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Letölthető a Solymár applikáció
Elindult a település hivatalos mobiltelefonos applikáció-
ja, melyet a Google Play áruházból és az App Store-ból 
ingyenesen tölthetünk le. Az applikációban regisztráció 
után létrehozhatjuk a saját profilunkat, és beállíthatjuk, 
milyen témákban szeretnénk értesítést kapni a regisztrá-
lás során megadott e-mail-címre. 

A Hírek menüben megtalálhatjuk a legfrissebb he-
lyi híreket, az Események menüpontban pedig a közelgő 
rendezvényeket, melyekre jelezhetjük részvételi szán-
dékunkat a szervezőknek az applikáción keresztül, ha 
kiválasztjuk az Ott leszek lehetőséget, ezzel a rendezvény 
bekerül a saját eseményeink közé. Azt is beállíthatjuk, 
hogy mennyi idővel a program kezdete előtt kérünk em-
lékeztető értesítést. 

Az önkormányzatról, a nemzetiségi ügyekről és a 
civil szervezetekről találunk tudnivalókat az Információk 
menüpontban, és ide kerültek fel többek között a mű-
velődési, oktatási, egészségügyi intézmények adatai is. A 
Hírmondó menüpontban megtalálhatók az újság megje-
lent lapszámai, az Adásaink alatt pedig a PilisTV soly-
mári műsorait nézhetjük meg.

Az Okostérkép funkcióhoz várják a helyi szolgáltatók jelentkezését. 
Akik még nem szerepelnek az okostérképen, de szeretnének megjelenni, a 
szolgaltato@solymar.hu e-mail-címen jelentkezhetnek. Ugyanezen a címen lehet 
bejelenteni az esetleges adatváltozásokat is.

A Bejelentő menüponton keresztül könnyen és gyorsan jelezhetjük, ha valami-
lyen közérdekű problémát (csőtörés, vezetékszakadás stb.) észlelünk a községben.

Burkolatfelújítás 
a 10-es út vörösvári 
szakaszán
2021. szeptember 20-ától burkolatfelújítás 
zajlik Pilisvörösváron a 10-es számú fő-
úton a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
beruházásában. A munkálatok félpályás 
útlezárással, sebesség- és parkolási kor-
látozással járnak a Kodály Zoltán utca és 
az Attila utca közti szakaszon, várhatóan 
október elejéig.

A forgalmi korlátozások Solymár köz-
lekedését is érintik, ugyanis a személygép-
járművek mindkét irányban – Piliscsaba 
irányából Budapest és a solymári Auchan 
körforgalomtól Piliscsaba felé – Pilisszent-
ivánon és Solymáron áthaladva kerülhetik 
el a felújítással érintett útszakaszt. A teher-
forgalom az aszfaltozás idején is a 10-es 
számú főúton bonyolódik. A munkálatok 
ideje alatt kérik a közlekedők türelmét és 
együttműködését.

Nyári óvodafelújítás
Az önkormányzat a nyár folyamán többmilliós beruházás keretében felújíttatta a 
Napsugár és a Kék Óvodát, valamint a Liget Bölcsődét. A fejlesztéseket a község 
saját forrásból fedezte.

A Napsugár Óvodában megtörtént a nyílászárók cseréje, és egyéb kisebb javítá-
sokra is sor került, mintegy hárommillió forint értékben.

A Kék Óvodában a vízvezetékeket és egy fürdőszobát újítottak fel kétmillió 
forintos beruházással, a Liget Bölcsődében pedig a teraszburkolat alépítményét és 
egy elektromos tetőablakot cseréltek ki. A jövő évben folytatódik a bölcsőde tera-
szának megújítása.

Megkezdődött 
a Pilisvörösvári utcai 
játszótér felújítása
A Széchenyi parki játszótéren szeptember kö-
zepén megkezdődtek a felújítási munkálatok. 
Az önkormányzat a játszóterek felújításának 
első lépéseként saját erős fejlesztéssel 9 millió 
forintos beruházást hajt végre. A korszerűsí-
tés során elbontják a homokozót, valamint új 
alappal látják el és kicserélik a gumiburkola-
tokat. Új játékok is várják majd a gyerekeket: 
egy kisebb gyermekeknek alkalmas hinta és 
egy mászóka, egy rugós hinta és egy kisház, 
de a régi eszközöket is felújítják. A kivitele-
ző a pilisszentiváni IPS-Gyermekszem Kft. A 
várhatóan október közepéig tartó munkálatok 
idejére a játszóteret lezárták. Az önkormány-
zat kéri a családok megértő türelmét.
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Érdemes élni az ingyenes 
kéményellenőrzés lehetőségével
A fűtési szezon kezdete előtt minden évben érdemes szakemberrel 
ellenőriztetni a kéményeket, melyek átvizsgálásával csökkentjük a bal-
esetveszélyt, a szolgáltatás pedig lakóházakban ingyenes, kivéve akkor, 
ha az ingatlan vállalkozás székhelyeként van bejelentve. 

Családi házaknál az Országos Katasztrófavédelem kémény-
seprőipari szervezete végzi a kéményseprést. Az állampolgárok idő-
pontfoglalással igényelhetik a vizsgálatot, amely a törvény által aján-
lott időszakonként díjmentes. Évente ajánlják ellenőriztetni a szilárd 
tüzelő anyaggal működő berendezések kéményeit, kétévente a gázüze-
mű és a zárt rendszerű tüzelőberendezésekhez kapcsolódó kéménye-
ket. A kéményellenőrzést a kemenysepres.katasztrofavedelem.hu olda-
lon vagy a 1818-as számon lehet megrendelni.

Ha vállalkozás székhelye az ingatlan, akkor kötelező a kémény-
seprést elvégeztetni. Ilyen esetnek minősül, ha bármiféle gazdálkodó 
szervezet – nemcsak kft. vagy bt., hanem akár egyéni vállalkozás – 
székhelye, telephelye, fióktelepe vagy levelezési címe van bejelentve az 
ingatlanon. A vállalkozás bármelyik kéményseprőipari tevékenységet 
ellátó szolgáltatónál megrendelheti a kéményseprést, az adott helyszí-
nen elérhető szolgáltatókról a katasztrófavédelem honlapján tájéko-
zódhatunk (kemenysepres.katasztrofavedelem.hu). A kéményseprés a 
cégek számára térítésköteles.

Társasházaknál nem kell megrendelni a kéményseprést, azt a ka-
tasztrófavédelem sormunka keretében, megadott terv szerint végzi.

Elkészült a Vasút utcai járda
A nyár folyamán elkészült a 
járda a Vasút utcában, a teme-
tő és a Sport utcai keresztező-
dés közötti szakaszon.

A térkőburkolat és szegély 
lerakásával járó beruházást az 
önkormányzat saját erőből 
finanszírozta, a kivitelezést a 
Településüzemeltetés munka-
társai végezték. Tervben van a 
járdaépítés a Vasút utca továb-
bi szakaszán is a vasútállomá-
sig. Az érintett telektulajdono-
sokkal személyesen egyeztet 
az önkormányzat, a munka 
csak akkor folytatható, ha az 
ingatlantulajdonosok erre en-
gedélyt adnak. Hozzájárulá-
sukra azért van szükség, mert 
a jogi telekhatár és a meglévő 
kerítés helye eltér, a kerítések a 
jogi telekhatártól beljebb épül-
tek meg, így a járda részben 
magánterületre épül. 

A solymári helyi kisbuszjárat árai és menetrendje
A solymári kisbusz hétköznap a reggeli 
órákban 5:40 és 8 óra között, valamint 
délután 14 és 19 óra között szállítja az 
utasokat a Hutweide és a vasútállomás 
között.

Jegy- és bérletárak:
Buszjegy: 300 Ft
Nyugdíjas és diák havibérlet: 2500 Ft
Felnőtt havibérlet: 6300 Ft
A jegyeket és a bérleteket a buszsofőr-
nél lehet megvásárolni.

Indulási időpontok:
Hutweide, Barlang sörözőtől (Solymár 
vasútállomás felé)
reggel: 5:40; 6:05; 6:30; 7:02; 7:30; 8:00;
délután: 14:00; 14:30; 15:00; 15:30; 
16:00; 16:30; 17:00; 17:30; 18:00; 18:30
Solymár vasútállomástól (Hutweide, 
Barlang söröző felé)
reggel: 5:52, 6:17; 6:48; 7:17; 7:47; 8:17;
délután: 14:18; 14:47; 15:18; 15:47; 
16:18; 16:47; 17:18; 17:47; 18:18; 18:47

A járat pontos útvonala:
Mészégető és Homok utca kereszteződése – Cseresznye utca – Árok utca – Majthényi 
Károly utca – Nagykovácsi utca – Templom tér – Dózsa György utca – József  Attila 
utca – Mátyás király utca – Temető – Vasút utca – Vasútállomás
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Adófizetési határidő
2021. szeptember 15-e volt a helyi adók – építményadó, 
telekadó, helyi iparűzési adó – második félévi összegének 
befizetési határideje. Aki még nem tett eleget az adókötele-
zettségének, mielőbb pótolja.
A Solymári Polgármesteri Hivatal számlaszámai:
• Helyi iparűzési adó beszedési számla: 

11742245-15390125-03540000
• Talajterhelési díj számla: 

11742245-15390125-03920000
• Késedelmi pótlék számla: 

11742245-15390125-03780000
• Építményadó beszedési számla: 

11742245-15390125-02440000
• Telekadó beszedési számla: 

11742245-15390125-02510000
A helyi önkormányzatnál nyilvántartott adóegyenlegünket 
az E-önkormányzat portálon (ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) 
ellenőrizhetjük. 
A gépjárműadó 2021. január 1-jétől már nem minősül helyi 
adónak, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak (NAV) fizeten-
dő. A második félévi gépjárműadó megfizetésének szintén 
szeptember 15-e volt a határideje.
• A NAV belföldi gépjárműadó bevételi számlájának 

száma: 10032000-01079160.

Elektronikus ügyintézés
A gazdálkodó szervezeteknek, köztük az egyéni vállalko-
zóknak immár több éve kötelező a helyi adóügyek elektro-
nikus úton történő intézése, az ügyfélkapuval rendelkező 
magánszemélyek pedig választhatják az elektronikus ügy-
intézés lehetőségét.

A solymári önkormányzatnál nyilvántartott aktuális 
adóegyenlegünket az E-önkormányzat portálon (ohp-20.
asp.lgov.hu) ellenőrizhetjük. A szolgáltatás keretén belül 
lehetőség nyílik a saját és képviselt adózó(k) adószámla-
kivonatának lekérdezésére is. Az E-önkormányzat portálra 
nem kell regisztrálni, a Bejelentkezés gomb megnyomásával, 
KAÜ-azonosítás és az Általános Szolgáltatási Feltételek 
elfogadása után használhatjuk a portál szolgáltatásait. Az 
adóegyenleg-lekérdezés szolgáltatás csak bejelentkezést 
követően érhető el.

Az E-önkormányzati portál minden adózó számára el-
érhető, itt a nap 24 órájában és a hét minden napján le-
hetőség van a helyi adófizetési kötelezettségek online le-
kérdezésére és online bankkártyás fizetésre. A szolgáltatás 
használatával adóügyekben elektronikus ügyintézési csa-
tornán keresztül, VPOS megoldással – internetes bankkár-
tyás fizetési lehetőséggel – lehet fizetni.

Hipa: A tételes katabevallás 
határideje és bejelentése
A kisadózó vállalkozások tételes adója (kata) adózási mód 
választóinak – függetlenül az állami adóhatóságnál (NAV) tör-
tént választástól – az önkormányzati adóhatóság felé is egy egy-
szeri bejelentési kötelezettsége van. Fontos, hogy ezt az igényét 
a kata hatálya alá tartozás kezdőnapjától számított 45 napon 
belül, vagy ha ezt elmulasztja, akkor a következő év február 
15-ig be kell jelenteni az önkormányzati adóhatósághoz.

Nem elegendő tehát a NAV-nál választani a katát, hanem 
amennyiben a helyi iparűzési adóban (hipa) az önkormányzati 
adóhatóságnál is ilyen alapon kíván adózni és már a NAV-nál is 
ezt az adózási formát választotta, úgy ezt az igényét külön be kell 
jelenteni az önkormányzati adóhatóságnak. (Ebben az esetben a „Be-
jelentkezés, változás-bejelentés” nyomtatvány V./1. és V./1.2 pontját is ki 
kell tölteni.)

Amennyiben a fenti határidőig az adózó – az önkormányzati 
adóhatósághoz történő – bejelentésének nem tesz eleget, akkor 
a helyi adókról szóló, többször módosított 1990. évi C. törvény 
(továbbiakban: Htv.) 39/A. § (1) bekezdés b) pontjában vagy Htv. 
39. § (1) bekezdésben részletezett módok szerint állapíthatja meg 
adóját.

A kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozó 
vállalkozó a Htv. 39/B.§ (9) bekezdés szerint bejelentett döntése 
esetén az adó adóévi alapja – a 39. § (1) bekezdésében, vagy a 
39/A. §-ban foglalt előírásoktól eltérően – székhelye és telephelye 
szerinti önkormányzatonként 2,5-2,5 millió forint. Ha a kisadózó 
vállalkozás e minősége szerinti adókötelezettsége valamely telepü-
lésen az adóév egészében nem áll fenn, vagy a kisadózó vállalkozá-
sok tételes adójában az adófizetési kötelezettsége szünetel, akkor 
az adó önkormányzatonkénti alapja a 2,5 millió forintnak az adó-
kötelezettség időtartama naptári napjai alapján arányosított része.

A vállalkozó e döntése a teljes adóévre vonatkozik és mind-
addig érvényben van, amíg be nem jelenti, hogy az iparűzési adó 
alapját más adózási móddal kívánja meghatározni. A bejelentkezé-
si, bejelentési nyomtatvány végrehajtható okiratnak minősül.

(A kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozó 
vállalkozó az adóév, azaz 2021. február 15-ig jelentheti be azt is, 
hogyha az adóalapját 2021. évre már nem a tételes kata adózás 
szerint kívánja megállapítani a hipában.)

Tájékoztatjuk, hogy az iparűzési adó alá tartozó bejelent-
kezési nyomtatvány kizárólag elektronikus úton nyújtható 
be az önkormányzati adóhatósághoz.

Az adózó (vagy meghatalmazottja) az E-Önkormányzat portá-
lon keresztül tudja a bejelentési kötelezettségét teljesíteni (ohp-20.
asp.lgov.hu). (A bejelentkezést követően: Ügyindítás (bal oldal) – ága-
zat: Adóügyek – ügytípus: Általános adónyomtatványok – „Bejelentkezés, 
változásbejelentés” néven található űrlapon tölthető ki és nyújtható be.)

A kisadózó vállalkozások tételes iparűzési adója az adóévre 
46 250 forint (2021. évre 25 000 forint), amit két egyenlő részlet-
ben, március 15-ig és szeptember 15-ig kell megfizetni.

Polgármesteri Hivatal, Adócsoport
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Solymár Nagyközség Önkormányzata 
Képviselő-testületének határozatai
68/2021. (IX. 1.)
Solymár Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete néhai Szűcs Béláné Dér 
Mária (személyes adat) solymári tanítót saját 
halottjának tekinti és vállalja a temetés költsége-
it az önkormányzat szociális keretének terhére.

69/2021. (IX. 1.)
Solymár Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a „Gyalogos átkelőhelyek 
létesítése” tárgyú közbeszerzési eljárásban az 
alábbi ajánlatokat érvényesnek minősíti:
Ajánlattevő neve: Extreme-Park Környezet-
építő Kft. Székhelye: 2800 Tatabánya, Erdész 
út, D. épület
•  Nettó ajánlati ár: 94 041 255 Ft
• Többletjótállás időtartama (Az előírt köte-
lező 36 hónapot meghaladó többletmegaján-
lást kérjük megadni hónap mértékegységben; 
min. 0, max. 36 hónap): 2
•  Műszaki segítségnyújtás – rendelkezésre ál-
lási idő a vállalt jótállási idő alatt, a hiba beje-
lentésétől számítva (órában; a 48 órát megha-
ladó ajánlat érvénytelen, a 16 óra max. pontot 
kap): 16
•  A munkaterületen a vállalkozó ill. közremű-
ködői által termelt hulladék szelektív gyűjté-
sének biztosítása (környezetvédelmi vállalás) 
(igen/nem): Igen
• Indoklás: Az ajánlat hiányosságot, ellent-
mondást hiánypótlás eredményeként nem 
tartalmaz, ajánlattevő nem tartozik a kizáró 
okok hatálya alá, s az ajánlat megfelel az aján-
lattételi felhívás, dokumentáció és a közbe-
szerzési jogszabályok előírásainak.
Ajánlattevő neve: Pulzus + Közműépítő Kft. 
Székhelye: 1112 Budapest, Repülőtéri út 4.
•  Nettó ajánlati ár: 76 481 550 Ft
•  Többletjótállás időtartama (Az előírt köte-
lező 36 hónapot meghaladó többletmegaján-
lást kérjük megadni hónap mértékegységben; 
min. 0, max. 36 hónap): 3
•  Műszaki segítségnyújtás – rendelkezésre ál-
lási idő a vállalt jótállási idő alatt, a hiba beje-
lentésétől számítva (órában; a 48 órát megha-
ladó ajánlat érvénytelen, a 16 óra max. pontot 
kap): 16
•  A munkaterületen a vállalkozó ill. közremű-
ködői által termelt hulladék szelektív gyűjté-

sének biztosítása (környezetvédelmi vállalás) 
(igen/nem): Igen
Indoklás: Az ajánlat hiányosságot, ellentmon-
dást hiánypótlás eredményeként nem tartal-
maz, ajánlattevő nem tartozik a kizáró okok 
hatálya alá, s az ajánlat megfelel az ajánlatté-
teli felhívás, dokumentáció és a közbeszerzési 
jogszabályok előírásainak.

70/2021. (IX. 1.)
Solymár Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a „Gyalogos átkelőhe-
lyek létesítése” tárgyú beruházás fedezetéhez 
hiány zó (kerekítve) 2 500 000 Ft + áfa össze-
get a 2021. évi költségvetés terhére biztosítja.

71/2021. (IX. 1.)
Solymár Nagyközség Önkormányzat Kép-
viselő-testülete a „Gyalogos átkelőhelyek 
létesítése” tárgyú közbeszerzési eljárást ered-
ményesnek nyilvánítja, s az eljárás nyertesét az 
alábbiak szerint hirdeti ki:
Ajánlattevő neve: Pulzus + Közműépítő Kft. 
Székhelye: 1112 Budapest, Repülőtéri út 4.
•  Nettó ajánlati ár: 76 481 550 Ft
•  Többletjótállás időtartama (Az előírt köte-
lező 36 hónapot meghaladó többletmegaján-
lást kérjük megadni hónap mértékegységben; 
min. 0, max. 36 hónap): 3
•  Műszaki segítségnyújtás – rendelkezésre ál-
lási idő a vállalt jótállási idő alatt, a hiba beje-
lentésétől számítva (órában; a 48 órát megha-
ladó ajánlat érvénytelen, a 16 óra max. pontot 
kap): 16
•  A munkaterületen a vállalkozó ill. közremű-
ködői által termelt hulladék szelektív gyűjté-
sének biztosítása (környezetvédelmi vállalás) 
(igen/nem): Igen
Kiválasztás indoka: A nevezett érvényes aján-
lat érte el a legmagasabb értékelési pontszá-
mot, így a legjobb ár-érték arányú ajánlat.
Felhatalmazza a polgármestert az összegzés 
kiküldésére és a szerződés megkötésére.

72/2021. (IX. 1.)
Solymár Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 
1. megállapítja, hogy a partnerségi véleménye-

zés során a tervezettel kapcsolatban a part-
nerektől nem érkezett észrevétel, javaslat;

2. úgy dönt, hogy a településrendezési eszkö-
zök módosításának véleményezési szaka-
szát lezárja;

3. felkéri a polgármestert, hogy a véleménye-
zési szakaszban keletkezett minden egyéb 
dokumentum egy példányát, továbbá azok 
másolati példányát elektronikus adathor-
dozón küldje meg végső szakmai vélemé-
nyezésre az állami főépítészi hatáskörében 
eljáró Pest Megyei Kormányhivatal részére.

73/2021. (IX. 1.)
Solymár Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megál-
lapodást köt a Heidi Óvoda Alapítvánnyal, 
mint a Heidi Német Nemzetiségi Óvoda 
fenntartójával 2021. szeptember 1-jétől 1 fő, 
(személyes adat) sajátos nevelési igényű gyer-
mek ellátására vonatkozóan.

74/2021. (IX. 1.)
Solymár Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete, mint másodfokon eljá-
ró szerv a kérelmezők fellebbezését elutasít-
ja, Solymár Nagyközség Polgármesterének 
MUSZAK/50-22/2021. számú határozatát 
helybenhagyja.
E határozat jogerős. A határozattal szemben 
a kézhezvételtől számított 30 napon belül 
jogszabálysértésre hivatkozva a Budapest 
Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíró-
ságnak címzett és Solymár Nagyközség Pol-
gármesteri Hivatalához benyújtott bírósági 
felülvizsgálat iránti keresettel élhet. Az eljárás 
illetékköteles, az illeték mértéke: 30 000 Ft.

75/2021. (IX. 1.)
Solymár Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megál-
lapodást köt a Heidi Óvoda Alapítvánnyal, 
mint a Heidi Német Nemzetiségi Óvoda 
fenntartójával 2021. szeptember 1-jétől 1 fő, 
(személyes adat) sajátos nevelési igényű gyer-
mek ellátására.

A rendeletek teljes szövege és a ha-
tározatok mellékletei megtalálhatóak 

Solymár hivatalos honlapján: 
solymar.hu/hatarozatok-rendeletek



Solymári Hírmondó8

A SZÍNHÁZ KÖZÖSSÉGI ÉLMÉNY

Interjú Cseke Péter Kossuth-díjas színésszel, színházigazgatóval díjakról, csapatmunkáról, 
a színházközelben töltött gyermekkoráról és arról, hogy mit tanulhattunk 

a járványhelyzet okozta elszigetelődésből.

Mit jelent Önnek, mint több díjjal kitüntetett 
Jászai Mari-díjas érdemes művésznek, hog y 
idén a Kossuth-díjat is megkapta?

Díjat kapni mindig nagy öröm, felüdülés 
a fáradságos hétköznapi munkából. A 
művészvilágban azonban a díjak odaíté-
lése sok-sok összetevőtől függ. A felada-
taimat a saját mércém szerinti legmaga-
sabb szinten, a társulatom és leginkább 
a közönségünk számára végzem. Amikor 
pedig adódnak olyan csodálatos pillana-
tok, hogy tudhatom, ezt mások is látják, 

értik és ezért díjakat 
kapok, akkor azt egy-
szerűen megérkezve 
ebbe a jó érzésbe 
élem meg. 

Az Érdemes 
Művész-díjat 2020-
ban, a Kossuth-díjat 
2021-ben kaptam 
meg. Mindkét díj 
nagy elismerés, büsz-
keség és visszaigazo-
lása annak, hogy amit 
a több mint 40 éves 
pályafutásom során 
felépítettem, az ér-
ték, mások számá-
ra is érzékelhetően 
létező teljesítmény. 
De mindez semmi 
nem lenne, ha a tár-
sulatom, amely egy 
csodálatos energiák-
kal együtt dolgozó 
csapat, nem részesült 
volna az örömben. 
Tavaly a feleségem, 

Sára Bernadette kapott Jászai-díjat, és 
mindkét évben a társulatom számos tag-
ja is állami kitüntetésben részesült, tehát 
együtt tudtuk ezt is megélni. 

Mikor döntötte el, hog y színész lesz?

Szinte a színházban születtem, hiszen 
édesapám éppen játszott azon az estén, 
és be is jelentette a közönségnek, hogy 
megérkezett a fia erre a világra. Aztán ott 
éltem, hiszen nem volt még bébiszitter és 
bölcsőde, édesanyám vitt magával mindig 
a Nagyváradi Színházba. Ott fedeztem 

fel a világot, az ott alkotók és dolgozók 
voltak a tágabb családom. Hároméves 
koromtól már felléptem, gyerekszerepe-
ket játszottam, megfertőződtem a taps 
semmihez sem fogható, különös varázsá-
val. Később – már Magyarországon – a 
foci próbált „eltéríteni”, de édesanyám 
nem engedte, hogy iskola helyett edzésre 
járjak, fontos volt neki, hogy leérettsé-
gizzem. Így kerültem az akkor alakult 25. 
Színház stúdiójába és ez a világ már nem 
is engedett el, magával ragadott, sodort, 
vitt és átölelt.  Nehéz lett volna ellenállni 
a hívásnak, és – ahogy az évtizedek mu-
tatják – nem is lett volna érdemes.

A szülei ünnepelt színészek voltak Nag yvára-
don. Milyen volt a kapcsolatuk? 

Édesapám és édesanyám – de tulajdon-
képpen az egész társulat – ünnepelt sztár 
volt akkoriban Nagyváradon. Gyerek-
ként bizsergető érzés volt végigmenni 
édesapámmal az utcán, folyton megállí-
tották, én pedig büszkén voltam „a kis 
Cseke” a városban. Ez az üvegbúra aztán 
a szüleim válásával számomra összetört, 
sok nehézséget kellett édesanyámnak el-
viselni, hogy fel tudjon nevelni, és ezért 
nagyon tisztelem és becsülöm őt. A válás 
után édesanyám úgy látta, hogy Magyar-
országon, ahol az ő családja él, könnyeb-
ben boldogulunk, így átjöttünk, akkori-
ban ezt úgy mondták, „repatriáltunk”. 
Utána Budapesten töltöttem gyermek- és 
ifjúkoromat.

Amikor már csillapodott a válás miat-
ti megbántottságom és a kamaszos hév 
is kifutott az életemben, nagyon szép, 
szeretetteljes kapcsolatot alakítottunk ki 
édesapámmal. Ennek egyik bizonyítéka 
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a közös naplónk (Színpadon a két Cseke 
címmel jelent meg), amit már csak a ha-
lála után tudtam befejezni, de hiszem, 
hogy áldása van rajta. Nagyszerű nagy-
apja volt a lányaimnak, és művészileg is 
sok tanácsot, tapasztalatot osztott meg 
velem, élete végéig figyelemmel kísérte a 
pályámat.

Hog yan élte meg a pandémiás helyzetet igaz-
gatóként, illetve családfőként, nag ypapaként?

A pandémia sok dologra ráirányította 
a figyelmünket, megmutatta, a szemé-
lyes kapcsolatok mennyire nélkülözhe-
tetlen részei az életünknek és mennyire 
természetesnek vettük ezek meglétét. 
Megéltük, hogy a nézők nélküli szín-
ház mennyire élettelen, és a művészet 
szerepe mennyire alapvető az életünk-
ben. A bezártság alatt mindenki olva-
sott, filmet nézett, online színházat vagy 
otthon felvett felolvasásokat nézett, ez 
pedig mind-mind művészet. Megéltük 
a szeretteink és önmagunk iránti aggó-
dás eddig nem tapasztalt mértékét, de 
az összefogás erejét is. Bízom benne, 
hogy magunkkal visszük a tanulságokat, 
a megélt hiányokból táplálkozó örömöt 
a hétköznapi csodák iránt. Ilyen csoda a 
színház, ami szerencsére nagyon hiány-
zott a nézőknek, ezért amint lehetett, 
visszatértek hozzánk. De ilyen csoda a 
család is, ahol az együttlétek, a közös 
pillanatok esszenciális részét képezik 
az életünknek. Nem akarunk elveszíteni 
egyetlen napot sem, amikor önfeledten 
mókázhatunk Danival, Olivérrel és Lé-
nácskával, az unokáinkkal. Bízom ben-
ne, hogy az egyre magasabb átoltottság 
visszahozza a közösségi eseményekbe 
vetett hitünket, csökken a tartózkodó 
félelmünk és visszakapjuk a baráti és 
családi ölelések semmihez sem fogható 
gyógyító hatását. 

Milyen tapasztalatot hozott a járványhelyzet a 
színháznak?

A színház nézők előtt zajló előadás – 
közösségi szertartás –, ezt megtanultuk 
újra, és még jobban, mint eddig. Megje-
lent az online színház, aminek van szá-
mos előnye, de mégsem ugyanolyan. Fej-
lődtünk sokat, hiszen például az online 
közvetítések technikai igénye elég magas. 
Emellett rájöttünk, hogy a nézőink nek 
milyen fontos a kapcsolattartás online 

módon is. A Kecskeméti Nemzeti Szín-
ház az egyik legaktívabb színház a kö-
zösségi médiában. Öröm, hogy a hiány 
kétirányú volt, a közönség is úgy élte 
meg, mekkora adomány is az, ha szépen 
felöltözve elmehetnek színházba.

Kecskeméten szerencsére nem tapasz-
talunk félelmet, a nézőink jöttek akkor is, 
amikor csak maszkban lehetett, meg ami-
kor csak minden harmadik székre ülhet-
tek. Légtisztító berendezéseket vásárol-
tunk, igyekszünk minél biztonságosabb 
és szeretettelibb körülményeket teremte-
ni. Biztosan nem lesz a színház ugyan-
olyan, mert mi sem vagyunk ugyanolya-
nok, de biztos, hogy a színház továbbra 
is egy kiemelt csodálatos közösségi él-
mény lesz, ezt nem pótolja semmi.

Olvastam, hog y ebben a nehéz időszakban 
minden héten levelet írt az színházban dolgo-
zóknak. Hog yan fogadták? 

Régóta kerestem a módját, hogyan tud-
nék egyszerre szólni a több mint 150 
munkatársunkhoz. A pandémiás elzárt-
ság aztán gyorsan hozta a körlevelek le-
hetőségét, összegyűjtöttük a címeket, én 
pedig rendületlenül írtam, egy év alatt 40 
levél született. Így tudtam tájékoztatni a 
munkatársakat, hogy mi történik, de így 
tudtam mesélni is nekik, hogyan-miként 
látom a dolgokat. A levelek hangvétele 
mindig igazodott az aktuális állapotunk-
hoz, tehát leginkább egy hullámvasútra 
hasonlított. Megéltünk magasságokat és 
mélységeket, és úgy látom, hogy van rá 
igény, igyekszem majd rendszeresen foly-
tatni az írást. Közvetlenül tudok szólni 
hozzájuk, mégis személyes hangon, ezt 
nehéz lenne más módon egy ekkora szer-
vezetben megoldani. Gyakran kaptam a 
kérdést: „Lesz hétfői levél?”, mert mindig 
hétfőn küldtem, a színház hagyományos 
szünnapján, és a legtöbbször az volt a vá-
lasz, hogy „Igen, nemsokára elkészülök 
vele...”.

Úg y tudom, tanít is.

Nyáron diplomázott a kaposvári Cseke-
osztály, akik immár ifjú pályakezdő szín-
művészek. Örülök és aggódom értük, de 
már menniük kell az úton, megküzdeni 
a színházi hétköznapokkal. Szurkolok 
nekik. Két egykori diákomat – Szabó 
Dorottyát és Varga-Huszti Mátét, akikről 
még hallani fognak – szerződtettem is 

Kecskemétre, és várom a híreket mindig, 
hogy kivel mi újság. 

Sok helyen élt, dolgozott. Mely települések áll-
nak közel a szívéhez?

Nagyváradon születtem, ami mindig is a 
szívemben marad, máig visszajárok – saj-
nos egyre ritkábban – az ismerős helyek 
és emlékek, no meg egy unokanővérem, 
Cseke Mari miatt. Debrecenbe kerültem 
mint ifjú színész, ott kezdtem a pályám, 
aztán hosszú ideig újra Budapest volt 
a bázis, ide kötött a feleségemmel való 
találkozás öröme is. Jelenleg a Kecske-
méti Nemzeti Színház a munkahelyem, 
ahol 14. éve igazgatom a színházat. Az 
otthonom Solymár. Minden város fontos 
számomra, mindet szeretem valamiért. 
Mégis, nekem sokkal fontosabb a hely-
nél, hogy mindenhol, ahová sodort az 
élet, közösségre találtam. Sikerült új is-
merősöket, barátokat szereznem, olyan 
emberi emlékek kötnek a helyszínekhez, 
ami sokkal több, mint hogy „laktam” va-
lahol. Mielőtt megtaláltuk volna a soly-
mári otthonunkat, sokáig kerestünk, ku-
tattunk egy olyan hely után, ahol a lányok 
kirepülése után boldogok tudunk lenni, 
de van hely és tér az unokáknak is. Így 
találtuk a mostani házunkat, ahol minden 
nap kísér a Pilis gyönyörű látványa, ahol 
igazi polgári életet tudunk élni, ahol a 
közösség befogadott, barátaink lettek és 
igazi otthonunk.

Hog yan szokott pihenni, kikapcsolódni?

Az életem egyszerre nagyon rendsze-
res és nagyon rendszertelen. A színházi 
munka sokszor követel hosszú mun-
kavégzést, ráadásul az a fajta vagyok, 
aki minden e-mailre válaszol. Emiatt is 
nagyon fontos nekem az a béke és nyu-
galom, amit meg tudok élni az ottho-
nunkban, itt, Solymáron, feleségemmel, 
Dettyvel. A kilátás a kertünkből, a hegy 
ölelő és mindig változó képe nagyon a 
szívemhez nőtt. Jólesik csak úgy nézni... 
Amikor időm engedi, itthon vagyok, ami-
kor szólít a kötelesség, akkor ott. Első a 
család, utána jön az olvasás, a pihenés. A 
kedvenc zenészeim albumjait is szívesen 
hallgatom, és nem tagadom, hogy bol-
dogsággal tölt el, amikor magyar sport-
sikerekről hallok.

Komáromi-B. Hajnalka
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ÁLOM A MEGVALÓSULÁS ÚTJÁN
Az idei szeptember elseje nemcsak azért volt jelentős a solymári Fészek Waldorf 
Iskolában, mert elkezdődött az új tanév, hanem azért is, mert a tanévnyitót már 

az új sportcsarnokban – a Fészek Csarnokban – tartották, amely azóta 
is rendszeres sporttevékenységek helyszíne. 

A Fészek Waldorf  Iskola 1994 óta műkö-
dik Solymáron, az alsó tagozattól a gimná-
ziumig tanulhatnak itt a gyerekek. A veze-
tés évekkel ezelőtt fogalmazta meg azt az 
álmát, hogy létrehozzon egy sportolásra és 
egészségmegőrzésre alkalmas teret Soly-
máron. Az álmokból évek alatt tervek let-
tek, 2017 májusában pedig letették a soly-
mári sportcsarnok alapkövét a Várhegy 
lábánál. A generáltervezést a Triskell Kft. 
végezte Turi Attila építőművész irányításá-
val, aki a Fészek-iskola egyik alapítójának, 
Makovecz Imrének volt tanítványa.

Tervek és építkezés
Hosszú út vezetett az álmoktól a megva-
lósulásig, főleg egy olyan időszakban, ami-
kor egy építkezés tervezett költségvetése 
két év alatt a duplájára növekedett. Arra 
a kérdésre, hogy miért csak most, 2021-
ben kezdődhetett itt a tanév, dr. Kátai 
Szabolcs, az iskolát fenntartó alapítvány 
beruházási vezetője válaszolt. Elmondta, 
hogy a sportcsarnok hatalmas közösségi 
összefogásból valósult meg, a beruházás 
költségének 70 százaléka a Parthus Sport-
egyesület közössége által összegyűjtött 
taotámogatásokból, a maradék 30 százalék 
pedig a iskolafenntartó Szabad Waldorf 
Nevelésért Alapítvány által hozzátett ön-
részből épült. Az építőipari árak az elmúlt 
években olyan mértékben nőttek, hogy a 
beruházásra szánt összeg is kiegészítésre 
szorult. Ez folyamatos korrekciót igényelt, 
így az építkezés finanszírozása is lassan 
haladt, ami a beruházás egyes elemeit is 
késleltette. A gépészeti nagyberendezése-
ket például csak idén tavasszal lehetett be-
üzemelni, ami az engedélyezési folyama-
tot is kitolta a tervezetthez képest – tette 
hozzá Kátai Szabolcs. Szeptember elsején 
jött meg a használatbavételi engedély, és 

az évnyitót már itt tartotta az iskola. Egy 
modern, korszerű épület jött létre végül, 
hőszivattyús levegőztetéssel, ami a nyári 
hűtésre és a téli fűtésre is megoldást jelent. 
A falfűtés, a padlófűtés, a jó hőszigetelés 
és a modern technológia biztosítja, hogy 
minden időszakban jól használható legyen 
az épület.

A sportcsarnok
A Parthus SE az iskolaközösségre épülő 
sportegyesület, amely főként a kosárlab-
dával foglalkozik; jelenleg több mint tíz 
csapatuk van, 8–18 éves korú játékosok-
kal. A 620 négyzetméteres sportcsarnok 
is leginkább ezt a tevékenységet szolgálja, 
méreteiben megfelel egy szabványos ko-
sárlabdapályának. A délutáni kosárlabda-
edzések mellett hétvégén tarthatóak itt 
meccsek, hétköznap napközben pedig itt 
vannak az iskolai tornaórák. Ezek mellett 
havonta egy hétvégén itt zajlik a Waldorf-
tornatanár-képzés is. Kátai Szabolcstól azt 
is megtudtuk, hogy örömmel adnak teret 
egyéb közöségi eseményeknek, a fennma-
radó időben pedig a sportcsarnok bérelhe-

tő sporttevékenységre vagy rendezvények-
re. A speciális padlóburkolatra könnyedén 
felhelyezhető egy védőréteg, melyre már 
utcai cipőben is rá lehet lépni. Az épület-
ben egy 120 négyzetméteres kisebb termet 
is kialakítottak, valamint természetesen 
helyet kaptak a mosdók, egyéb kiszolgáló-
helyiségek, valamint egy elsősegélyszoba is.

Kátai Szabolcs, a Szabad Waldorf Nevelésért Alapítvány 
beruházási vezetője 
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A Parthus SE várja a kosárlabda iránt érdeklődő fiatalokat, jelentkezni Papp Tibor 
vezetőedzőnél lehet: papp.tibor@feszekiskola.hu

A Fészek Csarnok bérlésével kapcsolatosan Kátai Szabolcsnál lehet érdeklődni:
katai.szabolcs@feszekiskola.hu

A jövő tervei
A Fészek Csarnok azonban csak egy ré-
sze a solymári Waldorf-közösség nagyobb 
lélegzetű terveinek. A nagy álom az, hogy 
együtt, egy helyen működjön az egész 
iskola az alsó tagozattól egészen a gim-
náziumig. Az építési tervek megvannak, 
a terület is, hiszen két, egyenként 6000 
négyzetméteres telek áll rendelkezésre. 
A folyamatosan formálódó elképzelés 
szerint a létesítendő terek a gyermekek 
életkorához és igényeihez igazodnának. 
Ez azt jelenti, hogy két, nagyjából köze-
pes családi ház méretű épület adna helyet 
az alsó tagozatosoknak, akiknek még na-
gyon fontos a biztonságot adó, családias 
légkör, egy valamivel nagyobb, tágasabb 
épületben pedig a felső tagozatosok kap-
nának helyet. A legnagyobb főépületben 
lennének a gimnazisták, nagyobb közös-
ségi terekkel, mely épület Makovecz Im-
rének, az iskolaalapító neves építésznek 
halála előtti egyik utolsó terve volt. A 
tantermeknek helyet adó épületek mellett 
kisebb műhelyeket is terveznek az épület-
együttesbe, melyekben elsősorban a mű-
vészeti foglalkozások zajlanak majd. A 

Waldorf  Liget terve, a terület és az elkép-
zelés tehát adott, ami még hiányzik, az az 
anyagi forrás. Elképzelés azonban erre 
is van: a kisebb épületek saját finanszí-
rozásban középtávon megvalósíthatóak, 
a főépület megépítéséhez pedig minden 
létező támogatási lehetőséget megragad 
a közösség. Az álom tehát nem ért még 
véget.

Palkovics Mária
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25 ÉVES A CORVINUS
Jubilál a solymári Corvinus Vegyeskar: idén lett 25 esztendős. E jeles évfordulóról 
szeptember 19-én, vasárnap a 200 éve fölszentelt solymári katolikus templomban 

ünnepi hangverseny keretében emlékeztünk meg.

A kettős jubileum okán zsúfolásig megtelt 
templom közönsége Wolfgang Amadeus 
Mozart zenéjében gyönyörködhetett. A 
programnak Mozart fiatalkori motettája köl-
csönzött címet: Exsultate, jubilate – Örvendez-
zünk és vigadjunk. Az elsőként megszólaló da-
rab koloratúr szoprán szólóját Ducza Nóra 
adta elő fergeteges sikerrel. A koncert má-
sodik felében Mozart Koronázási miséje szólalt 
meg. Rezgett a levegő.

Mindannyian éreztük, hogy a közel 100 
fős apparát valami igazán különlegeset alkot.

Kicsit olyat, ami méltó arra, hogy esszen-
ciáját, összegzését mutassa be egy emberöl-
tőnek, mindazon adott és kapott értéknek, 
amit az elmúlt két és fél évtized után ma-
gunkénak tudhatunk. Örömünk és a koncert 
sikere testvérkórusunk, a Törökbálinti Ka-
marakórus, a Kapisztrán Zenekar, valamint 
az énekes szólisták, Nagy Anna Sára, Dékán 
Jenő és Koleszár Ákos művészi munkája 
nyomán teljesedett ki igazán. Figyelemmel 
hallgattuk Szemere János plébános atya kö-
szöntőjét, és nagyszerű érzés volt, hogy a 
koncerten velünk énekelt a basszus szólam-
ban.

De hogy is kezdődött? A solymári 
Corvinus Vegyeskar 1996 novemberében 
kezdte meg működését, alapító karnagya 

Cser Miklós volt. Miklóstól épp az elmúlt év-
ben kellett végső búcsút vennünk, munkás-
sága azonban máig meghatározó. Lelkesen 
mesélte nekem egy próba szünetében, hogy 
a kórus nem hagyományosan, egy karvezető 
kezdeményezésére, hanem a tagok megke-
reséséből szerveződött. „Képzeld: szóltak, 
hogy mikor legyek itt Solymáron; amikor 
pedig kinyitottam az ajtót, ott ült egy 30 fős 
kórus viszkető torokkal, hogy végre együtt 
énekelhessünk…” Bizonyára nagyszerű ér-
zés volt.

Tóth András karnagy úr nevéhez számos 
vegyeskari feldolgozás fűződik. Mindmáig 
az ő átiratában énekeljük egyik legkedvesebb 
darabunkat, a „solymári himnuszt”.

Boros Tibor karnagy úr ugyan rövid ideig 
dolgozott az énekkarral, most testvérkóru-

sunk, a Törökbálinti Kamarakórus karnagya, 
ma is rendszeres kapcsolatban vagyunk vele. 
Magam 15 éve dolgozom a kórussal. Soly-
márra kerülve kerestük az új kapcsolatokat, 
a társaságot, ami nem sokat váratott magára. 
Izgalommal vállaltam a karnagyságot, érez-
ve a szakmai lehetőséget és a felületet, ahol 

Kórustábor, Bakonybél, 1999

Kórustábor, 2000

Kórustábor, Törökbálint, 2018
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megismerhetem Solymárt és a helyi 
közösséget.

Kórusunk az elmúlt 25 év alatt 
számtalan utazást tehetett határain-
kon innen és túl. Legendás hazai kó-
rustáboraink mellett énekelhettünk 
Erdélyben, Felvidéken, Kárpátal-
ján, Ausztriában, Németországban, 
Lengyelországban. Számos hazai 
és külföldi kórust láttunk vendégül 
Solymáron. Ezek közül talán a legem-
lékezetesebb az Amerikából, illetve a 
Krímből érkező kórusok fogadása és 
vendégszereplése volt, de örömmel 
szerepeltünk közösen Norvégiából, 
Finnországból és Németországból 
hozzánk látogató énekkarokkal is. 
Kodály szerint „A zene nemcsak 
magányosok kedvtelése, hanem 
lelki- szellemi erőforrás, amit minden 
művelt nép és nemzet igyekszik köz-
kinccsé tenni.”

Próbáljuk ehhez tartani magunkat 
és ennek érdekében munkálkodni. 
Mindez azonban nem menne haté-
konyan Solymár Nagyközség Önkor-
mányzatának hathatós támogatása és 
a helyi művelődésszervező kollégák 
segítsége nélkül. Köszönet érte!

Énekkarunk a legkisebb testvér a 
solymári kórusok sorában. Fantasz-
tikus, hogy minden helyi kórusnak 
megvan a maga identitása és arcu-
lata. A jubileumi koncertünk leg-
szebb pillanata számomra az volt, 
amikor Dobrovkáné Dér Borbála 
alpolgármester asszony és a solymá-
ri kórusok ajándékait vehettem át. Itt 
azonban nem a kézzelfogható szép-
ségekre gondolok, hanem arra a sok-
sok őszinte szóra és kedves mosolyra, 
ami sok emberöltőn viheti tovább a 
műkedvelő kórusmozgalmat.

Lógó Tibor karnagy

Motz és Samu: 
új gyűjtőfüzetek
Motz és Samu a 
solymári címer meg-
elevenedett szerep-
lői, akik kalandjaik 
során megismertetik 
az olvasóval Solymár 
kulturális értékeit, 
történelmét. Az idén 
megjelent két új kiadvánnyal a Dr. Jablonkay 
István Helytörténeti Gyűjtemény és a Svábház 
kincseit fedezhetik fel gyerekek és játékos ked-
vű felnőttek. 

A füzetekbe 24-24 matricát lehet bera-
gasztani. A gyűjtőalbumok megvásárolhatók 
a művelődési házban, a múzeumban, és a 
Svábházban. A matricákat Solymár különböző 
helyszínein és eseményein lehet összegyűjteni, 
így megismerhetjük a község hagyományait. 
Az első gyűjtőfüzet és a teljes matricacsomag 
a művelődési házban még kapható.

Friss hírek és extra tartalmak Motz és Samu 
Facebook-oldalán találhatók.

Új könyvek
a könyvtárban

Mörk Leonóra: 
Törött tulipánok
Mörk Leonóra legújabb 
könyve időutazásra invitál 
a 17. századi Hollandiába, a 
zseniális festők és gyönyörű 
tulipánok hazájába, bemu-
tatva egy bátor nő és egy 
megsebzett férfi történetét. 

Bagdy Emőke: 
Elmondani a világot, 

amelyben élek…
Ez a könyv tisztelgés Bagdy 

Emőke, az országszerte 
ismert szakpszichológus, 
tanár, író, az emberi és a 
társadalmi psziché nagy 

tudású kutatója előtt, aki 80. 
születésnapját ünnepli. 

Bauer Barbara: 
A fekete rózsa

Az írónő civilben légiutas-
kísérő és a légiközlekedés vé-
delmi tisztje. Legújabb könyve 

egy tragikus eseményekkel, 
sorsfordulatokkal terhelt falu 
és egy igaz szerelem mélyen 

átérzett története. 

Náray Tamás: 
¡Viva España! 
Az ismert divattervező, festő 
és író több regény szerzője, 
ez az első szakácskönyve. 
„Mit ér a lagúnakék tenger, a 
homokos part és a napfény 
tojáshabos citromtorta 
nélkül?”

Lőrincz György: 
Ma éjjel eljövök érted

A székelyföldi magyar író 
az erdélyi falvak viszontag-

ságos sorsát és az erdélyi 
emberek küzdelmes életét 

ábrázolja lírai szépségű 
szépirodalmi és tűpontos 

szociografikus eszközökkel. 

Földvári András: 
Ez az én világom
Földvári András gyakorlati-
lag a világ összes országá-
ban megfordult. Barango-
lásai során számos különös 
élményre tett szert. A néha 
mulatságos, néha megható, 
de pörgős történetek kiváló 
szórakozást ígérnek.

Apáczai Csere János Művelődési Ház
és Könyvtár

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

Köszönetnyilvánítás
Az Ezüstkor Szociális Gondozó Központ Csa-
lád- és Gyermekjóléti Szolgálata idén nyáron 
azoknak a hátrányos helyzetű, egészségügyi, 
mentális vagy családi problémával küzdő gye-
rekeknek szervezett szociális készségfejlesztő 
hetet, akikkel a gyermekjóléti alapellátás kere-
tében foglalkozott, vagy jelenleg is aktív a kap-
csolata. Olyan színes programokat igyekeztünk 
összeállítani, melyek az emlékezetes élményeken 
túl a kreativitást, az együttműködést és a békés 
kommunikáción keresztül egymás elfogadását 
célozták. 

Szeretnénk köszönetet mondani Solymár 
Nagyközség Önkormányzatának, a Solymáriak 
Baráti Körének, az újpesti Tarzan Parknak, a 
solymári Petneházy Lovasparknak és a Fővárosi 
Állat- és Növénykertnek, hogy anyagi támoga-
tásukkal lehetővé tették a tartalmas programok 
megvalósulását. 

Külön köszönettel tartozunk Földesi János-
nak, a Solymári Polgárőrség és Tűzoltó Egye-
sület parancsnokának a bemutatóért, melynek 
során a tűzoltóautóval és a tűzoltók munkájával 
ismerkedhettek meg a gyerekek.

Szelicsánné Szajáni Piroska 
intézményvezető

A hangverseny felvétele 
megtekinthető a PilisTV 

YouTube-csatornáján 
a QR-kód beolvasásával.
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KÚRIA A KELETI KAPUBAN
Feléledhet tetszhalottságából Solymár egyik sajátos építészeti értéke, a Nieger–Valkó-kúria, 

legalábbis erre utalnak a nemrég az önkormányzat elé került fejlesztési elképzelések. 
A ház nemcsak látványként különleges, de neves lakói okán is. Mindezek miatt 

úgy gondoltuk, felderítjük az épület történetét.

Ha Óbuda felől érkezünk Solymárra, a 
vasútállomást elhagyva szinte az első, ami 
a szemünkbe ötlik rögtön a körforgalom 
után, egy különös, kissé erődszerű épület. 
Tornyát, homlokzatának kőfaragványait 
nyáron még takarja a körötte álló fák 
lombozata, de az ősz beköszöntével egy-
re több részlete válik láthatóvá. Így egyre 
többekben születhet meg a kérdés: vajon 
mi célt szolgált hajdan ez a ma már foszla-
dozó, de régebben nyilván szebb napokat 
is látott épület? 

A válaszért 1895-ig kell visszamenni: 
akkor adták át az esztergomi vasutat, és 
így a solymári állomást is. Az új közleke-
dési kapcsolat egy csapásra vonzóvá tette 
községünket több fővárosi értelmiségi és 
tisztviselő előtt, akik elkezdték benépesí-
teni a mai Vasút utca addig kiépítetlen tá-
jékát. Az elsők egyike lehetett a frankfurti 
születésű, akkor a harmincas éveiben járó 
Nieger Károly festőművész, aki terebélyes 
telket vásárolt az állomás mellett – a mai 
Vasút utca 2. alatt –, és rövid időn belül 
építkezésbe is kezdett, hogy innen járhas-
son be tanítani a pesti Képzőművészeti 
Akadémiára.

Arról sajnos nem találtunk adatot – a 
községházán érdeklődve sem –, hogy ez a 
kúriaszerű lakóház mikor épült és kinek a 
tervei alapján. Ám szakemberek szerint a 
romantikus-eklektikus stílusú, neoromán 
stílusjegyeket is mutató épület a 19. század 
utolsó éveire már állt, s így mint a település 
egyik legrégibb épített emléke, legidősebb 
emeletes háza, a korra jellemző, védendő 
értéket képvisel. Megjelenése igényes ter-
vezői munkát tükröz, kialakítása – jellegze-
tes téglaarchitektúrája, színes díszítőszob-
rász elemei révén – középkori kápolnák és 
várak jellegzetességeit idézi. 

Valószínű az is, hogy legnagyobb he-
lyisége más polgárházakkal szemben nem 
nappali, inkább műterem céljára létesült; 
ott készülhetett 1903-ban az a négy nagy 
festmény is, amiket Nieger a solymári 
templom számára alkotott, s ott ma is lát-
hatók. Ez a terem építészeti szempontból 
is érdekes, főként mert eredeti állapotában 
maradt meg: boltozata úgynevezett porosz-
süveg kialakítású, gipszszobrász díszítések-
kel gazdagon tarkítva, s a külső bejáratát is 
homlokzati díszítőszobrász elemek, román 
stílusú domborművek ékesítik.

Nieger pár év után elhagyta Solymárt, 
házát egy ugyancsak művészi ambíciókkal 
megáldott tisztviselőnek, a felvidéki Eper-
jesről származó Valkó (Walkó) Lászlónak 
adta el. A Valkó családban akkor még 
csak egy fiú nevelkedett, az előző évben, 
még Budapesten született Arisztid; öccse 
viszont 1909-ben már solymáriként látta 
meg a napvilágot. Az ifjabb László, aki to-
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Nemzetiségi délután 
Augusztus 29-én, vasárnap tartottuk a nemzetiségi dél-
utánt. Ez alkalommal polgármesterünk, dr. Szente Kálmán 
és Szemere János atya lélekindító beszéde után a Lustige 
Zwerge Német Nemzetiségi Óvodánk középsőseinek tán-
cával nyitottuk meg az eseményt. Ezt követően az asszony-
kórus csodálatos énekei következtek, amit a citerazenekar 
is színesített, és Szeltnerné Winhardt Ildikó cimbalmo-
zott. Ezután fiatalos lendülettel a vendégeink következtek 
Mányról: a Maaner Eulen Tánccsoport és a Pfingstrosen Tánc-
csoport, majd a Zwickl Polka Party kedves dallamaira táncra is 
perdültünk néhányan. A délután fényét emelte, hogy Rit-
ter Józsefné Czemmel Vera nénit köszöntöttük, aki a 100. 
évében van (október 23-án tölti majd be). A rendezvényről 
most is derűsen, jókedvűen tért haza mindenki.

Hőnig Éva

vábbvitte apja iparművészi törekvéseit, itt 
is élt és alkotott 1944-es házasságkötéséig 
– őt leginkább a községháza előtt álló, a 
solymári címert ábrázoló dombormű alko-
tójaként ismerhetjük –; a ház legnevesebb 
lakója azonban a bátyja volt, aki úgyszól-
ván az egész életét itt töltötte.

Dr. Valkó Arisztid jogi és bölcsészi ta-
nulmányokat folytatott, amiket önképzés-
sel egészített ki, főleg a történettudomány 
és a régészet terén. Hivatalnoki munkája 
mellett már a húszas éveiben nekilátott 
az otthonától pár száz méterre magasodó 
Mátyás-domb régészeti feltárásának, mivel 
a helyiektől azt hallotta, hajdan ott vár állt 
– noha falaknak akkoriban már romjai sem 
látszottak a felszínen. 1929–1934 között 
folytatott kutatásaival nemcsak az egykori 
királyi várat sikerült feltárnia, de azt is kide-
rítette, hogy a várhegyet már a bronzkor-
ban is lakták; sőt a környéken több helyütt 
római kori maradványokra bukkant. Az 
általa feltárt leleteket – jobb híján – a saját 
házában tárolta, így kialakult gyűjteményét 
idővel meg is nyitotta a közönség előtt. A 
tárlatot általában vasárnap lehetett felke-
resni – ebben a szerencsében kisdiákként 
még e sorok szerzője is részesülhe tett –, a 
megtekinthető tárgyak szinte teljesen meg-
töltötték a földszinti előszobát és az abból 
nyíló helyiségek egyikét. Hétköznapokon 
gyakran zeneszó töltötte be a házat: a fele-
ség, Újlaky Margit ugyanis zenét tanított, és 
amellett, hogy ő volt a solymári zeneiskola 
egyik alapító tanára, otthonában is sűrűn 
fogadott tanítványokat.

Arisztid bácsi 1988-as halála után az 
épület sorsa rosszra fordult. A család az 
értékesítés mellett döntött, így a házat egy 
építőipari vállalkozás szerezte meg, mely 
részben irodának, részben munkásszállás-
ként hasznosította azt. A 2000-es években 
az önkormányzat helyi védelem alá he-
lyezte a már addig is műemlék jellegűnek 
számító épületet, amelybe 2010–12 körül 
helyi civil szervezetek próbáltak életet vin-
ni, kellő anyagiak hiányában kevés sikerrel. 
Most azonban úgy tűnik, hamarosan talán 
új, s remélhetőleg ismét pozitív fejezet 
kezdődhet a kúria történetében.

(A cikk megírásához nyújtott segítségé-
ért köszönet illeti Szalay Gábor építészt, 
műemlékvédelmi szakmérnököt.)

Hegedűs András
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ELŐDEINK ÉLETE
Német Nemzetiségi Önkormányzatunk 
immár kilencedszer várta a gyerekeket 
német nyelvű hagyományőrző táborába. 
A tábor megrendezését a Bethlen Gábor 
Alap által kiírt és elnyert pályázat (NTAB-
KP-1-2021/1-000193), a nemzetiségi ön-
kormányzatunk támogatása, valamint a 
szülők hozzájárulása tette lehetővé.

A fő cél most is a solymári svábok éle-
tének, szokásainak, életmódjának, értékei-
nek megismerése volt. Fontos szerepet 
játszott a német nyelv használata, valamint 
a kézműves tevékenységek, a hasznos ki-
rándulások, a vidám hangulat és a játékok 
is. A táborozók sváb családokat alkotva él-
ték napjaikat, oldották meg a tábori füzet 
feladatait. Hétfőn ünnepélyes megnyitóval 
indult el a tábori élet, majd családonként 
kutatták a Templom téren és környékén 
található emléktáblák, szobrok, emlék-
művek építésének és nevének adatait. A 
megoldás megbeszélése után tánctanulás 
következett, a vidám polka sokakat meg-
nevettetett.  Ebéd után gyönyörű kosarak, 
nemezelt virágok és festett gipszdíszek 
készültek mindenki örömére. Új elemként 
délutánonként új és régi gyermekjátékokat 
próbálhattak ki a táborozók. 

A keddi nap témája a solymári svábok 
életmódjának, dalkincsének, történelmé-
nek megismerése volt. Míg a 45 gyerek 
egyharmada solymári népdalt tanult – még 
kis kórusok is alakultak! –, addig egy má-
sik csoport a Helytörténeti Gyűjtemény-
ben a svábok betelepülésének történetét 
és a berendezések titkait igyekezett meg-
fejteni, miközben a harmadik csoport a 
Bauernhaus egykori sváb tulajdonosának 
történetét ismerhette meg és solymári re-
cept alapján sütött kiflit. 

A szerda a népi mesterségek napja volt. 
A kis táborozóknak Mentesi Jóska bácsi 
bemutatta a létrakészítés fortélyait, majd 
népi iparművészek segítségével kékfes-
téssel kendőt, valamint tulipános, nyakba 
akasztható medált alkothattak. Ebéd után 
riportot készítettek a faluban élő idősebb 
generációval a riportalanyok gyermekko-
ráról. Bizony meglepődtek, mikor meg-
tudták, hogy nagyszüleik idejében a kislá-
nyok karácsonyra az előző évi babájukat 

kapták meg új ruhában, és nem volt divat 
a nyaralás sem: ha valaki mégis eljutott a 
Balatonra, az nagy eseménynek számí-
tott. Köszönettel tartozunk Hellebrandt 
Andrásnénak, Blum Jánosnénak, Elisch 
Erzsébetnek, Rigó Jenőnének, Gárdai Feri 
bácsinak, Dezsényi Bernátnak, Milbich 
Istvánnak és nejének, akik szívesen fogad-
ták és finomságokkal kínálták meg a kis 
riportereket.

Csütörtök a kirándulós napunk volt, vi-
dáman baktattunk a Szél-hegyre, megcso-
dáltuk a kilátást és megismertük a stációk 
történetét. Utunk ezután a Disznó-for-
rás felé vitt, ahol a Dr. Jablonkay István 
Helytörténeti Gyűjtemény ajándékának 
örülhettek a gyerekek: Milbich Tamás 
Motz és Samu matricás füzetét kapták meg, 
matricákkal együtt. Majd újabb gyalogtú-
ra következett a pilisszentiváni tájházig, 
ahol Richolm Erik nemzetiségi képviselő 
kalauzolta a solymáriakat. Köszönjük az 
érdekes információkat a szentiváni svábok 
életéről, a falu születéséről, a helyi hagyo-
mányokról. A nap zárásaként hazatrakto-
roztunk. A péntek a buszos kirándulás és a 
tábor zárónapja volt. Csolnokra utaztunk 
megtekinteni a tavaly felavatott tanösvényt 
és megismerkedni egy sváb bányászfalu 
életével. Sax László, a nemzetiségi önkor-
mányzat elnöke kísért minket végig a tan-
ösvényen, miközben a kocsmákról mesélt, 
melyek régen a közösségi élet színterei 
voltak. Ezután meglátogattuk az Albel csa-
lád kis állatkertjét. Láttunk gyönyörű gím-

szarvasokat, pávákat, különleges tyúkokat 
és egy apró kis mókust, melyet a ház ura 
az erdőben talált  és cumisüvegből etetve 
nevelt fel. Köszönettel tartozunk az Albel 
családnak, akik nagy szeretettel fogadták 
a tábor résztvevőit. Végül az esztergomi 
uszodában kötöttünk ki, ahol csúszdázva, 
lubickolva búcsúztattuk a nyarat. 

A tábor sikeréhez hozzájárultak kiváló 
segítőink, akik közreműködtek a progra-
mok megvalósításában; hálásak vagyunk 
Milbich Editnek, Kamuti Laurának, 
Dezsényi Péternek és a gimnazistáknak, 
Kóczián Blankának, Vézner Ramónának 
és Milbich Krisztinának. Mint táborvezető 
örömmel nyugtáztam a gyerekek mosolyát 
és ígéretét, hogy jövőre is jönnek: ez azt je-
lenti, hogy az idei tábor jól sikerült. Remél-
jük, jövőre is hasonlóan érdekes, ismere-
tekben gazdag sváb tábort szervezhetünk 
a solymári gyerekek és szülők örömére.

M. Cservenyi Magdolna
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Mostani cikkemben szeretnék betekintést 
nyújtani a klub életének hétköznapjaiba. 
Minden hétfőn délután 4–6 óráig tart az 
összejövetel a művelődési ház kistermé-
ben, a programot a klub vezetése állítja 
össze a mi javaslataink alapján. Először a 
klub vezetői beszámolnak az elmúlt hét 
eseményeiről és az elkövetkező időszak 
feladatairól. Itt szeretném megköszönni 
a solymári Német Nemzetiségi Önkor-
mányzatnak azt a kellemes kulturális prog-
ramot és a kedves megemlékezést, melyet 
az időskorúaknak rendeztek augusztus 29-
én. Köszönjük!

 Az összejöveteleket kulturális progra-
mok is színesítik. Amikor éppen aktuális, 
megemlékezünk jeles költőkről, írókról. 
Ilyenkor verseket mondunk, vagy olvasunk 
fel. Agytornaként a következő játékokat 
szoktuk játszani: mindenki mond egy köz-
mondást (persze ismételni nem szabad), 
meghatározott kezdőbetűvel kell mondani 
országot vagy várost, híres emberek neveit 
kell kitalálni. Sorolhatnám még ezeket a fej-
törőket, de ízelítőnek azt hiszem, ennyi elég.

Zarándoklat 
Márianosztrára
Nagy várakozás előzte meg az egyház-
községi Karitász és a Rózsafüzér Társulat 
tagjainak augusztus 21-ére meghirdetett 
zarándoklatát Márianosztrára. Mivel so-
kan jelentkeztek, egy nagy és egy kis busz 
is megtelt. Az út során az örvendetes ró-
zsafüzért imádkoztuk; a tizedeket előimád-
kozók vezették, különböző szándékokkal. 
Szűz Máriát dicsérő énekeket is énekeltünk. 
A nevezetességekről, melyek mellett elha-
ladtunk az út során, János atya felolvasta a 
Földesi Kata által összeállított tudnivalókat.

Megérkezésünkkor András testvér, aki 
pálos szerzetes, egy alapos ismertetőt tar-
tott a kegyhelyről és templomáról, mely 
csodálatos szépségében pompázik a felújí-
tás után. Ezt követően plébánosunk, János 
atya misét mutatott be a zarándoklaton 
résztvevőkért, majd elimádkoztuk a loretói 
litániát. Sokan éltek a felkínált gyónási lehe-
tőséggel. Mise után mindenki imádkozha-
tott egyénileg és megnézhette a templomot. 

A fiatalabbak és a jó fizikai állapotban lévők 
felkeresték a kálváriát, a többiek addig a ko-
lostor udvarában elhelyezett Mária-kegy-
helyek képeit nézték meg, ismertetőiket 
olvasták el. Ez az idő jó alkalom volt arra, 
hogy beszélgessünk és jobban megismerjük 
egymást. Amikor a kálváriáról érkezők visz-
szajöttek, buszra szálltunk és átmentünk a 
Kis Róza Étterembe, ahol finom leves, fő-
étel és innivaló várt ránk. Ebéd után még 

egy kicsit beszélgettünk, fagyiztunk, majd 
kora délután elindultunk hazafelé. Ez a za-
rándoklat is segít bennünket abban, hogy 
egyházközségünket igazi, jól működő kö-
zösséggé formálja. 

Köszönjük ezt a jól sikerült zarándok-
latot a résztvevők nevében János atyának, 
Földesi Katának pedig az aktív szervezést 
és a sok-sok új ismeretet. 

Zwickl Borbála

Ugye emlékeznek erre a 
dalra: „Egy kicsi mozgás min-
denkinek kell...”? No, ez is van 
nálunk! Minden alkalommal 
tízperces tornát tartunk, mely-
nek során korunknak és egész-
ségünknek megfelelő gyakorla-
tokkal lazítunk egy kicsit.

A vidám összejövetelek au-
gusztusban sem maradtak el. 
Pikniket szerveztünk Tallerné 
Gárdai Grétiék udvarán. A 
klub tagjait puha kenyér, finom 
virsli és egy kis bor meg üdí-
tő várta.  A sátrakat, asztalokat és padokat 
minden évben a Településüzemeltetési Kft. 
biztosítja, a szállítás és a felállítás az ő önzet-
len munkájuk. Köszönetet mondunk ezért 
az önkormányzat és az üzemeltetés vezetői-
nek és dolgozóinak, szebbé, kellemesebbé 
teszik ezeket az alkalmakat.

Az összejövetel fényét szerintem az adta, 
hogy fesztelenül beszélgethettünk egymás-
sal, vidám hangulat uralkodott egész dél-
után. Estefelé feltöltődve tértünk haza.

Külön megköszönöm Gárdai Feri bá-
csinak és Grétikének, hogy biztosították 
a helyet az udvarukon és elviselték ezt a 
vidám, lármás  csapatot. Rengeteg fotó ké-
szült, amit otthon nagyon sokan megnéz-
hettek az interneten.

Remélem, ez a beszámoló meghozza 
nyugdíjastársaim kedvét a belépésre, min-
denkit szeretettel várunk! 

Kubicai Józsefné

Kedves nyugdíjastársaim!
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Mise és kenyérszentelés 
Megtelt a templom hívekkel az augusztus 20-ai nem-
zeti ünnepen. Államalapításunk évfordulója alkal-
mából az ilyenkor hagyományos ünnepi szentmisén 
vehettünk részt, melynek végén – a szokásokhoz 
híven – Szemere János plébános megáldotta a hívek 
által hozott, és a solymári Hel, valamint a Ludwig és 
Mentesi pékség által felajánlott kenyereket, melyek-
ből jutott bőven mindenkinek. A misét követően 
a hangulatot a Schaumarer Musikanten térzenéje 
tette még ünnepibbé. A PilisTV felvé-
tele a miséről és a kenyérszentelésről 
megtekinthető a YouTube-on az alábbi 
QR-kód beolvasásával.

Flohmarkt a közösségért 

Augusztus 28-án, szombaton délelőtt benépesült a Templom tér 
játszótér felőli oldala. A harmadik solymári bolhapiacon kincsek 
után kutattak gyerekek és felnőttek, egyaránt gazdát cseréltek 
játékok, ruhák, könyvek, különféle használati és dísztárgyak.

Az árusokat – akik között szép számmal voltak gyerekek is – más-más 
szándék motiválta: volt, akiknek megtetszett a közösségi esemény, volt, aki 
gazdát keresett feleslegessé vált dolgainak, és olyan is, aki a bevételszerzés 
reményében jelentkezett. A rendezvény azonban nem csupán az árusítás-
ra, vásárlásra teremtett lehetőséget. A szervezők szándéka szerint előtérbe 
került a természeti és az emberi környezettel való felelős bánásmód, a kis-
közösségekben rejlő lehetőségek és értékteremtő szerepük.

A fenntarthatóságra, környezettudatosságra törekvés már a bolhapiacon 
zajló adásvételben is megmutatkozik, a használt tárgyak cseréje csökkenti 
a fogyasztást, támogatja a takarékosságot, a tudatos vásárlást. A természeti 
környezetért felelős életvitel jegyében lehetőség volt a használaton kívüli 
mobiltelefonok leadására a Jane Goodall Intézet Passzold vissza Tesó! kam-
pányához csatlakozva. 

Úgy tartják, a rászoruló embertársaink iránti empátia és az adományozás 
a szervezetünkre is pozitív hatással van, oldja a stresszt. Az idei eseményen 
a szervezők több lehetőséget is teremtettek a jótékonyságra. Sikerrel zá-
rult a hajléktalanoknak történő szemüveggyűjtés, a Borsod-Abaúj-Zemp-
lén megyei rászorulóknak indított iskolatáska- és tanszergyűjtés, a ruha- és 
használaticikk-adományok kelet-magyarországi településekre kerülnek, az 
ovisoknak szánt játékokat pedig egy mátészalkai óvoda roma származású 
gyermekei kapják. 

A gyerekek és a játékos kedvű felnőttek olyan ügyességi játékokban pró-
bálhatták ki rátermettségüket, mint az óriás marokkó, konzervdoboz-do-
bálás, óriás társasjáték, kártyavárépítés, négykézláb sorverseny. Bemutatót 
tartott a Solymári Mölkky Klub, akik szívesen látták a soraikba újonnan 
jelentkezőket. 

Az önkéntesekből álló szervezőcsapat tagjai bíznak abban, hogy a bolha-
piacon szövődött új ismeretségek, a kialakult beszélgetések, a közös játék 
által a résztvevők közelebb kerültek egymáshoz és az esemény hozzájárult 
a közösség épüléséhez. Örömmel veszik az építő ötleteket, észrevételeket, 
közösségi támogatók jelentkezését (kapcsolattartói e-mail-cím a szerkesz-
tőségben), hiszen már most felmerült a folytatás igénye.

Bai Veronika
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Elkészült az Ásvány utca
Szeptember 4-én ünnepélyes keretek között adták 
át a frissen leaszfaltozott Ásvány utcát. Az átadón 
a településrész önkormányzati képviselője, Gulyás 
István és dr. Szente Kálmán polgármester mondott 
beszédet, az útra és leendő használóira Szemere Já-
nos plébános kért áldást.

Az útpálya mellett a járda és a vízelvezetés is elké-
szült. A teljes beruházás több mint 100 millió forint-
ba került, ehhez az összeghez adódik majd az itt élő 
lakosság által befizetendő önrész. A hozzájárulások 
összegét az ősz folyamán fogja bekérni a lakosoktól 
az önkormányzat. 

Egy frissen elkészült aszfaltos út mindig nagy 
öröm a közlekedőknek, de egyben arra is serkenti 
a sofőröket, hogy erősebben nyomják a gázpedált. 
A lakók és az önkormányzat ezért egyaránt óvatos 
közlekedésre kérik az autósokat. A településrész bur-
kolatlan utcáira további tervek vannak, hamarosan 
tárgyalja a közlekedési bizottság a lakóövezetté nyil-
vánítást.

Az átadóünnepségről a PilisTV fel-
vételt készített, mely megtekinthető a 
YouTube-on a mellékelt QR-kód mobil-
telefonos beolvasásával.

Két év után újra csípős buli Solymáron
Szeptember 18-án két év után végre 
újra élvezhették a csípős finomságokat a 
chilirajongók. A Kud-A.R.C. Közhasznú If-
júsági Egyesület által, a Solymári Település-
üzemeltetési Kft.  támogatásával szervezett 
nagy sikerű rendezvény idén is sokakat von-
zott. A helyszín ezúttal a teljes Templom te-
ret felölelte. Az események a templom előtt 
felállított sátorban zajlottak, a téren pedig ha-
zai termelők chilis finomságait kóstolhatták 
meg az érdeklődők.

Idén is volt chiliszépségverseny és 
chilitotó, de interaktív gyerekprogramokkal 
is készültek a szervezők. A sátorban felállí-
tott színpadon elsőként a kora délutáni órák-
ban a Szamár és a Köd zenekar zenélt, ezt pe-
dig a mindig nagy érdeklődésre számot tartó 
chilievő verseny követte. Ezúttal nyolc bátor 
versenyző küzdött meg a győzelemért, akik 
az ország számos pontjáról érkeztek, sőt, egy 
olasz versenyző is megmérette erőspaprika-
tűrő képeségét. A bátor vállalkozók hősiesen 
küzdöttek, de az egyre erősödő paprikák 
kifogtak rajtuk. Ketten ették végig a sort, 

így köztük „szétivással” dőlt el a verseny: az 
nyert, aki előbb tudott meginni egy húzásra 
fél liter sört. A nyertes a Kakucsról érkezett, 
rutinos versenyzőnek számító Kriston-
Csigás Zoltán lett, a második helyezett pedig 
a győri Bóka Ödön, Dönci.

A verseny után a színpadon a Papa Rap 
Jam játszott, őket egy fergeteges dobshow 
követte, a koncertek sorát pedig az Erős Pista 
zenekar zárta. Ezután a táncolni vágyók 
még bulizhattak egy ideig, a keverőpult mö-
gül DJ Malek szórakoztatta a közönséget. 
Képein ket a 27. oldalon találják.

Palkovics Mária

A PilisTV összeállí-
tása megtekinthető a 
YouTube-on, a QR-kód 
beolvasásával.
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ÚJRA VOLT BÚCSÚ SOLYMÁRON
A tavalyi évben nem volt lehetőség ren-
dezvények szervezésére, hiányoztak a kö-
zös élmények. Idén végre meg lehetett tar-
tani a Solymári Búcsút, amire a szervezők 
színes műsort állítottak össze, és neves 
fellépőket hívtak. A művelődési ház szín-
padán fellépők között volt Deák Bill Gyula 
és az Anna and the Barbies. A rendezvény-
sátorban egymást követték a produkciók, 
táncbemutatót, bűvész- és musicalműsort 
is láthattunk. A Svábházban és a múzeum-
ban tartalmas programokon vehettünk 
részt a sütimustrától kezdve a táncházig. 
A Templom tér újra megtelt árusokkal, 
szebbnél szebb kézműves portékákból vá-
logathattunk, és nem hiányozhattak a ha-
gyományos búcsúi finomságok sem, mint 
például a kakasos nyalóka és a mézeska-
lács. A sportpályánál felállított vurstliban 
kicsik és nagyok egyaránt jól érezhették 
magukat, körhintázhattunk, dodzsemez-
hettünk, kipróbálhattuk magunkat a cél-
lövöldében. Újra járt a kisvonat, mellyel 
hangulatos utazást tehettünk a Templom 
tér és a sportpálya között.

A búcsú nyitányaként szeptember 10-
én, pénteken délután zarándoklatot szer-
veztek a Templom térről a Fatimai kápol-
nához, ahol ünnepi szentmisét mutatott 
be Szemere János plébános. A vasárnap 
tartott ünnepi szentmise keretében pedig 
posztumusz díszpolgári címet kapott Soly-
már egykori plébánosa, Kiss Csaba atya.

 További képeinket a búcsúról a hátsó 
borítón találják.

SH



2021. október 21

Megújult 
a művelődési ház 
honlapja
Megújult az Apáczai Csere János Művelődési 
Ház honlapja, melyet az apaczai.com címen 
érhetünk el. A frissült weboldalon olvashatunk 
az aktuális hírekről, az intézmény csoportjairól, 
klubjairól, valamint a közelgő eseményekről, 
melyekből mindenki elmentheti saját Google 
Naptárába vagy iCalendarjába a számára fon-
tos rendezvényt, így biztosan nem felejti el. Egy 
kattintással elérhető továbbá a művelődési ház-
hoz tartozó könyvtár, a Svábház és a Helytör-
téneti Gyűjtemény aloldala is, szintén számos 
naprakész és közérdekű információval.

Meghívó
Hogyan találjunk munkaerőt? 

És hogyan tartsuk meg?
Továbbképzés solymári vállalkozók számára

Előadó: Palánkai Gábor – Ügyvezető Akadémia

2021. október 18. hétfő 18:00

Helyszín: Hurrá hétfő! közösségi iroda
Solymár, Templom tér 21.

A belépés ingyenes!

A részvételhez regisztrációs jegyek válthatók: 
hello@hurrahetfo.hu, +36-30/517-3167

Mit hová tegyek? 

Hosszú évek óta megvan a lehetőség, hogy hulladékainkat 
szelektíven gyűjtsük, megtanultuk, mit lehet újrahasznosítani, 

hogy a környezeti terhelést csökkentsük. Néha azonban 
elbizonytalanodunk, melyik gyűjtőedénybe is kerüljön a 

csomagolási hulladék, vagy egy feleslegessé vált tárgy.

Ekkor nyújt segítséget Depónia Nonpro-
fit Kft. honlapján található informatív út-
mutató (deponia.hu/mit_hova_tegyek). A 
kisokosban betűrendbe sorolva találhatók a 
különböző hulladékok, de a keresőbe is be-
gépelhetjük az adott hulladék megnevezé-
sét. A találatok között piktogramok is segí-
tenek, hová tudjuk elhelyezni szemetünket 
szabályosan, valamint alternatív javaslatokat 
is olvashatunk.

Ha például beírjuk a keresőbe, hogy 
ágnyesedék, láthatjuk, hogy kötegelve lead-
hatjuk egy hulladékkezelő telepen, illetve 
a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés 
során is elszállítják. Alternatív megoldás-
ként választhatjuk a házi komposztálást is. Ha például a csipszeszacskóra 
keresünk rá, az útmutató szerint akkor járunk el helyesen, ha a vegyes 
kommunális hulladékgyűjtőbe dobjuk. Régi bútorunkat leadhatjuk a hul-
ladéktelepen, a lomtalanítás során el is szállítják tőlünk, de tovább is aján-
dékozhatjuk valakinek.



Dr. Dorozsmai 
Szonja

fogorvos, 
fogszabályzó 

szakorvos
Solymár, 

Templom tér 19–20.
Bejelentkezés 

a (30) 947-5667-es 
telefonszámon 

KISÁLLATGYÓGYÁSZ 
SZAKÁLLATORVOS

Dr. Biró Ferenc

Rendelő:
2083 Solymár Terstyánszky u. 

PEMÜ üzletsor 1. üzlet
(30) 200-3445 vagy (26) 361-189

Nyitvatartás:
hétfő 9.00–12.00 és 15.00–19.00 
kedd 15.00–19.00 
szerda 9.00–12.00 és 15.00–19.00 
csütörtök 15.00–19.00 
péntek 9.00–12.00 és 15.00–19.00 
szombat 9.00–12.00
vasárnap 17.00–18.00

weboldal:
www.solymar-allatorvos.hu

 Szakképzett 
fizioterápiás 
asszisztens

házhoz megy.

Elektroterápiás 
és ultrahangkezeléseket 
vállalok, orvosi diagnózis 

szükséges.

Takács Ágnes
06/20-535-1010

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



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

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

Favágás alpin 
technikával!

Vállalunk faápolást, 
fakivágást, metszést, 

gallyazást, bozótirtást, 
zöldhulladék-elszállítást, 
ereszcsatorna-tisztítást 

alpintechnikával.

Korondi Áron
tel.: +36/70/413-9959
web: azalpinfavago.hu



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 (betegellátás nincs):
hétfő 16.00–18.00 
szerda 10.30–12.00 
csütörtök 14.00–15.30

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

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

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

ÁLLATORVOS
Solymár, Terstyánszky u. 23. 

Hatósági feladatokra jogosult állatorvos

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

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

A fenti telefonszám rendelési időn kívül is 
hívható.

KÖZTERÜLET-
FELÜGYELET

Lakatos Béla
 (30) 871-0543

Hlács Tibor
 (30) 473-4518

TELEPÜLÉS-
ÜZEMELTETÉS

Közterületi ügyek
(26) 631-895

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

Solymári polgárőrség
(20) 445-4663 

(éjjel-nappal hívható)
POLGÁRMESTERI 

HIVATAL
Ügyfélszolgálat

(26) 560-600
Solymár, József Attila u. 1.

 info@solymar.hu

FOGORVOSOK
Dr. Bajzi Irma 

(26) 360-284

hétfő 12.00–18.00 
kedd 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

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

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



SZEMRE 
VALÓ
AJÁNLATOK

www.owe.hu

Az ajánlat érvényes: 2021. szeptember 15-től november 1-ig, készpénzre nem váltható, más kedvezménnyel nem összevonható. Részletekről érdeklődjön üzleteinkben.

KEDVEZMÉNY

MINDEN
SZEMÜVEGLENCSÉRE 

VAGY KERETRE

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

A BUDAPESTI DUNA GALÉRIA
FELVÁSÁRLÁST TART!

Felment a törtarany ára! 10500 Ft/grammtól
Ezüsttárgyak (100 Ft/grammtól kanál, villa, tálcák, stb.)

2021. október 11. hétfő 10-14 óra között
Solymár, Apáczai Csere János Művelődési Ház, Templom tér 25.

• Fazon, antik arany 12.500 Ft/grammtól
• Briliáns ékszerek – nagyságtól függően- akár: 50.000 Ft/gr
• Régi karórák automatát, felhúzóst.
• Neves festmények. Herendi, Zsolnay, borostyán.
• Arany-, ezüst pénzérmék, tallérok, papírpénzek.
• Háborús kitüntetések, képeslapok.

www.dunagaleria.hu  Díjtalan kiszállás: 70/381-6345

Településüzemeltetési Kft.
Telefon:

30/199-0870
E-mail:

uzemeltetes@solymararert.hu

CHILIMULATSÁG Beszámolónkat a 19. oldalon olvashatják.

Hirdetésfelvétel
a Solymári Hírmondóba:



Beszámolónkat a 20. oldalon olvashatják.SOLYMÁRI BÚCSÚ

 Deák Bill Gyula Anna and the Barbies

Duckshell

Belvilág

Cédrus Táncegyüttes


