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A címlapon: A templom felszentelésének 200. évfordulója,
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Igazgatási szünet
a polgármesteri hivatalban
Tisztelt Ügyfeleink!
A Solymári Polgármesteri Hivatal
2021. augusztus 9–19. között igazgatási szünetet tart,
ezalatt a polgármesteri hivatal zárva lesz.
Halotti anyakönyvezés ügyeleti telefonszáma (8–16 óra
között hívható): 30/867-6340.
Közbiztonsággal kapcsolatos panasz, bejelentés esetén az
alábbi telefonszámok hívhatók:
Pilisvörösvári Rendőrőrs: 26/330-130
Ladó György körzeti megbízott: 70/605-5369
Hlács Tibor közterület-felügyelő: 30/473-4518
Dr. Beregszászi Márk
Solymár Nagyközség Jegyzője

Járdaépítés a Vasút utcában
Megkezdte az önkormányzat a járda építését a Vasút utca északi
oldalán. A járda várhatóan a temető és a Sport utca között készül
el, térkőburkolattal, szegéllyel.
Dr. Szente Kálmán polgármester tavaly februári interjújában
beszélt már a szándékról, hogy újabb járdák épüljenek Solymáron, többek között a néhány éve a sportpálya és a temető között
megépült járda folytatásaként a vasútállomásig. A jelenlegi fázisban várhatóan a Sport utcai kereszteződésig épül meg a járda. A
polgármester elmondta: azért a bizonytalansági tényező, mert a
kerítések sok ingatlan előtt beljebb húzódnak, mint a telekhatár,
így bár látszólag elférne a járda, csak akkor építheti meg az önkormányzat, ha az ingatlan tulajdonosa erre engedélyt ad.
A beruházást az önkormányzat saját erőből finanszírozza, a
munkálatokat a Településüzemeltetés munkatársai végzik, terveik
szerint az időjárás függvényében néhány hét alatt elkészülnek.
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Folyamatosan
irtsuk
a parlagfüvet!
A földek, kertek mentesítése
a parlagfűtől és más allergén
növényektől, a gazos, gondozatlan telkek rendbetétele és a
rendezett állapot fenntartása az
egész vegetációs időszak alatt lakossági kötelezettség – hívja
fel a figyelmet az önkormányzat.
A parlagfű elleni védekezés az ingatlan tulajdonosának, illetve használójának a kötelezettsége. A földhasználó köteles
megakadályozni az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását, majd ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig
fenn kell tartani. A jogszabály az elmúlt években megváltozott,
így már nemcsak július 1-től kell a telkeket megtisztítani az allergén növényektől, hanem a vegetációs időszak alatt folyamatosan. A módosítást az indokolta, hogy a parlagfű rendkívül jól
alkalmazkodott a magyarországi időjárási viszonyokhoz, emiatt pedig képes a megjelölt határidő előtt is virágozni.
A hatóságok feladata, hogy – amennyiben a tulajdonos
nem tesz eleget a kötelezettségének – a mulasztók költségén
elrendeljék az úgynevezett közérdekű védekezést, emellett növényvédelmi bírságot is kiszabhatnak. A növényvédelmi bírság
összege 15 ezertől 5 millió forintig terjedhet. Belterületen a
jegyző, külterületen az illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi hatósága köteles eljárást indítani a mulasztó ingatlantulajdonosokkal szemben.

Augusztusban még
átvehetők a kék kukák
Lakossági kérésre a Depónia augusztusban újra lehetőséget
biztosít a szelektív gyűjtőedények átvételére. A szelektív kukát csak azok a lakosok vehetik át, akik rendelkeznek érvényes
közszolgáltatási szerződéssel.
Az átvétel helye és ideje:
Solymár, Szent Flórián utca 4065. hrsz.,
a Depónia Nonprofit Kft. telephelye
2021. augusztus 27., péntek: 9–16 óráig
2021. augusztus 28., szombat: 9–16 óráig
Az átvételhez ne felejtsék el magukkal vinni a lakcímkártyájukat és a személyazonosító okmányukat. Amennyiben a személyes átvételre nem a szerződő fél érkezik az ingatlanhoz
tartozó edényt átvenni, úgy kérik, hogy az átvevő az érintett
ingatlanhasználó írásos meghatalmazását is vigye magával.
A kék gyűjtőedényekből az elkülönítetten gyűjtött, hasznosítható hulladékot a hulladéknaptár szerinti szelektív gyűjtési napokon szállítják el, melyekről a Depónia honlapján tájékozódhatnak. Aki nem veszi igénybe a kék hulladékgyűjtő
edényt, attól zsákolva vagy kötegelve továbbra is elviszik a
szelektív hulladékot.
Solymári Hírmondó

Megkezdődtek a munkálatok
az Ásvány utcában
Megkezdték az Ásvány
utca szilárd burkolattal történő ellátását és a
csapadékvíz-elvezetési
munkálatokat.
Június
7-én, hétfőn délelőtt zajlott a munkaterület átadása, kedden kerül sor a
kitűzésre, majd kezdetét vette a felújítás.
A kivitelező Strabag Zrt. szakemberei által a munkavégzés
szakaszosan történik, nem egyszerre a teljes hosszon. A munkavégzés ideje 7–17 óráig tart, ezen időszak alatt nem lehet gépkocsival közlekedni az építéssel érintett szakaszokon. Igyekeznek
azonban biztosítani, hogy a munkavégzés után be lehessen hajtani az ingatlanokra.
A szemétszállítást az önkormányzat biztosítja. A kivitelezés
várható időtartama: 60 nap.
A munkálatokkal kapcsolatban érdeklődni lehet Tordai Ildikó műszaki ügyintézőnél (Solymár, Polgármesteri Hivatal) a 0626/560-608-as, és Schlick András műszaki ellenőrnél a 06/30977-4211-es telefonszámon.
A kivitelezési munkák során esetlegesen felmerülő kellemetlenségekért a hivatal a lakosság megértését és türelmét kéri.
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Üzembe állt az úttakarító gép
A tavaszi tesztüzemet követően májusban munkába
állt a Településüzemeltetés
használtan vásárolt padkasöprő-úttakarító gépe. A
svájci gyártmányú, Bucher
CityCat típusú úttakarító
gép az úttestek és az útszélek alapos takarítását teszi
lehetővé.
„A padkasöprő gép sokkal
hatékonyabban dolgozik,
mintha kézi erővel takarítanánk az utakat” – mondta el újságunknak Feldhoffer József, a Településüzemeltetési Kft. ügyvezetője. „A gép egy többköbméteres tartállyal rendelkezik, ami a
használatbavétel óta már sokszor megtelt. Meglepő volt, hogy
már néhány útja alatt is mintegy 15 m³ letapadt hordaléktól tisztította meg az utakat” – tette hozzá. Az ügyvezető elmondta:
a gép nemcsak a tisztább utakhoz, de a tisztább levegőhöz is
nagyban hozzájárul. A fékbetétek, kopó autóalkatrészek úttesten lerakódó porát összegyűjtik, így jelentősen csökkenni fog a
szálló por mennyisége a községben.
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AKTUÁLIS FEJLESZTÉSEK
Most ismét jó időszakot élünk, mindenki kicsit bátrabban tervez, mint akár egy hónappal
ezelőtt. Úgy tűnik, fellélegezhetünk a járvány harmadik hulláma után. Ennek
fényében kérdeztük dr. Szente Kálmán polgármestert arról, mi várható
a nyár folyamán az önkormányzat háza táján.
A legújabb szabályok szerint a képviselő-testület ismét ülésezhet, de Solymáron nyáron nem
szoktak lenni ülések. Most mi a terv?
Ahogy azt a múlt havi interjúban is említettem, a döntéseknél eddig is kikértem
képviselőtársaim véleményét, csak ez eddig általában írásban, elektronikus úton
történt. A veszélyhelyzeti jogszabályok
módosulása miatt június 15. után újra lehet
testületi és bizottsági üléseket tartani. Mivel az eredeti munkatervünk szerint június
16-án lett volna a nyár előtti utolsó rendes
testületi ülés, ezt technikailag június 30-ra
(szokásosan szerdára) fogom összehívni.
A bizottságok természetesen előbb
megkezdhetik a munkát. A nyári időszakban valóban csak rendkívüli üléseket
tartunk, ezeket általában halaszthatatlan
pályázati vagy közbeszerzési döntésekhez
szoktam összehívni.
Melyek azok a fontosabb témák, amelyekről
tárg yalniuk kell majd?
A veszélyhelyzet alatt szinte minden fontosabb döntést meg tudtam hozni, de
már gyűlnek az újabb megtárgyalandó
témák. Például az orvosi ügyelettel kötött szerződés módosítása, mivel az Országos Mentőszolgálat arról tájékoztatta
a térség polgármestereit, hogy a jelenlegi
áron nem tudja tovább ellátni az ügyeletet.
Rendeznünk kell a helyiségbérleti díjakat,
megtárgyaljuk egyes állami tulajdonok ingyenes önkormányzati tulajdonba vételének kérelmeit, szó lesz a gyermekvédelmi
feladatok ellátásáról, és téma lesz a hivatali
beszámoló is.
Jelenleg több fejlesztés van folyamatban a községben, ezek között olyanok is, amelyekről említette korábban, hog y nyárra tervezik. Ilyen
például a Napsugár Óvoda épületének korszerűsítése. Milyen munkálatok folynak?
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A közterületeken is több fejlesztés készült el
frissen, illetve van épp folyamatban, ezek hog y
állnak?

szült a Lejtő utcai vízelvezetés a Solymári
Településüzemeltetési Kft. saját kivitelezésében. Megkezdődött a Vasút utcai járda
építése, amit szintén saját cégünk végez el.
Itt az építéssel párhuzamosan egy sor jogi
problémát kell megoldanunk a telekhatárokkal kapcsolatban, tehát a jogi kérdések
rendezésétől függ, meddig fogunk az idén
eljutni.
Lassan megérkeznek az elektromos szolgáltatói engedélyek, így ha csúszással is, de
végre elkezdődhet a legnagyobb beruházásunk, a közvilágítási lámpák teljes cseréje is.
Az 1400 lámpatestet körülbelül egy hónap
alatt fogják kicserélni a szakemberek.

Az Ásvány utca építése megkezdődött, a
földmunkák már folynak, és egyelőre nem
látszik akadálya annak, hogy a tanév kezdetére kész legyen. Ez a projekt mintegy
120 millió forintba kerül, és teljes egészében saját forrásból valósítjuk meg. Elké-

Bár a négy helyszínre beadott vis maior támogatási pályázatunk sikeres volt, a megítélt támogatások rendre csak a támogatási
igény felét-negyedét teszik ki. A költségvetésben tervezett önrészekkel, még ha nem

Mindkét óvodánkban történik fejlesztés, a
nagyobb volumenű a lényegesen rosszabb
állapotú Napsugár Óvodában. Itt a nyílászárók cseréjére kerül sor mintegy hárommillió forint értékben. A Kék Óvodában
pedig vízvezetékeket és fürdőszobát újítunk fel kétmillió forintos beruházással,
de fejlesztjük a Liget Bölcsődét is, ahol a
teraszburkolat alépítményét és az elektromos tetőablakot cseréljük ki. Valamennyi
fejlesztést a község saját forrásából valósítjuk meg.

Mi a helyzet a legújabb vis maior pályázatokkal?

Solymári Hírmondó

A mederépítések során jogszabálynak
megfelelő, környezetkímélő megoldásokat
alkalmazunk. Ezért sem építünk folyamatos burkolt szakaszokat, hiszen a Káposztás-patak és nevezetlen mellékágainak
eddigi mederrendezésében tíz helyszínen
szakaszosan, a sérült, kanyarodó és a műtárgyakat veszélyeztető helyeken végeztünk csak beavatkozást, általában gabion,
reno matrac vagy más hasonló megoldással. Az út- és műtárgyközeli kanyarokban
kell stabil mederelemeket építeni.
A Káposztás-patak és folyamatosan
vízjárta medreinek hossza községünkben
több mint hat kilométer hosszú. Ebből kb.
500 méteren (8%) építettünk (általában
gabion) partfalat, és ebből is mindössze
180 méteren (3%) burkolt medret. Hát ez
lenne az a rettenetes „természetkárosítás”?

javaslathoz megvalósultak vagy folyamatban vannak az intézkedések.
A belső kontrollrendszer öt elemének értékelését a következőképpen
tudnám összefoglalni: a kontrollkörnyezet szabályszerű volt. Rendelkezünk
valamennyi, jogszabályban előírt kötelező szabályzattal, továbbá az integritáskontrollrendszer kiépítése érdekében is
dolgoztak ki eljárásrendet az etikai szabályokra, az összeférhetetlenség kiküszöbölésére. Az integrált kockázatkezelési
rendszer szabályszerű volt. A kontrolltevékenység részeként a pénzügyi dokumentumok elkészítése, jóváhagyása
és kontrollja során összességében biztosították a folyamatba épített előzetes,
utólagos és vezetői ellenőrzést. Az információs és kommunikációs rendszer
kialakítása és működtetése keretében a
szervezeten belüli információáramlás és
információátadás rendszerét, beszámolási szinteket, módokat a jogszabályoknak
megfelelően alakították ki, a közzétételi
kötelezettségüket teljesítették.
Ahogy a jegyző úr minden évben részletesen elmondja, a belső ellenőrzés lényege alapvetően az, hogy a szabályszerű működés érdekében, valamint a folyamatosan
felmerülő külső ellenőrzések előtt a szabályos működés biztosított legyen, a felmerülő jogszabálysértések időben orvosolva
legyenek, és ami a legfontosabb, a lehívott
állami normatíva felhasználása szabályos
és megfelelően dokumentált legyen.

Elkészült a beszámoló a 2020. évi belső ellenőrzésről, ami a hivatali eljárásrendeket, a törvényi előírásoknak való meg felelést vizsgálja. Mit
állapított meg a tavalyi vizsgálat?

Végül evezzünk kicsit könnyedebb vizekre:
szeptemberben remélhetőleg pezsgőbb lesz az
élet, mint az elmúlt időszakban. Vannak már
tervek a rendezvényekre? Lesz Solymári Búcsú?

A belső ellenőrzés a jegyző úr hatásköre. Célja, hogy mi magunk tárjuk fel az
esetleges hibákat, és a folyamatokat minél hatékonyabban és szabályszerűbben
irányítsuk. A 2020. évben három vizsgálat igényelte intézkedési terv készítését,
ezeket a hivatal a kötelezettségének eleget
téve valamennyi esetben elkészítette és
megküldte a belső ellenőrnek. Az intézkedések végrehajtását és nyomon követését utóellenőrzés keretében és folyamatos
vezetői megbeszélésekkel biztosították.
Lejárt, végre nem hajtott intézkedések,
melyek magas kockázatot jelentenek a
belső kontrollrendszer működése szempontjából, nem voltak, mert valamennyi

A jelenlegi szabályok szerint még nem tudunk tömegrendezvényeket tartani, de ha
a járványhelyzet nem romlik, várhatóan
szeptemberre már feloldják a korlátozásokat. Mi úgy készülünk, hogy lesz búcsú,
sőt mivel nyertünk egy pályázati támogatást, egész rendezvénysorozatot tervezünk
a szeptemberi időszakra. Ezek a programok már nagyon hiányoznak, így mindenképpen szeretnénk megrendezni őket. Tehát ha nem lesz jogi akadálya, lesz búcsú,
lesz egy zenés hétvége, megrendezzük az
Oktoberfestet és sor kerül a szokásos szüreti felvonulásra is.

álláspontját osztom, és saját egyetemi vízgazdálkodási, árvízvédelmi és meliorációs
tanulmányaimból indulok ki. Persze lehet
olyan javaslatokat tenni, hogy ne burkoljunk le több utcát, és akkor nem jön le több
víz (ami egyébként nem feltétlenül igaz),
de javaslom, ezt az álláspontot azokkal a
lakosokkal ismertessék a környezetvédők,
akik belterületen földutakon laknak (mint
például jómagam vagy a jegyző úr), télen
sárban, nyáron a portól fuldokolva közlekednek és évente cserélik kocsijukban a
lengéscsillapítót…
Lehet-e esetleg környezetbarátabb megoldást alkalmazni a hasonló esetekben?

is a teljes műszaki tartalommal, de remélhetőleg valamennyit megvalósíthatjuk.
A Füves utca beszakadására hárommilliót, a Mátyás király utca alatti vízfolyás
mederrendezésére 12,6 milliót, az Orgona
utcai vízlevezető árokra 5,3 milliót, a Párkány utcai patakmederre pedig 3,8 milliót
ítéltek meg. Ez azt jelenti, hogy az önrészekkel együtt e négy helyszínen összesen
közel 40 millió forint értékű beruházás valósul majd meg.
Eg y helyi környezetvédő szervezet jelezte, hog y
aggályaik vannak amiatt, hog y a patakmeder
eg yre több helyen kap beton támfalat, miközben
törvény írja elő a víz folyások természetközeli
állapotának megőrzését. Önnek mi erről a véleménye? Mi indokolta a mesterséges partfalak
kialakítását?
A község beépülésével és a gyakori villámzáporok miatt nagy mennyiségű, hirtelen vízlefolyások jelentek meg, melyek kárt tesznek
a hidakban, védművekben, a jelenlegi medrek mérete és szerkezete pedig sajnos lehetetlenné teszi e vizek levezetését. Könnyű a
közösségi oldalakon megfellebbezhetetlen
kijelentéseket tenni, de nekünk a csapadékvíz-levezetés biztosításának tekintetében
nagy a felelősségünk. Szívesen megmutatjuk azokat a videofelvételeket, amelyeken
látszik, hogy az udvarokon, vagy épp teljes
utcaszélességben hömpölyög a víz.
A mederrendezési kérdésekben jómagam inkább a mélyépítési szakmérnökök
2021. július

Sólyom Ágnes
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Solymár Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének határozatai
43/2021. (V. 28.)
Solymár Nagyközség Polgármestere Magyarország kormányának a 478/2020. (XI.
3.) kormányrendeletével kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében megállapított hatáskörében úgy
dönt, hogy az Önkormányzat és intézményei tekintetében a 2020. évi maradvány ös�szegét a 2021. évi költségvetésben foglaltak
szerint változatlanul hagyja.
44/2021. (V. 28.)
Solymár Nagyközség Polgármestere Magyarország kormányának a 478/2020. (XI.
3.) kormányrendeletével kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében megállapított hatáskörében,
figyelemmel a koronavírus-világjárvány
nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésről szóló 603/2020. (XII. 18.) Korm.
rendeletben foglaltakra, úgy dönt, hogy az
Ezüstkor Szociális Gondozó Központ által
alkalmazott térítési díjakat nem módosítja.
45/2021. (V. 28.)
Solymár Nagyközség Polgármestere Magyarország kormányának a 478/2020.
(XI. 3.) kormányrendeletével kihirdetett
veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésében megállapított hatáskörében,
figyelemmel a koronavírus-világjárvány
nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges gazdasági intézkedésről szóló 603/2020. (XII. 18.) Korm.
rendeletben foglaltakra, úgy dönt, hogy a
Solymári Óvoda-Bölcsőde Liget Bölcsődéje által alkalmazott térítési díjakat nem
módosítja.
46/2021. (V. 28.)
Solymár Nagyközség Polgármestere Magyarország kormányának a 478/2020. (XI.
3.) kormányrendeletével kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében megállapított hatáskörében a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről
és belső ellenőrzésről szóló 370/2011. (XII.
31.) Korm. rendelet alapján a 2020. évi belső
ellenőrzési jelentést jóváhagyja.
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47/2021. (VI. 4.)
Solymár Nagyközség Polgármestere Magyarország kormányának a 478/2020. (XI.
3.) kormányrendeletével kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében megállapított hatáskörében – figyelemmel a felügyelőbizottság javaslatára – úgy
dönt, hogy Feldhoffer József, a Solymári Településüzemeltetési Kft. ügyvezetője részére
3 havi bérének megfelelő prémium kifizetését engedélyezi.
48/2021. (VI. 14)
Solymár Nagyközség Polgármestere Magyarország kormányának 478/2020. (XI. 3.)
kormányrendeletével kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében megállapított hatáskörében úgy dönt,
hogy megállapodást köt a Heidi Óvoda
Alapítvánnyal, mint a Heidi Német Nemzetiségi Óvoda fenntartójával 2021. szeptember 1-jétől 1 fő, H. L. sajátos nevelési igényű
gyermek ellátására vonatkozóan.
49/2021. (VI. 14.)
Solymár Nagyközség Polgármestere Magyarország kormányának 478/2020. (XI. 3.)
kormányrendeletével kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében megállapított hatáskörében úgy dönt,
hogy Solymár nagyközség 114/2016. (VII.
21.) számú határozatával elfogadott Településszerkezeti terv és a 14/2016. (VII. 22.)
számú rendelettel elfogadott Helyi Építési
Szabályzat és Szabályozási terv – Solymár,
Vasút u. 2. szám, 1547/2. helyrajzi számú és
az ehhez kapcsolódó 1545. és 1553. helyrajzi számú területére vonatkozó – módosításához kapcsolódóan a környezeti vizsgálat
szükségességéről szóló javaslatot elfogadja
és az alábbi határozatot hozza:
1. A településrendezési eszközök módosítása az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.)
Korm. rendelet hatálya alá tartozik.
A kv-rendelet 1. § (3) (a), 4. § (2) bekezdése, valamint 3. számú melléklet II. pontja
alapján az Önkormányzat mint a terv kidolgozója megkérte a környezet védelméért
felelős szervek véleményét a környezeti vizsgálat szükségességéről, hogy a hatáskörükbe

tartozó környezet- vagy természetvédelmi
szakterületet illetően várható-e jelentős környezeti hatás, azaz szükséges-e a környezeti
vizsgálat lefolytatása.
2. A képviselő-testület – összhangban a településrendezési eszköz módosítása kapcsán
megkeresett környezet védelméért felelős
szervek véleményével – a módosítás következtében várható környezeti hatásokat nem
tartja jelentősnek, ezért a környezeti vizsgálat
lefolytatását nem tartja szükségesnek.
50/2021. (VI. 14.)
Solymár Nagyközség Polgármestere Magyarország kormányának 478/2020. (XI. 3.)
kormányrendeletével kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében megállapított hatáskörében úgy dönt,
hogy néhai Kiss Csaba, a Solymári Római
Katolikus Plébánia egykori plébánosa részére Solymár nagyközség, a solymári római
katolikus egyházközségért, a solymári templomért, az egyházi élet javára elvégzett cselekedetei alapján, valamint a solymári fiatalok
érdekében megvalósított programjainak elismeréseként posztumusz díszpolgári címet
adományoz.
51/2021. (VI. 14)
Solymár Nagyközség Polgármestere Magyarország kormányának 478/2020. (XI.
3.) kormányrendeletével kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében megállapított hatáskörében úgy
dönt, hogy az Ezüstkor Szociális Gondozó
Központ módosított szakmai programját
elfogadja.
52/2021. (VI. 14.)
Solymár Nagyközség Polgármestere Magyarország kormányának 478/2020. (XI.
3.) kormányrendeletével kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében megállapított hatáskörében úgy
dönt, hogy az Ezüstkor Szociális Gondozó
Központ módosított szervezeti és működési
szabályzatát elfogadja.
A rendeletek teljes szövege és a határozatok mellékletei
megtalálhatóak Solymár hivatalos honlapján:
solymar.hu/hatarozatok-rendeletek

Solymári Hírmondó

Unokázás után vasazás
Házhoz jönnek, elviszik a vasat és minden mást is, ezért kézenfekvőnek
tűnik, hogy a Solymár utcáit járó „ócskavasas” által szabaduljunk meg
a szemetünktől. Mégse nekik adjuk oda a felesleges fémet, elektronikai
hulladékot vagy a már megunt holmikat, mert végül a természetbe
kerül a szemét, sőt, még rosszabbul is járhatunk.
Újabban ismét „ócskavasasok” járják
Solymár utcáit. Becsöngetnek, benéznek
az udvarokba, udvariasan érdeklődnek
és elviszik, amit a szemétszállításnál nem
rakhatunk ki. Azonban az így elszállított
hulladékból többnyire csak a fémeket
szedik ki, és a többi, számukra is használhatatlan alkatrészt – például a műanyag borítást – a település határában,
valamint az erdőben rakják le illegálisan, ezzel jelentős károkat okozva a természetben.
Az illegális hulladéklerakás megfékezésére az önkormányzat már vadkamerákat is kihelyezett, de a lakosságnak is óvatosabbnak kell lennie – hívja fel a figyelmet Lakatos
Béla közterület-felügyelő. A korábbi „unokázós csaláshoz” hasonlóan időseket keresnek
meg, felajánlva, hogy elszállítják a hulladékot. Azonban ha az ingatlantulajdonos óvatlan,
kifigyelik és bemennek a nyitott udvarokba, onnan pedig azt is elviszik, ami értékes, illetve amit egyáltalán nem szánt kidobásra. Emellett építkezések, épületbontások, valamint
elhunyt személyek otthona környékén is felbukkannak, „megkörnyékezve” a rokonságot.
Érthető, hogy sokak számára nehezen megoldható a nagyobb mennyiségű vagy a veszélyes hulladék elhelyezése, illetve elszállítása, mégis érdemes a legális és biztonságos módot
választani. Évente egyszer lehetőség van házhoz menő lomtalanítást kérni a Depónia Kft.től, melyről részletesebben a www.deponia.hu/lomtalanitas oldalon olvashatnak.
Emellett lakcímkártya felmutatásával a solymári lakosok is igénybe vehetik a pilisvörösvári hulladékudvart, ahol néhány kivétellel a legtöbb típusú hulladék díjmentesen
leadható. Fontos tudni, hogy nem veszik át a telepen az építésből, bontásból származó hulladékot (nyílászárót, burkolóanyagokat, szigetelőanyagokat, azbesztet), valamint a
zöldhulladékot és a vízbázisú festékeket, így például a maradék diszperzitet sem.
Bővebb tájékoztatás található a leadható hulladékokról a www.deponia.hu/lakossagi_
hulladekudvar oldalon. (A lap aljára görgetve olvashatók a pilisvörösvári hulladékudvart
érintő információk.)
A hulladékudvar címe:
Pilisvörösvár, Fácán utca 4525/12. hrsz.
Nyitvatartás:
hétfő: 8.00–12.00
csütörtök: 8.00–16.00
szombat: 8.00–12.00

Nyáron is nyitva
A tavalyi évhez hasonlóan idén sem tart nyári szünetet az Apáczai Csere János Művelődési Ház és Könyvtár, valamint tagintézményei, a Svábház és a Dr.
Jablonkay István Helytörténeti Gyűjtemény. A nyitvatartási időkről és az aktuális
látogatási szabályokról a www. apaczai.com oldalon érdemes tájékozódni.
2021. július

Új könyvek
a könyvtárban
Fábián Janka:
Cholera-napló

A kisregény történelmi
hátteréül az 1831-es
magyarországi kolerajárvány szolgál. A történetnek
különös aktualitást ad a
koronavírus hasonlóan
agresszív tombolása.

Lesley Pearse:
A hazug

A brit írónő 48 éves koráig
semmit sem publikált, azóta
viszont csaknem 30 bestsellert írt. Számos kötete jelent
meg magyarul is, A hazug
egy vérbeli, letehetetlen
krimi.

Alice Munro:
A Jupiter holdjai

Minden nőnek megvan a
maga különös, izgalmas és
érdekes története. A Nobeldíjas kanadai írónőnek, a
kortárs novella fejedelemasszonyának legújabb (sorban a 13.) kötete magyarul.

Száraz Miklós György:
Székelyek

A József Attila-díjas író ebben a gyönyörű fotóanyaggal illusztrált, történelemről
és hagyományról szóló
irodalmi szociográfiában a
székely identitás tipikus és
specifikus vonásait igyekszik
megragadni.

Kimura Rei:
Pillangókisasszony

A japán ügyvédnő legújabb
könyve egy amerikai tengerésztiszt és egy japán bérfeleség történetét mutatja
be. Míg Puccini világhírű
operája a magasztos szerelemről, Kimura Rei könyve a
valós viszonyokról szól.

Lucinda Riley:
Az olasz lány

Újabb megindító love
story: Rosanna Menici és
Roberto Rossini duettje a
szerelemben és az operában. A Magyarországon is
kedvelt, világhírű ír írónő
nagyregénye egy páratlan
kapcsolatról.

Apáczai Csere János Művelődési Ház
és Könyvtár
2083 Solymár, Templom tér 25.
Tel.: (26) 360-100, (26) 362-240
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ÖSSZETARTOZÁS NAPJA
Június 4-én, a nemzeti összetartozás napján országszerte megemlékezéseket tartottak a trianoni békediktátum aláírásának 101.
évfordulója alkalmából. Solymáron a megemlékezés a Templom
téren, a június közepéig látható Szent Korona-installáció előtt
zajlott.
A Himnusz közös eléneklése után dr. Szente Kálmán polgármester köszöntötte a megjelenteket, majd átadta a szót Szabó Istvánnak, a Pest Megyei Önkormányzat elnökének.
Szabó István ünnepi beszédében elmondta, hogy Trianon
emléknapja minden magyar számára jól ismert és fájdalmas évforduló. „Ezen a napon döntést hoztak rólunk, nélkülünk […]
Megosztva a hazát, az otthonokat, a Szent Korona országait, Közép-Európa egyik legrégibb keresztény közösségét.” Utalt arra,
hogy a magyar nép hazaszeretét nem érti a világ, ezért el kell mondanunk mindenkinek, hogy Magyarország keményen harcolt és
dolgozott a közösség megépítéséért és fenntartásáért.
„1920. június negyedik napján ezt a közösséget vették el és
törték darabokra.” A nemzet egységét mégsem tudták elvenni, a
közösség ma is egy. „Ezért vagyunk ma itt […], hogy megfogjuk
egymást kezét, mert a magyarság minden tagja és közössége része
az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti ös�szetartozása valóság, és egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme […]. A közösség és az
ország egysége nemzeti ügy” – mondta.
Ezután a Solymári Hagyományőrző Asszonykórustól a Hozzád imádkozom című dalt hallgathattuk meg, majd a Cédrus táncegyüttes a Boldogasszony anyánk című magyar egyházi népéneket
adta elő.
Az emlékezés koszorúit a Pest Megyei Közgyűlés, Solymár
Nagyközség Önkormányzata és a Solymári Német Nemzetiségi
Önkormányzat tagjai helyezték el. Az ünnep a Szózat közös eléneklésével zárult.
Az eseményről a PilisTV készített felvételt, mely
elérhető a YouTube-on az alábbi QR-kód mobiltelefonos beolvasásával.
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Solymári Hírmondó

A betelepülésre
emlékeztünk
2021. június 20-án emlékeztünk meg a
betelepülés 311. évfordulójáról. Az esemény német nyelvű szentmisével kezdődött a Zwickl Mihály vezette Schaumarer
Musikanten közreműködésével, majd a
helyi kultúrcsoportok képviselői, illetve
a helyi önkormányzatok megkoszorúzták az emlékművet. A koszorúzást zenés
mulatság követte az Apáczai Csere János
Művelődési Ház udvarán. A jó hangulatról a Die Bergländer Buam gondoskodott. Köszönjük a részvételt mindenkinek, aki eljött!
NNÖ

Idén nem lesz gospelfesztivál
Kedves solymári zenerajongók, a gospelfesztivál kedves látogatói!
Bizonyára nagyon sokan várták már a hírt, idén vajon meg tudjuk-e rendezni a 20., jubileumi Nemzetközi Gospel Fesztivált. Sokat hezitáltunk,
tervezgettünk, még színpadot is foglaltunk, de sajnos a rajtunk kívül álló
körülményeket nem tudjunk befolyásolni, így be kellett látnunk, hogy idén
el kell engednünk az ünnepi gospelfesztivál tervét.
A fesztivált legutóbbi alkalommal Csaba atya kedves buzdítására a Templom téren rendeztük meg, a Kegytemplom előtt felállított elegáns színpadon.
A csodás, ihlető környezet, a felejthetetlen előadók, köztük a finálét adó lengyel Sienna Gospelkórus kirobbanó erejű fellépése és az esti szabadtéri mise
sokunk emlékezetében máig elevenen élő, szép, megerősítő emlék.
A gospelfesztivál 20 évét egy sok küzdelemmel teli úton jártuk végig,
de minden évben olyan lélekemelő pillanatokat élhettünk át, amelyeknek
köszönhetően a rendezvény Solymár egyik legszeretettebb és legnagyobb
rendezvényévé nőtte ki magát. Vagyis megért minden fáradozást, mert mindenki lélekben megújulva, feltöltekezve, egy nagy, közös szeretetélménnyel
gazdagabban mehetett haza és várhatta a következő évi rendezvényt.
A Templom téri felejthetetlen fesztivál után a 20., jubileumi rendezvényt
igazán impozánsra szeretnénk tervezni. Ennek egyik garanciája a firenzei Pilgrims együttes, akik nélkül semmiképp nem szeretnénk az ünnepi
alkalmat életre hívni, hiszen produkciójuk a világon valóban egyedülálló,
érdemes rájuk várni. Sajnos Olaszországban még lassabban haladnak az oltásokkal, így mostanáig bizakodtunk, de a legfrissebb hírek szerint semmi
remény nincs arra, hogy a tervezett időpontra a teljes kórus utazni tudjon.
A magyar együtteseink sem állnak még készen egy ilyen komoly fellépésre,
hiszen a Covid-járvány alatt az énekkarok nem próbálhattak.
Így be kellett látnom, ez idén sajnos nem sikerülhet. Szeretném kérni
szíves türelmüket még egy évig, amikor reményeink szerint már semmi nem
akadályoz meg bennünket abban, hogy egy felejthetetlen gospelfesztivállal
örvendeztethessük meg Önöket Solymáron. Talán ez a várakozás még patinásabbá teszi majd az ünnepi újra találkozásunkat.

Biztonsági tanácsok
nyárra
Itt a lazítás ideje, végre lekerülhettek a maszkok. Van azonban, amiben nem árt továbbra
is óvatosnak maradni – hívja fel a solymáriak
figyelmét Ladó György körzeti megbízott.
Nyáron több időt töltünk házon kívül, kirándulunk, nyaralni megyünk. Bár az elmúlt
évek statisztikái szerint minimálisra csökkent
a betöréses lopások száma, idén ismét volt néhány ilyen eset településünkön. A februári két
betörés után áprilisban is történtek hasonló
bűncselekmények, ezért legyünk figyelmesek.
Fokozottan ügyeljünk ingó és ingatlan értékeink biztonságára – kéri Ladó György –, különösen éjszaka. Értékes ingóságainkat ne hagyjuk
kintről látható helyen (például ne legyen szem
előtt a notebook, ha benéznek az ablakon). A
jó idő beköszöntével rendszerint a közlekedési
balesetek száma is nő. Ladó György ezért arra
kéri a közlekedésben résztvevőket – járművezetőket és gyalogosokat egyaránt –, hogy ne lankadjon a figyelmük, és még a nagy melegben is
maradjanak türelmesek az utakon.

Szeretettel: Jeney Erzsébet alapító, művészeti vezető
2021. július
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KÉTSZÁZ ÉVES A TEMPLOMUNK
Idén kétszáz éve, hogy felszentelték a solymári Szűz Mária Szent Neve római
katolikus templomot. A bicentenárium alkalmából
háromnapos ünnepségsorozatot rendezett az egyházközség.
Az ünnepség megnyitása
Az események sora június 26-án, szombat
délután filmvetítéssel, kiállításmegnyitóval
kezdődött. A templomban szép számú érdeklődő gyűlt össze a közös ünneplésre.
Elsőként Dauner Henrik, az egyházközség képviselő-testületének egykori elnöke
köszöntötte a megjelenteket. Az ünnepnek
külön töltetet ad az, hogy a Nemzetközi
Eucharisztikus Kongresszus (NEK) évében
kerül rá sor – mondta. Beszédében röviden
összefoglalta a kegytemplom történetét, sorra vette a felújításokat 1960-tól kezdődően
egészen a legutóbbi, Csaba atya szolgálata
idején megvalósuló teljes külső felújításig,
amikor a tetőszerkezet is megújult. „Legyünk büszkék arra, hogy a hitünk erőt ad,
és a templomunk felújítására mindig marad
energiánk […]. A külső és a belső megújulás adjon nekünk erőt az ünnepnapokra és a
hétköznapokra is, ne hagyjuk magára templomunkat, Isten házát! Töltsük meg, és imádkozzunk együtt családjainkért, községünkért,
hazánkért, népünkért és fiataljainkért, a jövő
zálogaiért. Legyenek hívők és bátrak, bízzuk
életünket Krisztusra!” – zárta gondolatait.
Ezután Szemere János plébános beszélt,
aki egy úgynevezett zarándokzsoltárból idézett, melyet az izraeliták akkor imádkoztak,
mikor elzarándokoltak a jeruzsálemi templomba, hogy ott bemutassák áldozatukat.
„Az életünk is egy zarándoklat, és hol máshol, ha nem a templomban nyer nyugalmat
a lelkünk és a szívünk? Épp ezért hálával
emlékezünk most meg templomunk felszentelésének 200. évfordulójáról.”
Beszélt arról, hogy azok a népek, országok, melyeknek figyelme Isten felé irányul,
nem vesznek el a történelem viharaiban,
hanem megmaradnak, mindig maradandót
teremtenek. „Solymáron a lakosság első
középülete a templom volt […]. Solymár
népének az ősök szokásain túl az Istenhez
12

való ragaszkodása is erőforrás.
Az emberi szokásokban mindig
megújulni tudó, ugyanakkor Istenhez való hűségében mindig
megmaradó svábság épp ezért méltán ünnepelheti most templomának 200. évfordulóját. Hála érte Istennek, hála érte az itt szolgáló atyáknak, és hála érte a népnek” – mondta
befejezésül.
Dr. Szente Kálmán polgármester egy személyes élménnyel kezdte beszédét, felidézte,
hogy őt is a solymári templomban keresztelték meg, öt gyermekéből négynek itt volt a
keresztelője. Kifejezte abbéli büszkeségét,
hogy a kétszázadik évfordulót is megérte
a templom. „Amikor nem volt diktatúra,
a község vezetői mindig is nagy figyelmet
szenteltek annak, hogy ez a templom méltó
legyen ehhez a faluhoz… Kiváló plébánosaink mind-mind igyekeztek valamit hozzátenni ehhez” – mondta el, hozzátéve, reméli,
hogy ez a jövőben is így lesz.
Az ünnepi beszédek után Milbich Tamás
Fanum című, szimbolikus képekben gazdag,
háromrészes rövidfilmjét tekinthette meg
a közönség. A rendező által írt, az egyes
részek közötti összekötő szövegeket Sára
Bernadette színművész olvasta fel, a film zenei aláfestéseként a Solymári Szokolay Bálint
Nőikar lélekemelő felvételét hallhattuk.
A filmvetítést követően Dauner Henrik és Szemere János atya köszönetképpen
átadták az egyházközség ajándékait mindazoknak, akik az ünnepségsorozat szervezésében részt vettek, vagy annak létrejöttét
támogatták.
A szombat délutáni program zárásaként
az egybegyűltek megtekinthették a sekrestyésházban nyílt, a Kereszttől a kőtemplomig
című kiállítást, mely képes tablókon mutatja
be a templom történetét. A tárlatnak részét
képezik festmények, berendezési tárgyak és
régi miseruhák is. A megnyitón a Solymári

A Kereszttől a kőtemplomig-kiállítás a plébánián

Sütőklub kínálta a hívek sütötte finom falatokat a vendégeknek. A kiállítás augusztus
1-ig, vasárnap délelőttönként látogatható, 8
és 12 óra között.
Ünnepi szentmise
Az ünnepségsorozat részeként június 27-én,
vasárnap szentmisén vehettek részt a hívek,
melyet Spányi Antal megyéspüspök celebrált.
A misén jelen voltak továbbá a településhez
kötődő papok: Kertész Péter, Magyar Gergely, Ugrits Tamás és természetesen Solymár
jelenlegi plébánosa, Szemere János atya. A

Spányi Antal megyéspüspök celebrálta az ünnepi szentmisét
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mise kezdetén ő köszöntötte a püspök urat,
mondott néhány szót a 200 éves templomról, a hívő közösség összetartásáról, erejéről.
Szavai szerint Szent Péter apostol mondja
első levelében, hogy „élő kövekből épüljetek
fel Isten házává”. Az, hogy a templom ilyen
szép állapotban van, és rendszeresen gondját
viselik, annak bizonyítéka, hogy az itteni közösség valóban élő közösség – mondta.
Spányi Antal püspök örömét fejezte ki,
hogy ezen a különleges alkalmon együtt
ünnepelhet a solymáriakkal. „Örömmel jöttünk, hogy ezt a különleges évfordulót megünnepeljük együtt, hálát adjunk a Jóistennek,
és kérjük további kegyelmét. Nem is csak a
templomra, hanem elsősorban a templomot
benépesítő és azt élettel megtöltő emberekre, családokra.”
A szentmise végén szeretetvendégség
és térzene várta a híveket a Templom téren a Solymári Sütőklub asszonyai és a
Schaumarer Musikanten jóvoltából. A térzenét és a vendéglátást az önkormányzat szervezte és szponzorálta.
A PilisTV által a szentmiséről készített felvétel már elérhető a YouTube-on a mellékelt
QR-kód mobiltelefonos beolvasásával.
Zenés irodalmi est
Június 29-én, kedden szentmisével és zenés
irodalmi esttel zárult az eseménysorozat. A
mise után dr. Zámbó Károly atya nyitotta
meg az estet. Felvezetőjében a szent művészet jelentőségéről beszélt, mely felkészíti a
lelkünket a megtestesült Ige befogadására,
a mindenható Isten személyes jelenlétének
misztériumára, és elmélyíti Krisztus személyes jelenlétét az életünkben. „Az Istennel
való találkozás harmóniáját jeleníti meg a
művészet” – fogalmazott.
Az est bensőséges, családias hangulatban
zajlott. Hiszen – amint Milbich Edit, az est
háziasszonya fogalmazott –, a solymáriak

Dr. Zámbó Károly atya nyitotta meg a zenés irodalmi estet
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egyben ősbemutató is volt, majd GesztelyiNagy Judit improvizációt mutatott be japán
bambuszfurulyán, sakuhacsin. Ezután ismét líra következett, Ortnerné Radnai Erika Reményik Sándor Üres templomban című
versét adta elő. Ezután Zámbó atya Három
canzonájának harmadik tétele, majd Kazuo
Fukushima Requiem című műve következett
Gesztely-Nagy Judit előadásában. A különleges este zárásaként Homor Ferenc énekelte
el a Peer Codexből a Te Deumot.
Aki lemaradt az ünnepségsorozat záróeseményéről, az megnézheti utólag a PilisTV
felvételén a tévében vagy az interneten.
Mester-Kovács Erzsébet
Rozványi Dávid

egy család, és a templom az otthonuk, ahova mindig hazatérnek. Rozványi Dávid író,
költő saját műveiből válogatott, elsőként A
solymári templom kétszáz éves évfordulójára című,
erre az alkalomra írt versét olvasta fel, majd
Gyümölcsoltó boldogasszony – A puszták éneke
című verse hangzott el.
Liszt Ferenc Ave Maria című művét fuvolán és orgonán szólaltatták meg az est következő fellépői, Gesztelyi-Nagy Judit fuvolaművész, a pálos rend világi közösségének
lelki vezetője, valamint dr. Zámbó Károly
atya, aki rövid ideig helyettesként szolgált
a solymári plébánián, és sokan nem tudják
róla, de emellett orgonál, sőt zenét is szerez.
Az előadók sorát Hegedűs Zsuzsa folytatta, aki a régi Nemzeti Színház – ma Pesti
Magyar Színház – társulatának tagja volt, ő
Dzsida Jenő Templomablak című versét adta
elő. Ezután ismét orgonaszót hallhattunk,
Liszt Ferenc Pápai himnuszát dr. Zámbó Károly atya adta elő, majd Kiss Márta szavalta
el személyes kedvencét, Paul Claudel 1886.
december 25. című versét. Ezután GesztelyiNagy Judit előadásában Bach A-moll
partitáját hallgathattuk meg, majd Marlokné
Cservenyi Magdolna osztotta meg gondolatait a templomról, ami – mint fogalmazott
– egész életének és keresztény létének fontos része. Személyes emlékeket és élményeket idézett fel a templom jelentőségéről és
a solymáriak életében betöltött szerepéről
gondolkodva. Ez a hely „elmélyülésre, gondolkodásra sarkall, számadásra ösztönöz és
megnyugtat, lelki békét teremt” – mondta.
A folytatásban Zámbó Károly atya saját
szerzeményét, a Három canzona első két tételét hallgathattuk meg orgonán, ez az alkalom

Posztumusz
elismerés
Csaba atyának
Solymár díszpolgára lesz Kiss Csaba néhai plébános. A posztumusz
kitüntető címről a veszélyhelyzeti
szabályoknak megfelelően dr. Szente Kálmán polgármester hozta meg
a döntést a képviselő-testület és az
egyházközség véleményének figyelembevételével.
A címet Csaba atya a településért,
a solymári római katolikus egyházközségért, a templomért, az egyházi élet
javára elvégzett cselekedetei alapján,
valamint a solymári fiatalok érdekében
megvalósított programjainak elismeréseként kapja. A díszpolgári címet a
Solymári Búcsú alkalmával hirdetik ki.
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HÁNY ÉVES IS A TEMPLOM?
Templomának 200. évfordulóját ünnepelte június utolsó hétvégéjén a solymári katolikus
egyházközség. Érdekes jubileum ez, könnyen párhuzamba lehet állítani más, mostanság
ugyancsak kerek évfordulókkal, a 240, 280, vagy akár a 300 évessel is. Cikkünkben előbb
a számok mögé pillantunk, majd áttekintjük a templom felújításainak fő stációit.
Kezdésként szögezzük le: vitán felül helyénvaló, hogy most emlékeztünk meg a
templom szentelési bicentenáriumáról.
Vurum József székesfehérvári megyéspüspök ugyanis 1821. június 29-én szentelte fel a solymári istenházát, és ő maga
rendelte el, hogy az évfordulót azontúl
ugyanazon a napon, az úgynevezett „apostolfejedelmek” – vagyis Szent Péter és
Szent Pál – ünnepén, vagy az ahhoz legközelebb eső vasárnap ünnepeljék a solymáriak. A templom története azonban ennél
nyilvánvalóan régebbre nyúlik vissza.
A falu első temploma például majdnem
pontosan száz évvel korábban épült, a mai
temetőnk területén – nem egyértelmű,
hogy mikor, de az 1720-as évekből két
adat is utal az építésére, illetve javítására.
Kerek évforduló a 280 év is: 1741 (vagy
1742) kora tavaszán emelt kápolnát egy
Maurer József nevű budai polgár a jelenlegi templom helyén, hogy védje a 8-9 évvel
korábban odakerült, és csodatévő erejéről hamar híressé vált Szűz Mária-képet.
Az akkori solymáriak mindkettőt látogatták, de a zarándokokat csak a szentkép és
annak ligetes környezete vonzotta: nem
meglepő hát, hogy amikor Majthényi Károly földesúr 1777-ben azzal kereste meg
a püspököt, hogy a falunak új templomot
építtetne, Séllyei Nagy Ignác a régi felújítása helyett egy, e kápolna kibővítésével létesítendő új templom építését engedélyezte.
Az alapkőletétel dátumát nem ismerjük, de 1781–82 körül kellett megtörténnie – ismét egy kerek évforduló –, mert ez
utóbbi évben már építkeztek, sőt 1785-re
az épület nagyjából el is készülhetett. Veroni Pál perbáli esperes-plébános ugyanis
(aki az alapkövet elhelyezte) abban az évben megáldotta a templomot: a szentélyt,
a hajót, a sekrestyét és az azóta megszün14

tetett kegyúri kriptát is. Rövidesen a torony is elkészült: 1799-ből már a keresztje
felhelyezésének aktusát jegyezték fel a
krónikák.
Úgy tűnik tehát, hogy a felszentelés
évében a solymáriak már legalább 25-30
éve látogathatták a templomot – de mi
okozhatta ezt a késlekedést? Biztosat nem
tudni, de a belső burkolatok, a díszes falfestmények elkészítése, a belső berendezés
kialakítása még sok időbe telhetett, ezen a
ponton pedig feltehetőleg találkozott is az
egyházi vezetés és a lakosok véleménye:
csak akkor történjék meg a felszentelés, ha
az istenháza már tényleg minden tekintetben késznek mondható.
Ismert persze a mondás: egy építkezés
sosincs kész teljesen. Már a szentelést követő években sort kellett keríteni a templom kisebb felújítására, majd a 19. században még háromszor, 1834-ben, 1862-ben
és 1891-ben. 1928-ban pedig egy igen
jelentős arculati változtatáson esett át az
épület: a torony addigi, lapos gúla alakú zsindelytetejét egy, a barokk stílusához jobban illő, magasabb toronysisakra
cserélték le, Jablonszky Géza műépítész

tervei alapján – későbbi renoválásaitól eltekintve ez a toronysisak határozza meg
templomunk látképét ma is.
A 20. század középső szakaszában
inkább csak a belső teret érintették komolyabb változások. Ilyen volt például
a korábbi szentsír-kápolna átalakítása
keresztelőkápolnává, a mennyezeti freskók 60-as évekbeli újrafestése, vagy az
áldoztatórács 1970-es megszüntetése.
1999-ben viszont kifejezetten nagyszabású felújítás vette kezdetét, többek között az épület, majd a díszüveg ablakok
szigetelésével, a fűtés és az elektromos
hálózat kiépítésével, a kőpadló javításával; a 2000-es években még a toronysisak
is megújult. Két évvel ezelőtt, 2019-ben
pedig – hosszan tartó előkészítő munka eredményeként – sor kerülhetett az
épület teljes körű külső felújítására is,
beleértve nemcsak a vakolat javítását és
újrafestését, de a tető újralécezését, a régi
bádogozás rézborítással történő felújítását is, sőt a nagy ívű felújítás részeként
még a toronyórát is a 21. századhoz illő
módon korszerűsítették.
Hegedűs András

A Templom tér az 1920-as években, fénykép Seres István Solymár története és néprajza című könyvéből
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JAZZ WEEKEND 2021
Az idén már 20., jubileumi alkalmát ünnepelte volna a népszerű solymári jazzrendezvény,
ha a világjárvány nem írja felül a 2020-as év programjait.
A havi rendszerességgel jelentkező Little
Jazz Pub Márkus Tibor Erkel-díjas zongoraművész és pedagógus művészeti vezetésével hozza „házhoz” a magyar jazzélet
nagyjait. A mini jazzfesztivál koncertjei
is az ő szakmai segítségével, az Apáczai
Csere János Művelődési Ház szervezésében valósultak meg. Bevezetőjében Varga
Zsolt, a művelődési ház igazgatója idézte
fel a gyümölcsöző együttműködés sikereit.
A rendkívüli forróság, a vízpartokra menekülő tömegek és a foci-Európa-bajnokság
magyar vonatkozású meccse ellenére is
szép számú közönség jelent meg a nyitókoncerten.
A rendezvény első fellépőjeként egy
fiatal, de már nagy sikereket maga mögött tudó zenekar, az Oláh Krisztián
Quartet mutatta be műsorát. Az 1995ben született zenekarvezető, aki klasszikus zongora tanulmányok után fordult a
jazz felé, rengeteg díj tulajdonosa (Junior
Prima díj, Gramofon-díj, húszévesen III.
helyezés a Montreux-i Zongoraversenyen). Olyan világsztárokkal koncertezett
együtt Amerikában, mint Al Jarreau, Kurt
Rosenwinkel és Joe Sanders, és első magyar zenészként a világ 14 legjobb zongoristája között vehetett részt egy megmérettetésen a Thelonious Monk alapította
Herbie Hancock Institute of Jazz meghívottjaként. A solymári közönség legutóbbi lemezének (Back of my Mind) anyagát
hallhatta, valamint két új kompozíciót is,
melyet a tavalyi Beethoven-emlékév alkalmából komponált a mester iránti tisztelete
jeléül. A kvartettben részt vett még testvére, ifjabb Oláh Kálmán szopránszaxofonon, Serei Dániel dobokon és Fonay Tibor
bőgőn. A bőgős poszton Orbán György
az állandó tag, de ő ezen a hétvégén egy
másik formációt erősített.
A második zenekar Vörös Niki
fősodratú jazzt játszó formációja volt. A
fiatal, temperamentumos és nagy érzelmi
2021. július

skálán előadó énekesnő a szövegközpontú dalok szerelmese. Példaképe és szellemi
társa Abbey Lincoln, a 2010-ben elhunyt
amerikai énekesnő. Legutóbbi lemeze az ő
munkássága előtt tiszteleg. A Left Alone
című lemezről hallhatott dalokat a közönség a zenésztársak tökéletes összhangja
kíséretében, remek hangszeres szólókkal.
A lemezen és a koncerten is vendégzenészként Subicz Gábor szólaltatta meg a
trombitát és a szárnykürtöt. A 2005-ben
alakult zenekar állandó tagjai: Vörös László zongora, Csuhaj-Barna Tibor nagybőgő
és Jeszenszky György dob. Hallhattunk
dalokat első, Ask Yourself Why című lemezéről is, de elhangzott egy Wayne Shorterkompozíció is, melyet csak a koncertlátogatók hallhatnak az előadásában.
A Jazz Weekend zárókoncertjét a
magyar jazz középgenerációjának három nagysága, Gyárfás István „Gyafi”,
Premecz Mátyás és Jeszenszky György
adták. Mindhárman felsorolhatatlanul sok
formációban játszottak, játszanak. Gyárfás
István a mainstream jazz meghatározó gitárosa, Deseő Csaba, Fábián Juli, Winand
Gábor és sok külföldi művész zenésztársa. A koncertet – ahogy Vörös Niki is a
műsorát – a napokban elhunyt Winand
Gábor zenész, énekes emlékének ajánlották. Premecz Mátyás a Hammond orgona
koronázatlan királya a jazz kategóriában.
Rendkívül sok zenekar meghatározó tagja (Irie Maffia, Smárton Trió, Qualitons,
Kéknyúl Hammond Band stb.). Jeszenszky György dobos a Vörös Niki zenekar
tagjaként is színpadra állt, ő az Equinox
zenekar zenészeként is jól ismert Solymáron. Most a rendkívül ritka, legendás Hammond B3 orgona belsejét is alkalmunk
nyílt megismerni egy gyorsan javított hibának köszönhetően. A jazztörténetben
gazdag múltú Hammond–gitár–dob felállású trió a wurlitzerhangzástól a templomi
gospelművekig idézte fel a hangszer dia-

dalmenetét a közönség nagy örömére. A
zenetörténet nagy Hammond-orgonistái,
mint dr. Lonnie Smith, Jimmy Smith, valamint a gitárosfenomén Wes Montgomery
tiszteletére született Gyárfás István-kompozíciók szólaltak meg fantasztikus hangminőségben és mesterfokú előadásban a
solymári gesztenyefák árnyékában.
Barcsik Géza
További fotókat a hátsó borítón
találhatnak.
A Vörös Niki Quartet feat. Subicz
Gábor
koncertjének
felvételét megtekinthetik a
YouTube-on a következő QR-kód mobiltelefonos beolvasásával.
Az esemény többi koncertje is hamarosan látható lesz a PilisTV műsorán, illetve YouTube-csatornáján.
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POSZT-COVID:

GYÓGYULÁS UTÁNI REJTÉLYES TÜNETEK
Egyre többet hallani arról a különös kórról, és egyre többen élik is át azt a betegség utáni
furcsa állapotot, amit a szakirodalom poszt-Covid-, vagy long-Covid-szindrómának
nevezett el. Ez egy létező betegség, és ha súlyossá válik, fontos, hogy
a beteg megfelelő kezeléshez jusson.
Pontosan hat héttel azután, hogy a koronavírus első tünetei megjelentek rajtam,
hirtelen elkezdtem rosszul érezni magam.
Nem úgy, mint amikor beteg voltam, egészen másképp. Sokkal ijesztőbben. Először a szívem környéke kezdett fájni, a karom lezsibbadt. Pihenés után kicsit javult,
de pár nap múlva olyan érzésem lett, mintha valaki ráült volna a tüdőmre és három
napig nem mozdult volna onnan. A háziorvosom azonnal tüdőröntgent és EKG-t
javasolt. Miután ezeknek a vizsgálatoknak
az eredménye negatív lett, még ultrahanggal is megvizsgálták a szívemet. Minden
rendben volt – csak én nem. Ekkor már
nemcsak a mellkasom fájt, hanem olyan
fáradtság tört rám naponta többször, nagy
hirtelenséggel, hogy azonnal le kellett dőlnöm, dolgozni sem tudtam. Másfél-két
hónappal később sokat javult a helyzet, a
hétköznapi teendőket már el tudtam látni,
de nem voltam képes még két-három kilométernél többet sétálni, az izomfájdalmak
pedig hónapokkal később is fennálltak,
és fronthatáskor különösen megkínoztak.
Úgy gondoltam, nem csoda, ha ettől rossz
a kedvem. Arra nem gondoltam, hogy
még ez a levertség is a poszt-Covid tünete
lehet.
A betegséget amúgy viszonylag könnyen
viseltem, csupán pár napos láz, köhögés,
szaglásvesztés voltak a tüneteim. Három
héttel később már rövid kirándulást is be
tudtam iktatni, jól voltam. A poszt-Covidtünetek ezért is leptek meg annyira, hiszen
már teljesen egészségesnek éreztem magam. Némi megnyugvást hozott számomra, amikor kiderült, nem vagyok egyedül.
Több ismerős is hasonló tünetekről számolt be. Igaz, fél évvel ezelőtt még az orvo16

sok sem tudtak annyit a koronavírus utóhatásáról, mint amennyit most.
A poszt-Covid kivizsgálása
és a tünetek
Azóta már konkrét vizsgálatokat publikáltak arról, hogy a betegek legalább egyharmadánál kisebb-nagyobb mértékben megjelenik a poszt-Covid. Dr. Wirtz Ferenc
háziorvos elmondása szerint azonban
Magyarországon még jóval kevesebben
fordulnak segítségért orvosukhoz ezekkel
a tünetekkel. Ha enyhék a panaszok, ezzel
nincs is baj, de súlyosabb esetekben fontos
a kivizsgálás. A szakember szerint először
mindenképpen a háziorvosunkat érdemes
felkeresni, hiszen ő az, aki tisztában van
egészségi állapotunkkal, alapbetegségeinkkel. Nehéz a gyakorlatban elkülöníteni,
hogy poszt-Covid-tünetekről van-e szó,
vagy az alapbetegségeinknek a korábban
is tapasztalható tünetei jelentek meg újra,
esetleg erősödtek fel.
A poszt-Covid egyik leggyakoribb tünete a fáradtság, amely heteken vagy akár
hónapokon át is tarthat. Dr. Wirtz Ferenc
arról számolt be, hogy saját praxisában a
Covid-fertőzésen átesett páciensei később
főleg légzőszervi és szívpanaszokkal jelentkeztek a rendelésen. Általános tünet
még az izomfájdalom (többféle izomcsoportban, de különösen a végtagokban),
ízületi fájdalmak, az izmok görcskészsége, alvászavar és pszichés tünetek. Ez
utóbbinál különösen nehéz a páciensnek
megállapítania, hogy valóban a posztCovid-szindróma okozza, vagy csak a
megbetegedéssel kapcsolatban átéltek miatt érzi magát lehangoltnak. Jó hír viszont,

hogy ezek jellemzően olyan panaszok,
melyek enyhülésében az idő játszik kulcsszerepet.
Vannak emellett közvetlenül a fertőzéssel összeköthető poszt-Covid-tünetek
is, de ezek sokkal ritkábban fordulnak elő.
Például szív- és tüdőproblémák jelentkezhetnek azoknál, akiknél a betegség hosszúra nyúlt, és akár hetekig lélegeztetőgépen
voltak. Ilyenkor a tüdőszövet olyan kötőszövetes átalakuláson megy keresztül,
amely csökkenti a légzőfelületet, és ez
légzési nehézségeket okoz. Szintén ritka,
de kialakulhat a súlyosan megbetegedetteknél szívizomgyulladás, szívritmuszavar,
trombózis, depresszió, kialakulhat vagy
súlyosbodhat a korábbi demenciás folyamat. Ezekre az esetekre kivizsgálási protokollok vannak, melyek során nyomon
követik a beteg állapotát, és havonta vagy
háromhavonta újra megvizsgálják, míg a
teljes gyógyulás be nem következik.
Érdemes megemlíteni, hogy míg az
első két hullámban a gyerekek kevésbé
voltak érintettek, a harmadik hullám már
őket sem kímélte annyira. Mára elmondhatjuk, hogy az ő esetükben is megjelent
a poszt-Covid, hasonló tünetekkel, mint
a felnőttek esetében. Dr. Wirtz Ferenc
elmondta, hogy a poszt-Covid-tünetekkel
nála jelentkezők száma elenyésző volt a
beoltottakhoz képest, és szerencsére szövődmény nélkül gyógyultak.
Kihez forduljunk?
Elsősorban a háziorvost érdemes felkeresni a tünetekkel. Ha ő indokoltnak látja,
további vizsgálatokat rendel el. Solymár
jó helyzetben van, hiszen a Pilisvörösvári
Solymári Hírmondó

Szakrendelő teljes kapacitással működik, így ott
csaknem minden szakorvosi vizsgálat elérhető.
Az oltás lehet a megoldás?
Többen tartanak attól, hogy felvegyék az oltást,
mikor még érzik ezeket a tüneteket. Az ő megnyugtatásukra Szlávik János infektológus főorvos
március végén egy friss tanulmányra hivatkozva a
közmédiában beszámolt arról, hogy a védőoltás a
poszt-Covid-szindrómában szenvedők számára is
megoldást jelenthet, a tanulmány szerint ugyanis
a beoltottak jelentős részénél elmúltak a tünetek.
Dr. Wirtz Ferenc is arra biztat mindenkit,
hogy vegye fel az oltást abban az esetben is, ha
már átesett a vírusfertőzésen. Ez az egyetlen
megoldás, hogy legyőzzük a betegséget.
Komáromi-B. Hajnalka
A poszt-Covid-szindróma a koronavírusos
tünetek kezdetétől számított negyedik hetet
követően kialakuló, akár hetekig, hónapokig
elhúzódó állapot. A PCR-tesztek ezen esetek legnagyobb részében negatívak, tehát a
beteg a Covid-fertőzésből már gyógyultnak
nyilvánítható, nem fertőz. Lehetnek azonban fennmaradó maradvány-, vagy újonnan
létrejövő tünetek, melyek több szervrendszert is érinthetnek. Ezek a tünetek a beteg
életminőségét jelentősen ronthatják, illetve
szövődményekhez vezethetnek.
A poszt-Covid tünetei attól függetlenül
alakulhatnak ki, hogy maga a fertőzés milyen súlyossággal zajlott le. A szerteágazó
tünetek a következők lehetnek:
• gyengeség
• terhelési nehézlégzés
• szívritmuszavarok, szívelégtelenség
• tartós mellkasi fájdalom, légzéssel ös�szefüggő mellkasi fájdalom
• ízületi fájdalmak
• íz- és szaglásérzékelés csökkenése vagy
elvesztése
• hajhullás
• a cukorháztartás zavarai
• tartós hasmenés
• fejfájás
• gyermekeknél tanulási nehézségek,
felnőtteknél memóriazavarok
• kialakuló vagy súlyosbodó demencia
• alvászavarok
• depresszió
• késői tünetként gyakori a poszttraumás
stressz-szindróma kialakulása.
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Regisztrálhatók oltásra a 12–15 évesek
Megkezdődött a 12–15 éves gyermekek oltása. A 12. életévüket betöltött gyermekeket a vakcinainfo.gov.hu weboldalon lehet regisztrálni, illetve időpontot
foglalni számukra az oltópontokra. A korosztály oltása Pfizer/BioNTechvakcinával történik.
Dr. Nagy-Szakáll Zsuzsanna gyermekorvostól megtudtuk, hogy a regisztrált solymári gyermekek az oltópontokon kaphatják meg az oltást. Budapesten többek között a Budai Gyermekkórház, a Honvédkórház, a Semmelweis
Egyetem I. számú Gyermekklinikája és a Bethesda oltópontjai közül lehet választani.
Az oltáshoz szükséges teendők:
1. Regisztráció a vakcinainfo.gov.hu honlapon.
2. Szülői nyilatkozat kitöltése, mely a koronavirus.gov.hu oldalon található.
3. A regisztrációt néhány órán vagy napon belül érvényesítik, utána lesz lehetőség időpontfoglalásra az eeszt.gov.hu honlapon.
4. Az oltáshoz szülői kíséret javasolt. Legyen nálunk a kitöltött nyilatkozat, a
gyermek taj- és lakcímkártyája. A gyerekek lehetőség szerint ne éhgyomorra érkezzenek az oltásra!
A doktornő arra is felhívta a figyelmünket, hogy a vakcina beadását követően
két napig nem ajánlott az erős fizikai aktivitás, megterhelő sporttevékenység,
mert felerősítheti az oltási reakciót.
Bár ebben az életkorban a betegség lefolyása jellemzően gyenge, egyre több
gyermek kerül kórházba világszerte Covid–19-fertőzés miatt. Az elhúzódó
poszt-Covid-tüneteket vagy a szövődményként kialakuló sokszervi gyulladást
jobb megelőzni, illetve elkerülni, ezért ajánlatos a gyermekek oltása.

Háziorvosok nyári szabadsága:
Felnőtt háziorvosok nyári szabadsága:
Dr. Wirtz Ferenc: július 16. péntek, július 30. péntek
Dr. Taller Gabriella: július 13–30.
Dr. Virág Zsolt: augusztus 23–30.
Dr. Szabó Éva: augusztus 16–19.
A felnőtt háziorvosok szabadsága idején az asszisztens a rendelőben tartózkodik, a helyettesítést megoldja.
Gyermekorvosok nyári szabadsága:
Dr. Nagy-Szakáll Zsuzsanna: július 19.–augusztus 13.
Dr. Dávid Zoltán: július 2–16.
A gyermekorvosok egymást helyettesítik a saját rendelési idejükben.
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SOLYMÁRI KINCSEK ŐRZŐJE
Szinte véletlenül, és állítása szerint amatőr módon kezdte el gyűjteni a solymári emlékeket, ez
azonban mára tudományos igényű munkává és igazi elhivatottsággá vált számára.
Enczmann László egykori polgármesterrel beszélgettünk a solymári sváb kincsekről.
Mikor és miért kezdte el g yűjteni a solymári
sváb emlékeket?
1990 és 2010 között képviselő-testületi tag
voltam, ebből tizenkét évig polgármester.
Így ért az a megtiszteltetés, hogy a kitelepítési megemlékezések alkalmával beszédet mondhattam. Úgy éreztem akkor,
hogy valahogy nem jön át az a fájdalom,
az az igazságtalanság, az a mérhetetlen
szomorúság, ami ezzel együtt jár, ezért
elhatároztam, hogy bár gyönyörű, gondolatgazdag kitelepítési emlékművünk
van – amelynek dr. Ladocsi Gáspár tábori püspök volt a formai ötletgazdája –, de
valahogy másképp is meg kell örökíteni
ezt az eseményt. Arra gondoltam, hogy
egy Solymár-térképen berajzoljuk a telkeket, beírjuk a korábban ott lakók nevét,
és színben megkülönböztetjük az itthon
maradottakat, a kitelepítetteket és a vis�szajötteket. Ez ugyanis megmutatja, hogy
a falu hogyan ürült ki, hogyan változott.
Ahelyett, hogy utánanéztem volna valamelyik szakintézményben, a solymáriakat
faggattam, kik laktak az egyes utcákban és
mi történt velük. Ebből indult el a dűlő- és
a ragadványnevek gyűjtésének ötlete. Majd
kezembe akadt dr. Bonomi Jenő néprajzkutató néhány írása, amelyek az Óbudát
körülvevő, német nyelvű falvak folklórját
dolgozták fel. Példaképem lett, és hozzá
hasonlóan én is a folklór összes ágára kiterjedő gyűjtésbe kezdtem, azzal a különbséggel, hogy úgy véltem, ha csak Solymárra koncentrálok, mélyebben meríthetek.

kerestem a választ. Ötvennégy emlékhelyről van ismeretünk, ebből még 39 látható.
A naptári napokhoz kötődő szokásokkal,
hiedelmekkel kapcsolatos gyűjtést 2015ben adtam le, a legtöbb az egyházi ünnepnapokhoz kapcsolódik. Az egyik kedves,
személyes emlékem a három király játék
Sarlós Tibivel és Taller Andrással Sarang
tisztelendő úr betanításában. Ebben az
évben a Magyar Néprajzi Társaság Gyűjtő
Szakosztálya a Sebestyén Gyula-díjra érdemesített.
A családi ünnepek leírásában a kereszteléssel, házasságkötéssel és a temetéssel kapcsolatos szokásokat rögzítettem.
Kiemelném a pohárköszöntőket, amiket
esküvők alkalmával illett mondani, ezekből harmincötöt jegyeztem le. Ezeket
solymári népi költők írták, sok humorral,
némi pajzánsággal. A gyerekmondókákat, -verseket, -énekeket és -játékokat is
egy kötetbe gyűjtöttem, ezek nagyon közel állnak hozzám. A település, a telkek
szerkezetéről és az építkezési módokról

szóló anyagban Solymár betelepítését
térképekkel illusztrálva mutatom be, valamint ismertetem a házas telek és a ház
elengedhetetlen részeit is.
Az utolsó anyagomat 2019-ben adtam
le a népviseletünkkel kapcsolatban. Kiemelném, hogy nemzetiségi egyesületeink
– főleg a lányok és az asszonyok – még ma
is őrzik és viselik az autentikus solymári
népviseletet, ami a környéken messze kiemelkedik színeiben, formagazdagságával.
A szomszédok talán némi irigységgel is
mondták: „Ti saumáre kheinne nue Párádé mohe!” (A solymáriak csak parádézni
tudnak!), vagy „Ti saumáre Houffoat!” (A
solymári előkelők!).
Írt a solymári sváb ragadványnevek történetéről
is a 18. századtól az 1946-ig terjedő időszakban. De mik azok a ragadványnevek?
Van egy mondásunk: ha eldobsz egy követ, akkor valahol egy Tallert találsz el.
Ugyanis olyan sok Taller családnév volt,
hogy meg kellett őket különböztetni, és

Milyen témákat dolgozott fel a 13 év során? Melyek voltak a legérdekesebbek az Ön számára?
A gyűjtéseimnek Solymár, a sváb falu ös�szefoglaló címet adtam. Az első anyagom
2012-ben készült el, amely a népi vallásos emlékhelyeinket ismerteti. A gyűjtés
során, mint a többi anyagomban is, a ki,
mikor, miért, hogyan, és hol kérdésekre
18
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ezért ragadványneveket kaptak. Ezekben
semmi csúf dolog nem volt, hanem a külső, a foglalkozás vagy a feleségnév alapján
azonosították be őket. Az volt a célom,
hogy felkutassam, ki kapott először ragadványnevet a családban. A legrégebbi Taller
Lőrinc telkes gazda (1781–1842) keresztnevének becézett formája volt, aki solymári dialektusban a Leinci megkülönböztető
nevet kapta.
Többször is többes számban fogalmaz. Kikkel
dolgozott eg yütt?
Igazából én csak íródeák vagyok. Ha nem
lennének azok az idős asszonyok és férfiak, akik ebbe energiát és jó szándékot
fektettek, ha nem szánták volna rá az időt,
amit együtt töltöttünk, soha az életben
nem lett volna ebből semmi. Rengeteget meséltek, amikor egy meghatározott
téma volt, vagy csak egyszerűen leültünk
beszélgetni. Örökké hálás leszek nekik,
hogy nem tartották mindezt magukban.
Volt, aki azt mondta, hogy ez kit érdekel?
Mondtam, hogy engem nagyon, és hogyha
ezután leírom, és még egy embert érdekelni fog, akkor megérte. Nem beszélve arról,
hogy megőriztünk valamit…
Megkértem őket, hogy velem mindig
svábul beszéljenek. Egyrészt mert sokat
tanultam tőlük, másrészt fel is elevenítette
bennem a dolgokat, hiszen a nagymamám
csak svábul tudott, és a családi legendárium szerint azért kerültem óvodába, hogy
megtanuljak magyarul.
Mennyi időt szánt a kutatásra?
Elég sokat, de nálam nem számított az
idő. Csak az számított, hogy valami értékeset meséljenek, és ehhez idő kellett.
Értékesnek találtam azt is, ha útközben
összefutottam valakivel, és csak mondott
egy olyan szót, amit addig nem hallottam.
Már vettem is elő a papírt és a ceruzát, és
fölírtam, hogy tudjam, mit jelent.
Mik a további tervei?
Jövő év januárjában kellene leadnom az
anyagot, amely a közmondásokat, szólásokat tartalmazza. Azt szeretném bemutatni,
hogy a 300 éves sváb–magyar együttélés
járt-e kölcsönhatással, élt-e tovább a német befolyás, és a régmúltunk mennyire
őrződött meg, illetve a magyarországi életünk teremtett-e az új életünkre jellemző
mondást.
2021. július

A következő években a mezőgazdasági
munkával és a hozzá tartozó szokásokkal,
valamint a solymári anekdotákkal foglalkozom. A legvégére az évek óta folyamatosan íródó 10-12 ezer szavas német–magyar–solymári dialektusszótár megírása a
célom a német–magyar kisszótár alapján,
amit némi nyelvtannal egészítenék ki.
Ön szerint meddig marad még fent a solymári
nyelv?
Öt-tíz év talán. Azt gondolom, nyelvkincsünkről elmondható, hogy volt és van is,
de nem lesz. Ha ma nem teszünk közösen,
mindenki a maga helyén, az egyéntől a hivatalos szervezetekig történelmi anyanyelvünk, szokásaink valamilyen módszerrel
történő rögzítésére, archiválására, bátran,
de mély kétségbeeséssel idézhetjük fel Vörösmarty Mihály szavait: „Emlék nélküli
nemzetnek híre csak árnyék.”
A fiatalok mennyire nyitottak a múltjukra?
Érdekli őket ilyen mélységben?
Én azt hiszem, hogy igen. Igaz, hogy nem
elsősorban a beszéd. Nem is tudom, hogy
célszerű-e megtanulni, de hogy az írott és a
hanganyag valamilyen szinten meglegyen,
azt nagyon fontosnak tartom. Úgy érzem,
az egyik legszebb anyagom, és a Néprajzi Társaság is úgy értékelte, hogy kitűnő,
a solymári gyerekmondókák, -versek és
-énekek. De ha ezt nem veszem föl magnóra, akkor nem ér egy fabatkát se. Ezért
is gondolkodom még azon, hogy ha más
nem, akkor én felmondom svábul az anyagokat, hogy ne csak írott formában maradjon fent ez az emlék.
Hol érhetők el ezek az anyagok?
Nyomtatott formában megjelentetni az eddigieket milliókba kerülne. Akit érdekel, az
az interneten is utánanézhet. Tagja vagyok
a Solymári Helytörténeti Alapítványnak, és
a készülő új honlapján szeretném megjelentetni ezeket. Bár megkeresett a Német
Nemzetiségi Önkormányzat is, hogy feltennék a weboldalukra az egyik anyagomat, de
nem tartom szerencsésnek, hogy az egyik
anyagom itt van, a másik amott.
Mennyiben befolyásolta a g yűjtőmunkát a
pandémia?
Nagyon, hiszen tulajdonképpen bő egy
éve nem találkoztam az idősekkel, ugyanis
amellett, hogy magunkra, gyermekeimre

és unokáimra is igyekeztem vigyázni, nem
vettem volna a szívemre, ha bármi történik
az idősebb asszonyokkal. De azért néha
felhívom őket, mert annyira feszít már a
dolog, hogy csak egy mondat erejéig halljam a nyelvet. Ráadásul döntő többségük
egyedül él, esetleg a lányával, és rendkívül
boldogok, ha valaki beszélget velük. Én
pedig kifejezetten örülök, hogy beszélnek
velem svábul.
Ezért szeretném megragadni az alkalmat, hogy a nagy nyilvánosság előtt, kissé
megkésve, de megköszönjem Cservenyi
Lizi néninek (†), Feldhoffer Juli néninek,
Hellebrandt Juli néninek, Majtényi János
bácsinak (†), Puck Boris néninek, Reményi János bácsinak és feleségének, Mariska néninek, Taller (Cuni) Rézi néninek (†)
és Zwickl Midi néninek (†), hogy időt és
fáradságot nem kímélve megosztották velem a hihetetlenül nagy ismeretanyagukat.
Egyben elnézést kérek a több tucat itt meg
nem említett személytől, akik akár csak
egy gondolattal, szóval is hozzájárultak a
solymári svábokkal kapcsolatos írásaimhoz. Nélkülük nem készülhettek volna el
az anyagok. Megosztom abbéli örömömet
is, hogy az eddig leírt 8 anyagot – 20–40
oldalas füzetként, kép- és hanganyaggal
– a Nemzeti Múzeum Könyvtára kutatási célokra befogadta. Örökké hálás leszek
nekik, és az lehet egész Solymár, hogy közreadták a solymári svábokkal kapcsolatos
ismereteiket.
OHN
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Ízig-vérig pedagógus volt
Kozma Lászlóné Mészáros Rozália idén februárban hunyt el,
94 éves korában. A sokak által ismert és szeretett tanárnőre
emlékezünk vissza egy volt tanítványának írásával.
1926. május 9-én született a Nógrád megyei Erdőtarcsa községben.
Hatvanban járt polgári iskolába,
majd a budapesti Csalogány utcai
Tanítónőképzőben szerezte meg
tanítói oklevelét 1945-ben. 1948ban házasságot kötött Kozma
Lászlóval. Férjét nemsokára Tárnokra helyezték jegyzőnek. Rózsi
néni ott tanított az alsó tagozatban,
majd 1952-ben Solymárra költöztek, és azóta is itt laktak.
A solymári általános iskolában
helyezkedett el, és a tanítás mellett
elvégezte a földrajz-biológia tanári
szakot a Budapesti Pedagógiai Főiskolán. 1981-ig, nyugdíjba vonulásáig ezeket a szaktárgyakat tanította Solymáron, majd még három
évig óraadóként oktatott tovább.
Dolgozókat is tanított a PEMÜben, és az iskolai szakszervezetben
is vállalt feladatokat.
Rózsi néni alakította ki Solymáron az első szaktantermet, ahol a földrajz- és biológiaórákat tartották. Fontos szerepet játszott ezen túl a szemléltetés is, amely érdekesebbé tette az órákat. Sok szemléltetőeszközt maga készített, a járási iskolák igazgatói
is ide jártak tapasztalatcserére. Számos diákját felkészítette földrajz- és biológiaversenyekre. Éveken keresztül szervezett négynapos iskolai országjáró kirándulásokat,
melyek során a diákok megismerhették az ország különböző tájegységeit és városait.
Akkoriban erre még nemigen volt más lehetőség.
Szakmai munkaközösség vezetője volt, tanárjelöltek töltötték nála a gyakorlatukat, számos továbbképzésen és szakmai bemutatón vett részt. Az iskolai
munkában pontos és gondos volt, nyugodt és kiegyensúlyozott. Tanítványai bizalommal fordulhattak hozzá, és a szülőkkel is jó volt a kapcsolata. Kollégái szerették. Pályája során végig osztályfőnök is volt, nagyon sok solymári gyereket
tanított, később pedig számos tanítványa gyermekeit is tanította. Tudott a családok problémáiról, és igyekezett ezeket orvosolni. A tanításon kívül a nevelésnek
ugyanolyan fontos szerepet tulajdonított. Legelső tanítványai ma már elmúltak
80 évesek. Számos osztálytalálkozóra hívták meg, szívesen tartotta a kapcsolatot
régi tanítványaival.
1981-ben pedagógiai szolgálati emlékérmet kapott, 1995-ben a Magyar Köztársasági Bronz Érdemkereszt kitüntetést vehette át. A szolgálati évek száma után
megkapta az arany-, gyémánt-, rubin- és vasdiplomát. Mikor ez utóbbiban részesült
Vácott, a solymári önkormányzattól is kapott egy kis aranymedált és egy oklevelet
munkássága elismeréséül.
Egy régi tanítvány
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Búcsú a Hunyaditól
Ebben a tanévben ötven nyolcadikos diák
búcsúzott a Solymári Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskolától. Az
időjárás megengedte, hogy az iskolaudvaron lehessen az ünnepség, így tavalyhoz
képest most a szülők és a hozzátartozók
is jelen lehettek személyesen. A ballagáson
a polgármester úr átadta a Hunyadi-díjat,
amit idén két diák kaphatott meg nyolcéves munkája, eredménye alapján: Jávor
Katalin és Venczel Áron.
Ezen a napon került kiosztásra a
Dauner–Ringler Alapítvány által adományozott Dér Mária-díj is azoknak a nyolcadikosoknak, akik sikeres nemzetközi németnyelv-vizsgát (DSD) tettek. Felkészítő
tanáruk Mandják Gézáné.
Kisiskolásból nagyiskolások és ballagó
kamaszok lettek egy pillanat alatt. Életük
egy szakasza lezárult, új kihívások elé néznek. Kívánunk nekik minden jót, elegendő
kitartást és erőt álmaik eléréséhez!
Dali Emese Katalin
A ballagásról a PilisTV felvételt készített,
mely megtekinthető a televízió YouTube-csatornáján a
mellékelt QR-kód mobiltelefonos beolvasásával.

Nyári ügyintézés
az iskolában
A nyári szünetben ügyeleti napokat
biztosít a Hunyadi-iskola arra az
esetre, ha valaki iskolai ügyeket szeretne intézni. Lapunk megjelenése
után még két alkalom áll a szülők
rendelkezésére:
július 28., szerda 9–13 óráig
és augusztus 11., szerda 9–13 óráig.
Solymári Hírmondó

WALDORF-MOZAIK
A tanév utolsó heteiben minden osztály igyekezett pótolni az egész évben elmaradt
eseményeket. A tudósító sem győzte még feldolgozni az ezekről kapott
képeket, videókat, élménybeszámolókat, így itt most csak
egy mozaikot tudunk ebből felvillantani.
Sokak számára az az egyik legmeghatóbb
pillanat, amikor a kis elsőseink belépnek
hozzánk a virágkapun. Hagyományaink
szerint ugyanazok a kis elsősök, akik ős�szel beléptek, bocsátják útjukra koszorúkkal ugyanazon a kapun át a 13.-os ballagó
diákokat. Iskolánk egyik legszebb, legmeghatóbb pillanata a legkisebbjeink és legnagyobbjaink találkozása.
Nagyon felpörgött a színházi élet is
az utolsó hetekben. Minden épületben,
az udvaron, az euritmiateremben, az
Orpheumban díszletek és szereplők jelentek meg, egymást váltották a darabok,
éves munkák, diplomaosztók, bankettek.
Megtelt élettel a Waldorf Liget, a tornacsarnokban lógtak, sőt forogtak a szeren,
elképesztő produkciókat láttunk.
A legkisebbek a József Attila utcai épület lenti udvarán mutatták be előadásaikat.
Egy szülő így nyilatkozott: „Sosem gondoltam volna, hogy ilyen rövid idő alatt
egy másodikos osztállyal ilyen értett, szép
előadást lehet létrehozni!”
A hetedikesek május végén még Tahitótfalun terelték a nyájat az állattenyésztés
epochájukon, majd a két hónapos kihagyás után egy napot töltöttek a tornacsarnokban cirkuszi mutatványaik gyakorlásával. Végül az utolsó héten a Római-parton
búcsúztatták a tanévet.
Miután a hatodikosok bemutatták
Arany János Toldijából szerkesztett darabjukat saját szerzeményekkel és sok improvizációval formálva a maguk ízlésére, az
utolsó hetet Jósvafőn töltötték, a vizek és
barlangok birodalmában, felszíni és föld
alatti túrákkal, patakban fürdéssel.
A 3. osztály az utolsó héten a Jági-tavat
és a környező erdőket barangolta be. Láttak az erdőben lábatlan gyíkokat, szedtek
rengeteg selyemfűgombát és a tó adta
iszapcsizmáikba öltözve ebihalúsztatót,
2021. július

Együtt a színpadon a szólóesten a 11. osztály

teknőskifutót és kisbéka-úszómedencéket
építettek.
A 13. osztály ballagásán is részt vettek,
sorfalat álltak és virágalagutat (kaput) tartottak a ballagóknak.
Az 5. osztály görög-lázban égett. A Helené-darab bemutatása óta lázasan készültek
az olimpiára, mely idén rendhagyó körülmények között, rendhagyó időben volt megtartva, de a lényeg, hogy nem maradt el ez sem.
A 10. osztály földmérés gyakorlat keretében a solymári vár alatti kegyhely környékét mérte fel. A csapatok kezdő földmérőként, de nagy odafigyeléssel kitűnő
munkát végeztek: a legjobbak mindössze
pár milliméteres hibát vétettek a magasságmérésben, a vízszintes szögek mérésében pedig pár tized fokot. A mérési jegyzőkönyvek alapján így kezdett formálódni
kezük alatt térképpé a táj.
Mindeközben a 13. osztály a szóbeli
vizsgákkal befejezte az érettségit. Az országos eredmények ilyenkor még nem lát-

hatók, de annyi már most is elmondható,
hogy összességében nagyon jól sikerültek
a vizsgák. Idén májusban 29 végzős és 43
angol, német vagy informatika előrehozott
érettségit tevő 11–12. osztályos diákunk
volt. Az érettségi átlaga középszinten 70%
(osztályzatban 4,1), a 24 emelt szintű vizsgán pedig 74% (osztályzatban 4,8) lett.
Sokan értek el kiemelkedő eredményt, így
dicsérettel fejezték be vizsgáikat.
Fészek Waldorf Általános Iskola,
Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

Az 5. osztály görög-lázban
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Gyülekezeti hétvége
szeptemberben
Újra gyülekezeti hétvégét szervez a Solymári Református Gyülekezet 2021. szeptember 5–7. között. Idén Kunhegyesre invitáljuk a vállalkozó
kedvű testvéreket, a Siloám Gyógyászati és Konferencia Központba. Lelki és közösségépítő programjainkon magunkra és közösségünkre fogunk
figyelni, keresve, hogy hogyan tudjuk még teljesebben megélni elhívásunkat, kibontani ajándékainkat, ezzel teljesebbé tenni közösségi életünket is.
A központban a kényelmes szállás, ellátás,
gyógyvíz és egészségügyi szolgáltatások mellett
tanyasi állatsimogató is várja a családokat.
Hosszú évekre visszatekintő hagyomány a
gyülekezetben, hogy a gyülekezeti tagok a lelkész
kíséretében elvonulnak, és szép környezetben töltenek egy hétvégét, amikor egymással és Istennel
való kapcsolatukra figyelnek. Jó alkalmak ezek a
közösség erősítésére és a hitben való mélyülésre,
kikapcsolódásra, töltődésre. Korábban jártunk
már Balatonfüreden, Balatonszárszón, Dobogókőn, Kápolnásnyéken, Mátraházán, Tihanyban
és Vácon. Ezen települések ismert és rejtett kincseinek megismerése mellett rácsodálkozhattunk
gyülekezetünk tagjainak tudására, eddig nem ismert képességeire. A lelki programok mellett
kirándulás, filmnézés, sportolás, borkóstolás,
múzeumlátogatás, bibliodráma mind része lehet
hétvégi programunknak. Egy-egy ilyen elvonulás
után mindig felfrissülve, élményekkel gazdagodva
térünk vissza a solymári hétköznapokba.
Végh Attila

Megújult a hűvösvölgyi Nagyrét
Tematikus játszótérrel és szabadtéri fitneszparkkal gazdagodott a tölgyerdővel
övezett, háromhektáros hűvösvölgyi
Nagyrét. A kedvelt kiránduló- és rekreá

Forrás: Pilisi Parkerdő

ciós helyszín felújítása a Széchenyi 2020
program keretében, a Magyar Természetjáró Szövetség és a Pilisi Parkerdő Zrt.
konzorciumában valósult meg 30 millió

Tihanyi piknik, 2012

Tihany, Kálvária, 2009

forintból – adta hírül közleményében a
Parkerdő.
A közeli Nagyrét megújulásának
első lépése a 2019-ben megépült kézi
labdapálya volt. Ezt követte a tematikus játszótér és a szabadtéri fitneszpark kialakítása.
A játszótér nemcsak a felhőtlen kikapcsolódást, de a játszva tanulást is
szolgálja: elemei a környezetükbe harmonikusan illeszkedő, szobrászművészek által készített alkotások, melyek
formájukkal és anyagukkal erdeink őshonos állat- és növényvilágát idézik. A
gyalogút mentén megépített fitneszpark
pedig számos sporteszközzel – többek
között fekvenyomópaddal, kombinált
bordásfallal, szörfözővel, párhuzamos
korláttal, evezőgéppel és dupla fekvőtámaszállvánnyal – várja az erőnlétüket
fejleszteni vágyókat.

KINEZIOLÓGIA
ÉS JÓGA

Pilisvörösvár
külterületén
lévő jó állapotú
3 sz. 2 félszobás
két generációs
családi házra
cserélek
46,5 m értékben.

Az Ön OTTHONÁBAN
vagy Solymár központjában

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

Telefon:
06-20-999-3604
DUGULÁSELHÁRÍTÁS
0–24
BONTÁS NÉLKÜL
✔ VÍZVEZETÉK-SZERELÉS
✔ CSATORNAKIÉPÍTÉS
✔ CSŐ- ÉS
CSATORNATÖRÉSJAVÍTÁS

Öntözőrendszerek teljes
kivitelezése, tervezéstől a
megvalósításig.
Öntözőrendszer-karbantartás,
-javítás, -téliesítés.
Teljes körű kertépítés,
gyepszőnyegezés,
fűmagvetés, dísznövények
telepítése.

+36-70/624-20-81

Ingyenes felmérés
és árajánlat! 10 éve Solymáron
és környékén.

Gabó
duguláselhárítás

Szőcs Miklós
06-20-374-9442
Referenciák:
facebook.com/szuperkertek/

SZÍN- és STÍLUSTANÁCSADÁS
hölgyek részére

Hoffmann Dóra
06-30-315-3259
dori@stilusvarazs.hu
www.stilusvarazs.hu

Víz-, gáz-,
központifűtés-,
lefolyócsatornaés 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

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 ultrahangos
kezeléseket vállalok,
orvosi diagnózis
szükséges.
Takács Ágnes
06-20/535-1010

A Depónia Nonprofit Kft. SOLYMÁRI TELEPHELYÉRE hosszútávra keres
megbízható munkatársakat az alábbi pozíciókba:
RAKODÓ
Feladatok: hulladékgyűjtő edények mozgatása, szakszerű ürítése, hulladékgyűjtő zsákok
gyűjtőjárműbe helyezése, gépkocsivezető munkájának segítése, gyűjtés és szállítás közben
kiszóródott hulladék feltakarítása.
Elvárások: 8 átalános iskolai végzettség, büntetlen előélet, pontos napi
munkakezdés (munkakezdés ideje: minden reggel 6:00 órakor), fizikai állóképesség,
alkalmazkodóképesség.
GÉPJÁRMŰVEZETŐ
Feladatok: hulladékgyűjtő járművek vezetése, a napi és a heti járattervben meghatározott
menetrend betartása, a hulladékbegyűjtés biztosítása, a rakodó személyzet irányítása.
Elvárások: „C” típusú jogosítvány, GKI kártya, tehergépjármű vezetői gyakorlat.
Előny: könnyű- és nehézgépkezelői jogosítvány, települési hulladékgyűjtő, szállító képesítés.
Amit kínálunk:
stabil, bejelentett munkahely, állandó jövedelem, biztos hátterű, folyamatos munkalehetőség,
azonnali munkakezdési lehetőség, 3 hónap próbaidő után cafetéria juttatás, útiköltség térítés.
Jelentkezni az alábbi elérhetőségeken:
8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3.
E-mail: munkaugy@deponia.hu
Érdeklődni hétfőtől - csütörtökig 8.00 - 15.00 óráig, pénteken 8.00 - 13.00 óráig
a 06-22/504-413-as telefonszámon lehetséges.

VÉDŐNŐK

GYERMEKORVOSOK

(26) 363-601, (30) 639-8101
vedono@solymar.hu,
Solymár, Rákóczi u. 2.

(26) 360-239
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

KÖZÉRDEKŰ
BEJELENTÉSEK
Solymári zöld szám
(80) 204-100

Dr. Dávid Zoltán
(20) 932-8665
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek

8.00–12.00
14.00–17.00
16.00–18.00
8.00–11.00
8.00–12.00

Tanácsadás:
kedd
szerda
csütörtök

17.00–17.30
14.00–16.00
11.00–12.30

Dr. Nagy-Szakáll Zsuzsanna
(30) 265-0288
drnszzs@gmail.com
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
Tanácsadás:
szerda
csütörtök

13.00–17.00
8.00–11.30
8.00–11.00
15.30–18.00
13.00–16.00
11.00–12.30
13.00–15.30

FELNŐTT HÁZIORVOSOK
Solymár, Rákóczi u. 2.

Dr. Wirtz Ferenc

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

péntek

péntek

IV., VIII., XII. hónapban:

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

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.

FOGORVOSOK
Dr. Tamás Hilda
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek

15.00–20.00
9.00–20.00
9.00–15.00
15.00–20.00
9.00–15.00

Tb-finanszírozott I. körzet
Solymár, Törökkút utca 22.

ÁLLATORVOS
Solymár, Terstyánszky u. 23.
Hatósági feladatokra jogosult
állatorvos

Ifj. dr. Molnár Attila

(30) 964-2160
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat

16.00–19.00
14.00–19.00
17.00–19.00
14.00–19.00
17.00–19.00
9.00–12.00

Egyéb időben ügyelet
a fenti telefonszámon.

(70) 619-9311

KÖZVILÁGÍTÁSI
HIBA BEJELENTÉSE
bejelentes@solymarert.hu

15.00–18.30

Prevenciós rendelés:

16.00–18.00
10.30–12.00
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
péntek
hétfő
csütörtök

III., VII., XI. hónapban:

15.00–18.30

Prevenciós rendelés:

9.30–11.30
10.00–12.00

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

(26) 360-284
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek

12.00–18.00
8.00–14.00
12.00–18.00
8.00–14.00
8.00–12.00

Tb-finanszírozott II. körzet
Solymár, Györgyliget utca 3.

TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS

Fül-orr-gégészet
Dr. Taller Gabriella
hétfő

7.30–10.00

Bejelentkezés szükséges
telefonon dr. Taller Gabriella
háziorvosi rendelési idejében vagy
interneten: www.tallergabriella.hu

Szemészet
A szemészeti rendelés
átmenetileg szünetel.

Közterületi ügyek

Reumatológia
Dr. Szakmári Mária Magdolna

(30) 512-8408

kedd

8.00–13.00

előjegyzésre, orvosi beutalóval

Fizikoterápia
Somogyiné Klócz Gitta

(30) 512-8408

hétfő
szerda
csütörtök
péntek

11.00–19.00
11.00–19.00
7.00–14.00
7.00–13.00

(26) 631-895
bejelentes@solymarert.hu,
Solymár, Bajcsy-Zsilinszky u. 26.

POLGÁRŐRSÉG
Solymári polgárőrség

POLGÁRMESTERI
HIVATAL
Ügyfélszolgálat
(26) 560-600

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

EBRENDÉSZET
Szűcsné M. Adrienn

hétfő
szerda
csütörtök

II., VI., X. hónapban:

SZAKRENDELÉSEK

Dr. Bajzi Irma

360-058, (70) 539-7215

Dr. Taller Gabriella

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

KÖZTERÜLETFELÜGYELET
Lakatos Béla
(30) 871-0543

(20) 445-4663
(éjjel-nappal hívható)

(30) 473-4518

Solymár, Templom tér 8.
ügyfélfogadás:
hétfő, kedd, péntek: 10.00–13.00
csütörtök:
14.00–17.00

Klinger Mátyásné, Anna

RENDŐRSÉG – 112
Ladó György

(26) 360-341
solymarkatolikus@gmail.com
www.sokat.hu

(20) 489-6704
körzeti megbízott
Solymár, Pilisvörösvári u. 4.

REFORMÁTUS
EGYHÁZKÖZSÉG

TŰZOLTÓSÁG – 112

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

Solymári önkéntes tűzoltók
(30) 934-7103

Hlács Tibor

PLÉBÁNIAHIVATAL

(éjjel-nappal hívható)

Dani Eszter lelkész

(30) 456-6984

Végh Attila gondnok

(20) 984-4468

MEGHÍVÓ
A Német Nemzetiségi Önkormányzat Solymár
augusztus utolsó vasárnapján, 2021. augusztus 29-én tartja meg a hagyományos
IDŐSEK NAPI RENDEZVÉNYÉT,
melyre minden szépkorú solymári hölgyet és urat szeretettel várnak!
A tavalyi évben a pandémia miatt az ünnepi köszöntést nem lehetett megszervezni, de személyesen kézbesített emléklappal
ajándékozták meg a solymári születésű, 80 év feletti időseket.
Amennyiben a helyzet engedi, ebben az évben szeretnének újra közösségben ünnepelni
és műsorral kedveskedni a vendégeknek.
Várnak mindenkit szeretettel!

Tisztelt solymáriak!
Megnövekedett ügyfélkörünk maradéktalan kiszolgálása érdekében
S.O.S.
keresünk eladó családi házat, ikerházat, építési telket, lakást egész Solymáron és a
környéken.
Amennyiben ingatlana eladásában gondolkodik, bízza ránk ingatlanügyeit!
A Solymár, Templom téren lévő ingatlaniroda már 10 éve áll szíves rendelkezésükre!
Szolgáltatásaink: ingatlan-adásvétel, -bérlés, ingatlanjogi problémák megoldása,
ingyenes értékbecslés, ingyenes energiatanúsítvány.
Ügyvédi képviselet, solymáriaknak jelentős kedvezmények!
Munkatársaink:
Nabilek Judit

+36-70-369-1429

Görgényi Etele

Égerszegi Roland

Lipták Dániel

Dukát Teodóra

+36-70-351-5000 +36-20-620-7052 +36-70-967-7426 +36-70-967-6186

DIOPTRIÁS
NAPSZEMÜVEGLENCSÉK
Akár

40%

FÉNYRE SÖTÉTEDŐ
SZEMÜVEGLENCSÉK
Akár

40%
30%
NAPSZEMÜVEGEK

Akár

SOLYMÁR AUCHAN,
SZENT FLÓRIÁN UTCA 2-4.
30/659-5124
Az ajánlat 2021. június 1. és augusztus 31. között
érvényes. Az akció más kedvezménnyel nem összevonható,
készpénzre nem váltható. További részletekről
érdeklődjön üzleteinkben!

www.owe.hu

ÚRNAPJA

Június 6-án, vasárnap ismét gyönyörű virágszőnyeg szelte ált a Templom teret. A reggeli
többórás előkészület és díszítés után fél 11-kor kezdődött az úrnapi szentmise Szemere
János plébános atya celebrálásával, melyet a hagyományokhoz hűen körmenet követett.

JAZZ WEEKEND

Eseménybeszámolónkat a 15. oldalon olvashatják

