, szántó megnevezésű, önkormányzati tulajdonban lévő
ingatlan értékesítését.
9/2022. (I. 26.)
Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Solymár, 3606/14 hrsz. alatt felvett, 2.2695
ha területmértékű ingatlan telekosztására
vonatkozó eljárás megindítását. Felhatalmazza a polgármestert a telekalakítási
vázrajz megrendelésének elkészíttetésére.
A telekalakítási eljárást követően kialakult
ingatlanok hasznosításáról a későbbiekben
dönt a képviselő-testület.
10/2022. (I. 26.)
Solymár Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete támogatja Solymár,
1012/2 hrsz. alatt felvett, 3518 m2 térmér-

tékű, kivett vízmosásra vonatkozó geodéziai felmérés elvégzését.
11/2022. (I. 26.)
Solymár Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete nem támogatja B. L. és
neje területcserével kapcsolatos kérelmét,
de a további tárgyalás érdekében javasolja
a kérelmezőkkel történő együttes helyszíni
szemlét.
12/2022. (I. 26.)
Solymár Nagyközség Önkormányzatának
képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Solymár belterület, 3106/8 hrsz. alatt felvett
útnak a Cinege utca megnevezést adja.
13/2022. (I. 26.)
Solymár Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy
Solymár Nagyközség polgármesterének
MUSZAK/971-12/2021. sz. határozatával szemben dr. K. J. lakos fellebbezését
elutasítja és Solymár Nagyközség polgármesterének MUSZAK/971-12/2021. határozatát helyben hagyja.
14/2022. (I. 26.)
Solymár Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy
N. H. B. részére a rendeleten túlmenően
részletfizetést nem engedélyez.
15/2022. (I. 26.)
Solymár Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy
Solymár Nagyközség polgármesterének
HAT/888-2/2021. sz. határozata ellen benyújtott Cs. V. M. fellebbezését elutasítja
és Solymár Nagyközség polgármesterének
HAT/888-2/2021. sz. határozatát helyben
hagyja.
16/2022. (II. 9.)
Solymár Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testülete a saját bevételei ös�szegét, valamint az adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a melSolymári Hírmondó

lékelt táblázatban bemutatottak szerint
(1. melléklet) változatlan formában
jóváhagyja.
17/2022. (II. 9.)
Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. Rózsa
Attila ügyvéd mint meghatalmazott képviselő a Solymár, zártkerti
7097/1–7097/25 helyrajzi szám alatti
ingatlanok belterületbe csatolását támogatja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges
nyilatkozatok, kérelmek aláírására, valamint az eljárás lefolytatására.
18/2022. (II. 16.)
Solymár Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy
az előterjesztés mellékletét képező likviditási tervet jóváhagyja.
19/2022. (II. 16.)
Solymár Nagyközség Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázni kíván
az NKA Közművelődés Kollégiuma
Járási, megyei, országos és nemzetközi hatókörű, kulturális értékeket,
hagyományokat bemutató közösségi
események, rendezvények, valamint
szakmai konferenciák megrendezése
című felhívására, a Dr. Jablonkay István Helytörténeti Gyűjtemény alapításának 50. évfordulójára rendezendő
szakmai konferencia megrendezésére.
(Altéma kódszáma: 205107/133) Pályázati önrészként a település 2022. évi
MH költségvetésében K336-os soron
szereplő összegből bruttó 800 000 forintot biztosít.
20/2022. (II. 16.)
Solymár Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt,
hogy pályázni kíván az Önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására szóló kiírásra a Major utca
(hrsz. 1594, 1593/2, 1555/4) felújítására. A szükséges önrészt 21 531 958 forint összegben vállalja az önkormányzat 2022. évi költségvetése terhére.
A rendeletek teljes szövege és a határozatok
mellékletei megtalálhatóak
Solymár hivatalos honlapján:
solymar.hu/hatarozatok-rendeletek

2022. március

Felhívás

Készül Solymár új településrendezési terve
Solymár Nagyközség Képviselő-testülete a magasabb rendű jogszabályok módosulása és törvényi kötelezettség miatt megkezdi a Településszerkezeti Terv (TSZT), a
Szabályozási Terv és a Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) felülvizsgálatát. Az új szabályrendszernek megfelelően teljesen új Településszerkezeti Terv és Településrendezési Terv készül, ez utóbbinak lesz része az új szabályozás és az új építési szabályzat.
A tervezési fázis során több alkalommal adunk majd tájékoztatást a dokumentáció készítésének előrehaladásáról, valamint egyeztető fórumokon is tájékoztatjuk a
lakosságot. A teljes új rendezési terv elkészülése és hatályba lépése 2023 tavaszára/
nyarára várható, hiszen számos államigazgatási és hatósági egyeztetésen kell átesnie.
Kérem a tisztelt lakosságot, az ingatlanok tulajdonosait, hogy tegyék meg javaslataikat, milyen változtatásokat szeretnének az építési, beépítési szabályokban.
Természetesen az új rendezési tervünknek is a magasabb rendű jogszabályok
alapján kell állnia, tehát az Országos Településrendezési Terv (2018. évi CXXXIX.
törvény: Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről), illetve a 419/2021. (VII. 15.) kormányrendelet (a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről) előírásainak megfelelően kell eljárnunk. Ennek megfelelően például
nagytáblás mezőgazdasági területek vagy nem lakó célra szánt kertes mezőgazdasági
övezetek ipari, kereskedelmi vagy lakóövezetté való bevonásáról szó sem lehet.
A javaslatokat az info@solymar.hu elektronikus levélcímre, illetve személyesen
vagy postai úton a polgármesteri hivatalba (2083 Solymár, József Attila u. 1.) várjuk 2022. április 30-ig.
Dr. Szente Kálmán polgármester

Tiszta sváb
A Budapest Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál keretében január 23-án mutatták
be a Cinema City Mammut moziban Sós Ágnes és ifj. Petróczy András Tiszta sváb című
filmjét, mely a magyarországi németség sorsát mutatja be.
Feltáratlan titkok, sérelmek, félelmek. A történelemnek része vagy, mégis, a tankönyvekből és a „fejekből” hiányzik a sorsod. Ugyan miért? – foglalják össze a filmet
az alkotók. – A feltett kérdés arra indít néhány huszonéves fiatalt, hogy nagyszüleik,
dédszüleik múltja után kutakodni kezdjenek. Ahogyan tér- és időutazásuk során az
unokák felderítik a történelem számukra eddig ismeretlen tényeit, egészen pontosan a
magyarországi németség történetét, egyre nyilvánvalóbbá válik számukra az elhallgatás
veszélye: az, hogy a félelem félelmet, a gyűlölet gyűlöletet táplál. A fiatalok személyes
életét fokozatosan átszövi az identitáskereséssel induló, majd a „részükké váló” múlt.
A dokumentumfilm több szálon is kötődik Solymárhoz: az alkotók – Sós Ágnes és
fia, ifj. Petróczy András – solymáriak, valamint megjelenik benne községünk, és solymári lakosok is szerepelnek. „Azért készítettem ezt a filmet, mert ebben az országban
felbecsülhetetlen jelentősége van a magyarországi németségnek – nyilatkozta a rendező
a bemutató után. – A fejekben és a tankönyvekben minderről nagyon kevés az információ, és azt gondolom, hogy ez méltatlan. Úgy érzem, hogy ez a film egy hiánypótló
munka, köztudatba emeli a magyarországi németség történetét, fiatalok számára fogyasztható módon, az érzelmekre hatva, a film modern eszközeivel.”
Sós Ágnes úgy véli, filmje a bátorságról is szól, arról, hogy mára már nagyon idős,
vagy talán már nem is köztünk lévő emberek évtizedeken át bátran viselték a sorsukat.
„Szép dolog volt róluk filmet csinálni” – mondja. A dokumentumfilmet Solymáron
április 22-én tekinthetik meg az érdeklődők a művelődési házban.
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VÁLASZTÁSOK 2022
Véget ért az idei Jégkorszak program
Solymár Nagyközség Önkormányzata és a Solymári Településüzemeltetési Kft. –
a Római Katolikus Plébániával együttműködve – immár 6. alkalommal rendezte
meg a 2015 óta nagy sikerrel működő Jégkorszak programot.
Nyáron a Templom téren a plébánia udvarát az üzemeltetés komoly tereprendezési, csapadékvíz-elvezetési és burkolatépítési projekt keretében hatalmas
közösségi térré alakította, bevezetve a közműveket is. Így ez a terület a jövőben az
egyházi és közösségi rendezvényeknek méltó helyszíne lesz.
A járvány miatti tavalyi kényszerszünet után december elején a kicsik és nagyok újra birtokba vehették a korcsolyapályát. Az idei télen több mint 7000 alkalommal korcsolyáztak. Az üzemeltetés beszámolója szerint a jegybevételek és a
büfé forgalma nagyjából fedezte a költségeket. Nagy előrelépés emellett, hogy a
pálya lelkét adó csővezetékrendszert és a kiszolgáló konténert, valamint a korcsolyákat az idén már nem béreltük, hanem megvásároltuk. Bérelni csak a hűtőgépet
és a WC konténert kellett, no meg kifizetni a béreket, az anyagokat és a mintegy
1 milliós (!) villanyszámlát. A településüzemeltetés szakemberei egész korlát- és
padrendszerbe építették be a fagyasztóelemeket, így a jövőben biztosított a jégpálya gyors és olcsóbb felépítése, illetve üzemeltetése.
Találkozunk újra 2022. november végén, a 7. Jégkorszak programon!
Dr. Szente Kálmán polgármester

Praktikus funkciók
a Solymár
applikációban
Ingyenesen letölthető a település hivatalos
mobiltelefonos applikációja a Google Play
áruházból és az App Store-ból. Az applikációban regisztráció után létrehozhatjuk
a saját profilunkat, és beállíthatjuk, milyen
témákban szeretnénk értesítést kapni a
regisztrálás során megadott e-mail-címre.
Az applikáció tartalma folyamatosan
fejlődik. A Hírek menüben megtalálhatjuk
a legfrissebb híreket, az Események menüpontban az aktuális eseményeket, így
az Apáczai Csere János Művelődési Ház
programjait is. A programokra vissza is
jelezhetünk a szervezőknek az applikáción keresztül, ha kiválasztjuk az Ott leszek
lehetőséget, ezzel a rendezvény bekerül a
saját események közé.
Az Okostérkép funkcióval solymári
vállalkozásokat kereshetünk. Azok a helyi
szolgáltatók, akik még nem szerepelnek az
Okostérképen, de szeretnének megjelenni,
a szolgaltato@solymar.hu e-mail-címen
jelentkezhetnek. Ugyanezen a címen lehet
bejelenteni az esetleges adatváltozásokat.

Így kell fizetni idén a gépjárműadót
2022-ben is a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
(NAV) küldi meg a gépjárműadóval kapcsolatos értesítéseket és határozatokat a
gépjárműadó-fizetésre kötelezetteknek. Az
adó első részletét 2022. március 15-éig, a
másodikat szeptember 15-éig kell befizetni.
Azok, akiknek a tavalyihoz képest változott a gépjárműadójuk, idén is határozatot
kapnak, akiknek viszont változatlan az adó
összege, azokat értesítésben emlékezteti a
NAV a fizetésre.
A gépjárműadó első részletét március
15-ig, a második részletét szeptember 15-ig
kell befizetni. A határidőkre azért érdemes
odafigyelni, mert az adó késedelmes fize8

tésekor már késedelmi pótlék növelheti az
összeget.
A gépjárműadót továbbra is a NAV-hoz
kell befizetni, a 10032000-01079160 számú,
NAV Belföldi gépjárműadó bevételi számlára. Banki átutaláskor az adószámot vagy
az adóazonosító jelet fel kell tüntetni a közlemény rovat elején, ha ez elmarad, akkor a
NAV nem, vagy csak késedelmesen tudja a
befizetett összeget a befizetőhöz kapcsolni.
A pénzforgalmi számla nyitására kötelezettek kizárólag átutalással rendezhetik
a befizetést. Akik nem kötelezettek pénzforgalmi számla nyitására, azok fizethetnek banki átutalással, a papíron küldött

irathoz mellékelt csekken vagy az elektronikus fizetéseket és elszámolásokat biztosító alrendszeren (EFER-en) keresztül
átutalással. Csekket SMS-ben is kérhetünk
a 06/30 344-4304-es telefonszámra küldött
üzenettel. Az SMS-be a „CSEKK” szót,
utána egy szóközt, majd az adóazonosító
jelet kell beírni.
A határozatokat és értesítéseket a NAV
elektronikusan (cégkapura vagy hivatali tárhelyre, KÜNY-tárhelyre) küldi mindenkinek, aki elektronikusan elérhető. A többiek
postán kapják meg a papírokat.
Bővebb információ a NAV honlapján
(https://nav.gov.hu/) olvasható.
Solymári Hírmondó

Áder János, Magyarország köztársasági elnöke 2022. április 3. napjára tűzte ki az országgyűlési képviselők választását, egyúttal ezen a
napon országos népszavazásra is sor kerül. A
szavazás április 3-án reggel 6 órától este 19
óráig tart.
Solymár választópolgárai az országos lista
mellett a Pest megyei 02. OEVK (országgyűlési egyéni választókerület) jelöltjeire, nemzetiségi választópolgárként pedig a nemzetiségi
lista jelöltjeire adhatják le szavazataikat. Az
országgyűlési választással és népszavazással
kapcsolatban a helyi választási irodánál kérhető bővebb tájékoztatás, illetve minden információ a település honlapján (solymar.hu)
a Választás 2022 gyorsmenüben elérhető el.
A Pest megyei 02. OEVK jelöltjei (március 3-i állapot szerint): dr. Bogó Dániel (Megoldás Mozgalom), dr. Szél Bernadett (Egységben Magyarországért), György József (Mi
Hazánk), Jakab Edina (Magyar Kétfarkú Kutya Párt), Kerekes Erzsébet (Normális Élet
Pártja), Menczer Tamás (Fidesz-KDNP).
Névjegyzékbe vétel
A szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárt a Nemzeti Választási Iroda
értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételéről és a szavazás
helyszínéről. Az a választópolgár, aki még
nem kapta meg az értesítőt, keresse a helyi
választási irodát.
A solymári szavazókörök
1. Solymár, Váci Mihály u. 26.
Kék Óvoda
2. Solymár, Templom tér 25.
Művelődési Ház
3. Solymár, Templom tér 26.
Általános Iskola
4. Solymár, Mátyás király u. 19.
Lustige Zwerge Óvoda
5. Solymár, Templom tér 26.
Általános Iskola
6. Solymár, József Attila utca 1.
Solymári Polgármesteri Hivatal
7. Solymár, Templom tér 26.
Általános Iskola
8. Solymár, Váci Mihály u. 26.
Kék Óvoda
Személyes okmányok
Szavazni csak érvényes személyi okmányok
és lakcímkártya birtokában lehet. A szavazatszámláló bizottságok a lejárt igazolvánnyal
(személyi igazolvány, jogosítvány, útlevél stb.)
rendelkező választópolgárokat nem engedhetik szavazni, ezért kérünk mindenkit, hogy
2022. március

még kellő időben ellenőrizze és gondoskodjon személyi okmányai érvényességéről.
Kampány
A kampányidőszak 2022. február 12-én kezdődött, és a szavazás napján, 2022. április
3-án 19 óráig tart. A szavazóhelyiség épületének bejáratától számított 150 méteres
távolságon belül – közterületen – választási
kampánytevékenység a szavazás napján nem
folytatható, és ezen a napon választási gyűlés
nem tartható.
Külképviseleti névjegyzék
A választás napján külföldön tartózkodó
választópolgárok kérhetik felvételüket a külképviseleti névjegyzékbe, mely kérelemnek
2022. március 25-én 16 óráig kell megérkeznie a magyarországi lakóhelye szerinti helyi
választási iroda vezetőjéhez (jegyzőjéhez). A
kérelem benyújtható személyesen, levélben
vagy online a www.valasztas.hu honlapon. A
névjegyzékből való törlést 2022. március 30án 16.00 óráig lehet kérni.
A külföldön élők, illetve a szavazás napján külföldön tartózkodók szavazásával kapcsolatban a Külgazdasági és
Külügyminisztérium honlapján
található teljes körű tájékoztatás
a QR-kód beolvasásával.
Külhoni magyarok
A magyarországi lakcímmel nem rendelkező (külhoni) magyar állampolgár a választási regisztrációs kérelmét 2022. március
9-én 16 óráig tudja benyújtani a Nemzeti
Választási Irodához levélben vagy online a
www.valasztas.hu oldalon. A szavazat leadásához szükséges levélcsomagnak legkésőbb a
szavazás napján 19.00 óráig kell beérkeznie a
Nemzeti Választási Irodához.
Nemzetiségi regisztráció
Az értesítő – valamint a szavazóköri névjegyzék – a választópolgár nemzetiségének megjelölését is tartalmazza, ami azt jelenti, hogy
nemzetiségi választópolgárként pártlista helyett nemzetiségi listára szavazhat. A névjegyzékbe vétel visszavonásig érvényes.
A nemzetiségi névjegyzékbe vételre
2022. március 18-án 16.00 óráig, az abból
való törlésre 2022. április 1-jéig nyújtható be
kérelem személyesen a helyi választási irodához vagy elektronikus azonosítást követően
online (www.valasztas.hu). Levélben is benyújtható kérelem, melynek 2022. március
30-án 16.00 óráig meg kell érkeznie a helyi
választási irodához.

Braille-szavazólap
A fogyatékossággal élő választópolgár a
Braille-írással ellátott szavazósablont 2022.
március 25-ig igényelheti. A kérelmet személyesen vagy levélben a helyi választási
irodánál lehet benyújtani, vagy online a
Nemzeti Választási Iroda internetes oldalán, a www.valasztas.hu oldalon.
Akadálymentes
szavazóhelyiség
A választópolgár akadálymentes szavazóhelyiség iránti kérelmét legkésőbb 2022.
március 30-ig tudja benyújtani személyesen
vagy levélben a helyi választási irodához,
vagy intézheti online (www.valasztas.hu).
Mozgóurna
A választópolgár mozgóurna iránti kérelmét szintén a helyi választási irodához kell
benyújtani, levélben vagy azonosítás nélkül
interneten legkésőbb 2022. március 30-án
16 óráig, személyesen 2022. április 1-jén 16
óráig, vagy ügyfélkapus azonosítással interneten a szavazás napján 12 óráig. A mozgó
urna iránti kérelem a szavazás napján 12
óráig a szavazatszámláló bizottságnál is benyújtható meghatalmazott által.
Átjelentkezés
Aki a bejelentett lakóhelyén nem tud részt
venni a választáson, az átjelentkezhet arra a
településre, ahol aznap tartózkodni fog. A
kérelmet a választópolgár lakcíme szerinti
illetékes helyi választási irodában (személyes ügyintézés esetén a bejelentett tartózkodási hely szerinti helyi választási irodában is), vagy elektronikusan lehet intézni.
A kérelemnek 2022. március 25-én 16 óráig
kell megérkeznie a helyi választási irodához.
Átjelentkezéskor továbbra is a lakóhely szerinti jelöltekre lehet szavazni!
Helyi választási iroda
2083 Solymár, József Attila utca 1.
Solymári Polgármesteri Hivatal épülete
tel.: 06-26-560-600
e-mail: valasztas@solymar.hu
HVI vezetője: Dr. Beregszászi Márk jegyző
Vezetőhelyettes: Perjámosi Krisztina hatósági irodavezető
Határidők
Az országgyűlési választások ügyintézéseivel kapcsolatos határidők a
https://vtr.valasztas.hu/ogy2022 oldal Határidők, határnapok fülén megtekinthetők.
Helyi Választási Iroda
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Ezeken az oldalakon az áprilisi országgyűlési választások Pest megye 2. egyéni választókerületi jelöltjeiről kapnak tájékoztatást.
A jelöltek azonos terjedelemben, azonos feltételek mellett kaptak helyet a bemutatkozásra. Az alábbi három jelölt élt a lehetőséggel.

Dr. Szél Bernadett

György József

Menczer Tamás

Egységben Magyarországért

Mi Hazánk Mozgalom

Fidesz-KDNP

Semmit rólunk nélkülünk!
Tisztelt
Solymáriak!
Másfél évtizede vagyok
budakeszi lakos – a térségben élek a családommal,
itt nevelem gyermekeimet,
és innen indulok munkába
naponta, hogy parlamenti
képviselőként, lokálpatriótaként dolgozzak a térségért, az országért és azokért
az értékekért, amelyekben
hiszek. Nem egy pártot
képviselek helyben, hanem
Önöket ott, ahol a döntések
születnek, mégpedig egy
olyan politikai közösség részeként, amely az embert, a környezetet és az életminőséget helyezi
a középpontba.
Közelről ismerem a régiónk problémáit, és azt látom, ezek elsősorban a közlekedés megoldatlanságából, a túlépítésből és az
önkormányzatok hatáskör- és forráshiányából adódnak. Solymár
csodás település, és tudom, hogy megterheli a napi ingázásból adódó sok feszültség, a gyors népességnövekedés és az infrastruktúra
számos hiányossága. Ezeken szeretnék Önökkel együttműködésben segíteni!
1. A közlekedés fejlesztése mindennek az alapja
A közúti közlekedés terén sok a tennivaló: a temető melletti kereszteződés körforgalmasítása, az utak rendbetétele nem várhat tovább,
hasonlóan az M10 és az M100 autóutak egyidejű megépítéséhez.
A vasútállomás megközelíthetősége alapvető kérdés: itt a parkolóhelyek növelésére és a kerékpáros kapcsolat kiépítésére van
szükség. Komoly igény van helyben kerékpárutak építésére Óbuda és Pesthidegkút felé. Felülről vezérelt fejlesztéspolitika helyett
a helyi érdekek által diktált, az élhetőséget javító fejlesztéseket
támogatom, és mindent meg fogok tenni az ehhez szükséges források biztosításáért.
2. Minél több közszolgáltatást helyben!
A korlátok nélküli beépítések helyett itt az ideje a helyi szolgáltatások bővítésének, helyi igényekhez való hozzáigazításának. A kisiskola újjáépítése tíz éve aktuális, eljött a megvalósítás ideje – fontos
cél, amiért kész vagyok küzdeni! Hasonlóan az óvodai, bölcsődei
férőhelyek bővítéséhez.
3. Az önkormányzat hatásköreinek és forrásainak visszaadása
Igaz ez az elvont építéshatósági jogosítványokra is, de célom a települések pénzügyi ellehetetlenítésének megállítása, a fejlesztési források átlátható pályázati rendszerben való biztosítása és a lakosság
bevonása a helyi döntésekbe.
Zöldpolitikusként számomra a „semmit rólunk nélkülünk” elv
alap – hogy semmi ne történhessen Solymáron a solymáriak tudta
és beleegyezése nélkül. Kész vagyok küzdeni Önökért, valódi és
erős képviseletet biztosítva a település lakosságának.

György József vagyok,
57 éves okleveles közgazdász, a Mi Hazánk Mozgalom országgyűlési képviselőjelöltje Pest megye
2-es válaszókerületében,
így Solymáron is. Sokáig az idegenforgalomban
dolgoztam, jelenleg információtechnikával foglalkozom. Budaörsön lakom
születésemtől fogva, van
egy 9 éves fiam. Édesapám aktív résztvevője
volt a mai Illyés Gimnázium elődjének, a Budaörsi
Gimnázium megalapításának, miután szülőhelyén, Tiszaföldváron '56-ban letartóztatták, és a szolnoki börtönbe zárták, majd az álatala alapított
gimnázium igazgatójaként ellehetetlenítették. Nemcsak Budaörshöz mély a kötődésem, az egész választókerület sok helyét
bejártam már. A kirándulások mellett hobbim az asztrológia és
a természetgyógyászat, naponta jógázom, sportolok. Kedvenc
íróim Hamvas Béla, Hermann Hesse, Tamási Áron, Szepes
Mária és Jókai Mór. Érdekel a tibeti buddhizmus, meditációs gyakorlatra is szert tettem. Angol, német és olasz nyelven
beszélek és dolgozom. Fontosnak tartom a választókörzet fejlesztését (oktatás, kultúra, egészségügy, munkaheyteremtés), a
korrupciót visszaszorítani, a közpénzeket gondosan kezelni,
a leghasznosabb célokra fordítani és a természeti környezet
megóvni, mindezt úgy, hogy a települések korrekt arányban
részesüljenek a támogatásokban, politikai párthoz tartozástól
függetlenül. Célom a főváros melletti agglomerációs övezetnek a belterületeken lévő közlekedési terheltségét csökkenteni:
a további beépítéseket leállítani, az utak minőségét javítani, az
M0-ás körgyűrűt végigvinni, azt a teljes hosszában és a hozzá
vezető utakat ingyenessé tenni, hogy településeink fellélegezhessenek a megnőtt átmenő forgalom terhe alól. A fiatalok számára a sportolás mellett kiemelten fontosnak tartom a valódi
magyar nemzeti múlt oktatását, mielőtt teljesen elnyeli őket az
internet által nyújtott virtuális világ, és elvesztik nemzeti identitástudatukat. Az oktatási intézményeket önkormányzati kézbe helyezném vissza, mert a romló állapotok igazolják, hogy
helytelen volt változtatni ezen. Mindenki figyelmébe ajánlom
a 100 oldalas Virradat programot, melyet a www.mihazank.hu
oldalon érhetnek el. A társadalmi élet és a gazdaság minden
területét érinti, utat mutat, miként virágoztathatjuk fel ismét
hazánkat. Szeretném a politikába már belefásult, attól már
szinte teljesen elfordult embereket is megszólítani, akik az
elmúlt 30 év politikai-gazdasági-erkölcsi ámokfutása miatt
már hitüket vesztették az ország becsületes kormányzásában.
gyorgy.jozsef@mihazank.hu Tel.: 06 30 247 0567

Áprilisban sorsdöntő országgyűlési választás lesz
Magyarországon.
Megtiszteltetés, hogy a FideszKDNP
országgyűlési
képviselőjelöltjeként mutatkozhatok be, kérhetem támogatásukat és bizalmukat.
A budakörnyékiek büszke, egyenes emberek, akik
nem az üres szavakban, hanem az elvégzett munkában
hisznek. Igyekszem támogatni őket és büszke vagyok
rá, hogy közéjük tartozom.
Szerintem a politika a
legjobb értelemben véve az
utcán van, a mindennapokban, a közösségekben. A közösség elmondja, hogyan szeretné az életét berendezni, a politikus feladata
az, hogy ezt segítse.
Az elmúlt időszakban több mint 200 alkalommal találkoztam és
beszélgettem budakörnyéki közösségekkel, 50 db fejlesztési projektet tudtam elindítani vagy segíteni, melyek kézzelfogható eredménnyel zárulnak.
Közösen újítottuk fel a solymári Kökörcsin utcát, és harcoltuk
ki, hogy 300 család részesüljön kárpótlásban, megszüntetve egy
30 éves igazságtalanságot. Mára a solymáriaknak is könnyebb és
kényelmesebb a fővárosba jutás az új, emeletes vonattal, ami már
600 férőhelyes. A Cédrus Táncegyüttest a Kormány 3,5 millió
forinttal támogatta. Örülök, hogy segíthettem őket új népviseleteik beszerzésében. Kérésemre hamarosan a Solymári Önkéntes Tűzoltók is új formaruhában védhetik az itt élők biztonságát.
Az önkormányzattal együtt dolgoztunk azért, hogy a sportpálya
melletti téren egy modern, parkosított játszótér épüljön a kormány 28 millió Ft-os támogatásával. Közös eredményünk, hogy
a kormány 152 millió forinttal támogatja új irodák és szervíztelep
megépítését. A fejlesztés hozzájárul a település rendezettségének
megőrzéséhez megkönnyítve a solymáriak mindennapjait. Szeretnék segíteni abban is, hogy a helyi fiatalok méltó körülmények
között sportolhassanak.
Épül a pátyi autópálya-lehajtó. Van, ahol óvodára, van, ahol iskolára van szükség, vagy a faluszépítőknek van szükségük új eszközökre. Rám számíthatnak!
Az Orbán-kormány az emberekkel összefogva történelmi sikereket ért el 2010 óta. Gondoljunk csak a családi adóvisszatérítésre,
ennek keretében Solymárra 937.173.030 Ft érkezett, a rezsicsökkentésre, az egymillió új munkahelyre, a fiatalok adómentességére,
a 13. havi nyugdíjra, a bevándorlás megállítására és a sikeres oltási
programra. A kormány 488.857.600 Ft adósságot vállalt át Solymár
Önkormányzatától. A tét az elmúlt 12 év eredményeinek megvédése, célunk, hogy a kudarcos múlt, a Gyurcsány Ferenc által vezetett
baloldal ne térhessen vissza. Előre menjünk, ne hátra!
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Óvodavezetői állás
Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete intézményvezetői pályázatot hirdet a Solymári
Óvoda-Bölcsőde vezetésére.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. április 4.
A pályázat feltételei és részletei megtalálhatók
a www.solymar. hu és a www.kozigallas.hu oldalon.

Nem minden műanyag
kerülhet a szelektívbe
Műanyag kerti szék, kistraktor, építési védőcsövek:
ugyan műanyagból készülnek, ám a házhoz menő
szelektív hulladékgyűjtés során ezeket a tárgyakat
nem viszik el, mivel nem újrahasznosíthatók.
Mihez kezdjünk a műanyag szeméttel?
A műanyagok közül csak a műanyag csomagolási hulladékok
gyűjhetők szelektíven, vagyis olyanok, amelyek valamit tartalmaztak. Tehát a flakon, a fólia, a PET-palack belekerülhet a szelektív
gyűjtőbe, a műanyag játékok, kerti bútorok, kábelcsatornák nem.
Minden műanyagon szerepelnie kell egy számnak 1-től 7-ig
egy háromszög közepén. Ezek a számok jelzik, hogy pontosan
milyen műanyagból készült a tárgy. Háromfajta műanyagot nem
lehet újrahasznosítani: a 3 jelzésű PVC-t, a 6 jelzésű polisztirolt és
a 7 jelzésű egyéb műanyagokat. Ezeket nem szabad a szelektíven
gyűjtött műanyag hulladék közé dobni.
Ha bizonytalanok vagyunk, a szelektív hulladékgyűjtést, az
otthoni szétválogatást segíti a Depónia Nonprofit Kft. Mit hova
tegyek? online útmutatója (www.deponia.hu/mit_hova_tegyek).
Azokat a műanyag építési hulladékokat, amelyeket sem a szelektív hulladékgyűjtőbe nem tehetünk, sem a hulladékudvarba
nem adhatunk le, sittlerakóba, hulladéklerakóba vihetjük, ahol térítési díj ellenében veszik át. Solymáron a Terstyánszky Ödön utca
015/3 hrsz. alatt (Solymár és Pilisszentiván között) találunk ilyet.
Évi egy alkalommal igénybe vehetjük a Depónia Kft. lomtalanítás szolgáltatását. Ennek során 3 m3 mennyiségű lomhulladékot
szállít el a szolgáltató, ide kerülhetnek például a műanyag bútorok,
játékok. Építésből, bontásból származó és csomagolási műanyaghulladékot, gumiabroncsot viszont nem visznek el lomtalanításkor. A házhoz menő lomtalanítást a 06-22/407-416-os telefonszámon vagy a pilis@deponia.hu e-mail-címen rendelhetjük meg.
Solymári lakosok igénybe vehetik a Depónia Kft. pilisvörösvári hulladékudvarát is (Pilisvörösvár, Fácán utca 4525/12 hrsz.),
a lakcímkártyájuk és egy, az ingatlanjukra szóló, NHKV Zrt. által kiállított számla vagy szerződés bemutatásával. Fontos tudni,
hogy itt sem minden hulladékot vesznek át. A hulladékudvarban
leadható hulladékok listája a Depónia Kft. honlapján olvasható
(https://www.deponia.hu/lakossagi_hulladekudvar). Ezeket a
hulladékokat a megadott mennyiségig díjmentesen veszik át.
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POFON CSAPNI A NÉZŐT
Az egyik legsikeresebb magyar operatőr, Ragályi Elemér évek óta Solymáron él. Gazdag
pályafutását Oscar-díj, Emmy-díj, Kossuth-díj és számtalan rangos hazai és nemzetközi
elismerés koronázza. Filmekről, egykori és mai filmkészítésről,
solymári kutyás barátságokról beszélgettünk.
volt elmenni egy számomra ismeretlen
országba egy ismeretlen rendezővel. Érdekes alkotói viszony alakult ki köztünk, a
forgatókönyv pedig csak olvasva volt unalmas, mert megvalósítva sikeres és nagyon
szép lett. Volt még egy hatalmas vonzereje: nem volt benne dialóg, az egész film
másfél órája alatt talán ha tizenkét mondat hangzott el, tehát mindent a képekkel
kellett megmutatni. Ennél paradicsomibb
állapotot egy operatőrnek, amikor nem a
duma az, amivel elmesélnek egy történetet, hanem a képek egymásutánja, beszédessége, történetközlő ereje… Nagyon
nagy élmény maradt a mai napig számomra. Az Oscar-jelölésen kívül szép nemzetközi karriert futott be, sok díjat nyert a
világ minden táján.
Az első filmjét 1967-ben, az utolsót 2017-ben
forgatta. Mi változott 50 év alatt?
Hog yan készít az ember Oscar-díjas filmet?
Van ennek receptje?
Nincsen. Nem tudtam volna választ adni,
amikor ez bekövetkezett, és most néhány
évtizeddel később sincs erre recept. Egyáltalán arra nincsen, hogy az ember jó filmet készít-e vagy nem, még akkor sem, ha
egy jó forgatókönyv akad a kezébe, mert
annyi mindenen elcsúszhat a dolog: egy
rossz szereposztáson, egy nem jó rendezői
koncepción. Az, hogy egy film sikerült-e,
tulajdonképpen csak a bemutató után derül ki.
A szóban forgó film A remény útja. Hog yan
tekint vissza erre az alkotásra?
Nagyon szeretem, nemcsak azért, mert
életem legnagyobb sikerét hozta, de azért
is, mert még mindig ugyanolyan érvényes,
mint 31 évvel ezelőtt, amikor az Oscart
nyerte. Az első nagy exodusról szól, ami12

kor megmozdult a harmadik világ, elkezdődött a nagy Európába áramlás, amit ma
migrációnak hívnak. Szomorú látni, hogy
akkor a világ mennyivel toleránsabb volt.
Egyébként még egyszer közel kerültem
az Oscar-díjhoz, nem is olyan régen, 2016ban egy grúz filmmel, a Kukoricaszigettel.
Bekerült az ötös listába, onnan esett ki.
Valóban? Meséljen erről a „majdnem-Oscarról”!
Ennél a filmnél sem volt előre kiszámítható, hogy ilyen közel jut egy ekkora lehetőséghez. Egy grúz rendező csinálta, akinek
ez volt a második játékfilmje, a nevét soha
életemben nem hallottam azelőtt. Ő sem
ismert engem, egy filmemet látva keresett
meg, és kérte, hogy csináljam meg vele ezt
a produkciót. A forgatókönyv olyan elképesztően unalmas volt, hogy majdnem
nem is tudtam elolvasni, de valahogy mégis bizalmat szavaztam neki, mert kihívás

Minden. Az én generációm az analóg világ
volt, aminek mára a digitális világ foglalta el a helyét. Az én filmes anyanyelvem a
celluloid volt, akkor teljesedtem ki igazán,
amikor filmre dolgoztam. Ma már a legegyszerűbb filmek is agyon vannak tömve
technikával, az én kedvencem pedig a kézi
kamera volt, az egyszerűsége a filmezésnek, amikor kevés a lámpa, kevés a technika, mindent nekem meg a rendezőnek,
ott a helyszínen kellett megoldani. Ebben
voltunk nagyon jók, mindenféle technikai
segítség nélkül oldottunk meg olyan dolgokat, amit ma hatvan ember hoz össze.
Azzal, hogy kék és zöld háttérrel dolgoznak, tehát az operatőr csak az előteret, a
színészt veszi fel, és utómunkában mások
készítik el, ami mögötte történik, megoszlik a képért való felelősség is. Én szeretek
egy személyben felelős lenni azért, ami a
néző elé kerül.
Solymári Hírmondó

Eg y film készítésénél mi múlik az operatőrön?

Melyik a kedvenc filmje?

Tulajdonképpen a világítás az, ami egyénít
és személyessé tesz egy operatőrt. Ahogy
egy írónál a szavak egymás után fűzése, a
stílus a meghatározó, úgy egy operatőrnél
a sajátos kompozíció, de talán még inkább
a világítás stílusa, amit használ. Abban
biztos vagyok, hogy most kevesebb figyelmet fordítanak a világításra, a kamerák
nagy fényérzékenysége, a természetes fény
használata miatt néha alig lehet megkülönböztetni a profit az amatőrtől. Így sajnos
elvész a fénnyel írás személyessége, és ezzel együtt a történetformáló dramaturgiai
szerepe is.

Ez nehéz kérdés, mert jócskán száz fölött
van a filmeim száma, és nagyon hajlamos
vagyok arra, hogy amit a közelmúltban
láttam, azt szeressem a legjobban. De
vannak ikonikus filmek, mint például a
Régi idők focija, amit sokszor, sok televíziós
csatornán láthattak az emberek. Valahogy
minden generáció elé odakerül egyszer,
fölfedezik magunknak, és valamiféle örömet találnak a nézésében. A másik film,
ami igen nagy népszerűségnek örvend még
most is, a Dögkeselyű Cserhalmi György
főszereplésével. Ez az volt az első igazi
magyar krimi, parádés alakítások vannak
benne, és nagyon jó történet. Zolnay Pállal pedig csináltam egy olyan filmet, ami
meseszerűen örök, és mindig aktuális, ez a
Fotográfia. Nagyon tudom ajánlani mindenkinek, mert ameddig az emberek megrázó,
szép történetekre kíváncsiak, addig ez a
film is élni fog.
Van egy nagy ikonom, Stanley
Kubrick. Imádom a filmjeit, a világ mindenkori legnagyobb filmrendezői közé
sorolom. Egyszer nagyon közel kerültem
ahhoz, hogy filmet csinálhassak vele, ami
korona lehetett volna a több évtizedes
munkámon, de nem történt meg. Az is
rettenetesen boldoggá tesz, hogy ismerhettem őt, beszélhettem vele, hogy kicserélhettük egymással a gondolatainkat
filmezésről és az operatőri munkáról.
Gondolatban leforgattunk egy filmet.
Nagyon szép szellemi játék volt, őrzöm
magamban ezeket az emlékeket. Nekem
az ő filmjei jelentik a klasszikusan elkészített filmeknek a csúcsát.

Munkája során fontos szempont volt a film
mondanivalója? Vag y minden film feladat volt,
amit el kellett végezni?
Számomra a filmkészítés mindig egyfajta
társadalmi felelősséget is jelentett, és azokat a filmeket szerettem már a pályám kezdetén is, amelyek olyan társadalmi jelenségekről szóltak, amelyek megoldásához, a
nézők felé való bemutatásához a film volt
a legalkalmasabb eszköz. A mai filmek legtöbbje zsánerfilm. Vannak kivételek, de én
most a tendenciáról beszélek. Manapság
kevés olyan film készül, aminek szívesen
lennék az operatőre.
Gondolom, nem érdekli a közönséget,
de sajnos az alkotóknak sincs meg az ambíciójuk, hogy olyan dolgokról beszéljenek, amelyek egy film segítségével „pofon
csaphatják” a nézőket és szembesíthetik
azzal, amiről nem tudtak, ami felháborítja
őket, ami sarkallja őket arra, hogy valamit
tegyenek a jelenség ellen, amit a film éppen ábrázol. Kevés ilyen film van, pedig
nem is kellene a máról szólnia, lehet ez
történelmi film is. Tulajdonképpen abban
a számomra mágikus pillanatban hagytam
abba a filmezést, mikor sikerült egy nagyon fontos dologról szóló filmet csinálnom utolsó filmként.
Mi volt az?
Ez volt az 1945. Ez egy olyan eseményről
szól, ami a történelem közelmúltja iránt
érdeklődők számára is nóvum lehet. Úgy
éreztem, ezzel a filmmel a tudásom es�szenciáját adtam, nagyon jól összefoglalta
mindazt, amit tudok a fotográfiáról, a filmezésről, és amikor az utolsó csapó elcsattant, akkor azt mondtam én is, hogy vége.
2022. március

Híresnek tartja magát? Mit tapasztal, ismerik
a nevét?
Régen sokan ismerték a nevemet. Ha itt
Solymáron bemegyek a boltba, és netán
valaki felkapja a fejét és azt mondja: Ragályi úr, ön az operatőr, az biztos, hogy
az én korosztályom, tehát idős ember. A
munkámnak és a magyar filmnek a hetvenes évektől kezdve az ezredfordulóig
komoly rangja volt, és minden ellenkező
híresztelés dacára volt egy széles, magyar
filmet szerető réteg, akik számontartották
azt is, hogy ki fényképezte, rendezte a filmeket. Szóval azt mondanám, hogy ismert
voltam, de ma már csodaszámba megy, ha
valaki fölismeri a nevemet.

Mióta él Solymáron? Milyennek látja a helyi
közösséget, mit vár tőle?
Hatodik éve, hogy elkészült a házunk, 7677 évesen vágtam bele az építésébe. Soha
életemben nem volt olyan lakhelyem, ahonnan hegyeket látok, ezért nagyon szeretem
ezt a helyet, az erdőszéli házat. Egész életemben kerestem az olyan a településeket,
mint a szülőhelyem, Rákosliget, ami egy
emberszabású hely volt. Sok helyen laktam,
de mindig ott éreztem jól magam, ahol ezt
az emberléptékű közeget megtaláltam, ahol
az emberek még köszönnek egymásnak,
ha szembe találkoznak. Ez volt vonzó számomra Solymárban is.
Bár egy kicsit alábecsültem a méretét,
ez sokkal nagyobb település, mint eleinte gondoltam. Azt is tudomásul kellett
vennem, hogy én itt gyüttment vagyok.
Szerintem lehetne emelni a toleranciaküszöbön az újakkal szemben, de ezt nem
veszem a szívemre, és úgy beszélek a
gyüttmentségemről, hogy idézőjelbe teszem. Nem győzöm hangsúlyozni, nagyon
szeretünk itt lakni.
A Covid egy rettenetes, lassan két éve
tartó bezártságot hozott az életünkbe, de
ez a bezártság szülte azt a gondolatot,
hogy legyen egy kutyánk, egy tüneményes
golden retriever. Ennek köszönhetően
rengeteg kutyás barátságom szövődött.
Ha egymással jövünk szembe, a kutyák
megugatják egymást, az emberek meg beszélnek egymáshoz, és ez nekem rettenetesen imponál, mert nagyon szeretek közösséghez tartozni.
Megtalálta Solymáron ezt a közösséget?
Igen, megtaláltam itt azokat az embereket,
akikkel jó közösséget alkotni. Nagyon barátkozó ember vagyok, tehát nem rajtam
múlik, kivel leszek jóban, kivel nem. Valószínűleg megbölcsültem erre az életkorra,
nem szítok haragot magam körül, mert az
rossz az én közérzetemnek is.
És mi a bölcs életcélja? Mit szeretne még elérni
az életben?
Befejezni a novelláskötetemet, még sok
évig jó egészségben sétálgatni a kerekhegyi erdőben a párommal, Judittal és Berti
(Bertalan) kutyánkkal. Nagyon szeretném,
ha életem hátralévő részében a gyermekeimet is boldognak és elégedettnek látnám.
Mester-Kovács Erzsébet
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A SVÁBHÁZ IDEI TERVEI

AZ ALAPOKTÓL ÚJRAKEZDENI

2021 elején a Svábház is online térbe kényszerült, mégis tartalmas esztendő volt a tavalyi.
Hartmann Hellebrandt Hilda segítségével összefoglaltuk a múlt év eseményeit
és az intézmény idei terveit.
Húsvétkor még zárva volt az intézmény
– kezdi a beszámolót a Svábház munkatársa. Ezért a húsvéti sváb hagyományokról a
PilisTV-vel és a Helytörténeti Gyűjtemén�nyel közösen forgattak kisfilmet.
Májusban nyitott a ház, onnan kezdve
szeptemberig szinte minden hétvégén voltak programok: esküvőket, keresztelőket,
osztálytalálkozókat, múzeumpedagógiai foglalkozásokat tartottak. A nyári nemzetiségi
táborban tematikus napokat szerveztek. A
klubélet is beindult: kéthetente találkoznak a
Solymári Sütőklub tagjai, folytatódott és jelenleg is működik a Tere-fere klub. Az intézmény aktívan segítette és segíti a község civil
egyesületeit, a harmincéves Heimatverein
Falukör itt rendezte meg jubileumi ülését, a

Csodatücsök Alapítvány pedig rendszeresen
itt tartja az összejöveteleit.
2021-ben folytatódott a Mesterségem
címere című sorozat, amelyben Hartmann
Hellebrandt Hilda solymári mesteremberekkel beszélget. A rendezvények felvételei
megtekinthetők a YouTube-on, illetve meghallgathatók a Rádió Solymár honlapján. Tavaly rögzítették a Solymári történetek című sorozatot is, melyben Hartmann Hellebrandt
Hilda régi anekdotákat osztott meg, ez a
sorozat szintén visszahallgatható a rádió
műsorában.
A búcsúi programok nagyon sikeresnek
bizonyultak – emlékszik vissza Hartmann
Hilda. A múzeummal és a templom munkatársaival közösen interaktív sétát szerveztek,

emellett természetesen sor került a hagyományos bolhapiacra és sütivásárra is. A búcsú idején jelent meg a Motz és Samu a Svábházban című ismeretterjesztő album Milbich
Tamás és a Svábház közös szerkesztésében.
Ami az idei terveket illeti, 2022-ben újra
kisfilmmel készülnek húsvétra, április 30-án
pedig a Csodatücsök Alapítvány vendégeli
meg a résztvevőket a Tavaszköszöntő ünnepségen. Egy új klub is elindult: a horgolóklub.
A Solymári történetekből fotókkal illusztrált
novelláskötet készül, melynek bemutatója
április 23-án lesz a Svábházban.
A tervek között szerepel, hogy a
Bauernhaus és a helytörténeti gyűjtemény
közösen vesz részt a budapesti Múzeumok
majálisán, valamint a Múzeumok éjszakájára is készülnek programmal. Már most több
iskola jelezte, hogy szeretnének nyári tábort
szervezni, illetve tematikus napokat tartani a
Svábházban a nemzetiségi táborok keretében.
Az intézmény idén újra bekapcsolódik a
Solymári Búcsú programjaiba, az interaktív
séta témaköre bővülni fog: régi pincéket, hagyományos lakóházakat látogathatnak majd
meg az érdeklődők.
Idén is, mint ahogy eddig, a Svábház
legfőbb célja a közösség egyben tartása.
Hartmann Hellebrandt Hilda és segítői fáradhatatlanul dolgoznak azon, hogy ez a cél
teljesülhessen.
SH

Másfél év kényszerpihenő után kell újra felépítenie magát a Cédrus Táncegyüttesnek.
Erről az építkezésről kérdeztük Lőrincz Beáta műveszeti vezetőt
és Michaletzky Anna művészeti munkatársat.
Rég nem kaptunk hírt rólatok. Hog yan telt az
elmúlt két évetek?
A Cédrus Táncegyüttes 2019-ben töltötte
be 20. életévét. 2020 márciusában ünnepeltünk volna egy nagyszabású gálaműsor keretében a Hagyományok Házában
150 szereplő részvételével. Az előadás
időpontja előtt három nappal kitört a járvány, és minden eseményt törölni kellett.
Minket különösen rosszul érintett, hogy
az iskolai táncoktatás és a sportegyesületek
működhettek, de a hozzánk hasonló csoportok nem. Bezárt a művelődési ház is,
amely otthont ad a Cédrus csoportjainak.
Egy darabig kísérleteztünk az online táncórákkal, de hamar kiderült, hogy ez csak
személyesen tud működni. Így hát másfél
éves kényszerpihenőre ítéltettünk, és minden bevételünk megszűnt.
Volt-e olyan elhatározás, ami ennek köszönhetően fogalmazódott meg bennetek?
Megszűnt egy hosszú ideje jól működő
gyakorlat, hogy a táncosoknak hetente
kétszer próbára kell jönniük. A szülők inkább beíratták őket sportegyesületekbe,
főleg a kamaszokat, hiszen nekik létkérdés
a mozgás. Tudtuk, hogy újra kell kezdenünk mindent. Éppen ezért merült fel az
ötlet, hogy most csatlakozhatnak hozzánk
azok, akik eddig nem tudtak bekapcsolódni a Cédrus munkájába.
Most hog yan tovább?
Jelenleg az újonnan jöttekkel együtt alapozunk, frissítjük a korábban tanult táncokat.
Szeretnénk újraépíteni utánpótláscsoportjainkat is, hiszen három korosztályban
működött gyermekcsoportunk. Az idősebb generációnak elindult a „Tata-tánc”,
ahol 40–99 éves kor között várjuk a táncolni vágyókat, elsősorban párokat. Gazdasági értelemben is újra kell építenünk a
Cédrus Alapítvány forrásait. Mindig nagy
gondot fordítottunk az öltözeteink hite-
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lességére, ez nagyon költséges dolog. Pályázatokon elnyert támogatásokból mára
már több millió forint értékű ruhatárral
rendelkezünk, de ezt folyamatosan bővíteni kell. A magyar kormány támogatásával
új csizmák készülhetnek, és a férfiviseletek
megújításán is dolgozunk. Újra elindult
a táncház, melyet a Csoóri Programnak
köszönhetően minden hónapban egy alkalommal, zenekar közreműködésével tartunk a művelődési házban, Táncház, ahogy
régen volt címmel. Tánc- és énektanítás,
kézműveskedés, hajfonás és zsíros kenyér
várja a betérőket, kiváló családi program.
Milyen eg yéb programjaitokat ajánlanátok?
Május 7-én a táncház napja alkalmából a művelődési házzal karöltve egy
táncháztalálkozót szervezünk Buda környéki néptáncegyüttesek részvételével.
Május végén, június elején lesz a hagyományos évadzáró gálaműsorunk. Június
elején a Duna Karnevál programjain is
találkozhatnak velünk, őszre pedig újabb
műsortervekkel készülünk. Idén újra lesz
táborunk is a festői szépségű Őrségben,
augusztus 8–14-ig a gyerekeknek, augusztus 15–21-ig a felnőtteknek.

Programjainkról, csoportjainkról tájékozódhatnak Facebook-oldalunkon (Cédrus Táncegyüttes/facebook.com), illetve
érdeklődhetnek a csatlakozás lehetőségéről a 30/498-0882-es vagy a 30/363-5869es telefonszámon.
És hogy miért érdemes
csatlakozni?
A néptánc megmozgat és edzésben
tart, növeli az állóképességet, fejleszti a ritmusérzéket és a memóriát.
Tartást ad és fegyelemre tanít, növeli
az önbizalmat, közösséget teremt,
barátságokat, kapcsolatokat alakít.
Stresszoldó, lélekápoló és agyserkentő hatású, figyelmessé, empatikussá tesz. Mindezek mellett értékrendet kínál, kulturális műveltséget
ad és örökséget hordoz.
Mindenkit várunk, aki szeretne egy jó
közösség tagja lenni, mert – és erre tanított a járvány időszaka is – jó közösség
nélkül lehet élni, de nem érdemes!
Hírmondó
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LEENDŐ ELSŐSÖKNEK

Baba-mama klub a református
egyházközösségben

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. Bemutatkoznak a tanító nénik.

Strbik Anna
Tanítói diplomámat a Pázmány Péter Katolikus
Egyetem Vitéz János Karán, szlovák nemzetiségi
tanító szakon szereztem 2009-ben. Az idei tanévben
a harmadik osztályomat kezdem meg osztályfőnökként, az iskolában pedig 13 éve dolgozom – ez idő
alatt az összes alsó tagozatos tantárgyat módomban
állt tanítani. Az évek során több képzésen vettem
részt, valamint megírtam a portfóliómat is.
Az osztályon belüli, érzelmileg biztonságos légkör megteremtésével igyekszem segíteni az óvodából iskolába történő zökkenőmentes átlépést.
Az oktatás mellett a szeretetteljes nevelést is szem

előtt tartom, törekszem a gyerekekben is elmélyíteni
egymás elfogadását, megértését. Tanóráimat oldott
hangulat jellemzi, ahol a tanulók elmondhatják meglátásaikat, tévedhetnek, segíthetnek egymásnak. Sok
pozitív megerősítéssel és bátorítással támogatom
őket, számomra lényeges, hogy a gyerekek szeressék
a tanulást. A tananyagot mesékkel, mondókákkal, játékokkal színesítem, így a szép, helyes beszéd mellett
a gyermekek memóriája is fejlődik. A szülőkkel való
együttműködést kiemelkedően fontosnak tartom,
hiszen egy a célunk: a gyermek fejlődése, boldog
gyermekkora, eredményes tanulmányi munkája.

Rozványi Dávidné Erika
Családommal harminc éve élek Solymáron, azóta
foglalkozom kisiskolások tanításával.
Egy óvodás gyermeknek hatalmas lépés az iskolakezdés, ezért fontosnak tartom, hogy az iskola
életébe fokozatosan, elsőben sok játékkal vezessük
be a tanulókat. Az olvasás-írást a Meixner-féle módszerrel tanítom és a Zenezörej program meséivel
színesítem. Külön figyelmet fordítok arra, hogy a
tanulási zavarral küzdő gyerekeknek hatékonyan
tudjak segíteni, ezért elvégeztem egy diszlexia és egy
diszkalkulia prevenciós tanfolyamot. Tehetséggondozással is foglalkozom, tanulóim évek óta szépen
szerepelnek tanulmányi versenyeken. Célom, hogy a

diákjaim szeretetteljes és jó hangulatú közegben tanulhassanak, nagy hangsúlyt fektetek a pozitív megerősítésre. Páros munkán, csoportmunkán keresztül
tanítom meg őket egymás értékeinek megbecsülésére, elfogadására.
Földesi Gabriella kolleganőmmel tantárgyfelosztásban tanítjuk a gyerekeket. Gabriella a matematikát és testnevelést, míg én a magyart, környezet
ismeretet és készségtárgyakat okítom, és mindketten
napközizünk. Így hatékonyan összpontosítunk saját
tantárgyainkra, ugyanakkor mivel mindketten részt
veszünk a délutáni foglalkozásokon, a gyermekek
személyiségéről is árnyaltabb képet kapunk.

Metzger-Potornai Andrea

Fotók: Niedermüller Orsolya
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2010 óta dolgozom a solymári iskolában. 2014-től
német nemzetiségi osztálytanítóként tanítom a gyerekeket.
Hogy zökkenőmentes legyen az óvoda és az iskola közötti átmenet, elfogadó, biztonságos, szeretettel
teli légkört teremtek az osztályomban. Úgy gondolom, hogy a jó osztályközösségnek is meghatározó
szerepe van, ezért szívesen szervezek kirándulásokat,
múzeum- vagy színházlátogatásokat, a tanítás során
is alkalmazok együttműködésre ösztönző munkaformákat. Az óráimon játékos módszerekkel tanítok,
amelynek szintén közösségfejlesztő hatása van.
A német nyelvórákon első osztályban rengeteg
mondókát és verset tanítok meg a gyerekeknek, ame-

lyek megalapozzák a szókincsüket. Figyelembe veszem az életkori sajátosságokat, játékosan tanulunk.
Fontos számomra a nemzetiségi kultúra szeretete és
átadása, diákjaimat arra ösztönzöm, hogy beszéljenek németül, szeressék a nemzetiségi táncot, illetve
a község jeles eseményein is szívesen szerepeljenek.
A kisgyermekek számára a legnagyobb elismerés
a dicséret, ezért sok pozitív megerősítéssel motiválom őket.
Fontosnak tartom a viselkedési szabályok közös
lefektetését, betartatását, a következetességet. A
szülőkkel szeretnék bizalmi kapcsolatot kialakítani,
hiszen a támogató szülői háttér is meghatározza a
nevelés-oktatás eredményességét.
Solymári Hírmondó

Az elmúlt másfél év
a nagy változások és
a megújulás időszaka volt a solymári reformátusok életében.
Dani Eszter lelkésznő
Isten segedelmével felfrissülést és lendületet
hozott a közösségbe
és megmutatta, hogy a
közösségnek mekkora
összetartó ereje van.
A világjárvány nem
csak egyénileg hozott
sok megpróbáltatást,
hanem a kis közösségeket is megnyirbálta. Elválasztotta az
embereket, köztük a kisgyermekes anyukákat is a nagyszülőktől,
szülőtársaktól. Egy gyermek érkezése kihívás elé állítja az éppen
alakulóban levő családot, ha még hozzáadódik a pandémia is, hatványozottan nehéz helyzetbe kerül a család.
A Solymári Református Egyházközösségnél már régóta tervben
volt egy baba-mama klub, ami 2021 őszén végre megnyitotta kapuit és várja a szülők jelentkezését kisebb-nagyobb gyerekkel. A
klub különlegessége, hogy amíg a szülők az egyik teremben egy
kávé mellett különböző témákról beszélgetnek, addig egy másik
teremben a „nagyszülők” vigyáznak a kisgyerekekre. Ezek a pótnagyszülők általában az egyházközösség lelkes tagjai közül való
mamák és papák.
Minden alkalomnak megvan a maga témája, meghallgatunk
egy bibliai Igét, és az ahhoz fűződő gondolatainkat, érzéseinket
megosztjuk egymással. Mindig egy „jódolog-körrel” kezdünk, ez
segít felidézni és megnevezni azokat a jó dolgokat, apró történéseket, melyekért hálásak lehetünk. Érdekes megfigyelni, hogy
nem is olyan könnyű elcsendesedni, befelé figyelni és megtalálni
a jót a mindennapokban. Ám ha megtaláljuk, igazi hála járja át a
szívünket.
A témák, melyeket érintettünk eddig, és folyamatosan fel-felbukkannak: nagyszülők szerepe, generációs szakadékok, digitális
szülőség nehézségei, testvér érkezése a családba, határszabás, türelem, ráhangolódás az ünnepekre. A kialakulóban lévő közösség
olyannyira támogató, hogy klubon kívül is tartják egymással a kapcsolatot. A klub nyitott, befogadó, felekezettől függetlenül várunk
minden édesanyát!
A találkozók kéthetente keddenként, 9 órától kezdődnek. A
következő alkalom időpontja március 22., helyszíne a református
parókia. Ennek a találkozónak meghívottja is lesz: dr. Rochlitz
Zsuzsa máriaremetei családterapeuta és lelki vezető, akivel a belső
gyermekről fogunk beszélgetni. Áldás, Békesség!
Jacsó Ágota
a református baba-mama klub koordinátora
2022. március

Házasság hete Solymáron (is)
A Házasság hetét idén február 13–20. között rendezték meg
országszerte. A rendezvényekbe a Római Katolikus Egyházközség szervezésében Solymár is bekapcsolódott. De mi is az
a Házasság hete?
Közel két évtizede Angliából indult el az a kezdeményezés,
amely Valentin-nap környékén minden évben egy hétig a házasság és a család fontosságára kívánja irányítani a figyelmet. A
Házasság hetét – amelyhez hazai és nemzetközi szinten is számos ismert közéleti személyiség csatlakozott, kifejezve elköteleződését a házasság, a család ügye iránt – mára négy kontinens
huszonegy országában ünneplik. Hazánkban az országos eseménysorozatot 2008 óta rendezik meg a keresztény egyházak
és civil szervezetek széles körű összefogásával, számtalan nagyváros, település, közösség részvételével. A Házasság hete szervezőbizottsága által koordinált központi programok fővédnöke
2013 óta Herczegh Anita, a köztársasági elnök felesége.
A solymári rendezvény február 12-én kezdődött a házaspárok zarándoktúrájával, amelynek során a falu belső területén,
a szakrális helyszínek érintésével 6 kilométeres távot kellett
teljesíteniük a jelentkező pároknak. A séta alatt eddigi közös
életük eseményeinek megbeszélése, illetve jövőbeni elképzeléseik megvitatása volt a feladat. A túra végén a katolikus templomban adtak hálát Istennek az együtt megélt évekért, majd a
szervezők a plébánián meleg teával és forralt borral várták a
túrázókat. Egy kedves ajándékot is átadtak a résztvevőknek,
a Family magazin februári különszámát és a forró italok fogyasztásához 1-1 bögrét, amelyet a Házasság hetének ez évi
szlogenje díszített.
A nyitó szentmise február 13-án 10.30-kor kezdődött. A hét
további napjain az esti szentmiséken is a házasság és a család
témájáról szóltak a szentbeszédek, majd a misét követően a különböző közösségek vezettek rövid imaórát a házaspárokért.
A Házasság hetének záró, ünnepi szentmiséjére február 20-án
került sor.
Szemere János plébános

Solymári sváb közmondások
Saoszt, wí te ķeöláse / kouwácse Heölige. – Schaust,
wie der kalascher / kowatscher Heilige. – Nézel, mint a
budakalászi / nagykovácsi szent.
Anyám is szokta mondani, ha kérdezett valamit, én
meg bután, értetlenül néztem, felelet helyett. Szinte minden település határában álltak, állnak képoszlopok, amelyekre egy-egy szentet festettek az akkori „naiv” festők.
Az arc általában nem volt életszerű, sőt. Valószínűleg
Nagykovácsi határában állhatott, de Budakalász határában ma is áll egy naiv festő által festett, szentet ábrázoló
képoszlop. (A mondás Solymáron is keletkezhetett.)
Enczmann László
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Dr. Dorozsmai
Szonja
fogorvos,
fogszabályzó
szakorvos

HÓDOK KÖLTÖZTEK SOLYMÁRRA
Egy hódcsalád költözött az Aranyhegyi-patakhoz, és ott egy vízlépcsőrendszer kialakításába
fogott. Örüljünk neki vagy védekezzünk ellene? A hódok várható sorsának jártunk utána.

Tavaly decemberben a patak mentén húzódó termőföldek művelője elöntési kárról
tett bejelentést a polgármesteri hivatalnál.
A Településüzemeltés januárban ellenőrizte a területet, akkor figyeltek fel az épülő
hódgátra. A hivatal értesítette a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályát, és egy helyszíni bejárás
megtartását kezdeményezték a DINPI
szakembereivel közösen. Erre január 26-án
került sor, az eseményen a polgármesteri
hivatal képviseletében dr. Szente Kálmán
polgármester és Beregszászi Márk jegyző, a Településüzemeltetés részéről pedig
Feldhoffer József ügyvezető vett részt.
A bejárás során az érintett, körülbelül 50-100 méter hosszú szakaszon két
keresztgátat találtunk – számolt be a tapasztaltakról a polgármester. – A hódok
ugyanis úgy védik a ragadozóktól az üreg
bejáratát, hogy vízzel árasztják el. Itt még
nem építették meg a teljes gátat, de szemmel láthatóan ez a céljuk.
A gátépítés aggodalomra adhat okot,
mert az ezzel járó vízszintemelkedés egy
villámzápor esetén elöntéssel veszélyeztetheti a part menti termőföldeket. A hódok
tevékenysége esetenként további kellemetlenséget okozhat, könnyen elmocsarasítják
ugyanis a környezetüket, fákat rágnak meg
és döntenek ki. Ám a hód védett állat, és bár
mostanra – természetes ellenség híján – jócskán elszaporodott, ritkítását vagy kilövését
szigorú szabályok korlátozzák.
Nézzük meg egy kicsit közelebbről,
kik is az új solymári lakók. Az eurázsiai
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hód (Castor fiber) az emlősök osztályába,
azon belül a rágcsálók rendjébe tartozik.
Egy kifejlett hód testhossza 75-100 cm,
a farokhossza a 30-35 centimétert, testtömege a 25-35 kilogrammot is elérheti. A
fajt hazánkban 1988-ban nyilvánították védetté, visszatelepítése a ’90-es évek elejétől
kezdődött. Jelenlegi elterjedése egyrészt
a visszatelepített egyedeknek, másrészt a
Duna, Mura, Rába mentén történt természetes visszatelepüléseknek köszönhető. A
hazai állomány legnagyobb része a Szigetközben él, de megtalálható Győr-MosonSopron megyében, Komárom-Esztergom
megyében, a Zemplénben, Szabolcsban,
Zalában és most már Pest megyében is.
A hódok kedvelik a vízközeli, erdős,
meredek falú, legalább két méter magas,
kötött talajú partszakaszokat. Szeretik, ha
a víz lassú folyású, a növényzetet pedig
főként puhafák és cserjék alkotják. Egyes
helyeken vizesárkokban, halastavakban is
megtelepedhetnek, sokszor még az ember
közelségét is elviselik. Az eurázsiai hódok
nagy része partfalba vájt üregekben lakik,
melyek bejárata biztonsági okokból a víz
alatt van, padlószintje a vízszint fölött.
Ha nem elég magas a vízszint, a hód gátat
épít. Várépítésre általában akkor kerül sor,
amikor a partoldal lejtése túl kicsi, vagy
a vízszint megemelkedik. A hódvárak fa-

ágakból és gallyakból állnak, egy-két méter
magasak lehetnek.
A hódok építőtevékenységük során átalakítják környezetüket, és ennek számos
hasznos oldala is van: mozaikossá varázsolják élőhelyüket, részt vesznek nem őshonos fafajok (például a nemes nyár) vis�szaszorításában. Tavacskák létrehozásával
kétéltűek, hüllők, madarak, hátrahagyott
váraikkal a vidra, a róka és a borz számára
biztosítanak kedvezőbb körülményeket.
(Forrás: termeszetvedelem.hu)
A szakemberek szerint ez a család
– melynek lakhelye most körülbelül a
Solymár I-es (Rozália) téglagyárral egy
vonalban van – a Dunán jött fel idáig. Ez
azért is figyelemreméltó, mert a Dunának
azon szakasza, ahol az Aranyhegyi-patak a
folyóba torkollik, ki van betonozva, azaz
nem tűnik természetközeli élőhelynek a
hódok számára.
Hogy mi lesz a védett hódcsalád és az
épülőben lévő gát sorsa? Ez még nem dőlt
el. Az elöntési kár megelőzésére felmerülhetne a gátrendszer elbontása, de ez nem
jelent megoldást, mert a hódok egyszerűen újjáépítik a gátakat. Mivel a patakmenti
termőföldek állami tulajdonban vannak, a
hódok sorsáról végül majd a kormányhivatal fog dönteni.
Mester-Kovács Erzsébet

Solymári Hírmondó

Solymár,
Templom tér 19–20.
Bejelentkezés
a (30) 947-5667-es
telefonszámon
Kőműves és ács szakembereket keres
a Solymári Településüzemeltetési Kft.
Feladatok:
• Ingatlanok karbantartása,
építése
Elvárások:
• Előnyként „B” kategória
(magabiztos vezetési tudás
3,5 tonnás kis teherautó)
Amit kínálunk:
• 8 órás munkaviszony és
tényleges 8 órás munkavégzés,

munkaidő: hétfőtől péntekig
7:00-15:00 óráig
• Solymári munkavégzés
• Folyamatos munkavégzés az
év minden hónapjában, nem
szezonális
• Fix bérezés, a munka
törvénykönyvének megfelelő
szabadság, túlóra kifizetés és
juttatások.

Amennyiben felkeltettük érdeklődését, további információt a 06-26-631-895
vagy a 06-30-199-0879 telefonszámon tudunk adni. Az önéletrajzokat pedig az
uzemeltetes@solymarert.hu e-mail-címen fogadjuk.

Közterület-karbantartót keres a Solymári
Településüzemeltetési Kft. solymári munkavégzésre
Feladatok:
• Útkarbantartási munkák
• Kaszálás, gallyazás
• Síkosságmentesítés
Elvárások:
• „B” kategóriás jogosítvány
(magabiztos vezetési tudás
3,5 tonnás kis teherautó)
Amit kínálunk:
• 8 órás munkaviszony és

tényleges 8 órás munkavégzés,
munkaidő: hétfőtől péntekig
7:00-15:00 óráig
• Solymári munkavégzés
• Folyamatos munkavégzés az
év minden hónapjában, nem
szezonális
• Fix bérezés, a munka
törvénykönyvének megfelelő
szabadság, túlórakifizetés és
juttatások.

Amennyiben felkeltettük érdeklődését, további információt a 06-26-631-895
vagy a 06-30-199-0879 telefonszámon tudunk adni. Az önéletrajzokat pedig az
uzemeltetes@solymarert.hu e-mail-címen fogadjuk.

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

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

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!

ÜGYVÉDI KONZULTÁCIÓ!!!
Budapesti ügyvéd vagyok 10 éves gyakorlattal. 1 éve Solymárra költöztem, így
már helyben is (Solymár, Templom tér)
várom leendő ügyfeleimet.
Fogadja szeretettel kedvezményes
ügyvédi konzultációs ajánlatomat, mely

30 PERCES (7.500,- Ft összegben),
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

Víz-, gáz-,
központifűtés-,
lefolyócsatornaés szellőzésszerelés.

dr.heim.laszlo@gmail.com

GÁZBIZTONSÁGI FELÜLVIZSGÁLÓ
• Egyszerűsített gázkészülékcsere (terv és meó nélkül)
• Szén-monoxid-mérés, gázszivárgás-keresés
• Víz-, gáz-, központi fűtési rendszerek
szerelése és javítása
• Gázkészülékek tisztítása, karbantartása,
javítása és szerelése
• Fűtési rendszerek átvizsgálata, átmosása,
beszabályozása
• Villanyszerelési és -javítási munkák

Hoffmann Ferenc mérnök
(30) 951-0467
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/

GYERMEKORVOSOK
(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
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

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.

(26) 360-284
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

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

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

körzeti megbízott
Solymár, Pilisvörösvári u. 4.

TŰZOLTÓSÁG – 112

Lakatos Béla
(30) 871-0543

Hlács Tibor
(30) 473-4518

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

A PilisTV videója a kiállításról:

(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

KIHAGYHATATLAN
KERET ÉS
SZEMÜVEGLENCSE
AKCIÓK

Klinger Mátyásné, Anna
(26) 360-341

Spaits Gábor

Kétszázharminchét kilométer. Ekkora a távolság Solymár és Magyarország legszegényebb települése között. Ez a távolság áthidalható, méghozzá nemcsak térben,
hanem ember és ember között is – erről mesélt a kiállítás, amit a solymári művelődési házban láthatott a közönség február 12. és 25. között.
A tárlat a Láss mögé! címet kapta, hiszen azzal a céllal jött létre, hogy a felszín
mögött a néző meglássa az emberi sorsokat. A fényképeket és a kísérőszövegeket
Magyarország egyik legszegényebb településén, Csenyétén készítették a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat munkatársai, Majoros Árpád és Mátrai Roxána.
A kormány 2019 februárjában átfogó programot indított a 300 leghátrányosabb
helyzetű település felzárkóztatására, ennek irányítására Vecsei Miklóst, a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat alelnökét nevezte ki miniszterelnöki biztosnak. A kiállítás
megnyitóján ő is itt volt, beszélt a Felzárkózó települések nevű programról és arról, hogyan kapcsolódhatunk mi, solymáriak a témához. „Felzárkóztatni a legszegényebb településeket nyilván úgy lehet, ha gyorsabban fejlődnek, mint a többiek
– mondta. – Ezt maguktól persze nem tudják megtenni. Nekünk, akik a jóléti erkélyen élünk, kell feltennünk a kérdést: vajon van-e ehhez közünk?” Ugyanakkor
hangsúlyozta azt is: rosszul segíteni bűn. „A segítés a felszínen egyszerűnek tűnik:
gyűjtünk-osztunk, kérünk-adunk. De ez ennél sokkal bonyolultabb, rosszkor érkező adománnyal nagyon el lehet rontani egy épülő közösség életét.” Ezért fontos,
hogy a nyomorúságban élő települések felzárkóztatása szervezetten és átgondoltan
történjen.
Majoros Árpád fotói és Mátrai Roxána képekhez írt gondolatai a szeretetszolgálat
munkatársainak ott töltött idejéről, élményekről, sorsokról meséltek. Üzenetük pedig
egyszerű: a távolság kisebb, mint gondolnánk, csak meg kell tenni az első lépést.
SÁ

Dr. Szakmári Mária Magdolna
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Dani Eszter lelkész

(30) 456-6984

Végh Attila gondnok

(20) 984-4468

MÁRKÁS
SZEMÜVEGKERETEK

-70%

vagy

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

-50%
-30%

PRÉMIUM
SZEMÜVEGLENCSÉK

-40%
-30%
-20%

Az ajánlat 2022. február 15. és április 10. között érvényes. Az akció más kedvezménnyel nem összevonható,
készpénzre nem váltható. További részletekről érdeklődjön üzleteinkben!
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