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PETI ÓRÁI
Balogh Péter, vagy ahogyan Solymáron 
mindenki ismeri, Peti gyermekkora óta 
szenvedélyesen gyűjti, felújítja és javítja a 
mechanikus órákat. Népes gyűjteményé-
ben gyönyörű kakukkos és asztali órák 
találhatók, és olyan különlegességekre 
is szert tett, mint a ledolgozott órákat 
számoló blokkolóóra, vagy a csenge-
tést ütemező iskolaóra. Ezeket állították 
ki az Apáczai Csere János Művelődési 
Házban október 21. és november 4. kö-
zött. A kiállításmegnyitón természetesen 
Peti is részt vett, és örömmel kalauzolta 
az érdeklődőket az órák között. A több 
száz darabos gyűjtemény mindegyikét jól 
ismeri, a többségüket ő javította meg, és 
a múltjukról is mindent tud, 
érdemes volt tehát a nyomá-
ba szegődni és hallgatni a 
történeteit.
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A lapszámot november 21-én zártuk.
A címlapon: A solymári jégpálya, 
fotó: Szima Roland

Bezárt a posta az Auchanban
Az energiafelhasználás érdemi csökkentése érdekében a Magyar Posta arról döntött, hogy 
ideiglenesen 366 posta működését szünetelteti, országszerte 210 településen. Solymáron 
2022. november 12-től már csak egy posta működik. A Mátyás király úti intézményben 
viszont megemelt kapacitással, több ügyfélkiszolgáló pulttal fogadják az ügyfeleket. A 
vállalat közleményében hangsúlyozta, hogy az intézkedéssel érintett mintegy 740 dolgo-
zó nem veszti el munkáját, mindegyüket más postahelyekre irányítják át. A változás nem 
érinti a postai küldemények házhoz kézbesítését sem.

Vízügyi egyeztetés

Menczer Tamás, a térség országgyűlési képviselője egyeztetésre hívta össze a solymári 
vízhálózat fejlesztésében érintett feleket november 8-án. A szakemberek a megoldást egy 
új vezeték megépítésében látják. „A jelenlegi gazdasági helyzetben egy ilyen volumenű 
beruházást gyorsan megcsinálni jóformán lehetetlen. Mégis látok esélyt, és mindent meg-
teszek azért, hogy a vezeték tavasszal megépüljön, és a solymáriaknak jövő nyáron már 
ne kelljen vízhiányos állapottal szembesülniük” – nyilatkozta az ügyben az országgyűlési 
képviselő.

Megnyitott a jégpálya
Idén is várja a korcsolyázókat a Templom téri 
jégpálya a sekrestyésház udvarán található sá-
torban.
Nyitvatartás: 
Hétköznapokon rövidített nyitvatartással üze-
mel 16:00-tól 21:00 óráig, hétvégén egész nap 
nyitva, délelőtt 10:00 órától este 21:00 óráig. 
Jegyárak: 
Hétköznap 1000 Ft/fő
Hétvégén 1300 Ft/fő
A korcsolyabérlés díja 200 Ft
Ünnepi nyitvatartás:
December 24–25.: zárva
December 26–30.: 10:00–21:00 óráig (1300 Ft)
December 31.: 10–15ig (1000 Ft)
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Hamarosan tető alá kerül 
a Településüzemeltetés új telephelye
Jól haladnak az építési munkálatok a Solymári Településüzemeltetési Kft. telep-
helyén. „A födémszerkezet és a tőcsavarok, amire a talpszelemenek ülnek, kész 
van, a szükséges faanyag szinte teljes egészében megérkezett. A fa elemek méretre 
vannak vágva, úgy kell majd összerakni a tetőt, mint egy legót. A cserepezés előtt 
meg kell csinálni a bádogozást, ám ez nem valószínű, hogy el tud készülni még idén 
– tájékoztatta lapunkat dr. Szente Kálmán polgármester. – Az, hogy mikor kerül 
fel a cserép, függ az időjárástól és a Településüzemeltetési Kft. munkatársaira váró 
hókotrási munkáktól is.”

Az új telephelyen nemcsak a teherautók beállására lesz lehetőség, hanem olyan 
szerelőakna is készül, amiben lehet javítani és mosni a járműveket. Az alvázmosó 
berendezésre a téli hónapokban van nagy szükség, mivel a gépek sószórás közben 
károsodnak, a felfüggesztések akár egy szezon alatt elrozsdásodnak. Ezen sokat 
segít, ha a felrakódott sórétegeket a munka végeztével lemossák.

A garázsbeállók mellett egy szerelőműhelyt, egy lakatosműhelyt és egy anyag-
raktárat is kialakítanak. Az épület tetőterében kap helyet a raktárrendszer, amit egy 
teherlifttel lehet majd elérni. Ebben a raktárban lesznek azok a felszerelések, esz-
közök, gépek, amelyeket most a sótárolóban tartanak.

Az üzemeltetés szakemberei komoly szerelési munkákat is megoldanak, így nem-
rég az egyik járművüket, egy dobozos Ford Tranzitot saját eszközeikkel újítottak 
fel. Ehhez hasonló feladatokat végeznek majd az új műhelyrészben, amelynek több 
mint 4 méteres belmagassága lesz. A műhely mellett egy különleges szerkezetből, 
egyfajta betonlegóból építik fel a sótárolót. A másfél tonnás hatalmas kockákat egy-
másba lehet illeszteni, így kialakítva egy stabil, az oldalnyomást jól bíró szerkezetet, 
amit 3-4 méter magasan fel lehet tölteni sóval.

Jelenleg a Bajcsy-Zsilinszky utcai Ringler-udvarban működik a Településüze-
meltetési Kft. adminisztrációja és cégvezetése, ezek a szervezeti egységek is helyet 
kapnak az új komplexumban. Az alsó szinten lesznek az irodák, felül pedig egy 
vizesblokkot és étkezőt alakítanak ki a dolgozóknak. „Az új épület elkészültével a 
most szétszórtan található egységek, raktárak, irodák, műhelyek koncentrálódnak 
egy központi telephelyre. Bízom abban, hogy nemsokára megkezdődhetnek a belső 
munkálatok” – zárta szavait a polgármester.

Bai Vera

Egyirányú lett a 
Kökörcsin utca
Az önkormányzat úgy döntött, hogy 
védőkorláttal, egyirányúsítással és 
téli lezárással teszi biztonságosab-
bá a Kökörcsin utca felső részét. 
Az útszakasz meredekségéből adó-
dó problémák – megcsúszások, el-
akadások – hosszú évek óta adnak 
feladatot az önkormányzatnak és 
a Solymári Polgárőrség és Tűzoltó 
Egyesület tagjainak.

Schlick András építőmérnök 
szeptemberben szakértői javasla-
tot készített a Kökörcsin utca fel-
ső, 2165/2 és 2166 hrsz.-ú ingatlan 
előtti meredek szakaszának forgalmi 
rendjére, amit a közlekedési bizott-
ság és a képviselő-testület is támo-
gatott. Eszerint ezen az útszakaszon 
készül egy ívkorrekció, az út hegy-
meneti jobb oldalán egy lépcsős 
járda és a lépcső mellett egy úttól 
elválasztó csőkorlát a gyalogos köz-
lekedés biztonsága érdekében. Az út 
túlsó, hegymeneti bal oldalán, a kül-
ső ívvel párhuzamosan egy Armco 
acélszalag védőkorlátot helyeznek el. 
Az útszakasz lefelé egyirányú lesz, és 
a téli időszakban lezárják.

A képen az elkészült födém, decemberben már a tetőt ácsolják.
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Átadták a bringaparkot
November 4-én délelőtt adták át Solymár kerékpáros 
pumpapályáját. Az ünnepélyes eseményen jelen volt 
Menczer Tamás államtitkár, a térség országgyűlési 
képviselője, dr. Szente Kálmán, Solymár polgármes-
tere, az Aktív és Ökuturisztikai Fejlesztési Központ 
képviselői, és az óvodából is érkezett egy vidám kis 
csoport.

Dr. Szente Kálmán röviden ismertette a pályázat 
részleteit, és köszönetet mondott mindazoknak, akik 
bármilyen módon hozzájárultak ahhoz, hogy ez a 
fejlesztés megvalósulhasson a településen. „Ez egy 
nagyon jó sport, nagyon jó élmény használni a pályát, 
de megvannak a veszélyei is. Aki erre a pályára megy, 
kérem, szigorúan tartsa be a kihelyezett táblán talál-
ható házirendet, mert ez garantálja a balesetmentes 
használatot.”

A polgármester szavait követően Menczer Tamás 
országgyűlési képviselő mondott néhány szót az elké-
szült pálya kapcsán. Ismertette, hogy Pest megyében 
22 hasonló bringapálya épült és épül jelenleg is, majd 
arról beszélt, hogy miért fontos az ilyen közösségi 
terek létrehozása. „Úgyis túl sok időt töltünk szobák-
ban ülve, elektromos eszközöket nyomkodva, éppen 
ezért remek, hogy van egy ilyen lehetőség a szabad-
időnk minőségi eltöltésére, kint a levegőn, jó körül-
mények között.”

A beszédek után Menczer Tamás, dr. Szente 
Kálmán és Vörös Máté, az Aktív és Ökoturisztikai 
Fejlesztési Központ képviselője közösen vágták át 
a nemzetiszín szalagot. A pályát Menczer Tamás és 
profi bringások avatták fel, utóbbiaktól különleges, 
nem mindennapi mutatványokat is láthattunk.

A projekt az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési 
Központ AOFK-1.2.1-21-2021-00017 sz. pályá-
zati programjának segítségével való-
sult meg, az elnyert támogatás összege 
18 995 390 forint volt. A kivitelezést az 
Orbitrex-SDM Kft. és a Solymári Tele-
pülésüzemeltetési Kft. végezte el.

Palkovics Mária

Októberi testületi ülés
2022. október 26-án, szerdán 16 órai kezdettel tartotta havi rendes 
ülését a solymári képviselő-testület. Dr. Szente Kálmán polgármester 
napirend előtti felszólalásában tájékoztatott a kerékpáros pumpapá-
lya átadásáról és beszámolt a Solymári Településüzemeltetési Kft. új 
telephelyének építési munkáiról, illetve a jégpálya idei felállításáról. A 
Koppány Márton utca újjáépítésére beadott pályázattal kapcsolatban 
elmondta, hogy hamarosan döntés várható.

Az ülésen egyebek mellett döntés született arról, hogy a Solymári 
Óvoda-Bölcsőde a téli szünetét az iskolai téli szünethez igazítja, va-
lamint arról, hogy a karácsonyi díszkivilágítás költségtakarékossági 
okokból ebben az évben csökkentett lesz a településen. A képviselő- 
testület határozott arról, hogy a következő évben is gondoskodik 
az önkormányzati folyószámlán hitelkeret rendelkezésre állásáról, a 
rendelkezésre tartott összeg legfeljebb 100 millió forint.

A képviselők két utca forgalmi rendjének megváltoztatásáról is 
határozatot hoztak. A Major utcának a Fatimai kápolna és a Rókus 
utca közötti szakaszát egyirányúsították, a Munkás utca átmenő gép-
járműforgalmát pedig hétköznapokon korlátozták. A testület felkér-
te a jegyzőt, hogy intézkedjen a forgalmi rend változtatásához szük-
séges táblák kihelyezéséről.

A képviselő-testület támogatta Baluháné Tolnai Il-
dikó rendőr alezredes őrsparancsnoki kinevezését a Pi-
lisvörösvári Rendőrőrs élére. Az ülésről készült felvétel 
elérhető a PilisTV YouTube-csatornáján.

BV

Egyirányú lett a  Major utcának a Fatimai 
kápolna és a Rókus utca közötti szakasza.

Korlátozták a Munkás utca átmenő gépjárműforgalmát: 
munkanapokon 7–9 között tilos az áthaladás.
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Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 
határozatai
106/2022. (X. 26.) 
Solymár Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Solymá-
ri Óvoda-Bölcsőde 2022/23. évi munkatervé-
nek módosítását – a téli zárás 2022. december 
22. és 2023. január 8. közötti időtartamra mó-
dosul – támogatja.

107/2022. (X. 26.)
Solymár Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felhatal-
mazza a polgármestert a folyamatban lévő 
telekalakításokkal összefüggő, az állami főépí-
tész döntése miatt késedelmet szenvedő eljá-
rásokban szükséges egyszerűsített eljárások 
kezdeményezésére, valamint településmér-
nökkel kötendő megállapodások aláírására.

108/2022. (X. 26.) 
Solymár Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt.-től 
történő folyószámlahitel felvételéről dönt. A 
hitel futamideje 2023. január 2-től 2023. szep-
tember 30-ig tart, a rendelkezésre tartott ösz-
szeg legfeljebb 100 000 000 Ft. 

A képviselő-testület – figyelembe véve a 
mindenkor hatályos államháztartási jogszabá-
lyokat – a hitel és járulékai visszafizetésének 
biztosítékául felajánlja az önkormányzat saját 
bevételeit. 

A képviselő-testület kötelezettséget vállal 
arra, hogy a hitel-visszafizetés időtartama alatt 
a kért hitelt és járulékait a futamidő évében – a 
felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat meg-
előzően – a költségvetésébe betervezi és jóvá-
hagyja, illetve költségvetési előirányzat-módo-
sításai során figyelembe veszi.

A képviselő-testület felhatalmazza a pol-
gármestert, hogy a fenti hitelre vonatkozóan 
az OTP Bank Nyrt.-nél eljárjon, az ügylet 
egyéb feltételeiben megállapodjon, és a szer-
ződést aláírja az önkormányzat képviseleté-
ben.

109/2022. (X. 26.) 
Solymár Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a kará-
csonyi díszvilágítást a korábbi évektől eltérő-
en csökkentett műszaki tartalommal valósítja 
meg és ebben az évben további fejlesztést 
nem tervez.

110/2022. (X. 26.) 
Solymár Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 21/2021 (III. 26.) szá-

mú határozatában foglaltakat megerősítve 
úgy dönt, hogy Solymár Nagyközség Önkor-
mányzatának Képviselő-testülete a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. 
§-ában foglaltak, valamint az állami vagyonról 
szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekez-
désének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt.-nél kezdeményezi és ké-
relmezi a Magyar Állam tulajdonában (és az 
MNV Zrt. 1133 Budapest, Pozsonyi út 56. 
vagyonkezelésében) lévő, Solymár, 4072/1 
helyrajzi számon felvett, kivett beépítetlen te-
rület megnevezésű, 531 m2 területű ingatlan 
1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkor-
mányzati tulajdonba adását.

Az ingatlant az önkormányzat a Magyar-
ország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2.) 
pontjában meghatározott településüzemel-
tetői feladatainak ellátása érdekében kívánja 
tulajdonba venni és Solymár Nagyközség Ön-
kormányzatának tulajdonában álló ingatlanok 
megközelítésének céljára kívánja felhasználni. 
Solymár Nagyközség Önkormányzata vállalja 
a tulajdonba adás érdekében felmerülő költsé-
gek megtérítését. Az igényelt ingatlan nem áll 
védettség alatt. 

A képviselő-testület felhatalmazza a pol-
gármestert, hogy a Solymár, 4072/1 hrsz. 
alatt felvett ingatlan ingyenes önkormányzati 
tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során 
az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és 
valamennyi nyilatkozatot megtegyen. A kép-
viselő-testület felhatalmazza a polgármestert, 
hogy a Solymár, 4072/1 hrsz. alatt felvett 
ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba 
adására vonatkozó megállapodást aláírja.

111/2022. (X. 26.) 
Solymár Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a polgármester jutalmát 
6 havi alapbérének megfelelő összegben ha-
tározza meg a tartalékkeret terhére.

112/2022. (X. 26.) 
A képviselő-testület támogatja, hogy a Bu-
daörsi Rendőrkapitányság vezetője Tolnai Il-
dikó r. alezredest nevezze ki a Pilisvörösvári 
Rendőrőrs őrsparancsnokának.

113/2022. (X. 26.) 
A képviselő-testület úgy dönt, hogy a Közle-
kedési Bizottság 33/2022. (IX. 19.) számú, a 
Major utca Fatima kápolna és Rókus utca kö-
zötti szakaszának egyirányúsítására vonatko-
zó határozatát megerősíti, és felkéri a jegyzőt, 

hogy intézkedjen a forgalmi rend változtatá-
sához szükséges táblák kihelyezéséről.

114/2022. (X. 26.) 
A képviselő-testület úgy dönt, hogy a Közle-
kedési Bizottság 35/2022. (IX. 19.) számú, a 
Munkás utca átmenő gépjárműforgalmának 
korlátozására vonatkozó határozatát meg-
erősíti, és felkéri a jegyzőt, hogy intézkedjen a 
forgalmi rend változtatásához szükséges táb-
lák kihelyezéséről. 

115/2022. (X. 26.) 
Solymár Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a PilisTV, 
Solymaronline.hu, Solymári Hírmondó kép-
viseletében benyújtott díjemelésre vonatkozó 
kérelmet az alábbiak szerint támogatja.

Az önkormányzat a díjemeléshez az aláb-
bi összegű/mértékű díjemelést támogat az 
alábbi feltételekkel: Pilis TV: + nettó 150 000 
Ft/hó, Solymaronline: + bruttó 100 000 Ft/
hó, Solymári Hírmondó: + bruttó 100 000 
Ft/hó. A határozatlan idejű szerződéseket az 
emeléssel egyidejűleg 2022. december 31-ig 
történő határozott időtartamra módosítja.

116/2022. (X. 26.) 
Solymár Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem kí-
ván szerződést kötni a Takarékbank Zrt.-vel 
a Solymár Nagyközség Önkormányzata és 
intézményei bankszámlavezetésével össze-
függésben.

Rendeletek:
13/2022. (X. 27.)
Solymár Nagyközség Önkormányzata 
2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. 
(II. 17.) önkormányzati rendeletének mó-
dosításáról

12/2022. (X. 27.)
A településrendezési és településképi esz-
közök készítésével, módosításával kap-
csolatos partnerségi egyeztetés szabályairól 
szóló 9/2017. (VI. I.) önkormányzati ren-
delet hatályon kívül helyezéséről

A rendeletek és a határozatok 
mellékletei megtalálhatóak Solymár 

hivatalos honlapján: 
solymar.hu/hatarozatok-rendeletek
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TAKARÉKOS INTÉZKEDÉSEK
Ahogy Magyarország minden településének, úgy a solymári önkormányzatnak is szembe kell 

néznie az energiaköltségek jelentős növekedésével. Dr. Szente Kálmán polgármesterrel 
a településen bevezetett energiatakarékossági intézkedéscsomagról beszélgettünk.

Milyen mértékű költségnövekedést jelent az 
önkormányzatnak az energiaárak drasztikus 
emelkedése?

Pillanatnyilag az úgynevezett végső mene-
dékes ellátásra jogosult felhasználók va-
gyunk, ami a piaci árnál jóval kedvezőbb, 
de a lakossági árnál lényegesen magasabb 
tarifákat jelent. Ez csak 2022 végéig ér-
vényes, jövőre várhatóan már mi is piaci 
alapon fogunk fizetni. A tavalyi fogyasztá-
sok alapján úgy számoltuk, hogy mintegy 
15 millió forintos többletkiadás várható. 
2023-ban, amennyiben piaci áron kell 
megvásárolnunk a gázt és az elektromos 
áramot, akkor egész évre számítva ez már 
akár 100 milliós nagyságrendű pluszkia-

dás lesz, ami a beruházási lehetőségeinket 
nagyban befolyásolja. 

Az energetikai fejlesztések évek óta zajlanak 
a település közintézményeiben. Milyen lépéseket 
tett az önkormányzat az energiatakarékosság 
érdekében? 

A polgármesteri hivatal, a művelődési ház 
és tagintézményei, valamint az Ezüstkor 
Szociális Gondozóközpont munkatár-
sai péntekenként otthonról dolgoznak. 
A hivatalban már korábban kiépült az 
elektronikus önkormányzati ügyintézést 
biztosító ASP-rendszer. Ebben a rend-
szerben interneten, a szerverünket elérve 
dolgoznak a kollégák, nincsen fennakadás 
a munkában. Az intézményekben korsze-

rű LED-es fényfor-
rásokra cseréljük a 
régi fénycsöveket 
és izzókat, ezzel is 
energiát takarítunk 
meg. Szerencsére a 
közvilágítás-fejlesz-
tés 2021 nyarára 
elkészült, energia-
takarékos, korszerű 
fényforrásokkal. Ha 
ez nem történt vol-
na meg, akkor csak 
a közvilágítás több 
tíz millióba kerülne 
évente. Szintén már 
korábban felkerült 
az orvosi rendelőre 
és a polgármesteri 
hivatalra, valamint 
a Lustige Zwerge 
óvodára a nape-
lem. További nape-
lem-felszereléseket 
tervezünk, a Kék 
ovi és a bölcsőde 

nagy, lapos teteje erre kiválóan megfelel. 
Mivel a bölcsőde fűtése és melegvízellátása 
hőszivattyúval valósult meg, az áram nap-
elemes rátermelésével akár nullára is kijö-
hetünk. A Környezet és Energia Operatív 
Program keretében elnyert pályázatokból 
a Kék óvodában kicseréltük a kazánt és a 
nyílászárókat, illetve az épület vastag külső 
szigetelést kapott. A polgármesteri hivatal 
falai szigeteltek voltak, itt a födém- és pin-
ceszigeteléseket végeztük el, illetve a leg-
korszerűbb háromrétegű üvegablakokat 
szereltük be. A hivatal tetején szintén nagy 
napelempark van. Van még olyan intézmé-
nyünk, ahol fejlesztenünk kell az energia-
hatékonyság terén. Az Ezüstkor néhány 
ablaka még felújításra szorul, ezt is tervez-
zük a jövő évi költségvetésben. A Napsu-
gár óvodában komolyabb szigetelést nem 
tudunk elvégezni, de a nyílászárók cseréje 
a tavalyi évben ott is megtörtént, és a fény-
forrásokat is cseréljük.

A képviselő-testület úg y döntött, hog y idén 
csökkenti a karácsonyi díszkivilágítást...

A tavalyinak a többszörösébe került vol-
na az eddigi ünnepi díszek felszerelése 
és működtetése, ezért idén csak nyolc 
helyszínen tettük fel a nagy méretű kö-
szöntőket, az oszlopokról hiányoznak a 
világító csillagok és harangok. A Temp-
lom tér viszont a megszokott ünnepi 
fényben pompázik. Az energiatakarékos-
ság mellett biztonsági szempontok is in-
dokolták a döntést. A régi rendszer már 
elavult, a beüzemelése előtt szükség lett 
volna a 2006-ban felszerelt biztosítékok 
és bekötések cseréjére is, ami a több mint 
200 dísznél összesen 10 millió forintnál 
is többe kerülne. Ezt várhatóan szintén 
jövőre kell megvalósítanunk.

Bai Vera
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Így emlékezett Solymár 1956 hőseire

Október 23-án, vasárnap délután 17 órától tartotta Solymár 
Nagyközség Önkormányzata ünnepi megemlékezését az 1956-
os forradalom és szabadságharc 66. évfordulója alkalmából az 

Apáczai Csere János Művelődési Házban.

A művelődési ház színháztermét megtöltötte az 
ünneplő közönség, akik közösen énekelték el a 
Himnuszt, majd dr. Szente Kálmán polgármester 
mondott beszédet. „A jelen kihívása különösen 
nagy mértékben érinti azokat a fiatalokat, akik 
számára már a XX. század vége is csak történe-
lem, nem megélt valóság. Az ő feladatuk az, hogy 
örökségünket megértessék azokkal a kortársaik-
kal, akik még inkább azonosulnak az uniformi-
zált világgal és az egyéni szabadság fontosságával, 
nem szívesen hallják azt, hogy felelősség, azt pe-
dig, hogy a jövőért érzett felelősség a szabadság 
igazi záloga, üres frázisnak tartják. Amit a magya-

rok akartak 1956-ban, az a nemzeti önrendelkezésen alapuló, megélhető és érvényesíthe-
tő szabadság volt” – fogalmazott a polgármester.

Szente Kálmán a magyar forradalom ügye mellett kiálló, Nobel-díjas francia író és 
filozófus, Albert Camus szavait is felidézte, aki így írt a magyarokról a forradalom első 
évfordulóján: „»Királyi örökséget hagytak ránk, amit ki kell érdemelnünk, a szabadságot, 
amelyet ők nem nyertek el, de egyetlen nap alatt visszaadták nekünk.« Ezt a királyi örök-
séget, amit Európának az ’56-os magyar hősök adtak, így 66 év múlva, mindannyiunknak 
tisztelnünk és őriznünk kell” – zárta gondolatait a polgármester.

Az ünnepi műsorban először 
Magyar Bori énekelt Kardos Dáni-
el gitárkíséretével. Jól ismert dalokat 
hallhattak tőlük az ünneplők, egyéni 
dallam- és ritmusviláguk bensőséges 
hangulatot hozott a terembe. Végül a 
Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi 
Általános Iskola és Alapfokú Mű-
vészeti Iskola Ez történt Pesten című 
műsorát láthatta a közönség. A moz-
galmas és látványos színdarabban fel-
léptek a 7. a és a 8. b osztály diákjai, 
verset mondott a 6. b osztályos Csá-
szár Csenge. A gyerekeket felkészítet-
te és a műsort rendezte Daragics Éva.

A megemlékezés a hősök emlékmű-
vénél zárult, ahol Solymár Nagyközség 
Önkormányzatának képviselő-testü-
lete, majd a 800. sz. Soly-
már cserkészcsapat rótta 
le tiszteletét az 1956-os 
hősök emléke előtt.

Bai Vera

Új könyvek
a könyvtárban

Darvasi László: Az év 
légiutas-kísérője
A 60 éves Darvasi László 
írásainak vezérmotívuma 
a szerelem, a halál, a meg
bocsátás, a pusztulás, a bűn, 
a morál, a megmaradás. A 
novelláskötetben humanista 
történeteket olvashatunk a 
hétköznapok antihőseiről.

Náray Tamás: 
Anyám szerint

A sikeres divattervező, festő és 
író legújabb könyvében a csalá

di legendáriumnak az idő vo
nalára lazán fölaggatott, rövid, 

lendületes epizódjait ötvözi 
egységes társadalmi korrajzzá. 

A multigenerációs élmények, 
emlékek és bölcsességek 

fontos gyűjteménye.

Apáczai Csere János Művelődési Ház
és Könyvtár

Tel.: (26) 360100, (26) 362240
2083 Solymár, Templom tér 25.

Witold Szablowski: 
Így etesd a diktátorod
A többszörösen díjazott 
lengyel újságíró számos 
interjút készített korunk 
diktátorainak (Enver Hodzsa, 
Szaddam Husszein, Idi Amin, 
Fidel Castro, Pol Pot) szaká
csaival. Ennek eredménye az 
Így etesd a diktátorod című 
könyve, amelynek már a 
megfilmesítési joga is elkelt.

Guillaume Musso: 
A szajnai ismeretlen
A világszerte  közkedvelt 
francia író újabb izgalmas 
nyo mozásra invitálja az 
olvasót. Bizarr cselekmény, 
misztikum, görög mitológia, 
mesteri meseszövés.  
Történeteiben a valóság és 
a fikció egységes egészet 
képez.

Jussi Adler-Olsen: 
Nátrium-klorid

A skandináv krimiirodalom 
dán sikerkönyvírója a híres 

Q ügyosztály legújabb 
nyomozását meséli el. Ez 
a részben megfilmesített 
sorozat 9. kötete. Elgon

dolkodtató, olvasmányos, 
szórakoztató, hibátlan 

logikával felépített történet.

Linda Akeson 
McGurk: Nincs olyan, 

hogy rossz idő
Az Amerikába elszármazott 
svéd újságírónő könyvének 

központi témája a természet
közeli gyermeknevelés. Hogyan 
neveljünk egészséges, reziliens 

és magabiztos gyerekeket 
skandináv módra? Hasznos 

olvasmány szülőknek, pedagó
gusoknak és gyerekeknek is.
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Advent Solymáron
Programok december 10-től

December 10., szombat 14:00
Sváb Advent – a Svábház és a Heimatverein adventje (Svábház)

December 10., szombat 17:00
„Indulj Vigasságra” – Cédrus karácsony (Apáczai Művelődési Ház)

December 10., szombat 18:15
Gyertyagyújtás (Templom tér)

December 11., vasárnap 17:00
Műalkotást ajándékba – solymári művészek ünnepi tárlata 

(Apáczai Művelődési Ház)

December 17., szombat 14:00
Adventi vásár (Templom tér)

December 17., szombat 16:00
Adventi hangverseny – solymári kórusok koncertje (katoli-

kus templom)

December 21., szerda 18:00
„Énekelve várd a karácsonyt” – Ablakdíszítők adventje 

(Templom tér)

Igazgatási szünet a hivatalban
A polgármesteri hivatal 2022. december 22. és 2023. január 8. 

között zárva tart.

„Énekelve várd a karácsonyt”
Ablakdíszítők adventi koncertje
2022. december 21., 18.00–20.00

Templom tér
Sok szeretettel várunk a községi karácsonyfa körül egy 

közös gyertyafényes éneklésre, forralt borozásra, sütizésre. 
(A dalszövegek a 19. oldalon találhatók.)
Bögrét, poharat hozzatok magatokkal, 

hogy csökkentsük a hulladék mennyiségét!
Fellépők: Solymári Asszonykórus,

Solymári Ifjúsági Fúvószenekar (vezényel Hikisch Zoltán)
A programmal párhuzamosan nyílik az első Solymári 

mézeskalács-kiállítás, amely a templomban 
és a kisiskola ablakaiban lesz látható.

Sok szeretettel várunk mindenkit!
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A református 
egyházközség 
karácsonyi 
programjai
Advent minden vasárnapján 10 órakor 
istentiszteletet és gyermek-istentisztele-
tet tartunk a református templomban.
December 20. 17.00: Adventi bibliaóra
December 24., Szenteste 16.00: Kará-
csonyi áhítat
December 25. 10.00: Karácsonyi, ün-
nepi úrvacsorás istentisztelet  
December 26. 10.00: Közös istentiszte-
let az evangélikusokkal
December 31. 16.00: Óévzáró isten-
tisztelet

Zarándoklat Péliföldszentkeresztre
A Solymári és a Pilisszentiváni Egyházközség zarándoklatot szervezett Péliföldszent-
keresztre. Október 29-én, szombaton reggel különbusszal indultunk. Ezt az utat őse-
ink is minden évben megtették, akkoriban gyalog vagy szekéren, és Szent Vendelnek, a 
pásztorok védőszentjének közbenjárását kérték a háziállatok védelmére a betegségekkel 
szemben.

A szentkereszti kolostort 1763-ban Barkóczy Ferenc hercegprímás építtette a naza-
rénusoknak, ma itt található a Szent Vendel-kápolna. 1735-ben pedig Esterházy Imre 
hercegprímás jóvoltából felépült a Szent Kereszt-templom, ahol most Szemere János 
atya celebrálta a szombat délelőtti szentmisét a zarándokok számára.

Ezután megnéztünk egy nagyon érdekes kocsimúzeumot, majd az újonnan állított Via 
Lucis Örömutat jártuk végig imádkozva. Zarándoklatunkat a szerzetesek temetőjében, a 
solymári szárma-
zású Dauner János 
szalézi szerzetes pap 
sírjánál fejeztük be, 
ahol elhelyeztük a 
megemlékezés ko-
szorúját és gyertyát 
gyújtottunk.

Elisch Erzsébet

Karácsonytól vízkeresztig – A katolikus plébánia hírei
December 17., szombat
14.00–20.00 Adventi kézműves vásár a templom előtti téren. 
Forralt bor és sütemény árusítása.
16.00–18.00 Adventi hangverseny a solymári Szűz Mária Szent 
Neve Templomban
Fellépők: Corvinus Vegyeskar (vezényel: Tóth András, zongo-
rán közreműködik: Lógó Tibor), Hagyományőrző Asszonykó-
rus (vezényel: Jeney Erzsébet, citerán közreműködnek a kórus 
tagjai), Aperto kamaraegyüttes (művészeti vezető: Fejes Anita), 
Solymári Férfikórus (vezényel: Fábián Attila), Szokolay Bálint 
Nőikar (vezényel: Blazsek Andrea és Mózes Krisztina). A ren-
dezvényen orgonán közreműködik Mózes Krisztina.
18.15 Az adventi koszorú negyedik gyertyájának meggyújtása 
a templom előtt.
18.30 A szentmisén a solymári Férfikórus énekel.
December 18., vasárnap
15.00 Idősek karácsonya. Műsor a templomban szépkorú híve-
ink számára, utána szeretetvendégség és beszélgetés Karitász 
Csoportunk szervezésében a plébánián. 
December 18., 19., 20., vasárnap, hétfő, kedd
Ezeken a napokon a 18.30-kor kezdődő esti szentmisék kere-
tében Száraz László atya, a Központi Szeminárium spirituálisa 
háromnapos adventi lelkigyakorlatot tart.
December 21., szerda
18.00 Gyere el a jászolhoz! A Solymári Adventi Ablakdíszítők 
szervezésében a Templom téren. Közös karácsonyi éneklés a 
templomban az Asszonykórus vezetésével és a zeneiskola fú-
vószenekarának kíséretével. Lesz süti, forralt bor és mézeska-
lács-kiállítás. 

December 23., péntek
16.00–18.00  Szentségimádás a templomban
December 24., szombat
16:00 Betlehemes pásztorjáték a templomban a cserkészek 
előadásában
16.30 Karácsonyi vigília szentmiséje
23.00 Zenés áhítat a templomban, orgonál: Kovács Márk
24:00 Éjféli szentmise
December 25., vasárnap
Jézus Krisztus születésének ünnepe, ünnepi miserend
10.30 Fúvószenekaros szentmise Zwickl Mihály vezetésével  
December 26., hétfő 
Szent István első vértanú ünnepe
10.30 Szentmise bormegáldással
December 31., szombat
18.30 Év végi hálaadás, Te Deum, évzáró ünnepi szentmise
2023. január 1., vasárnap 
Újév, Szűz Mária, Isten Anyja, parancsolt ünnep. Ünnepi mi-
serend
Január 5., csütörtök
19.00  Az esti szentmise után vezetett szentségimádás a temp-
lomban
Január 6., péntek 
Vízkereszt, parancsolt ünnep. Megemlékezünk a napkeleti böl-
csek Jézusnál tett látogatásáról, Jézus megkeresztelkedéséről a 
Jordánban és Jézus első csodájáról a kánai menyegzőn.
18.30 Szentmise
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HELYTÖRTÉNET ÚJ KÖNTÖSBEN
Különleges képregénnyel és filmmel lepte meg nemrégiben a solymáriakat Milbich Tamás 

grafikus, aki a kulturális tagintézményekkel közösen mostanában több újító 
projektben is részt vesz. Ennek apropóján beszélgettünk vele.

Milbich Tamás neve ismerősen csenghet 
a solymáriaknak: amellett, hogy az egyik 
legrégebbi helyi családból származik, az 
elmúlt évtizedben számos helytörténeti 
projektet kezdeményezett, az utóbbi idő-
ben pedig a Helytörténeti Gyűjteménnyel 
és a Svábházzal működik együtt.

Mesélne a legújabb projektekről?

Immár egy éve Tóth Piroskával, a hely-
történeti gyűjtemény vezetőjével közösen 
dolgozunk a Solymár és a nagyvilág soroza-
ton. Szeretnénk a hagyományos mellett 
máshogyan is megközelíteni a helytörté-
netet. Olyan projekteket tervezünk, ame-
lyek élményközpontúak. Ebbe az irányba 
indultak el mostanában a nagyobb múze-
umok, ilyen szellemben jött létre például a 
Magyar Zene Háza is. Úgy próbáljuk be-
mutatni Solymárt, mint a világtörténelem 
részét, egy szélesebb kontextusban tekin-
tünk rá, hiszen nem egy magányos sziget 
vagyunk, hanem a nagyvilág része.

Könnyű dolguk van?

Egyáltalán nem. A helytörténet, a múlttal 
való foglalkozás alapvetően egy nagyon 
feszes, szabályozott dolog, jellegénél fog-
va nehezen hajlik, inkább törik. Ez hatvá-
nyozottan érezhető, ha újításra kerül sor. 
Próbálunk tehát olyan dolgokat kitalálni, 
amelyek a meglévő helyi értékek mellett 
változatosabb, izgalmasabb, korszerűbb 
élményt is nyújtanak, ezáltal szélesebb 
célközönséget képesek bevonzani. Ám 
haladni a kor követelményeivel csak mér-
tékkel és kellő tisztelettel érdemes. Erre 
az egyensúlyra igyekszem minden közös 
projektünknél odafigyelni. A helytörténet 
iránt egyébként jellemzően nem a fiatalok 
érdeklődnek elsősorban, hanem a közép-
korú, családos emberek és az idősebbek. 
Szerencsére a solymári önkormányzat és a 
kultúráért felelős intézmények is támogat-
nak minket az újító törekvéseinkben.

Melyek a legújabb alkotások?

A legfrissebb egy ismeretterjesztő füzet 
a karácsonyi ünnepkörről, amelyet a mú-
zeumban lehet megvásárolni december 
8-tól. A koncepciója hasonló, mint az 
előző két füzetnek, melyeknek a halot-
tak napja és a tavasz volt a témájuk. Ezek 
kifejezetten nem akadémiai nyelvezetű-
ek, inkább érdekesek a sok kép miatt és 
könnyen fogyaszthatóak. Tervben van 
a legkisebb korosztály számára a Motz és 
Samu matricás gyűjtőalbum folytatása. 
Ebből három jelent meg eddig, mind si-
keresnek mondhatóak. A gyerekek öröm-
mel gyűjtögették a matricákat, és közben 
megismerték egy kicsit a lakóhelyüket. Az 
Y generációt célozta meg a nemrég, ok-
tóber elején megjelent Kelta utazás a túlvi-
lágra című képregény és kisfilm, amely a 
kelta hitvilágot illusztrálta. A történet az 
elmú lásról szól, és egy római kori solymá-
ri lelet, a Vivianus-kő ihlette, Jávor Péter 
solymári népzenész írt hozzá zenét. Ezen 
a vidéken és a Dunántúlon ugyanis egy-

kor bizonyíthatóan kelták és rómaiak él-
tek, fontos, hogy a múltunk ezen fejezete 
is ismertebbé váljon.

Ha jól tudom, eg y másik filmet is készített, ami 
szintén a régmúltba kalauzol.

Valóban, a helytörténeti gyűjtemény pat-
ronálása mellett készítettem egy doku-
mentumfilmet a bronzkori Solymárról, 
amelynek a második részét késő tavaszra 
tervezzük. Ez a vaskorról, a Jézus kora-
beli „Solymárról” fog szólni. Úgy érzem, 
hogy a település történelmi távlataiban 
óriási kulturális potenciál van. Szerintem 
fontos lenne, hogy a korábbi korok még 
nagyobb hangsúlyt kapjanak. Kívánatos, 
hogy például a kelta és vaskori emlékein-
ket újraértelmezzük és újra rájuk csodál-
kozzunk.

Miért fontos ezeket bemutatni?

A kitelepítés után a sváb közösségnek év-
tizedeken át hallgatnia kellett arról, hogy 
kicsoda. A rendszerváltás után aztán min-
denki érezte, hogy ez fontos, sorra alakul-
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tak a hagyományőrző csoportok. Most 
újabb mérföldkőhöz érkeztünk és frissíte-
nünk kell. Ahogyan egyre növekszik Soly-
már, úgy színesedik a lakossága is, ezzel 
párhuzamosan a község értékeihez való 
viszonyulás is árnyaltabbá válik. 2022-ben 
már nem olyan egyértelmű, hogy itt a sváb 
hagyomány kultúraformáló jelenség. Ép-
pen a helytörténet az, ami a sokszínűség-
ben áthidaló szerepet kaphat. Aki mondjuk 
a György-hegyre érkezik friss lakosként, 
nem biztos, hogy sajátjának érzi a német 
hagyományokat, de egy kelta vagy vasko-
ri múlt már csábító lehet számára. Mialatt 
megismeri az egyiket, kapcsolatba kerül a 
másikkal. Természetesen egyik hagyomány 
sem váltja ki egymást, kiegészítve tudják 
csak emelni a község kulturális nívóját.

Ha valakitől, hát Öntől hiteles ez a gondolat, 
hiszen Solymár eg yik legrégebbi családjának 
sarja.

Való igaz, az őseim – apai ágról biztosan 
– az 1700-as években jöttek ide az első 
sváb telepesekkel. Pontosan nem tudom 
visszavezetni a családfát, mivel 1862-ben 
egy nagy tűzvészben elégtek az anyaköny-
vek. Viszont azt sikerült kideríteni, hogy 
az egyik felmenőm az első solymári bírók 
egyike lehetett. Tulajdonképpen mindig is 
érdekelt a helytörténet, igazán azonban a 
gyermekeim születése után kezdtem bele-
ásni magam, mert szerettem volna nekik 
átadni valamennyit a család múltjából.

Hog yan kezdett neki?

Először természetesen a sváb gyökerek 
után kutattam. Nem vagyok történész, 
grafikus vagyok, rajzfilmekkel, valamint 
kreatív 3D produkciókkal foglalkozom. 
Solymáron viszont volt helyismeretem, 
kapcsolataim. Először helyi újságot ké-
szítettünk, megcsináltam a Szépsoly-
már honlapot, majd 2011-ben Hegedűs 
Andrással közösen elkészítettük az arc-
képcsarnokot, egy 600 oldalas könyvet 
Solymár múltjáról. A Szépsolymár Face-
book-oldalán minden héten publikálok 
egy retusált és kiszínezett fotót, aminek 
elég nagy sikere van. Az arcképcsarnok 
háttéranyagából két fotókiállítást is ren-
deztünk Hartmann Hellebrand Hildával 
közösen. Az utolsónak az volt a külön-
legessége, hogy össze lehetett hasonlítani 
egy utcarészletet a mai, illetve múltbéli 
nézőpontból.

Sok különbség volt?

Nagyon megváltozott az utcakép, sokkal 
több most a drót, a vezeték, az aszfalt. Per-
sze a legtöbben automatikusan azt mond-
ják erre, hogy mennyire jó volt régen, mi-
lyen szép volt akkor a világ. Abba viszont 
nem gondolnak bele, hogy igaz, hogy ro-
mantikusabb volt a település, cserébe vi-
szont szegényesebb volt az infrastruktúra 
és az életszínvonal. A múltat azért jó látni 
és ismerni, hogy meg tudjuk becsülni a je-

lent, mindazt, ami ma rendelkezésünkre áll 
egy jobb élethez.

Van még más olyan emlék is, amin láthatjuk a 
régi Solymárt?

Előkerült egy családi ház padlásáról egy 
igen régi, 1943-as híradós felvétel az az évi 
hősök napjáról. Ezt 2011-ben restaurál-
tuk, felújítottuk és közzétettük. A tízper-
ces felvétel tökéletesen visszaadja, milyen 
lehetett a régi Solymár, milyen volt anno a 
hangulata. 2020-ban az egyik kollégám se-
gítségével színessé varázsoltuk és tovább 
javítottuk a felvételt. Akkortájt ez volt az 
első olyan filmek egyike Magyarországon, 
amit mesterséges intelligencia segítségével 
renováltak. Most a YouTube-on látható, 
kuriózumnak számít, helytörténeti és tech-
nológiai csemegének, csak ajánlani tudom.

Milyen visszajelzéseket kap?

Alapvetően szeretik az emberek ezt az új-
fajta megközelítést. A nézettség és láto-
gatottság alapján a projektjeink igazolják 
törekvéseinket. Az egyik legizgalmasabb 
pozitív visszajelzés a Kelta utazás a túlvi-
lágra című filmmel kapcsolatban érkezett 
skót-ír komment, ami szívet melengető 
volt. A legnagyobb kritikusaim azonban a 
gyerekeim. 16 és 13 évesek, amiben tudnak, 
segítenek nekem, minden munkámat ők 
nézik meg elsőként, és amit mondanak, azt 
nagyon komolyan veszem.

Herczku Nóra

Díjat kapott a Reményi Margit Táncegyüttes
2022. november 20-án rendezték meg 
az Észak-Magyarországi Német Önkor-
mányzatok Szövetsége (ÉMNÖSZ) éves 
gáláját, melynek ezúttal Szendehely te-
lepülés adott otthont. A Német Nemze-
tiségi Önkormányzat Solymár minden 
évben részt vesz a gálán, az idei esemény 
azonban különlegesnek bizonyult, mivel a 
2022-es év északi régiójának nemzetiségi 
díját a Reményi Margit Táncegyüttes kap-
ta, amelyet negyven évvel ezelőtt Friedrich 
Ignácné, született Reményi Margit és Érc-
hegyi László alapított.

 A szendehelyi gálán egy vastapsot kiér-
demelt táncbemutató után jelentették be a 
jó hírt, amely a táncegyüttest is meglepetés-
ként érte. Az elismerő oklevelet és díjat Ju-

lia Gross, a Német Szövetségi Köztársaság 
magyarországi nagykövete és Ritter Imre 
parlamenti nemzetiségi képviselő adták át 
az együttest alapító Manci néni unokájának, 
Fézler Viktóriának, valamint a táncegyüttes 

vezetőinek, Milbich Editnek és Geringer 
Péternek. A solymári német nemzetiségi 
önkormányzat szívből gratulál az együttes 
valamennyi tagjának az elismeréshez.

NNÖ



Skót est Solymáron
Kéri György skót dudás hangulatos dalokkal és izgalmas anek-
dotákkal szórakoztatta a közönséget az Apáczai Csere János 
Művelődési Házban a Könyvtárak Éjszakáján. 

Hogyan másként kezdődhetett volna egy ilyen este, mint egy 
jóféle skót whiskey megkóstolásával? Miután ez garantálta a jó 
hangulatot, György zenélni és mesélni kezdett. Szavait hallgat-
va megelevenedtek előttünk a régi skótok: akik szeretnek inni, 
nemzeti ételüket juhgyomorban főzik, és csak a legkeményebb 
külföldiek bírják megkóstolni, dudásaik vezetik háborúban a 
harcosokat, emiatt a leghangosabbnak és legfeltűnőbbnek kell 
lenniük a csatatéren.

A skót duda olyan hangos, mint egy leszálló Jumbo Jet re-
pülőgép, egészen biztosan túlharsogta a csatazajt. Emellett más 
előnye is volt: a skótok dudaszóval tudtak üzenni egymásnak 
akár száz kilométer távolságra is. Edinburghban a dudás elját-
szott egy dalt, ezt meghallotta a néhány kilométerre lévő társa, 
ő is eljátszotta, továbbadta a következő dudásnak, és így folyta-
tódott a lánc egészen Glasgow-ig. Nem csoda, ha betiltották az 
országban a dudálást… Ami Kéri György szerint csak megerő-
sítette ezt a hagyományt.

A bemutató után átadták a könyvjutalmakat azoknak a könyv-
tári olvasóknak, akik hibátlanul töltötték ki a skót műveltségi 
kvízt. A játék népszerűségét mutatta, hogy 41 helyes megfejtő 
volt. Miután kiválasztották az ajándékkönyveket, a Budapest 
Skót Táncklub táncbemutatóval és táncházzal zárta az igazán 
jól sikerült estet.

HN
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A Férfikórus sikere

Bronz diplomát kapott a Férfikórus a IX. 
Kodály Zoltán Magyar Kórusversenyen, 
ami az elmúlt évek nehézségeit tekintve 

igen szép eredmény.

Nehéz időszakon van túl a solymári Férfikórus. A Co-
vid-járvány alatt nagyon nehézzé vált a  közös munka, egy-
részt mivel az emberi találkozások is erősen korlátozva vol-
tak, másrészt az énekeseink is sorra estek át a betegségen. 
Szerencsére már elmondhatjuk, hogy tagságunk súlyosabb 
egészségügyi következmények nélkül vészelte át a nehéz 
hónapokat. A kórus viszont megszenvedte ezt az időszakot: 
nem tudtunk próbálni, nem voltak fellépési lehetőségek. 

A járványveszély múlásával lassan elkezdődhettek a pró-
bák, de egyelőre nem látszódtak célok. Ebben a helyzet-
ben talált ránk a Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei 
Együttesek Szövetsége (KÓTA) által meghirdetett Kodály 
Zoltán IX. Magyar Kórusverseny. A versenyt 2018 után 
most rendezték meg újra, 2022. november 18–20. között, 
11 kategóriában, 31 énekkar részvételével. Az eseménynek 
a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium díszterme adott 
otthont.

A felkészülésünk szeptemberben, a templomunk bú-
csúján történt fellépésünk után kezdődött, a versenykiírás-
nak megfelelő kórusművek kiválasztásával. Nehézséget 
jelentett, hogy néhányan idén elköszöntek a kórustól, illet-
ve többen már néhány éve nem aktívak közösségünkben. 
Elsőként őket kerestük meg, hogy legalább a versenyig 
újra kapcsolódjanak be a munkánkba. Hármukat sikerült 
megnyernünk, legnagyobb örömünkre. A próbák nagyon 
koncentráltan zajlottak, október végétől már heti két alka-
lommal. A versenyre a nevezési díj befizetésén felül az előa-
dott művekhez minden egyes tagnak be kellett szereznünk 
jogtiszta kottákat. Szerencsére az erre irányuló pályázatunk 
az önkormányzatnál sikerrel járt, ezért nagyon nagy hálával 
tartozunk!

A verseny közeledtével azonban viharfelhők kezdtek tor-
nyosulni, hiszen az utolsó próbára négyen nem tudtak eljön-
ni betegség miatt, és többen is gyengélkedve vettünk részt 
rajta. Karnagyunk már csak nevetni tudott kínjában, majd 
konzultált a KÓTA szervezőivel, akik biztattak bennünket, 
hogy menjünk, legyünk ott, ne hagyjuk veszni a munkánkat.

A verseny első napján léptünk fel, 22 helyett 18 fővel. 
Utolsóként álltunk színpadra a következő művekkel: Kodály: 
Ének Szent István királyhoz, Horváth Márton Levente: O vos 
omnes, Schubert: Die Nacht, Bárdos: Liszt Ferenc. A megmé-
rettetést bronz diplomával zártuk, ami a nehézségeinkhez 
mérten szép eredmény, és megmutatja, hol tartunk most, 
miben fejlődhetünk a jövőben.

Bonivárt Attila
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Gulyás Béla solymári hegedűkészítő mester a napokban tölti be 80. születésnapját. 
Ez alkalomból december 4-én adventi koncertet rendezett két hangszerének tulajdonosa, 

Csanda Sámuel és Hörömpöli Anna, a Szent István Filharmonikusok hegedűművészei. 
A hangverseny kapcsán Hörömpöli Anna beszélgetett Gulyás Bélával.

Mi inspirálta a hegedűkészítésre?

Az egyik játszópajtásom édesapja hang-
szerkészítő volt, gyakran megfordultam 
náluk, és már ott megfogott ez a hivatás. 
Gyermekkori álmomat váltottam valóra, 
mikor elkészítettem az első saját hangsze-
remet.

Mikor készítette ezt a hangszert?

Felnőttként, 28 évesen, 1970-ben. Egy 
szegedi hangszer mását készítettem el. Ab-
ban az időben összesen öt hegedű került 
ki a kezeim közül, négyet eladtam, egyet 
megtartottam. Akkoriban gépészmér-
nökként dolgoztam, és az állásom, mun-
kaidőm nem tette lehetővé, hogy aktívan 
foglalkozzak hegedűkészítéssel. Később, 
1999-ben, mikor az időm már jobban 
megengedte az alkotást, ezt a meghagyott 
hangszert teljesen szétszedtem, majd fel-
újítottam. Ma ezt a hegedűt egy pécsi mű-
vész használja.

Milyen hangszereket vesz alapul a sajátjai meg-
alkotásakor?

Kizárólag modellhangszereket készítet-
tem, neves mesterek munkáit rekonstru-
álva, méreteit felhasználva. A Guarneri- 
hegedűk közül az 1730 körül készült 
Kreislert, valamint az 1740-es Ysaÿe- 
modellt alkottam újra. A Stradivari- típusok 
közül több Lady Harmsworth hangszerem 
készült – az egyik éppen hozzád került 
–, a másik pedig, amit alapul vettem, az 
1716-os Messiah volt. Egy Nemessányi- 
hangszer után is készítettem sajátot.

Miért pont ezeket a hegedűket választotta?

Mert az alkotóik, Stradivari és Guarneri 
voltak a legnagyobb hangszerkészítők: a 
technikájuk, egészen pontosan a lakko-
zás a mai napig megfejthetetlen titok. A 
megmaradt hangszerek, amelyeket kar-
ban tartottak és rendszeresen használtak, 
elképesztően jól szólnak. Nem akartam 

kisebb mesterek után 
nézni és tőlük mintát 
választani, éreztem 
magamban annyi bor-
sot, hogy meg tudom 
ezeket csinálni. És 
nagy örömömre sike-
rült is. Több aranyko-
szorús mester nézte 
meg a hangszereimet, 
és kérdezték, hogy 
hogyan csinálom. Ez 
mindig nagy löketet 

adott ahhoz, hogy egyre tökéletesebb 
hangszereket készítsek. 

Összesen hány hangszert készített?

Nemrég fejeztem be a nyolcvanadik he-
gedűmet. Tizenkettő került Amerikába, 
négy-öt Németországba, Ausztriában is 
van kettő, Olaszországban és Koreában 
pedig egy-egy darab. A többi itthon, Ma-
gyarországon található, sok közülük olyan 
fiatal, tehetséges művészeknél, mint te 
vagy Samu. Van egy Pál István Szalonná-
nál, egy Ujj Zsombornál, egy Farkas Bog-
lárkánál, akinek tanárnője, Gyermán Júlia 
választotta ki nemrég az egyik Lady-t.

Hány hangszer kerül még ki a műhelyből?

Ki kell mondani: én már befejeztem a ké-
szítést. Még restaurálást – pl. vonó javítá-
sa – el-elvállalok, de teljesen elölről már 
nem kezdenék bele új hangszerbe. Sok a 
munka vele, se a szemem, se a kezem nem 
a régi...

Béla bácsi már pár hangszerrel ezelőtt is azt 
mondta, hog y az lesz az utolsó. Biztos vag yok 
benne, hog y még jó pár hegedű kerül ki a mű-
helyéből.

Meglátjuk. (mosolyog) Most annak örülök, 
és egészen meg is vagyok hatódva, hogy 
végre létrejött ez a hangverseny, ráadásul 
a saját vallásom templomában. Örülök, 
hogy a solymári és a környékbeli lakoso-
kat meg tudtuk ajándékozni gyönyörű, ad-
venthez illő klasszikus muzsikával.

Hörömpöli Anna

NYOLCVAN ÉV, 
NYOLCVAN 
HEGEDŰ
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Bazár a Fészek iskolában
A Solymári Fészek Waldorf  Iskolában hangulatos bazár 
és színes programok várták az odalátogatókat Márton- 
nap alkalmából november 12-én. A József  Attila utcai 
épületben a legkisebbek számára mesekuckó, bábelőa-
dás és papírszínház, a nagyobbacskáknak „Állati jó be-
mutató”, íjászkodás, lovaglás és csacsigolás nyújtott szó-
rakozást. Az ügyes kezűek madáretetőt fabrikálhattak, 
gyertyát díszíthettek vagy natúr kencét készíthettek. A 
kihívásokat keresők benevezhettek a szabadulószobába 
vagy végigjárhatták a Márton útja játékos feladatpályát. 

A PEMÜ épületében az érdeklődők brazil fotókiál-
lítást láthattak, jazz- és egyéb koncerteket hallgathattak, 
drámaelőadást és improvizációs színházat nézhettek, és 
megcsodálhatták Jammal szájdobos fellépését. Mindkét 
helyszínen kézműves kirakodóvásár és házi készítésű fi-
nomságokból álló büfé, lángos és paprikás krumpli vár-
ta az átmelegedni és pihenni vágyókat.

SH

Csokit vagy csalunk!
Benépesültek a solymári utcák varázslótanoncok-
kal, szellemekkel, boszorkányokkal és számtalan 
más rémisztő lénnyel október 31-én sötétedéskor, 
hogy felkeressék a csoki- és cukorlelőhelyeket. 
Idén 48 család csatlakozott a  halloweeni közös-
ségi eseményhez, mintegy 200 gyermekkel.

A résztvevők a Mandula kávézóban gyüle-
keztek közös teázásra és jelmezmustrára, ezután 
körbejárták a rettentő helyszíneket, ahol édes-
séggel várták a gyerekeket. „Hihetetlen, mennyi-
en megmozdultak ezen az eseményen, a szülők 
is beöltözve, kimaszkírozva érkeztek, fergeteges 
volt!” – mesélte Bencs Anita, az esemény egyik 
szervezője.

SH

Libakalács és felvonulás
A német nemzetiségi önkormányzat, ahogy az elmúlt években, 
idén is megajándékozta a Hunyadi Mátyás Általános Iskola ta-
nulóit és a Lustige Zwerge óvodásait egy meglepetéssel: 550 
kalácsot juttatott el az intézményekbe kora reggel, hogy jól in-
duljon ez a nap a gyerekek számára.

A Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskolában 
a diákok zsíros kenyérrel és meleg teával készültek Márton-nap 
alkalmából, miközben az iskola fúvószenekara hangulatos ze-
nével színesítette a kora esti programot. Az iskolában készített 
díszes lampionokkal pompázó menet a két iskolaépület között, 
majd a templom körül vonult körbe.

A Lustige Zwerge Német Nemzetiségi Óvodában is meg-
rendezték a hagyományos felvonulást, melynek során Már-
ton-napi énekeket adtak elő, sőt a gyerek még egy közös tánc-
cal is készültek. Ezt követően egy kincskeresésen vehettek 
részt, ahol ha megtalálták a fotó keresett másik felét, ajándék 
libakalácsban részesültek. A gyerekek nagy izgalommal vettek 
részt a mókában, hiszen a kincs az kincs.

NNÖ
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Nemzetiségi nap az iskolában
Nagy izgalommal készültünk 
a szeptember 30-ai Nemzeti-
ségi napra, amelyen az általá-
nos iskola apraja-nagyja részt 
vett: közel 470 gyerek, tanár és 
nevelő. Sajnos az időjárás nem 
a tervek szerint alakult, így 
jó pár szabadtéri programot 
módosított helyszínen kellett 
megtartanunk, és a traktoros 
utazás is elmaradt.

Schaumar Rally néven az 
alsós osztályok honismere-
ti játékban vettek részt, ahol 
egy feladatfüzetet kellett a nap 
folyamán kitölteni. Ezúton is köszönjük az egyes állomásokon 
felkért segítők áldozatos munkáját. A nap folyamán a diákok 
megismerkedtek a Dr. Jablonkay István Helytörténeti Gyűjte-
mény értékeivel, régi solymári játékokat tanultak, kirakós játékot 
játszottak, bemutatót láthattak a solymári népviseletekről, illet-
ve magyarországi német táncot is tanulhattak. Voltak osztályok, 
akik vetésforgóban énekeltek, és voltak, akik a kitelepítési emlék-
mű és a Thaller-ház történetét ismerték meg.

Az 5. évfolyamosok traktorozása Pilisszentivánra az eső miatt 
meghiúsult, de egy rövid buszos utazás után vendéglátóink segít-
ségével megcsodálhatták a tájházat, és rejtvényfüzetet tölthettek 
ki a nap folyamán megismert információk alapján. A 6. évfolya-
mosok Pilisvörösvárra vonatoztak, ahol a település nemzetiségi 
értékeiről és életéről hallhattak a Sváb Sarokban. A 7. évfolyam 
Budaörsre ment, ahol a tájházban ismerkedtek meg az ottani svá-
bok életével. A 8. évfolyam Zsámbékra indult, ahol a városról 
és a nevezetességekről kaptak ismertetőt a helyi vendéglátóktól.

A gyerekek boldogan mesélték élményeiket, miközben egyik 
helyszínről a másikra siettek az esőben. Szerencsére a különböző 
állomásokon található változatos és színes programoknak kö-
szönhetően fel sem tűnt a rossz idő.

Köszönjük a sok segítő és az általános iskola dolgozói közre-
működését és munkáját!

Német Nemzetiségi Önkormányzat Solymár

Nemzetiségi hét az óvodában
A Lustige Zwerge 
Német Nemzetiségi 
Óvoda november 
14–18. között tar-
totta a Nemzetiségi 
hetet, melynek fő 
témája a népviselet 
volt. 

Hétfőn a gyere-
kek a Dr. Jablonkay 
István Helytörténeti 

Gyűjteménybe látogattak el. Szerdán a Reményi Margit Tánc-
együttes és a német nemzetiségi önkormányzat tagjai felvették 
a hagyományos solymári népviseletet, és arról tartottak bemu-
tatót az óvodásoknak. Öröm volt nézni a sok érdeklődő tekin-
tetet és válaszolni a kérdésekre. 

A hét folyamán számos szép alkotás is készült: a gyerekek 
készítettek például kékfestő kötényt, népviseleti kalapot vagy 
fakanálbábot. Az egy hét alatt minden csoport betanult egy 
magyarországi német táncot is, amit pénteken bemutattak egy-
másnak, a hetet pedig közös táncházzal zárták.

KL
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PEMÜ nyugdíjas találkozó
Tizenkettedik alkalommal is megren-
dezték a PEMÜ nyugdíjas találkozót 
2022. október 8-án. A fogadtatás és a 
vendéglátás a korábbi években meg-
szokott módon és színvonalon való-
sult meg.

A rendezvényen először Udvaros-
né Hajdár Lilla köszöntötte a megje-
lenteket, majd felkonferálta a fellépő-
ket. Elsőként Hajdárné Molnár Elvira 
elnök-vezérigazgatónak adta át a szót. 
„A Covid után abban reménykedtünk, 
hogy jobb idők jönnek, de sajnos 
tévedtünk, most a közelünkben zajló háború fenyegetéseivel kell szembenéznünk. 
Azonban a PEMÜ több mint hat évtizedes tapasztalatai, valamint az önök hozzá-
állásától tanultak most is segítenek abban, hogy szembenézzünk a kihívásokkal, és 
folytassuk a PEMÜ fejlesztését. Annak idején is voltak nehéz helyzetek, melyekkel 
önök bátran szembenéztek, ezt a példát követjük mi is” – fogalmazott.

Elmondta, hogy jelentős változáson mentek át az üzemek, komoly gépek és robo-
tok segítik a dolgozók munkáját. Reményét fejezte ki, hogy jövőre sor kerülhet egy 
gyárlátogatásra, ahol mindezeknek tanúi lehetnek majd a mostani rendezvény részt-
vevői is. Büszkeséggel beszélt a tanműhelyről, melybe az idei tanévre több mint 120 
diák iratkozott be, és ahol a korábbi szakmák – műanyag-feldolgozás, szerszámkészí-
tés, villanyszerelés – mellett más szakmacsoportok és technikusi képzések is indultak. 
Végezetül jó szórakozást és vidám perceket kívánt, melyet a jól ismert befejezéssel 
zárt, nevezetesen, hogy jövőre visszavár mindenkit.

Ezt követően a Botafogó táncegyüttes két tehetséges párosának latin-amerikai tán-
cokból összeállított műsora következett, melynek során Srej Áron és Badak Emese, 
valamint Kökényesi Dominik és Molnár Petra országos és Budapest-bajnokok szín-
vonalas táncában gyönyörködhettünk. Őket követte Sarlós Bernát, a vállalat egyik 
korábbi elnök-vezérigazgatója, aki különböző anekdotákkal szórakoztatta az egybe-
gyűlteket. A jó hangulathoz a zenét most is Kelemen Gyula biztosította.

A szíves vendéglátáson és élménydús programokon kívül búcsúzóul egy kis aján-
dékcsomaggal is kedveskedtek a megjelenteknek.

Tóth Lászlóné Rita

Babicsek Bernát 
emlékfa
A család barátai novemberben egy 
fát ültettek a solymári Templom té-
ren Babicsek Bernát emlékére. 

Bernát nagyon szerette szülőfa-
luját, Solymárt, minden riportjában 
megemlítette. Büszke volt szárma-
zására, hiszen annak köszönhette, 
hogy harmonikázni kezdett. Őrizte 
és ápolta Solymár hagyományait, 
melyet szeretett volna az utókor szá-
mára tovább örökíteni.  Sajnos az 
élet másképp rendezte.

A színész, harmonikaművész ja-
nuári halála sokakat megrendített. 
Az eltelt hónapok nem enyhítették a 
fájdalmat és a gyászt a hozzá közel 
állókban és rajongóiban. Halottak 
napján sírját elborították az emléke-
zés virágai, mécsesei.

A családja és barátai azért ültet-
ték a hársfát, hogy emléke az utó-
kor számára is fennmaradjon. A fa 
és a mellette lévő réztábla sok-sok 
évig emlékeztet majd bennünket és 
a későbbi nemzedékeket arra, hogy 
Solymáron élt és alkotott a zseniális 
zenész és kiváló színész.

Hőnig Évi

Solymár a PilisTV műsorán
Ritter György főlevéltáros, helytörténész no-
vemberi előadásában egy újabb solymári tévhit 
nyomába eredt. A téma ezúttal az 1956-os for-
radalom és szabadságharc volt.

Lélekemelő látványt nyújtott a solymári teme-
tő mindenszentek és halottak napja ünnepén. A 
sírokon mécsesek százai égtek, mutatva, hogy 
mennyien emlékezünk elhunyt szeretteinkre. Az 
ünnepi misét visszanézhetik a PilisTV felvételén.
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Nagyon jó állapotú, 
márkás babafelszerelés 

eladó Solymáron

babakocsi, babahordozó 
iso fixes, gyerekülés, 

fürdetőkád állvánnyal, 
utazóágy matraccal, 

kerekes bölcső 
baldachinnal, lépcső 

elzárók, több pozíciós 
etetőszék, sterilizáló, 

ételmelegítő stb.

Érdeklődni emailben: 
szandra.gyeszli@gmail.com

KÖSZÖNTSD ÉNEKKEL A KARÁCSONYT!

Gyere el a jászolhoz
Ha pásztor lennél vagy bölcs,
Kétezer évvel ezelőtt élnél,
Vajon mit tennél,
Mondd csak, mit tennél,
A jászolhoz ugye eljönnél?
Vajon mit tennél,
Mondd csak, mit tennél,
A jászolhoz ugye eljönnél?

Ha pásztor lennél vagy bölcs,
Követnéd-e azt a csillagot
Vagy mondjuk hinnél-e annak az angyalnak, aki
Meglátogatott?
Mondd csak, hinnél-e annak az angyalnak, aki
Meglátogatott?

Gyere el a jászolhoz még ma éjjel!
Találkoznod kell Isten szeme fényével.
Ne keress itt pompát, gazdagságot,
Keresd azt, ki megváltja világot.
Gyere el a jászolhoz még ma éjjel!
Találkoznod kell Isten szeme fényével.
Ne keress itt pompát, gazdagságot,
Keresd azt, ki megváltja világot.
Keresd azt, ki megváltja világot.

Ha pásztor lennél vagy bölcs,
Kétezer évvel ezelőtt élnél,
Vajon mit tennél,
Mondd csak, mit tennél,
A jászolhoz ugye eljönnél?
Vajon mit tennél,
Mondd csak, mit tennél,
A jászolhoz ugye eljönnél?

Ha pásztor lennél vagy bölcs,
Követnéd-e azt a csillagot
Vagy mondjuk hinnél-e annak az angyalnak,
Aki meglátogatott?
Mondd csak, hinnél-e annak az angyalnak
Aki meglátogatott?
Gyere el a jászolhoz még ma éjjel!
Találkoznod kell Isten szeme fényével.
Ne keress itt pompát, gazdagságot,
Keresd azt, ki megváltja világot.

Gyere el a jászolhoz még ma éjjel!
Találkoznod kell Isten szeme fényével.
Ne keress itt pompát, gazdagságot,
Keresd azt, ki megváltja világot.
Keresd azt, ki megváltja világot!

Az ige megtestesült Názáretben
Az Ige megtestesült Názáretben,
Kit Mária szűzen szült Betlehemben.
Itt vagyon elrejtve kenyérszínben,
Imádjuk mindnyájan egyetemben.

Ezt az igaz nagy Isten bölcsessége
Mindeneknek javára cselekedte,
Mely dolgon angyalok csodálkoznak,
Emberek, állatok álmélkodnak.

Betlehembe ne menjünk, föltaláljuk:
Jelen van ez oltáron, magasztaljuk!
Mert szívünk ha tiszta és ártatlan,
Kedvesebb az neki, mint az arany.

Dicsőség és dicséret az Atyának,
E világra született szent Fiának,
És vele a kegyes Szentléleknek,
Szentháromságban az egy Istennek.

Istengyermek, kit irgalmad 
Istengyermek, kit irgalmad közénk lehozott,
Angyaloknak énekével Néked áldozok.
Terjeszd fölém kezedet, hogy az Istenszeretet
Töltse el ma szívem, lelkem, jászolod tövén.

Bár nem látom gyermekarcod szent vonásait,
Hiszem mégis rendületlen: hogy már te vagy itt.
És mosolygón fölfogod könnyemet, amit hozok
Ajándékul jászolodnak trónusához én.

Istengyermek, nézd szívemnek forró vágyait:
Boldogságot adni másnak nincs hatalma itt,
Csak Tenéked, Istenem. Ó, ha arcod megjelen
Áldott ostya szent színében, boldog vagyok én.

Betlehemi csillagodat ragyogtasd nekem,
Ki e sötét lelki éjben jászlod’ keresem!
Add hitemnek fényedet, akkor biztosan megyek
S meg nem állok, míg a trónod el nem érem én.

Szentségházad jászolához állok őrnek én,
Hogy ne bántson senki Téged már e földtekén.
Ó ha Téged sértenek, én szívembe rejtelek,
S menedéket adok Néked mindhalálomig.

Az angyal énekel
Az angyal énekel, tekints az égre fel!
Napvilágos lett az éj, meghasadt az ég,
És a második Személy most a földre lép.
Mézet ont az ég, mézet ont az ég!

Weihnachten ist da
Weihnachten ist da! Ist da  Allel-
uja, Alleluja!
Mein Herz will zerspringen
in schwellender Brust
wir jubeln und singen
vor Freude und Lust
Weihnachten ist da Alleluja!

Das Christkind ist da! ist da Alle-
luja, Allelluja
Es will uns umfangen
zu eigen uns sein
mit heißem Verlangen
will ganz sich uns weihn
Das Christkind ist da!
Alleluja

Válogatás 
az ablakdíszítők 

adventi koncertjének 
dalszövegeiből
(plakát a 10. oldalon)



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

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) 2003445 vagy (26) 361189

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.solymarallatorvos.hu



KEDVEZMÉNYES ÜGYVÉDI KONZULTÁCIÓ 
10 ÉVES SZAKMAI TAPASZTALATTAL!!!

Budapesti ügyvéd vagyok 10 éves gyako-
rlattal. 2 éve Solymárra költöztem, így 
már helyben is (Solymár, Templom tér) 
várom leendő ügyfeleimet.

Vegye most igénybe egyszeri 
kedvezményes ügyvédi 
konzultációs ajánlatomat, 7.500,-Ft / fél óra.

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 gyerme-
kének ajándékozza ingatlanát

Időpont-egyeztetés és bővebb információ:
Dr. Heim László ügyvéd
+36 (20) 560-6630               dr.heim.laszlo@gmail.com

VILLANYSZERELÉS 
mérnöki háttérrel 

 új és meglévő rendszer 
építése, felújítása 

 gyengeáramú rendszerek 
(TV, internet, riasztó, 
kamera, kapu- és 
garázsnyitó) 

 okos otthon, egyedi 
eszközök tervezése, 
gyártása, automatizálás 

villanydoktorok@gmail.com 
+36-30/531-6587 



VÉDŐNŐK
(26) 363601, (30) 6398101 

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: Helyettesített körzet
kedd 8.00–12.00

Iskolavédőnő:
Dr. Makainé Nagy Marianna

(70) 9431380

GYERMEKORVOSOK
(26) 360239  

Solymár, Rákóczi u. 2.

Dr. Dávid Zoltán 
(20) 9328665

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) 2650288

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 
361479, (30) 9856118

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
362406, (20) 9339201

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
737747, (20) 9221680

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 
362410, (70) 2189014

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) 9642160 

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

Benyák Richárd
 (30) 8710543

Hlács Tibor
 (30) 4734518

TELEPÜLÉS-
ÜZEMELTETÉS

Közterületi ügyek
(26) 631895

 bejelentes@solymarert.hu, 
Solymár, BajcsyZsilinszky u. 26.

POLGÁRŐRSÉG
Solymári polgárőrség

(20) 4454663 
(éjjelnappal hívható)

POLGÁRMESTERI 
HIVATAL

Ügyfélszolgálat
(26) 560600

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

FOGORVOSOK
Dr. Bajzi Irma 

(26) 360284

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
Tbfinanszírozott II. körzet 

Solymár, Györgyliget utca 3. 

Dr. Tamás Hilda 
360058, (70) 5397215 

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
Tbfinanszírozott I. körzet 

Solymár, Törökkút utca 22.

SZAKRENDELÉSEK

Reumatológia
Dr. Szakmári Mária Magdolna

(30) 5128408
kedd 8.00–13.00 

előjegyzésre, orvosi beutalóval

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

fülorrgégészeti 
szakrendelés megszűnt.

Szemészet
A szemészeti rendelés 
átmenetileg szünetel.

(30) 5128408, Solymár, Rákóczi u. 2. – szakrendelői helyiség

Fizikoterápia
Somogyiné Klócz Gitta 

(30) 5128408
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) 330188, (26) 330360 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)  204100

EBRENDÉSZET
Szűcsné M. Adrienn

(70) 6199311

KÖZVILÁGÍTÁSI 
HIBA BEJELENTÉSE

(80) 980071
hibabejelentes@orientallux.hu
kozvilhiba.hu/hibabejelentes

RENDŐRSÉG – 112
Ladó György

 (20) 4896704
Spaits Gábor

 (70) 4920737
körzeti megbízott 

Solymár, Pilisvörösvári u. 4.

TŰZOLTÓSÁG – 112
Solymári önkéntes tűzoltók

 (30) 9347103
(éjjelnappal 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) 360341

REFORMÁTUS 
EGYHÁZKÖZSÉG

Solymár, József Attila u. 52.
26/361416 | info@srek.hu, 

solymar@reformatus.hu | srek.hu

Dani Eszter lelkész
(30) 4566984

Végh Attila gondnok
(20) 9844468



25%
KEDVEZMÉNY
MINDEN TERMÉKRE

Érvényes a Glamour Beauty & Christmas Weekenden, 2022.12. 08 - 12. között,  
az Optic World Exclusive üzletláncok üzleteiben (kivéve Liszt Ferenc repülőtér). 
A kupon Dita és Cartier márkákra nem váltható be. A kedvezmény más akcióval  

nem összevonható. Részletek az üzletekben.

A kedvezményre 
jogosító kuponokat 

keresd a decemberi GLAMOUR 
magazinban és a GLAMOUR 
Univerzum-applikációban.

+36 30 659 5124
www.owe.huSOLYMÁR AUCHAN, SZENT FLÓRIÁN U. 2-4.

owe_glamourchristmas.indd   15owe_glamourchristmas.indd   15 2022. 11. 10.   13:442022. 11. 10.   13:44

Csodák tűzzománcból

Az Apáczai Csere János Művelődé-
si Ház kiállítótermében Nagy Judit 
magával ragadó tűzzománcaiból és 
festményeiből láthattunk ízelítőt no-
vemberben. A művész Komárom-
ban él és alkot, Solymárt a második 
otthonának tekinti. Kilenc éven ke-
resztül tagja volt a Napút Művészeti 
Akadémiának, és ebben az időszak-
ban sok időt töltött itt. 

Judit több mint 25 éve alkot állha-
tatos szorgalommal és kitartással. Az 
alkotás számára létforma, ez a főállá-
sa. „A tanárképző főiskola elvégzése 
után egy évig tanítottam rajzot egy 
komáromi művészeti iskolában, azóta azonban az 
alkotásnak szentelem a mindennapjaimat. Ősztől ta-
vaszig folyamatosan megy a kemencém, a nyarat pe-
dig feltöltődéssel töltöm. Ilyenkor mindig elmegyek 
egy művésztelepre, ami hatalmas katalizátort jelent a munkássá-
gomban – meséli Judit. – A mostani kiállítás sok darabja az elmúlt 
egy évben, 2021 ősze óta készült, elhoztam azonban néhány ré-
gebbi munkámat is. A tűzzománcban azt szeretem, ahogyan ösz-
szeállnak egy képpé a rétegek, hogy a felülete fényes, és maga a 
mű pedig örök, hiszen évszázadok alatt sem megy tönkre.”

Érdemes látni, ahogy a művész egy témát több variációban 
készít el, és a művei kiegészítik, magyarázzák egymást.

HN




