
Tisztelt Sólyi Lakosok! 

Az önkormányzat tervezi, hogy minden sólyi lakost ellát egy maszkkal, megelőzés céljából, korosztálytól 

függetlenül. Sajnos a megrendelést határozatlan időre visszamondták, a koronavírus-járvány miatti 

megnövekedett megrendelések miatt és ezért a helyi lakosokat szeretnénk megkérni, hogy aki tud, 

segítsen, a lakosság védőeszközzel történő ellátásában.   

Több településen indult mozgalom a „házilagos” maszkok készítésére, ezért felhívást hirdetek a lakosság 

körében, „Sólyi Házi Maszk” készítés kapcsán. A mai nap szerezzük be az alapanyagokat (vászon és 

gumi) és mindenkire számítunk, aki önkétességi alapon hajlandó lenne az előkészítésében és 

legyártásában. Szükség esetén szabásmintát tudunk küldeni. A jelentkezők csak saját otthonukban 

dolgozhatnak, mindenféle csoportosulás TILOS! Továbbá várjuk önkéntesek jelentkezését, akik vállalják, 

hogy az idősebb korosztály részére, igény esetén elvégzik a bevásárlást és gyógyszerek beszerzését. Aki 

úgy érzi, hogy felesleges felhalmozott élelmiszere van, vagy egyéb módon szeretné segíteni az arra 

rászorulókat keressen a lenti elérhetőségeken. Megkérek minden lakost, hogy ahol nem biztosított, 

rokonok vagy családtagok által a rendszeres élelmiszer és gyógyszer beszerzés és ellátás, szintén jelezze a 

megadott telefonszámokon vagy e-mail címeken. 

Az önkormányzat részéről a koordinátor Kaptur József és Straub Adrienn. Jelentkezni a 06304991128 

és a 06304605095 telefonszámokon vagy a polgarmester@soly.hu és a kulturhaz@soly.hu e-mail címeken 

lehet.  

 Továbbra is kérek minden lakost, hogy a lehetőségeik függvényében korlátozzák minimumra a lakóhely 

elhagyásaikat. Kérésem kiemelten fontos az idősebb korosztály részére. 

Vigyázzunk magunkra, figyeljünk egymásra!  
 

Kaptur József 

Polgármester 
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