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A lapszámot április 20-án zártuk.  
A címlapon: Új, lámpás gyalogátkelő 
jelzőgombja a Mátyás király utcában, 
fotó: Hajba András

Játszótérátadás és alapkőletétel
Április 22-én délelőtt adták át Solymár új, korszerű játszóterét az Aranykorona ven-
déglő előtti téren. Az ünnepélyes átadáson jelen volt Menczer Tamás államtitkár, a 
térség újonnan megválasztott országgyűlési képviselője, dr. Szente Kálmán, Soly-
már polgármestere, a képviselő-testület tagjai és egy csapat óvodás az óvó nénikkel.

Dr. Szente Kálmán elmondta, egy régi álom vált valóra azzal, hogy a játszótér 
elkészült, és köszönetet mondott mindazoknak, akik részt vettek a létrejöttében. 
A projekt 28,6 millió forintos állami támogatásból valósult meg. A polgármester 
hozzátette, az önkormányzatnak további tervei vannak a területtel, hiszen járdák, 
parkolók, mosdók és ivókút is létesül majd a közeljövőben, így lesz teljes a tér 
rendezése.

Menczer Tamás államtitkár örömét fejezte ki, hogy ismét Solymárra jöhetett, és el-
mondta, a játszótér egy újabb 
színfoltja lesz a településnek, 
amely nemcsak a gyermekeknek 
okoz örömet, hanem a szülők-
nek is, hiszen színesíthetik vele 
a napi programot. Az államtit-
kár és a polgármester ezután 
közösen átvágták a nemzetiszín 
szalagot, majd a színes lufikkal 
díszített játszóteret gyorsan bir-
tokba is vették azok, akiknek 
készült: a gyerekek.

A játszótér avatása után 
újabb ünnepélyes pillanatra 
került sor a tűzoltószertár mö-
gött, a Településüzemeltetés 
Kft. telephelyén. A területen 
már régebb óta dolgoznak a 
szakemberek, hiszen talaj-
töltést kellett végezni, és egy 
úgynevezett alapkeretet készí-
teni. A munkálatok most értek 
ahhoz a ponthoz, hogy lete-
hették az épület alapkövét. Az 
ünnepi eseményen dr. Szente 
Kálmán és Menczer Tamás 
közösen helyezték el az idő-
kapszulát és az alapkövet.

Jelenleg a zsalukövek el-
helyezését végzik, és a nyár 
folyamán elkezdődhet a falak 
építése. Az 500 négyzetméter 
alapterületű épület a telepü-
lésüzemeltetés bázisa lesz, 
műhelyek lesznek benne, a 
gépek tisztán tartására alkal-
mas mosóhelyiség, szerelő-
aknák, raktárak és irodák. Ha 
minden a tervek szerint ha-
lad, az épület a jövő év elején 
lesz teljesen kész.

Palkovics Mária

SOLYMÁR AUCHAN,
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-50%
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KIHAGYHATATLAN
KERET ÉS
SZEMÜVEGLENCSE
AKCIÓK

Az ajánlat 2022. május 31-ig érvényes.  Az akció más kedvezménnyel nem összevonható, készpénzre nem váltható. 
További részletekről érdeklődjön üzleteinkben!

A Településüzemeltetés telephelyének látványtervei
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Eladó iparterületi 
önkormányzati telek  
Solymár Nagyközség Önkormányzata nyilvános árverési eljárást hirdet a 
kizárólagos tulajdonát képező telek licitálás útján történő értékesítésére.

A pályázat feltételei és egyéb tudnivalók az önkormányzat 
honlapján megtekinthetők. 

Az értékesítéssel kapcsolatban a hivatal vagyongazdálko-
dójánál lehet érdeklődni: 
vagyon@solymar.hu, +36 26 560 617, +36 70 454 0282

Az ingatlan Solymár belterületén, a 4068 helyrajzi szám alatt találha-
tó (az Auchan melletti iparterületen, a Szent Flórián utcában; ipari 
terület, Gksz-1 övezet). Az ingatlan 6318 m² térmértékű kivett be-
építetlen terület, tehermentes és kizárólagos (1/1) arányban Soly-
már Nagyközség Önkormányzatának tulajdonát képezi.

ZEBRÁK
Március végén átadták a nyomógombos lámpával védett zebrákat a Mátyás király és a 

Terstyánszky utcában, az Anna-kápolnánál pedig beüzemeltek 
egy intelligens gyalogosvédelmi rendszert. Ezzel fokozott 
biztonságban kelhetnek át Solymár főútjain a gyalogosok.

A Mátyás király utca két kiemelten for-
galmas helyén épült zebra, megkönnyítve 
ezzel a gyalogosok átkelését a posta és a 
Lustige Zwerge óvoda között, illetve a 
Györgyhegy utca – Mátyás király utca ke-
reszteződésénél. A Terstyánszky utca 98. 
előtti gyalogosátkelő a PEMÜ és a lakó-
telep közötti áthaladást segíti. A gyalogát-
kelőhelyek mélyépítési, vezetékkiépítési és 
útépítési munkái már a tél folyamán befe-
jeződtek, majd az áramellátás biztosítása 
után tesztüzemmód következett. A bur-
kolatfestéssel a kivitelezőnek meg kellett 
várnia a kedvező időjárási körülményeket. 
Az eddigi tapasztalatok alapján ezek a 

Az új gyalogátkelőhely kialakítása miatt a Lustige Zwerge óvodánál megváltozott 
a parkolási rend. Korábban az autósok felállhattak a járdára a vörös burkolattal 
jelzett szegélyig. Mivel a gyalogosok számára másfél méter szabad területet kell biz-
tosítani a járdán, a hatóság kötelezte az önkormányzatot, hogy korlátozzák a par-
kolást, ezért kerültek a járdára a parkolást akadályozó oszlopok a zebra közelében.

nyomó gombos lámpával felszerelt zebrák 
jól szakaszolják a forgalmat – számol be 
dr. Szente Kálmán polgármester az első ta-
pasztalatokról. Számottevő torlódás nem 
alakult ki, mivel csak akkor vált pirosra a 
lámpa, ha egy gyalogos át szeretne kelni és 
megnyomja a gombot. Megtudtuk, hogy 
a gyalogátkelőhelybe épített szenzorok 
méréseket végeznek, az átkelések számá-
ról és a forgalomról kapott adatok pedig 
a Magyar Közút Zrt.-hez futnak be. Az új 
forgalomirányítási megoldáshoz könnyen 
alkalmazkodtak az autósok, eddig csupán 
egy ráfutásos baleset történt, amikor a so-
főr a megszokott útvonalon haladva nem 
számított arra, hogy a tilos jelzés miatt 
megáll a forgalom.

Sikerült azt a lakossági panaszt is orvo-
solni, hogy a Magyar Közút Zrt. előírása 
miatti záróvonalszakasz bizonyos kapube-
járókat elzárt a nagyívű kanyarodás elől. A 
Közút végül engedélyezte, hogy megszag-
gassák a záróvonalat, ezzel megoldódott a 
probléma – tudtuk meg dr. Szente Kálmán 
polgármestertől.

A három új zebra mindegyike olyan 
helyszínen épült, ahol korábban halálos 
gázolás is történt. Ám a kijelölt gyalogát-
kelőhelyek még így is a közúti közlekedés 
legveszélyesebb helyszínei közé tartoznak. 
Alapvető fontosságú, hogy a zebrák, illetve 
a rajtuk áthaladó gyalogosok jól láthatóak 
legyenek – hangsúlyozza a polgármester. 

Az Anna-kápolnánál sokak érdeklődé-
sét felkeltette a Rózsika utca mindkét olda-
lára elhelyezett színes oszloppár a gyalog-
átkelőhely mellett, az arra járók kíváncsian 
vizsgálták a szerkezeteket. Ezek az első 
solymári intelligens gyalogosvédelmi rend-
szer úgynevezett visible crossing fotocellás 
oszlopai, amelyek érzékelik, ha gyalogos 
tart a zebra felé a járdán, és bekapcsolják 

az oszlopok oldalán lévő, irányított fényű villo-
gókat. A sárgán villogó fény 150 méter távolság-
ból is látható, így hívja fel a közeledő járművek 
figyelmét a gyalogosra. A zebránál szürkületben 
és éjszaka másodlagos védelmi rendszerként egy 
lézersíkot hoz létre, amely láthatóvá teszi a gya-
logosok mozgását.

Az intelligens rendszer nemcsak látható-
vá teszi a gyalogosokat, hanem folyamatos tá-
jékoztatást is nyújt minden lényeges adatról, 
így a gyalogosáthaladásokat is számolja. Az 
üzembehelyezés első napján például több mint 
300 áthaladást rögzített a rendszer. 

A polgármester elmondta, hogy amennyiben 
beválik ez a közlekedésbiztonsági megoldás, 
a későbbiekben a település további gyalogos- 
átkelőhelyeit is ellátják ezzel a rendszerrel.

Bai Veronika

Lezárult a patakszennyezés 
hatósági vizsgálata
Lezárultak a környezetvédelmi hatósági vizsgálatok a Káposztás-patak vizével 
kapcsolatban. Mint arról újságunk is hírt adott, 2021 novemberében elszíneződött 
a Káposztás-patak a Pacsirta utcai patakmederben. Az elszíneződés miatt mintát 
vettek a vizéből, amit laborvizsgálatra küldtek, és környezetvédelmi hatósági eljárás 
indult az ügyben. Az eljárás lezárulásának hírére szerkesztőségünk megkereste az 
érintetteket, hogy segítsenek értelmezni az eredményeket. A szennyezés eredetét 
vizsgáló katasztrófavédelmi hatóságnál a megadott ügyintézőt hetek óta nem tud-
juk elérni. A PEMÜ Zrt. vezetőségét is megkerestük, ők azonban nem kívántak 
nyilatkozni az ügyben. A solymári polgármesteri hivatal tájékoztatása szerint nem 
történt olyan mértékű szennyezés, amely a határértéket átlépte volna.

Árok-helyreállítás a Mátyás király 
utcában
A Magyar Közút Zrt. szerződött al-
vállalkozó partnere árokrendszer - 
helyreállítási munkálatokat végzett 
márciusban és áprilisban a Mátyás 
király utcában, az Anna-kápolna 
és a Munkás utca (Orgona utcánál 
kiérő része) közötti útszakasz szel-
vényezés szerinti bal oldalán. A 
munkálatok során a teljes burkolt 
árokrendszert helyreállították és 
stabilizált padkát készítettek. A ki-
vitelezési munkák április közepére 
befejeződtek, a közlekedők ismét 
korlátozás nélkül használhatják az 
útszakaszt.

Zebra a Györgyhegy utca–Mátyás király utca kereszteződésénél

Gyalogátkelőhely a Lustige Zwerge óvoda és a posta között A Terstyánszky utca 98. előtti gyalogosátkelő  

Intelligens zebra az Anna-kápolnánál



Beszámoló a képviselő-testület márciusi üléséről
2022. március 30-án, szerdán 16 órai kez-
dettel tartotta márciusi rendes ülését a soly-
mári képviselő-testület. Dr. Szente Kálmán 
polgármester napirend előtt tájékoztatást 
adott a jelenleg zajló beruházásokról, így 
a PEMÜ sportpálya előtti játszótérről, a 
Településüzemeltetési Kft. új telephelyének 
tereprendezési munkáiról és a Füves utca 
aszfaltburkolatáról. Beszámolt továbbá ar-
ról, hogy átadták a három, lámpával védett 
gyalogátkelőhelyet, és az Anna-kápolnánál 
beüzemelték a lézeres gyalogosvédelmi 
rendszert.

Az ülésen a képviselő-testület elfogadta 
a Budaörsi Rendőrkapitányság 2021. évi 
beszámolóját. Dobrovkáné Dér Borbála 
hozzászólásában kiemelte, hogy Solymár 
területe „a bűnügyileg kevésbé fertőzött 

területek közé tartozik”. Ezután területren-
dezési kérdések kerültek napirendre, ezek 
tárgyalása után döntöttek arról, hogy kérel-
mezik a Magyar Állam tulajdonában lévő, 
Solymár, 024 hrsz. alatti ingatlan egy részé-
nek ingyenes önkormányzati tulajdonba 
adását közút céljára.

A képviselők határoztak arról, hogy a 
Koppány utca útépítési munkálataihoz kap-

csolódóan az önkormányzat 
indul a TOP Plusz pályáza-
ton, a szakmai anyagok elkészítésével pedig 
megbízzák a Stratégiai Fejlesztési Központ 
Kft.-t. Döntés született arról, hogy támo-
gatják a Solymári Római Katolikus Plébáni-
át a támogató szolgálat létrehozásában. 

Az ülésről készült felvétel elérhető a 
PilisTV YouTube-csatornáján.
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A solymári helyi választási iroda vezetőjét, 
dr. Beregszászi Márk jegyzőt kérdeztük az 

április 3-ai országgyűlési választás 
és népszavazás lebonyolításáról.

Háttérmunka 
a választások alatt

Ebben az évben népszavazás is zajlott az országg yűlési vá-
lasztásokkal eg y időben. A helyi választási iroda munkáját 
ez hog yan befolyásolta?

A munkát és a felkészülést jóval korábban meg kel-
lett kezdenünk annak érdekében, hogy a választások 
napja zökkenőmentes legyen. A népszavazással a 
választó polgárok azonosítása – a többlet szavazóla-
pok és a dupla aláírás miatt – lassabban ment, ezért 
jelentős sorok alakultak ki a szavazóhelyiségek előtt.

Hog yan, mikortól készült a polgármesteri hivatal a válasz-
tásokra?

2021. szeptemberétől készültünk a választásra, a fel-
készülés folyamatos oktatással, vizsgákkal járt, a sza-
vazatszámláló bizottságokat, a helyi választási iroda 
tagjait kellett felkészíteni, oktatni. A felkészülés ke-
retében az átjelentkezésekkel kapcsolatos adminiszt-
rációt, a mozgóurnák igényléseit folyamatosan kellett 
rögzítenünk. A választás napján mintegy 80 ember 
dolgozott. A választási csomagok adminisztrációja, 
szállítása, az ezzel kapcsolatos felkészülés is jelentős 
feladatot adott.

Sok volt az átjelentkezés? Mennyi munkája adódott a helyi 
választási irodának?

A mintegy 200 átjelentkezés folyamatos munkát igé-
nyelt.

Történt-e rendkívüli esemény a választás napján?

Rendkívüli esemény nem történt, az OEVI-hez be-
nyújtott panaszt legjobb tudomásom szerint elutasí-
tották.

Bai Veronika

Dr. Szente Kálmánnal beszélgetett a PilisTV
Solymár polgármesterét, dr. Szente Kálmánt kérdezte a PilisTV 
riportere, Palkovics Mária többek között az évkezdés 
feladatairól, a 2022. évi költségvetésről és a beruházási 
tervekről, valamint a települési parkolásról. Az interjú 
megtekinthető a PilisTV YouTube-csatornáján.

Véradás 
lesz a művelődési házban
A Magyar Vöröskereszt területi szervezete 2022. júni-
us 1-jén, szerdán 15.00–18.00 között véradást szervez 
az Apáczai Csere János Művelődési Házban (Solymár, 
Templom tér 25.).

Véradó az lehet, aki egészséges, betöltötte a 18. 
életévét, de még nincs 65 éves (első véradók esetén a felső korhatár 60 
év), és testsúlya eléri az 50 kg-ot. Az utolsó véradás napjától számított 
365 napon belül a nők négy, a férfiak öt alkalommal adhatnak vért, két 
véradás között pedig legalább 56 napnak el kell telnie. Nem adhatnak 
vért a kismamák és gyermeküket szoptató édesanyák, továbbá bárki, aki 
az elmúlt fél évben tetováltatott vagy egzotikus helyen vakációzott. A 
véradást megelőzően bőséges folyadékfogyasztás javasolt, és olyan ruhát 
érdemes viselni, amely nem szorítja a felkart.

A véradásra vigyük magunkkal személyi igazolványunkat, lakcím- és 
tajkártyánkat.

További véradások pontos idejéről és helyszínéről a www.ovsz.hu és a 
www.voroskereszt.hu oldalon lehet tájékozódni, az intézmények többsé-
gében időpontfoglalásra is van lehetőség.

Fuss az erdész szemével!
Az Országos Erdészeti Egye-
sület Fuss az erdész szemével! 
címmel programsorozatot 
indított. A május végéig telje-
síthető kihívás Pilisborosjenő-
ről indul és oda tér vissza. A 
kihívás lényege, hogy a körül-
belül 10 kilométeres útvonal –
amelyen QR-kódokkal ellátott 
ideiglenes turistajelzések kala-
uzolnak – teljesítése közben a 
résztvevők olyan erdei élőlény-
ről készítsenek képet, amely 
számukra a leginkább szimbo-
lizálja a tavaszt, és a képet küld-
jék el az erdeisportok@oee.hu 
címre. A programsorozat az 
Agrárminisztérium támogatá-
sával valósul meg. 

Fotó: Pilisi Parkerdő

Kevesebb a bűncselekmény, több a betörés és a csalás

Solymár nagyközség területe a bűnügyileg 
kevésbé fertőzött területek közé sorolható 
– állapítja meg a beszámoló. Ez több té-
nyezőnek köszönhető, amelyek között ott 
szerepel a település földrajzi elhelyezkedése 
és a lakosság összetétele ugyanúgy, mint a 
településen üzemelő térfigyelő rendszer és 
a polgárőrség, a közterület-felügyelet és a 
rendőrség hatékony munkája. A rendőrség 
a bűncselekmények számának csökkentését 
tűzte ki célul, ezek a törekvések fél évtizede 
tartó tendenciózus csökkenést eredményez-
tek az országos bűnügyi adatokban. 

Lopás, csalás, bűncselekmények
Solymáron 2021-ben 84 bűncselekményt 
követtek el, ami 2,3%-os csökkenést mutat a 
2020. évi 86 bűncselekményhez képest, egy-
úttal ez az elmúlt tíz év egyik legalacsonyabb 
értéke. (2011-ben a bűncselekmények száma 
még 381 volt.)

A közterületen elkövetett bűncselekmé-
nyek száma csökkent: 2020-ban 29, 2021-
ben 23 bűncselekményt regisztrált a hatóság, 
garázdaság 2020-ban és 2021-ben is két eset-
ben történt. 

A lopások száma a 2020. évi 31-ről 2021-
ben 24-re csökkent. A lakásbetörések szá-
ma viszont 1-ről 7-re emelkedett. 2021-ben 
rablás nem történt. (2020-ban egy rablás 
történt, az elkövetőt elfogták.) Emberölés, 
emberölési kísérlet már évek óta nem volt 
Solymáron. 

Több a csalás
Solymár területén az üzletekben elkövetett 
lopások, csalások, valamint a töltőállomá-
sokról fizetés nélkül elhajtással elkövetett 
lopások nagyban megnövelték a tulajdon el-
leni szabálysértések számát.  Az elkövetőket 
a legtöbb esetben sikerült felderíteni a kame-
rafelvételek segítségével.

Miközben évek óta tartó általános ten-
dencia a bűncselekmények számának csök-
kenése, a csalások számában növekedés ta-
pasztalható. Jellemző elkövetési mód, hogy 
különböző történetekkel – pl. a gyerek, uno-
ka balesetére, építkezésre, gépkocsi beszer-
zésére, befektetésre hivatkozva – a sértettől 
pénzt csaltak ki. Az online térben elkövetett 
bűncselekmények száma is emelkedik. A 
járványhelyzet alatt megnövekedett az inter-

netes felületek mindennapos alkalmazása, az 
online teret felhasználók köre bővült, melyet 
egy erre specializálódott kör igyekszik bűn-
cselekmények elkövetésére felhasználni (ha-
mis online apróhirdetések, bankok nevében 
küldött csaló e-mailek).

Közlekedésbiztonsági helyzet
2021-ben nem történt Solymáron halálos ki-
menetelű közúti közlekedési baleset. A bekö-
vetkezett személysérüléssel járó közlekedési 
balesetek okai között első helyen szerepel a 
megengedett sebesség túllépése, ezt köve-
ti az elsőbbségi jog meg nem adása, majd 
harmadik helyen a kanyarodás szabályainak 
megsértése áll, és számottevő az előzés és a 
követési távolság szabályainak figyelmen kí-
vül hagyása. 

Az elmúlt évben összesen 18 alkalommal 
került sor fokozott közlekedési ellenőrzésre. 
A rendszeres sebességellenőrzések mellett 
az önkormányzat által adományozott rend-
számfelismerő rendszer is segíti a rendőrsé-
get a közlekedők szabálykövető magatartásra 
történő ösztönzésére. 

Mester-Kovács Erzsébet

Mint minden évben, most is elkészítette a rendőrség Solymár közbiztonsági helyzetének értékelését. 
Összeállításunkban a 2021-es év statisztikái alapján készült beszámoló megállapításait foglaljuk össze.
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TELEPÜLÉSTERVEINK
Beszélgetésünk apropója, hogy folyamatban van Solymár településrendezési eszközeinek 

felülvizsgálata. Mivel a készülő tervek nagyban befolyásolják Solymár fejlődési lehetőségeit, 
a lakosság is tehet javaslatokat. Dr. Szente Kálmán polgármestert kérdeztük 

a lehetőségekről, az eljárásról és a problémás pontokról.

Időről időre felül kell vizsgálni a településterve-
ket, de ez a mostani folyamat már 2020-ban 
elkezdődött.
Így van, egyrészt jogszabályi kötelezettsé-
günk, másrészt pedig valóban érdemes is 
felülvizsgálni időnként a településrendezé-
si eszközöket, a szerkezeti tervet, a rende-
zési tervet, a helyi építési szabályzatot… A 
téma sok-sok szakszót tartalmaz, ami ki-
csit csúnyán hangzik, de a lényeg az, hogy 
ezek a dokumentumok határozzák meg, 
hogy hogyan lehet telkeket kialakítani, hol, 
milyen övezeti besorolások legyenek, mi-
lyen típusú és mekkora házakat lehessen 
építeni. Ezek felülvizsgálatát kezdtük meg, 
mikor megjelent 2021 nyarán a 419-es 
kormányrendelet, ami egy új szisztémát írt 
elő a felülvizsgálatra. Az új eljárás sokkal 
részletesebb, sokkal több megalapozó ta-
nulmányvizsgálatot ír elő, illetve a telepü-
léstervek egész struktúrája megváltozott.

Eredetileg a Barackos miatt indult el ez a fo-
lyamat?
Nem. Szabályozási tervet vagy építési sza-
bályzatot lehet csinálni a település egy kis 
részére is, például annak idején, amikor 
a hipermarket ide költözött, az Auchan 
területére és környékére készült egy ön-
álló szabályozási terv, illetve készült a 
Hutweide alsó részére és a Kraugartenre 
is. Ezek a tervek viszont a következő nagy 
felülvizsgálatnál, amikor Solymár egé-
széről beszélünk, bele lesznek illesztve a 
folyamatba. Most tehát Solymár egészére 
készül a szabályozás.

Pontosan milyen tervekről, milyen dokumentu-
mokról van szó?
Van egy településfejlesztési koncepciónk, 
amit az önkormányzat határozattal foga-
dott el még 2002-ben. Ez csak úgy nagyjá-

ból határozza meg a főbb koncepcionális 
irányokat, például hogy merre legyenek 
ipari, és merre a lakóterületek. Erre épül a 
településszerkezeti terv, amely már konk-
rétan meghatározza a területfelhasználást: 
hol vannak a főutak, gyűjtőutak, mellék-
utak, hol lakóövezet, hol zártkerti, illetve 
kertes mezőgazdasági övezet, hol erdő, 
hol ipar…

Ez már eg y térképes dokumentum.
Igen. Erre épült a szabályozási terv és a 
helyi építési szabályzat, ami egy önkor-
mányzati rendelet, és konkrétan meghatá-
rozza az építési szabályokat övezetenként. 
Nagy változások egyébként nem lesznek, 
nem tervezünk mindent újragombolni, 
már csak azért sem, mert létezik egy or-
szágos településrendezési terv, amihez iga-
zodnunk kell.

Beszéljünk eg y kicsit arról, hog yan fog zajlani 
az eljárás. Készül-e még olyan felmérés, ami a 
kiindulási helyzetet térképezi fel?
A tervezési munkát az a mérnöki iroda 
végzi, amelyik az előző szabályozási ter-
vünket is elkészítette, tehát képben van 
a településsel. Ezzel együtt egyes meg-
alapozó vizsgálatokat el kell végeznie, fel 
kell mérnie a közműnyomvonalakat, a 
tervezett országos útvonalakat, például  a 
majdani M0-ás és M10-es út nyomvona-
lát. Ezeket mind figyelembe kell venni, és 
ezekhez kell igazítani a részletesebb szabá-
lyozást.

Kikkel kell eg yeztetni a terveket? 
Az eljárásrend a következő: el kell ké-
szítenünk a dokumentumokat, rengeteg 
térképet kell újrarajzolnia a településter-
vezőnek, ezután lakossági fórumokat kell 

tartanunk, amelyeken ismertetjük a ter-
veket, a lakosságnak joga van ezeket vé-
leményezni. Sőt, mi a biztonság kedvéért 
már előre kértük a lakosság véleményét, 
hogy mindenki elmondhassa, milyen vál-
toztatást szeretne. Az elkészült anyagokat 
elküldjük szakhatósági egyeztetésre: a 
földhivatal, a környezetvédelmi, a termé-
szetvédelmi, a légügyi, a vízügyi hatóság-
nak, a honvédségnek, a katasztrófavéde-
lemnek, és természetesen beleszólásuk 
van a szomszédos önkormányzatoknak 
is. Az eltérő vélemények egyeztetése vé-
gén általában megtörténik a konszen-
zus, és elküldjük az állami főépítészhez 
záróvéleményre. Amikor ez is megjön, 
akkor a képviselő-testület megalkotja a 
rendeletet, ami hatályba lép.

Ez tehát egy háromoldalú dolog, töb-
bek együttműködését igényli. Egyrészt 
van a lakosság, az ingatlantulajdonosok, 
akiknek lehetnek különböző érdekeik és 
elvárásaik, másrészt van a szakma, a te-
lepüléstervező és a szakhatóságok, végül 
van a képviselő-testület, akik a végső dön-
tést meghozzák, és akiknek Solymár egé-
szének az érdekeit kell nézniük. 

Októberben eg y testületi ülésen megemlítette, 
hog y akár koncepcionális kérdéseket is át lehet 
még gondolni. Van-e ennek helye, vag y vannak-e 
eg yáltalán ön szerint nag yobb ívű nyitott kérdé-
sek, amelyekről érdemes még beszélni?
Vannak olyan dolgok, amelyekben szi-
lárd az elhatározás, például alapkoncepció 
Solymár mindenkori rendezési tervében, 
hogy lakóparkot, emeletes, túl magas épü-
leteket nem akarunk engedni, meg akarjuk 
őrizni Solymár kertvárosias környezetét. 
Ám jöhetnek olyan kérések a lakosság 
nagy tömegétől, egy egész térségből vagy 
több tulajdonostól, amelyeket a képviselő- 
testület megfontol és köztes döntést hoz. 
Mérlegelni kell, hogy a kérés hogyan érin-
ti a település összképét, látványát, nem 
sért-e érdekeket. Erre példa a decemberi 
döntésünk. A Hutweide alsó részének te-
lektulajdonosai azt kérték, hogy oldalha-
táros beépítéssel keskenyebb telkeket ala-
kíthassanak ki, és akkor szerencsésebben 
lehet megoldani a szabályozási terv végre-
hajtását, ami évtizedek óta nagyon nehe-
zen halad. A testület egyhangú szavazással 
elfogadta a tulajdonosok igényét, amit a 
településtervező beépít annak a résznek a 
szabályozási tervébe.

Voltak mostanában felvetések a lakosság részéről, 
amelyek azt feszegették, hog y mit bír el még a te-
lepülés. Megnéztem a 2006-os településfejlesztési 
koncepciót, ami akkor 9000 fős lélekszámmal kal-
kulál, és már akkor is az volt a meglátás, hog y a 
település g yors növekedése nehézségeket okoz. Elég-e 
a zöldterület, az intézmény, milyen ezek megköze-
líthetősége, bírják-e az utak… Most már 12 ezer 
főnél járunk.
Ne felejtsük el, Solymáron nem az történt, 
ami a környező településeken, ahol hatal-
mas szántóföldeket vontak belterületbe. A 
solymári zártkerti területeket már 40 évvel 
ezelőtt is beépítésre szánták, tehát új belterü-
letbe vonási szándék nincs. Van két- három 
olyan területünk (a Kraugartenről van szó, 
a Barackosról, illetve a Györgyhegy utca 
alatti területről), ahol ugyan belterületi sza-
bályozás van, de nem történt telekalakítás, 
és nem épült be. Azon el lehet gondolkozni, 
és a képviselő-testület hozhat olyan döntést, 
hogy ezeket visszavonjuk mezőgazdasági 
besorolásba…

Az világos, hog y nem lenne népszerű döntés a telek-
tulajdonosok körében… Eg yébként ön szerint 
elbírja a növekedést a település? Mekkora lélekszá-
mot érhet el Solymár?
Én a ciklusprogramomban próbáltam már 
ezt vizionálni. Ha nem változnak az intéz-
kedések, akkor a lakosságszám fel fog emel-
kedni 14-16 ezer főre. Jogos a kérdés, hogy 
az intézmények ezt hogy bírják. Éppen ezért 
kapacitáljuk az államnál például az iskola B 
épületének teljes újjáépítését, illetve ezért 
is szeretnénk egy komplett új óvodát. Na-
gyobb gondnak tartom, hogy jelenleg 6200 
gépjármű van Solymáron, és ismerjük a köz-
lekedési problémákat… Éppen ezek megol-
dásához lenne szükség arra, hogy kialakuljon 
például a Hutweide útrendszere, legyen egy 
alsó kivezetés a Tavasz utca, Kert utca, Szé-
les utca felé.

Ennek feltétele, hog y megtörténjenek ott a telek-
alakítások?
Azokon a helyeken, ahol már folyik a beépí-
tés, például a Hutweide alsó részén, ott min-
denképpen célszerű ezt megcsinálni. Mert ha 
nincs meg a telekalakítás, akkor nem tudjuk 
kialakítani az utakat, nem tudjuk lerakni a 
közműveket. Ott már most is sokan laknak, 
nyaralókban.

Ezek szabálytalan beépítések?
Ezek teljesen szabályosak, akár a hetvenes 
években épült nyaralók, amelyeket lakhatóvá 
tettek, de nem igazán olyan, mint egy lakó-

övezet. Vannak viszont olyan területek, ahol 
még semmi nincs: sem nyaraló, sem közmű-
vek, de még utak sem igazán – mint mond-
juk a Barackos, a Györgyhegy, a Kraugarten. 
Ott a testület elvben mondhatja azt, hogy 
ha tizenév alatt nem sikerült végrehajtani a 
szabályozási tervet, akkor vonjuk vissza en-
nek lehetőségét. Ez több száz tulajdonosnak 
okozna érdeksérelmet, aminek lehetnek akár 
kártérítési aspektusai is. Ezt nagyon óvato-
san kell kezelni, de azt hiszem, hogy minden-
re meg fogjuk találni a megoldást.

Zöldfelület, intézményi terület van elég településré-
szenként? A közlekedési problémákon sem segít, ha 
nag yon központos a település, ha eg y helyen vannak 
az intézmények, az üzletek, vag y ha eg y játszótér, 
focipálya nem elérhető g yalog távolságra, hanem au-
tóba kell ülni érte…
Intézményi területeink valamennyire van-
nak, de pontosan azért igényeltem vissza a 
magyar államtól bizonyos területeket, hogy 
legyen elég intézményi terület. Ezért aztán 
kaptam hideget-meleget ebben a kárpótlási 
folyamatban.

Magyarázzuk meg, hog y jön ide ez a téma. Jelenleg 
zajlik a solymári kárpótlás, aminek eredményeképp 
a településen, illetve környékén lévő állami földek 
kerülhetnek magántulajdonba. Mielőtt ez megtör-
ténik, az önkormányzat is benyújtotta az igényét 
állami tulajdonú területekre? Milyen területekről 
van szó?
Elég sokról. Például a Disznó-forrás környé-
ke állami tulajdon, és azért igényeltük visz-
sza, hogy zöldfelületként maradjon meg. A 
Hutweidének az az egyik legnagyobb baja, 
hogy nincs egy park, egy játszótér. Utcák 
vannak mindenütt, sehol sincs valami kis 
levegő, valami kis közösségi tér. Ezt szeret-
nénk elkerülni, ahol lehet. A Kraugarten ter-
vezésekor például már eleve kialakítottunk 
egy közparkot meg egy kis központi teret, 
a Barackos esetében pedig telkeket igényel-
tünk meg erre a célra a magyar államtól. 

A felülvizsgálat tehát elindult, a szabályokkal 
összeeg yeztethető lakossági javaslatokról pedig a 
képviselő-testület fog ja megvizsgálni, hog y mennyire 
szolgálja a település érdekeit, és ennek alapján hoz 
döntést. Mikorra érhet véget a folyamat?
Mától számítva legalább egy, de inkább más-
fél év.

Sólyom Ágnes

A beszélgetés a PilisTV felvé-
telének rövidített változata. A 
teljes beszélgetés megnézhető 
az interneten.
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A rendeletek teljes szövege 
és a határozatok mellékletei 

megtalálhatóak 
Solymár hivatalos honlapján:

solymar.hu/hatarozatok-rendeletek

Solymár Nagyközség Önkormányzata 
Képviselő-testületének határozatai

32/2022. (III. 30.)
Solymár Nagyközség Önkormányza-
tának Képviselő-testülete elfogadja a 
Budaörsi Rendőrkapitányság 2021. évre 
vonatkozó beszámolóját.

33/2022. (III. 30.)
Solymár Nagyközség Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete nem támogatja 
a B. ZS. által épített támfal fennmaradási 
engedélyezési eljárásához a tulajdonosi 
hozzájárulás megadását.

34/2022. (III. 30.)
Solymár Nagyközség Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete támogatja Z. A. 
kérelmét. Az önkormányzat tulajdoná-
ban lévő Solymár, 3230/22 hrsz. alatti, 
kivett közterület megnevezésű, 58 m2 
nagyságú ingatlan közterületi beso-
rolását kivett, beépítetlen területre és 
forgalomképtelen vagyon jellegét for-
galomképesre módosítja. Ezt követő-
en az ingatlant kérelmező részére – a 
143/2018. (XI. 28.) sz. határozat szerint 
– értékesíti. A képviselő-testület felha-
talmazza a polgármestert, hogy az adás-
vételi szerződést aláírja.  

35/2022. (III. 30.)
Solymár Nagyközség Önkormányza-
tának Képviselő-testülete támogatja 
I. E. B. területrendezési kérelmét. A kép-
viselő-testület a hatályos szabályozási 
terv, valamint a Pest Megyei Kormány-
hivatal által 607536/21 és E-37/21. szá-
mon 2021. december 7-én záradékolt, 
továbbá a Szin(t)vonal Bt. által 53/2021. 
munkaszám alatt elkészített változási 
vázrajz szerinti telekalakítás érdekében 
a 2008 hrsz. alatti, kivett közút meg-
nevezésű, 30 m2 nagyságú területének 
közterület jellegét megszünteti és kivett 
beépítetlen területté, valamint forgalom-
képes vagyonná nyilvánítja. A képviselő-
testület felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a jogerős telekalakítási határozat és 

vázrajz kiadását követően az adásvételi 
szerződést aláírja.  

36/2022. (III. 30.)
Solymár Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete támogatja a Nemzeti 
Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. 
törvény 21. § (5) bekezdése, illetve 22. § 
(1) bekezdés b) pontja alapján, és a Nem-
zeti Földügyi Központnál kezdeményezi 
és kérelmezi a Magyar Állam tulajdoná-
ban lévő, Solymár, 024 helyrajzi számon 
felvett, a) erdő, b) legelő, c) erdő meg-
nevezésű, összesen 6,6675 ha területű 
ingatlanból 1388 m2 térmértékű ingatlan 
1/1 tulajdoni hányadának ingyenes ön-
kormányzati tulajdonba adását.

Az ingatlant az önkormányzat a 
Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi 
LXXXVII. törvény 21. § (5) bekezdése, 
illetve 22. § (1) bekezdés b) pontja alap-
ján meghatározott, kivett helyi közút 
megépítése céljából kívánja tulajdonba 
venni. Tekintettel arra, hogy Solymáron 
az Ásvány utca szilárd burkolattal törté-
nő megépítése a Perem utcáig elkészült, 
továbbá az Ásvány utca összeköttetése az 
országos közúttal az Ásvány utca meg-
hosszabbításával érhető el, az összekötő 
út megépítése, kiszélesítése a Solymár 
Nagyközség Önkormányzata Képviselő-
testületének 14/2016. (VII. 22.) számú 
helyi építési szabályzatról szóló rendelete 
és annak mellékletét képező szabályozá-
si terv szerint kizárólag a Magyar Állam 
tulajdonában lévő, 024 hrsz. alatt nyil-
vántartott terület egy részével valósítható 
meg. Solymár Nagyközség Önkormány-
zata vállalja a tulajdonba adás érdekében 
felmerülő költségek megtérítését, ideért-
ve a művelési ág szükséges megváltoz-
tatásának költségét. Az igényelt ingatlan 
nem áll védettség és hasznosítás alatt 
sem. A képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a Solymár, 024 hrsz. 
alatt felvett ingatlan – a telekmegosztási 
vázrajz szerint – ingyenes önkormányza-

ti tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás 
során az NFK felé teljes jogkörben eljár-
jon, és valamennyi nyilatkozatot megte-
gyen. A képviselő-testület felhatalmazza 
a polgármestert arra, hogy a Solymár, 024 
hrsz. alatt felvett ingatlan – a telekmeg-
osztási vázrajz szerint – ingyenes önkor-
mányzati tulajdonba adására vonatkozó 
megállapodást, szerződést aláírja.

37/2022. (III. 30.)
Solymár Nagyközség Önkormányza-
tának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy pályázni kíván a Pest Megyei Te-
rület- és Településfejlesztési Operatív 
Program Plusz programban a TOP_
Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejleszté-
se című felhívásra a Településrészek ösz-
szekötése: a solymári Koppány Márton 
utca megépítése címmel.

38/2022. (III. 30.)
Solymár Nagyközség Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
a TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak 
fejlesztése című programra beadandó 
pályázati dokumentáció elkészítésével 
megbízza a Stratégiai Fejlesztési Köz-
pont Kft.-t, 7%+áfa sikerdíj ellenében, 
és felhatalmazza a polgármestert a szer-
ződés aláírására.

39/2022. (III. 30.)
Solymár Nagyközség Önkormányza-
tának Képviselő-testülete támogatja a 
Solymári Római Katolikus Plébániát 
abban, hogy a TOP_Plusz-3.3.2-21 pá-
lyázat keretében létrehozzon egy új tá-
mogató szolgálatot Solymáron, mely a 
plébánia épületében működne.
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Elhunyt Görgey Gábor
Életének 93. évében elhunyt Görgey Gábor Kossuth-díjas író, költő, színműíró, 
műfordító, dramaturg, rendező, egykori kulturális miniszter. 

A több évtizede Solymáron élő művész írói munkássága rendkívül sokszínű. 
Első verseskötete Füst és fény címmel jelent meg 1956-ban. 25 színdarabot írt, 
első drámája, a Komámasszony, hol a stukker? folyamatosan színpadon van itthon 
és külföldön. A világirodalomból is rengeteg verset és drámát fordított. Prózai 
munkái közül saját maga az Utolsó jelentés Atlantiszról című nagyregényét tartotta 
legfontosabbnak. 

Görgey Gábor alapító tagja volt a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémi-
ának. 1992–1998 között a Magyar Írószövetség elnökségi tagjaként tevékenyke-
dett, 2001–2010 között a Magyar PEN Club elnöki posztját töltötte be. 2002-ben 
a Medgyessy-kormány kulturális miniszterévé nevezték ki, a tisztséget 2003-ig 
viselte.

Munkásságát több elismeréssel is jutalmazták: Graves-, József  Attila-, Pro 
Arte, Déry Tibor-, majd 2006-ban Kossuth-díjat is kapott. 1992-ben a Művé-

szeti Alap Irodalmi Díját, 
1995-ben a Magyar Köz-
társasági Érdemrend kö-
zépkeresztjét, 2010-ben a 
Középkereszt a Csillaggal 
kitüntetést és a Marton 
Frigyes-emlékdíjat vehette 
át. 2014-ben Szép Ernő-
díjjal tüntették ki életmű-
véért. 2017-ben Radnó-
ti-díjat, 2018-ban Prima 
Primissima díjat kapott.

Újra a régi lendülettel

A csökkenő Covid-esetszámok miatt idén március-
ban feloldották a járvány miatti korlátozásokat, így 
újraindulhattak a kulturális programok is. Varga 
Zsoltot kérdeztük, hogy az Apáczai Csere János 
Művelődési Ház hogyan birkózott meg az elmúlt 
két év kihívásaival, és mik a terveik az idei évre.

A Covid-járvány új feladat elé állította a műve-
lődési ház munkatársait – tudtuk meg az intézmény 
vezetőjétől. A programok hamar átköltöztek az 
online térbe, ezeket a művelődési ház Facebook-
oldalán lehetett követni. Különösen sikeresek vol-
tak a zenész barátok által az otthonukban készített 
rövid zenei videók. A nézők leginkább Márkus Ti-
bor, a Little Jazz Pub koncertsorozat házigazdája, 
valamit Péter János, a Firkin tagja és Varga János, 
az East zenekar gitárosa felvételeit kedvelték. Emel-
lett komolyzenei és irodalmi videókat is megtekint-
hetett a közönség. Ezen tartalmak sok új követőt 
szereztek az oldalnak. Elmondható, hogy a nézők 
örültek a virtuális programoknak, és így az előadók-
nak sem telt tétlenül a karantén időszaka. Szintén 
nagy érdeklődés övezte a PilisTV által rögzített kon-
certeket, mint például a Kormorán Memory Band 
előadását, illetve Herczku Ági és a Banda magyar 
kultúra napi koncertjét.

A tavaly tavaszi óvatos kezdés során először a 
könyvtár nyitotta meg a kapuit, az olvasótermi, 
folyóiratolvasó és számítógépes szolgáltatások szü-
neteltek. A könyveket előrendelés útján lehetett 
kikölcsönözni. Néhány kisebb szabású, ingyenes 
rendezvényt is tartottak a művelődési házban, majd 
szeptemberben újra volt Solymári Búcsú, olyan fel-
lépőkkel, mint Deák Bill Gyula vagy az Anna and 
the Barbies. 

Az idei tavasz már korlátozások nélkül köszön-
tött be. Varga Zsolt és munkatársai a régi lendülettel 
készülnek az évre. A hagyományos solymári prog-
ramokat ismét megrendezik, lesz Sörünnep, Jazz 
Weekend, és már formálódik a búcsú műsora is.

Solymári Hírmondó

A színház világnapja Solymáron 

Március 27-én, vasárnap kiállításmegnyitóval és előadással ünnepelték a 
színházat az Apáczai Csere János Művelődési Házban. Horner Annamá-
ria, Nagy-Boros Szimonetta, Kátai Anna, Tóth Sára jelmeztervezők, Garai 
Gréta és Székely László díszlettervezők kiállítását Csányi János, a Színház és 
Film Intézet Nonprofit Kft. igazgatója nyitotta meg. A tárlaton a tervezők 
vizsgamunkáit mutatták be, többek között A vadkacsa díszlettervét, az Anna 
Karenina és a Szentivánéji álom jelmeztervét. 

A megnyitó után az Amargant Színházi Műhely és a Parastudio Egyesü-
let produkcióját, a St. Just avagy a párizsi forradalom végnapjai című monodrá-
mát tekinthették meg az érdeklődők. A drámát Ilyés Lénárd írta 
és játszotta, rendezte Liszkai Tamás.

Az eseményt a PilisTV kamerái rögzítették, a felvétel megte-
kinthető a YouTube-on.

Húsvétváró családi nap 
Vidám hangulatban telt a húsvéti készülődés április 9-én, szombaton. Több 
helyszínen is programokkal várták a gyerekeket. Míg a helytörténeti gyűj-
teményben szebbnél szebb képeslapok készültek, addig a Svábházban ka-
lácskészítésben vehettek részt az érdeklődők, a művelődési házban pedig 
a barkácsolás örömét élhették át a gyerekek. Volt tojás- és nyuszifestés, 
színezés, hajtogatás, sőt arcfestés is. A napot a Pereputty együttes bábos 
mesekoncertje zárta.

25 éve hunyt el 
Szokolay Bálint
A Solymári Szokolay Bálint Női Kar a kény-
szerű ének nélküli időszak után a virágvasár-
napi passióban szerepelhetett először. A zenei 
szolgálat után az éneklés a temetőben folyta-
tódott. A kórus tagjai felkeresték az éppen 25 
éve elhunyt alapító karnagyuknak, Szokolay 
Bálint bácsinak a sírját, és ott egy rövid meg-
emlékezést, hálaadást tartottak.

Elisch Erzsébet

Hegedűs-Tuba Viola 
kiállítása Vörösváron
A solymári gyökerű Hegedűs-Tuba Viola 
magyar és olasz tájakra repítő grafikáiból a 
pilisvörösvári Művészetek Házában rendez-
tek kiállítást. A PilisTV ott járt az esemény 
megnyitóján, a tárlatról készült összeállítás a 
YouTube-csatornájukon megtekinthető.

Lovász Irén ünnepi koncertje
Virágvasárnap előestéjén, április 9-én, szombaton este a mise után Lovász Irén 
adott koncertet Virágszombatja estéjén címmel a katolikus templomban. Az ünne-
pi dallamokat Mizsei Zoltán (ének, udu, pszaltérium, középkori hárfa, orgona, 
harmónium) és Ágoston Béla (ének, duda, furulya, fujara, szaxofon) 
kísérte.

Az eseményen a PilisTV kamerái is jelen voltak, a felvétel megte-
kinthető a YouTube-on.

Húsvéti fészekrablás
Idén is sor került a solymári kezdeményezésű 
húsvéti fészekrabló játékra. A játék lényege, 
hogy húsvét vasárnapján a „fészekrakók” apró 
meglepetésekkel kedveskednek a „fészekrab-
lóknak”, akik a kölcsönösség jegyében szintén 
hagynak egy kis ajándékot. A résztvevők térké-
pes segítséget kaptak a fészkek megtalálásához. 
Grimmné Dévényi Erika, a játék ötletgazdája 
elmondta, idén huszonhárom fészekből lehe-
tett „fosztogatni”. Az adventi ablakvadászathoz hasonlóan ez a játék is elterjedt már 
az országban: Erika mintegy 80 településről tud, melyek átvették az ötletet.

Fotó: MTI/Czimbal Gyula
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Solymári sváb 
közmondások
Táz Ród kéd rum, ámoj tie, ámoj mie. – 
Das Rad geht herum, einmal dir, einmal 
mir. – A kerék forog, egyszer neked, egy-
szer nekem.

Nem mindig történik az, amit szeret-
nénk, a szerencse forgandó. A Rad szónak 
itt Glücksrad (Klikszród – szerencseke-
rék) jelentése van. A szólás valószínűleg az 
1900-as évek környékén keletkezett. A két, 
német és magyar nyelven is ismert, azonos 
jelentésű szólás egybeszerkesztése a jelen-
tésük megerősítését, pontos értelmezését 
célozza. 

Enczmann László

Ismét solymári 
pedagógus érdemelt 
rangos díjat
Katharina Kreisz- 
díjat kapott 
Schokátzné Tallér 
Mária, a Hunyadi is-
kola pedagógusa. A 
Pest Megyei Német 
Önkormányzat által 
alapított díjat Ritter 
Imre nemzetiségi 
országgyűlési kép-
viselő adta át az ÉMNÖSZ újhartyáni rendezvé-
nyén április 13-án. 

Schokátzné Tallér Mária 2002-től a 
kéttannyelvű osztályokban tanít németül 
készségtárgyakat. 2003-ban elvégezte a Ma-
gyarországi Német Néptánchagyományok 
Ápolása Alapítvány által szervezett 170 órás 
német néptánccsoport vezetői képzést, így 
bekapcsolódott a nemzetiségi néptánc taní-
tásába, először alsó, majd felső tagozaton. 
Munkája során részt vett a Hunyadi Mátyás 
Német Nemzetiségi Általános Iskola peda-
gógiai programjának összeállításában is, és ő 
készítette el a néptáncoktatás helyi tantervét. 
Nemzetiségi táncoktató munkája mellett nem-
zetiségi osztályok osztályfőnökeként is tevé-
kenykedett, alsó és felső tagozaton egyaránt.

A Katharina Kreiszről elnevezett elisme-
rést azok a pedagógusok kaphatják meg, akik 
maradandót alkotnak a németoktatás és a 
nemzetiségi nevelés területén.

KITELEPÍTÉSI EMLÉKNAPOK
Tiszta sváb
Filmvetítéssel vette kezdetét a háromna-
pos rendezvénysorozat, amelyet Solymár 
Német Nemzetiségi Önkormányzata idén 
a solymári svábok elűzésének emlékére 
rendezett meg.

Pénteken, április 22-én este 6 órakor 
vetítették a művelődési ház színházter-
mében Sós Ágnes Tiszta sváb című do-
kumentumfilmjét. A film februárban, a 
Budapest Nemzetközi Dokumentum-
film Fesztiválon debütált, már akkor, a 
premier előtti vetítésen is sok solymári 
nézte meg az alkotást. Ezzel együtt ez 
alkalommal is csaknem megtelt a terem 
az érdeklődőkkel, a közönség soraiban 
olyanok is helyet foglaltak, akik szereplői 
voltak a filmnek.

A Tiszta sváb a német önkormányzat, 
pontosabban Marlokné Cservenyi Magdol-
na felkérésére, biztatására készült el. Sós 

Ágnes rendező az ország különböző sváb 
településein mintegy negyven idős embert 
keresett fel, olyan magyarországi németeket, 
akik átélték a ’40-es években lezajlott üldöz-
tetést: munkatábort, kitelepítést, családok 
elválasztását, házaik elvételét, más családok-
kal való összeköltöztetést. A másfél óra alatt 
fokozatosan, a szereplők elbeszéléséből raj-
zolódnak ki a történelmi események, ame-
lyek nemcsak a filmbéli uno-
kákat, hanem olykor a nézőt 
is megríkatják.

A vetítés után egy félórás 
beszélgetést hallgathatott 
meg a közönség, amelyben 
Sós Ágnes rendező mesélt 
a forgatás során szerzett él-
ményeiről, küzdelmeiről, és 
hogy mit tapasztalt, mennyire 
keveset tudnak Magyarorszá-

gon az itt élő németségről. Elárulta, hogy 
a filmhez felvett mintegy százhúsz órányi 
nyersanyag még számos érdekes történetet 
tartalmaz, ezekkel további tervei vannak.

A további vetítési alkalmakról a film 
Facebook-oldalán lehet tájékozódni. 

Az eseményt Magyarország Kor-
mánya támogatta (pályázati azonosító: 
NEMZ-N-21-0022). 

Könyvbemutató a Svábházban
A kitelepítés emlékére szervezett rendezvénysorozat második napján, ápri-
lis 23-án, szombaton 16 órakor a hűvös idő ellenére szép számú érdeklődő 
gyűlt össze a Svábház udvarán, hogy részt vegyenek Hartmann Hellebrandt 
Hilda Solymári történetek című könyvének bemutatóján.

A bemutatón Dobrovkáné Dér Borbála alpolgármester mondott nyitó-
beszédet. „Hellebrandt Hilda falunk szülötte, sok éven át gyűjtötte a törté-
neteket. A könyv nagy értéke, hogy Hildának különleges bizalmat szavaztak 
az emberek, és több évtizednyi hallgatás és megfélemlítés után megnyíltak. 
Így a történeteken keresztül megismerhetjük a 300 éve itt élő sváb közösség 
lelkületét, gondolkodásmódját, hitét, humorát és nyelvét” – mondta. 

A nyitóbeszéd után egy-egy történetet hallhatott a közönség Kapuvá-
ri Balázs, Milbich Krisztina, Varga Eszter, dr. Rigó Ildikó és Malomsoky 
Ildikó előadásában. Mindannyiukat rokoni szálak kötik a novellák sze-
replőihez. A történeteket solymári sváb népdalok kötötték össze, dr. 
Friedrich Katalin citerán, Malomsoky Ildikó hárfán játszott és énekelt. 
A dalokat Kelemen Istvánné Gréti néni Liedergut des ungarndeutschen 
Dorfes Schaumar című gyűjtéséből válogatta és hangszerelte a két előadó, 
külön erre az alkalomra, a novellákhoz illeszkedve.

A műsort követően étel és ital várta a vendégeket. A könyvhöz a helyszí-
nen adomány ellenében lehetett hozzájutni, az asztalra készített példányok 
gyorsan fogytak, a szerző székénél pedig sorban álltak a dedikálásra várók. 
Aki nem tudott rész venni az eseményen, beszerezheti a kötetet a Sváb-
házban.

Megemlékezés és nemzetiségi műsor 
Április 24-én, vasárnap három órakor német nyel-
vű szentmisével kezdődött a megemlékezés, melyet 
Szemere János plébános celebrált. A misén köz-
reműködött a Hagyományőrző Asszonykórus és 
a Schaumarer Musikanten. A mise végén Schrotti 
János, a Pest Megyei Német Önkormányzat elnöke 
mondott rövid beszédet. Köszönetet mondott mind-
azoknak, akik fontosnak tartják a solymári sváb ha-
gyományok őrzését, és a választás során a parlamenti 
képviseletre adták le voksukat, valamint Isten áldását kérte a solymári német közös-
ségre. A misén jelen volt az Ugod községből érkezett vendégek csoportja is, Havasi 
Károly Zoltánné NNÖ-elnök vezetésével. A küldöttséget a helyi NNÖ fogadta és 
kalauzolta. A délelőtt folyamán megismerkedtek a község nevezetességeivel, valamint 
a mise előtt a Heimatverein Solymár Egyesület számolt be tevékenységéről finom házi 
sütemény és solymári bor mellett. 

A hagyományokhoz híven a szentmisét koszorúzás követte. A templom mögött 
található kitelepítési emlékműnél Solymár önkormányzatai és civil szervezetei, cso-
portjai és a vendégek a Schaumarer Musikanten zenei kíséretével helyezték el a koszo-
rúkat, majd az emléknap nemzetiségi  műsorral folytatódott.

A művelődési házban az érkezőket a Musikanten zenéje fogadta, a színházterem-
ben a nemzetiségi önkormányzat alelnöke, Tallérné Milbich Judit köszöntötte a kö-
zönséget. Örömét fejezte ki, hogy a hosszú pandémia után Solymár hagyományőrző 
nemzetiségi csoportjai ismét vállalták a színpadra lépést, és műsoraik erősítik a nem-
zetiségi összetartozást. 

Elsőként a Reményi Margit Táncegyüttes műsorát láthattuk, melyben az egészen 
piciktől kezdve a felnőttekig minden csoport készült tánccal. Őket a Solymári Férfikó-
rus követte Gerendai Ágnes vezényletével, majd a Hunyadi Mátyás Német Nemzeti-
ségi Általános Iskola gyermektánccsoportja mutatta be Manninger Miklós koreográfi-
áit. Magyarországi német, osztrák és solymári népdalokkal készült a Hagyományőrző 
Asszonykórus Stájer citeraegyüttese, előadásukat a Herbstrosen tánccsoport fellépése 
követte. A nemzetiségi délutánt a sváb gyökerekkel rendelkező, fiatal tagokból álló 
Klani Hupf  zenekar vidám műsora zárta.

Az eseményen a PilisTV stábja is jelen volt. A szentmiséről készített 
felvételt a QR-kód beolvasásával nézhetik meg, a nemzetiségi műsor pedig 
hamarosan szintén megtekinthető a csatorna műsorán és a YouTube-on.

Az eseményt Magyarország Kormánya és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támo-
gatta (pályázati azonosító: NKUL-KP-2022/2-000834). 
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Új könyvek
a könyvtárban

Alter Adam: 
Ellenállhatatlan
Az amerikai pszichológus 
és marketingszakember a 
technikai addikció (tv, inter-
net, telefon, Facebook stb.) 
viselkedési formáit elemzi. 
A könyv címe: Ellenállha-
tatlan, stílusa: letehetetlen, 
mondanivalója: időszerű. 

Jorge Bucay: 
Mesék, amelyek 

megtanítottak szeretni
Az argentin orvos-

pszichoterapeuta olvasmá-
nyos önismereti útmutatója 
a félelmek és a szorongások 

legyőzéséhez, a boldogság ke-
reséséhez és megtalálásához.

Térey János: Boldogh-
ház, Kétmalom utca

A fiatalon elhunyt író utolsó, 
befejezetlen munkája. A hát-

rahagyott emlékiratban az 
író debreceni gyermekkorá-

nak és ifjúságának majdnem 
két évtizedét meséli el. 

Lia Louis: 
Nyolc boldog óra
A könyv egy gyönyörű 
történetet mond el az igaz 
szerelemhez vezető meg-
próbáltatásokról és az el-
szalasztott lehetőségekről. A 
brit írónő képes megsebezni 
az olvasó szívét, hogy aztán 
meggyógyítsa.

Grecsó Krisztián: 
Valami népi

A külföldön is ismert író 
legújabb kötete 29 novellát 
tartalmaz. Életek és sorsok 

a magyar falu megtört és 
megváltozott világában. 

Jo Nesbo: 
A Patkánysziget 
és más történetek
A krimiíró legújabb köteté-
ben öt novellát olvashatunk, 
amelynek szereplői kemény 
harcot vívnak a hatalomért, 
az igazságért, a bosszúért 
vagy épp a szeretteikért. 

Apáczai Csere János Művelődési Ház
és Könyvtár

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

A SZERETET AZ ÜZEMANYAG
Énekesnő, színésznő, televíziós műsorvezető. Celebnek ne hívjuk, ezt visszautasítja. 

12 éve él Solymáron, ennél jobb helyre nem is költözhetett volna. 
Mindenki ismeri, mindenki kedveli. Szulák Andrea.

Pont délben, a délelőtti és a délutáni próba 
között, egy autómosó parkolójába félreállva 
hív vissza. Készséges, kedves. Hát persze, 
hogy beszélgethetünk, de csak telefonon. 
Ki van zárva, hogy találjunk időt személyes 
találkozásra. Amennyit csak szeretnék, lehet 
akár 10-15 perc is… Annyi lett.

Hog yan telt a délelőttje?

Nem volt unalmas. Reggel fél 9-kor men-
tem a Nóta TV-be, elénekeltem a gyönyörű, 
A csitári hegyek alatt című dalt, azután egy 
stúdióban egy csodálatos kezdeménye-
zésnek lehettem részese, Molnár Levente 
opera énekes barátom szervezésében ké-
szül egy dal a békéért, a nyugalomért. Böjte 
Csaba egy kórussal, én pedig operaénekes 
és könnyűzenész barátaimmal és Mága 
Zoltánnal együtt veszek részt ebben, egy 
videóklip is készül belőle. Nagyon szép ösz-
szefogásnak lehetünk tanúi.

Hog yan érinti önt az ukrán háború?

Szorongok. Egyrészt vérzik a szívem az ál-
dozatokért és a családtagjaikért, másrészt 
vérzik a szívem az elvesztett hitemért. Az 
én generációm úgy nőtt fel, hogy azt hittük, 
nem lehet többé háború és népirtás, pláne 
nem itt, a közelünkben. Erre jött a délszláv 
háború, most pedig az Ukrajnát ért táma-
dás. Nagyon naivan most kezdem csak látni, 
mennyire törékeny az életünk és a békébe 
vetett hitünk. 

Mit gondol, ennek, hog y a művészek összefognak 
és szerepet vállalnak a háború elleni tiltakozásban, 
lehet valamilyen hatása?

Meggyőződésem szerint igen. Nézze, én 
nem politizálok. Én csak egy előadóművész 
vagyok, aki azzal politizálok, ahogyan élek, 
ahogyan közlekedem, ahogyan kommuni-
kálok. Ez az én politikai attitűdöm. Nyilván 
van egy neveltetésem, egy otthonról hozott 
csomagom, amire nagyon büszke vagyok, 
de nem szeretem, amikor a művészek beáll-
nak különféle zászlók alá és osztják az észt. 

Egy művésznek adott 
a Jóisten egy obulust a 
kezébe, a művészetet, 
és én úgy gondolom, 
nekünk legfőképpen az 
a dolgunk, hogy ezzel 
kezdjünk valamit. 

Mindenkinek lehet 
meggyőződése, elkép-
zelése a dolgokról, de 
azt tapasztalom, hogy 
nagyon sokan csak a 
szájukat tépik, és sem-
mi hasznosat, érté-
kelhetőt nem tesznek 
le az asztalra. Ezt én 
kimondhatom, hiszen 
gyakorlatilag a rend-
szerváltó generáció ré-
szese vagyok. 

Nagyon sokszor azt 
látom, hogy frusztrál-
tak az emberek, hogy 
kikanyarodni egy utcá-
ból felér egy kihívással, 
mintha nem tudnánk, 
melyek az igazi, valós, 
értékes dolgok. Az 
emberek törtetnek, 
keményen, erőszakosan, agresszíven, az-
tán meghalnak egy pillanat alatt… Ez nem 
jó. Meg kellene becsülnünk a pillanatot, az 
életet, a jelent, amiben tudunk jövőt építeni. 
Ha mindenki egy picit odatesz, ha odafigyel 
a másikra, talán apró lépésekkel közeledünk 
a békéhez.

Mi az oka ön szerint a feszültségeinknek?

Ugyanaz a szorongás, ami bennem is van, 
a szorongás a bizonytalan jövőtől, a kiszá-
míthatatlanságtól, ami a világban most van. 
Én megtanultam ezt a szorongást kezelni, 
nagyon kemény munka volt, de meg kel-
lett tanulnom. Sokszor kellett helyt állnom 
egyedül, nőként, édesanyaként, előadómű-

vészként. Ezt a leckét nem lehetett megúsz-
ni. És ha már a közlekedésnél tartunk, azt 
is megtanultam, hogy semmi nem történik, 
ha egy kicsivel udvariasabb vagyok, és egy 
perccel később érek oda ugyanahhoz a pi-
ros lámpához.

Mióta lakik Solymáron?

Ez a tizenharmadik évem.

Hog y esett Solymárra a választás?

Máriaremetén laktam előtte, azelőtt pedig 
Szentendrén. Amikor megszületett a kis-
lányom, visszahívott ez a környezet. Nem 
nevezném falusinak, de mégiscsak olyan… a 
természethez való közelség, a kicsi méretek 

miatt. Reméltem, hogy itt lassabb a tempó, 
de ezalatt a tizenhárom év alatt itt is minden 
felpörgött.

Vannak kedvenc helyei?

Nekem csak kedvenc helyeim vannak Soly-
máron. A Rózsika-forrástól a lovardáig való 
sétaút… Vagy ha átmegyünk Nagykovácsi-
ba, fent, a Magas utcánál, ahol régen laktam, 
és átsétálunk a Muflon Itató nevű kiskocs-
máig… Imádom ezt az egész környéket, 
minden zegzugával, minden kis utcájával, a 
patakpartjával. Nagyon enyémnek érzem.

Hog yan fogadták, amikor ideköltözött? Amikor 
meg jelenik eg y – bocsánat, nem pejoratív értelemben 
gondolom – celeb a községben, milyen a fogadtatás? 

Jaj, ne mondja, hogy celeb! Inkább csak is-
mert ember. Éreztem, hogy van ennek a 
gyüttmentségnek egy pici nyoma, de nagyon 
rövid ideig tartott. Amikor először ment be 
a hentes a hátsó traktusba, hogy kihozza 
nekem a friss árut, ami éppen nem volt kint 
a pultban, akkor éreztem, hogy hazaértem. 
Befogadtak.

Ez a kedvesség önnek szólt, Andreának, vag y a 
híres művésznek?

Ez az embernek szólt. Nagyon nem szere-
tem, ha a nevem miatt részesítenek előny-
ben. Nemhogy visszaélni, de élni sem sze-
retek a hírnévvel, ugyanis ennek semmi 
jelentősége. Ez csak egy címke. Ami mögöt-
te van, a tartalom, az az érdekes. Azt viszont 
nekem nap mint nap, újból és újból meg kell 
teremtenem.

Március 15-én Máté Péter-díjjal tüntették ki. Mit 
szólt hozzá?

Természetesen nagyon örültem neki, de picit 
meg is ijedtem. Én már elég régóta érzem azt, 
hogy egyre magasabbra teszem magamnak a 
mércét, úgy vélem, a kor előrehaladtával az 
elvárások is nőnek az emberrel szemben. 
Azt gondoltam magamban, most, hogy dí-
jazott énekes vagyok, már soha többé nem 
lehet hibázni. Ez ijesztő.

Hog yan viseli az irig ységet, a rosszindulatot?

Nem vagyok hajlandó tudomást venni róla. 
Az Instagramon is kiiktattam azt a lehető-
séget, hogy hozzászóljanak, egyrészt hogy 
ne dicsérgessenek feleslegesen, másrészt 
ócsárolni magam nem engedem. Az nagyon 
megvisel, lebont lelkileg. Inkább se jót, se 
rosszat. Amit el akarok mondani, azt köz-

löm, de nekem nem visszaigazolás kell, ha-
nem szeretet.

Megkapja? 

Meg. Az az én üzemanyagom. Sokkal ol-
csóbb, mint most a benzin.

Milyen tervei vannak a jövőre nézve?

Nagyon sok koncertfelkérésem van a nyár-
ra, már tele van a naptáram, sőt az őszöm is 
kezd megtelni. A budapesti Operettszínház-
ban, ameddig tart az évad, játszunk, három 
előadásban szerepelek. Most kezdünk el egy 
új projektet, ez egy veszprémi szervezésű 
előadás lesz a farmerkirály, Levi Strauss éle-
téről. Kerényi Miklós Gábor fogja rendezni, 
nagy izgalommal várom, mert ez egy újabb 
színészi feladat, amire nagy szükségem van 
ahhoz, hogy jól érezzem magam. Ezenkívül 
sokféle zenés felkérésem van, a Studio 11-től 
kezdve a Jazz Trióig, popzenei felkérések, azt 
sem tudom, hova kapjam a fejem.

Hog yan tud feltöltődni a rengeteg feladat mellett?

Solymár. Ennyi a válaszom. Solymár. Cso-
dálatos szomszédaim vannak, akiket nagyon 
szeretek, amikor összetalálkozunk, azonnal 
megkóstoljuk a legújabb pálinkájukat, és már 
meg is van az alaphangulat. A szűkebb baráti 
köröm egy része is itt él Solymáron, nagyon 
szeretek velük is sétálni. Kutyát sétáltatunk, 
bár nekem macskáim vannak, mert a kutya 
az ember, azt nem lehet csak úgy otthagyni 
napokon keresztül, a macskáim, a „hölgyek” 
viszont totálisan birtokolják az otthonunkat, 
és sztoikus nyugalommal várják, hogy este 
hazaérkezzem. Kicsi szemrehányás van az 
arcukon, de nagyon boldogok.

Sok szép évet kívánunk még önöknek Solymáron!

Balázs Rita



Solymári Hírmondó18

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

Budaligeti családi házba 
keresünk

heti rendszerességgel, 
hosszú távra  
takarítónőt.

Érdeklődés: 06209711964

Megjelent a sertéspestis 
Solymár környékén
Afrikai sertéspestissel fertőzött, elhullott vaddisznót találtak 
a Solymárt övező zöldterületen. A betegség emberre nem 
veszélyes. Az alábbiakban összefoglaltuk a legfontosabb tud-
nivalókat.

Az afrikai sertéspestis a házi sertések és vaddisznók he-
veny, lázas, általános tünetekkel, testszerte vérzésekkel járó, 
vírusos betegsége. A fertőzött állatok 90%-a 3-5 napon belül 
elpusztul. A betegséget okozó vírus a beteg állatról másik 
állatra testváladékok vagy vér útján közvetlenül is terjed. 
Ezen kívül ragályfogó tárgyakkal, valamint a fertőzött állatok 
húsával és abból készült termékekkel is nagy távolságokra 
elhurcolható. A betegség emberre nem veszélyes.

A Nébih honlapján (portal.nebih.gov.hu/afrikai-
sertespestis) részletes információk, adatbázis és interaktív 
térkép is található a betegségről és megjelenéséről. Az ada-
tokat böngészve látható, hogy Solymár kockázati besorolása 
szigorúan korlátozott terület: április 23-ig 25 előfordulást je-
gyeztek le, 12 esetben elhullott állatban, 6 esetben állomány-
gyérítés céljából kilőtt állatban mutatták ki a kórokozót, 7 
esetben pedig klinikai tünetek miatt lőttek ki állatot.

Az erdők lezárására nem kerül sor, a turistaútvonalak to-
vábbra is látogathatóak. Néhány alapvető szabályt azonban 
a kirándulóknak is be kell tartaniuk a járvány terjedésének 
megakadályozása érdekében. A szabályok betartása azért 
is fontos, mert az ember fertőzésközvetítő szerepet játsz-
hat – tudtuk megy dr. Molnár Attila hatósági állatorvostól. 
Élelmiszerhulladékot, ételmaradékot, illetve zöldhulladékot 
ne hagyjunk, ne vigyünk az erdőbe vagy annak határába. 
A hulladékokat kizárólag a kijelölt gyűjtőkbe szabad dobni. 
Kutyánkat kizárólag pórázon sétáltassuk az erdőben. A ma-
gányos, elárvultnak gondolt kismalacot ne próbáljuk meg-
fogni, „megmenteni”. Az erdőjárás után alaposan mossuk le 
cipőnket, bakancsunkat, amihez célszerű fertőtlenítőszert is 
használni.

Ha elpusztult vagy betegnek tűnő vaddisznót látunk, ne 
érjünk hozzá és azonnal értesítsük a Nébihet az ingyenesen 
hívható 80/263-244-as számon.

Solymári Hírmondó

A katolikus plébánia hittantermében az üveges szekrények 
polcain gondos rendben sorakozva várják az olvasókat a 

katolikus szellemiséget hordozó könyvek. Homor Ferencet, 
a gyűjtemény életre hívóját kérdeztük a plébániai könyvtár 

állományáról és a könyvtárhasználat lehetőségeiről.

Könyvtár nyílt a katolikus plébánián

Honnan jött a g yűjtemény-
szervezés ötlete?
Személyes tapasztalatom, 
hogy korlátozott a hoz-
záférés a katolikus szel-
lemiségű könyvekhez, 
a vallásos irodalomhoz. 
Ezt a hiányt szeretném 
pótolni a gyűjteménnyel. 
Csaba atya saját könyv-
tárából is maradt itt 
néhány könyv, emellett 
egyéb adományok, illetve 
a saját gyűjteményemből 
származó könyvek képezik az állo-
mány alapját. Nyugdíjas könyvtáros-
ként izgalmas feladatnak tekintem 
ezek rendezését, feltárását, polcra té-
telét és az olvasók tájékoztatását. 

Milyen könyveket találnak az olvasók a 
könyvtárban? 
A könyvtár gyűjtőkörébe tartoznak 
azok a katolikus keresztény szellemi-
ségű könyvek – lelki életi, életrajzi, 
művészeti, szépirodalmi, vagy akár 
a család, a nevelés témaköréből –, 
amelyek segíthetik a keresztény gon-
dolkodást. Tartalmukban elavult és 
régi, muzeális jellegű könyveket nem 
gyűjtünk. 

És hog yan g yarapodik a g yűjtemény? 
A könyvállomány folyamatosan bő-
vül, a gyarapításhoz, az új könyvek 
beszerzéséhez szívesen fogadok ja-
vaslatokat, véleményeket. Jelenleg 
500-600 kötetünk van feldolgozva, 
tárgyszavazva. Hamarosan a plébánia 
honlapján (www.sokat.hu) is elérhető 
lesz a könyvtár katalógusa és az aktuá-
lis információk.

Kik használhatják a könyvtárat? Van va-
lamilyen korlátozás a kölcsönzésre?

Felekezeti hovatartozás nélkül bárki 
használhatja. Ahogy szoktam mon-
dani: bárki kölcsönözhet, aki képes 
arra, hogy amit kölcsönöz, azt visz-
sza is hozza. A könyvtár nyitvatartá-
si idejében helyben olvasásra is van 
lehetőség. 

Van valaki, aki segíti az olvasók tájéko-
zódását a g yűjteményben?
Az érdeklődő olvasókat én várom, 
a feladatokat önkéntes társadalmi 
munkában végzem.

Van-e beiratkozási és kölcsönzési díj?
Nincs, a könyvtár szolgáltatásai in-
gyenesek. A kölcsönzési idő pedig 
rugalmas, megbeszélés szerinti.

Hog yan tartják nyilván a könyveket és az 
olvasókat?
A feldolgozás, a kölcsönzés és a ka-
talogizálás a Szikla integrált könyvtári 
rendszer programján keresztül törté-
nik.

Mikor tart nyitva a könyvtár?
Vasárnaponként a mise után 11:30-
tól 12 óráig, szerdánként 10-től 12 
óráig, pénteken 16:30-tól 18 óráig 
várom az olvasókat.

B. V.

Örökbefogadókat 
várnak a Tündérkert 
facsemetéi
Március 27-én összegyűltek a solymári tün-
dérkertészek, hogy a jó termést hozó, helyben 
őshonos, illetve a Solymáron már bizonyított, 
egyéb gyümölcsfákról előzőleg levett oltó-
vesszőket a fajtafenntartás, megőrzés céljából 
vadalanyokra oltsák. Az esemény fiatalokat 
és idősebbeket is megmozgatott. A cserép 
felmatricázásától az alapvető oltási technikák 
elsajátításán át a cserépbe ültetésig mindenki 
megtalálhatta a neki való feladatot. A mintegy 
200 kis csemete – köztük a híres solymári poli-
túr oltványai – egyelőre cserepekbe ültetve vár-
ják ideiglenes örökbefogadóikat, akik a kiülteté-
sig a gondjukat viselik, szeretgetik, gondozzák 
őket.  Az oltványok megeredése, a nemes rész 
kihajtása után kerülhet majd sor a csemeték ki-
ültetésére a Solymári Tündérkert területére, il-
letve igény szerint az érdeklődők saját kertjébe.

A szervezők örömmel várják olyan örök-
be fogadó tündérkertészek jelentkezését a 
tesokor@gmail.com címen, illetve a +36 20 
822-9008-as telefonszámon, akik az őszi kiül-
tetésig szívesen magukhoz vennének és gon-
doznának néhány cserépbe ültetett facsemetét. 
A gyümölcsfák végleges helyre ültetése szintén 
közösségi esemény lesz, melynek során lehető-
ség nyílik hazavinni néhány csemetét, így előse-
gítve a régi solymári gyümölcsfák újjáéledését.

Dr. Zlinszky Péter



Víz-, gáz-, 
központifűtés-, 

lefolyócsatorna- 
és szellőzésszerelés.

A lakásfelújítástól 
a családi házig.

Korszerű technológiák, 
megújuló energiák,  

hőszivattyúk, gázfűtések.

Dávid Ákos
e-mail: 

davidakos.gepeszet@gmail.com

Tel.: +36-20-9324-759

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
0–24 

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

+36-70/624-20-81

Gabó 
duguláselhárítás

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

Fogadja szeretettel kedvezményes
ügyvédi konzultációs ajánlatomat, mely

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

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

szomszédjával birtokvitába keveredett,

közös tulajdona van és a tulajdonostársakkal nem tud 
dűlőre jutni a költségviselésben, közös tulajdon 
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/   

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

ÉRSEBÉSZETI 
MAGÁNRENDELÉS

Dr. Mogán István 
érsebész főorvos

Mária Medical 
1028 Budapest 

Hidegkúti út 82/b
Rendelés: hétfő 15.00–18.00

Tel.: 06 20 396 88 55
Érszűkületes (doppler, fizikalis 
vizsg.) és visszér betegségek 

diagnosztikája, (visszértágulatok 
UH vizsgálata, műtéti terv) 

kezelése

Kőműves, ács szakembereket keres 
a Solymári Településüzemeltetési Kft.

Tel.: 06-30-199-0879

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,  
(hétfőtől péntekig 7:00–15:00-ig.)

• Solymári munkavégzés!
• Folyamatos munkavégzés az 

év minden hónapjában (nem 
szezonális)

• Fix bérezés, a munka 
törvénykönyvének megfelelő 
szabadság, túlóra kifizetése és 
juttatások.

Amennyiben felkeltettük érdeklődését, kérem hívjon minket 
a 06-30-199-0879-es telefonszámon.

(Hétfőtől péntekig reggel 08:00–16:00-ig.)

Budapesti építőipari cég szakképzett 
festőket és hideg-/melegburkolókat keres 
Pest megye, Budapest, Balaton környéki 
munkavégzésre. Munkaeszköz és szállás 
biztosított.

Fizetés: 
havi nettó 500.000 Ft

Érdeklődni az alábbi 
telefonszámon lehet: 
+36203189972

Közterület-karbantartó munkatársat keres 
a Solymári Településüzemeltetési Kft.

Tel.: 06-30-199-0879

Feladatok:
• Útkarbantartási munkák
• Kaszálás, gallyazás
• Síkosságmentesítés
Elvárások:
• „B” kategória (magabiztos 

vezetési tudás – 3,5 tonnás kis 
teherautó)

Amit kínálunk:
• 8 órás munkaviszony és 

tényleges 8 órás munkavégzés,  
(hétfőtől–péntekig 7:00–15:00-ig.)

• Solymári munkavégzés!
• Folyamatos munkavégzés az 

év minden hónapjában (nem 
szezonális)

• Fix bérezés, a munka 
törvénykönyvének megfelelő 
szabadság, túlóra kifizetése és 
juttatások.

Amennyiben felkeltettük érdeklődését, kérem hívja 
a 06-30-199-0879-es telefonszámot.

(Hétfőtől péntekig reggel 08:00–16:00-ig.)

Hirdetésfelvétel 
a Solymári Hírmondóba:

Solymári Településüzemeltetési Kft.

30/199-0870
uzemeltetes@solymarert.hu

Az akció 2022. május 1-től 
visszavonásig tart.
Komplett szemüveg 
vásárlása esetén érvényes.
Részletek az üzletben.



VÉDŐNŐK
(26) 363-601, (30) 639-8101 

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

Tanácsadások:
1. kör.: Vitovszki-Fáklya Renáta

kedd 12.00–16.00

2. körzet: Gerendás Csilla
péntek 8.00–11.00

3. körzet: Stipits Zita
hétfő 12.00–15.00

4. körzet: Nagy Eszter
kedd 8.00–12.00

Iskolavédőnő:
Dr. Makainé Nagy Marianna

(70) 943-1380

GYERMEKORVOSOK
(26) 360-239  

Solymár, Rákóczi u. 2.

Dr. Dávid Zoltán 
(20) 932-8665

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

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

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

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

Tanácsadás:
szerda 11.00–12.30 
csütörtök 13.00–15.30

FELNŐTT HÁZIORVOSOK
Solymár, Rákóczi u. 2.

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

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

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

Dr. Szabó Éva
362-406, (20) 933-9201

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

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

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

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

II., VI., X. hónapban: 
péntek 15.00–18.30
Prevenciós rendelés (betegellátás nincs):
hétfő 16.00–18.00 
szerda 10.30–12.00 
csütörtök 14.00–15.30

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

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

III., VII., XI. hónapban:  
péntek 15.00–18.30
Prevenciós rendelés (betegellátás nincs):
hétfő 9.30–11.30 
csütörtök 10.00–12.00

ÁLLATORVOS
Solymár, Terstyánszky u. 23. 

Hatósági feladatokra jogosult állatorvos

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

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

A fenti telefonszám rendelési időn kívül is 
hívható.

KÖZTERÜLET-
FELÜGYELET

Lakatos Béla
 (30) 871-0543

Hlács Tibor
 (30) 473-4518

TELEPÜLÉS-
ÜZEMELTETÉS

Közterületi ügyek
(26) 631-895

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

POLGÁRŐRSÉG
Solymári polgárőrség

(20) 445-4663 
(éjjel-nappal hívható)

POLGÁRMESTERI 
HIVATAL

Ügyfélszolgálat
(26) 560-600

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

FOGORVOSOK
Dr. Bajzi Irma 

(26) 360-284

hétfő 12.00–18.00 
kedd 7.30–14.30 
szerda 12.00–18.00
csütörtök 7.30–14.30 
péntek 8.00–12.00
Tb-finanszírozott II. körzet 

Solymár, Györgyliget utca 3. 

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

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

Solymár, Törökkút utca 22.

SZAKRENDELÉSEK

Reumatológia
Dr. Szakmári Mária Magdolna

(30) 512-8408
kedd 8.00–13.00 

előjegyzésre, orvosi beutalóval

Fül-orr-gégészet
2021. szeptember 1-jétől 
a társadalombiztosított 

fül-orr-gégészeti 
szakrendelés megszűnt.

Szemészet
A szemészeti rendelés 
átmenetileg szünetel.

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

Fizikoterápia
Somogyiné Klócz Gitta 

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

A telefonszámok csak rendelési időben 
hívhatók. Orvosi ügyelet: 

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

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

19 órától hétfő 7 óráig.

KÖZÉRDEKŰ 
BEJELENTÉSEK

Solymári zöld szám
(80)  204-100

EBRENDÉSZET
Szűcsné M. Adrienn

(70) 619-9311

KÖZVILÁGÍTÁSI 
HIBA BEJELENTÉSE

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

RENDŐRSÉG – 112
Ladó György

 (20) 489-6704
Spaits Gábor

 (70) 492-0737
körzeti megbízott 

Solymár, Pilisvörösvári u. 4.

TŰZOLTÓSÁG – 112
Solymári önkéntes tűzoltók

 (30) 934-7103
(éjjel-nappal hívható)

PLÉBÁNIAHIVATAL
Solymár, Templom tér 8.

solymarkatolikus@gmail.com
sokat.hu

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

Klinger Mátyásné, Anna
(26) 360-341

REFORMÁTUS 
EGYHÁZKÖZSÉG

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

solymar@reformatus.hu | srek.hu

Dani Eszter lelkész
(30) 456-6984

Végh Attila gondnok
(20) 984-4468




