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Útburkolat-felújítási munkák 
kezdődtek
Szeptember 27-én megkezdődtek az Árok és az Ág utca útburkolatának 
felújítási munkálatai. A kivitelezés várható időtartama egy hónap.

Solymár legforgalmasabb közútjain három új zeb-
ra készül. A nyomógombos gyalogátkelőhelyek 
63 310 137 forint összegű vissza nem térítendő pá-
lyázati támogatással, valamint a Solymár Nagyköz-
ség Önkormányzata által biztosított 40 millió forint 
keretösszegből épülnek. A projekt a Széchenyi 2020 
program keretében valósul meg. 

A Mátyás király utca 19. és 69., valamint a 
Terstyánszky utca 98. előtt „A solymári tömegközleke-
dési csomópontok elérhetőségének javítása három helyszínen, 
lámpával védett gyalogátkelőhelyek és kapcsolódó létesítmények 
kialakítása” VEKOP-5.3.2-15.2016-00031 azonosító-
számú pályázat keretében megkezdődtek a kivitelezési 
munkák – közölte az önkormányzat. 

Az érintett helyszínek közül a Mátyás király 
utca 19. és 69. szám előtt tervezett gyalogátkelő-
helyeken október végéig mélyépítési, vezetékkiépí-
tési, járdaszegély- és útépítési munkákat végeztek. 
A Terstyánszky utca 98. szám előtt, a lakótelepnél 
ezeket a munkálatokat várhatóan november 17-ig 
fejezik be. A közvilágítási és elektromos munkák a 
tervek szerint december 12-ig készülnek el.

A beruházás során a kivitelezést forgalomtechni-
kai tervvel végzik, azonban a munkavégzés a reggeli 
és délutáni csúcsforgalomban torlódást okozhat. Az 
önkormányzat kéri a közlekedőket, hogy türelemmel 
és a közlekedési viszonyoknak megfelelően közelít-
sék meg az érintett útszakaszokat.

Adategyeztetés 
az idősek támogatásához
Karácsony közeledtével Solymár Nagyközség Önkor-
mányzata ebben az évben is pénzbeli juttatás formá-
jában támogatja a 70 éven felüli solymári állandó lako-
sokat. Az idősek védelmére tekintettel a kifizetést az 
önkormányzat idén is elsősorban átutalással teljesíti.

Adategyeztetés azok számára szükséges, akik koráb-
ban még nem adták meg a bankszámlaszámukat, vagy 
újonnan kerültek a támogatottak körébe, illetve meg-
változott tavalyhoz képest a bankszámlaszámuk. Ne-
kik ki kell tölteniük az újság mellékleteként és online 
is megtalálható formanyomtatványt, és azt – személy-
azonosságuknak igazolása mellett – november 30-ig le 
kell adniuk a polgármesteri hivatalban vagy az Ezüstkor 
Szociális Gondozó Központban.

Aki már megadta a bankszámlaszámát és az azóta 
nem változott, annak nincs teendője, részére idén is át-
utalással érkezik a támogatás.

Az önkormányzat kéri azokat az időseket, akik eddig 
készpénzben kérték a kifizetést, hogy lehetőség szerint 
válasszák inkább a banki átutalást, és a fentebb leírt mó-
don adják meg a bankszámlaszámukat.

Készül a három új gyalogátkelőhely
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Megújult a játszótér a Széchenyi parkban
A Takarékszövetkezet előtti Széchenyi park játszóterének felújítását szeptemberben 
kezdte meg a kivitelező. Elbontották a sérült burkolatokat és a homokozó elemeit. Az új 
– ezúttal stabil alépítménnyel készült – ütéscsillapító burkolatokra négy új játszóeszközt 
telepítettek: egy mászókát, egy kisgyermekeknek is alkalmas bölcső ülőkéjű hintát, egy 
kis házikót és egy rugós rendszerű mérleghintát. A fejlesztés bruttó 9 milliós költségét 
teljes egészében az önkormányzat állta, az éves beruházási keret terhére.

Október 20-án, a műszaki tanúsítványok megérkezése után dr. Szente Kálmán pol-
gármester Dobrovkáné Dér Borbála alpolgármester asszony és Gaal-Hasulyó Bernadett 
bizottsági elnök asszony jelenlétében hivatalosan is átadta a játszóteret. A polgármester 
megemlítette, hogy a fejlesztés a jövőben is folytatódni fog, az elkövetkező években va-
lamennyi solymári játszóteret bővítik, illetve felújítják.

Fogadj örökbe egy solymári tűzcsapot!
Tűz esetén létkérdés, hogy az oltást végzők tudják, honnan juthatnak rövid 
időn belül vízhez. Ehhez készült egy térkép a solymári tűzcsapokról, amit 
eddig csak a tűzoltók használtak, most azonban a lakosság számára is elérhe-
tővé tették. A térképet Gerzsenyi Dávid térképész készítette.

Vannak jól beazonosítható, felszín feletti tűzcsapok, más vízvételi helyek azonban 
nem állnak ki a földből, ezért nehezebben felfedezhetők. A felszín feletti csapokat közös-
ségi szolgálat keretében középiskolás diákok kutatják fel és fényképezik le. A nem látható, 
felszín alattiakat pedig a solymári önkéntes tűzoltók a Településüzemeltetési Kft. által 
e célra vásárolt fémdetektorral keresik meg. A térképet évente két alkalommal frissítik. 

E térkép segítségével mindenki ellenőrizheti a lakóhelyéhez közeli vízvételi lehető-
ségeket, és örökbe is fogadhat egy-egy tűzcsapot. Kérdésünkre, hogy miért van erre 
szükség, Földesi János tűzoltóparancsnok elmondta: az örökbefogadók feladata az lesz, 
hogy a felszín alatti és a felszín fölötti tűzcsapok környezetét rendben tartsák, az alta-
laji csapok feletti területet jól láthatóvá tegyék, a környezetében lévő növényzetet pedig 
rendszeresen nyírják. Ha olyan rendellenességet tapasztalnak, amit önerőből nem tudnak 
megoldani (például valaki építőanyagot rakott le a tűzcsap fölé), értesítsék a tűzoltóságot!

Földesi János kiemelte, hogy a tűzcsapok környékén másfél méteren belül tilos autóval 
parkolni. Ha ilyet látunk, udvariasan hívjuk fel a szabálytalanul parkoló autós figyelmét, 
hogy álljon át máshová.

A tűzcsapok örökbefogadásával nagyban segíthetjük tűzoltóink munkáját, mivel ha 
nehézség nélkül megtalálható és megközelíthető a vízvételi lehetőség, nem kell értékes 
perceket vesztegetniük egy esetleges oltás során.
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JÁTSZÓTÉR, KISISKOLA, ADÓK
Előrelépés történt a kisiskola újjáépítésének ügyében, erről kérdeztük dr. Szente Kálmán 

polgármestert. E havi interjúnkban szóba kerültek további zajló és tervezett 
beruházások, játszóterek, főzőkonyha és az idei adóbevételek.

Túl vag yunk a szeptemberi adóbefizetési ha-
táridőn, hog yan folytak be az adók? És en-
nek alapján mi látszik, hog yan érintette a 
pandémia a solymári vállalkozásokat?

A koronavírus miatt nem érezni kiesést 
az adóbevételekben, a helyi vállalkozások 
száma nemhogy csökkent volna, hanem 
még nőtt is. Az adóbevételek teljesülése 
a szeptember végi kimutatások alapján 
sikeres, sőt az előzetes várakozásokkal 
szemben még túlteljesítés is tapasztalható. 
Szeptemberben az adók teljesülési mértéke 
80-85%-on szokott állni, most 90% felett 
vagyunk. Ez megalapozhatja a következő 
év saját erős beruházásainak terveit, és a 
pályázati önrészek biztosíthatóak lesznek, 
hiszen szeretnénk folytatni az útfelújításo-
kat, a játszóterek korszerűsítését. 

Számos útépítés, útburkolat-javítás és -fejlesztés 
zajlott a nyár folyamán, és zajlik jelenleg is fa-
luszerte. Összefoglalná, hog y állnak most ezek 
a munkálatok?

Igen, az útfejlesztések nagy részét az ön-
kormányzat saját erőből hajtotta végre. 
A legjelentősebb, 120 millió forint értékű 
beruházás az Ásvány utca útburkolatának 
megépítése volt, amely közel 500 méter 
hosszan, vízelvezetéssel, és ahol lehetőség 
volt rá, járda kialakításával készült el. Je-
lenleg zajlik az Árok és az Ág utca teljes 
burkolatcseréje, amelyet 15 millió forint 
pályázati támogatással valósítunk meg.

A nyár folyamán elkészült a járda a 
Vasút utcában, a temető és a Sport ut-
cai kereszteződés közötti szakaszon. A 
térkőburkolat és szegély lerakásával járó 
beruházást az önkormányzat saját erőből 
finanszírozta, a kivitelezést a Település-
üzemeltetés munkatársai végezték. Terv-
ben van a járda megépítése a Vasút utca to-
vábbi szakaszán is, egészen a Valkó-házig. 

Az érintett telektulajdonosokkal egyesével 
egyeztet az önkormányzat, hogy folyta-
tódhasson a járdaépítés.

Nagyszabású fejlesztési munkála-
tok zajlanak jelenleg a Mátyás király és a 
Terstyánszky utcán, ahol három gyalog-
átkelőhely épül, nyomógombos jelzőlám-
pával. A Györgyhegy utca torkolatánál, a 
Mátyás király utca posta előtti részén és a 
PEMÜ közelében épülő zebrák várhatóan 
decemberben készülnek el. A kivitelező a 
munkát a Közút felügyelete mellett végzi, 
az önkormányzat EU-pályázaton elnyert 
forrásból, illetve saját erőből finanszírozza 
a munkálatokat.

Megkezdődtek a tervezett játszótérfejlesztések, 
a Pilisvörösvári utcai játszótér már majdnem 
elkészült. 

A Széchenyi park játszóterének felújítása 
az első lépés a solymári játszóterek kor-
szerűsítésének sorában. A munkák során 

elbontották a homokozót, új alappal lát-
ták el és kicserélték a gumiburkolatokat. 
Új játékok is várják majd a gyerekeket, 
egy kisebb gyermekeknek alkalmas hinta 
és egy mászóka, egy rugós hinta és egy 
kisház. A padok most azért nincsenek 
kint, mert a műhelyben festik őket. A ha-
tósági engedélyezés után, október 20-án a 
játszóteret átadták, újra birtokba vehetik 
a gyerekek.

Lesz még tereprendezés, füvesítés?

Igen, a Településüzemeltetés szakemberei 
folyamatosan végzik ezeket a feladatokat.

Mik a további tervek a játszóterekkel kapcso-
latban?

Az elkövetkező évben szeretnénk minden 
játszóteret felújítani (Kerekhegy, lakótelep, 
Szent Erzsébet tér), és egy új játszótér tele-
pítésének tervein is dolgozunk. A jelenleg 
felújított Széchenyi park játszóterét pedig 



2021. november 7

tovább szeretnénk bővíteni egy kisgyer-
mekeknek készülő KRESZ-parkkal.

A sekrestyésház udvarán készül az új kö-
zösségi tér. Hol tartanak a munkálatok?

Haladnak a munkák, annak ellenére, 
hogy az esős idő nem kedvez a kivi-
telezésnek. A szintezés, az alépítmény, 
a vízelvezetés és a támfalrendszer már 
elkészült, rövidesen megkezdődik a 
térkőburkolat lerakása. A Település-
üzemeltetés megtervezte a sátor rögzí-
téséhez szükséges rendszert. Terveink 
szerint az új helyszínen felállított sátor-
ban kap helyet a november végén meg-
nyíló jégpálya. 

Hol tart a főzőkonyha üg ye?

A képviselő-testület döntése alapján 
az önkormányzat kiírta a közbeszer-
zési pályázatot a tervezett létesítmény 
megépítésére. A nyertes pályázat kivá-
lasztása és elfogadása után kezdődhet 
az építkezés. Bízom abban, hogy 2022 
nyarán befejeződnek a munkálatok, és 
jövő szeptembertől már működhet a 
főzőkonyha. 

Mekkora lesz a konyha kapacitása?

A főzőkonyha egyelőre az óvodai és a 
szociális étkeztetést szolgálja ki. A ké-
sőbbiekben bővíthető lesz, hogy Soly-
már iskolai étkeztetését is itt, helyben 
lehessen megoldani.

Régóta tervben van a kisiskola felújítása.
Most ismét hírek röppentek fel arról, hog y 
esetleg megvalósulnak a tervek. 

A kisiskola újjáépítése egy hat éve 
elhúzódó kérdés, itt nem az önkor-
mányzat, hanem az állam lesz a be-
ruházó. Az időközben megváltozott 
szabványok miatt a Nemzeti Sport-
központoknak át kellett terveztetni 
és engedélyeztetni a gépészeti és szi-
getelési elemeket. A napokban tájé-
koztattak arról, hogy megkapták az 
építési engedélyt. A következő lépés 
a közbeszerzés kiírása. Ez a Nemzeti 
Sportközpontok feladata, a sikeresen 
lezárult eljárást követően kezdődhet 
az újjáépítés. Az önkormányzat tulaj-
donosi hozzájárulást ad a munkákhoz, 
de egyéb hatásköre nincsen.

A beruházó megkereste az iskola-
vezetést és az önkormányzatot, hogy 

egyeztessenek a tanulók elhelyezésé-
nek lehetőségeiről a munkálatok alatt. 
Ha bezárják az iskolát és vele együtt az 
iskolai konyhát és étkezőt, az önkor-
mányzat feladata lesz, hogy gondos-
kodjon a gyerekek étkezéséről, amit 
várhatóan külön csomagolt, egyadagos 
étkeztetéssel oldanak majd meg. Az 
építkezés időtartama minimum egy év. 

Azt, hogy az iskolafelújítás alatt hol 
lehet majd a gyerekeket elhelyezni, az 
illetékes oktatási szakembereknek kell 
megszervezniük. Szóba jöhet a plébá-
nia tanterme, a művelődési ház, illetve 
az alsós osztályok ideiglenes átköltözte-
tése a nagy iskola művészeti termeibe. 

Vannak még a 2021-es évre beruházási ter-
vek vag y elbírálásra váró pályázatok?

A hideg idő beálltával korlátozottak az 
építkezési lehetőségek. A helytörténeti 
gyűjtemény tároló részeinek fejleszté-
sére korábban elnyert pályázat megva-
lósult, a gyűjtemény tárgyainak restau-
rálására szintén pályázatot nyertünk. 
A határon túli együttműködési prog-
ramokra elnyert pályázat keretében 
pedig október végén vendégül látjuk a 
csíkpálfalvai delegációt. 

Miben áll az eg yüttműködés?

Látogatásuk célja elsősorban a kataszt-
rófavédelmi és oktatási szakemberek 
tapasztalatcseréje, együttműködése. A 
polgármester úr vezetésével ottani tűz-
oltók, az iskolaigazgató és két pedagó-
gus látogat meg bennünket.

Mondana esetleg pár szót a következő ter-
vekről?

A december eleji közmeghallgatáson 
részletesen ismertetem a 2021-ben 
megvalósult fejlesztéseket és a jövő évi 
terveket. Ezeket mindenki meghallgat-
hatja december 8-án akár élőben, akár 
felvételről a PilisTV-ben.

Solymári Hírmondó

A PilisTV interjúja 
dr. Szente Kálmán-
nal megtekinthető a 
PilisTV YouTube-
csatornáján.

Eladó iparterületi 
önkormányzati 

telek  

Solymár Nagyközség Önkormányza-
ta nyilvános árverési eljárást hirdet egy 
6318 m²-es, önkormányzati tulajdonban 
álló telek értékesítésére.

Az ingatlant licitálásos eljárás során ér-
tékesítik. Az árverés időpontja 2021. 
december 8., szerda, 10 óra. Az ingatlan 
képviselő-testület által meghatározott 
legalacsonyabb vételára bruttó 158 millió 
forint. Az árverésen az vehet részt, aki a 
hirdetményben részletezett dokumentu-
mokat az árverés időpontját megelőző 
ötödik munkanap 12 óráig eljuttatja a hi-
vatal műszaki irodája részére.

A pályázat feltételei és egyéb 
tudnivalók az önkormányzat 
honlapján megtekinthetők. 

Az értékesítéssel kapcsolatban a hi-
vatal vagyongazdálkodójánál (vagyon@
solymar.hu, +36 26 560 617) és az Otthon 
Centrum irodavezetőjénél (kalicz.zoltan@
oc.hu, +36 70 454 0282) lehet érdeklődni.

Az ingatlan Solymár belterületén, a 
4068. helyrajzi szám alatt található 
(az Auchan melletti iparterületen, a 
Szent Flórián utcában; ipari terület, 
Gksz-1 övezet). Az ingatlan 6318 m² 
térmértékű kivett beépítetlen terü-
let, tehermentes és kizárólagos (1/1) 
arányban Solymár Nagyközség Ön-
kormányzatának tulajdonát képezi.
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Solymár Nagyközség Önkormányzata 
Képviselő-testületének határozatai
76/2021. (IX. 29.)
Solymár Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a For-
gács Péter rendőr századossal kötött la-
kásbérleti szerződést változatlan feltételek 
mellett további egy évvel meghosszabbítja. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgár-
mestert a szerződés módosításának aláírá-
sára.

77/2021. (IX. 29.)
Solymár Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Soly-
mári Óvoda-Bölcsőde 2020/2021-es neve-
lési évre vonatkozó munkatervét, a munka-
terv értékelését és módosított házirendjét 
elfogadja.

78/2021. (IX. 29.)
A Településszerkezeti Terv tervlapja az 
alábbiak szerint módosul:

Az 1545. hrsz. egy része TSZT jelenlegi 
területhasználat szerint Vt településköz-
pont terület, TSZT tervezett területhaszná-
lat szerint Lke kertvárosias lakóterület.

Az 1547/1. hrsz. egy része TSZT jelen-
legi területhasználat szerint Vt településköz-
pont terület, TSZT tervezett területhaszná-
lat szerint Lke kertvárosias lakóterület.

Fentieknek megfelelően Solymár Nagy-
község közigazgatási területére jóváhagyott 
Településszerkezeti tervlapon a részterület-
re vonatkozó módosítás átvezetésre kerül.

Solymár Nagyközség 114/2016. (VII. 
21.) számú önkormányzati határozat mel-
lékletét képező TSZT tervlap 1545. hrsz.-ú 
és 1547/1. hrsz.-ú területekre hatályát 
veszti, és helyébe a jelen határozat 1. sz. 
mellékletét képező, TSZT/M2 Település-
szerkezeti tervmódosítás című tervlap lép. 
E határozat 2021. október 1-jén, a kihirde-
tését követő napon lép hatályba. Solymár 
Nagyközség 114/2016. (VII. 21.) számú 
önkormányzati határozat mellékletét képe-
ző TSZT tervlap 1545. hrsz.-ú és 1547/1. 
hrsz.-ú területekre hatályát veszti, és helyé-
be a jelen határozat 1. sz. mellékletét képe-
ző, TSZT/M2 Településszerkezeti tervmó-
dosítás című tervlap lép. E határozat 2021. 

október 1-jén, a kihirdetését követő napon 
lép hatályba.

79/2021. (IX. 29.)
Solymár Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete az önkormányzat és in-
tézményei 2021. évi I. féléves beszámolóját 
tudomásul veszi.

80/2021. (IX. 29.)
Solymár Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy tudo-
másul veszi a Geo-Sivo Építőipari, Környe-
zetvédelmi Tervező és Kivitelező Kft. által 
a 44/2021. munkaszámon elkészített talaj-
vizsgálati jelentés-szakvéleményt a Solymár, 
Hold utca 3606/14. hrsz. alatt lévő önkor-
mányzati ingatlan tervezett területhasznosí-
tása tekintetében. 

Az érintett ingatlan telekalakítására és az 
utak kialakítására a szabályozási terv felül-
vizsgálata során a településtervező tegyen 
javaslatot. 

81/2021. (IX. 29.)
Solymár Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Hlács 
Tibor részére bérbe adja 3 évre a 2083 
Solymár, 4071/3. hrsz. alatt felvett iparte-
rületből 4000 m2 alapterületű ingatlanrészt 
bruttó 406 400 forint/év összegű bérleti díj 
megállapításával. A jelzálogjogosulttal köten-
dő megállapodás függvényében a szerződés 
egyoldalú felmondását a bérlő tudomásul ve-
szi és haladéktalanul intézkedik a bérlemény 
kiürítéséről. A képviselő-testület felhatal-
mazza a polgármestert a szerződés aláírására.

82/2021. (IX. 29.)
Solymár Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete nem támogatja Solymár, 
zártkert 7150/1. hrsz. alatt felvett, 537 m2 
területű, kivett, zártkerti művelés alól kivett 
terület megnevezésű, önkormányzati tulaj-
donban lévő ingatlan értékesítését.

83/2021. (IX. 29.)
Solymár Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete nem támogatja Soly-
már, belterület 1287/2. hrsz. alatt felvett, 

432 m2 területű, kivett, beépítetlen terület 
megnevezésű, önkormányzati tulajdonban 
lévő ingatlan értékesítését. 

84/2021. (IX. 29.)
Solymár Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete nem támogatja Soly-
már, belterület 1288/2. hrsz. alatt felvett, 
393 m2 területű, kivett, beépítetlen terület 
megnevezésű, önkormányzati tulajdonban 
lévő ingatlan értékesítését. 

85/2021. (IX. 29.)
Solymár Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 
2021/2022. tanévre meghatározott isko-
lai felvételi körzethatárok megfelelőek, a 
2022/2023. tanévben az iskolai körzethatá-
rokat nem kell módosítani.

86/2021. (IX. 29.)
Solymár Nagyközség Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
65/2021. (VI. 30.) sz. határozatát módosítja 
és az „Új főzőkonyha építése Solymáron” 
című, EBR 493 611 igénylésazonosítójú 
pályázati támogatással megvalósuló főző-
konyha építésére a közbeszerzésekről szóló 
2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) III. rész 
szerinti építési beruházás tárgyú Kbt. III. 
rész szerinti nyílt eljárást indít.

87/2021. (IX. 29.)
Solymár Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Új 
főzőkonyha építése Solymáron” tárgyú, a 
2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) III. rész 
szerint indított nyílt, nemzeti eljárásrend-
ben irányadó szabályok szerinti közbeszer-
zési eljárásban résztvevő bírálóbizottság 
tagjainak választja a következő személyeket:
• Dr. Beregszászi Márk – a bizottság elnö-

ke, jogi szakértő (jegyző)
• Darabos Orsolya – pénzügyi szakértő
• Papp Dávid Béla (főépítész) – műszaki 

szakértő
• Máthé Márk – felelős akkreditált közbe-

szerzési szaktanácsadó 
A bírálóbizottság tagjainak megbízatása a 
közbeszerzési eljárás jogerős lezárásáig tart. 
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A rendeletek teljes szövege és a ha-
tározatok mellékletei megtalálhatóak 

Solymár hivatalos honlapján: 
solymar.hu/hatarozatok-rendeletek

Rendeletek:
5/2021. (IX. 30.)
önkormányzati rendelet a 2021. évi 
költségvetéséről szóló 1/2021. (III. 10.) 
önkormányzati rendeletének módosítá-
sáról.

6/2021. (IX. 30.)
önkormányzati rendelet a helyi építési 
szabályzatról szóló 14/2016. (VII. 22.) 
önkormányzati rendelet módosításáról.

7/2021. (IX. 30.)
önkormányzati rendelet a helyi építési 
szabályzatról  szóló 14/2016. (VII. 22.) 
önkormányzati rendelet módosításáról.

Képviselő-testületi ülés szeptemberben
Szeptember 29-én tartotta a hosszabb 
kihagyás utáni első rendes ülését a soly-
mári képviselő-testület. 

Napirend előtti felszólalásában dr. 
Szente Kálmán polgármester részletesen 
beszámolt az elmúlt hónapok történé-
seiről. Beszámolójában többek között 
kitért a nyár folyamán lezajlott és a még 

folyamatban lévő út- és járdaépítési beruházásokra, a kárpótlási érdekegyeztető fórum 
munkájára, a közvilágítás-fejlesztésre. A polgármester megköszönte a szeptemberi ren-
dezvények szervezésében és lebonyolításában résztvevők munkáját. Elmondta, hogy az 
elmúlt időszakban a település három helyszínére kerültek új padok, asztalok, és kérte a 
képviselőket, hogy jelezzék, ha felmerül az igény további padok kihelyezésére.

Napirend előtti felszólalásában Gaal-Hasulyó Bernadett bizottsági elnök a Koppány 
Márton utcával kapcsolatos problémákat vetett fel, melyhez több képviselő csatlakozott 
hozzászólásával, megoldási lehetőségeket keresve.

A képviselő-testület elfogadta a rendőrlakás bérleti szerződésének meghosszabbí-
tása iránti kérelmet, értékelte a Solymári Óvoda-Bölcsőde munkatervét és elfogadta 
annak módosított házirendjét. Az ülésen döntöttek több ingatlanrendezési és -eladási 
kérdésben, elfogadták a 2021. évi költségvetés második féléves beszámolóját és az álta-
lános iskola felvételi körzethatárának kijelölését, valamint döntöttek arról, 
hogy elindítják a közbeszerzést a főzőkonyha építésére. 

A testületi ülésről készült felvétel a PilisTV YouTube-csatornáján meg-
tekinthető a QR-kód beolvasásával.

1956-ra emlékeztünk
Az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseire október 22-én, pénte-
ken délután emlékeztünk meg a Templom téren, a Hősök emlékműve 
előtt. Az időjárás kegyes volt a résztvevőkhöz, mert bár ugyan végig fel-
hők gyülekeztek, eső nem zavarta meg az ünnepséget.

A megemlékezés kezdetén Balogh Istvánné, a könyvtár vezetője rö-
vid beszéddel köszöntötte a megjelenteket. Kiemelte, hogy 1991-ben, 
éppen harminc éve nyilvánította az országgyűlés a magyarság nemzeti 
ünnepévé október 23-át, azóta ápolhatjuk méltóképpen az ’56-os hősök 
emlékét. A Himnusz dallamai Kánya Ditta előadásában csendültek fel.

A köszöntőt Gaal-Hasulyó Bernadettnek, a Közművelődési Bizott-
ság elnökének ünnepi beszéde követte. Az elnök asszony Tamási Lajos 
és Wittner Mária visszaemlékezéseiből idézett, majd beszédében többek 
között arra is kitért, hogy „Nekünk ebben a mai korban nem kell akkora 
áldozatokat meghoznunk, mint a forradalom hőseinek. Nem kell fegy-
vert fognunk a hazáért, és nem kell egy diktatórikus, elnyomó hatalom 
ellen küzdenünk. Nekünk arra kell törekednünk, hogy méltón őrizzük és 
gyermekeinknek is átadjuk 1956 örökségét. [...] Gloria victis! Dicsőség a 
hősöknek!”

A program koszorúzással folytatódott. A hősök előtt tisztelgett Solymár 
Nagyközség Önkormányzata nevében dr. Szente Kálmán polgármester, 
Gaal-Hasulyó Bernadett és Gulyás István, a Pénzügyi Bizottság elnöke. A 
koszorúzás alatt Terék József  tárogatómuzsikáját hallhattuk, 
végül a Szózat közös eléneklésével zárult a program.

A megemlékezésről készült felvétel a PilisTV YouTube-
csatornáján megtekinthető. 
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Enczmann László, akivel a Hírmondó előző lapszámában olvashattak 
interjút, a Solymáron ismert szólások, közmondások összegyűjtésén 
dolgozik. A nyelvi és kultúrtörténeti témájú projekt nem merült ki ab-
ban, hogy a mondásokat összegyűjtötte, a kutatás során a közmondások 
segítségével arra a kérdésre kereste a választ, hogy a Magyarországra 
költözött német telepesek a háromszáz éves német–magyar együttélés 
során mennyiben őrizték meg a régmúltat, mennyire volt a nyelv és a 
kultúra német befolyás alatt, és a magyarországi élet teremtett-e az új 
életre jellemző mondásokat, valamint magyar szólások kerültek-e dia-
lektusunkba.

A válasz egyértelmű igen: a német nyelvű, dialektusban használt és 
magyar szólásmondások vizsgálata azt mutatja, hogy saját fordulatok 
alakultak ki a magyarországi németek körében.

A mondásokat négy csoportba sorolta annak alapján, hogy Solymá-
ron kívül mely nyelveken ismertek. Számunkra – helytörténeti szem-
pontból – azok a legérdekesebbek, amelyeknek máshol nem találta nyo-
mát, csak Solymáron használatosak. Ezek közül mutatunk be néhányat 
olvasóinknak most és a következő lapszámokban.

Solymári Hírmondó

Solymári sváb közmondások

30 ÉVES A HEIMATVEREIN 

2021. október 8-án megemlékeztünk a 
Heimatverein-Falukör Solymár Egyesület 
megalakulásának harmincadik évfordulójá-
ról. Ülésünket a Bauernhausban tartottuk 
meg, itt volt lehetőségünk a harminc év fon-
tosabb eseményeinek felidézésére, a fény-
képek kivetítésére.  A megemlékezésre dr. 
Szente Kálmán polgármester, Dobrovkáné 
Dér Borbála alpolgármester asszony, továb-
bá Farkas Bálint, az NNÖ elnöke és a képvi-
selők is elfogadták a meghívásunkat.

Örömmel töltött el bennünket, hogy az 
alapító tagok közül Wolmuth Magdolna, 
Magda néni és Blum Jánosné, Emi néni 
is részt vett az ünnepségen. Budavári Mi-
hályné, Julcsi néni, az egyesület volt elnöke 
sajnos nem tudott eljönni, őt a Szent József 
Otthonban köszöntöttük.

A vetítéssel kísért bevezetőt követően 
először megemlékeztünk a közelmúltban 
elhunyt tagjainkról, emlékükre gyertyát 
gyújtottunk. Egyesületünket 1991-ben 33 
fő alakította meg. Alapvető célunk volt a 
német nemzetiségi hagyományok felku-
tatása, fenntartása, ápolása, fejlesztése és 
továbbadása az ifjabb generációnak. Ülé-
seinket először a kultúrházban, majd az 
önkormányzattól huszonöt évre bérbe vett 
Templom tér 8/b épületrészben tartottuk, 
melynek vállaltuk teljes belső felújítását (fű-
tés korszerűsítése, festés, burkolás, beren-
dezések vásárlása), amit pályázat útján nyert 
összegből és társadalmi munkával végez-
tünk el. Így lehetőségünk nyílt a községbe 
érkező magas rangú vendégek megfelelő 
fogadására, többek között Roman Herzog 
német szövetségi elnököt és Balog Zoltán 
minisztert is vendégül láthattuk.

Álljon itt címszavakban, amit az elmúlt 
három évtizedben elértünk:
• Tevékeny részvétel a wüstenroti partner-

kapcsolat megvalósításában.
• A Templom tér Alapítvány létrehozása, 

amelyet az önkormányzat és a lakosság 
folyamatosan támogatott.

• Egyházi tevékenységek, német nyelvű 
szentmise, zarándoklatok, énekeskönyv.

• Kiállítások szervezése a Dr. Jablonkay 

István Helytörténeti Múzeumban, önál-
lóan, illetve közreműködőként.

• Koszorúzás az ünnepségeken, hősök 
napján a katonák vendéglátása.

• Különböző előadások megtartása.
• Zenés nyári délutánok megszervezése, 

sváb nemzetiségiruha-bemutatók meg-
szervezése, barkácsfoglalkozás gyerekek-
nek stb.

• A Csodatücsök Alapítvány támogatása.
• Hagyományos disznóvágások.
• Közreműködés a sváb nyelvű színházi 

előadásokban.
• Segítségnyújtás a Bauernhaus berendezé-

si tárgyainak gyűjtésében.
• Kölcsönös kapcsolatok kiépítése belföl-

di német nemzetiségi csoportokkal (Vé-
ménd, Hercegkút, Berkenye, Ágfalva).

• Külföldi kapcsolatok kialakítása 
(Wüstenrot, Altötting, Mariazell, Kassa).

Ünnepségünket színezte a Törcsiné Re-
ményi Cecília által összeállított zenés film 
az elmúlt évek jelentősebb eseményeiről. 
Az este programok tervezésével, vidám 
beszélgetéssel folytatódott, majd Milbich 
Tamásnak és harmonikájának köszönhe-
tően zenéléssel és énekléssel ért véget.

Mentesi József, 
a Heimatverein Falukör Egyesület elnöke

1. rész
Khágrácskál mim Supkhoanrál. / Elster mit dem 
Schubkarrenrad. / Szarka talicskakerékkel. 
Vagy más változatban: 
Khágrácskál mit ohtcei Ral. / Elster, mit achtzehn Räder. 
/ Szarka tizennyolc kerékkel.
(A könnyebb olvashatóság kedvéért a sváb szöveget magyar 
ábécével írtam.)

Jelentése: Sokat, hadarva, szinte már érthetetlenül be-
szélni. Anyám intett le ezekkel a szavakkal. A Khágrácskál 
összetett szó. Első szava, a „Ķhágrács” a szarkák kattogó, 
kereplő, éles hangjára hasonlít. Második szava, a Kál a Ka-
talin egyik becéző formája. A kerék pedig a gyors, hadaró 
beszéd szimbóluma. A tizennyolcas szám nagyságánál fog-
va fokozó jelentésű. Az egyszerre forgó kerekek kaotikus 
állapotot tükröznek. A kh-val kezdődő szavak a szarka jel-
legzetes kattogó hangjára emlékeztetnek. A szarka dialektus 
neve ebben a formában a betelepítés után keletkezett, csak 
Solymáron és környékén ismert.

Enczmann László
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EGYHÁZI DALOKAT RÖGZÍTETTEK
Szeptemberben elkészült az a hangfelvétel, amely az eredeti orgonakísérettel, hagyományos 
hangzással rögzíti a régi solymári egyházi énekeket. Jeney Erzsébettel, az Asszonykórus 
karnagyával és Sarlós Tibor orgonistával beszélgettünk a projektről.

Honnan jött az ötlet a hang felvételre?

Jeney erzsébet: Nagy köszönet illeti 
Sarlós Tibort és Farkas Bernátot, ugyan-
is bennük született meg az elhatározás, 
hogy meg kellene örökíteni a régi solymári 
egyházi énekeket hagyományos orgona-
kísérettel, komoly hiányt pótolva ezzel. A 
járványidőszak és az orgona akkori állapo-
ta azonban nem tette lehetővé a templomi 
hangfelvételt, de szeptember végén elkez-
dődhetett a munka, mely három estén át 
tartott.
sarlós tibor: Már  nagyon régen kide-
rült, hogy a néhai kántortanító, Te-
mesi (Tix) Matyi bácsi kottái nyomta-
lanul eltűntek, és ezzel a régi énekek 
orgonakíséretei elvesztek. A kották sokat 
segíthetnének, de az énekek hagyományos 
hangzását már csak azok segítségével lehet 
megörökíteni, akik még tudják. A Mária-
énekek, az úrnapi és a karácsonyi dalok 
kerültek most rögzítésre. 

Mi jellemzi a szóban forgó dalokat? 

J. e.: A solymári dalokat hagyományos 
tercelés kíséri. Többségük orgonakísé-
retes dal, mivel templomi alkalmakkor 
énekelt népénekekről van szó. Sarlós Ti-
bor talán az utolsó abból a nemzedékből, 
akik még Temesi Matyi bácsitól lesték el 
és tanulták meg az eredeti orgonakísére-
tet. Ezért is volt nagyon fontos, hogy az ő 
gyönyörű orgonajátékával örökítsük meg 
az utókornak ezeket a szép és ily módon 
teljesen autentikus dalokat. 

Miért volt ennek a projektnek nag y jelentősége? 

S. T.: Úgy gondolom, ennek a projektnek 
nem volt, hanem lesz jelentősége, hiszen 
azért született, hogy megmaradjanak a régi 
szép énekek, és meg is lehessen tanulni 
azokat. A tervek között szerepel még leg-
alább két további felvétel elkészítése. 

Ki fogta össze a projektet és kik vettek részt 
benne? 

J. e.: Az egész egy lélekmelengető, de 
nagyon kimerítő közös munka volt. Meg-
tiszteltetés, hogy a kórus felkészítő mun-
káját én tarthattam kézben. A hangszeres 
és orgonakíséret, és a zenekari szólamok 
összehangolása a zenészek feladata volt, 
a szólistákkal a próbákon dolgoztuk ki az 
énekeket. A dalokat a Solymári Férfikórus 
és a Solymári Szokolay Bálint Női Kar 
tagjai, valamint a Schaumarer Musikanten 
fúvóstriójának közreműködésével vettük 
fel. Három kitűnő szólistánk volt Sarlós 
Bianka Sára, Elisch Richárd és Varga 
György személyében. Nélkülözhetetlen 
segítőnk volt egykori hangmester kollé-
gám, Rédly Dénes, akinek ezúton is kö-
szönöm a munkát. 
s. t.: Szeretném kifejezni hálámat az Asz-
szonykórus tagjainak, a lelkes segítőknek 
a Solymári Szokolay Bálint Női Karból és 
a Solymári Férfikórusból, a Schaumarer 
Musikanten triójának: Kelemen Gyulá-
nak, Zwickl Mihálynak és Rokonay Ádám-
nak, és különösen Jeney Erzsébetnek az 
önzetlen segítségért, a betanításért. A 
háttérben egy sor csendes támogató se-
gített, Marlokné Cservenyi Magdolna, 
Dobrovkáné Dér Borbála alpolgármester, 
Szemere János plébános, Partl Olga kán-
tor, de dr. Szente Kálmán polgármester 
és az önkormányzat hozzájárulása nélkül 
sem jutottunk volna egyről a kettőre. 

Mire volt elég a kapott támogatás? 

s. t.: Ritter Imre nemzetiségi képviselő 
közbenjárására kapott az NNÖ támoga-
tást (NEMZ-N20-0214 azonosítószám-
mal) német egyházi énekek orgonakísé-
retes archiválására, a hangolásra pedig az 
egyházközség és a solymári önkormányzat 
biztosította az anyagiakat.  Az orgonát 

ugyanis gyorsan be kellett hangolni, mivel 
már 2008 óta nem nyúltak hozzá.

Mikor lesz elérhető a hanganyag, és hol kapható 
majd?  

s. t.: Reméljük, hogy a CD-k legyártására 
sikerül még karácsony előtt előteremteni a 
fedezetet, és akár minden solymári család 
karácsonyfája alatt ott lehet a kiadvány. A 
lemezeket szerény támogatás ellenében a 
templomban, valamint a Német Nemzeti-
ségi Önkormányzattól is be lehet majd sze-
rezni. Nagyon reméljük, hogy a fogadtatá-
sa serkenteni fog bennünket a folytatásra.
J. e.: A címe Die schönsten Kirchenlieder aus 
Schaumar I., vag yis A legszebb solymári temp-
lomi énekek I., amelyben a sorszám meg is 
előlegezi folytatás lehetőségét.

Végezetül hadd idézzük az egyik kórus-
tag kommentjét a munkával kapcsolatban. 
Kiss Márta a következőket írta: „Ezek az 
énekek mélyen lévő emlékeket is felszínre 
hoztak bennem. A Mária-énekek a kisdi-
ákként szinte kötelező májusi litániák és az 
azt követő Templom téri kamaszos tavasz-
illatú beszélgetéseinek hangulatát, a kará-
csonykor a zsúfolt templomban megszó-
laló fúvószenekar (Strack János bácsival 
az élen) harsonái mellett a szép hangon, 
méltóságteljesen éneklő híveket, […] az 
úrnapi körmenetek csak  Solymáron hall-
ható megrendítően szép énekeit Schokácz 
János bácsi termetével, hangjával... és a 
régi kántorok emlékét, akik az 50-es évek-
ben átmentettek sok éneket azzal, hogy 
magyar nyelvre lefordították őket... So-
rolhatnám tovább, hogy a közös éneklés 
örömén túl mi mindent adott nekem ez 
a munka. […] Köszönöm.” És köszönjük 
mi is mindnyájan, akik együtt dolgozhat-
tunk a legszebb solymári templomi énekek 
megörökítésén! 

SH
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BELSŐ MOTOR HAJT
Ferenczi István válogatott futballista, edző, ultratávfutó nem hétköznapi életet él, sok 

áldozatot hoz azért, hogy meglegyen a napi mozgás is a munka és a család mellett. 
Vele beszélgettünk fociról, futásról, sportról és mindarról, ami mozgásban tartja.  

Eg yenesen Zalaegerszegről érkezett a találko-
zóra, a solymári kávézóba. Nem épp a szom-
szédban dolgozik!

Megszoktam az utazást, dolgoztam koráb-
ban Szombathelyen is edzőként, legutóbb 
pedig Siófokon. Igaz, oda nap mint nap 
ingáztam, hiszen nem került sokkal több 
időbe, mint csúcsforgalomban bejutni a 
fővárosba. Zalaegerszeg már távolabb van, 
onnan csak hetente kétszer tudok hazajön-
ni. Persze ez nem annyira ideális, hiszen 
többet vagyok távol a családomtól. De ki 
tudja, mit hoz a jövő, fociban hosszú távra 
tervezni nem lehet, ezt már játékosként is 
megtanultam, és mivel az egész életemet 
így éltem, nem szokatlan számomra ez a 
vándorélet. 

Mióta része az életének a foci?

Amikor megszülettem, szinte már a kis-
ágyban volt a labda, hiszen édesapám is 
focizott, amatőr szinten. Először az isko-
lák közötti bajnokságokon vettem részt, 
majd megmásztam a ranglétrát utánpótlás 
és felnőtt szinten is. Alacsonyabb osz-
tályban kezdtem, utána jött a Győri ETO 
NB1-es klub, majd felkerültem Pestre, 
aztán külföldre, végül válogatott lettem. 
Tulajdonképpen igen hamar erre tettem 
fel mindent. Sportgimnáziumba jártam, 
ahol velünk, sportolókkal elnézőbbek, ru-
galmasabbak voltak hiányzások, pótlások 
tekintetében. Nagyon hálás is vagyok ezért 
a Bercsényi Gimnáziumnak. 

Gyönyörű sport a foci számomra, és ren-
geteget kaptam általa. Tizenhat éves voltam, 
amikor először lettem utánpótlás-válogatott, 
ezzel sikerült kikerülnöm külföldre, voltam 
Németországban, Bulgáriában, Törökor-
szágban, de jártam Malajziában, Dél-Ame-
rikában is. Angliában, a foci Mekkájában két 
szezont is játszottam, azt tartom labdarúgó-
pályafutásom legszebb időszakának. 

Miért olyan közkedvelt Mag yaror-
szágon a foci?

Ennek több oka is van. A leg-
kézenfekvőbb talán az, hogy 
ezt a sportot rengetegen űzik 
amatőr és profi szinten is. Po-
cakosok, vékonyak, öregek és 
fiatalok mind rúgják a bőrt. A 
foci csapatsport, jó közösségre 
neveli a gyerekeket, aminek az-
tán a magánéletben is hasznát 
vehetik.

A rengeteg tévéközvetítés-
nek köszönhetően karnyújtás-
nyira vannak a legnépszerűbb 
sztárok, a legnagyobb csapa-
tok. Persze a magyar meccse-
ket is leadják, mivel a mieink, 
sokan szurkolnak nekik. Bár 
úgy látom, a nézők egy része 
eltűnt, mert amíg fiatalabb 
koromban Egerszegen, Győr-
ben nyolcezer, Miskolcon akár 
húszezer szurkoló is ült a lelá-
tón, addig most már csak a Fradi bír ilyen 
nézőszámmal. 

A többi sportoló, a kajakosok, vízi-
labdások évek óta hozzák a díjakat, nagy 
eredményeik vannak, de miközben a 
margitszigeti sportuszodába 1500 néző 
fér be, addig az Európa-bajnokság idején 
hatvanezren szurkoltak a magyar focisták-
nak. Annak aztán jó hangulata volt!

Másrészt nagy üzlet is lett a foci. Ha-
talmas összeget költenek rá, ami sokaknak 
nem tetszik, de valahogy el kellett indulni. 
Óriási eredmény, hogy az Eb-re kijutott a 
válogatott, hiszen előtte harminc évig nem 
sikerült.  Azt gondolom, ha minden máso-
dik világeseményre kijut a válogatott, már 
megérte a beruházás. Ha sokat teszünk 
bele, akkor sokat ki is tudunk majd venni 
belőle.

Hog yan lett focistából edző?

Egyik napról a másikra hagytam abba a 
focit, mert adódott egy lehetőség, hogy 
edzőként dolgozhatok. Akkor végez-
tem el az erőnléti edzői iskolát, és lett 
szükség a Vasasban edzőre. Aktív focista 
voltam, és nem is terveztem, hogy abba-
hagyom. Még egy gól hiányzott a száz-
ból az első osztályban, és szerettem is 
nagyon focizni. De a jövőbe tekintve vé-
gül rábólintottam az edzősködésre. Nem 
bántam meg. Ugyanakkor mégis kaptam 
lehetőséget az aktív sportra, ugyanis két 
év edzői munka után jött egy német ve-
zetőedző a Vasashoz, aki úgy döntött, 
kiváltja a játékengedélyemet, és több-
ször pályára is küldött. Így végül meglett 
a száz gól is. 
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Új könyvek
a könyvtárban

Francis S. Collins: 
Isten ábécéje
– Egy tudós érvei a hit mellett 
A szerző híres amerikai 
természettudós, ugyanakkor 
hívő keresztény. Legújabb 
könyvében kísérletet tesz a 
tudományos és a spirituális 
világfelfogás, a vallásos és a 
világi szemlélet összebé-
kítésére.

Vámos Miklós: IGEN 
(élni, olvasni, írni)

A József Attila- és Prima 
Primissima díjas író életét 

három fő dolog tölti ki: 
él, olvas és ír. Élni arany, 

olvasni ezüst, írni ötvözet. 
Szórakoztató, érdekfeszítő 

írói hitvallás.

Náray Tamás: Volt 
egyszer egy varrodám

– ... a valóságos regény 
folytatódik

A neves divattervező egyben 
kiváló író is. Legújabb 

regénye az Utolsó reggel 
Párizsban című könyvének 
folytatása. A főhős, Dárnay 
Dávid élete ízig-vérig 21. 

századi karriertörténet.

Bán Mór: 
A keleti szél harcosai
Az Ezer rege könyve sorozat 
második kötete. Bán Mór 
(alias Bán János) az újabb 
történelmi fantasyben a 
keleti hun törzsek legendás 
világába kalauzolja az 
olvasót.

Guillaume Musso: 
Regényélet

A 40-es éveiben járó Musso 
az egyik legsikeresebb fran-
cia kortárs író. A Regényélet 

Flora Conway írónő különös, 
fondorlatos, derűs,  filozofi-

kus története.

Mario Vargas Llosa: 
Vad idők
A perui–spanyol Nobel-díjas 
író politikai thrillerje az 
1954-es guatemalai katonai 
puccs eseményeibe lett 
beágyazva. Hogyan válik 
egy hazugság történelem-
formáló erővé?

Apáczai Csere János Művelődési Ház
és Könyvtár

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

Amikor elkezdtem ezt a munkát, mindig 
az érdekelt, hogy a játékosok minél töb-
bet dolgozzanak, keményebben eddzenek, 
ezért választottam az erőnléti edzői szak-
mát. Azt mondom, ha egy héten tudsz 
edzeni ötször, akkor hozzászoksz és tudsz 
hatszor, majd hétszer is.

Most már nem focizik, viszont fut. Nem is ke-
veset! 

Négy éve, egy konkrét eseményhez kap-
csolódóan kezdtem el futni. Kolonics 
György emlékére Budakeszin szervez-
tek egy félmaratont. Mivel személyesen 
ismertem és nagy tisztelője voltam, el-
gondolkodtam azon, hogy részt vegyek a 
versenyen. Felkészültem, és ha lihegve is, 
de lefutottam. Annyira jó élmény volt az 
egész, hogy úgy döntöttem, tovább edzem 
magam.  Mindig új célokat tűztem ki ma-
gam elé, ami több vagy jobb, mint az elő-
ző. Az első cél az volt, hogy a félmaratont 
másfél óra alatt lefussam. A következő cél 
a maraton volt. Majd ezekben a közössé-
gekben összebarátkoztam olyanokkal, akik 
ultratávokat futottak, és elkapott engem is 
ez a szenvedély. Van bennem egy belső 
motor, ami hajt előre. 

Mi a leghosszabb táv, amit eddig lefutott?

Jelenleg az Ultrabalaton, ami 221 kilomé-
ter. Idén hat órát javítottam a tavalyi ered-
ményemhez képest, egész jó idővel, 25 óra 
30 perc alatt futottam körbe a Balatont, 
így regisztrálhattam a Spartathlonra, ami 
régóta az egyik álmom. Athénból kell el-
futni Spártába, ez egy 246 kilométeres táv, 
nem sokkal több, mint az Ultrabalaton, 
csak épp van egy 3000 méteres hegy, amit 
közben meg kell mászni. A Spartathlon 
szintideje 36 óra. 

Ez elképesztő táv eg y laikus számára. Hol tud 
edzeni és kivel?

Solymár kiváló terep az edzésre, nagyon 
szeretek itt élni, nyugodt, szép helyen fek-
szik a település. A Szénás-kört gyakran 
lefutom, és Pilisvörösvárra is át szoktam 
futni, hogy ott a tó körül, a rekortánpályán 
futhassak. Hetente hatszor edzek, heti 
szinten száz kilométer fölött van a táv, 
amit megteszek. 

Két hónapja Maráz Zsuzsával futok, ő 
az Ultrabalatont már többször megnyer-
te, a Spartathlonon pedig második lett. 
Már az ő edzéstervével készültem az idei 

Ultrabalatonra, így azt gondolom, neki is 
óriási szerepe van abban, hogy ilyen jó 
idővel futottam le a távot. 

Hog y bírja a térde ezt a nag y terhelést?

Már a fociban is kaptak az ízületeim ren-
desen, műteni kellett többször a térdemet, 
bokámat. Az Ultrabalaton után jobban fájt 
a bokám, de ez természetes, mert csak asz-
falton, betonon futottunk. Amit meg tudok 
tenni a regeneráció érdekében, azt megte-
szem. Fontos a jó cipő is. Lenne olyan cipő, 
amiben gyorsabban tudnék futni, de én job-
ban szeretem a puhább talpú lábbelit, mert 
számomra nem az a cél, hogy megnyerjem 
a versenyeket, hanem hogy minél tovább 
tudjam művelni ezt a sportot. 

A család nem sínyli meg ezt a kicsit sem hét-
köznapi hobbit? 

A családtól nem veszek el időt, ha kell, fel-
kelek reggel 4-kor, 7-re már otthon is va-
gyok, nem akarom, hogy a gyerekek hiányt 
szenvedjenek. Amikor Angyalföldön, a 
Vasasnál dolgoztam, gyakran futva men-
tem be a Nyugatiba hajnali 5-kor, onnan 
mentünk edzésre, és amikor végeztünk, 
kitettek a Déliben és onnan futottam haza. 

Jó családi program például a Balaton 
Szupermaraton, amikor négy nap alatt kell 
körbefutni a tavat. Már háromszor sikerült 
úgy összehozni, hogy a család is eljött, 
mindennap ott vártak a gyerekek a célban, 
és mivel nem kellett egész nap futni, volt 
időnk egymásra is.

A feleségem, aki tősgyökeres solymá-
ri, támogat benne, érzi, hogy erre nekem 
szükségem van, tudja, hogy a belső moto-
rom nem akar kihűlni. Ragyogó ember a 
feleségem, az egész családja példa számom-
ra. Anyósomék csodálatosan nevelték fel őt 
és a sógornőmet, most pedig az unokákkal 
törődnek. Nekem mindez nem adatott meg 
gyerekként, így különösen értékelem.

A g yerekek futnak vag y fociznak?

Semmire nem köteleztem őket, de látják a 
példát, és tervezik, hogy majd körbefutják 
ők is a Balatont. Persze ez még messze van, 
hiszen még csak hat- és nyolcévesek. Most 
nyáron jutott eszükbe, hogy szeretnének 
focizni, azóta itt edzenek Solymáron. Úgy 
gondolom, mindegy, mit sportolnak, az a 
fontos, hogy mozogjanak.

Komáromi-B.Hajnalka
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KÖZMEGHALLGATÁS
Solymár Nagyközség Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 
közmeghallgatást tart

december 8-án, szerdán 18 órától 
a polgármesteri hivatal 

nagytermében.

Az eseményen résztvevők tájékoztatást kapnak 
a 2021-es év eredményeiről, 

az önkormányzat jövő évi terveiről, 
és közérdekű kérdéseiket is feltehetik 

a testület tagjainak.

A közmeghallgatást élőben követhetik majd 
a PilisTV Facebook-oldalán is.

PEMÜ nyugdíjas-találkozó
Sokunk örömére október 9-én ismét találkozhattunk a sport-
csarnokban. A múlt évben a pandémia miatt elmaradt a talál-
kozó, így talán még jobban örültünk, hogy idén erre ismét sor 
kerülhetett.

Udvarosné Hajdár Lilla tisztelettel és szeretettel köszön-
tötte a megjelenteket, és tájékoztatott bennünket a legfonto-
sabb tudnivalókról. Kedves meglepetés volt a Hot Jazz Band 
fellépése.

Hajdárné Molnár Elvira elnök-vezérigazgató asszony szí-
vélyes köszöntője után elmondta, hogy nehéz éveket hagytak 
maguk mögött, de ez arra sarkallja őket, hogy még erősebben 
küzdjenek. Azzal az elszántsággal folytatják a munkát, mely a 
korábbi generációk sajátja volt, és az általuk lefektetett alapokon 
folytatják az építkezést. Beszámolt a 1,5 milliárdos fejlesztések-
ről, melyeknek köszönhetően felújításra került a szilikon-, a 
vulkollán- és teflonüzem. Új présgépek és extruderek váltották 
a régieket, újabb poliuretán körasztalok épültek robottechniká-
val, valamint a szilikonüzem emeletén modern egészségügyicső- 
gyártó üzem épült, melyet külső lifttel lehet megközelíteni. 

Sarlós Bernátnak köszönhetően létrejött egy rózsakert gyö-
nyörű és különleges rózsákkal, emlékeztetve a jövő generációt 
arra, hogy a legnehezebb időkben is gondoskodni kell a jövő-
ről. A PEMÜ-tanműhely már országszerte híres szakmunkás- 
és technikusképzéséről, idén több mint 130 diák kezdte meg itt 
a tanévet. Örömmel tájékoztatott bennünket arról, hogy meg-
őrzik és gyarapítják a rájuk hagyott értékeket, hogy a vállalat a 
régi fényében tündökölhessen. Továbbá háláját fejezte ki azért, 
hogy a felhívásra olyan pozitív visszajelzést adtunk, mely sze-
rint „itt a helyünk”, és „örömmel veszünk részt a találkozón”.

A magam nevében köszönöm a figyelmességet, a szerve-
zést, a gondoskodást, a jó hangulatot, azt, hogy ismét együtt 
lehettünk, hallhattunk a PEMÜ-ről, találkozhattunk egymás-
sal és együtt, kellemes légkörben tölthettük el az időt. Kö-
szönet illeti elsősorban elnök-vezérigazgató asszonyt, aki visz-
szahozta ezt a hagyományt, amit azóta is szeretettel ápol, de 
minden egyes segítőjének, munkatársának is kijár a tisztelet és 
a megbecsülés ezért. További sikereket, jó egészséget és tö-
retlen lendületet kívánok! Bízom benne, hogy jövőre ugyanitt 
újra találkozhatunk.

Tóth Lászlóné, Rita
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A PILISI LEN HAZÁJA
Solymár tőszomszédságában egy igazi gyöngyszem várja a természet kedvelőit.
A pilisszentiváni Pilisi Len Látogatóközpont kiállítása 
és a Jági tanösvény is megújult.

Pilisszentiván központjában egy rendha-
gyó, ám mégis a kertvárosias harmóniát 
erősítő épület szakítja meg a családi házak 
sorát. A Duna–Ipoly Nemzeti Park Igaz-
gatósághoz tartozó, 2020 folyamán meg-
újult Pilisi Len Látogatóközpont a modern 
és a hagyományos építészet elemeit ötvözi: 
a modern megjelenésű épület formájában 
a régi sváb családi házak jegyeit viseli. 

Az épületben kapott otthont az Európa 
diplomás Szénás-hegycsoport egyik leg-
értékesebb részét, a Borbás-gerincet és 
élővilágát bemutató interaktív kiállítás, 
amelyben kiemelt szerepe van a látogató-
központ névadó növényének, a pilisi len-
nek. A sárga virágú, bennszülött növény 
csak itt, a Szénás-hegycsoport dolomitján 
fordul elő, jelentősége miatt településünk 
egyik legnagyobb értékeként még Pilis-
szentiván címerében is szerepel. 

A gyermekeknek és felnőtteknek egy-
aránt érdekes, játékos kiállítás a látogatókat 
nemcsak a Szénások élővilágával, jellemző 
élőhelytípusaival, növény- és állatvilágá-
val, de a természetvédelmi őrök sokszí-
nű munkájával is megismerteti. Minden 
látogató kipróbálhatja kódfejtő játékun-
kat, csoportok számára azonban egyéb 
foglalkozásokat is tartunk. Kicsiknek és 

nagyoknak is izgal-
mas kihívást jelenthet 
válaszadós játékunk, 
ahol egy természet-
védelmi őr helyébe 
kell képzelniük ma-
gukat, és szembesül-
niük az ő mindennapi 
kihívásaival. Ezenfe-
lül tartunk tematikus 
előadásokat, többek 
között erdőlakó álla-
tokról és madarakról 
is. 

2021 elején meg-
újult a Jági tanösvény 
is. A tanösvény új, 
interaktív táblái sok 
újdonsággal szolgál-
nak  még az itt lakók 
számára is, a meg-
változtatott útvonal 
pedig két plusz érde-
kességet is érint: egy 
kétezer éves kelta te-
lepet feltáró régészeti 
ásatást, valamint az 
Ökörkutat, Pilisszentiván egykor közkút-
ként szolgáló gémeskútját. A negyedik 
állomást áthelyezték, innen most fantasz-
tikus kilátás tárul elénk a Szénások szinte 
teljes területére. A tanösvény szabadon lá-
togatható, de szervezett túrák keretében, 
szakvezetéssel a kirándulók még több ér-
dekességgel találkozhatnak. A tanösvény 
bejárásához egy teljesen új, foglalkoztató 
jellegű, a tanösvényt bemutató füzet is 
rendelkezésre áll, ami ingyenesen besze-
rezhető a Pilisi Len Látogatóközpontban.

Munkatársaink túravezetéssel is foglal-
koznak a környező területeken. A tava-
szi időszakban, április-május környékén 
szervezett túra keretében látogatható meg 
a fokozottan védett Borbás-gerinc, ahol 

személyesen is megtekinthető a pilisi len 
virágzása. A mesebeli élményre vágyók 
június végén, július elején éjszakai szent-
jánosbogár-túráinkon próbálhatják ki bá-
torságukat.

Az érdeklődőket szívesen fogadjuk 
nyitvatartási időben a Pilisi Len Látoga-
tóközpontban (2084 Pilisszentiván, Bá-
nyász utca 17.). Programjainkkal kapcso-
latban érdeklődhetnek a www.dunaipoly.
hu honlapon és a Duna–Ipoly Nemzeti 
Park Igazgatóság, valamint a Pilisi Len 
Látogató központ Facebook-oldalán is.

Glavanovits Boglárka,
Karlné Menráth Réka (DINPI)

Fotók: Berkó Gyöngyi és DINPI
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Solymár, ide még visszatérünk!
Kedves vendégek érkeztek Solymárra 2021. augusztus 28-án: a Buda-
örsi Német Kulturális Egyesület, majd az ő ajánlásukra október 2-án 
Elek városából a Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselői. Elek a 
dél-alföldi régióban, Békés megyében, a gyulai járásban található, és itt 
is élnek svábok, akik a mai napig ápolják hagyományaikat.  A délelőt-
ti program közel háromórásra sikeredett mindkét napon, amikor is a 
cél Solymár nevezetességeinek megismerése volt. Akik felejthetetlenné 
tették a kirándulás napját, és segítségüket köszönöm, Jablonkay Mária, 
dr. Tóth Piroska, Elischné Draxler Erzsébet és Elisch János voltak. Pi-
lisszentivánon a finom ebéd után Richolm Erik, az NNÖ tagja kísért 
végig minket a tanösvényen és a tájházban, Pilisvörösváron Gromon 
Andrásné, Mici néni és Fogarasy Attila tanár, író, történész volt az ide-
genvezetőnk. Késő délután lett, mire a vendégeink mindent megnéztek, 
majd élményekkel telve szálltak buszra és szerencsésen hazaértek.

Hálás szívvel mondtak köszönetet tartalmas útjuk szervezőinek. 
Mindkét kirándulás a Magyar Kormány által kiírt és nyertes pályázati 
támogatásból valósult meg.

Hőnig Éva 
német nemzetiségi képviselő, Solymár,

a Kulturausschuss Bizottság elnöke

A Nemzetiségi kulturális kezdeményezések 
2021. évi költségvetési támogatása NKUL-
KP-1-2021/1-000932 pályázat keretében az 
NNÖ támogatást nyert, amelynek köszönhe-
tően október 8-án útra kerekedett kétbusznyi 
tanuló, általános iskolánk felső tagozatának 
németes tanulói – osztályfőnökeik és taná-
raik kíséretében –, hogy megismerkedjenek 
Feked és Mecseknádasd község történetével 
és tanösvényével. A gyereksereget elkísér-
te Dali Emese igazgatónő, Farkas Bálint, 
az NNÖ elnöke és Hőnig Éva, az NNÖ 
Kulturausschuss bizottságának elnöke is.  
Mindkét faluban az ottani nemzetiségi ön-
kormányzati vezetők fogadták és vendégel-
ték meg a solymáriakat. 

Nemzetiségi tanösvényeken jártunk
A diákok mesélték a kirándulásról:

„Feked egy gyönyörű szép hely. Itt a há-
zak megmaradtak olyannak, amilyenek vol-
tak. Volt egy nagyon szép utca, ahová én is 
szívesen költöztem volna. A falu rendezett 
és szép volt.”  (Milbich András)

„Feked Magyarország déli részén fekszik, 
az út oda 3 óra volt busszal. Nekem legjob-
ban a templomtól nem messze található park 
tetszett, ahol egy jól felszerelt játszótér is van. 
Egy idős néni sokat mesélt nekünk a Tájház-
ban a régiek életéről és tárgyairól.”(Zwickl 
Márton)

„Az osztályommal és más felsősökkel két 
nagyon hangulatos helyen jártunk. Az egyik 
Feked volt, a másik Mecseknádasd. Feked 

egy nagyon kicsi, de szépen felújított falu, 
ahol ápolják a hagyományokat. Mecsekná-
dasd más benyomást tett rám, mert a házak 
nem olyan régiesek és többen laknak ott.” 
(Köteles Nikolett)

„Pár osztállyal egyetemben elmentünk 
Fekedre és Mecseknádasdra. A 3 órás út 
után végre megérkeztünk az aprócska Fe-
kedre, ahol a lélekszám kevesebb kétszáznál. 
A falvacskát gyönyörűen felújították. A régi 
sváb házakat újjáépítették és most gyönyö-
rű színekben pompáznak. Volt alkalmunk 
meghallgatni a falu történetét is. Sajnos ke-
vés időnk volt, így mennünk kellett tovább 
Mecseknádasdra.

Fekedhez hasonlóan ez is apró település, 
körülbelül kétezer lakossal. Itt is meghallgat-
tuk a falvacska létrejöttének történetét, sétál-
tunk a főutcán és megoldottuk a tanösvény 
feladatait.

Remek kirándulás volt, sokat tanultunk 
a német nemzetiség történelméről, épí-
tészeti szokásairól és hagyományairól.” 
(Deák Janka)

„Feked a maga 180 lakosával egy taka-
ros, emberbarát kicsi falu, de a lakosok szí-
ve óriási.” (Körmendi Bálint)

Hőnig Éva 
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MEGHÍVÓ
A Német Nemzetiségi Önkormányzat Solymár

KÖZMEGHALLGATÁST
tart, amelyen Solymár lakosai, a helyi civil szervezetek és 

egyesületek képviselői tájékoztatást kapnak az önkormány-
zat elvégzett munkájáról, továbbá a nemzetiségi önkormány-

zat feladat- és hatáskörébe tartozó témákkal kapcsolatban 
kérdezhetnek, illetve közérdekű javaslatokat tehetnek.

A közmeghallgatás időpontja: 
2021. november 26., péntek, 18 óra

Helyszíne: Polgármesteri Hivatal nagyterme
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Német Nemzetiségi Önkormányzat Solymár

Bérmálás
Október 3-án, vasárnap az időjárás is a bérmálkozóknak 
kedvezett. A bérmálkozásra érkező fiatalok, az őket kísérő 
bérmaszülők és vendégek megtöltötték a solymári katoli-
kus templomot, nyolcvannyolcan vették fel idén a bérmá-
lás szentségét. A szertartást Spányi Antal me-
gyés püspök celebrálta. A bérmálás a PilisTV 
YouTube-csatornáján megtekinthető a QR-
kód mobiltelefonos beolvasásával.

Tanítás nélküli munkanap az iskolában
Október 8-án pályaorientációs napot tar-
tottunk az iskolában. Az alsó tagozatosok a 
település több helyszínére ellátogattak. 

Az első évfolyam a terményboltban járt. 
A második évfolyamot a polgármester úr 
fogadta a polgármesteri hivatalban. A har-
madik évfolyam a tűzoltóság, a negyedik 
évfolyam pedig a Ford Solymár vendége 
volt. Mikor visszaértek az alsó tagozatosok 
az iskolába, az udvaron megismerkedhettek 
az Ürömi Állatotthon néhány lakójával, és 
az ott dolgozó segítőkkel. Mindenki örült a 
találkozásnak. A gyerekek sokat tanultak a 
felelős állattartásról ezen a napon. Köszö-
netképpen az otthon kisállatait finomsá-
gokkal lepték meg a gyerekek. 

Köszönjük szépen a lehetőséget, hogy 
tanítványaink megismerkedhettek a tele-
pülés néhány munkahelyével, aminek kö-
szönhetően számos ismerettel és élménnyel 
gazdagodhattak! 

A 6. b osztály Százhalombattára láto-
gatott és a Régészeti Parkban az ősember 
nyomába eredt. 

Három felső tagozatos osztály részt vett a 
fővárosi pályaorientációs börzén, ahol rész-
letes tájékoztatást kaptak a képzési lehetősé-
gekről, segítve ezzel továbbtanulási céljaikat. 

A felső tagozat német nemzetiségi 
diák jai ezen a napon a Solymári Német 
Nemzetiségi Önkormányzat 
jóvoltából egész napos ki-
ránduláson vettek részt Fe-
keden és Mecseknádasdon. 
Fekeden megcsodálhatták a 
főutca épületeit, meglátogat-
ták a nemzetiségi tájházat, 
végigjárták a tanösvényt, és 
voltak a helyi templomban is. 
A mecseknádasdi ebéd után 
a templomban tettek látoga-
tást, ahol megismerkedhet-

tek a helyi német nemzetiségiek történelmi 
múltjával is. Mindkét településen volt fel-
adat bőven, a német nyelvű feladatlapokat 
is szorgosan töltögették, este élményekkel 
és sok tudással gazdagodva tértek haza. Há-
lásan köszönjük a Solymári Német Nemze-
tiségi Önkormányzatnak ezt a napot!

Dali Emese Katalin



EZ MEGÉR TÍZ PONTOT!
A Solymári Református Gyülekezet különleges – ilyennek kellene lennie egy átlagos 

gyülekezetnek. Ez derült ki a gyülekezet szeptember 3–5. között, Kunhegyesen tartott 
hétvégéjén is, amiről egy szubjektív beszámolót olvashatnak.

A férjemmel azon tanakodtunk, hogy kelle-
ne lennie a templomoknak is egy olyan ka-
lauza, mint az éttermeknek. Titokban men-
ne a bíráló egy gyülekezetbe, és 1-től 10-ig 
osztályozná, hogy milyen benyomása volt. 
Milyen volt a prédikáció? Mi derül ki a gyü-
lekezeti életről? Hogyan fogadják az újakat? 
Milyen dalokat énekelnek? Hány fiatal van? 
Ésatöbbi. Sokféle szempont lehet.

Több templomban jártunk, próbáltunk 
beilleszkedni a gyülekezeti életbe. Elmentünk 
hetente istentiszteletre, csak az Isten igéje 
szólított meg, mert a gyülekezet tagjai bizto-
san nem. A végén a lelkésszel kezet fogunk, 
váltunk egy áldás-békességet, bedobodjuk a 
perselypénzt, elvesszük az ingyenes gyüleke-
zeti újságot – onnan tudjuk meg, hogy az Úr 
csodásan működik. Tesszük ezt éveken át, 
aztán rezignáltan és lassan sorra kikopunk 
ezekről a helyekről.

A koronavírus miatt a solymári gyüleke-
zethez először online kapcsolódtunk (leve-
lező tagozat). Már akkor is feltűnt, hogy a 
lelkész, Dani Eszter, a szokásos templomi 
alkalmakon túl azt is hirdeti, hogy lehetőség 
van személyes beszélgetésre, séta közben, a 
szabadban (persze maszkban!). Aztán hir-
dették a gyülekezeti hétvégét, amit Kunhe-
gyesre szerveztek szeptember elején. Ez jó 
alkalomnak tűnt arra, hogy élőben is meg 
lehessen ismerkedni a gyülekezettel. 

Bár Eszter az új lelkésze a gyülekezetnek, 
a karantén miatt ő is csak most találkozott a 
hívekkel így együtt (külön-külön többségü-
ket már ismerte). Mi, kívülállóként, gondol-
hattuk volna, hogy ez egy már összeszokott 
társaság, és nehéz lesz újoncokként beillesz-
kednünk. Szerencsénkre ennek csak az első 
része bizonyult igaznak…

Az első nap ismerkedős játékok is voltak 
a programban. A kiskamaszoktól a 70 éve-
sekig mindenki ugyanolyan felszabadultan 
dobálta a galacsinokat, és próbálta megne-
vettetni a másikat, aki komolyságra lett ítélve. 
Együtt kellett dolgoznunk, hogy közösen 
elvezessünk egy bátor jelentkezőt, a szemét 
bekötve egyik pontból a másikba. De ez 
nemcsak azért volt különleges, mert ezáltal 
egy kicsit kiléptünk a komfortzónánkból 
és egymásra hangolódott a társaság apraja-
nagyja, hanem azért is, mert mindezt a fia-

tal felnőttek szervezték. Ők találták ki, ők is 
bonyolították le. Ez például nálam megér 10 
pontot!

A harmadik nap központi témája a tékozló 
fiú története volt. A lelkész vezette fel a közös 
beszélgetést, gondolkodást minden alkalom-
mal, kicsit bővítve a történet kontextusát. 
Jogos a kérdés: hogyan lehet beszélni több 
napon át csak egy történetről, ami kevesebb 
mint fél oldal a Bibliában? A történet példá-
zat Isten országáról, vagyis annak a története, 
hogy mit gondol Isten a velünk való szemé-
lyes kapcsolatának természetéről. Az egyik 
legerősebb példázat a Bibliából, nem véletlen, 
hogy sok művészt is megihletett. Morálisan 
mindenképpen felkavaró:

Az egyik fiú kikéri (a még élő apjától!) az örök-
ségét, és elherdálja azt, míg a másik fiú otthon marad 
az apja mellett, és kivárja az idejét, hogy megörökölje 
a jussát. Az apa pedig minden törvénynek, szabály-
nak ellenében kiadja a kisebbik fia jussát, és a fiú 
elmegy (akkor értelemszerűen ez azt jelentette, hogy 
örökre). A másik fiúval élnek a megszokott módon, 
ahogy addig. Még meglepőbb, hogy az apa a visszaté-
rő fiút örömmel fogadja vissza. Olyan meglepő, hogy 
a nagyobb testvére nem is tud mit kezdeni az apa 
viselkedésével.

A beszélgetések erről a történetről na-
gyon dinamikusak lettek, ezért is tudott 
három napon keresztül fennmaradni a 
feszültsége. Egyedül, kisebb és nagyobb 
csoportokban gondolhattuk végig a példá-
zat szereplőinek viselkedését, a kisebb fiú 
önzésétől az apa botrányos szeretetén át az 
idősebb testvér felháborodásáig. A közös 
megbeszélésekben, mindenki meglepetésére 
és örömére, a konfirmandusok is nagyon ak-
tívak voltak. Sokszor az ő újszerű gondola-
taik segítették a mélyebb megértést. A lelkész 
– moderátorként – időről időre összefoglalta 
az elhangzottakat, felvette a történet fonalát 
és görgette tovább a közös gondolkodást, 
újabb és újabb elemeket behozva.

A gyülekezeti hétvégébe belefért az is, 
hogy megbeszéljék a gyülekezet helyze-
tét. Bemutatták a templomfelújítás terveit, 
és megszavazták, hogy milyen legyen az új 
templombelső. Majd arra is szántunk egy 
órát az istentisztelet előtt, hogy átbeszéljük 
a gyülekezet életét és működését, például 
hogy milyen szolgálatok vannak, annak ki 

a felelőse, mi nincs, mi lehetne, mi az, ami 
működik, mi az, ami döcög, milyen tervek, 
vágyak vannak. 

Számomra az derült ki, hogy ez egy olyan 
gyülekezet, ahol a presbiterek és a gyüleke-
zet tagjai autonóm módon gondolkodnak a 
közösségi életről, mindenki teret kap, hogy 
kreativitásához és lehetőségeihez mérten 
részt vegyen a gyülekezet életében. A lelkész 
pedig figyel, kíváncsi a gyülekezet tagjaira, 
van valami nagyon személyes a jelenlétében, 
és nem mellesleg – erős kézzel – összefogja a 
gyülekezeti életet.

Még kicsit visszatérve a két fiú és az Atya 
történetére: könnyű lenne ezzel vagy amaz-
zal a fiúval azonosulni, de igazából mindket-
tő egyidejűleg a bennünk élő gyermek képe. 
Az is, aki ott marad és teljesít, és az is, akit 
a vágyak elvisznek nagyon mélyre és mesz-
szire, majd szüksége lesz az Atya szeretetére. 
Olyan élethelyzeteink vannak, melyekre az 
egyik vagy a másik út rímel. Nem verseny, 
nem vagy-vagy helyzet. A központi alak eb-
ben a tanításban mégis az Atya: úgy és abban 
van jelen, amiben éppen vannak a gyerme-
kei. Ahogy egy szülőnek lennie kellene. Az 
Atya folyamatosan vár: megvár, kivár, vissza-
vár, hazavár. Közben figyel, és nem apad el 
a bizalma. Mindkét fiához tud kapcsolódni.

A tékozló fiú története által ezen a hét-
végén sokunknak megélhetővé vált, hogy 
sokféleképpen és sokszínűen lehetünk jelen 
Isten közelségében. Legyünk jelen!

Olosz Ildikó



Dr. Dorozsmai 
Szonja

fogorvos, 
fogszabályzó 

szakorvos
Solymár, 

Templom tér 19–20.
Bejelentkezés 

a (30) 947-5667-es 
telefonszámon 

 Szakképzett 
fizioterápiás 
asszisztens

házhoz megy.

Elektroterápiás 
és ultrahangkezeléseket 
vállalok, orvosi diagnózis 

szükséges.

Takács Ágnes
06/20-535-1010

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

Gázkészülékek tisztítása, karbantartása, 
javítása, szerelése.

Fűtési rendszerek átvizsgálása, 
átmosása, beszabályozása.

Hoffmann Ferenc mérnök
(30) 951-0467

gázbiztonsági felülvizsgáló, gázkészülék-szerelő, épületgépész



Víz-, gáz-, 
központifűtés-, 

lefolyócsatorna- 
és szellőzésszerelés.

A lakásfelújítástól 
a családi házig.

Korszerű technológiák, 
megújuló energiák,  

hőszivattyúk, gázfűtések.

Dávid Ákos
e-mail: 

davidakos.gepeszet@gmail.com

Tel.: +36-20-9324-759

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
0–24 

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

+36-70/624-20-81

Gabó 
duguláselhárítás

KINEZIOLÓGIA 
ÉS JÓGA

Az Ön OTTHONÁBAN 
vagy Solymár központjában

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

INGYENES ÜGYVÉDI KONZULTÁCIÓ!!!
Budapesti ügyvéd vagyok 10 éves gya-
korlattal. 1 éve Solymárra költöztem, így 
már helyben is (Solymár, Templom tér) 
várom leendő ügyfeleimet.

Fogadja szeretettel ingyenes ügyvédi 
konzultációs ajánlatomat, mely

30 PERCES (7.500,- Ft értékben),
amit önnek érdemes igénybe venni, amennyiben:

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

szomszédjával birtokvitába keveredett,

közös tulajdona van és a tulajdonostársakkal nem tud 
dűlőre jutni a költségviselésben, közös tulajdon megszün-
tetésének kérdéseiben,

kölcsönadott, de az adós nem hajlandó visszafizetni a 
tartozást,

válófélben van és nem tudnak megállapodni a közös va-
gyon elosztásában, vagy a gyermekük elhelyezésében,

öröklési problémákat elkerülné, ha életében gyermekének 
ajándékozza ingatlanát.

Időpont-egyeztetés és bővebb információ:

Dr. Heim László ügyvéd
+36 (20) 560-6630            dr.heim.laszlo@gmail.com

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

Favágás alpin 
technikával!

Vállalunk faápolást, 
fakivágást, metszést, 

gallyazást, bozótirtást, 
zöldhulladék-elszállítást, 
ereszcsatorna-tisztítást 

alpintechnikával.

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





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



SZEMRE 
VALÓ
AJÁNLATOK

www.owe.hu

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

KEDVEZMÉNY

MINDEN
SZEMÜVEGLENCSÉRE 

VAGY KERETRE

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

Az ajánlat érvényes: 2021. szeptember 15-től november 30-ig, készpénzre nem váltható, más kedvezménnyel nem összevonható. Részletekről érdeklődjön üzleteinkben.

Matzon Ákos kiállítása 
a Műcsarnokban
A Solymáron élő festőművész Térkereső című kiállítása október 
21-én, csütörtökön 18 órától nyílt meg a budapesti Műcsarnok-
ban. A kiállítás, amelynek Rockenbauer Zoltán művészettörténész 
a kurátora, november 22-ig tekinthető meg. A Műcsarnok ajánlója 
szerint Matzon Ákos művei kezdettől fogva nonfiguratívak, kevés 
kivételtől eltekintve a geometrikus absztrakt irányzat körébe sorol-
hatók, műszaki-építészeti képzettségéből fakadóan kezdte konst-
ruálni alkotásait. Művészetében több értelmezési síkon is keveredik 
a látszat és a valóság. Miközben mérnökileg, precízen szerkesztett 
munkái hűvös objektivitást sugallnak, a legmegkapóbb bennük az 
az érzelemgazdagság és humánum.

Terra Nuova – Hegedűs Miklós kiállítása
Október 16-án nyílt meg és október 29-éig 
volt megtekinthető a Magyar Festészet 
Napja országos programsorozat keretében 
a Solymáron élő Hegedűs Miklós festő-
művész kiállítása az Apáczai Csere János 
Művelődési Házban. A kiállítást Szemadám 
György Munkácsy Mihály-díjas festőmű-
vész nyitotta meg.

Hegedűs Miklós Budapesten született 
1949-ben. Kora gyermekkorától rajzol, fest. 
Művészeti tanulmányait művészeti szabad-
iskolákban folytatta, később számítógépes 
programozói munkája mellett foglalkozott 
festéssel. 1985-ben kezdte önálló művészi 
pályafutását. Festményei többféle techniká-
val készülnek, olajfestékkel, tojástemperával 
fest, és akvarelleket is alkot. A színnek elsőd-
leges szerepe van a munkáiban. 

„A szín számomra a legfontosabb eleme 
a festésnek. […] Gyakran előfordul, hogy le-
alapozok egy bizonyos színnel egy felületet, 
és abból indítom el, sokszor nem is tudva, 
hogy mi fog abból kisülni, de a szín, mint 
egy alap, mint egyfajta meghatározó kiindu-
lópont, az megvan, és ebből fejlődik ki aztán 
a kompozíció” – mondta Hegedűs Miklós.

Hosszabb ideje kísérletezik növényi festék-
anyagokkal, kisebb méretű alkotásai részben 
vagy egészben növényi festékkel készülnek. 

A kiállítás a Terra Nuova címet kapta. 
„Már elég régen foglalkozom olyan gondo-
latokkal, amik az emberiség, a Föld, a kultúra 
múltját, jövőjét érintik. [...] Van egy remény-
ség bennem, hogy minden nehézség dacára 
egyszer lesz egy olyan világunk, egy olyan 
Föld, ahol a harmónia, a szépség és a szere-
tet uralkodik majd az emberek között és a vi-
lágban is. Kicsit ebbe az irányba mutatnak az 
új képeim, amik a Terra Nuova, az Új Föld 
címet kapták, ahol talán ezek a minőségek 
élnek majd.”

A festőművész számos kiállítást rende-
zett Magyarországon, a fővárosban és vidéki 
városokban egyaránt. Svájcban, Németor-
szágban, Angliában, Hollandiában, Svédor-
szágban és más európai országokban is meg-
találhatóak a képei.

Hegedűs Miklóssal a megnyitó alkalmá-
ból a PilisTV stábja készített interjút, amely  
hamarosan megtekinthető lesz a televízió 
YouTube-csatornáján.

SH

2085 Pilisvörösvár, Budai út 18/A 
(Toyota kereskedés mellett)

Tel.: (+36) 30/606-5921
(06) 26/331-897

ÚJ ÉS HASZNÁLT, 80-90%-OS ABRONCSOK
EXTRÉM MÉRETEKBEN IS!

*használt és új abroncsok
  értékesítése
*gumiszerelés 10-23"-ig
*centrírozás
*gumiabroncs és felni javítás
*szezonális gumi/felni tárolás
*alu- és lemezfelnik értékesítése
 (új és használt)

www.goliatgumi.huwww.goliatgumi.hu

Nyitva: 
00 00H-P: 8 -17

00 30Szo: 8 -12
V: zárva

Szervizünkben a raktárról vásárolt 
új abroncsok szerelése díjmentes.

Szervizünkben a raktárról vásárolt 
új abroncsok szerelése díjmentes.

használt és új abroncsok értékesítése

-        gumiszerelés 10-23”-ig

-        centrírozás

-        gumiabroncs és felnik javítás

-        szezonális gumi/felni tárolás

-        alu és lemez felnik értékesítése (használt/új)



SCHWABENFEST MIT LESEFEST
Szeptember utolsó hétvégéjén a Német Nemzetiségi Önkormányzat Schwabenfest mit 

Lesefest elnevezésű rendezvényével zárult az őszi solymári programsorozat. 

Szeptember 24-én, pénteken délután dr. 
Szente Kálmán polgármester köszöntötte 
a megjelenteket, majd a söröshordó csapra 
verésével megkezdődött a fesztivál. A hordó 
kiürítése után a Die Adlersteiner zenekar mu-
lattatta a vendégeket.

Szombaton délután került sor a hagyo-
mányos szüreti felvonulásra. A napsütésben 
szép számú érdeklődő gyűlt össze a Temp-
lom téren. A polgármester átadta Solymár 
kulcsát, azaz a község irányítását Orsovai 
Bencének, a bírónak, Tallér Nórának, a 
bírónénak, majd a menet elindult a megszo-
kott útvonalon, és a Kálvária utcán, a Hősök 
utcán, valamint a Marcibányi utcán végigvo-
nulva tért vissza a Templom térre. A délután 
folyamán a gyerekek interaktív gépbemuta-
tón vehettek részt, ahol megismerkedhettek 
a tűzoltóautóval és a Településüzemeltetési 
Kft. munkagépeivel, emellett kicsik és na-
gyok egyaránt bepillantást nyerhettek a 
must- és a borkészítés rejtelmeibe. Este két 
tombolasorsolást is tartottak, egyet a gyere-
keknek, egyet a felnőtteknek. A szerencsés 
nyertesek többek között a solymári önkor-
mányzat, a Reményi Margit Táncegyüttes, 
az Auchan, Zentai Hilda bőrdíszműves, a 
NorArom webshop, a Pitypanka Makramé 
ajándékaival, valamint a Venezia Ristorante, 
a Schultz Söröző és a Rose Szépségstúdió 
utalványaival lettek gazdagabbak. A nap zá-
rásaként a Die Bergländer Buam zenélt a kö-
zönségnek hajnalig.

A rendezvénysorozat vasárnap délelőtt 
a templomban folytatódott, a szentmisét 
citera koncert követette. A rendezvénysátor-
ban a sördélutánon a Zwickl Polka Party, majd 
a Krigli Band szórakoztatta a publikumot.

A programot a Nemzeti Művelődési In-
tézet Nonprofit Kft. támogatta.

SH

A PilisTV felvételt ké-
szített az eseményről, 
mely a YouTube-on 
megtekinthető.


