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fotó: Szima Roland

Közös tereink: ismét 
állami területek kerülnek 
önkormányzati tulajdonba, 
új rendezvényhelyszín 
létesül. Dr. Szente Kálmánnal 
beszélgettünk 
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Ezernégyszáz új, energia
takarékos lámpatest, 

az eddig kivilágítatlan 
utcákban új lámpák – 

lezárult a közvilágítás 
fejlesztés 
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Sérült gyermekek nappali 
ellátója nyílhat a solymári 
plébánián a szülők, 
az egyházközség, 
valamint a Csodatücsök 
Alapítvány összefogásában 

Június óta lehet a Covid 
elleni védőoltásra 

regisztrálni a 12–15 
éveseket. 

Dr. Dávid Zoltánt kérdeztük 
a tapasztalatokról 
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   Elindult a Solymár app

Mostantól ingyenesen letölthető a Solymár applikáció 
a Google Play és az App Store alkalmazásokból. 
A szolgáltatás a mellékelt QR-kód 
beolvasásával azonnal elérhető.
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Elkészült 
az Ásvány utca
Augusztus 13-án megtörtént az 
Ásvány utca műszaki átadása. A 
Hutweide egyik gyűjtőútjának szi-
lárd burkolattal történő ellátása az 
önkormányzat idei beruházási tervei 
között kiemelt helyen szerepelt. 

A több mint százmillió forint 
összértékű, a település saját forrá-
saiból történő beruházás előkészí-
tése 2015 óta zajlott. A fejlesztés 
már tavaly megvalósult volna, de a 

pandémia és az ezzel együtt járó bizonytalan anyagi helyzet miatt végül el 
kellett halasztani a projektet.

Idén március végén született döntés a közbeszerzési eljárás elindítá-
sáról, öt cég meghívásával. Az eljárás májusban zárult le, a legkedvezőbb 
ajánlatot a Strabag Általános Építőipari Kft. adta. Júniusban kezdődött 
meg a kivitelezés, melynek során 480 méter hosszú útszakasz kapott szilárd 
burkolatot a Barlang utcától a Perem utcáig. Az útpálya 5 méter széles, a 
mellékutcákba behajtó szakaszok 10 méteres hosszon, 4 méteres pályaszé-
lességgel készültek. Az út mindkét oldalán szegélykő vezet, a vízelvezetést 
szikkasztókutas rendszerrel oldották meg. Az útépítés során a meglévő 
burkolt kapubehajtókat az új útpályához igazították. 

Az érintett ingatlantulajdonosok több mint kétharmada nyilatkozatban 
támogatta az utca megépítését és vállalta az útfejlesztési hozzájárulás befi-
zetését, ezzel összesen 6 százalékban járultak hozzá az építési költségekhez.

Pályázati támogatással 
állítják helyre az Árok utcát
Idén tavasszal Solymár Nagyközség Önkormányzata második alkalommal nyúj-
tott be pályázatot az Árok utca helyreállítására. A tavaly elutasított kérelem a 
június 29-ei döntés alapján ezúttal pozitív elbírálásban részesült.

Korábban az esőzések komoly károkat okoztak az Árok utcában, ezért idő-
szerűvé vált a helyreállítás, melynek során körülbelül 240 méter hosszon, a Bokor 
utcáig kap új aszfaltot az utca. Az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatása 2021 elnevezésű program ke-
retében 15 183 454 forint támogatást 
nyert Solymár, melyhez az önkormányzat 
8 175 706 forint önrészt biztosít, így a 
projekt teljes költsége 23 359 160 forint.

Ezen a programon maximum 20 millió 
forintos támogatás igényelhető – tudtuk 
meg dr. Szente Kálmán polgármester-
től –, tehát csak olyan projektekre alkal-
mazható, melyek ekkora nagyságrendű 
összegből megvalósíthatók. A helyreállí-
tásra vonatkozó kiviteli tervek tavaly óta 
készen állnak, így most csak aktualizálni 
kell őket. A munkálatok az árajánlatok 
bekérése után, ősszel kezdődhetnek meg.

Megújul a Széchenyi 
parki játszótér
Solymár legnagyobb területtel rendelkező 
játszóterének felújítása idén szeptemberben 
kezdődik. 

A Napsugár és a Lustige Zwerge óvodák 
közvetlen közelében elhelyezkedő játszóteret 
két ütemben újítják fel. Első ütemben a Má-
tyás király utca felőli oldal kap új gumiburko-
latot és játszóeszközöket – hintát, mászókát, 
négyszemélyes mérleghintát, kis faházat –, és 
a régi eszközöket is felújítják. Az idei évben 
sor kerül még a füvesítésre és a parkosításra 
is. A munkálatok szeptemberben kezdődnek, 
október közepére tervezik az átadást. A be-
ruházás várható költsége kilencmillió forint.

A második ütemben a játszótér másik ol-
dalán, a jelenlegi focipálya helyén KRESZ-
pályát alakítanak ki, táblákkal, zebrákkal, 
parkolóval. Itt kap majd helyet egy felfestett 
ugróiskola is. A második ütem megvalósítá-
sára a jövő évi költségvetési keret terhére lesz 
lehetőség.

Árok u
.

Ág
 u

.
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A Hel pékség sütötte az idei 
„év kenyerét”

A tavalyi, innovatív kenyér sikere után a Hel pékség idén ismét 
remekelt: Solymár gyöngye fantázianevet viselő kenyere nyerte a 
Szent István-napi országos kenyérversenyt.

Szász Krisztián, a Hel pékség tulajdonosa és Varró Zsolt, a 
kenyér megalkotója augusztus 10-én, kedden délelőtt vette át az 
első díjat a Várkert Bazárban. Egy héttel korábban, augusztus 
3-án a Parlamentben, a sajtó nyilvánossága előtt mutatták be a 
díjnyertes veknit.

A versenykiírás szerint a pékségeknek hagyományos, ková-
szos technikával kellett sütniük, legalább kétféle liszt felhaszná-
lásával, adalékanyagok nélkül.

Szász Krisztiántól megtudtuk, hogy már a tavalyi verse-
 nyen – ahol az innovatív kategóriában értek el első helye zést – 
meg  fogalmazódott, hogy mekkora öröm lenne hasonló sikert 
elérni a „király kategóriában”. Az idei felhívás megjelenésekor 
a pékműhely több dolgozója is jelezte, hogy szívesen indulna a 
megmérettetésen, ezért egy kisebb házi versenyt rendeztek. A 
kenyereket a pékségbe napi rendszerességgel betérő vásárlók 
megkóstolhatták, így tulajdonképpen a solymáriak választot-
ták ki a később első helyet érdemlő kenyeret.

A szélesebb közönségnek először augusztus 20-án a Várkert 
Bazárban, a Magyar Ízek Utcája rendezvényen nyílt lehetősége 
megkóstolni a terméket, augusztus 21-étől pedig az üzletben is 
kapható. Nyíregyházától Sopronig több pékműhely jelentkezett 
már a licencért, így országszerte elérhető lesz a Szent István-
napi kenyér, ami Solymár nevét is viseli, így nemcsak a pékség, 
hanem a település hírnevét is öregbíti.

Fotók: Hel pékség és Magyar Pékszövetség

Felújítás, valamint egy  
újabb sikeres pályázat

A Dr. Jablonkay István 
Helytörténeti Gyűjtemény 
zárvatartása alatt felújították a 
tornác mennyezetét, új külsőt 
kapott a kapu, és egy sikeres 
pályázatról is beszámolhatunk.

A múzeum tornácának 
mennyezetéről már baleset-
veszélyes mértékben hullott a 
vakolat. Ezt a sürgető feladatot 
a műemlékfelügyelet képvise-
lőjével egyeztetve, az önkor-
mányzat anyagi támogatásának 
köszönhetően idén nyáron si-
került megoldani – tudtuk meg 
Tóth Piroska Annától, az intéz-
mény vezetőjétől. A tornác pla-
fonját a korábbi vakolat leveré-
se után újranádazták, majd friss 
vakolatréteg és festék került rá. 
Egyúttal sor került a tornác fa-
lainak tisztasági festésére is. 

Emellett a múzeum kapu-
ja is új festést kapott. Barcsik 
Géza tervei alapján megújult 
az intézmény névtáblája, a kapu 
fölött található kis üvegablakokra pedig a gyűjteményben őrzött, 
Solymár történetéhez, kultúrájához kapcsolódó emblematikus 
tárgyak képei kerültek. Frissítették továbbá a bejárat melletti in-
formációs táblát, amely korszerűbb, az időjárási viszontagságok-
nak jobban ellenálló keretet is kapott.

Az év eleji, 800 ezer forintos támogatás után újra sikeresen 
pályázott a gyűjtemény az önkormányzat segítségével a Nemzeti 
Kulturális Alapnál. Ezúttal 400 ezer forintot nyertek múzeumi 
tárgyak restaurálására. Ebből az összegből most megújulhat a 
borbélyműhely két széke, és régi bőr lószerszámokat, valamint 
egy katonaképet restaurálnak.

Balról jobbra: Varró Zsolt és Szász Krisztián az innovatív kategória győzteseivel a díjátadón
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KÖZÖS TEREINK
Több solymári terület kerülhet a közeljövőben az államtól az önkormányzathoz, 

az egyházi tulajdonban lévő sekrestyésház-udvar pedig rendezvényhelyszínné válik. 
Várhatóan hogyan hasznosulnak közcélú területeink? 

Dr. Szente Kálmán polgármesterrel beszélgettünk. 

A végéhez közeledik az év legnag yobb beru-
házása, az Ásvány utca építése. Mikor lesz a 
hivatalos átadás? 

Jelenleg az utolsó simítások folynak. A hi-
vatalos átadási folyamat megkezdődött és 
augusztus 13-án meg is történt a műszaki 
átadás. A végleges forgalomba helyezés az 
elkövetkező hetekben várható. (Az interjú 
augusztus 13-án készült – a szerk.) Addig 
még hátravannak kisebb javítások és a táb-
lák kihelyezése.

Hasonlóan fontos fejlesztés a főzőkonyha építése 
és három új g yalogátkelőhely létesítése. Mikor 
kezdődik a kivitelezés? 

A közbeszerzési eljárás mindkét projekt 
esetében folyamatban van. A forgalomirá-
nyító jelzőlámpával védett három gyalog-
átkelőhely (a PEMÜ-nél az Ifjúság utca 
torkolata alatt, a Mátyás király utcán a pos-
tánál, illetve a Györgyhegy utca torkolata 
alatt a Mátyás király utcán) építésére meg-
érkeztek az árajánlatok. A képviselő-testü-
let várhatóan augusztus végén, rendkívüli 
ülésen fog döntést hozni. A főzőkonyha 
esetében szintén folyik a közbeszerzés, itt 
még várunk az ajánlatok beérkezésére, így a 
projekt kivitelezése ez évben már biztosan 
nem tud megvalósulni. Jövő tavasszal azon-
ban minden bizonnyal megépül és nyárra 
üzembe helyezhető lesz az új konyha.

Emellett a napokban kezdjük meg egy új 
zebravilágító rendszer telepítését az Anna-
kápolnai átkelőnél. Amennyiben a rendszer 
beválik, a Közlekedési Bizottság javaslatára 
jövőre más helyeken is kiépítjük.

A június 30-i képviselő-testületi ülésen tár-
g yalták a „Barackos” alatti, jelenleg állami 
tulajdonban lévő ingatlanok önkormányzati tu-
lajdonba vételét. Mik a tervek ezen a területen? 

Ez a rész tartalék lakóterületként szerepel 
a Településszerkezeti Tervben. Most, hogy 

a tavalyi földtörvénnyel néhány helyrajzi 
szám az állam tulajdonába került, megin-
dítottuk a szokásos eljárást, hogy az állam 
ezt (közcélra) ingyenesen adja át önkor-
mányzatunknak. Számos területet szerez-
tünk meg így, például a Takarékszövet-
kezet melletti ingatlant, ahol a víztársulat 
székhelye van.

Amennyiben az állam támogatja elkép-
zelésünket és jogi akadály sem lép fel, ezen 
a lakótelep mögötti területen egy közössé-
gi teret szeretnénk létrehozni. Ha egyszer 
a környék beépül, szükség lesz közparkra, 
intézményi területre is, hogy ne járjunk 
úgy, mint például a Hutweidén, vagy más, 
még a 60-as, 70-es években felparcellázott 
részen, ahol az egyébként sűrűn lakott te-
rületeken nincs egyetlen zöldfelület, park 
vagy játszótér sem.

Szintén tárg yalták a Disznó-forrás környeze-
tének önkormányzati tulajdonba vételét, ennek 

a területnek eddig is a helyiek viselték gondját. 
Ha önkormányzati tulajdon lesz , mi változik 
majd?

A Disznó-forrás körüli területet Posovszki 
Márton vezetésével a helyi civilek, első-
sorban a vállalkozók csoportja rendezte 
áldozatos munkával. Önkormányzatunk 
ehhez anyagi támogatást nyújtott, vala-
mint biztosította a terület ivóvízellátását. 
Amennyiben tulajdonunkba kerül ez a 
közel egyhektáros terület – ami egyébként 
közpark besorolású –, konkrét fejlesztési 
tervet készítünk rá.

És ha már állami területek községi tulajdonba 
vételénél tartunk: a vasútállomás melletti  kör-
forgalom átadásáról is született eg y határozat. 
Mit takar pontosan ez a kifejezés?

A vasútállomás útjait, parkolóit a beruházó 
üzemeltetésre átadja községünknek, illetve 
a Magyar Közútnak. Ez részben már meg-
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KÖZÖS TEREINK történt, de vannak még olyan szakaszok, 
ahol a kisajátításból adódó peres eljárások 
hátráltatják a folyamatokat. Tehát nem a 
műszaki átadásról vagy forgalomba helye-
zésről van szó, hisz az már rég megtörtént, 
hanem az üzemeltetésről.

Emlékszünk még a júniusi hőhullámra, és 
az ennek folyományaként Solymár magasabb 
területein fellépő vízhiányra, mikor is a szak-
emberek a fog yasztás korlátozására kérték a 
lakosságot. Ez a téma is napirenden szerepelt 
a képviselő-testületi ülésen. A megoldást folya-
matosan keresi az önkormányzat a DMRV-vel 
közösen. Milyen konkrét intézkedések szület-
tek ez idáig?  

A DMRV-vel folyamatos a kommuniká-
ciónk. A vízellátási problémák megoldásá-
ban egyetlen út van: a hálózat műtárgyai-
nak mielőbbi felújítása és bővítése. Ehhez 
szükséges a 70 éves, részben azbesztce-
ment, azaz eternit csővezetékek cseréje, a 
nagy feltöltő vezetékek kiváltása nagyobb 
kapacitásúra, valamint a víztározó meden-
cék bővítése vagy újak építése. Ez azon-
ban többmilliárdos, sőt tízmilliárdos tétel. 
A DMRV megkezdte ezen műtárgyak 
cseréjének tervezését, de már most beleüt-
között olyan problémákba, mint például a 
környezetvédelmi szervek tiltakozása. Re-

méljük, mielőbb sikerül megszerezniük a 
szükséges engedélyeket, utána már csak a 
forrást kell megteremteni.

Mint ahog y arról a PilisTV-nek adott inter-
jújában is szó volt, Solymár eg y pályázaton 
támogatást nyert kulturális rendezvények szer-
vezésére. Mi volt ez a pályázat, és mekkora a 
támogatás összege? 

A kormány támogatást nyújtott a kulturá-
lis rendezvények elmaradása miatti kétéves 
veszteség kompenzálására. Községünk 7,5 
millió forintos támogatást kapott, amely-
ből egy komplett őszi rendezvénysoroza-
tot valósítunk meg. Ennek első eleme a 
költségvetésünkből finanszírozott Soly-
mári Búcsú, majd egy hétvégi zenés ren-
dezvény, továbbá a következő, szeptem-
ber végi hétvégén a szüreti felvonulás és 
Oktoberfest programja. (A plakátok meg-
találhatóak e havi lapszámunkban – szerk.) 
Ezt a három rendezvényt a Templom té-
ren tartjuk meg. A pályázatból beruházás 
is finanszírozható, így beszerzünk egy mo-
dern, biztonságos színpadot is. A rendez-
vénysátor a szokásos módon a templom 
előtt áll majd, de az október elejei bérmá-
lásra már le fogjuk szerelni. 

A másik, rendezvényekkel kapcsolatos 
projekt ugyanis a sekrestyésház udvarának 

Újra ülésezett Solymár képviselőtestülete
Június 30-án ülésezett közel más-
fél év után először Solymár önkor-
mányzatának képviselő-testülete. 
Az ülésen elfogadták a polgármes-
teri hivatal és a gyermekjóléti szol-
gáltatások 2020. évi beszámolóját, 
valamint helyt adtak az Országos 
Mentőszolgálat díjemelési kérel-
mének az orvosi ügyelet ellátásával 
kapcsolatban. 

Tárgyalták a „Barackos” alatti és a Disznó-forrás környéki, jelenleg állami tulajdonban 
lévő ingatlanok önkormányzati tulajdonba vételének kérelmét, illetve a vasútállomás melletti 
körforgalom állami üzemeltetésbe adását. 

Döntöttek a Volánbusz Zrt.-vel kötött közszolgáltatási szerződés meghosszabbításáról, 
illetve arról, hogy a nyári vízellátási problémák megelőzése érdekében még szorosabbra fű-
zik az együttműködést a DMRV Zrt.-vel. Megszavazták a főzőkonyha és három új gyalog-
átkelőhely kivitelezése közbeszerzési eljárásainak elindításáról szóló előterjesztést. Az ülés 
zárásaként döntés született arról, hogy egyszeri költségkeretet biztosítanak a 
Mező utca próbapermetezésére a pormentesítés érdekében.

Az ülést élőben közvetítette a PilisTV, a felvétel megtekinthető a televízió 
YouTube-csatornáján a mellékelt QR-kód beolvasásával.

Polgármesteri 
interjú 
a tévében
Hogy állnak az útfelújítások? 
Merre és mikor lesz zebra? Ho-
gyan küzd meg Solymár a ká-
nikulában a vízhiánnyal vagy 
éppen a hatalmas esőzésekkel? 
Mikorra, milyen formában újul-
nak meg a játszóterek? Mi a hely-
zet a rendezvényekkel? Többek 
között ezeket a kérdéseket tette 
fel a PilisTV stábja dr. Szente 
Kálmán polgármesternek. A 
válaszokat meghallgathatják a 
YouTube-on elér-
hető videóban az 
alábbi QR-kód be-
olvasásával.

rendezése. Ezt az ötletet még Csaba atya 
vetette fel, és a jelenlegi plébános, János 
atya is támogatja. A lényege, hogy az udvar 
kiszintezésével, burkolatának átalakításá-
val és közművesítésével egy olyan helyszín 
létesül, ahol felállítható lesz a nagy sátor, 
így számos rendezvénynek (jégpálya, csa-
ládi nap, sördélutánok) otthont adhat. 
Természetesen a sátor nem egész évben 
áll majd ott, csak az egyes rendezvények, 
rendezvénysorozatok idején.

Milyen eg yéb pályázatok futnak még?

Tavaly és idén is sikerült elnyernünk a 
Nemzeti Kulturális Alap támogatását. A 
tavaly nyert 800 ezer forintos támogatással 
finanszírozott munkát az idén elvégeztük. 
A Helytörténeti Gyűjtemény számára tá-
rolóeszközöket, polcokat, speciális mű-
tárgyak, dokumentumok kezelésére és 
tárolására szolgáló eszközöket sikerült be-
szerezni. Idén a múzeum kiállítási tárgyai-
nak restaurálására pályáztunk – erre 400 
ezer forint támogatást nyertünk –, ezek az 
ősz folyamán fognak megvalósulni. Bead-
tunk továbbá egy pályázatot határon túli 
együttműködésre a Bethlen Gábor Alap-
kezelőhöz, ez még elbírálás alatt van.

SH
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Solymár Nagyközség Önkormányzata 
Képviselőtestületének határozatai
53/2021. (VI. 30)
Solymár Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Or-
szágos Mentőszolgálat 2021. június 16. nap-
ján kelt kérelme alapján 2021. július 1-jei ha-
tállyal hozzájárul a megbízási szerződésben 
szereplő ügyeleti díj Solymárra eső részének 
1 706 681  forint/hó összegre történő meg-
emelésével. 

A képviselő-testület felkéri a polgármes-
tert a díjemelésről szóló szerződésmódosítás 
aláírására.

54/2021. (VI. 30.)
A Solymár Nagyközségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete a 2020. évi gyermekjóléti 
és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 
szóló átfogó értékelését elfogadja.

55/2021. (VI. 30.)
Solymár Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a polgármesteri hivatal 
2020. évi beszámolóját megismerte és tudo-
másul veszi. 

56/2021. (VI. 30.)
Solymár Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Nemzeti Földalapról 
szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 21. § (5) 
bekezdése, illetve 22. § (1) bekezdés b) pont 
bb) alpontja alapján támogatja és a Nemzeti 
Földügyi Központnál kezdeményezi és kérel-
mezi a Magyar Állam tulajdonában lévő Soly-
már, 06/44., 06/71., 06/73., 06/74., 06/77., 
06/87., 06/88., 06/89., 06/100., 06/102., 
06/103., 06/123., 06/129., 06/132., 06/136., 
06/141. helyrajzi számon felvett, gyümölcsös 
megnevezésű, összesen 15 537 m2  területű 
ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes 
önkormányzati tulajdonba adását.

Az ingatlanokat az önkormányzat 
a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi 
LXXXVII. törvény 21. § (5) bekezdése, 
illetve 22. § (1) bekezdés b) pontja alapján 
meghatározott, intézményterület és köz-
park biztosításának érdekében kívánja tulaj-
donba venni, valamint zöldterület kialakítá-
sára kívánja felhasználni.

Tekintettel arra, hogy fenti hrsz.-ú ingatla-
nok jelenleg Má-4 övezeti besorolás alatt van-

nak, önkormányzatunk megkezdi a hatályos 
településrendezési eszközök módosítását a 
hivatkozott célok megvalósítása érdekében. 

Solymár Nagyközség Önkormányzata 
vállalja a tulajdonba adás érdekében fel-
merülő költségek – ideértve a művelési ág 
szükséges megváltoztatásának költségét – 
megtérítését. 

Az igényelt ingatlanok nem állnak védett-
ség és hasznosítás alatt sem. 

A képviselő-testület felhatalmazza a pol-
gármestert, hogy a Solymár, 06/44., 06/71., 
06/73., 06/74., 06/77., 06/87., 06/88., 
06/89., 06/100., 06/102., 06/103., 06/123., 
06/129., 06/132., 06/136., 06/141. hrsz. 
alatt felvett ingatlanok ingyenes önkormány-
zati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás 
során az NFK felé teljes jogkörben eljárjon, 
és valamennyi nyilatkozatot megtegye.

A képviselő-testület felhatalmazza a pol-
gármestert arra, hogy a Solymár, 06/44., 
06/71., 06/73., 06/74., 06/77., 06/87., 
06/88., 06/89., 06/100., 06/102., 06/103., 
06/123., 06/129., 06/132., 06/136., 06/141. 
hrsz. alatt felvett ingatlanok ingyenes önkor-
mányzati tulajdonba adására vonatkozó meg-
állapodást, szerződést aláírja.

57/2021. (VI. 30.)
Solymár Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a Nemzeti Földalapról 
szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 21. § (5) 
bekezdése, illetve 22. § (1) bekezdés b) pont 
bb) alpontja alapján támogatja és a Nemzeti 
Földügyi Központnál kezdeményezi és ké-
relmezi a Magyar Állam tulajdonában lévő 
Solymár, 018/3. helyrajzi számon felvett, a) 
kivett anyagbánya, b) kivett meddőhányó 
megnevezésű, összesen 8900 m2  területű 
ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes 
önkormányzati tulajdonba adását.

Az ingatlant az önkormányzat a Nem-
zeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. 
törvény 21. § (5) bekezdése, illetve 22. § (1) 
bekezdés b) pontja alapján meghatározott, a 
helyi környezetvédők és nagycsaládos egye-
sület bevonásával kialakított Disznó-forrás 
és környezetének karbantartása, kitisztítása 
és a kialakított piknikezőhely, illetve erdei 
futballpálya biztosításának érdekében kí-

vánja tulajdonba venni, valamint közérdekű 
és turisztikai feladatainak ellátására kívánja 
felhasználni a Zkk-2 övezeti besorolásnak 
megfelelően, mivel „a terület állandóan 
növényzettel fedett, a település klimatikus 
viszonyainak megőrzését, javítását, ökoló-
giai rendszerének védelmét, a pihenést, test-
edzést szolgáló közterület”.

Tekintettel arra, hogy a solymári környe-
zetvédők kezdeményezésére némi terepren-
dezés után a forráskifolyásnál egy disznófejet 
ábrázoló szobrot is elhelyeztek és azóta az 
egyesületek évente több rendezvényt is tar-
tanak a forrásnál, illetve évi egy alkalommal 
focikupát is szerveznek a környező telepü-
lések kisiskolás korú futballistái számára, to-
vábbá a területen a vízvételi lehetőséget az 
önkormányzat építette ki és fizeti a vízdíjakat, 
rendszeresen szedi és elszállítja a szemetet, és 
évek óta évente több alkalommal – a tulaj-
donos beleegyezésével – kaszálja a területet. 
Az önkormányzat az ingatlan térítésmentes 
tulajdonba vételét követően is ellátni kívánja 
az eddigiekben is elvégzett feladatait, mivel 
azok kizárólag ezen az ingatlanon valósítha-
tóak meg. 

Solymár Nagyközség Önkormányzata 
vállalja a tulajdonba adás érdekében fel-
merülő költségek – ideértve a művelési ág 
szükséges megváltoztatásának költségét – 
megtérítését. 

Az igényelt ingatlan nem áll védettség és 
hasznosítás alatt sem. 

A képviselő-testület felhatalmazza a pol-
gármestert, hogy a Solymár, 018/3. hrsz. 
alatt felvett ingatlan ingyenes önkormányzati 
tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során 
az NFK felé teljes jogkörben eljárjon, és vala-
mennyi nyilatkozatot megtegye.

A képviselő-testület felhatalmazza a pol-
gármestert arra, hogy a Solymár, 018/3. hrsz. 
alatt felvett ingatlan ingyenes önkormányzati 
tulajdonba adására vonatkozó megállapodást, 
szerződést aláírja.

58/2021. (VI. 30.)
Solymár Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felhatal-
mazza a polgármestert arra, hogy 2021. ja-
nuár 1. napjától 2021. december 31. napjáig 
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A rendeletek teljes szövege és a határozatok mellékletei 
megtalálhatóak Solymár hivatalos honlapján:

solymar.hu/hatarozatok-rendeletek

tartó megállapodásokat a Volánbusz Zrt.-vel 
aláírja.

59/2021. (VI. 30.)
Solymár Nagyközség Önkormányza-
tának Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy „A solymári tömegközlekedési csomó-
pontok elérhetőségének javítása három hely-
színen, lámpával védett gyalogátkelőhelyek 
és kapcsolódó létesítmények kialakítása” 
VEKOP-5.3.2-15.2016-00031 azonosító-
számú pályázat beruházási részének meg-
valósítására „Gyalogos átkelőhelyek létesítése” 
tárgyú nemzeti, a Kbt. 112.§ (1) bekezdés 
b) pontja szerinti hirdetménnyel induló, 
nyílt közbeszerzési eljárást indít.

60/2021. (VI. 30.)
Solymár Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Gya-
logos átkelőhelyek létesítése” tárgyú nemzeti, a 
Kbt. 112.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti 
hirdetménnyel induló, nyílt közbeszerzési el-
járásban résztvevő Bírálóbizottság tagjainak 
választja a következő személyeket:
• Dr. Beregszászi Márk – a bizottság elnöke, 

jogi szakértő (jegyző),
• Darabos Orsolya – pénzügyi szakértő,
• Tordainé Dózsa Ildikó – műszaki szakértő,
• Máthé Márk felelős akkreditált közbeszer-

zési szaktanácsadó. 
A Bírálóbizottság tagjainak megbízatása a 

közbeszerzési eljárás jogerős lezárásáig tart. 

61/2021. (VI. 30.)
Solymár Nagyközségi Önkormányzatának 
Képviselő-testülete felhatalmazza a polgár-
mestert, hogy a „Gyalogos átkelőhelyek létesítése” 
tárgyú közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó-
an elkészített „Ajánlattételi felhívás, Közbeszerzési 
dokumentáció, Vállalkozási szerződés tervezete” 
című dokumentumokat jóváhagyja és az el-
járást megindítsa.

62/2021. (VI. 30.)
Solymár Nagyközség Önkormányzatának 
képviselő-testülete úgy dönt, hogy a soly-
mári ivóvízhálózat üzemeltetését ellátó 
DMRV Zrt.-vel a szolgáltatás folytonossá-
gának fenntartása érdekében az alábbi pon-
tok tekintetében szoros együttműködést 
alakít ki, továbbá a lehető legtöbb fórumon 
támogatja és igyekszik előmozdítani a soly-
mári és Pilisi-medencét érintő hálózati fej-
lesztéseket, a szolgáltatás minőségének ér-
demi javítását.

1. Érdekvédelmi egyeztetés
A legmagasabb, akár tulajdonosi szintű 
érdekvédelmi egyeztetést kezdeményez 
annak tekintetében, hogy a Duna Menti 
Regionális Vízmű Zrt. az ellátási és üze-
meltetési körébe tartozó, a Duna jobb 
partján levő 51 db vízgyűjtő medence 
szivattyúzási rendjének összehangolását 
folyamatosan Solymár vízellátási érdekeit 
is maximálisan figyelembe véve tegye. 

2. Alternatív betáplálás
Kivizsgálást, felmérést kezdeményez arra 
vonatkozólag, hogy van-e lehetőség a ki-
tett körzetek vezetékrendszereinek alter-
natív betáplálására.

3. A vízhiányt megelőző lakossági figyelem-
felhívás
Az aszályos időszakokban napi szintű 
tájékoztatást nyújt a DMRV, az önkor-
mányzat felelős(öke)t kér fel arra, akik 
fogadják ezeket a friss jelzéseket. Ennek 
lényege, hogy ha a DMRV részéről a tartá-
lyokban tárolt vízszint egy olyan érték alá 
esik, ami a tapasztalatok szerint 1-2 órán 
belül a medence kiürüléséhez vezet(het), 
akkor a solymári felelős(ök) azonnal tájé-
koztatják a magasabb települési pontokon 
élő lakosságot a várható vízhiányra, hogy 
legyen lehetőség még időben vizet véte-
lezniük. 

4. Kommunikációs kampány
Folyamatos kommunikációt indít a lakos-
ság tudatosabb vízhasználatának érdeké-
ben.

5. Vízkorlátozási terv
Felülvizsgálja a 2008. évben elfogadott 
vízkorlátozási terv határozatot, majd vég-
legezi annak 2017. évben előkészített, de 
végül el nem fogadott változatát.

63/2021. (VI. 30.)
Solymár Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete támogatja az UVATERV 
Zrt. által 52.072/2/504. munkaszámon ké-
szített változási vázrajz alapján a Solymár, 
belterület 1555/1. hrsz. alatt felvett, 2587 m2  

térmértékű, kivett közterület megnevezésű 
ingatlanból 527 m2  térmérték erejéig a te-
rület térítésmentes átadását a Magyar Állam 
javára.

A képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a Solymár, belterület 
1555/1. hrsz. alatt lévő ingatlan tulajdonjo-
gának térítésmentes átadásáról szóló megál-
lapodást az alábbi feltétel beteljesülését köve-
tően aláírja. 

A megállapodás aláírását megelőzően a 
Magyar Állam képviseletében eljáró Nemzeti 
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. előzetes megál-
lapodás formájában nyilatkozzon a Solymár, 
zártkert 7023/5. hrsz. alatt lévő Széles utca 
térítésmentes önkormányzati tulajdonba adá-
sáról.

64/2021. (VI. 30.)
Solymár Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „Új 
főzőkonyha építése Solymáron” című, EBR 493 
611 igénylésazonosítójú, pályázati támogatás-
sal megvalósuló   építési beruházásra és áru-
beszerzésre közbeszerzési eljárásokat indít, 
melyek teljes körű lebonyolítására a Novum 
Forum Bt. Máthé Márk akkreditált közbe-
szerzési tanácsadóját bízza meg. A megbízási 
díj eljárásonként 500 000 forint+0% áfa.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgár-
mestert a megbízási szerződések megkötésé-
re és aláírására. 

65/2021. (VI. 30.)
Solymár Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „Új 
főzőkonyha építése Solymáron” című, EBR 493 
611 igénylésazonosítójú, pályázati támoga-
tással megvalósuló főzőkonyha építésére a 
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény (Kbt.) 115. §-a szerinti építési beru-
házás tárgyú eljárást indít, min. 5 ajánlattevő 
meghívásával.

66/2021. (VI. 30.)
Solymár Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „Új 
főzőkonyha építése Solymáron” című, EBR 493 
611 igénylésazonosítójú, pályázati támogatás-
sal megvalósuló főzőkonyha árubeszerzésére 
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 
törvény (Kbt.) 112. §-a szerinti, hirdetmény-
nyel induló eljárást indít.

67/2021. (VI. 30.)
Solymár Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Solymár 
belterületi földútjainak pormentesítésére 
jóvá hagy egy egyszeri költségkeretet a Mező 
utca próbapermetezésének megrendelésére, 
bruttó 210 forint/m3  összegben.



Solymári Hírmondó10

DÍSZPOLGÁRUNK EMLÉKÉRE
Szűcs Béláné Dér Mária, Solymár díszpolgára 2021. augusztus 12-én 

szép csendesen, úgy, ahogyan élt, örökre eltávozott. 

Mindenki Mici néninek szólította, gyakran 
találkozhattunk vele, amint ápolt, ősz ha-
jával, elegáns kosztümében, az időjárásnak 
megfelelő kalapban siet a templomba. Min-
denkihez volt néhány kedves szava, moso-
lya. Egyenes tartása tiszteletet követelt. 

1927. január 3-án, Solymáron született 
egy sváb család harmadik gyermekeként. 
Az elemi iskolát Solymáron, a polgárit 
Újpesten, felsőfokú tanulmányait pedig 
Esztergomban végezte. 1947-ben kapta 
meg tanítói oklevelét az Irgalmas Nővérek 
Tanítóképzőjében. Nagyon nagy szívfáj-
dalma volt, hogy az akkori politikai hely-
zetnek köszönhetően ezzel a végzettség-
gel sokáig nem kapott állást. A solymári 
általános iskola sem alkalmazta. Több évi 
álláskeresés után a II. kerületi Medve utcai 
Általános Iskolában sikerült elhelyezked-
nie, ahol nyugdíjazásáig tanított. 1984-től, 
már nyugdíjasként, nyolc éven keresztül a 
pesthidegkúti Klebelsberg Kuno Általános 
Iskola tanítója volt. Igényes munkájával ki-
vívta az iskolák vezetőinek elismerését, a 
tanítványok, kollégák, a szülők szeretetét. 
A munka fontossága, a tudás megbecsülé-
se, a rászorulók megsegítése, a tehetséges 
gyerekek ösztönzése, felkarolása nagyon 
fontos volt számára. 

Szerény, egyszerű, a saját szavaival „sal-
langmentes” életet élt. Édesapja testvérei-
hez hasonlóan nagyon szeretett és tudott 
is énekelni. Amikor a 90. születésnapján 
köszöntöttük, boldogan énekelt, szavalt 
– többek között a Himnusz valamennyi 
versszakát, németül. A hagyományok őr-
zése szintén nagyon fontos volt számára. 
Tudnunk kell, és nem szabad elfelejte-
nünk, honnan jöttünk – hangoztatta.

Amikor Rá gondolunk, elsőként az jut 
eszünkbe, hogy életének meghatározó ele-
me a hagyományos keresztény értékrend, 

a katolikus egyház iránti elkötelezettség 
volt.

Neki és családjának köszönhető, hogy 
1988-ban a solymári Szűz Mária Szent Neve 
római katolikus templom tornyán álló ke-
reszt és az alatta lévő gömb új aranyozást 
kapott. Később egy új nagyharang felállítását 
finanszírozta. Az eredeti harangot ugyanis 
1944-ben hadi célokra használták fel. Az ál-
tala finaszírozott harangot 1990-ben, ünne-
pélyes keretek között szentelték fel. A meg-
rongált temetői nagykereszt helyreállítása is 
az ő nevéhez fűződik. A helyi Golgota Ala-
pítványon keresztül adományaival sokszor 
segítette a rászoruló solymári lakosokat, főleg 
a gyerekeket. A templom nemrég befejezett 
felújításához is jelentős anyagi támogatást 
nyújtott. Gyermeke nem lévén, a gyerekek, 
különösen a hátrányos helyzetű gyerekek tá-
mogatására nagy gondot fordított. 

Számtalan köszönőlevél lapul az 
iróasztala fiókjában, pedig ő szeretett a 
háttérben maradni és névtelenül segít-
séget nyújtani a rászorulóknak. Rend-
szeres pénzadománnyal támogatta az 
ipolytölgyesi Katolikus Szeretetszolgálat 
Szent Erzsébet Otthonát is.

2010-ben létrehozta a Dauner–Ringler 
Alapítványt, melynek keretében a tanul-
mányi versenyeken kiemelkedő teljesít-
ményt nyújtó solymári diákokat díjazta, 
illetve elismerte a sikeres német vagy an-
gol nyelvvizsgát teljesítő tanulókat és a fel-
készítő tanáraikat. Átlagosan évi 700-800 
ezer forint került kiosztásra a gyerekek kö-
zött, ez az összeg csak a pandémia idején 
csökkent 350 ezer forintra (a nyelvvizsgák 
elmaradása miatt).

Szűcs Béláné, Mici néni Solymár Ön-
kormányzatától először a Solymár me-
cénása, 2017-ben pedig pedig több civil 
csoport, az iskola és az egyház kezdemé-

nyezésére, a képviselő-testület egyhangú 
szavazatával Solymár Díszpolgára kitünte-
tést kapta. Mikor tudomást szerzett a ki-
tüntetésről, nagyon örült neki, de meg is 
ijedt, hiszen szeretett háttérben maradni, 
neki a „szürke eminenciás” szerep volt a 
szimpatikus: csak adni, támogatni, értéket 
teremteni, mindezt csendben, önzetlenül, 
minden felhajtás nélkül!

Élete utolsó éveit azzal töltötte, hogy 
elrendezzen mindent, nyugodt szívvel 
tudjon távozni az élők sorából. Megemelte 
az alapítvány törzstőkéjét és anyagi javait 
elosztotta rokonai között:  „hogy néha 
gondoljanak rám is” – mondta.

A Mátyás király utcai ház nagy kapuja 
augusztus 12-én bezárult, nem lesz több 
ima délután a szomszédokkal, nem hang-
zik el több vers és ének a lakója szájából.

De a „szürke eminenciás”, az önzet-
len, szerény, puritán Mici néni emlékét 
őrizni fogjuk! Drága Mici néni, nyugod-
jon békében!

Dr. Szente Kálmán polgármester, 
Dobrovkáné Dér Borbála alpolgármester
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Beoltassuk a gyerekeket?
Június óta lehet regisztrálni a 12–15 éveseket 
a Covid elleni védőoltásra. A szeptemberi 
iskolakezdés közeledtével különösen aktuá-
lissá vált a téma, ezért kérdeztük dr. Dávid 
Zoltán solymári gyermekorvost az oltásról, 
valamint a gyerekeknél is előforduló poszt-
Covid-tünetegyüttesről.

Eddig úg y tudtuk, a betegség nem veszélyes a g ye-
rekekre. Miért kell mégis beoltani őket is? Lehet 
számítani esetükben komoly mellékhatásra?

A nemzetközi, a hazai és a saját tapasztala-
tom is az, hogy a gyerekeknél a Covid–19-
fertőzés többnyire tünetmentes vagy enyhe 
tünetekkel jelentkezik, mert a gyermekek 
immunrendszere általában gyorsan és ha-
tékonyan reagál a fertőzésre. Ritka a súlyos 
vagy végzetes lefolyású heveny megbetege-
dés. A sokszervi gyulladásos tünetcsoport-
nak elnevezett kórkép az, ami a legsúlyosabb 
következménye lehet a gyerekek Covid–19-
fertőzésének. 

A gyerekeket tehát érdemes oltani, mert a 
heveny betegség is lehet súlyos. Tapasztalati 
tény, hogy az oltott felnőtteknél extrém ritka 
a súlyos megbetegedés, és ez igaz lesz a gyere-
keknél is. Azért is érdemes oltani, hogy elke-
rülhető legyen az úgynevezett poszt-Covid-
betegség. Érdemes oltani továbbá, mert ezzel 
a fertőzési láncot is meg lehet szakítani. Végül 
azért is érdemes oltani, mert a vírusnak újabb 
és újabb mutációi jönnek létre és nem kiszá-
mítható, hogy az újabb mutánsoknak milyen 
új tulajdonságai lesznek. A vírus tovább sze-

retne élni, ezért is mutálódik. Azon embe-
rekben tud túlélni, szaporodni, akiknek nincs 
még védettségük ellene, illetve azokban, akik-
nek nem elég hatékony a védekező-elhárító 
működésük. A vírus egy idő után már csak az 
oltatlanok szervezetében, őket megfertőzve 
tud szaporodni.  Természetesen a fertőzési 
lánc megszakításának nagyon fontos pillére 
a járványügyi szabályok betartása (kézmosás, 
távolságtartás, maszk) és a hatékony, harmo-
nikusan működő immunrendszer, amiért 
mindenki sokat tehet(ne). Oltani kell, mert 
világjárvány van. Minden egyes oltással köze-
lebb kerülünk a nyájimmunitáshoz, ami meg-
szelídíti a járványt és döntően hozzájárulhat 
a megszűnéséhez. Aki beoltatja magát, az a 
közösség érdekében is teszi. 

Az ön praxisában eddig hány oltottról van adat? 
Hog y vélekednek a g yerekek oltásáról a szülők? 
Milyen kérdéseket tesznek fel legg yakrabban?

Augusztus 17-én a praxisomban a 12–19 
évesek között 279 beoltott volt és továb-
bi 37 fő, aki már regisztrált, de még nem 
kapott oltást. Ez együttesen az adott kor-
osztályban 60 százalék feletti arány, ami ma-
gasabb a teljes magyar lakosság átoltottsági 
arányánál, és a korosztályban is kiemelkedő. 
Ez tükrözi a szülők véleményét az oltásról. 
A véleményük formálásában természete-
sen szerepet játszanak a kérdéseikre adott 
válaszaim. A két leggyakoribb kérdésük: 
javasolt-e, illetve biztonságos-e az oltás. 
Mindkettőre igen a válaszom. A gyermekek 

oltására ma alkalmazható vakcinák a csúcs-
technológia termékei.

Egyre többször hallani a g yerekeknél jelentkező 
poszt-Covid-szindrómáról. Mik a jellemző tünetek 
és hog yan kezelhetők? Mire kell odafig yelni, ha 
nem tudjuk, volt-e covidos a g yerek? 

Véleményem szerint az elsődleges poszt-
Covid-tünet az, hogy a világjárvány megjele-
nésével megváltozott az eddigi élet a Földön, 
és ez hosszú távon is befolyással lesz az éle-
tünkre. Reményeim szerint sok tanulságot 
levontunk és ez pozitív változást is eredmé-
nyez majd. A poszt-Covid, vagyis a Covid–
19-fertőzés hosszú távú következményei 28 
napon túl jelentkeznek és sokszor akár 6 hó-
napig is eltartanak. A szakirodalom több mint 
kétszáz tünetet sorol fel. A heveny fázisban 
leginkább érintett szervek – légutak, szív- és 
érrendszer, gyomor-bél, máj, húgyutak és 
ivarszervek, bőr – funkciózavarai mellett az 
idegrendszer zavarai, a fáradtság, a látászavar 
és a fülzúgás tapasztalhatóak a leggyakrabban. 
Saját tapasztalatom az, hogy azoknál, akik-
nél a heveny szakaszban súlyosabb tünetek 
jelentkeznek és több szervet is érint a beteg-
ség, sokkal inkább várhatóak poszt-Covid-
tünetek, és azok hosszabb ideig is tartanak. 
Még nincs előtérben az irodalomban, de én 
a pajzsmirigy érintettségére is felkészülnék, 
érdemes lesz majd erre is figyelni. A poszt-
Covid-tüneteknek nincs általános kezelésük, 
az adott tünetek alapján lehet megadni a segít-
séget, hogy minél előbb visszatérjen a beteg-
ség előtti állapot.

Dr. Dávid Zoltán
#drdavidzoltan  #covid19

Eladó ingatlan
Solymár Nagyközség Önkormányzata nyilvános árverési 
eljárást hirdet a következő, kizárólagos tulajdonát képező 

ingatlan licitálásos eljárás útján történő értékesítésére:

A pályázat feltételei és az egyéb tudnivalók az önkormányzat honlapján (www.
solymar.hu) megtekinthetők. Az értékesítéssel kapcsolatban a hivatal vagyon-
gazdálkodójánál (vagyon@solymar.hu, +36 26 560 617) és az Otthon Centrum 

irodavezetőjénél (kalicz.zoltan@oc.hu, +36 70 454 0282) érdeklődhetnek.

Solymár, belterület 4068. helyrajzi szám alatti, 6318 m2 
területű, kivett, beépítetlen megnevezésű  tehermentes 

ingatlan az Auchan melletti iparterületen, a Szent Flórián 
utcában (ipari terület, GKSZ–1 övezet).

Depónia ügyfélszolgálat 
Solymáron
A Depónia Nonprofit Kft. kihelyezett ügyfélszol-
gálati irodája minden hónap első csütörtökjén lehe-
tőséget biztosít a solymári lakosoknak a személyes 
ügyintézésre a polgármesteri hivatalban. Az ügyfele-
ket 11.00–12.30 és 13.00–15.00 óráig várják.

A szolgáltató további elérhetőségei:
06-22/407-416, pilis@deponia.hu

A Depóniával kapcsolatos hírekről és változásokról 
folyamatosan tájékozódhatunk a www. deponia.hu/
hirek oldalon.
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TÖBB MINT NAPPALI ELLÁTÓ
A fenti mondat hangzott el annak a beszélgetésnek a végén, melyet három solymári 

édesanyával és Szemere János atyával folytattam elképzeléseikről és terveikről. 
Ez az elszánt emberekből álló csapat hónapok óta azon munkálkodik, hogy 

létrejöhessen egy sérült személyeket ellátó intézmény Solymáron. 

Hazánkban a sérült, fogyatékossággal élő 
fiatalok legkésőbb 27 éves korukig része-
sülhetnek az oktatási, illetve fejlesztési 
intézmények által biztosított ellátásban. 
Ezt követően többnyire hatalmas terhet 
ró a családokra mindennapos felügyele-
tük, hiszen a közepesen vagy súlyosan 
sérült személyek egésznapos törődést és 
figyelmet igényelnek felnőtt korukban is. 
Helmle Kata, Sarlós Eszter és Schokátz 
Marika Solymáron nevelik sérült gyerme-
keiket, ez hozta őket össze évekkel ezelőtt. 
Ma már közös célért, gyermekeik jövőjéért 
küzdenek. Ebben segíti őket Szemere Já-
nos solymári plébános és a mögöttük álló 
Csodatücsök Alapítvány, amely a Solymá-
ron élő sérült gyerekeket, fiatalokat és szü-
leiket támogatja. „Egy sérült kislány adta 
az apropóját az alapítvány létrehozásának 
– meséli Sarlós Eszter –, mely elsősorban 
anyagi támogatás révén segíti a családokat, 
és minden olyan kezdeményezést támo-
gat, ami a sérült gyerekekkel kapcsolatos. 

Évente egyszer lehetőségünk van pályá-
zatot benyújtani valamilyen eszközre, 
speciális babakocsira vagy gyerekülésre, 
hozzájárulást kérni a szállítási költségek-
hez, fejlesztésekhez. A Csodatücsök Ala-
pítvány, melynek elnökségi tagjai Reményi 
Éva, Törcsi Attila és Dankó János, a ha-
sonló sorsú családoknak nyújt támogatást. 

A szülők számára az a legnehezebb, 
hogy a közelben nincs megfelelő intéz-
mény a gyermekeik ellátására. „Mindany-
nyian naponta két-három órát utazunk 
azért, mert a gyerekeinket a III. vagy a 
XII. kerületbe kell vinnünk iskolába – fej-
ti ki Eszter. – Ez számunkra úgy anyagi-
lag, mint időben és idegileg is megterhelő, 
és a gyerekek is rosszul tűrik a hosszú uta-
zásokat. Ám ami még ennél is nagyobb 
probléma, hogy abban a pillanatban, 
amint kikerülnek az oktatási rendszerből, 
nincs megfelelő helyük.  Ilyenkor vagy az 
egyik szülő gondozza, feladva munkáját, 
vagy ha dolgozik, valamilyen megoldást 

kell találnia, például van, ahol a nagyszü-
lők felügyelik a sérült gyermeket. Szorít 
minket az idő, hogy megoldást találjunk 
arra, hogy gyermekeink a mindennapjai-
kat számukra megfelelő környezetben, 
tartalmasan tudják eltölteni. Szeretnénk, 
ha erre helyben, Solymáron lenne le-
hetőség.” A három édesanya közül ez a 
probléma Schokátz Marikát érinti a leg-
sürgetőbben, hiszen középsúlyos értelmi 
fogyatékossággal élő lánya már 24 éves. 

A sérült fiatalokat ellátó intézmény öt-
lete először a szülők fejében fordult meg 
– folytatja a mesélést Eszter. „Egy szülő-
klubot vezetek a faluban. Rendszeresen 
találkozunk, beszélgetünk, szóba kerülnek 
a problémáink, szükségleteink, terveket 
szövögetünk. Itt merült fel először, hogy 
szeretnénk Solymáron egy nappali ellátó 
intézményt a sérült gyermekeinknek, akik 
nagyon különbözőek: van halmozottan 
sérült és sok a középsúlyos értelmi fogya-
tékossággal élő gyermek, akik önálló életre 
nem képesek, de támogatott lakhatás for-
májában, segítséggel tudnának egy kisebb 
intézményben élni. Régóta fontolgatjuk, 
dédelgetjük ezt az álmot, körbejártuk a le-
hetőségeket, és meg is találtuk pártfogón-
kat a korábbi solymári plébános, Csaba 
atya személyében, akit sikerült megnyerni 
ennek az ügynek. Csaba atya nagyon sze-
rette a gyermekeinket, és felvetette, hogy a 
plébániát alakítsuk át erre a célra, melyben 
a sérült fiataloknak megnyugtató elhelye-
zést biztosítanánk. Elkészült egy átalakítá-
si terv, amihez mi hozzátettük a szakmai 
anyagot.”

Kiss Csaba plébános atya váratlan ha-
lála miatt nem tudta végigvinni ezt a szá-
mára igen fontos ügyet – idézi fel Eszter 
kissé elérzékenyülve. „Amikor azonban 
az új plébános, János atya megérkezett, 
nem vártunk sokat, felkerestük őt abban 

Balról jobbra Schokátz Mária, Szemere János, Helmle Kata és kisfia, Marci (fotó: Kovács Ildikó)
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a reményben, hogy hasonló érzékenység-
gel támogat minket. Fantasztikus volt az 
atya hozzáállása.  Nagy lendülettel vetette 
bele magát a közös tervezésbe. Úgy fogal-
mazott, hogy mindenképpen szeretné a 
Csaba atya által elindított kezdeményezést 
folytatni.”

János atya így emlékszik a kezdetekre: 
„Amikor idekerültem, az érintett szülők 
szinte azonnal megkerestek. A családom-
ban is van egy Down-szindrómás gyer-
mek, az unokaöcsém, éppen ezért tudom, 
hogy ez mivel jár. Az épület, amiről szó 
van, egy négyszintes, nagy belterekkel ren-
delkező épület. Kérésemre a tervek egy ki-
csit módosítva lettek, amelyeket várhatóan 
augusztus végén kapunk kézhez. Mivel a 
plébánia a püspökség alá tartozik, a püs-
pök atyával is egyeztetnünk kell.”

A tervek elkészítése és az egyházzal 
való egyeztetések után a forrás előterem-
tése következik majd. Ezzel kapcsolatban 
János atya folytatja: „Tudtommal ilyen 
mértékű pályázati összeg nincs, ezért kü-
lön forrást kell rá találnunk. Mivel egy 
nagy volumenű beruházásról beszélünk, 
célzottan kell majd kérni a támogatást.  
Reményeink szerint, ha minden jól megy, 
jövőre elindulhat az építkezés, és bízunk 
abban, hogy egy éven belül be is fejező-
dik.” A tervek alapján a plébánia konstruk-
ciója nem változik meg, sor kerül viszont 
a tető cseréjére, egy lépcsőház, az akadály-
mentesítés céljából egy lift, valamint több 
csoportszoba kialakítására. 

Specifikus intézmény lévén sok feltételt 
be kell tartani a tervezés, majd a kivitele-
zés során. Már most, a tervezési fázisban 
több szakember segíti és látja el taná-
csokkal a csapatot. Szeretnének hasonló 
intézményeket meglátogatni, beszélge-
tésekkel, megtekintéssel tapasztalatokat 
gyűjteni. Terveik már most túlmutatnak 
egy ötleten, hiszen határozott elképzelé-
seik vannak arról, hogy működne az ellátó 
a gyakorlatban: „Több csoportban folyna 
a munka, ami az épületben könnyedén 
kialakítható. Az intézményvezető szemé-
lyének megtalálása után szociális segítőket 
és önkénteseket is szeretnénk bevonni 
majd az intézmény életébe” – részletezi 
Kata, majd Eszter folytatja: „Az előzetes 
megbeszélések alapján 20 fős létszámot 
képzeltünk el. Azt szeretnénk, ha minden 
rászoruló solymári gyermeket elláthat-

nánk. Mindent meg fogunk tenni annak 
érdekében, hogy olyan intézmény legyen, 
ami heterogén profilú, tehát halmozottan, 
közepesen, illetve kevésbé súlyos állapotú 
gyerekeket is el tud látni, emiatt több ki-
sebb csoportra lesz szükség. Az enyhe be-
sorolású fiatalok például hozzá tudnának 
járulni az intézmény működéséhez, akár 
a konyhai munkában vagy a kert gondo-
zásában.” A gyerekek számára különböző 
foglalkozásokat, tornát, kirándulást, rájuk 
szabott munkát, programokat biztosítana 
az intézmény. „Itt azonban nem állunk 
meg – tér rá Marika a távlati tervekre –, 
szeretnénk ennél nagyobbat álmodni. Egy 
olyan ház kialakításában is gondolkodunk, 
ahol a későbbiekben együtt is élhetnek a 
fiatalok. Ezt támogatott lakhatásnak hív-
ják. Ha mi már nem leszünk, nem szeret-
nénk a testvéreket terhelni, akik persze 
biztosan segítenek, ahol tudnak, de na-
gyon jó lenne, ha majd egyszer a sérült 
gyermekeink felügyelet alatt, de önállóan 
élhetnének egy ilyen házban. Ahhoz vi-
szont, hogy ez létrejöhessen, az első lépés 
egy nappali foglalkoztató.”

Az intézmény létrejöttével számtalan 
lehetőség nyílna: „A sérült gyerekek reggel 
8-tól délután 4 óráig tudnának itt tartóz-
kodni. A fennmaradó időt, az intézmény 
szabad kapacitását pedig az egész közös-
ségnek szánjuk – fedi fel Eszter a tervei-
ket. – Elsősorban az egyházközséghez 
kapcsolódó programoknak: imaközössé-
geknek, a fiatalokat megszólító, a drog-, az 
alkohol- és más egyéb veszélyről felvilágo-
sító rendezvényeknek biztosítana helyet, 
mindenképpen több célú felhasználásra 

szánjuk.” János atya elmondása szerint 
pedig egy közösségi tér lesz: „Több lesz 
annál, mint nappali ellátás.”

Mindannyiuk szemében látszik az el-
szántság és a tenni akarás, de a fáradtság 
és a sok munka is. Kata végül ezekkel a 
gondolatokkal zárja a beszélgetést: „Aki-
nek nincs sérült gyereke, nem tudja átérez-
ni, milyen fontos nekünk, hogy van valaki, 
aki »átölel« minket. Nekünk ez a lehetőség 
ajándék, felcsillan a remény. Felkarolt min-
ket az alapítvány, majd felvállalta az egyház 
a kezdeményezésünket. Nagyon fontos a 
lelkünknek, hogy a mi gyerekeink is a helyi 
közösség elfogadott tagjaivá válhatnak. Az 
összes anyagi és egyéb támogatáson kívül 
ez az egyik legnagyobb támasz.” 

Kovács Ildikó

Schokátz Marianna (fotó: Schokátz Mária)

Sarlós Eszter (fotó: Kovács Ildikó) Sarlós Eszter kisfia, Peti (fotó: Sarlós Eszter)
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Vissza vagy előre? – 
intellektuális eszmecsere
Az idei, kibővített búcsú egyik érdekességének ígérkezik a Pozitív 
diskurzus mottóval induló, intellektuális jellegű pódiumbeszélge-
tés, amely az Apáczai Csere János Művelődési Ház nagytermében 
kerül megrendezésre szeptember 18-án, délután 4 órakor. Az ese-
mény ötletgazdája Milbich Tamás, házigazdája és egyben moderá-
tora Szemere János atya, Solymár új plébánosa lesz. A későbbiek-
ben több alkalmasra tervezett esemény nyitórendezvényén három 
keresztény felekezet jeles képviselői fejtik ki véleményüket a jelen-
kor égető kérdéseiről. A beszélgetés célja, hogy jobban megismer-
hessük a keresztény felekezetek hozzáállását, véleményét a világ-
ban tapasztalható identitásbeli, kulturális és vallásos jelenségekkel 
kapcsolatosan.

A pódiumbeszélgetés mottója (Pozitív diskurzus) arra szeret-
né felhívni a figyelmet, hogy érdemes és kívánatos az egymás felé 
való toleráns odafordulás, még ha jelentősen különböző világnézeti 
szemüvegen át szemléljük is a világot. Az eseményen résztvevők 
identitása nyilvánvalóan olykor jelentősen eltérő, de képesek és haj-
landók egymás véleményét meghallgatni, ami példaértékű lehet a 
közéletben. Fontos megjegyezni, hogy az esemény nem vitaműsor, 
és nem ökumenikus lelkigyakorlat. Sokkal inkább intellektuális esz-
mecsere, ami főként a vallásos vagy hívő embereknek lehet hasznos 
iránymutató, ismeretbővítő lehetőség, de természetesen bárkinek 
érdekes lehet, akit érdekel az egyházak viszonya a világhoz.

A következő kérdésekre keresik közösen a válaszokat: Kor-
szellem vagy hagyomány? Ész vagy szív? Sokszínű világ, egyféle 
válasz? Kelet ébredése, nyugat alkonya? Egyén vagy közösség? A 
beszélgetés hossza várhatóan egy óra, igény esetén a hallgatóság 
kérdéseire adott válaszok függvényében a program tovább tarthat. 
Vendégeink: Szemere János atya (házigazda, moderátor, Solymár), 
Szentirmai Róbert atya (ortodox pap, Szigetszentmiklós), Csoma 
Áron (református lelkész, Tinnye), Ambrózi Tamás atya (katolikus 
pap, Mór).

M. T.

Piri Annamária kiállítása
Emberi természet cím-
mel nyílt meg Piri 
Annamária első kiál-
lítása a Kud-Arc Pin-
ceklubban júliusban. 

Ahogy a megnyi-
tón az fiatal amatőr 
festővel készült, a 
PilisTV által rögzí-
tett interjúból kide-

rül, kisiskolás korában kezdett a festészettel foglalkozni, és 
azóta folyamatosan fejleszti magát. Még a szárnypróbálgatás 
időszakában van, de már sok olyan képet alkotott, amit a 
Kud-Art Pincegaléria bemutatásra érdemesnek talált.

Bár humán szakos gimnáziumba járt, a budapesti Műsza-
ki és Gazdaságtudományi Egyetemre jelentkezett. Választott 
szakmája azonban nem áll messze a művészettől: az ipari ter-
mék- és formatervezői szak harmadéves hallgatója.

A kiállítás ötlete tavaly született meg, de akkor köz-
beszólt a vírushelyzet, így viszont idén szélesebb reper-
toárt tud bemutatni. A hirtelen jött szabadidőt igyekezett 
jól kihasználni, a tárlat állatokat ábrázoló képei mind a 
pandémia alatt születtek. Hogy kerülnek állatok egy, az 
emberi természetet ábrázoló kiállításba? „Egy olyan ösz-
szefoglaló nevet próbáltam keresni, ami az összes képemre 
valamilyen szempontból igaz” – mondta el Piri Annamá-
ria. „Ha nem embert, akkor állatokat vagy természeti je-
lenségeket szeretek festeni [...] és a környezetemben akkor 
érzem jól magam, ha van benne valami természetes. […] 
A kiállítás a természetről is szól, amiben egy kicsit mindig 
felfedezem az emberiséget.”

A kiállítás augusztus 13-ig volt látható. Aki 
lemaradt, az interjút és a tárlatról készült ösz-
szeállítást megtekintheti  a PilisTV YouTube-
csatornáján az alábbi QR-kód beolvasásával.

Református 
tanévkezdés
Szeptember hagyományosan a tanévnyitás-
ról szól minden fiatal számára. Azok, akik 
most kezdik az iskolát és azok, akik már 
befejezték, egyaránt változások elé néznek 
életükben. Így van ez református gyüleke-
zetünk életében is.

Egyházközségünk több év után ismét 
saját kezébe veszi a hittanoktatás szervezé-
sét az iskolában. A 2021/22-es tanévben a 
Solymári Hunyadi Mátyás Német Nemzeti-
ségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti 
Iskolában nyolc csoportban kezdjük a pro-

testáns hittanoktatást szep tember 1-től. A 
tankönyvek már megérkeztek, és színes tör-
ténetekkel, képekkel várják kis gazdáikat. 
Kérjük a szülőket, hogy szeptember 19-én, 
vasárnap kísérjék el gyermekeiket a 10 óra-
kor kezdődő tanévnyitó istentiszteletünkre 
a református templomba! Ezt követően rö-
vid megbeszélést szeretnénk tartani a szü-
lőkkel, melynek időtartama alatt a gyerekek-
nek külön foglalkozást biztosítunk. Azokat 
a solymári református gyerekeket, akik nem 
a helyi általános iskola tanulói, szintén vár-
juk tanévnyitó istentiszteletünkre. 

Minden gyermeket várunk a szeptem-
bertől újrainduló gyermek-istentisztele-
tekre, melyeket a református templomban 

vasárnaponként, az istentisztelet idején 
elhívott, gyerekek között szolgáló csapat 
vezet. A három év alatti gyerekek és szü-
leik számára pedig a baba-mama szobában 
biztosítjuk az istentisztelethez való kapcso-
lódást. Míg a gyerekek számukra előkészí-
tett környezetben játszhatnak, a szülők élő 
közvetítésén követhetik az istentiszteletet. 

Szeptembertől indítjuk a baba-mama 
kört is, kedd délelőttönként. Kedd estén-
ként pedig bibliaórára várjuk a hitükben 
megerősödni vágyókat!

Mindenkit szeretettel várunk vissza a 
nyár után újrapezsdülő gyülekezeti életbe!

Dani Eszter lelkész
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SOLYMÁRI ÍZEK, NEVEZETESSÉGEK, TÖRTÉNETEK
INTERAKTÍV SÉTA SZEPTEMBER 11ÉN, SZOMBATON 10 ÉS 14 ÓRAKOR
A séta résztvevői három helyszínen, egyen-
ként 30 perces foglalkozásokon vehetnek 
részt. A másfél óra elteltével a Svábház 
udvarán kulináris élményben lehet részük.

A csoportok a Svábház (Solymár, Dó-
zsa György utca 6.) udvaráról indulnak. 

Jelentkezés a részvételi díj (2900 forint) 
befizetésével lehetséges a művelődési ház 
irodájában készpénzzel, illetve átutalás-
sal az Apáczai Csere János Művelődési 
Ház bankszámlájára: OTP 11742245-
15564188. Átutalás esetén kérjük a követ-
kező adatokat feltüntetni: név, lakcím, cég 
esetében adószám, az indulás időpontja 
(10 vagy 14 óra).

Helyszínek: 
1. Szűz Mária Szent Neve templom
A 200 éves solymári Szűz Mária Szent 
Neve templomot Sarlós Ágnes egyházi 
képviselő és Elisch János díszítőfestő-

aranyozómester vezetésével mutatjuk be. 
A séta során megtudhatjuk, hogy az oltárt 
díszítő kegyképen ábrázolt Mária való-
ban könnyezett-e, a templom ékessége, a 
díszesen faragott tölgyfa szószék hogyan 
került Solymárra, valamint miért ferde az 
oltár mögötti festett oszlopsor. Érdekessé-
gek, titkok, különlegességek tudói a temp-
lomot bemutató vezetők.

2. Dr. Jablonkay István Helytörténeti
Gyűjtemény
1908-ban nyílt az első solymári patika, 
amelynek eredeti berendezését a múzeu-
mban láthatják. A falusiak által használt 
gyógynövények és a népi gyógyítási prakti-
kák megismerése után különféle gyógyteá-
kat készítünk és krémeket keverünk.

3. Svábház
A házban levő tárgyak, ruhák és bútorok 
emberi sorsok, vágyak, szomorú napok 

és boldog pillanatok hírmondói. Egy-egy 
tárgyhoz, ruhához kapcsolódó történeten 
keresztül megismerheti a látogató a régi 
Solymár életét, az itt élő svábok szokásait 
és hagyományait.

+1 A Svábház udvara
A séta végén a csoportok a Svábház ud-
varán találkoznak, ahol kecskelábú régi 
asztalokon rózsamintás zöld abrosz, rajta 
kis váza virággal, tonettszékek láthatók. 
Itt még Szindbád is szívesen elüldögélne! 
A Hamvas Pince tulajdonosa, Hamvas 
Tibor 25 éve borászkodik Solymáron. A 
borász négysoros borkóstolót tart: soly-
mári fűszeres cuvée, olasz rizling, Hamvas 
rosé és a testes vörös Sólyom vére zárja 
a sort. A Sütőklub tagjai helyi sváb recept 
alapján elkészített süteményt (Pfaunerinne 
– tepsis süti) kínálnak. A lekvár- és szörp-
standon házi lekvárokat és szörpöket lehet 
kóstolni és vásárolni.

Újra színpadon az Asszonykórus
A Solymári Hagyományőrző Asszonykó-
rus a Sarlós Boldogasszony ünnepnapja 
alkalmából megrendezett Pesthidegkúti 
Búcsú Német Nemzetiségi Kórustalálko-
zóján lépett fel.

Nagy izgalommal és örömmel ké-
szültünk a július 4-i fellépésre. A Pest-
hidegkúti Búcsú záróakkordja volt a 
délutáni Országos Német Nemzetiségi 
Kórustalálkozó. A négynapos búcsút, 
ahogy a meghívó tudatja, „sváb őseink 
betelepülésének és templomunk meg-
szentelésének évfordulója tiszteletére” 
rendezték, Sarlós Boldogasszony napján. 
Az asszonykórus tagjai igazán dereka-
san kitettek magukért, noha erre a fellé-
pésre alig tudtak próbálni, mivel nyakig 
vagyunk egy gyönyörű, hagyományőrző 
egyházi CD előkészületeiben. De a csapat 
igazán nagy abban, hogy ha helyzet van, 
őrületesen összpontosít, figyel és teljesít. 
Ezt tették ezen a  fellépésen is. Mindent 
megcsináltak a hölgyek, amit megbeszél-
tünk. Tisztán, szépen szóltak a darabok, 
bár féltem, hogy a sátrak alatti ücsörgés 

a  35 fokos hőségben  
kimeríti a társaságot 
fellépés előtt. Szeren-
csére nem így lett. Már 
az első darab közben 
megérkeztek a tapsok, 
a finálét pedig komoly 
taps és ováció jutal-
mazta. Persze jó volt 
a közönség is, mind 
„kollégák”, német 
nemzetiségi dalosok az 
ország minden tájáról, 
Tarjántól Szigetszent-
miklósig. A gyülekező alatt a Schaumarer 
Musikanten, vagyis földijeink muzsikál-
tak, nem is akárhogy, úgyhogy rögtön 
otthon éreztük magunkat. Nagy köszönet 
illeti a pesthidegkúti szervezőket – külö-
nösen Kretz Éva asszonyt –, akik erős 
hittel bíztak abban, hogy létrejöhet ez a 
találkozó. Nekik volt igazuk. Felejthetet-
len élménnyel gazdagodtunk mindnyájan, 
akik jelen voltunk, hiszen utoljára Tarján-
ban szerepelhettünk nagy közönség előtt 

2020 februárjában. Azóta minden meg-
hívást le kellett mondani a vírushelyzet 
miatt. Annál nagyobb volt hétvégén az 
öröm, látni, hallgatni egymást, csodálni 
a sok gyönyörű viseletet és élvezni a fül-
bemászó dallamokat. Köszönjük Hidigut, 
köszönöm Nektek, kedves Solymári Ha-
gyományőrző Asszonykórus, a mai szép 
teljesítményt. Öröm volt Veletek! 

Jeney Erzsébet
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ADNI AKAROK A NÉZŐKNEK
Sára Bernadette Jászai Mari-díjas színésznővel, a Kecskeméti Katona József  Nemzeti 

Színház örökös tagjával beszélgettünk a család és munka közötti egyensúlyról, 
kedvenc szerepeiről és természetesen arról, szeret-e Solymáron élni.

Fotó: Cseke Dorka

Mióta él Solymáron?

Tizenegy éve lakunk itt, azelőtt a szom-
szédban, Budaligeten éltünk 12 évig. Már 
akkor sokat jártam át ide, sok barátot is-
mertem meg. Amikor Budaligetről költöz-
tünk, egyértelmű volt, hogy Solymáron 
veszünk házat, fel sem merült bennünk, 
hogy más településen nézelődjünk. Tet-
szett a falusias hangulata, a szép, tiszta ut-
cák, rendes házak. Az sem mindegy, hogy 
munkából hazatérve milyen úton jön haza 
az ember, milyen tájképet lát. 

Milyen a kapcsolata a településsel?

Még mielőtt ideköltöztünk volna, fellép-
tünk a kultúrházban több színészkollé-
gámmal együtt a templom renoválásának 
javára. Mostanában sokat dolgozunk, nem 
nagyon tudunk belefolyni Solymár életébe. 
Az ünnepeken és a rendezvényeken persze 
mindig szívesen vettünk és veszünk részt, 
szeretjük a különböző összejöveteleket, 

a templomi programokat. A jégpályára is 
járunk az unokáinkkal. Kedvesek az itteni 
emberek, szeretem őket.

2020-ban Jászai Mari-díjat kapott. Hog y élte 
meg az elismerést?

Nagyon meglepett, váratlanul ért. Soha 
nem vágytam díjakra, nem azért játszot-
tam, nem azért szerepeltem, mégis jó 
érzés, és őszintén tudtam örülni annak, 
hogy elismerték az eddigi munkámat. A 
család is velem együtt örült, hiszen ők lát-
ják legjobban, mennyit dolgozom otthon 
is, a színházban is. Az unokáim boldogan 
mondják, hogy „Jaj, a nagymama Jászai 
Mari-díjas színésznő!”

Volt példa a családjában a színészetre, azért 
választotta ezt a pályát?

Soha nem akartam más lenni, pedig a csa-
ládban nem volt színész. Művészetked-
velő család volt a miénk: színház, opera, 
festészet, költészet, minden érdekelt ben-
nünket. Már kislánykoromban vittek az 
Operába, bérlete volt a szüleimnek. El-
varázsolt az opera, végigsírtam az előadá-
sokat, olyan nagy hatással voltak rám. Az 
egyik nagynéném író volt, gyakran betaní-
tott nekünk valamit, amit a testvéremmel 
a családi ünnepeken előadhattunk, ezek-
re is örömmel emlékszem vissza.  Már a 
kezdetektől azt gondoltam, hogy én is ott 
szeretnék játszani a színpadon, szeretném 
szórakoztatni az embereket. Nem a csillo-
gás-villogás vonzott a színpadban, hanem 
az, hogy megnevettessem, megríkassam a 
nézőket, adni akartam nekik valamit. Nagy 
dolognak éreztem és érzem azt az erőt, 
amivel a nézőkre hatni lehet. 

Nem is volt kérdés, hogy felvételiz-
zek-e a Színművészetire. Bár prózai szí-
nészetben gondolkodtam, a felvételin az 
operett szakra irányítottak, akkor indult az 
első operettosztály, Vámos László vezeté-
sével.  Nem volt képzett hangom, csak egy 

természetes, jó orgánumom. Végül ope-
rett szakon végeztem, viszont prózai szí-
nészként kezdtem dolgozni. Ruszt József, 
a kecskeméti színház rendezője eljött meg-
nézni egy vizsgaelőadást, és megtetszettem 
neki. Kecskeméten kezdtem a pályámat, 
és most 14. éve újra a kecskeméti színház 
tagja vagyok. Nincs túl messze Solymártól 
sem, vonattal is könnyen odajutok. 

Melyek a kedvenc szerepei? 

Nehéz választani, minden évadban van 
aktuális kedvencem. Az egyik például az 
Eszter hagyatéka. Amikor elolvastam Márai 
csodálatos kisregényét, úgy gondoltam, 
ezt színpadra kell vinni. Pataki Éva drama-
turggal összebeszéltünk, majd színpadra 
alkalmazta. Eszter szerepét játszhattam 
benne, nagyon szerettem. Szép emlékem, 
hogy egy orosz rendező segítségével szín-
re vittük Gogol életét. Szenzációs volt 
Linda szerepe Arthur Miller Az ügynök ha-
lálában… Minden műfajban találok olyat, 
amit szívesen eljátszom. Szeretem az igé-
nyes vígjátékokat is, ilyenek például a Le-
szállás Párizsban, a Társasjáték New Yorkban 
vagy a Nyolc nő. 

Még ma is sokan emlegetik alakítását az Ist-
ván, a királyban.

Filmes pályát ugyan nem mondhatok 
magaménak, de az István, a király való-
ban nagy siker volt. Fantasztikus munka 
volt, örülök, hogy részt vehettem benne. 
Mostanában szappanoperákban (Doktor 
Balaton, Barátok közt) kértek fel szerepek-
re, örülök, hogy kipróbálhatom magam 
ebben a műfajban is, hiszen ez is a szak-
mánkhoz tartozik. 

Milyennek élte meg a kényszerű színházbezá-
rásokat?

Nagyon jó volt, hogy nem voltam egyedül, 
a család ott volt nekem. Jutalompihenés-
nek és jutalomegyüttlétnek éltem meg ezt 
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az időszakot. A férjem, Cseke Péter, aki az ide-
je nagy részét Kecskeméten tölti, szintén itthon 
volt. Így mi nagyon boldogan és kedélyesen él-
degéltünk itthon, leszámítva persze a vírus miatt 
átélt izgalmakat. A gyermekeinkkel is tartottuk a 
kapcsolatot. A nagyobbik lányunkhoz a legkriti-
kusabb időszakokban is átmentünk Zsámbékra, 
igaz, a teraszon, maszkban találkoztunk. A kiseb-
bik lányunkat is fogadtuk, először csak az utcán, 
majd a kertben, aztán a teraszon, jött egyre bel-
jebb, mint A kismalac és a farkasok című mesében. 
Végül aztán a nagy hidegben a lakásba is bejött. 
Megsegített minket a Jóisten, nem lettünk bete-
gek. Miután beoltottak bennünket, felbátorod-
tunk, és az unokáinkkal is találkozhattunk. 

Nem lehet könnyű megtalálni az eg yensúlyt a család és 
a színészi munka között.

Valóban nem egyszerű, nagyon oda kell figyel-
ni és mindig olyan döntéseket hozni, hogy se az 
egyik, se a másik ne sérüljön. A színészi hiva-
tást nem lehet egyik pillanatról a másikra letenni 
azért, mert unokáink születtek és ott kell segíteni. 
De nem akartam átállni teljesen a nagymama-
szerepre sem, hiszen nagyon szeretem a munká-
mat. Igyekeztem mindig minden fronton helyt-
állni. Délben vittem a forró ebédet Zsámbékra, 
este már játszottam. Mindkét szerep sokat jelent 
számomra, az unokáimmal való kapcsolat kiala-
kítását különösen fontosnak érzem. Az unokák-
nak nagyon nagy biztonságot ad, hogy a szülők 
mögött ott van még egy generáció, sok örömet 
és szép emlékeket kaphatnak tőlük. Nagy öröm 
velük játszani, de akár tanulni is. Szeretem őket 
versmondásra tanítani, olvasást, helyesírást gya-
korolni. Nekem a matek ugyan csak a második 
osztályig megy, utána a kérdést sem értem, de 
addig azt is szívesen gyakorlom velük. Nekem 
is fantasztikus nagymamám volt, nagyon szoros 
volt a kapcsolatunk. Odaadásával, szerénységével, 
béketűrésével, munkabírásával, kedvességével, le-
mondásával, egyszóval az egész lényével követen-
dő példaként áll előttem. Az én gyermekeim is 
nagyon sokat kaptak az ő nagyszüleiktől. A szü-
leimmel egy lakásban éltünk, így ők sokat segítet-
tek nekem a gyereknevelésben. Bármikor otthon 
tudtam hagyni a gyerekeket, nem sínylették meg, 
amikor mi esténként elmentünk játszani, mert 
mindegy volt nekik, hogy a nagypapa, nagyma-
ma ölében ülnek, vagy a miénkben. Lelkileg csak 
gazdagodtak azáltal, hogy a nagyszülőkkel ilyen 
közeli, mély kapcsolatban lehettek, és ezt a lehe-
tőséget az unokáinknak is szeretnénk megadni 
azáltal, ahogy jelen vagyunk az életükben.

Komáromi-B. Hajnalka

Újra aktív a nyugdíjasklub

Végre újra együtt vagyunk!
Eljött ez a nap is, mikor a klubban találkozhatunk! Az első alkalommal csak 
beszéltünk és beszéltünk. Egyik asztaltól a másikig mentünk, hogy mindenki-
vel szót tudjunk váltani. Öröm és vidámság volt minden arcon.

A második összejövetel már komolyabb volt, ugyanis a hagyományokhoz 
híven az elmúlt fél év névnaposait köszöntöttük. A klub vezetői üdítővel, fi-
nom péksüteményekkel kedveskedtek. A csoport minden névnapost a ked-
venc nótájával köszöntött. Vidáman, jó hangulatban telt a délután.

Legnagyobb örömünkre július 3-án sor került az első kirándulásra is. Közös 
megbeszélés alapján a klubvezető, Fábiánné Marika javaslatára a Salföldi Ma-
jorba látogattunk el. Ez a farm a Balaton északi oldalán, Révfülöp környékén 
található. Gazdag program várja itt a látogatókat: őshonos magyar háziállatok, 
állatsimogató, gyógynövénykert, lovaglás és sétakocsikázás. Mi sétakocsikázá-
son vettünk részt. A hepehupás földúton dülöngélés, rázkódás nagy vidám-
ságot váltott ki belőlünk, a kacagástól és sikongatástól hangos volt az erdő. 
Megtekintettük a  13. századi pálos kolostorromot is. A sok látnivaló után 
egy étteremben finom ebéd várt minket, ahonnan étellel, itallal feltöltődve 
indultunk haza.

Kicsit elfáradtunk, de 
jó hangulatban értünk 
haza 6 óra körül. Megint 
sok élménnyel és egy vi-
dám együttléttel lettünk 
gazdagabbak. Reméljük, 
így folytatódik az év to-
vábbi része is!

Szeretném buzdíta-
ni a nyugdíjastársaimat, 
hogy jöjjenek minél töb-
ben a klubunkba, hisz a 
társaság és a jó progra-
mok kellemes kikapcso-
lódást nyújtanak.

Kubicai Józsefné



Új könyvek a könyvtárban
Helen Rappaport: 

A Romanovok utolsó napjai
Az oroszul kiválóan beszélő brit 
bestsellerírónő minden regénye 

gondos kutatómunka eredménye, 
történelmileg hiteles, kifogástalanul 

szerkesztett, olvasmányos. 

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

Dobray Sarolta: 
Üvegfal

Egy nem szokványos házasság törté-
netét meséli el kettős hangszerelés-

ben. A könyv a Nők Lapjában hasonló 
címmel közölt sorozat duplájára 

bővített változata.

Kötter Tamás: 
Férfiak fegyverben

Frontnovellák. Az író II. világháborús 
novellái kemény, szikár, sallang-

mentes írások a különböző magyar 
katonasorsokról.           

Finy Petra: 
Kerti szonáta

Egy végtelenül komoly és őszinte 
regény, amelynek lapjain 1944-től 

1987-ig villannak fel a magyar 
történelem olyan drámai pillanatai, 
melyek mindenkire hatással voltak, 
de a nőknek sokszor még nagyobb 

traumát jelentettek.

Anne Swärd: 
A láthatatlan menyasszony        

A sokszoros díjnyertes svéd írónő 
letehetetlen lélektani regénye. 

„Anne Swärd mennyei tehetségű 
mesemondó, kiemelkedő, európai 

jelentőségű író.” 

Dale Pinnock: 
A táplálkozás bibliája

Egy különleges táplálkozási útmu-
tató, amely a tudatos táplálkozás, a 

helyes étrend, a gyógyító élelmisze-
rek és a különféle étrend-kiegészí-
tők bonyolult világában igyekszik 

eligazítani az olvasót. 



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

Öntözőrendszerek teljes 
kivitelezése, tervezéstől a 

megvalósításig.
Öntözőrendszer-karbantartás, 

-javítás, -téliesítés.
Teljes körű kertépítés, 

gyepszőnyegezés, 
fűmagvetés, dísznövények 

telepítése.
Ingyenes felmérés 

és árajánlat! 10 éve Solymáron 
és környékén. 

Szőcs Miklós
06-20-374-9442

Referenciák: 
facebook.com/szuperkertek/   

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
0–24 

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

KINEZIOLÓGIA 
ÉS JÓGA

Az Ön OTTHONÁBAN 
vagy Solymár központjában

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

INGYENES 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 ingyenes ügyvédi 
konzultációs ajánlatomat, mely

30 PERCES (7.500,- Ft értékben),
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 megszün-
tetésének kérdéseiben,

kölcsönadott, de az adós nem hajlandó visszafizetni a 
tartozást,

válófélben van és nem tudnak megállapodni a közös va-
gyon 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

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



GÁZBIZTONSÁGI FELÜLVIZSGÁLÓ
• Egyszerűsített gázkészülékcsere (terv és meo nélkül)
• Gázkészülékek műszeres bevizsgálása, beállítása
• Szén-monoxid-mérés, gázszivárgás-keresés
• Gázkészülékek hatásfokmérése és (optimális működés) beállítása
• Kéményhuzat-vizsgálat

Gázkészülékek tisztítása, karbantartása, 
javítása, szerelése.

Fűtési rendszerek átvizsgálása, 
átmosása, beszabályozása.

Hoffmann Ferenc mérnök
(30) 951-0467

gázbiztonsági felülvizsgáló, gázkészülék-szerelő, épületgépész

NYELVOKTATÁS
ANGOL, OLASZ, OROSZ

Online és offline nyelvórák magántanárnál,
minden szinten

társalgás,
korrepetálás,

nyelvvizsga felkészítés.

06-30/5878-329
liza@panaliza@panakomp.hu





VÉDŐNŐK
(26) 363-601, (30) 639-8101 

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

1. körzet: 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:
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:
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

Egyéb időben ügyelet  
a fenti telefonszámon.

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 8.00–14.00 
szerda 12.00–18.00
csütörtök 8.00–14.00 
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

bejelentes@solymarert.hu

RENDŐRSÉG – 112
Ladó György

 (20) 489-6704
körzeti megbízott 

Solymár, Pilisvörösvári u. 4.

TŰZOLTÓSÁG – 112
Solymári önkéntes tűzoltók

 (30) 934-7103
(éjjel-nappal hívható)

PLÉBÁNIAHIVATAL
Solymár, Templom tér 8.

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

Klinger Mátyásné, Anna
(26) 360-341

solymarkatolikus@gmail.com
www.sokat.hu

REFORMÁTUS 
EGYHÁZKÖZSÉG

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

Dani Eszter lelkész
(30) 456-6984

Végh Attila gondnok
(20) 984-4468



20
20% KEDVEZMÉNY
MINDEN TERMÉKRE

 Az akció más kedvezménnyel nem összevonható, készpénzre nem váltható. További részletekről érdeklődjön üzleteinkben!

O W E  N A P O K

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

Lezárult 
a közvilágításfejlesztés 

Augusztus végén befejeződött Solymár 
közvilágításának teljes felújítása. Lapunkban 
először márciusban adtunk hírt a projektről.

Solymáron közel húsz éve történt az utolsó nagy közvilágítás-
fejlesztés, amikor a régi, higanygőz lámpákat kompakt fény-
csőre, illetve nátriumlámpára cserélték. Most, a technológia 
fejlődését követve a településünkön található körülbelül 1400 
lámpatestet modern, LED-es fényforrásra cserélték. 

A fejlesztés két okból történt: egyrészt így jobb, korszerűbb 
a világítás a solymári utcákon, másrészt az új rendszer energia-
takarékosabb, így hosszú távon spórolni tud vele a község. A 
LED-es lámpák fogyasztása jóval kisebb, mint a hagyományos 
fényforrásoké, ráadásul az irányított fény miatt kisebb a fény-
szennyezés.

A beruházás összesen mintegy 200 millió forintba került, 
de a település villanyszámlája évi több millió forinttal alacso-
nyabb lesz, így a fejlesztés által megtakarított rezsiköltségből 
az önkormányzat 11-12 év alatt fizeti ki ezt az összeget. 

Emellett az eddig teljesen megvilágítatlan Nádas, Róka és 
Rozmaring utában is kiépült a közvilágítás, emellett további 
10-12 helyen kerülnek lámpák az oszlopokra.




