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KÉPES BESZÁMOLÓ 
A JEGENYE-VÖLGYI MAJÁLISRÓL
A kellemes tavaszi időjárás kedvezett a jege-
nye-völgyi majálisra látogatóknak, két év szü-
net után ismét megtelt a tisztás, ahol színes 
programok várták a családokat.

Az erdei színpadon egymást váltották a 
fellépők, láthattunk mesekoncertet és tánc-
produkciókat, a fellépők sorát sramlizenekar 
zárta. A gyerekek próbára tehették rátermett-
ségüket rekeszmászásban, lasertagben, íjászat-
ban és óriás ügyességi játékokban. Ebben az 
évben sem maradhatott el a várfutás gyerekek-
nek, a tombola és a nagy sikerű főzőverseny.

A PilisTV ott járt az esemé-
nyen, zenés összeállításuk megte-
kinthető a QR-kód beolvasásával.

Fotó: Palkovics Mária
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Kitüntetések a hősök napján
Május 29-én, vasárnap megemlékezést tartottak a hősök napja alkalmából. Az 
ünnepségen Solymár Nagyközség Önkormányzata Solymárért kitüntetést adott 
át Hartmann Hellebrandt Hildának, a német nemzetiségi önkormányzat pedig 
Marlokné Cservenyi Magdolnát részesítette nemzetiségi díjban. Az eseményt 
lapzártánk után rendezték meg, a beszámolót júliusi számunkban olvashatják 
majd.

Június 30-ig érvényesek a lejárt 
okmányok
Már csak június 30-ig érvényesek a veszélyhelyzet alatt lejárt okmányok, köztük a szemé-
lyi igazolványok, a jogosítványok, az útlevelek és a forgalmi engedélyek.

Ellenőrizzük okmányaink érvényességét – hívja fel a figyelmet a Pest Megyei Kor-
mányhivatal –, és mielőbb keressünk fel egy kormányablakot, ha 2020. március 11. és 
2022. május 31. között járt vagy jár le a személyi igazolványunk, jogosítványunk vagy 
útlevelünk. A lejárt forgalmi engedélyek miatt a műszaki vizsgaállomásokat kell keresni.

Banki ügyeket intézni, postán ajánlott levelet átvenni, a patikában bizonyos gyógy-
szereket kiváltani, utazási kedvezményeket igénybe venni, tömegközlekedési bérletet vá-
sárolni június 30. után csak érvényes személyi igazolvánnyal, autót vezetni pedig csak 
érvényes jogosítvánnyal és forgalmi engedéllyel lehet. Magyarországon kívül egyáltalán 
nem érvényesek a lejárt útlevelek, személyi és járműokmányok, ezért aki külföldi nyara-
lást tervez, mindenképp újítsa meg a szükséges dokumentumokat.

A személyazonosító okmányok cseréje a kormányablakokban akár időpontfoglalás 
nélkül is intézhető, de a hosszabb várakozás elkerülése miatt érdemes időpontot foglalni 
a https://idopontfoglalo.kh.gov.hu/bejelentkezes linken. A jogosítvány meghosszabbí-
tása az Ügyfélkapun keresztül online, automatikusan is megoldható, ha már megvan az 
orvosi alkalmassági engedély, amelyet a háziorvosnál tudnak beszerezni.

Egyeztetés a bicikliútról
Továbbra is napirenden van a Budapest – Pilisvörösvár – Pilisjászfalu útvonalon haladó, 
Solymárt is érintő kerékpárút terve. A környék polgármesterei már többször, legutóbb 
május 5-én Pilisvörösváron egyeztettek a tervezőkkel és a Magyar Közút Nonprofit Kft. 
képviselőivel. A nyomvonal terve már majdnem végleges, a legfőbb nehézséget az okoz-
za, hogy a tervezett útvonal természetvédelmi területeket is érint. Az egyeztetések foly-
tatódnak.

Változik a Depónia solymári 
ügyfélszolgálatának nyitvatartása

2022. május 5-től minden hónap első csütörtökén 
9:00-től 12:30-ig tart nyitva 

a Depónia Kft. ügyfélszolgálata a solymári polgármesteri hivatalban 
(Solymár, József  Attila u. 1., telefon: 06-22/407-416, e-mail: pilis@deponia.hu).
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Orvoslás praxisközösségben
2021 februárjában jelent meg a kormányrendelet, mely életre 
hívta a háziorvosi praxisközösségeket. A célok között szerepelt 
a betegségek megelőzése szűrésekkel, diagnoszikai lehetőségek 
elérhetősége a lakóhely közelében, a háziorvosi betegellátás ki-
bővítése különböző szakterületek – dietetika, gyógytorna, pszi-
chológia – bevonásával. (A Solymári Hírmondó 2021 júniusi 
számában részletesen foglalkoztunk a témával.) Solymáron 2021 
novemberére alakult meg a praxisközösség a két gyermekorvos, 
dr. Nagy-Szakáll Zsuzsanna és dr. Dávid Zoltán, valamint a fel-
nőtt háziorvosok közül dr. Taller Gabriella, dr. Szabó Éva és dr. 
Virág Zsolt részvételével. 

Az eddigi tapasztalatokról dr. Dávid Zoltánt kérdeztük, aki 
leszögezte: egyelőre korai lenne a működést értékelni, mert a 
Covid19-járvány miatt az utóbbi időben nem volt tipikusnak 
mondható a betegellátás. „A solymári praxisközösség a Covid 
miatti tesztelésekkel és az oltások beadásával jelentősen túl-
teljesítette az elvárásokat – mondta el a gyermekorvos –, és 
emellett a lehetőségekhez mérten elvégeztük a praxisközösségi 
egyéb feladatainkat is. Ám a járvánnyal kapcsolatos feladatok 
és a járványra érvényes eljárási rend szerinti működésünk miatt 
a praxisközösségi rendszer egyik fontos eleme, az úgynevezett 
egészséges rendelés látogatása – mely a betegségek kialaku-
lásának megelőzését szolgálja a különböző szűrésekkel – nem 
volt jellemző ebben az időszakban.” Ezzel szemben a hat éven 
aluliak egészséges tanácsadása, mely a betegrendeléstől térben 
és időben elválasztva folyik, eddig is kiemelt terület volt a gyer-
mekorvosi tevékenységben, és most tovább bővült a rendelés-
hez integrált heti fél órával.

A veszélyhelyzet végével azonban mostantól már várhatók vál-
tozások. „A rendszer most kezdhet el működni valójában, most 
lesz lehetőség arra, hogy a személyes és a kérdőíves szűrések is 
folytatódjanak, kibővüljenek” – mondta Dávid doktor. Hozzátet-
te: ahhoz, hogy tiszta kép alakuljon ki a praxisközösségi munka 
előnyeiről, pozitív hatásairól, és fény derüljön az esetleges hátrá-
nyokra, problémás pontokra, kellenek a páciensek is. Az orvosok 
ezért arra kérik a lakosságot, jelenjenek meg a rendelőben, ha hív-
ják őket a háziorvosok, és vegyenek részt a szűrőprogramokon, 
hiszen a legfőbb cél az egészség megőrzése, betegség esetén pedig 
a minél teljesebb körű ellátás biztosítása. Háziorvosaink már dol-
goznak azon, hogy mindez megvalósulhasson.

Solymári Hírmondó

A Kúria döntése értelmében 
az önkormányzatok nem szedhetnek 

úthasználati díjat, mivel nem áll jogukban 
erre rendeletet alkotni. Ezzel a települések 

évi többmilliós bevételtől esnek el, amit 
korábban közútkezelésre fordítottak.

Az önkormányzat ezentúl 
nem szedhet 
úthasználati díjat

A Kúria Önkormányzati Tanácsa felülvizsgálta a helyi ön-
kormányzatok azon rendeleteit, melyek a tulajdonukban 
álló helyi közutak használatát behajtási engedélyhez, illetve 
úthasználati díj megfizetéséhez kötötték. Az állami szerve-
zethez október óta 23 ügyben érkezett indítvány a Kor-
mányhivataltól, melyben a helyi rendeletek felülvizsgálatát 
kérték. Az indítványok elbírálása során a Kúria elsőként a 
közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényt vizsgálta 
meg, melynek értelmében a helyi közutak fenntartása ön-
kormányzati feladat, ennek alapján pedig az önkormányzat 
alkothat olyan jogszabályt, mely a helyi közút fenntartása 
és üzemeltetése érdekében a járművek súlya alapján korlá-
tozhatja az adott utakra történő behajtást, és engedélyhez 
kötheti a közút használatát.

Abban a kérdésben viszont, hogy jogosult-e az önkor-
mányzat helyi rendeletben meghatározott összegű úthasz-
nálati díjat kiszabni, az eddigiektől eltérő döntés született. 
A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi 
CXCIV. törvény ide vonatkozó rendelkezései szerint a he-
lyi önkormányzatok nem írhatnak elő fizetési kötelezett-
séget, ilyen döntést (mint például az autópályadíj) csakis a 
kormány, illetve a közlekedésért felelős miniszter hozhat. 
A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy Solymáron egyes utcák-
ba továbbra is csak engedéllyel hajthatnak be a tehergépjár-
művek, ugyanakkor az engedély kiadását az önkormányzat 
nem kötheti fizetési kötelezettséghez. 

Dr. Szente Kálmán polgármester a döntéssel kapcso-
latban elmondta, Solymáron az úthasználati díj beszedése 
korábban mintegy 10 millió forint bevételt jelentett éven-
te, amely az önkormányzati útalapba folyt be, és közút-
kezelésre fordították. A Kúria döntése következtében tehát 
idén ennyivel kevesebb bevételi forrása lesz a településnek 
erre a célra. A polgármestertől megtudtuk továbbá, hogy 
– más településekhez hasonlóan – Solymár Nagyközség 
Önkormányzata szeretné ezt a jelentős bevételt visszanyer-
ni, ezért az Alkotmánybírósághoz fordul, és kéri a közúti 
közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény alaptörvény- 
ellenességének vizsgálatát.

Fontos kiemelni, hogy az úthasználattal kapcsolatos ad-
minisztráció továbbra is megmarad, vagyis a teherautók ez-
után is csak engedéllyel hajthatnak be Solymár egyes utcáiba.
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NEM ÉPÜLHET FŐZŐKONYHA
Még emlékszünk az örömre, amikor 
2020-ban Solymár közel 92 millió forint 
vissza nem térítendő támogatást nyert 
egy saját főzőkonyha megépítésére. A 
képviselő-testület 2022. április 27-i ülé-
sén azonban arról született döntés, hogy 
nem kerülhet sor a főzőkonyha megépí-
tésére. Ugyan a közbeszerzésre beérke-
zett pályázatok érvényesek voltak, ám az 
építőiparban kialakult drasztikus áremel-
kedés miatt nincs fedezet a beruházásra. 
Mindeközben hosszú idő után végre le-
hetőség nyílt arra, hogy az önkormány-
zat induljon egy pályázaton a Koppány 
Márton utca felújításával. Ezeknek a bi-
zonyára sokunkat foglalkoztató témák-
nak a hátteréről kérdeztük dr. Szente 
Kálmán polgármestert.

Azt a döntést hozta a képviselő-testület, hog y 
eláll a főzőkonyha megépítésétől. Mennyi pénz 
hiányzik?

Az építőiparban kialakult nagymértékű 
áremelkedés és építőanyag-hiány miatt – 
ami érinti például a betont, a gerendát, 
a vasanyagot – a főzőkonyha közbeszer-
zésére kiírt pályázatra beérkezett leg-
kedvezőbb ajánlat is a kétszerese volt a 
rendelkezésre álló összegnek. Ráadásul a 

közbeszerzésre kiírt pályázat csak az épí-
tési beruházásra és a beépített eszközök-
re vonatkozott, nincsenek benne például 
edények, mobil tűzhelyek és egyéb, nem 
beszerelt berendezések. Ahhoz, hogy a 
főzőkonyha teljesen kész legyen, az el-
nyert 92 millió forintos támogatást 150-
200 millió forint saját forrásból kéne 
kiegészíteni. 

És nincs ennyi?

Ez a pénzösszeg nem áll rendelkezés-
re. Pontosabban, ha ennyit fordítanánk 
erre a beruházási keretünkből, akkor az 
egyéb fejlesztéseket veszélyeztetne, így 
akár a Koppány utca megújítását vagy 
a többi tervezett beruházást is. Ezért 
döntött úgy a képviselő-testület, hogy 
ezt a projektet el kell engedni. Ugyan a 
közbeszerzés érvényes volt, az ajánlatok 
megfelelőek, de a források hiánya miatt 
nem tudunk szerződést kötni. A Magyar 
Államkincstárnak bejelentjük a testület 
döntését és visszautaljuk a már kifizetett 
támogatást. 

Ez azt jelenti, hog y nem lesz főzőkonyhája 
Solymárnak?

Teljesen nem mondtunk le a saját főző-
konyha megépítéséről, a későbbiekben 

keresünk más megvalósítási lehetősége-
ket.

Van viszont most eg y másik pályázat, ame-
lyen a Koppány Márton utca újjáépítéséhez 
szeretne támogatást nyerni az önkormányzat. 
Ehhez nem kell akkora önrész , mint a főző-
konyhához kellene?

Ehhez a projekthez szintén hatalmas 
mennyiségű pénzre van szükség. Ugyan 
maga az út nem hosszú, csupán 280 mé-
ter vár megépítésre, de a nagyon erős, 
magas vasbeton támfalak miatt drága a 
kivitelezés. Abban az esetben, ha meg-
kapjuk a 250 millió forintos pályázati 
támogatást, szinte biztos, hogy több tíz 
millió forintot kell majd Solymárnak sa-
ját forrásból hozzátennie. Összehasonlí-
tásképpen: az Ásvány utca 600 méteren 
kapott szilárd útburkolatot, és ennek 
költsége mintegy 110 millió forint volt. 
Egyébként a Koppány utca esetében is 
várható, hogy drágább lesz a kivitelezés, 
nem tudni, mit hoz még a jövő a beton-, 
aszfalt-, vasanyagárak terén. A betonvas 
ára például háromszorosa az egy évvel 
ezelőttinek. Mindenesetre bizakodva 
várjuk a pályázat elbírálását, kedvező 
döntés esetén végre sikerülhet megolda-
ni községünk egyik legnagyobb közleke-
dési problémáját. 

A Koppány utca megépítésére régóta készül a 
község, ug ye?

A Schlick András mérnök úr által elké-
szített tervdokumentáció már régen ren-
delkezésünkre állt, ezt kellett most átdol-
gozni a pályázathoz. A pályázati anyag 
összeállításakor kooperációs egyeztetés 
zajlott bánya mérnökök, útmérnökök, 
Gaal-Hasulyó Bernadett önkormányza-
ti képviselő és jómagam részvételével. A 
telek határ-rendezések évekig tartó egyez-
tetésekkel, hosszadalmas jogi és földhiva-
tali munkákkal jártak. A mostani pályázat 
feltétele csak a tervek megléte, engedélyez-
tetés még nem szükséges a benyújtáshoz. 
Nyertes pályázat esetén a közbeszerzés ki-
írásához kell majd az építési engedély, de 
az meglesz, ennek remélhetőleg már nem 
lesz jogi vagy műszaki akadálya. 



Beszámoló a képviselő-testület 
áprilisi üléséről
Április 27-én, szerdán 16 órai kezdettel tar-
totta márciusi rendes ülését a solymári kép-
viselő-testület. Dr. Szente Kálmán napirend 
előtti felszólalásában megköszönte mindazok 
munkáját, akik részt vettek az országgyűlé-
si választások lebonyolításában. Beszámolt 
egyebek mellett az új gyalogátkelőhelyek be-
üzemeléséről és a Füves utca burkolatának 
helyreállításáról.

A testület módosította a gyermekjóléti 
és szociális ellátások szabályairól szóló ön-
kormányzati rendeletet, ennek keretében a 
szociális rászorultsági határt a mindenkori 
legkisebb öregségi nyugdíj háromszorosáról 
három és félszeresére emelték és elfogadták 
a 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatok ellátásáról szóló átfogó értékelést. 
Az ülésen felülvizsgálták az Ezüstkor Szociális 

Gondozóközpont és a Liget Bölcsőde térítési 
díjait. Döntés hoztak arról, hogy a koronaví-
rus miatti veszélyhelyzet lejártát követően 845 
forintra emelik a bölcsődei ellátás napi térítési 
díját. 

A képviselő-testület úgy döntött, hogy 
2022-ben Hartmann Hellebrandt Hildát, a 
Svábház vezetőjét Solymárért kitüntetésben 
részesíti.

A továbbiakban területrendezési és ingat-
lanértékesítési kérdéseket tárgyaltak, illetve a 
főzőkonyha-beruházáshoz kapcsolódó köz-
beszerzési eljárást eredménytelennek nyilvá-
nította a testület, mivel valamennyi beérkezett 
ajánlat meghaladja a rendelkezésre álló anyagi 
fedezetet.

Az ülésről készült felvétel megnézhető a 
PilisTV YouTube-csatornáján.
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NEM ÉPÜLHET FŐZŐKONYHA Mikorra várható döntés?

A pályázati kiírásban nincsen 
megadva döntési határidő, 
így nem tudjuk még, hogy 
mikorra várható a pályáza-
tunk elbírálása.

Mikor lehet aktuális az útépítés?

Nyertes pályázat esetén a 
közbeszerzés lezajlása után, 
várhatóan jövő tavasszal 
kezdődhetne az utca építé-
se, de az érdemi munkákat 
csak július-augusztusban 
lehetne megkezdeni. Mivel 
ez az utca a falu egyetlen 
biztonságos összeköttetése 
a Kerekheggyel, ezt iskolai 
időben nem lehet lezárni, 
márpedig a munkagépeknek 
teljes útszélesség és teljes út-
zár kell. Korábban volt már 
a csatornaépítésnél példa az 
utca lezárására, de akkor csak 
egy-két napig. Az útépítés 
viszont két-három hónapos 
feladat, addig a kerekhegyi 
lakosoknak körbe kéne jár-
niuk. Ezért tartanám szeren-
csésnek a július-augusztusi 
munkavégzést, amikor a leg-
többen szabadságon vannak, 
és nincs tanítás.

Bai Veronika

Április 30-án, szombaton délután színes ruhába öl-
töztették a Templom téri játszótér közelében lévő 
fák törzsét a solymári horgolóklub tagjai.

A Svábházban néhány kézimunkázó hölgy fél 
éve megalapította a Gerilla-Knitting (Vad horgolók) 
klubját Kiss Józsefné Mária vezetésével. Azt tűzték 
ki célul, hogy a fák horgolt díszítésével mosolyt csal-
janak az arcokra, és megmutassák a kézimunkázás 
örömét az arra járóknak. Hogy honnan jött az ötlet, 
és mennyi idő alatt készültek el a különféle minták-
ból álló díszítéssel, kiderül a PilisTV riportjából.

Színpompás tavaszi ruhát kaptak a Templom téri fák

Videó: Fotók:
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A közelmúltban háromra bővült a Solymáron elérhető félautomata defibrillátorok száma. A gyakorlati 
tudnivalók mellett cikkünkből az is kiderül, mi ezzel a távlati célja a készüléket adományozó alapítványnak.

Újabb életmentő defibrillátor Solymáron

A Pilisi-Medence Egészségügyi Alapít-
vány (PIMEA) félautomata defibrillátort 
adományozott a Ford Solymár-Szalay 
Kft.-nek. A készülék elhelyezésén túl a 
dolgozók rövidesen elsajátítják az alapvető 
újraélesztési ismereteket és a defibrillátor 
használatát. Az átadáson a céget Szalayné 
Osztheimer Rita képviselte, míg az alapít-
vány részéről dr. Für Zoltán, a kuratórium 
elnöke és dr. Mártai István, a kuratórium 
titkára vett részt.

A defibrillátor kihelyezésére pályáz-
ni lehetett. Az alapítvány által létrehozott 
program célja, hogy a térség minél több, 
nagyobb létszámú vagy nagy forgalmú in-
tézménye, munkahelye rendelkezzen félau-
tomata defibrillátor készülékkel. Céljuk az 
is, hogy a nyertes pályázó cégek minél több 
alkalmazottja ismerje meg és készségszin-
ten sajátítsa el az újraélesztéshez szükséges 
teendőket, valamint a készülék kezelését.

Szalayné Osztheimer Rita lapunknak 
elmondta, hogy a cégnél dolgozó 140 

alkalmazott mindegyike részt vesz az 
alapítvány által szervezett tanfolyamon. 
Kiemelten fontosnak tartja ugyanis tár-
sadalmi szerepvállalásukat az elsősegély-
nyújtással kapcsolatos ismeretterjesztés 
terén, és úgy véli, hogy a munkatársak a 
megszerzett tudás birtokában nemcsak 
a munkahelyükön, hanem a mindennapi 
életben is nagyobb biztonsággal segíthet-
nek majd. 

Hazánkban a hirtelen szívhalál esetén 
történő, minél gyorsabb és szakszerűbb 
ellátás fontos népegészségügyi kérdés – 
tudtuk meg dr. Mártai Istvántól. Tények 
igazolják, hogy keringésmegállás esetén 
a laikusok által a helyszínen megkezdett 
szakszerű ellátás jelentősen meghatározza 
a beteg életesélyét. A sikeres újraélesztés 
valószínűségét növeli a gyors felismerés, 
a mihamarabb megkezdett beavatkozás 
és a minél korábban rendelkezésre álló 
defibrillátor készülék. Segítségével a ke-
ringésmegállást leggyakrabban kiváltó 

A Pilisi-medence Egészségügyi Alapítvány 1991-ben kezdte meg működését. 
Céljuk a mentés és az alapellátás támogatása, a betegségmegelőzés terén végzett 
tevékenységek támogatása. Fontosnak tartják a mentés és a sürgősségi ellátás mel-
lett a társadalmi elsősegélynyújtás fejlesztését, és minden olyan kezdeményezést, 
melynek eredményeképpen javulhat a lakosság egészségi állapota, biztonsága. Az 
alapítvány tevékenységéről a honlapjukon olvashatnak bővebben:
www.vorosvariszakrendelo.hu/pimea-alapitvany 

Két elsős osztály 
indul a Hunyadiban
A Solymári Hunyadi Mátyás Német Nem-
zetiségi Általános Iskola, Alapfokú Mű-
vészeti Iskolában szeptemberben két első 
osztály indul, összesen ötven diákkal. A be-
iratkozott tanulók nagyrészt solymáriak. Az 
osztályok bővített német nemzetiségi prog-
rammal, illetve alaptanterv szerint haladó, 
angol nyelvet oktató programmal tanulnak 
majd.

Dali Emese intézményvezető

Tanévkezdés a Fészekben
A solymári Fészek Waldorf  Iskolába idén is volt túljelentkezés, de a korábbi évekhez 
képest kisebb mértékű. A tavasszal lezajlott játékos ismerkedés során az osztályta-
nítónak volt alkalma minden jelentkező családdal, kisgyermekkel megismerkednie, 
és az így szerzett benyomásai alapján körültekintően összeállítania a szeptember-
ben induló első osztály 26 fős közösségét. A jövő évi elsősök közel felének jár már 
testvére iskolánkba, nagy részük solymári vagy valamelyik környékbeli településen 
lakik. Az új első osztályosok is a Waldorf-kerettanterv szerint tanulnak majd a 12+1 
évfolyamos egységes iskolában, mely egyben alapfokú művészetoktatási intézmény 
is. A gimnázium első évfolyamán, a 9. osztályban 32-en kezdik meg a tanulást ősz-
szel, köztük kilenc – más általános iskolából érkező – új diák lesz.

Szegedi Eszter intézményvezető

ritmuszavar jó eséllyel megszüntethető, 
ezáltal a beteg esélyt nyer arra, hogy bein-
dulhasson a szívműködése.

A félautomata defibrillátor lényege, 
hogy a készülék kezelése egyszerű, maga 
értékeli a beteg szívritmusát, használata 
nem igényel EKG-ismereteket. Hangutasí-
tásokkal vezeti a segélynyújtót, ezért nagy 
biztonsággal használható laikusok által 
is. A készülék mellett szükséges az újra-
élesztés kivitelezésének ismerete, mert ha 
nincs defibrillálandó ritmuszavar, illetve a 
defibrillációt követően nem észlel a segít-
ségnyújtó életjelenséget, el kell kezdeni az 
újraélesztést. 

2015 óta három solymári cég, szerve-
zet pályázott eredményesen félautomata 
defibrillátorra: a Solymári Polgárőrség és 
Tűzoltó Egyesület, a Földesi Kft. és most 
a Solymár-Szalay Kft. 

Dr. Für Zoltán, Szalayné Osztheimer Rita és dr. Mártai István 
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Újraélesztés-tanfolyam mindenkinek

A Legelsősegély Alapítvány újraélesztés-tanfolyamot tartott május közepén 
a solymári Fészek Waldorf  Iskola közel 90 tanulójának. Az Őrangyalképző 
program keretében a 9–11. évfolyamos fiatalok elméletben és gyakorlatban is 
megismerkedhettek a segítségnyújtás alapjaival.

A foglalkozásokon két oktató dolgozott egy-egy csoporttal. A fiatalok azt 
is elsajátíthatták, hogy mit kell tenniük, ha egy segítségre szoruló életben van, 
hogyan kell segítséget hívni, milyen adatokat kell elmondani a mentősöknek, 
és azt is, hogy mi a feladat, ha a hármas érzékelés útján kiderült, hogy a bajba-
jutott szíve megállt, nem lélegzik. Ambu babákon gyakorolva tanulták meg az 
újraélesztés szükséges lépéseit. A tanfolyam végén minden diák tanúsítványt 
kapott a részvételről és ezzel belépett az őrangyalok csapatába.

A szívmegállástól számítva 4 percünk van a segítségnyújtás megkezdésére, 
ha az a célunk, hogy a segítségre szoruló a továbbiakban is teljes értékű életet 
élhessen. A mentőorvos is csak akkor tud érdemben segíteni, ha valaki meg-
kezdte négy percen belül az újraélesztést – mondta el lapunknak Andó Ilona, 
az alapítvány kuratóriumának elnöke, aki egyike volt a tanfolyamot vezető 
oktatóknak. Arról is beszélt, hogy a felnőttek körében gyerekcipőben jár az 
újraélesztési ismeretek átadása, a jogosítvány megszerzéséhez szükséges első-
segélyvizsgán kívül kevés lehetőség van az ilyen tudás megszerzésére. 

A magyar népességnek mindössze 4%-a képes a segítségnyújtásra, míg 
például a skandináv országokban ez a szám 95%. Az alapítvány egyik fő cél-
kitűzése, hogy ezen változtasson azáltal, hogy gyermekkorban megkezdik az 
ismeretterjesztést. Akár már egy nagycsoportos óvodás is képes segítségnyúj-
tásra akkor, ha tudja, hogy veszélyhelyzetben hogyan kell értesíteni a kör-
nyezetét, felhívni a mentőket. Az iskolai alsó tagozat 4. osztályától kezdve 
pedig már az újraélesztésre is képesek a gyerekek – tudtuk meg Andó Iloná-
tól. Aki szeretne tájékozódni az alapítvány munkájáról a honlapjukon (www. 
legelsosegely.hu) talál bővebb információt.

Berényiné Parti Krisztina, a Fészek Waldorf  Iskola munkatársa elmondta, 
intézményükben nagy gondot fordítanak arra, hogy a megszerzett tudás a 
gyakorlatban is használható legyen, kapcsolódjon a mindennapi élethez. Az 
ilyen gyakorlati foglalkozások, mint az újraélesztés-tanfolyam, adnak értelmet 
annak, amit biológiaórán megtanulnak a gyerekek. A tizedikes tananyag az 
emberi szervezet működése, ehhez jól kapcsolhatók az elsősegélynyújtással 
kapcsolatos gyakorlati ismeretek. A tanfolyamon részt vevő diákok biztatást 
kapnak arra, hogy merjenek segítséget nyújtani.

Bai Veronika

Eladó önkormányzati 
telkek

Solymár Nagyközség Önkormányzata nyil-
vános árverési eljárást hirdet három, Nádas 

utcai ingatlan legmagasabb áron történő 
értékesítésére:

Az árverés időpontja: 2022. július 13.
Érdeklődni: +36 26/560-617

A pályázat részletei: www.solymar.hu

Solymár, belterület 1211/3 helyrajzi 
szám alatti, 700 m2 területű, kivett beépí-
tetlen megnevezésű (Lke-O-2 övezet) 

Solymár, belterület 1214 helyrajzi szám 
alatti, 700 m2 területű, kivett beépítetlen 
megnevezésű (Lke-O-2 övezet)

Solymár, belterület 1235/6 helyrajzi 
szám alatti, 808 m2 területű, kivett beépí-
tetlen megnevezésű (Lke-O-2 övezet)

Felhívás
Tisztelt Solymárt szerető, tisztelő lakosok!
Őrizzük együtt a solymári sváb népviseletet! 

Kérünk minden vallásos, solymári sváb 
hagyományt szerető helyi lakost, hogy
helyi sváb viseletben vegyen részt 

2022. június 19-én, Úrnapján 
a díszes körmeneten.

Részvételével nemcsak emelné a kiemelt 
egyházi rendezvény fényét, hanem jelentő-

sen hozzájárulna az országban páratlan 
solymári sváb népviselet megőrzéséhez, 

valamint részese lenne egy új hagyomány 
megteremtésének is.

Részvételi szándékát kérjük, jelezze a kö-
vetkező telefonszámon: 30/842-0323

Heimatverein – Solymár Egyesület 
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Solymár Nagyközség Önkormányzata 
Képviselő-testületének határozatai
40/2022. (IV. 27.)
Solymár Nagyközség Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
Ezüstkor Szociális Gondozó Központ Idős 
Klubjában alkalmazható intézményi térítési 
díjat egységesen 0 forintban állapítja meg az 
Ezüstkor Szociális Gondozó Központ Idős 
Klub tagjainak részére. A további térítési dí-
jakat a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti 
szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 
147. §-a alapján változatlanul hatályban tartja.

41/2022. (IV. 27.)
Solymár Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a személyes gondosko-
dást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, azok 
igénybevételéről és az ellátások intézmé-
nyi térítési díjainak megállapításáról szóló 
16/2013. (VI. 27.) önkormányzati rendeletét 
felülvizsgálta és a rendeletben szereplő díja-
kat a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti 
szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 
147. §-a alapján legkorábban a veszélyhely-
zet lejártát követően, 2022. június 1. napjától 
845 forintra megemeli.

42/2022. (IV. 27.)
Solymár Nagyközségi Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 2022. évre vonatkozó 
közbeszerzési tervet az alábbiak szerint elfo-
gadja:
Közbeszerzés tárgya: Új intézmény létreho-
zása, főzőkonyha megépítése Ebr42:493 611
Típus: Kbt. III. rész, 112. §-a szerinti nyílt 
eljárás
Időzítés év, hó: 2022. I. negyedév
CPV: 45215220-5

Közbeszerzés tárgya: Solymár, Koppány 
utca útépítése (építési beruházás)
Típus: Kbt. III. rész, 112. §-a szerinti nyílt 
eljárás
Időzítés év, hó: 2022. II. félév
CPV: 45233120-6

43/2022. (IV. 27.)
Solymár Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2022-
ben Hartmann Hildát (született Hellebrandt 
Hilda) Solymárért kitüntetésben részesíti.

44/2022. (IV. 27.)
Solymár Nagyközség Önkormányzatának 

Képviselő-testülete nem támogatja 
dr. SZ. D. É. vételi kérelmét. Tekintettel a 
64/2011. (IV. 5.) számú képviselő-testületi 
határozatban foglaltakra, a községi csapa-
dékvíz-elvezetésére vonatkozó terv elkészül-
téig, illetve az érintett terület csapadékvíz-
elvezetésére vonatkozó műszaki megoldás 
önkormányzati és szakhatósági jóváhagyá-
sáig az önkormányzati tulajdonú, 1096 hrsz. 
alatt felvett vízfolyás területét nem értékesíti. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, 
hogy a csapadékvíz-elvezetésre vonatkozó 
terv elkészítésére kérjen be árajánlatokat.

45/2022. (IV. 27.)
Solymár Nagyközség Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete támogatja G. L. 
és L. ZS. vételi kérelmét. A képviselő-tes-
tület a hatályos szabályozási terv, vala-
mint a Pest Megyei Kormányhivatal által 
2021. május 12-én jogerőre emelkedett és 
805117-3/2021. számon kiadott telekalakí-
tási engedélye szerinti telekalakítás érdeké-
ben, az önkormányzat tulajdonában lévő, 
Solymár, 3230/11 hrsz. alatt lévő, kivett 
közterület megnevezésű, 156 m2 nagysá-
gú, valamint a Solymár, 3230/41 hrsz. alatt 
lévő, kivett közterület megnevezésű, 47 m2 
nagyságú ingatlanok közterületi besorolását 
kivett, beépítetlen területre, és forgalom-
képtelen vagyon jellegét forgalomképesre 
módosítja. Ezt követően az ingatlanokat 
kérelmező részére az előszerződésben rög-
zített 12 000 Ft/m2 + áfa (2 436 000 Ft) 
áron értékesíti úgy, hogy G. L. és L. ZS. kö-
telezettséget vállalnak arra, hogy a kialakuló 
855/1 hrsz.-ú ingatlanon mint szolgáló tel-
ken Solymár Nagyközség Önkormányzata 
részére a 854 hrsz.-ú ingatlan (uralkodó 
telek) megközelíthetősége és a védművek 
karbantartása, tisztítása érdekében az ehhez 
szükséges mértékben bejárási szolgalmi 
jogot biztosítanak a 855/1 hrsz.-ú ingat-
lan Panoráma utca felőli vége (a jelenleg 
megvásárlásra kerülő terület) felől. Solymár 
Nagyközség Önkormányzata a szolgalmi 
jog ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez 
szükséges változási vázrajzot és a szolgal-
mi jogot alapító szerződést saját költségén 
elkészítteti. A felek a vázrajz és a szolgalmi 
jogot alapító szerződés aláírására a jogerős 
vázrajz záradékolásától számított legkésőbb 

30 napon belül kötelezettséget vállalnak. A 
képviselő-testület felhatalmazza a polgár-
mestert az adásvételi szerződés aláírására.

46/2022. (IV. 27.)
Solymár Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete nem támogatja K. B. I. 
ingatlanvételi kérelmét. 

47/2022. (IV. 27.)
Solymár Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete támogatja N. ZS. J. te-
rületrendezési kérelmét. A képviselő-testület 
a hatályos szabályozási terv, valamint a Pest 
Megyei Kormányhivatal által 607631/21 
és E-6/22. számon 2022. február 11-én 
záradékolt, továbbá a Geo-micro Bt. által 
199/2021. munkaszám alatt elkészített válto-
zási vázrajz szerinti telekalakítás érdekében a 
1854 hrsz. alatti, kivett közterület megneve-
zésű, 31 m2 nagyságú területének, valamint 
a 1924 hrsz. alatti, kivett közterület megne-
vezésű, 31 m2 nagyságú területének közterü-
let jellegét megszünteti és kivett beépítetlen 
területté, valamint forgalomképes vagyonná 
nyilvánítja. A képviselő-testület felhatalmaz-
za a polgármestert, hogy a jogerős telekala-
kítási határozat és vázrajz kiadását követően 
az adásvételi szerződést aláírja.

48/2022. (IV. 27.)
Solymár Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fő-
zőkonyha épület kivitelezése tárgyú, a köz-
beszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tör-
vény (Kbt.) III. rész 112. §-a szerint indított 
nyílt eljárásban az alábbi ajánlattevők ajánla-
tát érvényesnek minősíti:
Ajánlattevő neve: KRIGESI-BAU Korlátolt 
Felelősségű Társaság 
Székhelye: 1031 Budapest, Dósa utca 3. 
földszint 2.
1. Nettó ajánlati ár (Ft): 178 411 073
2. Többlet jótállás időtartama (Az előírt kö-
telező 36 hónapot meghaladó többlet meg-
ajánlást kérjük megadni hónap mértékegy-
ségben; min. 0, max. 36 hónap): 36
3. Műszaki segítségnyújtás – rendelkezésre 
állási idő a vállalt jótállási idő alatt, a hiba 
bejelentésétől számítva (órában; a 48 órát 
meghaladó ajánlat érvénytelen, a 16 óra max. 
pontot kap): 16



A rendeletek 
és a határozatok mellékletei 

megtalálhatóak 
Solymár hivatalos honlapján:

solymar.hu/hatarozatok-rendeletek

4. A munkaterületen a vállalkozó, illetve köz-
reműködői által termelt hulladék szelektív 
gyűjtésének biztosítása (környezetvédelmi 
vállalás) (igen/nem): igen
Indoklás: Az ajánlat hiányosságot, ellent-
mondást, számítási hibát a hiánypótlás ered-
ményeként nem tartalmaz, ajánlattevő nem 
tartozik a kizáró okok hatálya alá, alkalmas-
ságát megfelelő módon igazolta, s az ajánlat 
megfelel az ajánlattételi felhívás, dokumentá-
ció és a közbeszerzési jogszabályok előírása-
inak.

Ajánlattevő neve: DENCO Klímatechnikai 
Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Fele-
lősségű Társaság 
Székhelye: 2100 Gödöllő, Faiskola tér 13.
1. Nettó ajánlati ár (Ft): 180 412 212
2. Többlet jótállás időtartama (Az előírt kö-
telező 36 hónapot meghaladó többlet meg-
ajánlást kérjük megadni hónap mértékegy-
ségben; min. 0, max. 36 hónap): 36
3. Műszaki segítségnyújtás – rendelkezésre 
állási idő a vállalt jótállási idő alatt, a hiba 
bejelentésétől számítva (órában; a 48 órát 
meghaladó ajánlat érvénytelen, a 16 óra max. 
pontot kap): 16
4. A munkaterületen a vállalkozó, illetve köz-
reműködői által termelt hulladék szelektív 
gyűjtésének biztosítása (környezetvédelmi 
vállalás) (igen/nem): igen
Indoklás: Az ajánlat hiányosságot, ellent-
mondást, számítási hibát a hiánypótlás és a 
számítási hiba javításának eredményeként 
nem tartalmaz, ajánlattevő nem tartozik a 
kizáró okok hatálya alá, alkalmasságát meg-
felelő módon igazolta, s az ajánlat megfelel 
az ajánlattételi felhívás, dokumentáció és a 
közbeszerzési jogszabályok előírásainak.

Ajánlattevő neve: Lőrinci Építő és Fővállal-
kozó Kft.
Székhelye: 1183 Budapest, Nefelejcs utca 
152638/1 hrsz.
1. Nettó ajánlati ár (Ft): 266 138 105
2. Többlet jótállás időtartama (Az előírt kö-
telező 36 hónapot meghaladó többlet meg-
ajánlást kérjük megadni hónap mértékegy-
ségben; min. 0, max. 36 hónap): 36
3. Műszaki segítségnyújtás – rendelkezésre 
állási idő a vállalt jótállási idő alatt, a hiba 
bejelentésétől számítva (órában; a 48 órát 
meghaladó ajánlat érvénytelen, a 16 óra max. 
pontot kap): 16
4. A munkaterületen a vállalkozó, illetve köz-
reműködői által termelt hulladék szelektív 
gyűjtésének biztosítása (környezetvédelmi 
vállalás) (igen/nem): igen

Indoklás: Az ajánlat hiányosságot, ellent-
mondást, számítási hibát nem tartalmaz, 
ajánlattevő nem tartozik a kizáró okok ha-
tálya alá, alkalmasságát megfelelő módon 
igazolta, s az ajánlat megfelel az ajánlattételi 
felhívás, dokumentáció és a közbeszerzési 
jogszabályok előírásainak.

49/2022. (IV. 27.)
Solymár Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Főző-
konyha épület kivitelezése tárgyú, a közbe-
szerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 
(Kbt.) III. rész 112. §-a szerint indított nyílt 
eljárást a Kbt. 75. §. (2) bekezdés b) pontja 
alapján eredménytelennek nyilvánítja, mert 
a – 75. § (4) bekezdésben foglaltak szerint 
igazolható – rendelkezésére álló anyagi fede-
zet összege nem elegendő a szerződés meg-
kötéséhez. Valamennyi ajánlat meghaladja a 
rendelkezésre álló anyagi fedezet mértékét.
BEÉRKEZETT AJÁNLATOK:
Ajánlattevő neve: KRIGESI-BAU Korlátolt 
Felelősségű Társaság 
Székhelye: 1031 Budapest, Dósa utca 3. 
földszint 2.
Nettó ajánlati ár (Ft): 178 411 073

Ajánlattevő neve: DENCO Klimatechnikai 
Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Fele-
lősségű Társaság 
Székhelye: 2100 Gödöllő, Faiskola tér 13.
Nettó ajánlati ár (Ft): 180 412 212

Ajánlattevő neve: Lőrinci Építő és Fővállal-
kozó Kft.
Székhelye: 1183 Budapest, Nefelejcs utca 
152638/1 hrsz.
Nettó ajánlati ár (Ft): 266 138 105

Ajánlatkérő által az EKR-ben rögzített és a 
bontási jegyzőkönyvben ismertetett anyagi 
fedezet mértéke: nettó 80 927 710 Ft, mely 
a PM/19768-1/2020. számú támogatói ok-
irat + saját forrás alapján áll rendelkezésre. 
Felhatalmazza a polgármestert az Írásbeli 
összegezés kiküldésére (eredmény kihirde-
tésre).

50/2022. (IV. 27.)
Solymár Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a la-
kossági komposztálási programban a kom-
posztládákat bruttó 10 000 Ft kedvezményes 
áron biztosítja. Az esetlegesen szükséges 
pótkeretet a tartalékkeret terhére biztosítja.

51/2022. (IV. 27.)
Solymár Nagyközség Önkormányzatának 

Képviselő-testülete „Solymár esőzések 
okozta, vis maior jellegű károsodások hely-
reállítása az Orgona utca, Munkás utca és 
Mátyás király utcai csomópont alatt húzódó 
Káposztás-patak nevezetlen mellékágán (26 
hrsz.-ú vízfolyás)”-ra az EBr42 495 387 azo-
nosítószámon elnyert vis maior támogatási 
összegről lemond, további többletfedezet 
hiányában.

52/2022. (IV. 27.)
Solymár Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete „Solymár ár-, belvízvé-
delmi vízilétesítményeiben történt vis maior 
jellegű károk helyreállítása a Párkány utcában 
145 fm hosszú szakaszon”-ra EBr42 495 
419 azonosítószámon elnyert támogatási 
összegről lemond, további többletfedezet 
hiányában.

53/2022. (IV. 27.)
Solymár Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 2021. évi gyermekjóléti 
és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 
szóló átfogó értékelését elfogadja.

54/2022. (IV. 27.)
Solymár Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az önkormányzati tulaj-
donú ingatlanokat bruttó 50 000 forint/m2 
kikiáltási áron, azaz
(i) az 1211/3 hrsz. alatti, 700 m2 területű, 
kivett beépítetlen terület megnevezésű in-
gatlant nettó 27 559 055 Ft + áfa (bruttó 
35 000 000 Ft),
(ii) az 1214 hrsz. alatt felvett, 700 m2 terü-
letű, kivett beépítetlen terület megnevezésű 
ingatlant nettó 27 559 055 Ft + áfa (bruttó 
35 000 000 Ft),
(iii) az 1235/6 hrsz. alatt felvett, 808 m2 terü-
letű, kivett beépítetlen terület megnevezésű 
ingatlant nettó 31 811 024 Ft + áfa (bruttó 
40 400 000 Ft) kikiáltási áron értékesítésre 
felajánlja. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgár-
mestert, hogy az ingatlanok értékesítésére 
vonatkozó pályázatot a vagyonrendeletben 
foglaltaknak megfelelően írja ki, valamint az 
adásvételi szerződéseket a győztes pályázó-
val írja alá. 
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MAGYARUL ÉRZEK, 
NÉMETÜL DOLGOZOM

Hartmann Hellebrandt Hilda idén, 2022. május 29-én, a hősök napján vehette át a Solymárért 
kitüntetést. Ennek apropóján beszélgettünk vele megoldandó feladatokról, 

Waldorf  pedagógiáról, a solymári sváb nyelv jövőjéről.

Ha valaki olvassa az életrajzát, láthatja, hog y 
mennyi mindennel foglalkozott. Rengeteg ötlete 
van, amiket meg is valósít. Honnan veszi az 
energiát?

Ez adottság. Kolerikus típus vagyok. Ha 
problémát vagy tennivalót látok, szívesen 
felvállalom. Ennek a képességemnek nagy 
hasznát veszem, mert bármerre visz a sor-
som, mindig vannak megoldandó felada-
tok.

Meséljen, hog yan kezdte a pályafutását?

1979-ben kezdtem tanítani a Pasaréti úti 
általános iskolában. Az még nagyon szo-
cialista időszak volt, a tantermek rettene-
tesen néztek ki. Néhány szülővel színesre 
festettük a falakat, és gyerekcentrikusan 
rendeztük be a tantermet. Volt egy idő-
sebb kolléganőnk, dr. Mezei Ottóné 

Klári néni. Ő a két világháború között a 
Svábhegyen működött Waldorf  iskolá-
ban tanult. Meggyőzte a szülőket, hogy 
vegyenek furulyát a gyerekeknek, az 
osztályokat elvitte kirándulni az erdőbe, 
magyar népmeséket és görög-római mi-
tológiát mesélt nekik. Mi, fiatal pedagó-
gusok a bűvkörébe kerültünk, és elkezd-
tük utánozni. Kiderült, hogy ez a Waldorf 
pedagógia módszere. Nagy köszönettel 
tartozunk neki.

Pasarétről merrefelé vitte az élet?

Messzire. Ösztöndíjat kaptam Stuttgart-
ban, és két évig Waldorf  pedagógiát ta-
nultam. A hospitálás után a frankfurti 
Waldorf  iskola felajánlott egy állást, az ál-
láshoz jött egy férj is, így tizenöt évig ott 
éltem és tanítottam. 

Aztán hazajött. Miért?

Még Németországban keresett meg 
Makovecz Imre, hogy Waldorf  iskolát 
akarnak építeni Solymáron. Arra szá-
mított, hogy német kapcsolataim révén 
anyagi támogatást fogok szerezni ehhez a 
projekthez. Fel is kért projektvezetőnek. 
Bár semmi építkezési gyakorlatom nem 
volt, sikerült előteremteni felajánlásokból 
több tíz millió forintot. Voltam például a 
magyarországi Siemens vezérigazgatójá-
nál, aki azt mondta: ne engedjétek be hoz-
zám Hildát, mert lyukat beszél a hasamba. 
Mégiscsak bejutottam, és némi győzködés 
után ezzel fordult a titkárnőjéhez: adjátok 
oda Hildának, amit kér. Az iskolát végül 
tíz hónap alatt felhúztuk. Életem egyik 
gyönyörű pillanata volt, amikor 180 diák 
élőláncot alkotva kapcsolta össze és avatta 
fel a József  utcai régi épületet a Madách 
utcai újjal. 

Azt is meg kellett tanulnom, hogy 
amikor ilyen nagy erőbedobással állok 
neki valaminek, annak ára van. Beteg 
lettem.  Amikor egy év múltán felgyó-
gyultam, úgy gondoltam, túl az ötvenen, 
hogy valami nyugalmasabb feladatot kell 
keresnem. Így kerültem a Barabás Villá-
ba, hogy életet vigyek ebbe a kis budai 
kultúrközpontba. Öt évig voltam a ve-
zetője. A rendszeres beszélgetős esteken 
kívül létrejött a borklub, a horgolóklub, 
az olvasóklub, a kirándulóklub és néhány 
hasonló közösség. 

Milyen út vezetett a Barabás Villából a Sváb-
házba?

2014-ben a solymári önkormányzat 
műemlékvédelmi céllal megvásárolta a 
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Posovszky-házat. Nem volt konkrét terv, 
hogy mi legyen a funkciója: tájház vagy kö-
zösségi tér? Készítettem egy tanulmányt. 
Azt gondoltam, hogy ha elfogadják, teljes 
szívvel elvállalom a megvalósítást. Elfo-
gadták a koncepciómat, miszerint legye-
nek a régi életet bemutató helyiségek – ez 
most a hagyományos bútorokkal berende-
zett első szoba és a konyha –, a ház többi 
része pedig legyen élő közösségi tér. 2016 
óta – a Covid miatti szünetet leszámítva – 
folyamatosan működünk. 

Színdarabokat is írt. Honnan jött az ötlet?

Ezt a Waldorf  pedagógiának köszönhe-
tem: a Waldorf  tanárok minden évben 
eljátsszák a diákoknak Krisztus születé-
sének történetét az iskolában. Amikor 
Stuttgartban tanultam, a csoporttársaim 
azt mondták, nem fogom érteni a dara-
bot, mert nagyon régi nyelven adják elő. 
Kiderült, hogy ellenkezőleg: én voltam 
az egyetlen, aki értette, mert abban a 
közép- bajor dialektusban íródott, amit mi 
Solymáron beszélünk. Ezt a darabot hoz-
tam el Solymárra, hogy hatvan év után 
ismét legyen templomi sváb pásztorjá-
ték. 2010-ben elkezdtem erről beszélni 
a Heimatverein gyűlésein. Az ötlet nagy 
tetszést aratott. A pásztorjáték eredeti 
szövegét átírtam, lerövidítettem, hogy 
könnyebben megtanulható legyen, és a 
gyönyörű, solymári karácsonyi dalokat is 
beleszőttem. Megtanultuk és 2011-ben 
elő is adtuk a templomban. Óriási siker 
volt, ennek következtében alakult meg a 
Kompanei, ez a solymári, sváb nyelvű, 
amatőr színtársulat. Folytatni szerettük 
volna az előadásokat, de ezúttal valami vi-
dámmal. Vannak anekdoták, mint a Kuku 
és Kaaz, egy vicces solymári parasztem-
ber esete a kecskéjével. Ebből írtam egy 
színpadi darabot. Babicsek Mártának is 
volt egy története, így született meg a 
kétrészes Lustspiel. Az egyik társunk, 
Milbich Tomi festette a díszleteket, dr. 
Friedrich Kati gondoskodott a jelmezek-
ről. A színjátszó közösségben váratlan 
rejtett tehetségek bukkantak elő. A kö-
vetkező darab volt a Fleickl, ezt Német-
országban is előadtuk. Negyven ember, 
négy generáció volt a színpadon. Sorban 
jött a többi darab: Hutoto, Rosmarin, 
Rézi. 2018-ig minden évben előadtunk 
egy újat. 

Melyikre a legbüszkébb?

Szerintem a legérettebb darab a Rosmarin 
volt, amit 2018-ban a kitelepítés 70. évfor-
dulójára írtam. Annál a jelenetnél, amikor 
30-40 ember ül marhavagonba zsúfolva, és 
imádkozva-énekelve búcsúznak a hazájuk-
tól, mialatt a gőzös elindul, a főpróbán is, 
az előadásokon is nem maradt szem szá-
razon. A legnehezebb pedig talán a Rézi 
volt, amit a Svábházból kilencévesen ki-
telepített Posovszky Teréz naplójából ír-
tam. A színpadon javarészt gyerekek mo-
zogtak, őket másként kellett motiválni és 
mozgatni, mint a felnőtteket. A Rézi után 
úgy éreztem, elfogyott a lendületünk. Be-
vallom őszintén, ennyi év elteltével nem is 
értem, hogyan tudtam a munkám mellett 
az írást, a betanítást és a szervezést bonyo-
lítani. 

Ott voltam a Solymári történetek könyvének 
bemutatóján. Honnét vannak a történetek?

Az évek során rengeteg történetet hal-
lottam vagy éltem át, ezeket vázlatosan 
lejegyeztem. A járvány alatt volt időm 
kidolgozni az anekdotákat és könyvvé 
szerkeszteni. Úgy tűnik, nagy az érdeklő-
dés, helyi emberek és kívülállók körében 
egyaránt, a megjelent példányok nagy ré-
sze már elfogyott. A könyv hatására töb-
ben megkerestek személyes történetükkel, 
és biztattak, hogy ezeket is írjam meg. A 
Svábház működtetése most nem hagy 
ilyesmire időt, de ha egyszer csönd lesz 
körülöttem, talán lesz folytatás.

A színdarabokat is szeretné meg jelentetni eg y-
szer nyomtatásban? Esetleg németül?

Nincs tervbe véve. Ezek tájnyelven íród-
tak, és csak élőbeszédben hatnak. Valaki 
javasolta, hogy fordítsuk le németre, de 
akkor elvész a bája. Elég jól beszélem a 
német nyelvet, össze tudom hasonlítani a 
svábbal: németül nem jön ki a poén, nincs 
benne ugyanaz a lendület. Mi magyaror-
szági németek vagyunk, a gondolkodá-
sunkba, az érzelmi kultúránkba a magyar 
néplélek is beleivódott. 

Ön otthon van mind a mag yar, mind a sváb és 
a német kultúrában. Hog yan férnek meg ezek 
eg ymás mellett?

Ha nagyon röviden akarnám megválaszolni 
a kérdést, akkor azt mondanám, hogy érez-
ni magyarul tudok, struktúrát pedig a né-

met ad. Németországban azt tapasztaltam, 
hogy rideg a környezet. És nem a hőmér-
séklet miatt, hanem mert nincs ölelés, nem 
jellemző köszöntéskor a puszi – ez kifejező.

Solymáron nőtt fel, itt is született, ug ye?

Igen, ugyanazon a telken él a családom már 
117 éve. A nagyszüleim 1905-ben házasod-
tak, a nagymamám volt a hetedik solymári 
rózsalány, aki Hellebrandt Mihályhoz ment 
hozzá. Az alapítványi hozományként ka-
pott pénzből vásárolták meg a Petőfi utca 
és az Ady Endre utca sarkán álló telket, 
amire egy kis házat tudtak építeni. Gye-
rekkoromban a nagypapám vigyázott rám, 
mert az apukám kőművesként, az anyukám 
pedig a földeken dolgozott. A nagypapa 
svábul beszélt hozzám, ezért először svá-
bul tanultam meg, majd csak az óvodában 
magyarul. Otthon mindenki svábul beszélt, 
az anyukám az utolsó pillanatig. Mindig ne-
vetett rajtam, hogy amikor elfelejtettem a 
sváb kifejezéseket, némettel pótoltam. Ez 
az írásbeliség nélküli beszélt nyelv hátrá-
nya: ha nem használod, elfelejted.

Mi lesz a beszélt nyelvvel, ha nem hallják eleget 
és elfelejtik?

Eltűnik. Ez a legnagyobb tragédiája nem-
csak a Buda környéki svábságnak, hanem 
a baranyai sváboknak is. A mi generációnk 
még érti és beszéli a nyelvet, a gyerekeink 
még értik, de már nem beszélik, és ebből ki-
számítható a jövő. Köszönhetjük jórészt a 
kitelepítésnek: Solymár lakosságának a felét 
elvitték, az itt maradottak pedig igyekeztek 
gyorsan asszimilálódni. A német nyelv ok-
tatását is sokáig ellehetetlenítették. Nekem 
szerencsém volt, a gimnáziumban német 
tagozatra jártam, és a nyarakat az unoka-
testvéreimnél tölthettem Németországban.

Várják még feladatok, megoldandó problémák?

Feladat mindig adódik. A magyarországi 
unokatestvéreim gyerekei most gimnazis-
ták, egyetemisták, őket segítem. Elintézem, 
ha valaki Németországban szeretne néhány 
hónapig iskolába járni. Felkészítem őket 
nyelvvizsgára vagy felvételire, és olyan is 
van, akinek a diplomamunkájában segítek. 
Azt hiszem, az unatkozástól nem kell fél-
nem. A kitüntetésnek örülök, és biztatásnak 
tekintem, hogy továbbra is tevékenykedjem 
Solymár és a sváb kultúra javára.

Mester-Kovács Erzsébet
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ÉLŐ MÚLT
A solymári helytörténeti gyűjtemény 1972-ben nyitotta 
meg a kapuit, így idén ünnepeljük alapításának 50 éves 
évfordulóját. A jubileumra megújuló tárlatokkal, színes 

programokkal készül a múzeum, és felújították az 
intézmény fogadótereit is. Mindezekről 

dr. Tóth Piroska, a gyűjtemény 
igazgatója mesélt.

A jubileumra való felkészülés már a tavalyi 
évben megkezdődött, amikor megújult a 
kapu, a kapu fölötti felirat, és új informá-
ciós táblát helyeztünk el a kapu mellett. 
Ezek a változások már mind arra irányul-
tak, hogy az évfordulót szép és megújult 
múzeumban ünnepelhessük. Az idén ehhez 
a törekvéshez kapcsolódva az első nagy, 
praktikus feladat az iroda felújítása volt. Az 
volt a célunk, hogy olyan munkaállomás 
és barátságos fogadótér jöjjön létre, ahol a 
jegypénztár mellett a kiadványainkat is be 
tudjuk mutatni. Szükség volt egy kis tárgya-
lóra is, ahol a vendégeket, megbeszélésre 
érkezőket le lehet ültetni. Ez a fogadótér el 
is készült, a falakat kifestették, valamint új, 
praktikus bútorokdarabok is helyet kaptak. 
Elkészült két új információs tábla a mos-
dó és az iroda ajtaja mellé, így a múzeum-
udvarba lépők már könnyen észrevehetik, 
hol tudnak információt kérni, belépőjegyet 
váltani. Ezzel véget ért a munkálatok első 
szakasza, és elkezdődik a feladatok szakmai 
része, amikor a kiállításokat is megújítjuk.

A tárlat megújítására azért is volt szük-
ség, mert 2019-ben a Mesterségek kiállítás 
idején megkaptuk ajándékba a Milbich csa-
lád leszármazottaitól Milbich János – akit 
leginkább Pidzsák néven ismertek faluszer-
te – borbélyműhelyének berendezését. Ez a 
pincében kapott helyett, ami nem volt meg-
felelő kiállítótér, hiszen ott nem lehetett tel-
jes egészében bemutatni. Ezért merült fel 
az ötlet, hogy alakítsuk át úgy a meglévő ki-
állításokat, hogy ez a műhely is kaphasson 
helyet a XX. század eleji Solymárt bemutató 

néprajzi szoba, a szatócsbolt 
és a patika mellett, különleges 
színt adva a gyűjteménynek. 
Kevés helytörténeti gyűjte-
mény dicsekedhet azzal, hogy 
az általános helytörténeti 
anyag mellett ilyen komplett 
műhelyeket, berendezéseket, 
boltokat tud a látogatóknak 
megmutatni. Az átalakítás 
másik oka pedig az volt, hogy 
úgy láttuk, szükség van arra, 
hogy a régészeti kiállítást von-
zóbbá tegyünk a közönség 
számára. Emellett szeretnénk 
az iskolákat is megkeresni, 
ehhez pedig szükséges, hogy 
olyan kiállításon tudjuk be-
mutatni a régészeti emlékeket, ami a diákok 
figyelmét is leköti és segíti a tanulást a tör-
ténelmi korokról.

Solymár olyan szerencsés, hogy törté-
nelmi korokról beszélhetünk, mert bronz-
kori, római kori és középkori anyagaink is 
vannak, ami nagy kincs. A pincében van 
a kőtárunk, ahol középkori és római kori 
kőanyagot mutatunk be, ezért úgy gondol-
tuk, hogy itt egyesítenénk a két régészeti 
anyagot. Ezek a munkálatok most zajlanak, 
a szakmai előkészítéssel együtt. Ennek ke-
retében felvettük a kapcsolatot a Magyar 
Nemzeti Múzeummal, ahonnan a képanya-
got fogjuk beszerezni, hiszen ők őriznek 
több olyan tárgyat is, ami Solymárról került 
oda. A nálunk lévő régészeti anyagot sze-
retnénk hivatalos tárgyfotókkal kiegészíteni 
és a nagyközönség számára bemutatni. A 

szentendrei Ferenczy Múzeummal is folya-
matban van egy kölcsönzési szerződés, mi-
vel az Auchan területén történt ásatásokból 
előkerült anyagokat ők őrzik, viszont csak 
raktárban tárolják ezeket. Most egy hosz-
szú távú kölcsönszerződés keretében olyan 
tárgyak kerülhetnek hozzánk, amelyek szí-
nesítik majd a régészeti kiállítást. Ezen kí-
vül mi magunk is őriztünk olyan tárgyakat, 
amelyek eddig raktárban voltak, de most a 
megújuló tárlathoz kapcsolódva kiállítjuk 
ezeket is.

Egy interaktív képernyőt is szeretnénk 
felszerelni, ami több szempontból fontos 
eleme egy kiállításnak. Egyrészt a mai igé-
nyek megkövetelik, hogy a látogató már ne 
csak szemlélője legyen a kiállításnak, hanem 
valamilyen szinten aktívan is részt vehessen 
a megtekintésében. Az interaktív képernyő 
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Új könyvek
a könyvtárban

Lee Child – Andrew 
Child: Inkább a halál
A Jack Reacher-sorozat 
legújabb darabja egy hibát-
lan bűnügyi akcióthriller, 
amelyet a Child-fivérek kö-
zösen írtak. Jack Reacherről, 
az igazságosztó országúti 
vándorról több sikeres 
filmadaptáció is készült.

Marilynne Robinson: 
Jack

A szerző ezúttal az ’50-es 
évek szegregált Amerikájá-

ban játszódó rendhagyó sze-
relmi történetet dolgoz fel a 

tőle megszokott érzékeny-
séggel és bölcsességgel. 

Fábián Janka: 
Árvízi napló

Az írónő ezúttal az 1838-
as pesti árvíz történetét 

meséli el lenyűgöző tárgyi 
tudással és szépirodalmi 

eszközökkel. 

Irene Solá: Énekelek, 
s táncot jár a hegy
A katalán írónő a székely 
balladák hangulatát idéző, 
lírai szépségű történeteket 
mesél a Pireneusok hegyei 
közé zárt közösségek éle-
téről, a velük élő múltról, a 
reményt tápláló álmaikról. 

Guillaume Musso: 
A brooklyni lány

Franciaország első számú 
bestsellerszerzője egy light 

krimit kínál az olvasók-
nak, a megszokott mussói 

csavarokkal és meseszövés-
sel: semmi sem az, aminek 
látszik, és mindenki titkol 

valamit.

Jamie King: Össze
esküvéselméletek
Az angol szabadúszó író 
könyve a lassan műfajjá 
terebélyesedő konteó 
elsőrangú alkotása, az össze-
esküvés-hívők és -tagadók 
számára egyaránt elgon-
dolkodtató és szórakoztató 
olvasmány. Számos rejtélyre 
próbál fényt deríteni a gízai 
nagy szfinxtől a Covid19-ig.

Apáczai Csere János Művelődési Ház
és Könyvtár

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

segíti azoknak a tárgyaknak a bemutatását, amelyekről csak fotóink vannak, ezek az érintő-
képernyőn végignézhetőek lesznek. Emellett vannak olyan apróbb tárgyaink, például kö-
zépkori ezüstpénzek, amelyek a látogatótól távol, a vitrinben vannak, így a finom részletek 
nem látszanak, de a képernyő segítségével mindkét oldaluk böngészhető lesz, így izgalmas 
kis részletek fedezhetőek fel.

Pályázatot nyertünk tárgyak restaurálására is. A két legfontosabb tárgy, amit restaurálni 
kellett, az említett borbélyműhely két széke volt. A pályázatok előírják, hogy okleveles res-
taurátorra van szükség, akinek a referenciáját a pályázat benyújtásakor mellékelni kell, mivel 
a tárgyak komoly eszmei értéket képviselnek. Állományvédelmi szempontból minden kis 
gyűjtemény egy nagyobb intézmény felügyelete alatt áll, a mi gyűjteményünk pedig a szent-
endrei Ferenczi Múzeumhoz tartozik. Lukács Katalin általános restaurátor, aki állomány-
védelmi felelőse a múzeumunknak, vállalta a tárgyaink – katonakép, patkók – restaurálását. 

Június 25-én, szombaton, az idei Múzeumok éjszakáján szeretnénk ezeket az új kiállí-
tásokat hivatalosan megnyitni, és élővé tenni a múzeumot a látogatók előtt, ahogy tavaly 
a solymári búcsúban is tettük. Ezen a napon kicsik és nagyok számára egyaránt érdekes 
programokkal készülünk. Délután középkori forgatag várja majd a vendégeket a múzeum 
udvarán, lesz fegyvermustra, játékok, viseletbemutató, középkori zene és tánc, címerfestés, 
és bábos mesekoncertet is hallhatnak majd a gyerekek (Mátyás király vargája), miközben 
a pincében Jávor Csaba tart előadást Tévhitek a középkorról címmel. 17 órakor kezdődik 
az 50 éves helytörténeti gyűjtemény megújult kiállításainak (Pidzsák borbélyműhely, illetve 
Ablakok a múltba – Solymár a bronz-, a római és a középkorban) ünnepélyes megnyitója. 
18 órától borbélybemutató, 19 órától koncert, 21 órától gyertyafényes tárlatvezetés várja a 
látogatókat.

Ritter György előadása 
Koppány Mártonról
2022. április 27-én hallgathatták meg az érdeklődők a Tör-
ténelmi tévhitek Solymárról előadás-sorozat keretében Rit-
ter György előadását a Svábházban, amelyben azt a tévhitet 
cáfolta, hogy Koppány Márton nem érdemel utcanevet. Az 
előadásról készült felvételt a PilisTV YouTube-csatornáján 
tekinthetik meg két részletben.

1. rész

2. rész
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Tavaszköszöntő 
a Svábházban
Április utolsó napján 17 órától tavaszköszöntő jótékonysági ren-
dezvényre várta a vendégeket a Svábház és a Csodatücsök Alapít-
vány. A hangulatosan feldíszített udvaron a Sütőklub tagjai szebbnél 
szebb kuglófokat, az alapítvány fröccsöt, csapolt sört és gulyást kí-
nált, mindeközben pedig élő sramlizene szólt. A rendezvény bevéte-
lével a Csodatücsök Alapítvány a solymári értelmi és mozgásszervi 
fogyatékossággal élőket támogatta.

18 órától Reményi Ágnes akvarelljeiből nyílt kiállítás, amelyek kü-
lönféle növényekről és virágokról készültek. A tárlatot Reményi Éva 
ékszertervező nyitotta meg. Reményi Ágnes 40 évig dolgozott a Pan-
nónia Filmstúdióban kifestőként. Hogy milyen út vezetett a festésen 
keresztül a virágokhoz, kiderül a PilisTV összeállításából, melyet a 
QR-kód beolvasásával tekinthetnek meg. 

Fotó: Bai Veronika

Méry Beáta 
festőművész kiállítása
Május első felében tekinthették meg az érdeklődők Méry Be-
áta Összeköttetés két magányos sziget között című kiállítását 
az Apáczai Csere János Művelődési Házban.

A felvidéki származású Méry Beáta az elmúlt három évben 
készült alkotásaival mutatkozott be a solymári közönség előtt. 
A művész közel két éve él és alkot Solymáron, a most be-
mutatott válogatás „összeköttetés” az Indonéziában egyéves 
ösztöndíjas időszaka alatt készült munkák és azok tanulságai, 
valamint az azóta készült alkotások, folyamatok, külső és bel-
ső hely(szín)változtatások, átalakulások, tájak képei között.

A PilisTV stábja ott járt a kiállítás megnyitóján és interjút 
készített az alkotóval. A beszélgetést megtekinthetik a televí-
zió YouTube-csatornáján.

Fotó: Palkovics Mária

Nemzetiségi események
Minden évben április utolsó hétköznapján 
tartják a német nemzetiségi viselet napját. 
Az idei TrachtTagot a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat Solymár Kulturausschuss 
Bizottságának kezdeményezésére, a Hu-
nyadi Mátyás Német Nemzetiségi Álta-
lános Iskola részvételével tartották meg 

településünkön. A németes osztályok di-
ákjai péntek délelőtt az aznapi öltözéküket 
nemzetiségi ruhadarabokkal viselve vonul-
tak ki a Templom térre, ahol Hőnig Éva 
és Kamuti Laura köszöntötte őket, majd 
Milbich Martin és Molnár Richárd közre-
működésével zenés menet indult a temp-

lom körül. 
Az ezt kö-

vető szom-
baton, április 
30-án délután 
ismét meg-
rendeztük a 
hagyományos 
má jus f aá l l í -
tást a Temp-
lom téren, 
nemze t i s ég i 
műsorral egy-

bekötve, melyen a Lustige 
Zwerge Német Nemzetiségi 
Óvoda nagycsoportosai léptek fel, illetve 
a Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi 
Általános Iskola tanulói mutattak be egy 
szép táncot. Idén bevezettünk egy új ha-
gyományt is, a templom körül egy rövid 
felvonulást. Amíg ez zajlott, a derék soly-
mári legények odakészítették a májusfát, és 
mire visszaértünk, kezdődhetett is a má-
jusfaállítás. 

Május 1-jén, vasárnap zenés ébresztő-
vel köszöntöttük a falu lakóit. Ezúton is 
köszönjük a zenészeknek, hogy vállalták 
ezt a szolgálatot. 

Az NNÖ Solymár következő eseménye 
június 12-én lesz, ekkor 15 órától német 
nyelvű szentmisével emlékezünk meg a 
betelepülésről.

Kamuti Laura, NNÖ
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Így ünnepelték a táncház 
napját Solymáron
Az első budapesti táncház évfordulóját ünnepelve május 
7-én, szombaton szép számban összegyűlt a néptáncot 
kedvelők apraja-nagyja az Apáczai Csere János Művelődési 
Házban. Az esemény házigazdája a Magyar Örökség-díjas 
solymári Cédrus Táncegyüttes volt.

Délután élőzenével kísért tánc- és énektanítás folyt több 
Buda környéki táncegyüttes és zenekar közreműködésével, 
nagy érdeklődés mellett. A gyerekek énekeltek és népi já-
tékokat játszottak a Cédrus Táncegyüttessel, a piliscsabai 
Csillagszeműek tánccsoport segítségével dél-dunántúli tán-
cokkal ismerkedtek meg, a szintén Piliscsabáról érkezett Tűz 
Lángja Táncegyüttessel pedig moldvai táncokat tanultak. A 
felnőttek kalotaszegi román, bukovinai és vajdaszentiványi 
táncokat tanulhattak a budai Csillagszeműektől, a Cédrus 
Táncegyüttestől és a budakeszi Bojtár Néptánccsoporttól, 
majd a napot táncházzal zárták. A talpalávalót a Fix Stimm, 
a Hegymegett és a Koccantó zenekarok szolgáltatták.

A szabadtéri színpadon elhelyezett asztalok körül is nagy 
volt a nyüzsgés, itt zajlottak a kézműves foglalkozások. A 
gyerekek szebbnél szebb alkotásokat készítettek a tavasz 
jegyében, és folyamatosan készültek a különleges hajfona-
tok.  Aki megéhezett, azt zsíros kenyér és a Vörösvári Varázs 
Kürtős frissen sült, illatos kürtőskalácsa várta, a frissítőkről 
az ART-Udvar Teázó-Kávézó gondoskodott.

Fotó: ifj. Petróczy András

Berecz András 
mesélt 
a solymáriaknak
Május 15-én vasárnap megtelt az ér-
deklődő közönséggel a sekrestyés-
ház udvarán felállított sátor, ahol 
Berecz András Kossuth-díjas ének- 
és mesemondó Isten bolondja című 
műsorát láthatták. Történeteivel nemcsak derűt csalt a közönsége 
arcára, hanem lelki útravalót is kapott a hallgatóság.

Berecz András beszélt Shakespeare-ről, aki „sok ember meghök-
kentő, kíméletlen igazságát a bolond szájára adja” – fogalmazott. – „Ő 
az, aki nem tud másképp, csak szőr ellenében simogatni. (...) Pontos 
ítéletei, váratlan szúrásai nevettetnek előbb, később, mikor a színpa-
don már csak a hűlt helye van, és ő már rég az öltözőben vetke-
zik, szavai akkor ejtenek gondolkozóba. Úgy, mint az »okosbolond« 
Barát Jóska sziporkái, nehéz időkben, Gyergyóalfalun. Vagy mint 
Hazug Pistáé, a salomvári Gál Sanyi bácsié, a nagymágocsi ferences 
szerzetesé, Felicián testvéré, aki az ötvenes években az Evangéliumot 
a vásárokban – elbábozta. Hűsége a Lear király udvari bolondjáéhoz 
volt hasonló. Csak ő az Úr bolondja volt.”

Fotó: Bai Veronika

Sörünnep 2022
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Népdalkincsünk – 3. rész
A solymári sváb népdalokat bemutató sorozatunkban egy újabb gyerekdallal ismerkedhetnek meg.

Amoi is a Mao(n) k’weist 
Amoi is a Mao(n) k’weist, a koaran oarme Mao(n).
Waunn e häd a Hianl k’hott, sou wär a reiche Mao(n).
Mei Hianl leigt an Aar, kikeskokes Hao(n)!

Amoi is a Mao(n) k’weist, a koaran oarme Mao(n).
Waunn e häd a Faal  k’hott, sou wär a reiche Mao(n).
Mei(n) Faal Kraupall, mei Hianl leigt an Aar, kikeskokes Hao(n)!

Amoi is a Mao(n) k’weist, a koaran oarme Mao(n).
Waunn e häd a Lambü k’hott, sou wär a reiche Mao(n).
Mei Lambü, krimbü-krambü, mei Faal Krauprall, 
mei Hianl leigt an Aar, kikeskokes Hao(n)!

Volt egyszer egy ember
Volt egyszer egy ember, egy nagyon szegény ember.
Ha lett volna egy tyúkocskája, gazdag ember lett volna.
Tyúkocskám tojást tojik, kikeskokes –Hao(n)!

Volt egyszer egy ember, egy nagyon szegény ember.
Ha lett volna egy malackája, gazdag ember lett volna.
Malackám, az húst ad, tyúkocskám, az tojást tojik, kikeskokes –Hao(n)!

Volt egyszer egy ember, egy nagyon szegény ember.
Ha lett volna egy báránykája, gazdag ember lett volna.
Báránykámnak van keze-lába, malackám, az húst ad, tyúkocs-
kám, az tojást tojik, kikeskokes –Hao(n)!

Feljegyezte, fordította: M. Cs. Magdolna

Családi nap a római katolikus plébánián
Több év telt el a legutóbbi családi nap óta. 
A rendezvény előkészületei lázasan folytak, 
minden csoport kivette a részét a szerve-
zésből. 2022. május 14-én, szombaton 10 
órakor gitáros szentmisével – melyet plébá-
nosunk, Szemere János atya mutatott be – 
kértük Isten áldását az előttünk álló napra. 
Közben a plébánián már folyt az ebédfőzés, 
a gyümölcsök előkészítése és a sütemények 
fogadása. A templomból érkezőket állatsi-
mogató és a cserkészek családi versenyjá-
tékai várták. A versenyre tizenkilenc csapat 
nevezett. A játék állomásain ügyességet, 
gondolkodást igénylő feladatokat oldottak 
meg résztvevők. 

Ezután következett az ebédre főzött bab-
gulyás, amit a rendezvénysátorban, a sekres-
tyésház udvarán fogyasztottak el a családok. 
Délután 14 órakor a gyermekek az Ákom-
Bákom Bábcsoport Kiskondás című bábelő-
adását nézték meg a sátorban. Az előadásnak 
nagy sikere volt, a bábcsoport az esztétikus 
díszletekkel, bábokkal elvarázsolta a kis né-
zőket. Közben a szülőknek, felnőtteknek a 
templomban professzor dr. Papp Miklós 
görögkatolikus atya, a Sapientia Hittudomá-
nyi Főiskola Morálteológiai Tanszékvezető 
tanára tartott előadást Élethossziglan komp-
lexen szeretni – erosz, fília és agape szeretet 
címmel. Az előadó jól felhasználható, gya-
korlati tanácsokkal segítette a három egy-
másra épülő szeretet elsajátítását, művelését 

a családi életben. Az előadás a www.sokat.hu 
egyházközségi honlapon teljes terjedelmé-
ben meghallgatható. A résztvevők hasznos 
tapasztalatokkal és gondolatokkal érkeztek 
vissza a plébániára. 

A sütievés után már a traktorok hívogató 
hangjai várták a családokat. 15 óra után in-
dult a traktorozás a Fatimai kápolnához, ahol 
a gyermekek tallérokat gyűjthettek. Mikor 
visszaérkeztek, sütik, zsíros és vajas kenyér, 
valamint frissítő várta őket, majd a verseny-
játékok várva várt eredményhirdetése követ-
kezett. A három legtöbb pontot elért csa-
pat tortát kapott. A napot az Imperfectum 
Együttes zenés dicsőítése zárta, a gyermekek 
ezalatt kézműveskedtek. 

Köszönjük mindenkinek az aktív részvé-
telt, a szervezeteknek és támogatóknak a sok 
munkát, adományt. Igazán tartalmas közös-
ségépítő napot tölthettünk együtt, minden-
ki élményekben gazdagon tért otthonába. 
János atya másnap minden szentmisén név 
szerint megköszönte a szervezőknek, szer-
vezeteknek, adományozóknak a munkáját, 
adományát. A visszajelzések jók voltak, a 
hangulatot a programon készült zenés videó 
adja vissza a legjobban. Várjuk a következő 
családi napot! 

Sarlós Ágnes

A PilisTV zenés összeállítása 
az eseményről



Válasz Konkoly René nyílt olvasói levelére
„Történelmi bevezető”
Válasz: 2007-ben megtörtént a Hutweide 
geodéziai felmérése. Ezt követte a 13. tömb 
területén a Zápor utcai nyomvonal meghosz-
szabbításának tervezése, az érintett tulajdono-
sok igényeit figyelembe véve. Megjegyezzük, 
hogy a Területfejlesztési, illetve Szabályozási 
terv módosítását érintő döntéseket – több 
mint 15 évvel a pártállam megszűnése után 
– a független képviselő-testület hozta, tehát 
nincs sem erkölcsi, sem jogi alapja Konkoly 
René úrnak megkérdőjelezni Solymár önkor-
mányzatának ezt a döntését és összemosni 
az egykori MSZMP Politikai Bizottságának 
parancsaival. Méltánytalannak és etikátlannak 
tartjuk egyes képviselők képességeit, munká-
ját ilyen sommás kifejezéssel illetni: „nem érti 
még, miről is kell döntenie”. Évtizedek óta 
nem háztáji gazdaságok, hanem lakóépületek, 
nyaralók, pihenőkertek találhatók a területen. 
Visszaálmodni lehet a XIX–XX. századot, de 
a megvalósítás csak álom.

„Ha valaki zártkert besorolású telket vett…”
Válasz: Feltételezve, hogy amíg Konkoly 
René úrnak a badacsonyi borvidéken levő, 
zártkert besorolású ingatlanjával kapcsolat-
ban fel sem a merült belterületbe vonás lehe-
tősége, addig a Solymár ezen részén élő (sok 
esetben más ingatlannal nem rendelkező), 
rendszeresen itt tartózkodó emberek olyan 
(30-40 év alatt nem változó) önkormányzati 
ígérettel bírtak, hogy a Hutweide alsó részét 
is belterületbe vonják. Jelen esetben nem egy 
párt parancsáról, hanem ember embernek 
tett ígéretéről van szó.

Az infrastrukturális fejlesztés egy része 
már a terület nagy részén régen megtörtént. A 
Kert utcai (EU-támogatással kivitelezett) asz-
faltút építését megelőzően több évvel (az ön-
kormányzat kezdeményezésére, felhívására) 
a teljes közművesítés megtörtént az út menti 
zártkerti telkeken. A Mészégető út melletti tel-
kek – a csatorna kivételével – összközművel 
rendelkeznek, melyek döntő része az ingatlan-
tulajdonosok szervezési és anyagi hozzájáru-
lásával történt. 

Az a nem természetes, hogy a belterületi 
telkekkel szembeni, az út túloldalán levő tel-
kek, ahol többségében engedéllyel felépült 
házak vannak (mert az építési lehetőség és 
az építési tilalom ezen a területen váltogatta 
egymást!), nem belterületi besorolásúak. A 
Cseresznye utcától balra levő és a Mészégető 
utca feletti területek szintén belterületi lakó-

házakkal vannak beépítve. Ennek a helyzet-
nek a megszüntetése és a több mint 30 éves 
önkormányzati ígéret betartása érdekében 
indítványozta a képviselő-testület a belterület-
be vonást. A polgármester úrnak és minden 
képviselőnek, aki indítványozta, elfogadta a 
döntést, köszönjük mindannyian, akik 30-40 
éve erre várunk! 

Az 1980-as évben egyébként már volt egy 
terv a Zápor utca megnyitásáról, és akkor ki 
is tűzték annak nyomvonalát. Azaz minden 
tulajdonos már akkor azzal számolt (adott le 
a telkéből), hogy ott utat fognak nyitni. (Ezen 
leadott telkek még sok helyen szerepeltek a 
telekkönyvekben, ami ezt igazolja.) Ezen a te-
rületen az akkori tulajdonosok unokái (a még 
élő eredeti tulajdonosokkal együtt) közel 40 
éve várják a belterületbe vonást.

Az önkormányzat 2009-ben a terület tu-
lajdonosait képviselő 4 személy bevonásával 
(akik a Hutweide 13. tömb összes tulajdono-
sával felvették a kapcsolatot) elindított egy 
újabb belterületbe vonási folyamatot, ami 
sajnos egy területrész kivételével megrekedt. 
Nem követeljük, hanem sok évtizede kérjük 
a belterületbe vonást (ami az említett egy te-
rületrésszel kapcsolatban a tulajdonosok és 
az önkormányzat munkatársai fáradságos 
munkájának köszönhetően a közelmúltban 
megtörtént).

Az ingatlanok jelentős része egyébként – a 
vonatkozó FVM rendelet és kormányhivatali 
határozat alapján – már a zártkerti művelés 
alól kivett terület. Az érintett területen 2007 
óta számos tömb, tömbrész belterületbe vo-
nása megtörtént, és azokon már engedéllyel 
létesült családi házak is állnak.

„Javasolt, hog y újra leg yen tárg yalva a kérdés, illetve 
új szavazás szükségeltetik, a teljes lakosság bevonásá-
val történő eg yeztetések után.”
„Solymáron harminc év alatt megduplázódott a la-
kosság, 6 ezerről 12 ezerre ….”
Válasz: Konkoly René úr úgy gondolja, hogy 
az a 6 ezer ember, aki az utóbbi években köl-
tözött Solymárra, dönthet annak a sok csa-
ládnak az életéről, akik több évtizede itt élnek 
(állandóan vagy időszakonként)? Miért nem 
akkor gondoltak arra, hogy óvni kellene a ter-
mészetet, amikor itt építkeztek? Érinthetetlen 
birtokukon belülről milyen erkölcsi alapjuk 
van, hogy megvétózzák mások építkezési, él-
hetőségi lehetőségét? 

Ha a Hutweide egész területére értelmez-
né Konkoly René úr a helyi termelői piac 

alapjait képező kis háztáji gazdaságokat, élet-
terét a természetvédelmi szempontból fontos 
állat- és növényfajoknak, akkor még egyet is 
tudnánk érteni az elképzeléssel. Azzal viszont, 
hogy egy belterülettel körülvett, igen kis terü-
leten valósuljanak meg a fenti elképzelések, a 
természet fontosságára hivatkozva, de több, 
„emberekből” álló család tönkretétele árán, 
ezzel nem lehet egyetérteni. Ha van Soly-
márnak olyan területe, ami még érintetlen 
és szabad, és ott lehetséges létrehozni egy 
természetvédelmi területet, egy közterületet, 
ahol épülhet játszótér, óvoda stb., annak meg-
valósításában erőnkhöz képest boldogan részt 
veszünk. 

Ahogy a természetre vigyázni kell, leg-
alább annyira vigyázni kell az emberre is, ha a 
„fától egyáltalán látjuk őket”, mert sajnos ő az, 
aki tönkre tudja tenni a környezetét (beleértve 
a másik embert), de ő az is, aki vigyázni tud rá! 

Farkasné Pfann Erzsébet, Tamási Károly
területi megbízottak (2009)
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Víz-, gáz-, 
központifűtés-, 

lefolyócsatorna- 
és szellőzésszerelés.

A lakásfelújítástól 
a családi házig.

Korszerű technológiák, 
megújuló energiák,  

hőszivattyúk, gázfűtések.

Dávid Ákos
e-mail: 

davidakos.gepeszet@gmail.com

Tel.: +36-20-9324-759

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
0–24 

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

+36-70/624-20-81

Gabó 
duguláselhárítás

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/   

ÉRSEBÉSZETI 
MAGÁNRENDELÉS

Dr. Mogán István 
érsebész főorvos

Mária Medical 
1028 Budapest 

Hidegkúti út 82/b
Rendelés: hétfő 15.00–18.00

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

diagnosztikája, (visszértágulatok 
UH vizsgálata, műtéti terv) 

kezelése

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

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



KEDVEZMÉNYES ÜGYVÉDI KONZULTÁCIÓ 
10 ÉVES SZAKMAI TAPASZTALATTAL!!!

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

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

amit önnek érdemes igénybe venni, amennyiben:

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

• szomszédjával birtokvitába keveredett,

• közös tulajdona van és a tulajdonostársakkal nem tud 
dűlőre jutni a költségviselésben, közös tulajdon 
megszüntetésének kérdéseiben

• kölcsönadott, de az adós nem hajlandó visszafizetni 
a tartozást

• válófélben van és nem tudnak megállapodni a közös 
vagyon elosztásában, vagy a gyermekük elhelyezésében

• öröklési problémákat elkerülné, ha életében gyermeké-
nek ajándékozza ingatlanát

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

GÁZBIZTONSÁGI FELÜLVIZSGÁLÓ
• Egyszerűsített gázkészülékcsere (terv és meó nélkül)
• Szén-monoxid-mérés, gázszivárgás-keresés
• Víz-, gáz-, központi fűtési rendszerek 

szerelése és javítása
• Gázkészülékek tisztítása, karbantartása, 

javítása és szerelése
• Fűtési rendszerek átvizsgálata, átmosása, 

beszabályozása
• Villanyszerelési és -javítási munkák

Hoffmann Ferenc mérnök
(30) 951-0467

Közterület-karbantartó munkatársat keres 
a Solymári Településüzemeltetési Kft.

Tel.: 06-30-199-0879

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

vezetési tudás – 3,5 tonnás kis 
teherautó)

Amit kínálunk:
• 8 órás munkaviszony és 

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

• Solymári munkavégzés!
• Folyamatos munkavégzés az 

év minden hónapjában (nem 
szezonális)

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

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

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



VÉDŐNŐK
(26) 363-601, (30) 639-8101 

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

Tanácsadások:
1. kör.: Vitovszki-Fáklya Renáta

kedd 12.00–16.00

2. körzet: Gerendás Csilla
péntek 8.00–11.00

3. körzet: Stipits Zita
hétfő 12.00–15.00

4. körzet: Nagy Eszter
kedd 8.00–12.00

Iskolavédőnő:
Dr. Makainé Nagy Marianna

(70) 943-1380

GYERMEKORVOSOK
(26) 360-239  

Solymár, Rákóczi u. 2.

Dr. Dávid Zoltán 
(20) 932-8665

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

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

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

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

Tanácsadás:
szerda 11.00–12.30 
csütörtök 13.00–15.30

FELNŐTT HÁZIORVOSOK
Solymár, Rákóczi u. 2.

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

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

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

Dr. Szabó Éva
362-406, (20) 933-9201

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

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

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

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

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

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

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

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

ÁLLATORVOS
Solymár, Terstyánszky u. 23. 

Hatósági feladatokra jogosult állatorvos

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

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

A fenti telefonszám rendelési időn kívül is 
hívható.

KÖZTERÜLET-
FELÜGYELET

Lakatos Béla
 (30) 871-0543

Hlács Tibor
 (30) 473-4518

TELEPÜLÉS-
ÜZEMELTETÉS

Közterületi ügyek
(26) 631-895

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

POLGÁRŐRSÉG
Solymári polgárőrség

(20) 445-4663 
(éjjel-nappal hívható)

POLGÁRMESTERI 
HIVATAL

Ügyfélszolgálat
(26) 560-600

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

FOGORVOSOK
Dr. Bajzi Irma 

(26) 360-284

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

Solymár, Györgyliget utca 3. 

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

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

Solymár, Törökkút utca 22.

SZAKRENDELÉSEK

Reumatológia
Dr. Szakmári Mária Magdolna

(30) 512-8408
kedd 8.00–13.00 

előjegyzésre, orvosi beutalóval

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

fül-orr-gégészeti 
szakrendelés megszűnt.

Szemészet
A szemészeti rendelés 
átmenetileg szünetel.

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

Fizikoterápia
Somogyiné Klócz Gitta 

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

A telefonszámok csak rendelési időben 
hívhatók. Orvosi ügyelet: 

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

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

19 órától hétfő 7 óráig.

KÖZÉRDEKŰ 
BEJELENTÉSEK

Solymári zöld szám
(80)  204-100

EBRENDÉSZET
Szűcsné M. Adrienn

(70) 619-9311

KÖZVILÁGÍTÁSI 
HIBA BEJELENTÉSE

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

RENDŐRSÉG – 112
Ladó György

 (20) 489-6704
Spaits Gábor

 (70) 492-0737
körzeti megbízott 

Solymár, Pilisvörösvári u. 4.

TŰZOLTÓSÁG – 112
Solymári önkéntes tűzoltók

 (30) 934-7103
(éjjel-nappal hívható)

PLÉBÁNIAHIVATAL
Solymár, Templom tér 8.

solymarkatolikus@gmail.com
sokat.hu

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

Klinger Mátyásné, Anna
(26) 360-341

REFORMÁTUS 
EGYHÁZKÖZSÉG

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

solymar@reformatus.hu | srek.hu

Dani Eszter lelkész
(30) 456-6984

Végh Attila gondnok
(20) 984-4468
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Költözz be  
új, modern 
otthonodba!

CARAMARAN Lakóházépítő Kft.   
„15 éve az építkezők szolgálatában”

+36 (30) 500-9733    
www.carahouse.hu

Vállalási területeink:  
Budapest, Pest-/Fejér-/Komárom-Esztergom/ 
Nógrád-megye solymári központtal!

Olcsó

60-70 %
a hagyományos téglaépítés 
költségeinek

carahouse.hu

Gyors

3-5 hónap
alatt felépül szerkezetkész,
vagy emelt szinten

Energiahatékony

ökoház
környezetbarát fenntarthatóság 
és építési technológia

SZERKEZETKÉSZ ÁR
KÜLSŐ – BELSŐ FALAK
FÖDÉM
TETŐSZERKEZET

ALAPOZÁS NÉLKÜL

195 000 Ft+Áfa/m2

ALAPOZÁSSAL

245 000 Ft+Áfa/m2

SZERKEZETKÉSZ ÁR
ALAPOZÁSSAL

19 929 000 Ft+Áfa/m2

EMELT SZERKEZETKÉSZ ÁR
+ SZIGETELÉS
+ TETŐFEDÉS
+ NYÍLÁSZÁRÓK

ALAPOZÁS NÉLKÜL

295 000 Ft+Áfa/m2

ALAPOZÁSSAL

345 000 Ft+Áfa/m2

EMELT SZERKEZETKÉSZ ÁR
ALAPOZÁSSAL

27 933 000 Ft+Áfa/m2

Építs azonnal és …

Válassz típusházaink közül!
Tekintsd meg kínálatunkat, melyből választva rengeteg időt, 
munkát, utánajárást és pénzt spórolhatsz meg álmaid otthona 
megépítésekor. 
koltozzma.hu

házépítés, házfelújítás, tetőszerkezet építés, tetőszigetelés

Akciós áraink
Akciónk 2022 június 30-ig leszerződött ügyfele-
inknek, idén elkezdett építkezés esetén érvényes!

Milánó típusház
3 szoba nappalis egyszintes otthon – bruttó 80 m2

Zöld hitelre és CSOK-ra is alkalmas passzív ház

Vagy szárnyalj szabadon, és …

Felépítjük otthonodat a saját terveid alapján.
Ha esetleg nem találod meg terveink között azt, amelyre igazán vágysz, vagy már kész terveid vannak, azok alapján is felépítjük  
otthonodat. Így is gyorsabban és olcsóbban készül el a környezetbarát házad, mintha hagyományosan, téglából építtetnéd.

• Nincs tervezési díj

• Belső terek változtathatóak

• Azonnal és gyorsan építhető

• 18 féle terv

• Kiforrott SIP-technológia

• 65-130 m2


