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Lumen Christi Gospel Kórus 
Budapest
Az 1997 óta működő kórus vezetője Gergó Lajos, tagjai fiatal 
amatőr énekesek és zenészek. Négy lemezük jelent meg, és számos 
helyen adtak már koncertet. Ők a „fekete gospel” hazai képviselői, 
a néger spirituálé alapjára építkező dalaikat jellegzetesen egyéni 
felfogásban adják elő. Előadásukban többek között az Apácashow 
I–II. című filmek betétdalai, tradicionális afro-spirituálék átiratai, 
valamint a kortárs gospel világ díjnyertes számai csendülnek fel. 
A repertoár külön csemegéje a világhírű énekes-zeneszerző, Kirk 
Franklin néhány dala. A Lumen Christi Gospel Kórus négyszer 
szerepelt nemzetközi kórusversenyen, ahol teljesítményüket ezüst 
diplomával jutalmazták. 

Bolyki Brothers 
Budapest
A négy Bolyki testvér: András, György, László és Balázs, valamint 
Havas Lajos alkotta énekegyüttes bejárta a világot a Távol-Ke-
lettől a Vadnyugatig, mély nyomot hagyva közönségük lelkében. 
Egyedülálló előadásmódjuk titka a dzsessz könnyed eleganciája, 
a gospel lelki mélysége és a komolyzenei végzettségükből fakadó 
zenei igényesség ötvözete. Felléptek Európa nagy jazz-, gospel 
és acapella fesztiváljai mellett Amerika és Ázsia koncerttermei-
ben is. Olyan világsztárokkal dolgoztak együtt, mint Al Di Meola, 
Gumbi Ortiz, a Holmes Brothers, Joe Muranyi, vagy Szakcsi La-
katos Béla. 2009-ben Prima Díjjal tüntették ki az együttest.

Sienna Gospel Kórus 
Varsó
A több mint 40 tagból álló kórust Varsóban, a Sienna utcában 
található pünkösdi egyházban alapították, innen a névválasztás. 
Első és egyszeri alkalomnak szánt koncertjüket 2002 májusában 
adták, ám az Isten dicséretéről szóló éneklés igénye oly mélyen 
megérintette az énekesek szívét, hogy az alkalmi koncertből ko-
moly, profi kórusmunka fejlődött ki. Egyedi, kifejező módját vá-
lasztották a gospel zene előadásának. Ahogy magukról írják: „Az 
evangéliumba vetett hitünk a következőképpen foglalható össze: 
keressük az örömet és az erőt, hogy felvértezve állhassunk szem-
ben a mindennapok küzdelmeiben, énekelve a megosztottságról és 
az emberi gyengeségekről.” 

Wazzup Singers 
Amszterdam
A Wazzup Singers 2015 januárja óta működik. Olyan művészek 
közössége, akiknek legfőbb szenvedélye a fekete-amerikai gospel 
zene. Az együttes 40 tagú, de nem nevezhető tipikusan gospel kó-
rusnak, hiszen a legkülönfélébb formációkban lépnek fel, a nagy 
létszámú kórustól a néhány tagú együttesig. A Solymári Gospel 
Fesztiválra nyolc énekessel érkeznek, hogy a hagyományos és 
modern gospelből egyaránt válogatva mindenkit a zene önfeledt 
élvezetére buzdítsanak. Clifton Grep, az együttes alapítója jelen-
leg is énekel háttérvokalistaként, kifejezetten gospel kórusokat 
kísérve, és valódi ajándékként éli meg, hogy így lehetősége van a 
lehető legjobbat kihozni az énekesekből.
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Az olvasói leveleket és a beküldött kéziratokat az eredeti mondanivaló tiszteletben tar-
tása mellett szerkesztjük, stilizáljuk, szükség esetén rövidítjük. Kéziratot és fotót nem 
őrzünk meg, és nem küldünk vissza. 

Pünkösd szombatján 9. alkalommal rendezte meg Solymár az 
Országos Német Nemzetiségi Gyermektáncfesztivál döntőjét. 
Négyszáz gyermek érkezett, hogy összemérje tudását, és meg-
mutassa, mennyit fejlődött a legutóbbi fesztivál óta. A rendez-
vény helyszíne a Templom téri iskola volt.  (Cikk: 15. oldal)

Május utolsó vasárnapján emlékeztek meg azokról a solymári-
akról, akik életüket áldozták a hazáért. A község előljárói 1924-
ben döntöttek úgy, hogy évente megemlékezést szerveznek. Az 
Országgyűlés 2001-ben nemzeti emlékünnepé nyilánította a 
hősök napját. (Cikk: 16. oldal)

Apáti Szabolcs körzeti megbízott közbiztonsági napot szerve-
zett iskolásaink számára. Volt rendőrkutyás és tűzoltó-bemuta-
tót, a bátrabbak a darus tűzoltóautóval a magasba is emelked-
hettek. Népszerűek voltak a rendőrmotorok is, az elszántabbak 
pedig golyóálló mellénybe bújhattak. (Cikk: 36. oldal)
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Tudósítás az önkormányzat 
képviselő-testületének május 27-i üléséről

ÖNKORMÁNYZAT

Napirend előtt

POLGÁRMESTERI KÖSZÖNET
Dr. Szente Kálmán polgármester köszö-
netet mondott a májusfa állítóinak és az 
ezzel kapcsolatos program szervezőinek, 
valamint a jegenye-völgyi majális szerve-
zőinek és a rendezvényeken fellépőknek. 

PANASZOK 
A KÖZÉTKEZTETÉSRE
A polgármester tájékoztatta a képviselőket, 
hogy az utóbbi időben sok panasz érkezett 
az iskolai közétkeztetésre. Az elmúlt hó-
napban több alkalommal tárgyaltak a kö-
zétkeztetést biztosító cég vezetőivel, akik 
belátták a minőségi reklamációk jogossá-
gát. A cég azt ígéri, hogy szeptembertől 
egy másik konyháról szállítják majd Soly-
márra az ételt. 

MINDEN GYEREKET FELVETTEK 
Rendben lezajlottak az óvodai beiratkozá-
sok a túljelentkezések ellenére. A törvény 
előírja, hogy a harmadik évüket betöltött 
gyermekeket kötelező óvodába íratni és 
felvenni. Némi átszervezéssel és a létszá-
mok törvény adta lehetőségeken belüli 
bővítésével sikerült valamennyi solymári 
gyermeket elhelyezni a helyi óvodákban és 
a bölcsődében is. 

Az önkormányzat pályázatot adott be 
új óvoda építésére, de ezt egyelőre még 
nem bírálták el. 

PROGRAMOK EGYEZTETÉSE  
Dr. Szentkláray Ferenc képviselő beszá-
molt arról, hogy május 10-én a művelődé-
si házban kórushangversenyt tartottak, de 
ezzel egy időben más rendezvény is volt 
Solymáron, amely megosztotta az érdeklő-
dést. Az is előfordult már, hogy ugyanazon 
a napon három rangos rendezvény volt a 
faluban, ezért a képviselő azt javasolta, 
hogy egyeztessék jobban a programokat, 
és ehhez felajánlotta a segítségét, illetve 
kérte a programok megjelentetését a Soly-
mári Hírmondóban. 

Dr. Szente Kálmán elmondta, hogy a 
minden évben megjelenő „Solymár” in-
formációs füzetben és a községi honlapon 

megtalálhatók az előre tervezett önkor-
mányzati rendezvények. Ezenfelül a civil 
szervezetek számos rendezvényt tartanak, 
és ezek olykor valóban ütköznek egymás-
sal, ezért jó ötletnek találja a képviselő ja-
vaslatát, és ha kap információkat a rendez-
vényekről, akkor azokat szívesen felteszi 
az önkormányzat honlapjára. 

SOLYMÁRI
NÉPRAJZOSOK SIKERE
Dobrovkáné Dér Borbála képviselő ismer-
tette a képviselő-testülettel, hogy a Népraj-
zi Múzeum és a Magyar Néprajzi Társaság 
által először kiírt „Tradíció” pályázaton 
solymáriak is elismerésben részesültek: 
Gaal-Hasulyó Bernadett kitűnő, Encz-
mann László és Jablonkay Mária jó minő-
sítést kaptak pályamunkáikra. 

A képviselő elismerését fejezte ki a 
Művészetek Palotájában Manninger Mik-
lós koreográfus tiszteletére megtartott em-
lékműsor kapcsán, ahol solymári tánccso-
portok is felléptek. 

JÁRDAÉPÍTÉS ÉS KÖZVILÁGÍTÁS
Tordai Miklós képviselő örömét fejezte ki, 
hogy folytatódik a lakótelepi járdaépítési 
program. A képviselő kérdezte, hogy a la-
kótelepet az új vasútállomással összekötő 
út mentén lesz-e közvilágítás. Dr. Szente 
Kálmán azt válaszolta, hogy emlékezete 
szerint a kivitelező nem vállalta a közvi-
lágítás kiépítését, és az nem is szerepelt 
a pályázatban, mert lakott területen kívül 
ez nem kötelező, így az önkormányzatnak 
sem lehetett ebbe beleszólása. 

Napirenden

GYERMEKEK
NAPKÖZBENI ELHELYEZÉSE
A képviselő-testület módosította a gyer-
mekek napközbeni ellátásáról szóló ren-
deletét. Ennek fő oka az volt, hogy idén-
től törvényi kötelezettség a három évnél 
idősebb gyermekek óvodai elhelyezése 
legalább napi négy órára. Korábban több 
solymári gyermeket családi napközikben 
helyzetek el, de a három éven felüli gyer-

mekek ellátása kapcsán előírt követelmé-
nyeknek a solymári családi napközik nem 
felelnek meg, ezért ezeket a gyermekeket 
önkormányzati óvodákba irányították. A 
képviselők arról is döntöttek, hogy a sajá-
tos nevelési igényű gyermekek ellátására 
biztosított önkormányzati támogatást meg-
emelik. 

ELUTASÍTOTT
ÁTLÁTHATÓSÁGI RENDELET
Tordai Miklós képviselő már több ízben 
beterjesztette a közérdekű adatok közzété-
teléről és a közérdekű adatok megismeré-
sére irányuló igények teljesítésének rend-
jéről szóló rendelettervezetét. A képviselők 
többsége azonban ezúttal sem fogadta el a 
tervezetet. A vitában elhangzottak szerint 
többen attól tartottak, hogy a képviselők 
vagyonnyilatkozatának széles körű nyil-
vánosságra hozatala visszaélésekre adhat-
na alkalmat. Ezekbe az adatokba jelenleg 
is be lehet tekinteni, ha valaki személye-
sen kéri azt. A szerződéseket illetően nem 
biztos, hogy a nyilvánosság minden te-
kintetben megvalósulhat, mert a szerződő 
partnerek kérhetik egyes adatok zártkörű 
kezelését. A vitában az is felmerült, hogy 
aki közszereplést vállal, annak a vagyony-
nyilatkozatának a nyilvánosságával is szá-
molni kellene. Végül a tervezet nem kapta 
meg a szükséges többséget. 

ESÉLYEGYENLŐSÉG
A képviselő-testület az egyenlő bánásmód-
ról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 
szóló törvény értelmében már 2013-ban 
határozatot hozott egy esélyegyenlőségi 
programról. A törvényi előírásoknak meg-
felelően azonban kétévente felül kell 
vizsgálni, hogy történt-e lényegi változás 
Solymáron a nők, gyermekek, idősek, 
mélyszegénységben élők, romák, fogya-
tékkal élő személyek helyzetének tekin-
tetében. A képviselők változtatás nélkül 
jóváhagyták a korábbi programot. 

VÉRVÉTEL HELYBEN
A solymári önkormányzat korábban szer-
ződést kötött egy céggel, hogy a solymári 
háziorvosi rendelőben levett vért és leadott 
vizeletmintát hetente egyszer elszállítsa a 
Szent János Kórház laboratóriumába vizs-



A megszűnő solymári közút-vasúti kereszteződést kiváltó 

új elkerülő út és annak a vasútvonal fölött átvezető hídja 

elnevezésére a következő javaslat érkezett a Szépsolymár 

Alapítvány részéről az önkormányzathoz: „javasoljuk, hogy 

az új vasúti híd a Lackfi István híd (vagy Lackfi híd) nevet 

kapja, a solymári vár első ismert birtokosa, feltételezett 

építtetője után, míg az új út neve Gróf Zichy Nándor út (vagy 

Gróf Zichy Nándor utca) legyen – a grófi cím jelölésével vagy 

anélkül –, az esztergomi vasútvonalat 120 évvel ezelőtt 

kiépítő vállalkozás vezetője után”.
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gálatra, így a solymáriaknak nem kell emiatt más 
településre utazniuk. Ez a szolgáltatás olyan népsze-
rű, hogy hetente még egy nap kijelölése szükséges a 
megnövekedett igények miatt. A képviselő-testület 
jóváhagyta az ezzel járó többletköltséget. 

BESZÁMOLT
A TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS
A képviselő-testület elfogadta a Solymári Telepü-
lésüzemeltetési Kft. éves beszámolóját. Az önkor-
mányzati cég mérlege az utóbbi évben 2 millió fo-
rint pluszt mutat, ami igen szép eredmény az előző 
időszakokhoz képest – állapította meg a polgármes-
ter. 

PÁLYÁZAT ÓVODAI KONYHÁRA
A képviselők jóváhagyták, hogy Solymár a Kék 
Óvoda konyhájának felújítására és fejlesztésére pá-
lyázatot nyújtson be. A település önrésze 1,5 millió 
forint, az elnyerhető támogatás 6 millió forint. 

KÖZLEKEDÉSI PÁLYÁZAT
Az önkormányzat pályázatot nyújtott be közösségi 
közlekedés fejlesztésére, amely a községen belüli 
utasforgalmat lebonyolító kisbusz járatának bővíté-
sét eredményezheti pozitív elbírálás esetén.

Napirend után

ASZFALTOZÁS ÉS ÉVFORDULÓ
Ordódy György képviselő azt kérdezte, hogy a Gróf 
Karácsonyi és a Koppány Márton utcákat mikor 
fogják aszfaltaltozni, illetve hogy a képviselők mi-
kor tűzik napirendjükre Solymár 750. évfordulója 
megünneplésének megszervezését. Dr. Szente Kál-
mán polgármester válaszában kifejtette, hogy fel-
tehetően őszre lesz meg a keret a Gróf Karácsonyi 
utca aszfaltozására, a Koppány Márton utca felújí-
tásához viszont még egy apróbb jogi akadályt kell 
elhárítani. A polgármester az évforduló előkészíté-
séhez kapcsolódóan már korábban összehívta a civil 
szervezeteket és kérte, hogy tegyenek javaslatot a 
programokra. Abban állapodtak meg, hogy szep-
temberig a civil szervezetek beárazott programja-
vaslatokat nyújtanak be. Lőrincz Beáta képviselő, 
a közművelődési bizottság elnöke hozzáfűzte, hogy 
már be is érkezett három-négy javaslat. 

ZAVARÓ BOKROK
Jahoda Bence képviselőt megkeresték a lakótelep-
ről, hogy ott néhány túlburjánzott bokor rontja a 
közbiztonságot, bűnözőknek szolgálhat búvóhelyül. 
A kérdés, hogy a közterületen lévő bokrokat a lakók 
is megritkíthatják, vagy az önkormányzat feladata 
ez. A polgármester azt javasolta, hogy a közös kép-
viselő vegye fel a kapcsolatot az önkormányzat mű-
szaki osztályával az ügy tisztázása érdekében. 

 ÖNKORMÁNYZAT
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ÖNKORMÁNYZAT   |   MEGKÉRDEZTÜK A POLGÁRMESTERT

ÉPÜLNEK A JÁRDÁK
Dr. Szente Kálmán polgármestert 

a falu aktuális ügyeiről kérdeztük.

Sok panasz volt a közétkeztetésre, mi a helyzet ezzel?

– Szülői megkeresések és a saját vizsgá-
lataink alapján is azt állapítottuk meg, 
hogy míg az óvodákba szállított ételek 
minősége jó, az iskolai ételeknél súlyos 
minőségromlást tapasztaltunk. Az elmúlt 
két hónapban napi rendszerességgel elle-
nőriztük a konyhán az ételek minőségét, 
valamint többször tárgyaltunk személye-
sen a közétkeztető cég vezetőivel. Élelme-
zésvezetőnk segítségével átírtuk az étlapot 
és a gyermekek igényeinek, ízlésének fi-

gyelembevételével szerkesztettük meg azt. 
Tárgyalásaink eredménye az is, hogy a cég 
szeptembertől egy másik konyhájából fog-
ja nekünk szállítani az ételeket. Sikerült 
azt is elérnünk, hogy szeptembertől négy 
menü közül lehet majd választani.

Lezajlott az óvodai beiratkozás. Sikerült mindenkinek he-
lyet biztosítani?

– A köznevelési törvény előírja, hogy min-
den gyermeket fel kell venni az óvodába, 
aki a 3. életévét augusztus 31-ig betölti. 

Ennek megfelelően igen nagy volt a túlje-
lentkezés. A beíratást egységesen szervez-
tük meg a polgármesteri hivatalban. Végül 
a csoportlétszámok kismértékű emelésével 
mind az Óvoda – Solymár (a Kék Óvoda 
és a Napsugár Óvoda), mind a Lustige 
Zwerge el tudta helyezni valamennyi 3. 
életévét betöltött jelentkezőt. Hasonlóan 
az óvodákhoz a Liget Bölcsődét is teljesen 
feltöltöttük.

Hogy áll a tájház felújítása?

– A tavaly megvásárolt Dózsa György 
utcai épületben jelenleg igen komoly épí-
tőmunka folyik. Egy szakcég végrehajtotta 
a falak szigetelését, egy speciális techno-
lógiával nagy nyomáson sajtolták be a 
szigetelőanyagot. A padló fel van szedve. 
A gépészeti tervek elkészülése után meg-
kezdjük az aljzatbeton elkészítését.

Mik a hírek a beadott pályázatokról?

– Bár eredetileg május elejére vártuk az 
eredményhirdetést, még nem született 
döntés az új óvoda építésére beadott pályá-
zatunkkal kapcsolatban. A napokban két 
kisebb projektre adunk be pályázatot. Az 
egyik óvodánk konyhájának a felújítására 
adható be. Itt a Kék Óvoda tálalókonyhá-
jával pályázunk, mert a pályázati feltételek 
miatt csak ezzel a projekttel indulhatunk 
eséllyel. A másik pályázati lehetőség köz-
utak felújításával kapcsolatos. Ennél az a 
feltétel, hogy meglevő, önkormányzati tu-
lajdonú aszfaltútra tehetünk új burkolatot. 
Várhatóan itt is nagyon sok pályázat fog 
beérkezni, így kicsi az esély a nyerésre, de 
megpróbáljuk a Munkás utca burkolatfel-
újítását megpályázni.    

Mit tudhatunk a turistaházról??

– A Solymári Vár fogadóépületeként a 
mellékhelyiség már üzembe van helyezve. 
A napokban elkészültek a turistaház belső 
berendezései. A kulcsos házként működő 
szálláshelyen egy szobában 4+2 fő elszál-
lásolására nyílik majd lehetőség. A házat a 
Solymári Településüzemeltetési Kft. fogja 
működtetni, ünnepélyes megnyitására jú-
nius 4-én került sor. 

Milyen munkák folynak a Szent Erzsébet téri játszótéren?

– Az idei terveinknek megfelelően a játszó-
tér kialakításának második, befejező üteme 
készül el. Új játékokat és egy homokozót 
telepítettünk. Jelenleg is folynak a munká-
latok, a homokozó napokon belül fel lesz 

Nagyfeszültségű 
kábelt találtak 

az út alatt 
pár centire.

Épül a ho-
m o k o z ó 
a Szent 
Erzsébet 

téren.
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töltve. Az ősz folyamán növénytelepítés-
sel, faültetéssel fejeződik be a munka.

Az idei egyik legnagyobb beruházás a lakótelepi járdarend-
szer folytatása. Mikor lesznek készen a gyalogutakkal és a 
parkolókkal? 

– A munka néhány napja kezdődött, de saj-
nos – a már mondhatni szokásos – akadá-
lyokba ütköztünk. A lakótelepen általános 
jelenség, hogy a vezetékek szabálytalanul, 
sekélyen haladnak. Egy-két éve találtunk 
egy 400 voltos kábelt 23 cm-re (!) a fel-

szín alatt, most a lakótelep 20 ezer voltos 
betápláló vezetékébe ütköztünk hasonló 
mélységben. Mindezzel együtt igyekszünk 
minden műszaki problémát megoldani, és 
augusztus elejére teljesen kész lesz a be-
ruházás. Az építkezés keretében elkészül a 
Kék Óvoda mögötti parkoló és a Rozma-
ring utcai járdaszakasz. Ez utóbbi össze 
lesz kötve azzal az új úttal és járdával, ami 
a Szél-hegy vasúti megállóhelyhez vezet. 
A Váci Mihály utca 2–4. és 6–8. számú 
épületek előtti járda és parkoló is megépül.  

Hogy állnak a vis maior pályázatok?

– Az elnyert támogatások alapján szintén 
a napokban kezdődik meg az építkezés a 
Zöldfa utcában és környékén. A munkák 
idejére forgalomkorlátozások lesznek a 
Zöldfa utca, a Zöldfa köz és a Hősök utca 
egyes szakaszain. A beruházások keretében 
új burkolatot kap a Zöldfa utca és rendező-
dik a csapadékvíz-elvezetés a környéken. 

Kleer László

Lobogjon!
A veresegyházi Forrás Egyesület által kezdeményezett, az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma által támogatott, gyermekek részére kiírt, „Lobogjon!” című 

zászlótervezési pályázatra több tucat pályamű érkezett. Solymári óvodások és 

iskolások versengtek jobbnál jobb rajzokkal. 

A beérkezett alkotásokat szakavatott zsűri értékelte három kategóriában: 

óvodások, általános iskolás alsó és felső tagozatosok. A győztes grafikákat a For-

rás Egyesület elkészíttette zászló formájában is, melynek nagy sikere volt a jege-

nye-völgyi majálison. Dr. Szente Kálmán polgármester és Szalay Béla, a Forrás 

Egyesület elnöke közösen adta át a legsikeresebb zászlótervezőknek a díjakat.

Díjazottak:

Óvodás korosztály: 1. Nyuszi csoport (Kék Óvoda), 2. Beregszászi Réka (Kék 

Óvoda), 3. Deák Ferenc (Lustige Zwerge Óvoda), 3. Bata Balázs (Kék Óvoda)

Alsó tagozat: 1. Takács Veronika (3. a), 2. Strack András (3. a), 3. Gungl Tímea 

Dóra (3. a)
Felső tagozat: 1. Erdős Hajnal (5. a), 2. Horányi Flóra (5. a), 3. Lengyel Imola 

(5. a)
Különdíj, óvodás korosztály: Képes Olivér

Különdíj, iskolás korosztály: Tama Viktória Nikolett (8. a)

Miénk 
itt a tér!
Tavaly ősszel új játszóteret kapott 
Hutweide lakossága, a legkisebbek 
legnagyobb örömére. Mi itt „hátul”, 
ahogy dédim korosztálya nemes egy-
szerűséggel hívja a solymári Templom 
tér feletti részt, megkönnyebbültünk, 
hogy most már nem kell a kismotoros, 
babatáskás, babakocsis hadifelszerelé-
sünket egy-két karonülővel a kezünk-
ben a Templom térig tolni. Hiszen ez 
a kis tér a Cseresznye és a Kert utca 
sarkán sokunknak fekszik éppen a to-
tyogó lábak erejéhez mért távolság-
ra. Mikor egy meleg áprilisi napon a 
polgármester is megjelent a téren, és 
kezében szórópisztollyal a kiserkenő 
füvet fújdogálni kezdte, a gyerekek 
szemében fény csillant, hogy valami 
új játék veszi kezdetét, a kismamák 
pedig találgatni kezdték, hogy vajon 
az önkormányzat első embere végzi-e 
ezentúl itt a hangyairtást. Másnapra 
megoldódott a talány, mert a narancs-
sárga színnel lefújt helyekre szépen 
megmunkált, újabb fa játékelemek ke-
rültek, lett tornyos csúszda, homokozó 
és libikóka. Azt nem tudni, hogy volt-e 
ünnepélyes átadás, mindenesetre a 
gyerekekkel a következő alkalommal 
illő öltözetben (tréningnadrág, játszó-
póló), és megfelelően felszerelkezve 
érkezve (homokozólapát, kismotor) 
birtokba vettük a növényekkel szépen 
körbeplántált teret. Köszönjük szépen! 

A hutweidei kismamák 
és gyerekek 



8   |   Solymári Hírmondó 2015. június

Solymáron kívül szinte valamennyi kör-
nyékbeli település rendelkezik már tájház-
zal, és a helyi svábok régi igénye, hogy 
itt is legyen. Sajnos korábban sok régi, jó 
állapotban levő, ép, tiszta, száraz sváb há-
zat lebontottak, és a regnáló önkormányza-
tok ezt nem akadályozták meg. 2009-ben 
hoztak egy helyi értékvédelmi rendeletet, 
amely alapján számba vették a régi háza-
kat, és helyi védettséget biztosítottak szá-
mukra, így a Dózsa György utca 6. alatti 
ház számára is – ismertette a részleteket a 
projektvezető. 

A ház legutóbbi tulajdonosa, Székely 
Mátyás 2012-ben hunyt el, örökösei árul-
ták a házat. Az önkormányzat ekkor dön-
tött úgy, hogy megveszi az ingatlant, amely 
az épület stílusa, állaga és elhelyezkedése 
miatt alkalmas lenne tájháznak.

Az önkormányzat 24 millió forintért 
vásárolta meg az ingatlant, és az első lép-
csőben elvégzendő munkákra nyolcmillió 
forintot terveztek. Ez tartalmazza a fő-
épület tatarozását, szigetelését, a burko-
latok részben korhű felújítását, korszerű 
fűtésrendszer kialakítását és a helyiségek 
berendezését, az udvar rendbetételét. A 
gazdasági épületeket egyelőre csak kime- 
szelik, de a későbbiekben, a második lép-
csőben közösségi térré alakítják ezeket a 
helyiségeket is, plusz az udvar egy részét. 

Idén ősszel a Solymári Búcsúra szeret-
nék átadni a felújított épületet, és innentől 
kezdve tájházként funkcionál majd a ház. 
Az első szobát ugyanúgy fogják beren-
dezni, mint ahogyan az eredetileg kinézett 
1937-ben. Szerencsére Solymáron él a há-
zat építtető Posovszky Márton egyik lánya, 
Horváth Károlyné Rózsi néni, és pontosan 
emlékszik arra, hogy hol milyen bútorok 
álltak, mi volt a helyiségek funkciója. 

A családot 1946-ban kitelepítették, 
Posovszky Mártonnak, feleségének, Judt 
Teréznek, és két lányuknak, Rózsinak és 
Rézinek el kellett hagyniuk otthonukat. 
Rózsi tizenhat éves korában a hasonló 
korú fiú unokatestvérével kalandos 
úton, szétbombázott országo-
kon keresztül visszaszökött 
Magyarországra. 

A család a bú-
torainak egy 
r é s z é t 
r o -

konoknál helyezte el, és csodával határos 
módon még megvan két szekrény az ere-
deti berendezésből, valamint az egykor a 
falon lévő szentképek is visszakerülnek 
Solymárra Németországból. Így szinte 
eredeti formájában lehet majd bemutatni, 
hogyan élt egy sváb család Solymáron az 
1946 előtti időkben. 

A ház másik nagyszobájából közössé-
gi tér lesz, ahol össze lehet ülni, tematikus 
kiállításokat lehet rendezni, alkalmas lesz 
író-olvasó találkozók tartására. A tájház 
különféle hagyományőrző rendezvények 
otthona is lesz, és alkalmat ad arra, hogy 
bárki megismerje a sváb kultúrát, és ezáltal 
Solymárt. 

Hartmann Hellebrandt Hilda elmond-
ta, hogy mindez egy nagyon megható ösz-
szefogás eredménye, ami mutatja, hogy a 
solymáriak mennyire támogatják a tájház 
létrejöttét, azt, hogy legyen egy hely, ahol 
a régi hagyományokat lehet ápolni, bemu-
tatni, őrizni, ugyanakkor új közösségi tér 
lehet fiatalok és idősek számára egyaránt.

Kleer

HELYTÖRTÉNET

Ősszel nyit a tájház
Lapunkban már többször írtunk arról, hogy az önkormányzat a Dózsa György utcában megvásárolt 
egy régi sváb házat, amelyet tájházzá (Heimathaus) alakítanak. A létesítmény projektvezetője, Hart-
mann Hellebrandt Hilda informálta lapunkat a tervekről, az épület történetéről.
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Olimpia, mint régen

Waldorf-háttérkép
A Waldorf-pedagógia megalkotója Rudolf Steiner. Az első Waldorf-iskola 1919-ben a németországi 

Stuttgartban jött létre a Waldorf-Astoria cigarettagyárban dolgozó munkások gyermekeinek. Stei-
ner ezzel nemcsak egy új pedagógiai módszertant teremtett, hanem nyilvánosan síkraszállt a társa-

dalmi-szociális élet újjáalakításáért. Kezdeményezése azóta 60 országban több mint 3 000 intéz-
ménnyel a világ legnagyobb alternatív iskolai hálózatává nőtte ki magát; hazánkban jelenleg 

32 településen működik Waldorf-óvoda és 24 helyen Waldorf-iskola. Ez az egyetlen olyan 
reformpedagógiai irányzat, amely az utóbbi két évtizedben országos hálózatot alakított 

ki Magyarországon saját tanárképzésekkel, szakmai szolgáltató intézettel és a mi-
nisztérium által jóváhagyott saját kerettantervvel. A Waldorf-iskolák nem világné-
zeti, hanem metodikai jellegű intézmények. Pedagógiájuk alapját az antropozófia; 

az emberismeret képezi, azonban a pedagógusok nem antropozófiai tanításokat 
adnak át. A tananyagot a Waldorf-tanterv ajánlásai alapján a gyermek általános 
és sajátos fejlődése alapján, szabadon alakítják ki. 

Waldorf-életkép 
Keveseknek adatik meg, hogy a több mint 2 500 évvel ezelőtt 
útjára indított olimpiai játékok szellemiségéhez közel kerüljön. 
Igazán csak átélés útján születhet meg annak a sportszellemnek 
a megértése, amely még a felsőbb erők előtti tiszteletadásból 
született, abból a nemes szándékból, hogy megmutatkozzék a 
testben lévő erő, a lélekben rejlő szépség és kitartás. Az antro-
pozófia a 11-12 éves kort a harmónia korának is nevezi. A gyer-
mekek fizikai alkata ilyenkor a legarányosabb, lelki attitűdjük 
a legkedvezőbb az ókori kultúrkorszakok, kiemelten a hellászi 
világ megismerésére. A gyermek- és pubertáskor fordulópontjá-
ra érve nagy hatást gyakorol rájuk az eredeti olimpiai eszmény 
(szép, ami jó, és jó, ami szép). Epochális oktatásuk keretében 
több héten át foglalkoznak a görög történelemmel, ősi dalokat 
tanulnak, megfestik tógáikat, alapos felkészítő edzéseken vesz-
nek részt. 

Idén május 30-án gyújtották meg a lángot a XX. Waldorf 
Olimpián Alsóőrsön, ahol 24 Waldorf-iskola 5. osztályos diákjai, 
490 gyermek feszegette képességei határait az ókori versenyszá-
mokban (hosszú- és rövidtávfutás, magas- és távolugrás, gerely-
hajítás, diszkoszvetés és birkózás). Mérőrúd, stopper nélkül is 
tisztán láthatók voltak a sokszor önmagukat is túlszárnyaló egyé-
ni teljesítmények, amelyhez szemet gyönyörködtető, harmonikus 
mozgás, sportszerű hozzáállás társult a komolyan vett játékban. 
Megelevenedett, sőt fizikai szinten átélhetővé vált a történelem, 
segítve őket az élet és a környezet egymásra hatásának, a világ-
nak a megértésében. S ha erkölcsi gyökerekből táplálkozó meg-
értésből dolgozunk, a világ jobbításán munkálkodunk.

Waldorf-aktualitások
A Fészek Waldorf Iskola továbbra is várja a tao-felajánlásokat az 
új solymári tornacsarnok felépítéséhez. Idén már akár 6,5% nye-
reséget is jelenthet cégének, ha ezúton támogatja a helyi sporté-
let élénkítését célzó beruházást. Információ: Dr. Kátai Szabolcs, 
gazdalkodas@feszekiskola.hu.

Uri Krisztina



Április végén, egy szombati napon a Solymári Vállal-
kozók Egyesülete és a Nagycsaládosok Solymári Egyesü-
lete közösen újból a forrás és a környezete rendbetételén 
munkálkodott. Első alkalommal segítettek a Solymári Kör-
nyezetvédők Egyesületének tagjai is. 

Közösen, velük együtt sor került a nagycsaládosok által 
rég elképzelt és javasolt játszótér helyének előkészítésére. 
Az ott megmaradt, kis felületű bozótos rész kiirtása is meg-
történt.

A kis virágoskert gyomtalanítását az ügyes kezű lányok 
és asszonyok közösen végezték. Ahhoz, hogy több fényt 
kapjanak az itt növekedő virágok, egy kis részen a bozótot 
és a vadmálnás részt is meg kellett tisztítani. A tűzrakó he-
lyen felgyülemlett hamumaradékokat is elhordták. 

A Solymári Vállalkozók Egyesületének egyik tagja, aki 
rendszeresen nyírja itt a füvet, ezúttal is levágta a füvet a 
forrás egész területén traktoros fűkaszával. Ahol a gép nem 
fért el, ott kézi motoros fűkaszával segítettek be az egyesü-
leti tagok. Az út mentén a gyerekek összeszedték az árokba 
dobált szemetet is.

A Disznó-forrás megtisztítása a három egyesület össze-
fogásának nagyon szép eredménye lett. Öröm volt együtt 
dolgozni, beszélgetni egymással, és gyönyörködni mun-
kánk eredményében.

A Solymári Vállalkozók Egyesülete ezúton mond kö-
szönetet a Nagycsaládosok Solymári Egyesületének és a 
Solymári Környezetvédők Egyesületének a segítségért. 

Bízunk benne, hogy más egyesületek is kedvet kapnak 
példánk nyomán, felfedeznek hasonló elhanyagolt területe-
ket Solymáron, és azokat rendbe hozzák, úgy, ahogy azt mi 
tettük és tesszük folyamatosan.

Solymári Vállalkozók Egyesülete
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Takarítás a 
Disznó-forrásnál 

A Solymári Vállalkozók Egyesülete tavasszal 
ismét rendbe tette a Disznó-forrást és környé-

két. Szorgos kezek eltüntették a tél nyomait, 
és az elmúlt évek során a forrás mellett kialakí-

tott virágoskert megint virágba borult. A színes 
virágok beültetését az egyesület tagja, Kővári 

András végezte el.
Megtörtént a futballpálya gyepjének szellőzte-

tése, a hiányos felületeket pótolták. Az ősz folyamán 
lehullott faleveleket több alkalommal összegyűjtötték. 

A csapadékszegény áprilisi hónap miatt szükségessé 
vált a füves labdarúgópálya műtrágyázása és öntözése. 

Május közepén bőségesen hullott csapadék, így a természet 
gondoskodott a locsolásról.  Az egyesület új hirdetőtáblákat tett a 

forrás mellé, és azok festését is elvégezték. A pálya partoldalán, a tél 
beállta előtti gépi földmunkák helyén füvesítettek.
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VÁLLALKOZÁS

A siker titka
 

Solymárral egybeforrt a Solymár-Szalay Kft. neve, 
vagy ahogyan a legtöbben ismerik: a Ford Solymár. 

A cég jól példázza, mi az útja a klasszikus 
vállalkozásfejlesztésnek, ahol nem a hirtelen 

meggazdagodásra esik a hangsúly, 
hanem a lépésről lépésre haladásra. 

A cég története a rendszerváltás után kez-
dődött, amikor Szalay Nándor autójavító 
műhelyt nyitott a Sport utcában, a ben-
zinkút mellett. A cég 1992-ben alakult 
és 1995-ben lett a Ford hivatalos márka-
szervize, majd később értékesítési jogot 
is kaptak, autószalont nyitottak, és azóta 
is folyamatosan fejlesztik vállalkozásu-
kat. Napjainkban már több mint nyolcvan 
munkatársat foglalkoztatnak, telephelyet 
nyitottak Esztergomban, legújabban pe-
dig idén tavasszal Budapesten, az M3-as 
kivezető szakaszánál létesítettek egy Ford 
STORE márkakereskedést.

A cég klasszikus családi vállalkozás. 
Először Szalay Nándor felesége, Osthei-
mer Rita kapcsolódott be a vállalkozásba, 
aki otthagyta anyakönyvvezetői hivatását 
és a cég gazdasági vezetője lett. Később 
lányaik és családtagjaik is beszálltak a vál-
lalkozásba. 

A szakképzésben is szerepet vállaltak, 
amíg Pilisvörösváron működött a szak-
iskola, mostani munkatársaik közül töb-
b e n náluk tanulták ki az autószerelő 

szakmát. A cég 

egyik alapelve, hogy lehe-
tőleg helyieket alkalmaz-
nak, akiket ismernek. Így 
aztán az alkalmazottakkal 
is családias viszonyban 
vannak, ismerik családi 
hátterüket, örömeiket, nehézségeiket. 

A fokozatosan építkező cég egyik nagy 
előnye, hogy a tulajdonosok valamennyi 
munkaterületet alaposan ismerik. Szalay-
né Ostheimer Rita gyakorlatot szerzett az 
értékesítésben, a biztosítási ügyintézés-
ben, az alkatrészbeszerzésben. Volt olyan 
időszak, amikor minden szerda hajnalban 
indult Ausztriába alkatrészekért. 

A Solymár-Szalay Kft. sikerességének 
titka – azonkívül, hogy jókor voltak jó he-
lyen – az, hogy alapelvük a tisztesség és 
a becsület. Ezek mellé már csak nagyon 
sokat kell dolgozni – fogalmazta meg Ost-
heimer Rita. 

A másik titok, hogy néha kell tudni 
kikapcsolódni is. Az különös szerencse, 
hogy ez több ízben éppen üzleti sikereik 
gyümölcseként valósulhatott meg. A cég 
ugyanis tizenegy (!) alkalommal – legutóbb 
2014-ben – nyerte el a Ford Európai Elnöki 

Díját, és az elismerő cím 
mellé 

mindannyiszor kaptak ajándékba egy-egy 
utazást egzotikus tájakra. A díj odaítélé-
sének legfontosabb szempontja a szakmai 
követelményeken túl az ügyfél-megelé-
gedettség mérőszáma, amelyet az ügyfe-
lek személyes megkeresése útján alakít 
ki a Ford. A solymári vállalkozás „Az 
év márkakereskedője” címet is elnyerte 
2010-ben, kollégáik az európai értékesítési 
szakmai vetélkedőn első helyezést értek el 
2006-ban. 

A Szalay család cége tavaly több mint 
1 100 új autót értékesített, ezzel egyike a 
három legnagyobb Ford-márkakereskedő-
nek Magyarországon. A használtautófron-
ton is kiemelkedően eredményesnek szá-
mítanak: nagyságrendileg évi 400 használt 
gépjárművet értékesítenek. 

A Szalay házaspár talán legfigyelem-
reméltóbb sikere, hogy a gazdasági válság 
idején is tudták bővíteni ügyfélkörüket és 
a cég a kezdetektől dinamikusan fejlődik. 

Kleer László
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Dédimamám, nagymamám, szüleim kicsi koromtól kezdve belém oltották 
a hagyományok tiszteletét. Tizenöt évig néptáncoltam és mindig érdekeltek a 
népi hagyományok. Amikor Budapestre költöztem, a közigazgatásban kezdtem 
dolgozni, de egyre inkább úgy éreztem, vissza kellene térnem a hivatásomhoz. 
Jó apropó volt erre a Néprajzi Múzeum és a Magyar Néprajzi Társaság által 
először kiírt Tradíció pályázat.

Az első évben az ajaki Nagyboldogasszony-búcsúról készítettem a pálya-
munkámat, korábban a szakdolgozatomban is ezt a témát dolgoztam fel. 2014-
ben az ajaki lakodalmas népdalokról írtam, idén pedig Ajak kézművességét 
elevenítettem fel dolgozatomban, ami átfogta a hagyományokat a szőnyegszö-
véstől kezdve a cifra pitvar pingálásáig. Sikerült elnyernem a kiváló minősítést, 
amire nagyon büszke vagyok – remélem, a szülőfalum is az. Bízom benne, hogy 
a pályázatnak lesz folytatása, mert nagy szükség van rá, hogy tovább éltessük, 
őrizzük ezeket a hagyományokat. A pályamunkát idős adatközlő nénik elmon-
dásai alapján írtam meg, akikkel arról a korszakról beszélgettem, amelyben a 
fonóházak még nyitva voltak, a népviseletet hordták, szövőszéket használtak. 
Különösen jó érzés volt a tavalyi díjátadón, amikor a levezető úgy fogalmazott  
köszöntőjében, hogy hogy Ajaktól Solymárig vannak pályázók (közöttük volt 
Enczmann László is), éppen ezt a két, számomra fontos települést emelve ki. 

A Tradíció pályázat számomra már-már családias rendezvénnyé vált, hiszen 
a 2014-es díjátadóról azért kellett hazasietnem, mert aznap délután volt Soly-
máron a polgári esküvőnk, idén pedig már a kis Matyihoz kellett hazasietnem. 

Nagy öröm számomra, hogy házasságkötésem révén éppen Solymárra ke-
rültem, hiszen a hagyományok őrzése itt is nagyon erős, nagyon szeretném 
ezért itt is folytatni a hivatásomat. Solymár nagyon a szívemhez nőtt, kedvesek 
és nyitottak az emberek. Nagyon szerencsés, hogy itt a civil szervezetek, kez-
deményezések támogatásra találnak az önkormányzat részéről is. Van is mit tá-
mogatni, hiszen a máig élő és nagyon gazdag német nemzetiségi hagyományok 
mellett számos aktív közösség, néptánccsoport működik itt. 

A Tradíció pályázaton a következő alkalommal is szeretnék indulni. A 
későbbiekben Ajakról egy kis monográfiát vagy könyvet tervezek kiadni. Ez 
persze a távolabbi jövő, mert baba mellett nem egyszerű ezzel foglalkozni. A 
néprajz szakon szeretném elvégezni a mesterképzést, benne szeretnék maradni 
ebben a körforgásban. Van bennem annyi energia és motiváció, hogy folytas-
sam.

Büszkeséggel tölt el, hogy a Néprajzi Múzeum etnológiai tárában ezek a pá-
lyamunkák az enyémmel együtt kutathatóvá válnak a jövő nemzedék számára.”

Farkas Éva

Ajaktól Solymárig
Gaal-Hasulyó Bernadettel hagyományőrző pályázatá-
nak kiváló minősítése apropójából beszélgettünk.

Egy hónapos kisfiával, a tündérszép Gaal Mátyás Istvánnal fogad a bá-
jos kismama, Bernadett. „Férjemmel 2008-ban ismerkedtünk meg Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg megyében, Túristvándiban egy ifjúsági szervezet által 
szervezett disznóvágáson” – válaszol kérdésemre Bernadett, miközben a pici 
már édesapja kezében alszik békésen. „Gergővel ezt követően szépen szövődött 
a kapcsolatunk. 2008-tól 2011-ig végeztem a néprajz szakot a Debreceni Egye-
temen, és miután meglett az alapdiplomám, Budapestre költöztem, így Gergővel 
is közelebb kerültünk egymáshoz. Ezután egy minisztériumban kezdtem el dolgozni, 
majd Solymárt is megismertem közelebbről. Mindig is vonzottak a hegyes-dombos vi-
dékek és szerettem volna egy ilyen helyen lakni szülőföldem, az Alföldön fekvő Ajak után.

HELYI ARCOK
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EGYHÁZ

Pünkösd

Érdekes a szélvihar. Az Isten nagy dolgai csöndben 
történtek meg (teremtés, feltámadás). A pün-
kösd nem ilyen volt. Zajos volt, még idegenek is 
észlelték, azért jöttek össze az utolsó vacsora ter-
mének helyére. 

Jelenleg az egyház életének sajátos időszakát 
éljük, a Szentléleknek vihart kell kavarnia az em-
berek lelkében. Amikor a Szentatya itt volt 1996-
ban Győrben, a szentmisén hatalmas szélvihar 
volt. Szent II. János Pál pápa azt mondta akkor: 
„Lehet, hogy nagyszerű ez a mostani vihar itt Ma-
gyarországon, talán kisöpör valamit az országból, 
talán új élet forrása lesz.” Bárcsak igaza lenne!

A vihar és a vele járó fényjelenségek adták az 
apostolok tudtára, hogy a megváltás csúcspontjára 
érkezett. Ezért kellett várniuk a Szentlélekre.

Az apostoloknak nélkülözhetetlen volt a har-
madik isteni személy. A második isteni személy, 
Jézus, az Ige közölte az Atya üzenetét és akaratát. 
Ezt az üzenetet és tanítást hallották, megjegyezték. 
Az apostolokba tudat alatt beágyazódott az isteni 
tanítás, de nem lett tevőleges életté. Valami még 
hiányzott, ami lélekkel tölti meg az ismeretanya-
got: az értelem világossága, a kegyelem fénye és a 
cselekvés bátorsága.

Pilinszky megközelítésében: „Vallásunkban 
a szeretet mellett a tudás, az igazság felismerése, 
teljes valóság megsejtése a legfőbb eszmény és 
feladat. A Fiúisten megváltó művét szinte azonnal 
nyomon követi a Szentlélek eljövetele, amit költői 
szavakkal bátran nevezhetnénk az értelem meg-
váltásának. S az értelem ellen lázadó szekták, 
korok, áramlatok ellen az Egyház sohasem 
lankadt ezt hangsúlyozni, a megvilágosodott 
értelem sorsdöntő szerepét az életünkben.”

Századunk elején a Szentlélek Isten 
kissé elfelejtett isten volt. A közelmúltban 
nagy lendülettel megindultak a lelkiségi 
mozgalmak, amelyek a zászlajukra tűzték 
a Szentlelket. A legkülönfélébb szekták 
is hirdetik most a Szentlelket, már nem 
is ennek nevezve, hanem szent szellem-
nek. Őt akarják középpontba helyezni. Ez 
helytelen, hiszen a Szentháromság egy és 
oszthatatlan. Mindegyiküknek megvan a 
maga feladata. 

Kérjük a Szentlélek Úristent, vegye 
birtokba szívünket. Ha szól hozzánk, ne 
mondjunk nemet, működjünk együtt csodálatos 
kegyelmével. Tegye élővé bennünk az Atyától 
kapott Igét, hogy megismerhesse általunk a világ 
az egy, igaz Istent.

Kiss Csaba plébános

Teremtésvédelmi 
verseny

A református Ökogyülekezeti Mozgalom és az evangélikus Ararát Teremtés-

védelmi Munkacsoport harmadszor hirdet országos teremtésvédelmi versenyt 
középiskolásoknak.

A verseny célja a keresztyén hit és a környezettudatos felelősségvállalás összekapcso-

lása a keresztyén fiatalok gondolkodásmódjában, emellett a környezet iránti elkötelezett 

gondolkodásmód és attitűd ösztönzése, a témában kiemelkedő ismeretekkel rendelkező 

fiatalok támogatása, valamint a gyülekezetek, ifjúsági csoportok, iskolák bevonása a terem-
tésvédelmi munkába.

A versenybe középfokú oktatási intézményben tanuló, 14–19 éves, keresztyén elkötelező-

désű diákok nevezhetnek, felekezeti hovatartozástól függetlenül. A diákok jelentkezhetnek 

egyénileg vagy csoportosan (pl. iskolai vagy gyülekezeti ifjúsági csoportok, maximum 4 
fős csapatokban).

A játék öt fordulóból áll, de nem szükséges mindet teljesíteni. A pontversenyben a rang-

sor a végső összpontszám alapján dől el. Az első feladatot június 4-én teszik közzé 

a www.okogyulekezet.hu oldalon. Azok a versenyzők, akik addig jelentkeznek, 
pluszpontot kapnak.

Az ünnepélyes eredményhirdetésre a Teremtés Hete záró alkalmán, október 

4-én 17.00 órától a Soproni Evangélikus Egyházközség templomában 
kerül sor. A fődíj egy háromnapos hosszú hétvége a Fertő–Han-

ság Nemzeti Park látogatóközpontjában, Sarródon a 
Kócsagvárban. Részletek a versenykiírásban.Forrás: okogyulekezet.hu

Jan van Eyck: 
Mária és a Szentlélek

A Szentlélek (latinul: Spiritus Sanc- 
tus) a kereszténység fő irányzatá-
ban a Szentháromság harmadik 
személye, az Atya és a Fiú köl-
csönös szeretetének végpontja, 
kiáradása. Bár e nézetek szerint a 
Szentlélek személy, de sohasem 
ábrázolják személynek a keresz-
tények. Az antitrinitárius irányza-
tok szerint viszont nem személy, 
hanem Isten lelke, vagyis ereje. A 
judaizmusban szintén Isten lelke, 
lélegzete. Az iszlám vallásban sze-

mély, egy szent természetű lélek Istentől, méghozzá Gábriel arkangyal. A 
Szentlélek létezését így három jelentős monoteista vallás, a judaizmus, 
az iszlám és a kereszténység fogadja el, tiszteli és ünnepli, de jelenlétét 
hangsúlyeltolódásokkal máshogyan magyarázzák.

Jan van Eyck (Maaseik, 1390 körül – Brugge, 1441) flamand festő, a korai 
németalföldi festészet egyik legkiemelkedőbb alakja. A francia-burgund-fla-
mand könyvfestészet alapján Campinnel és testvérével, Hubert van Eyckkal 
együtt a németalföldi táblaképfestészet megteremtője és a flamand tájkép-
festészet előfutára, a flamand reneszánsz első képviselőinek egyike.
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Célunk az volt, hogy iskolánk diákjai egy-
részt személyes élmények révén megis-
merkedhessenek az elcsatolt terület gazdag 
művészettörténeti, természeti, gazdasági 
és történelmi értékeivel, másrészt a 
Felvidéken élő diáktársaikkal történő 
találkozás során személyes benyomást sze-
rezzenek a határon túl élő magyar tanulók 
mindennapjairól.

Róza néni kuglófja
A hajnali indulást és a bényi templomban 
tett látogatást követően az ipolynyéki Ba-
lassi Bálint Magyar Tanítási Nyelvű Isko-
lába érkeztünk, ahol igen meleg, szívélyes 
fogadtatásban volt részünk. Az iskolák 
és települések rövid bemutatása után kö-
zös népdaléneklés következett, majd sváb 
néptáncot mutattunk be, és megcsodáltuk 
az ottani diákok bemutatóját. Végül átad-
tuk az ajándékba vitt könyveket és a ha-
gyományos recept alapján, Róza néni által 
elkészített finom sváb rozmaringos kug-
lófokat, majd továbbindultunk a felvidéki 
bányavárosokba. Útközben megcsodáltuk 
a méltán híres Koháry-kastélyt Szentanta-

lon. Körmöcbányán megismerkedhettünk 
a pénzverés történetével és folyamatával. 
Ezután megtekintettük a belvárost, Károly 
Róbert szobrát és a szép patríciusházakat

Szerelmes vers
A délután során Selmecbányára indultunk, 
ahol a várat látogattuk meg, és az egye-
temnél, ahol a ballagás szokása is elindult, 
elénekeltük a helyben született híres balla-
gási dalt („Ballag már a vén diák”). Besz-
terce és Zólyom váránál Balassi egy híres 
szerelmes versét szavaltuk el. 

A második napon első utunk 
Ótátrafüredre vezetett, ahol rövid sétánk 
során megcsodáltuk a Tátra havas csúcsait. 
Ezután Késmárkra mentünk, ahol Thököly 
várával és a késmárki szászok, a cipsze-
rek történetével ismerkedtünk. A délutánt 
Lőcsén töltöttük, ahol sétánk során megte-
kintettük a városházát és a lábasházakat. A 
legszebb látnivaló a Szent Jakab-templom 
14. században készült szárnyas oltára volt 
a gótikus templomban.

Tánc és pingpong
Este táncházban vettünk részt, ahol 
megtanultuk a környékre jellemző Ga-
ram-vidéki táncok alapjait, majd asztalite-
nisz-bajnokságon bizonyítottuk fáradhatat-
lanságunkat, építettük lelkes csapatunkat.

Kirándulásunk utolsó napját a marton-
házi aragonitbarlangban kezdtük. Betléren 
a romantikus Andrássy-kastélyban gyö-
nyörködtünk.

A napot Kassán zártuk, ahol a dóm-
ban elénekeltük nemzeti himnuszunkat és 
megkoszorúztuk Rákóczi Ferenc sírját, a 
városban pedig megkerestük a Rodostói 
házat. 

Köszönjük szépen a lehetőséget min-
denkinek, aki hozzájárult az emlékezetes 
kirándulás megvalósulásához.

Köszönetünket fejezzük ki az Emberi 
Erőforrás Támogatáskezelőnek a pályáza-
ton elnyert összegért, Jusztin Imre igaz-
gató úrnak és a tantestületnek a szívélyes 
fogadtatásért, Vörös Attila idegenvezető-
nek, valamint a diákokat felkészítő és őket 
az úton elkísérő tanároknak a munkájukért.

Szabóné Kratzer Zsuzsa

OKTATÁS

Példát adó hősök
A „Határtalanul!” program keretében iskolánk negyven hetedik osztályos tanulója négy pedagógus 
kíséretében egy felejthetetlen, élményekben gazdag tanulmányi kiránduláson vett részt a Felvidé-
ken, a pályázaton elnyert több mint egymillió forintos támogatás segítségével, május 4–6. között. 
Példát adó hősök, történelmi és művészettörténeti értékek nyomában jártunk.
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OKTATÁS

A IX. Országos Német 
Nemzetiségi Gyermek-
táncfesztiválnak Solymár 
adott otthont pünkösd 
szombatján. Az idén 
kilencedik alkalommal 
megrendezett fesztivál 
résztvevői azok a gyermek 
tánccsoportok, amelyek az 

elődöntők során arany mi-
nősítést szereztek. Az idén 

12 csapatnak sikerült ezt elérni. 
Ők mérték össze tudásukat, a zsű-

ri közülük választotta ki a fesztivál-
díjas produkciót. A több mint négyszáz 

táncos Budapestről, Himesházáról, Mohács-
ról, Pécsről, Pilisvörösvárról, Solymárról, Szárról, Sziget-
csépről, Taksonyból és Véméndről érkezett. A fesztiváldí-
jat idén Himesháza csapata nyerte el. Ezúton is gratulálunk 
a kiváló teljesítményhez!

A rendezvény szervezői: Solymár Nagyközség Önkor-
mányzata és a Német Nemzetiségi Önkormányzat – Soly-
már a Landesrattal karöltve.

Támogatók: Emberi Erőforrások Minisztériuma, Pest 
Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat, ÉMNÖSZ. 

A rendezvény lebonyolítása komoly feladatot rótt ránk, 
melyet igyekeztünk teljesíteni. Segítőink idén is iskolánk 
tanárai, a Lustige Zwerge Óvoda dolgozói és a Heimatve-
rein tagjai voltak. 

A szervezőktől minden résztvevő ajándékot kapott, 
hogy legyen egy személyes emléke a fesztiválról. Ezenfe-
lül a fesztiválon részt vevő gyermekeket Horányi György 
látta vendégül édes süteménnyel, a csoportvezetőknek 
pedig Hamvas Tibor ajánlott fel egy-egy üveg solymári 
bort. A színpadi dekorációt Kővári András adományozta. A 
solymári iskola biztosította a fesztivál helyszínét. Az idő-
járás sajnos nem kedvezett nekünk, és hogy a táncosok ne 
ázzanak el, a Solymári Településüzemeltetési Kft. sátrakat 
állított fel az iskola udvarán, mely segítette a táncosok fel- 
és levonulását. Köszönjük segítségüket!

Egyik kedves szervezői feladatunk a megnyitó ünne-
pélyessé tétele volt, amit minden alkalommal iskolánk di-
ákjaival közösen oldunk meg. Idén a 3. a és a 4. a osztá-
lyosok segítettek ebben. Az ő énekhangjukon csendültek 
fel a himnuszok, igazán feledhetetlenül. A konferálásban 
Ludwig Stefi és Strack Emese remekelt.

Mint a rendezvény egyik szervezője, bízom abban, 
hogy az a rengeteg munka, ami a fesztivál előkészítésével, 
lebonyolításával és szervezésével járt, eredményes volt. 
A Solymáron megfordult diákok pozitív élményekkel 
gazdagodva térhettek vissza az ország különböző pontjaira, 
emlékeikben megőrizve a fesztivál jó hangulatát.

Minden szervezőnek, támogatónak, segítőnek, aki bár-
milyen módon részt vállalt a feladatokból, köszönjük a 
munkáját, hiszen aktív hozzáállásuk nélkül a rendezvényt 
nem tudtuk volna sikeresen lebonyolítani. 

Schokátzné T. Mária
Német Nemzetiségi Önkormányzat – Solymár

Kárpáti Zsuzsanna 

fotóin a nyertes 
himesházai 
gyerekek, a 
távoli Mohácsról 
érkezők, 
a solymári 
házigazdák, 
valamint Taksony 
legfiatalabb 
táncosai 
láthatók.
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ÖNKORMÁNYZAT

Hősök napja
Solymár hivatalos ünnepe a hősök napja, amelyet minden év májusának utol-
só napján tartanak a Templom téren. Idén is sokan eljöttek, hogy fejet hajt-
sanak azok emléke előtt, akik legdrágább kincsüket, az életüket áldozták fel 
a hazáért. 

A rendszerváltás óta 
huszonötödik alkalom-
mal van módunk e fele-
melő napon meghajolni 
a hősök emléke előtt. 
Katonahőseinkre nem 
szabadott emlékeznünk 
negyven évig. Ma, ami-
kor ezt már szabadon 
megtehetjük, az emlé-
kek útját már kezdi be-
lepni a por. Nekünk, az 
emlékezőknek ezt a port 
kell elfújnunk és meg-
tisztítani az utat, hogy 
tiszta lélekkel, szabad 

szívvel, méltóképpen emlékezhessünk dicső múltunkra és Solymár hősi ha-
lottaira – mondta a rendezvényt konferáló Balogh Istvánné. 

Dr. Szente Kálmán polgármester beszédében kitért arra, hogy 120 soly-
mári hős áldozta életét a hazáért: „Solymár hadköteles férfi lakosságának te-
hát közel 10%-át vesztette el a két nagy háborúban. Szinte minden solymári 
család gyászolta az elesett fiút, édesapát, testvért. De ugyanígy hősök voltak 
az itthon maradt anyák, özvegyek, gyermekek, akiknek még emberfelettibb 
küzdelmet kellett vívni az életben maradásért a felégetett világban, nélkülöz-
ve, éhezve. Nekünk szent kötelességünk, hogy emlékezzünk hőseinkre, a hábo-
rú elesett hőseire és a mindennapok hőseire, akik példátlan erőfeszítésének 
köszönhetjük, hogy ma egy ilyen szép és gyarapodó településen, békében és 
szabadon élhetünk. Nekünk, a ma itt élő generációnak kettős feladata van: 
egyrészt meg kell őriznünk őseink emlékét és ebből lelkierőt merítve tovább 
kell gyarapítani községünket, másrészt úgy kell politizálnunk, hogy elkerüljük 
a háborúkat, és így soha többet ne kelljen végignéznünk értékeink pusztulá-
sát, ne kelljen újra hősi halottak neveit felvésnünk ezekre a márványtáblák-
ra.” Végül a polgármester az utolsó mondatára kérte minden szabadság- és 
békeszerető polgártársa támogatását és a 
Jóisten áldását. A rendezvényen Dr. Szen-
te Kálmán polgármester ünnepélyesen 
átadta Posovszki Mártonnak, a Solymá-
ri Vállalkozók Egyesülete elnökének a 
„Solymárért” kitüntetést, amely Solymár 
nagyközség legnagyobb elismerése. 

Farkas Bálint a solymári német nem-
zetiségi önkormányzat nevében Budavári 
Mihálynénak adta át a Német Nemzetisé-
gi Díjat, amelyet a helyi nemzetiségi ön-
kormányzat alapított. 

Az ünnepségen díszőrséget álltak 
a szentendrei helyőrség katonái, verset 
mondott Őze Áron színművész, fellépett 
a Solymári Huszárzenekar, a Solymári 
Férfikórus, valamint a Hunyadi Mátyás 
Általános Iskola zenekara és diákjai.

Kárpáti Zsuzsanna képein:
– Dr. Szente Kálmán polgármester és Posovszki Márton, 
     a Solymári Vállalkozók Egyesületének elnöke a kitüntetéssel
– Budavári Mihályné átveszi a nemzetiségi díjat
– Zwickl Mihály vezetésével zenél a Solymári Huszárzenekar
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EGYHÁZ

Maifest-Maiandacht 
A St. Gerhards-Werk Ungarn e. V. (Magyarországi Katolikus 
Németek Egyesülete) 1991-es megalakulása óta fontosnak tart-
ja a magyarországi svábok körében hagyományos májusi áhíta-
tok megszervezését. Az egyesület solymári aktív tagjai, de főleg 
Stelczer Péter kezdeményezték, hogy élesszék fel a solymári 
kegytemplomhoz kapcsolódó zarándoklatokat. A kitelepítésig 
sok zarándokcsoport látogatta Solymár templomának gyönyörű 
Mária-kegyképét, a csodatévő kegyképet. Ezért lett az idei Mai-
fest-Maiandacht helyszíne Solymár május 10-én. A kezdeménye-
zést felkarolta a Pest Megyei Német Önkormányzat, a Német 
Nemzetiségi Önkormányzat – Solymár és a solymári Heimatve-
rein.

Az érkező vendégek megnézték Elisch János solymári ara-
nyozó és díszítőfestő kiállítását, melynek témáját korpuszok és 
különböző Mária-ábrázolások adták. Azután kezdődött a műsor a 
Heimatverein szervezésében az iskola tornatermében.

A nemzetiségi programhoz több helyről jelentkeztek csopor-
tok, így Berkenyéről egy vegyeskórus Gil Józsefné Genczelman 
Anna karvezető vezetésével, Mányról a Maaner Pfingstrosen 
Tánccsoport az idősebb generáció képviselőivel, valamint a fiata-
labbakat képviselő Maaner Eulen Tánccsoport.

Solymárt a Hagyományőrző Asszonykórus, a Herbstrosen 
Tánccsoport, valamint a Schaumarer Musikanten Zenekar képvi-
selte.

A szervezők örömére szolgált, hogy Dr. Szente Kálmán, Soly-
már polgármestere, valamint Berkenye polgármestere, Schmidt 

Józsefné, és Szendehely polgármestere, Altschack Ignác is meg-
tisztelte a rendezvényt.

A késő délután órái az egyházi szertartás törvényei szerint 
zajlottak a zsúfolásig megtelt templomban. Különlegessé tette 
a zarándoklatot, hogy a májusi ájtatosságon és a német nyelvű 
szentmisén Dr. Varga Lajos váci segédpüspök mellett még két 
plébános vett részt: Gregor Stratmann, a Budapesti Német Nyel-
vű Katolikus Egyházközség plébánosa, és Kiss Csaba solymári 
plébános. A segédpüspök úr az emberi szeretetről beszélt, és ezen 
gondolatokkal zárta német nyelvű beszédét: „Fennáll a veszély, 
hogy az emberi szeretetet, humanitást, szociális érzékenységet és 
gondoskodást vallásos nimbusszal vesszük körül. Arra a kérdés-
re, ki a keresztény, mindig azt a választ hallani: keresztény az, 
aki szereti a másik embert. A nem evilági Istenhez való kötődés a 
keresztények számára az »anyaföld«, amelyből az emberek iránti 
szeretet táplálkozik. Mihelyt a keresztény ezt a forrást elhagyja, 
megfagy benne a szeretet. Ahol meghal az Isten iránti szeretet a 
keresztényekben, ott az emberek iránti szeretet is eltűnik gyöke-
reiben. Így összeköt minket a szeretet Istennel, Krisztussal és az 
embertársainkkal. Így maradunk mi Krisztusban, így lesz Krisztus 
számunkra a jelenlegi realitás. Ámen.”

A templomot sok helyről érkezett vendégek töltötték meg. 
Zarándokok érkeztek Berkenye, Budakalász, Budakeszi, Budaörs, 
Budapest, Ceglédbercel, Dunaharaszti, Kismaros, Pilisszentiván, 
Pilisvörösvár, Soroksár, Szendehely, Szigetújfalu és Taksony 
helységekből. Valamennyiüket összetartotta mély vallásosságuk 
és sváb identitásuk.

A mise után a zarándokok ünnepi, gyertyás, német nyelvű 
körmenettel tisztelegtek Szűz Mária előtt, ahol a Marienrufe című 
dalt énekelték, majd püspöki áldással zárult a program.
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Örvendezzünk!

A Corvinus Vegyeskar karnagya, Lógó 
Tibor meghívására tavaszi kórustalál-
kozóra jöttek össze dalosok és az érdek-
lődő hallgatóság az Apáczai Csere János 

Művelődési Ház színháztermében május 
10-én. A nyitó összkarban mintegy százan 

énekelték a „Gaudeamus hodie” („Örven-
dezzünk a mai napnak”) című művet. A házi-

gazdák bemutatkozása után a budapesti ProFun 
Kórus következett Énekes Katalin karnagy veze-

tésével, majd a Solymári Férfikórus adta elő műso-
rát Fábián Attila karnagy vezetésével. Őket követte a 

révkomáromi Gaudium Kórus. A kóruskoncert mottója a 
kodályi gondolat volt: „A zene szellemi erőforrás, amit minden 

művelt nemzet igyekszik közkinccsé tenni.”

Legyünk közkincs!

Hangos menetdobpergésre vonult be a solymári majálisra a több 
mint negyven főt számláló Rakoncások gyermekzenekar. Szó 
szerint ütős előcsapata, a Dobszerda lendületes felvezetést adott az 
együttesnek: a gyerekek páratlan ritmusérzékkel doboltak minde-
nen, amit csak értek, a piros fazekaktól kezdve a malteroslapátig. 

Nagyot szólt! Míg az együttes tagjai elfoglalták helyüket a 
színpadon, művészeti vezetőjük, Bussy Gábor kicsit mesélt róluk. 
Megtudtuk, hogy ezek a gyerekek már ősz óta heti rendszerességgel 
járnak össze zenélni, korán kelnek a szombat reggeli próbákhoz, 
amin nagy örömmel, rendületlen kitartással és figyelemmel vesz-
nek részt. Innen a nevük is: a rakoncátlan, csibész gyerekek „meg-
rakoncásodnak” a komoly alkotói, zenekari munkában. Fellépésük 
során a színpadkép többször változott; a gyerekek hihetetlenül 
sokféle hangszert (fuvola, hegedű, furulyák, dobok, citerák, gitá-
rok, ukulele, stb.) megszólaltatva hol énekkel, hol tánccal kísérték 
előadásukat, lelkesen csengő énekhangjuk hangosítás nélkül is be-
töltötte a teret. Gábor értő profizmussal és játékos könnyedséggel 
vezényelt és kísérte őket végig hol tekerőlanton, hol dorombon, 
furulyán vagy trombitán.

Lenyűgöző teljesítményt nyújtottak nemcsak széles korosztályi 
összetételüket, de a hangszerek sokféleségét tekintve is. Úgy tűnt, 
mintha egy évek óta összeszokott csapatot néztünk volna, pedig ez 
volt az első, bemutatkozó fellépésük. A záródalként felhangzó, sváb 
elemekkel gazdagított saját Rakoncások-indulót a közönség már 
zúgó tapssal kísérte végig. A fellépés után rögtönzött kis hangszer-
bemutatón megismerhettünk néhányat a gyerekek által megszó-
laltatott különleges hangszerek közül is, mint a kaval, a bambusz-
gyökér, az ütőgardon, a moldvai dob, stb. Gábor újszerű zenekari 
kezdeményezése nemcsak Solymár viszonylatában egyedülálló, 
talán nincs is még egy ilyen együttes, amely ennyire nyitottan ilyen 
sokféle korosztályt, ennyiféle hangszert és zenei stílust foglalna 
magába. Tárt karokkal várnak mindenkit 6 és 106 év között a közös 
örömzenélésre. Szeretnék, ha a Rakoncás mindenki örömére egy 
igazi közkinccsé válhatna.

U. K. 
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A mi tévénk
Éppen kilenc évvel ezelőtt, emlékszem, egy gyönyörű májusi napon a Jege-
nye-völgyben majálisoztunk: Márk, a kamera, meg én. Aznap nem volt annyi-
ra népszerű a rendezvény, mint a legutóbbi években, rajtunk kívül nagyjából 
csak a szervezők és néhány mindenre elszánt főzőcsapat volt kint a réten – ha 
már megvették a nyolc kiló marhalábszárat, nem veszhet kárba –, és bőrig 
áztak ők is, mi is. A kamerát vastag fekete szemeteszsákba csomagoltuk, mert 
az kényes jószág, de az én szoknyám térdig sáros lett, a lányomat meg, aki 
szintén velünk tartott, és akkor még csak a térdemig ért, értelemszerűen a feje 
búbjáig belepte a sár a kitartó esőben.

Azóta ott vagyunk minden majálison, búcsún, községi ünnepségen és ka-
rácsonyi hangversenyen, végigálltuk az összes Gospel Fesztivált, jó néhány 
Jazz Weekendet, farsangtemetést és nemzetiségi gyermektáncfesztivált. 

A PilisTV jelenlegi műsorszerkezete a kezdeti útkeresések, próbálkozások 
után most már több éve nagyjából változatlan. A megörökítendő rendezvénye-
ken túl hetente-kéthetente jelentkezünk a Pilisi Szemle című magazinnal, ami 
az elmúlt időszak közéleti és kulturális történéseiről számol be. Műsoraink 
között rá lehet lelni néhány ismeretterjesztő előadásra, interjúkra és stúdióbe-
szélgetésekre, szentmisefelvételre, és olykor nézőink jóvoltából előkerül egy-
egy olyan múltbéli csemege, mint például az 1991-es karácsonyi nagymise 
– ezeket is szívesen levetítjük, ha a felvétel készítője hozzájárul. 

Műsoraink követhetők az interneten is (www.pilistv.hu). Két éve minden 
műsorunk felkerül a világhálóra, ahol utólag bárki bármikor visszakeresheti 
és visszanézheti azokat. A weben is nézhető adásunk: egy időben ugyanaz, 
mint a tévében. A testületi üléseket élőben is közvetítjük. Mivel gyakran ka-
punk olyan kérést, hogy a műsorokat szeretnék visszanézni DVD-n, erre is 
van lehetőség: aki az ügyfélszolgálatunkon jelzi, annak (önköltségi áron) szí-
vesen kiírjuk lemezre a kért műsort. Jelen vagyunk a Facebookon is. Mivel a 
műsorrend heti, és gyorsabban változik, mint ahogy bármilyen nyomtatott lap 
megjelenhetne, műsorújságunk nincs, de az internetre minden héten feltesz-
szük a heti műsorokat rövid információval és kezdési időpontokkal ellátva. 
(Ezek a műsorok között sugárzott műsorajánlóban is megtalálhatók.)

Néhány éve bemutattak a templomban egy 80 évvel azelőtt készült moz-
góképfelvételt egy solymári úrnapi körmenetről. Nagy élmény volt belepillan-
tani egy olyan korszak életébe, ami nagyszüleinknek a gyerekkor, a dédiknek 
a fiatalság volt. És látni, mennyit változott azóta a hajviselet, a környezet. Mi 
hétről hétre abban a reményben kerekedünk fel a kamerával, hogy újabb 80 év 
múlva hasonló élmény lesz majd az akkori gyerekeknek és felnőtteknek látni, 
hogyan éltünk mi, és hogy nézett ki a falunk a huszonegyedik század elején.

Sólyom Ágnes
(Fotó: Czöndör)

KULTÚRA

Pilis Televízió
Honlap: www.pilistelevizio.hu (vagy www.pilistv.hu)

On-line adás: www.pilistelevizio.hu  
Ügyfélszolgálat: Templom tér 23. (az M-POL irodában)

Tel.: (30) 304-0870 
Szerkesztőségi e-mail: rika@pilistelevizio.hu  
Műsorváltás: minden hét szerdán 17 órakor
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Kívánságok szálltak az égbe
Március 15-re készülve a csoportokban ka-
tonás játékok zajlottak. Számtalan ünnepi 
kelléket készítettek a gyerekek, mint ma-
gyar zászló, kokárda, párta a kislányoknak 
és csákó a kisfiúknak.

Majd elérkezett a tavasz számunkra 
legszebb napja, a Napsugár névnap, ami-
kor óvodánkat ünnepeljük. Minden csoport 
izgatottan készülődött az ünnepre. A gye-
rekek által készített különféle napocskák 
bearanyozták a folyosókat. A közös ün-
nepségen kívánságlufit eresztettünk fel az 
égbe, közösen elénekeltük óvodaindulón-
kat, majd mindenki ehetett az ünnepi na-
pocskás tortákból. Reméljük, kívánságaink 
célba érnek.

Az eső hangjai
A víz világnapjának alkalmából a víz fon-
tossága és védelme is hangsúlyt kapott. A 
hét lezárásaként egy közös udvari játékon 
vettünk részt. Eljátszottuk az eső hangját 
és a víz hullámzását is.

Ezzel valóban előcsalogattuk az esőt, 
de ez nem szeghette kedvünket a húsvéti 
készülődés kapcsán. A várva várt „nyu-

szilesen” a Gyermeklánc Alapítvány jóvol-
tából tojáskeresésre indultak a csoportok, 
és persze mindenki meg is találta a nyuszi 
eldugott ajándékát.

Elérkezett a tavaszi kirándulásunk 
napja is. Ellátogattunk a gyerekekkel a 
Hajógyári-szigetre, ahol egy valóságos 
játszópark várt minket. Még a Dunához is 
elsétáltunk kagylót gyűjteni. Az izgalmas 
helyszínnek és a csodálatos időjárásnak 
köszönhetően mindenki nagyon jól érezte 
magát.

Ugyanezen a héten hagyományőrző 
programunkhoz híven tartottuk meg az 
úgynevezett témahetünket. A munkakö-
zösségeknek köszönhetően várjátékon, 
népi mozgásos játékokon tehették magukat 
próbára a gyerekek, elsajátíthatták a kék-
festés technikáját, a népmesék világával 
is megismerkedhettek, valamint a zeneis-
kolások jóvoltából népi zenés előadáson 
vehettek részt, ahol közelebbről is megis-
merkedhettek a citerával és a gardonnal.

Egy gyerek – egy palánta
A Föld napja alkalmából, „Zöld óvoda” cí-
münkhöz híven megrendezett „Egy gyerek 
– egy palánta” akciónk keretében új fánk 

alá virágok is kerültek. Ezúton szeretnénk 
köszönetet mondani Kocsis Lászlónak, mi-
vel jóvoltából egy betegség miatt kipusz-
tult fánk helyére egy új fát állíthattunk!

Az anyák napi lelkes és szorgos készü-
lődésünk minden édesanya, nagymama, 
dédmama és rokon arcára boldog mosolyt 
csalt.

„Madárbarát óvoda” címünkből adó-
dóan a madarak és fák napja idén is elma-
radhatatlan ünnepe volt óvodánknak. Ki-
látogattunk a Jegenye-völgybe a korábbi 
években ültetett fákhoz, hogy új szalagot 
kössünk rájuk, valamint közelebbről is 
megismerkedhettünk a papagájok és ga-
lambok világával. A csoportok egy héten 
át készülődtek a pénteki élményre, ahol 
versek, énekek hangzottak el, majd közös 
játék zárta az eseményt.

Az évzáró ünnepségek után, a nevelési 
év zárásaként és a gyermeknap megünnep-
léseként megtartottuk idén is tavaszi fesz-
tiválunkat, ahol kicsik és nagyok egyaránt 
jól érezték magukat. Méltó befejezése volt 
ez az évnek, és élményekkel teli, izgalmas 
kezdete a nyárnak.

Szeptemberben találkozunk!

Napsugár Óvoda

OKTATÁS

Napsugaras tavasz
A nagy tavaszi zsongás sok élményt szerzett a gyerekeknek. Elsőként minden csoport nyílt napot 
tartott a szülőknek, amelyen az érdeklődők betekinthettek gyermekük óvodai mindennapjaiba.
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Gyereknapi össztánc

Lendületes gálaműsorral és vidám gyereknapi táncházzal zárta a tanévet a 
Cédrus Táncegyüttes május utolsó vasárnapján a solymári művelődési ház-
ban. Telt ház előtt mutatták be a hazánk határain inneni és túli tájegységek 
(szatmári, dél-alföldi, eleki, bonchidai, stb.) Varga Zoltán koreográfus által 
színpadra álmodott táncképeit.

Sikeres és eredményes évet zárt a táncegyüttes, színvonalas repertoár-
jukkal nagy létszámú közönséget örvendeztettek meg idén többek között a 
Müpa, a megújult Vigadó, a Hagyományok Háza és még Katar nemzetközi 
színpadán is.

Ezen a záróesten kiemelt hangsúlyt kaptak a néptáncegyüttes utánpót-
lását biztosító, egyre bővülő létszámú gyermek- és ifjúsági csoportok, akik 
örömmel mutatták be az év során elsajátított tánc- és énektudásukat. A 
pörgős táncoknál csak úgy repültek a szorosra font copfok, szállt a tisztán 
csengő ének, gyöngyöztek a homlokok és összenevettek a csillogó szemek. 
Láthatta, aki nem vak, hogy ők ide nem csak táncot tanulni járnak! Egy igazi 
baráti közösség épül itt a tánc és a népzene szeretete, ősi hagyományaink 
tisztelete köré. A Galga együttes virtuóz zenei kísérete mintegy megkoronáz-
ta az estét, autentikus aláfestést adva a tekerő (Bálint Károly előadásában) 
és az ütőgardon népi hangszerek megszólaltatásával. A műsort követően az 
élőzenés mulatság az udvaron folytatódott kötetlen, családias hangulatban a 
szülők és az érdeklődők bevonásával. 

A Cédrus Táncegyüttes hagyományos nyári táborai után szeptemberben 
újult erővel folytatja a megkezdett közös munkát régi és új tagjai körében. 
(Fiúk, csak szólok, hogy ennyi szép leányt egy helyen ritkán találtok!)

Uri

CIVIL ÉLET

II. Solymári Disznó-forrás Kupa

A Solymári Vállalkozók Egyesületének (SVE) szervezésében került sor a II. 
Solymári Disznó-forrás Kupa kispályás labdarúgótornára május 17-én.

Az U7 és U9 korosztályos csapatok Pilisszentivánról, Solymárról, Nagy-
kovácsiból, és Piliscsabáról érkeztek. A tornán résztvevőket, kísérőiket, és a 
szépszámú közönséget Posovszki Márton SVE-elnök köszöntötte.

Szívet melengető látvány volt, ahogy a gyerekek futballoztak, magukkal 
ragadva a közönséget, akik kitörő tapssal és hangos bekiabálásokkal biztatták 
őket. A szervezők a megszomjazott gyerekeket és felnőtteket üdítőitallal lát-
ták vendégül. Mind a nyolc csapat egy-egy szép kupával, a játékosok pedig 
egy-egy aranyéremmel térhettek haza, amit csillogó szemmel vettek át az 
SVE vezetőségi tagjaitól.

Ezúton köszönjük Molnár Richárdnak a szervezést és a lebonyolításban 
nyújtott segítséget. Köszönjük továbbá a solymári önkormányzatnak a ren-
dezvény támogatását.

Az SVE továbbra is jó gazdaként gondozza, ápolja a forrást, a füves fo-
cipályát és környezetét. Kérjük a kedves szülőket, gyerekeket, kirándulókat, 
hogy vigyázzanak rá, és óvják ők is, hiszen nem kevés fizikai munkát és 
anyagi ráfordítást igényel a rendben tartása.

SVE

Elsőáldozók

Harmincöt harmadik osztályos gyermek először vette magához az oltári-
szentséget az elsőáldozáson, május 17-én. Az ünnepi szentmisén részt vettek 
szüleik, rokonaik, barátaik. 
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A férjek kedvence
Rakott karfiol – könnyű és gyorsan elkészül

Végy egy csipetnyi reformkonyhát, és adj hozzá egy kis szalonnás húst őseink 
emlékére! Ez a recept lényege, és durván fél óra alatt megvan. 

Hozzávalók: 1 szép fehér, közepes méretű karfiol, 10 dkg füstölt bacon koc-
kázva, 4 főtt tojás, 15-20 dkg reszelt ementáli sajt, 3 dl tejföl, só, curry, fokhagy-
ma.

Elkészítés: a karfiolt egészben vagy rózsáira szedve – fedő nélkül – puhá-
ra főzzük annyi sós vízben, amennyi ellepi. Egy közepes sütőtál aljára szórjuk 
az apróra kockázott, szép sovány, füstölt bacont, majd soronként váltakozva a 
karikákra vágott főtt tojásokat és a karfiolt. A rétegeket alaposan megfűszerez-
zük curryporral és meglocsoljuk hígított tejföllel, végül bőségesen beborítjuk az 
egészet a reszelt ementáli sajttal. Kb. 180 Celsius-fokos sütőben sütjük fél óráig. 
Akkor kész, amikor a sajt megolvadt és aranyszínűre pirult. Tálaláskor friss tej-
föllel kínáljuk, amelybe egy fej zúzott fokhagymát keverünk. 

Jó tudni
A karfiol a vadkáposzta egy termesztett változata. Már a görögök és a rómaiak is ismerték. Akkor jó minőségű, ha teljesen fehér 
és a rózsái szorosan illeszkednek. C-vitamin- és ásványisó-tartalma jelentős. Kiváló az energiaszegény étrendek kialakításához és 
alacsony szénhidráttartalma miatt cukorbetegség esetén is fogyasztható. Szinte egész évben kapható, a szezonja nyár végén és ősszel 
van. Emésztőrendszeri megbetegedések esetén fogyasztása mellőzendő, magas rosttartalma miatt puffasztó hatású.

Windows 10 ingyen 
A Microsoft új operációs rendszere július 29-étől lesz elér-
hető. A Windows 7 SP1 és 8.1 felhasználók már előregiszt-
rálhatnak az ingyenes frissítésre. Az új verzió mobileszkö-
zökre csak később lesz letölthető. 

Első lép-
c s ő b e n 
csak a 8 
h ü v e l y -
k e s n é l 

nagyobb kijelzővel 
felszerelt eszközökre lehet a Windows 10-et letölteni. A Windows 
7 SP1 és 8.1 felhasználók egy frissítés letöltése után regisztrálhat-
nak az új verzióra. A beregisztrált gépekre a Windows 10 megje-
lenésekor automatikusan letöltődik majd. A telepítéshez azonban 
további jóváhagyás szükséges, amely kapcsán elkezdődik az ope-
rációs rendszer cseréje. 

A nagy informatikai cégek időről időre megújítják operációs 
rendszereiket, de nem feltétlenül felhasználóbarát módon. Álta-
lában a kompatibilitás esik áldozatul (talán nem véletlenül), és 
nehézkessé válik a kommunikáció a régebbi verziókat használók-
kal. Sokan még most is arra esküsznek, hogy a Windows XP volt 
a legbarátságosabbra sikerült rendszer. Reménykedjünk, hogy a 
Windows 10 átveszi ezt a szerepet. 

K.L. 

Szótár
Operációs rendszernek (röviden OS az angol operating system alapján) nevezzük a számítástechniká-
ban a számítógépeknek azt az alapprogramját, mely közvetlenül kezeli a hardvert, és egy egységes környezetet 
biztosít a számítógépen futtatandó alkalmazásoknak (például szövegszerkesztők, játékok stb.).

(Forrás: Wikipédia)
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KÖNYVAJÁNLÓ

Jonathan Earl Franzen:

Szabadság
Április 23-án nyitotta meg kapuit – immár 22. alkalommal – a 
Frankfurti Könyvvásár kistestvéreként született, regionális kísér-
letből európai rangú rendezvénnyé cseperedett Budapesti Nem-
zetközi Könyvfesztivál. A rendezvény díszvendége idén Jonathan 
Earl Franzen (a középső nevét nem használja) sikeríró, a kortárs 
amerikai irodalom ügyeletes csillaga, reménye, fenegyereke, po-
tenciális Nobel-díj ígérete volt. 

Jonathan Franzen 1959-ben született az amerikai közép-nyu-
gaton, középosztálybeli családban. Svéd bevándorló édesapja 
vasúti mérnökként dolgozott, és gyermekeit is természettudomá-
nyos pályára szánta. Franzen tinédzserként tipikus „nerd” (tudós-
bugyor) cingár testalkattal, vastag fekete keretes szemüveggel, és 

valamelyik Tolkiennel a hóna alatt. A számítógépeket már akkor 
sem szerette. A fekete keretes szemüveg azóta is az író „védje-
gye”, egyéniségének szerves tartozéka. 

Franzen hamar az irodalom bűvkörébe került, de első írásai 
nem igazán voltak sikeresek. Első két regényét, A huszonhetedik 
várost és az Erős mozgást a kritikusok illő várakozással fogad-
ták, de az olvasók érdeklődését nem igazán keltette fel. Javítások 
című regénye 2001-ben, néhány hónappal a World Trade Center 
tragikus sorsának beteljesedése előtt jelent meg, és gyorsan ki-
vívta a kritikusok és az olvasók egyöntetű tetszését. A sikerkönyv 
„hivatalos” szakmai elismerésben is részesült: elnyerte az Egye-
sült Államok egyik legrangosabb irodalmi díját, a National Book 
Awardot. A Javítások tipikus családregény, ahogy későbbi nagyre-
génye, a Szabadság is. Franzen politikailag elkötelezett, írásaiban 
szuverén író: „Állampolgárként demokrata párti vagyok, íróként 
pedig pártonkívüli” – mondja mintegy ars poetica gyanánt.

„A boldog családok mind hasonlóak egymáshoz, a boldogta-
lan családok a maguk módján azok.” Ez az Anna Karenina híres, 
sokat idézett kezdő sora. Franzen hősei is a maguk módján bol-
dogtalanok. A Szabadság tulajdonképpen hagyományos családre-
gény, monumentális freskó a századforduló (és az ezredforduló) 
Amerikájáról, az álmokról, az álmok szertefoszlásáról, a szabad-
ságról, amellyel sem az egyén, sem a család, sem a társadalom 
nem igazán tud mit kezdeni. Franzen olyan kérdéseket feszeget, 
mint hogy mennyire lehet szabad az ember, mennyire foglya a kö-
rülményeknek, a családi és társadalmi kötöttségeknek, a spontán 
és automatikus kényszereknek. 

Franzen írásaiban ötvöződik a romantika és a modernizmus. 
Az irodalmi alkotás középpontjába az egyént állítja, meseszövé-
se közvetlen, érthető, követhető, cifraságok és csapdák nélküli. 
Franzen prózája a narratíva ünnepe, tisztelgés az olvasó előtt. „Az 
olvasó barát, nem szurkoló, nem ellenség” – vallja Franzen. A sza-
badság túl szép szó ahhoz, hogy az ostobák kezében maradjon, 
vissza kell adni azoknak, akik valóban képesek értékelni ennek 
a szónak a mély komplexitását és kivételes szépségét – mondta 
az író arról, miért is választotta könyve címéül a szabadság szót. 

A díszvendég megkapta a külföldi írónak adható legmagasabb 
irodalmi elismerést, a Budapest Nagydíjat is, amely egy 22x11x24 
cm méretű, színezett mázas samottból készült óra, talapzatában 
egy fiókkal. És hogy mit rejt a fiók? Azt csak Jonathan Franzen 
tudná megmondani.

Könyves Kata
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Érzelmi intelli-
genciánk egyik 

legfontosabb 
eleme az, ahogyan 

az érzelmeinkkel 
bánunk.  

Természetesnek 
tűnik, hogy 

tisztában vagyunk 
saját érzéseinkkel, 

ám ez még sincs 
mindig így. 

Védelem 
    a napfénytől 

Érzelmek 
     rabságában

Az érzelem általában egy kiváltó ese-
mény, helyzet hatására jelenik meg, 

de maga az esemény csak egy izgalmi   
szintet idéz elő – ahhoz, hogy ebből ér-

zelem legyen, még egy értelmezés, döntés is szükséges. 
Ez a döntés az esetek jó részében nem tudatos és szán-
dékos, általában a gyermekkorban elsajátított minták – 
egy tanulási folyamat – eredménye. Ennek a döntésnek 
a fényében dől el az, milyen érzelmet élünk át, milyen 

testi érzeteink keletkeznek, és hogyan viselkedünk.

Végre itt a nyár, kezdődik a szünidő, 
a kisgyerekes családok egyre több 

időt töltenek a szabadban. 
A legkisebbek jót alszanak édesany-

jukra kötve vagy a babakocsiban, 
a kisgyermekek meg szaladgálnak, 

hintáznak, csúszdáznak, 
„kincseket” gyűjtenek. 

Ez fizikailag, lelkileg és szellemileg is az egyik legjobb dolog, ami 
velük történhet, viszont nem szabad elfelejtkeznünk a nyári kánikula 
egészségkárosító hatásairól sem. A kisbabák, kisgyermekek és az idő-
sek szervezete különösen érzékeny rá. 

Mire érdemes odafigyelni?
– Kánikulában 11 és 15 óra között ne tartózkodjunk a gyermekkel 

napon, és árnyékban se töltsünk hosszú időt, mert ott is fennáll a 
leégés, napszúrás veszélye.

– A kis fejüket vászonkalappal tudjuk a legjobban megvédeni a 
napszúrástól, ami lehetőleg világos színű legyen. Természetesen 
babakocsiban alvó kisbabánál, ha a napfénytető védi, nem szük-
séges a sapka.

– A szabadon lévő testrészeiket, különösen a kis arcukat kenjük be 
magas faktorú, gyermekeknek kialakított napvédő krémmel.

– Az izzadás miatt elengedhetetlen a megfelelő folyadékfogyasztás. 
Anyatejes kisbabák esetében nem szükséges pótolni, az a legjobb, 
ha mindig mellre kerülhetnek, amikor csak erre igényüket jelzik. 
Kisgyermekek esetében a tiszta víz fogyasztása a legideálisabb, 
hiszen az oltja a legjobban a szomjukat. Kerüljük a cukrozott 
gyümölcsleveleket, teákat, a sok lédús gyümölcs fogyasztása 
viszont ajánlott. 

– Bátran fürdessük meg a kisgyermekeket naponta többször is, 
hadd pancsoljanak akár hosszabban a kiskádban, medencében. 

Homor Márta

Nem köszön az ismerős
Vegyünk egy egyszerű helyzetet: egyedül sétál az utcán és a túloldalon egy is-
merőst pillant meg. Rámosolyog és integet neki. Az illető nem reagál, úgy tűnik, 
mintha nem is venné észre önt, egyenesen továbbmegy, semmi jelét nem adva, 
hogy tudomást vett volna az ön létezéséről. A helyzet adott, de az átélt érzelem 
alapvetően attól függ, hogy mit gondolunk a helyzetről: az ismerős egyszerűen 
csak nem vett észre, így nem is alakul ki bennünk rossz érzés, vagy gondolhat-
juk azt is, hogy „nem akart észrevenni”, haragszik ránk, nem szeret. Ez utóbbi 
értelmezés személyiségünk, aktuális lelkiállapotunk és korábbi tapasztalataink 
függvényében szomorúvá, vagy épp dühössé is tehet. Az értelmezés és a megélt 
érzelem ezek után automatikusan befolyásolja ismerősünkkel való további kap-
csolatunkat, de saját önértékelésünkre is hatással lehet. 

Dugóban ülve
A jó hír az, hogy érzelmi életünk nem mások kezében van, 
hanem aktívan alakíthatjuk azt. Bosszantó egy órán át ülni a 
dugóban minden reggel? Ismerjük a helyzetet és nem örülünk 
neki, mégis tőlünk függ, hogy dühösen, rosszkedvűen – testi 
és lelki problémákat okozva önmagunknak – ülünk az autó-
ban, vagy zenét hallgatunk, beszélgetünk a párunkkal, esetleg 
felidézünk egy kellemes emléket. Egyik esetben sem érünk 
előbb a munkahelyünkre, mégis máshogyan indul a napunk.

Dühös lettem
Ne gondoljuk azt, hogy mások dühítettek fel, „én lettem dü-
hös”! Ráadásul az is a mi döntésünk, hogyan viselkedünk és 
gondolkodunk egy érzelem hatására. Ez azt jelenti, hogy van 
lehetőségünk változni: néha nem árt időt szánni arra, hogy 
befelé figyeljünk, új szemmel nézzünk arra, mit érzünk, és 
mit teszünk ennek az érzelemnek a hatására. A tudatosság se-
gítheti a berögződött rossz automatizmusok megváltoztatását 
is! Ráadásul mielőtt véglegesen megharagudnánk az utcán 
figyelmetlenül sétáló ismerősünkre, vagy egy téves értelmezés 
miatt munkatársunkra, barátunkra, házastársunkra, érdemes 
megbeszélni, tisztázni a helyzetet.

Kovács Szilvia
tanácsadó szakpszichológus
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Hermán Noémi 
klinikai szakpszicho-
lógus és gyermekte-
rapeuta

2009-ben végzett az ELTE 
pszichológia szakán, majd 
2013-ban a Pécsi Tudomány-
egyetemen diplomázott 
gyermek klinikai szakpszi-
chológusként. A képzéseknél 
azonban sokkal fontosabb-
nak tartja, hogy nagyon sze-
reti a gyerekeket és érdekli 
a világuk. Munkája során 
a legnagyobb motiváció és 
elismerés egyben, ha pozitív 
változást lát egy gyerek han-
gulatán, viselkedésén, vagy a 
környezethez való alkalmaz-
kodásában. Mióta gyerekei 
vannak, még közelebb érzi 
magát a szülőkhöz, mert 
átérzi azt a megváltozott tu-
datállapotot (annak minden 
örömével és nehézségével 
együtt), amelyet az anyaság 
jelent az ember életében.

feladnia. Akkor tudunk ugyanis eleget adni, ha mi is 
jól érezzük magunkat. 

Bízzuk a papára!
Ha megengedjük magunknak, hogy néha rábízzuk a 
gyereket az apjára vagy a nagymamára, és feltöltő-
dünk, alszunk, eszünk vagy éppen kimozdulunk kicsit. 
Ha saját igényeink nem rendelődnek teljesen alá az 
anyaságnak, csak éppen annyira, amennyire szükséges. 
Az egyensúly megtalálása nem hangzik könnyűnek, 
de meggyőződésem, hogy az anyák ezt megérzik. És 
a kulcs talán éppen a tökéletesség illúziójának elenge-
désében rejlik, mert ha ott vagyok, figyelek rá és a ma-
gam módján mindent megteszek azért, hogy megnyug-
tassam a síró babát, akkor elég jó vagyok, még akkor 
is, ha nem sikerül rögtön megnyugtatni. A kisebb-na-
gyobb kudarcok elengedhetetlenek, mert sem mi, 

sem pedig a babák nem vagyunk 
programozhatóak.

Ha egy anyuka meg tud-
ja bocsájtani magának sa-
ját apróbb hibáit, ha képes 
saját igényeit is szem előtt 
tartani, ha nem burokban, 
hanem az életre nevel, a 

legtöbbet adja gyerme-
kének.

Hermán Noémi

Nem kell tökéletesnek lenned, 

                      legyél „elég jó” anya!
Elsőre talán furcsán hangzik ez, mert ha az anyaságról van szó, mindenki tökéletes 
szeretne lenni. Szeretnénk a világon mindent megadni a babánknak, mert kiszol-
gáltatott, mert szeretjük, mert a miénk.

Ez így is van rendjén, ezt hívjuk talán anyai ösztönnek. 
De amikor megszületik a gyerek, kénytelenek vagyunk 
szembesülni a valósággal: nem vagyunk mindenhatók, 
éppen ezért nem lehetünk tökéletesek sem. A baba 
néha sír, sőt van, hogy sokat sír, pedig mi mindent úgy 
csináltunk, ahogy a nagykönyvben meg van írva. Itt 
nem feltétlen érvényesek a régi szabályok, mely sze-
rint akkor, ha tökéletesen csinálom, annak biztosan 
meglesz az eredménye. Nem nálunk van a kontroll, itt 
nem mi irányítunk. 

A legfontosabb az érzelmi biztonság
Az első hetek, de talán inkább az első pár hónap egy 
tanulási folyamat, amely során az anya megtanulja, 
hogyan tud ráhangolódni a babára és kielégíteni az 
igényeit, komfortérzetet és érzelmi biztonságot adni 
egyszerre. De ezt nem lehet tökéletesen csinálni, van, 
hogy hibázunk, van, hogy épp nincs elég tejünk, van, 
hogy épp nem tudjuk megfejteni, hogy miért sír. 
Ha ezeket folyamatos kudarcként éljük meg, 
elmegy az önbizalmunk és összeomlunk a 
tökéletesség illúziója árnyékában. 

Nem véletlen vált az egyik leg-
meghatározóbb kifejezéssé az „elég jó 
anyaság” a fejlődéspszichológiában. 
Rávilágít ugyanis arra, hogy az anya-
ság legfontosabb mércéje az érzelmi 
biztonság kialakítása a csecsemőben, 
mely egy rugalmas folyamat eredménye. 
A lényeg, hogy az anya rá tudjon hangolódni 
gyermeke igényeire, odafigyeljen a jelzéseire, 
reagáljon rá, ha sír. De nem kell saját igényeit 
teljesen háttérbe szorítania, saját szükségleteit 

     LELKI-ISMERETEK      |    ÉLETMÓD
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Kigyulladt a kerítés
A Mészégető utcában kigyulladt két kuka és a fakerí-
tés. A tüzet a tulajdonos egy kerti slaggal kezdte oltani, 
a tüzet a solymári tűzoltók fékezték meg. 

Tűz a Rókus utcában
A solymári önkéntesek elsőnek érkeztek a Rókus utcai 
tűzesethez, ahol elhagyott üzemépületekben két kü-
lönböző helyen égett hajléktalanok által összehordott 
holmi. Az oltásban a III. kerületi tűzoltók is segítettek. 

Fa dőlt a 10-es útra
A Külső Bécsi úton egy nagyméretű fa dőlt az úttest-
re. Az érintett útszakaszon teljes útzár volt. A kidőlt fa 
egy teherautót és egy személyautót is megrongált. A 
solymári és a III. kerületi tűzoltók a fát láncfűrésszel 
feldarabolták, majd azt a Solymári Településüzemelte-
tési Kft. emberei elszállították. 

Veszélyben volt az ivóvízvezeték
A Határréti- és az Aranyhegyi-patak találkozása utá-
ni részen a május eleji vihar nagyméretű fát döntött a 
patakba és az ivóvízvezetékre, jelentősen leszűkítve a 
patak medrét. A helyi tűzoltók kiszabadították az ivó-
vízvezetéket, majd drótkötél segítségével a bedőlt fát 
a patak medréből olyan helyre vontatták, ahol nem za-
varta a forgalmat.

Unokának adta ki magát

Az ismeretlen tettes 2015. 
március 30-án éjfél után nem 
sokkal telefonon hívta fel az 
idős pilisvörösvári sértettet, 
majd magát az asszony unoká-
jának adta ki, és ezzel a meg-
tévesztéssel készpénzt, arany 
ékszereket és más értéket csalt 
ki tőle.
A képen a csalással megszer-
zett váza látható.

A Budaörsi Rendőrkapitány-
ság kéri, hogy aki a bűncse-
lekménnyel kapcsolatban 
érdemleges információval ren-
delkezik, hívja a Budaörsi Ren-
dőrkapitányságot a (23) 505-
400-as telefonszámon, illetve 
tegyen bejelentést az ingye-
nesen hívható, (80) 555-111-
es, „Telefontanú” zöld számon 
(hétfő–csütörtök: 8.00–16.00, 
péntek: 8.00–13.00), vagy 
a 107-es és 112-es központi 
segélyhívó telefonszámok va-
lamelyikén.

KÖZBIZTONSÁG

Rendőrségi 
hírek

Halálos baleset a Mély utcában
A solymári tűzoltók a Mély utcában történt közleke-
dési balesethez kaptak riasztást május 16-án. A men-
tők irányításával a balesetben részt vett egyik jármű 
eszméletlen vezetőjét kiemelték. A mentők azonnal 
megkezdték a személy újraélesztését, de ez sikerte-
lennek bizonyult, a jármű vezetője a helyszínen életét 
vesztette. 

Veszélyes olajfoltok
A Rózsika utcában, a Schell üzemanyagkút környékén 
egy jármű megcsúszott egy olajfolton és a kerítésnek 
ütközött május 22-én. A solymári önkéntesek érkeztek 
elsőként a helyszínre, majd a II. kerületi hivatásos tűz-
oltók. A baleset során személyi sérülés nem történt. A 
solymáriak rövidesen a Vasút utcához siettek, ahol egy 
motoros csúszott el olajfolton. Személyi sérülés ebben 
az esetben sem történt.

Diplomaták balesete a 10-es úton
Két diplomata utazott abban az autóban, amely balesetet szenvedett az angol katonai temetőnél 
a 10-es úton május 24-én. A mentők az egyik diplomatát kórházba szállították. Az ütközésben 
részt vevő másik autó utasai nem sérültek meg. Az útra kifolyt olajat a tűzoltók eltávolították. 

Fotók:  
Kárpáti Zsuzsanna

Az autó vezetőjén már nem tudtak segíteni.
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   KÖRNYEZET

– Hát bizony, nem szerencsés egy ilyen 
kiskutya sorsa, mint én vagyok – gondol-
ta Guriga, amíg ment-mendegélt felfelé a 
Homok utcán. Már talán tizedszer futott 
neki az emelkedőnek.

– Bizonyára eljön. El kell neki jönnie. 
Nem hagyhat itt szégyenszemre.

És akkor újra érezte a reggeli illatát, 
amint beugrott a kocsiba. A megszokot-
tat, amint az keveredett a nyers bőrrel, a 
benzinnel, az otthonnal. Feri a kulccsal ját-
szott, betette a helyére és szólt:

– Guriga ne oda, hanem ide gyere – és 
ő megértette. Nem hátul foglalt helyet, ha-
nem elöl, az „anyósülésen”, bár ez is szo-
katlan volt.  

A nőt szerette, mert rendszerint volt 
nála jutalomfalat. Guriga mindig láb alatt 
volt és szeretett mindenkivel enni egy fa-
lásnyit, noha már túl volt a reggelin. 

Felborzolta a szőrét, azt a foltosat, a 
drótszőrűt, s csak úgy világított a folt a 
testén, a farka pedig úgy járt, mint a csép-
hadaró.

– Erről jut eszembe, milyen éhes va-
gyok. Ott valami jó szagú van – és oda-
ugrott a kerítéshez. Valaki elhagyta az 
uzsonnapapírját. Körül is szimatolta, és 
sajnálattal vette tudomásul, hogy üres. 
Semmi nem maradt benne.  

– Pedig milyen jó fokhagymás szaga 
van. Biztos kolbászos kenyér volt benne – 
gondolta Guriga. Aztán továbbment.

– Miért nem jön? Miért? – türelmetlen-
kedett. Aztán csaholt egyet. De akkor sem 
jött. 

Feri a minap azt mondta:
– Éva, ez így nem mehet tovább. Te itt 

vagy a nyakamon, már több mint egy éve, 
és nincs állásod. A gyerek is egyre többe 
kerül, a lakás is az én költségem. A kutya 
is. Valamit le kell adni – szólt, majd elhall-
gatott, csak az utat figyelte. 

Nem is sejtette Guriga, hogy akkor dőlt 
el a sorsa.

– Ha bánod, ha nem – tette hozzá –, az 
sem számít, a kutyát akkor is elhagyom.

Így történt aztán, hogy Guriga egy szép 
reggelen hiába várta gazdiját. Csapódott az 
ajtó, és kint találta magát a kövön.

De az volt a szerencséje, hogy nyár 
volt, szép volt az idő, felhő sem volt az 
égen, s éppen kelt fel a nap.

– Csak ne sütne olyan erősen az a fé-
nyes! Jön a Feri, és akkor meg lesz izzad-
va. Hű, milyen szag lesz! 

Guriga nem tudta, hogy nem jön már a 
Feri, hiába is vár rá.

Lement a Turista úton, egészen a Kál-
vária útig, és utána vissza. Így ment ez 
egész álló nap, amíg végre besötétedett. 

Végül felgyulladtak az utcai lámpák.
Keresett egy vackot, talált is, aztán a 

várakozásban elszunnyadt.
Mire felébredt, késő volt. Ilyetén nem 

érzékelte azt, amire felébredt, vagyis ami 
felébresztette: egy légy, amely az orra kö-
rül döngicsélt. Odakapott a lábával, mire a 
légy elrepült.

– Hű, az a kínkeserves… – mondta 
volna, ha tudott volna beszélni. De nem tu-
dott, s így csak várakozott tovább. Megva-
karta a hónalját, vakaródzott egy jó ideig, 
és felsóhajtott:

– De sokára jön ez a Feri.
Vakaródzott, vakaródzott, de aztán kö-

rülnézett. Rozzant kerítést talált még roz-
zantabb házzal. A kertben derékig ért a fű, 
azaz láthatóan nem használták. S ez volt 
Guriga szerencséje, mert ha használták 

volna, minden bizonnyal elkergetik.
– Jólesik itt nyújtózkodni a fényesben 

– a napot nevezte így –, meleg van, süt-
kérezni is jó, csak később ne lenne olyan 
forróság, és ne lennék olyan éhes. Valamit 
kellene szerezni… Valamit, ami ehető!

Itt maradt Guriga a Kerek-hegy aljá-
ban.

A fészkét megcsinálta, vagyis kikapar-
ta a korhadt kerítés aljában, és várta Feri-
két – aki nem jött.

Sőt, emléke kezdett elhalványodni, 
mint annyi más dolog az életében.

Guriga pedig felfedezte a Templom té-
ren a hentest, akinél jó falatot lehetett kap-
ni időnként. 

– Nehogy éhen vessz, nesze egy kis 
csont – és utána fehér kötényébe, ami véres 
volt, megtörölte a kezét.

A kiskutya pedig azzal a jó érzéssel fo-
gadta el, hogy van otthona, háza, amit lehet 
védeni, ugatni, ha jön a betörő.

De nem jött. Hiába is jött volna. A sem-
minél többet nem találna, azért meg nem 
érdemes.

Gede Márton

Kerek-hegyi állatmese: Guriga
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ÖNKORMÁNYZAT

Solymár Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének határozatai

151/2014. (XII. 10.) 
Solymár Nagyközség Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
vis maior támogatás címen támogatási 
igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz 
„Solymár, Pihenő utcai kibillent támfal 
helyreállítása”  tárgyában.
Helye: Solymár, Pihenő u. 1854. hrsz.
A károk helyreállításának (költség-
vetés alapján) tervezett összköltsége 
13  144  500 Ft, melynek fedezetét az 
önkormányzat részben tudja biztosítani. 
A képviselő-testület nyilatkozik arról, 
hogy a káreseménnyel érintett vagyon- 
elem a tulajdonát képezi. Az adott 
káreseményre biztosítási összeget nem 
igényelt.
A képviselő-testület, illetve társulási 
tanács határoz arról, hogy a károsodott 
ingatlanra értékkövető határozatlan idő-
tartamú biztosítást köt, és vállalja annak 
4 éven keresztüli fenntartását, valamint 
a támogatás elszámolásának benyúj-
tásakor igazolja a biztosítási szerződés 
megkötését a Magyar Államkincstár 
területileg illetékes igazgatósága felé. 
Vállalja a károsodott ingatlannak a költ-
séghatékonyság és a megvalósíthatóság 
szempontjaira tekintettel történő hely-
reállítását.
Az önkormányzat más – a tulajdonában 
lévő – vagyontárggyal a feladatát nem 
tudja ellátni.
A képviselő-testület a saját forrás ösz-
szegét a 2014. évi költségvetéséről szóló 
1/2014. (II.14.) számú költségvetési ren-
deletében biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert az igénybejelentés be-
nyújtására.

152/2014. (XII. 10.) 
Solymár, 757 hrsz. alatt felvett ingatlan, 
elővásárlási jog gyakorlása 
*** Ez a döntés zárt ülésen született. A 
vonatkozó jogszabályok értelmében az 
arra jogosultak hozzájárulása nélkül tar-
talma nyilvánosságra nem hozható! ***  

153/2014. (XII. 10.) 
Kérelem 
*** Ez a döntés zárt ülésen született. A 
vonatkozó jogszabályok értelmében az 
arra jogosultak hozzájárulása nélkül tar-
talma nyilvánosságra nem hozható! *** 

154/2014. (XII. 10.) 
Sajtókoncepció 
*** Ez a döntés zárt ülésen született. A 
vonatkozó jogszabályok értelmében az 
arra jogosultak hozzájárulása nélkül tar-
talma nyilvánosságra nem hozható! ***

1/2015. (I. 28.) 
Solymár Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete (továbbiakban: Ala-
pító) úgy dönt, hogy a médiaszolgáltatá-

sokról és a tömegkommunikációról szóló 
2010. évi CLXXXV. törvény 3. §-a által 
kapott felhatalmazás alapján – mint Ala-
pító – a Solymári Hírmondó (továbbiak-
ban: Lap) időszaki lap célját, irányvonalát 
az alábbiak szerint kívánja meghatározni.
1. A Lap célja: a Solymári Hírmondó célja 
a solymáriak minél szélesebb körű tá-
jékoztatása és friss információkkal való 
ellátása a helyi társadalmi, kulturális és 
közéleti eseményekről.
2. Pártpolitika-mentesség, pártsemle-
gesség: a Lapban pártpolitikai jellegű 
vezércikk megjelenésének nincs helye. 
Olvasói levél, vélemény megjelenésének 
feltétele, hogy az érintett, vagy bármi-
lyen formában megszólított szervezet 
vagy személy ugyanabban a lapszám-
ban, ugyanakkora terjedelemben, meg-
felelő időtartamú (minimum 3 munka-
nap) válaszadási lehetőséget kapjon. Az 
Alapító, illetve intézményei, valamint 
a német nemzetiségi önkormányzat 
jogosultak tájékoztató jellegű cikkeket 
megjelentetni.
3. Elérhetőség: a Lap térítésmentesen 
minden solymári háztartásba jusson el.
4. Költségtakarékosság: a Lapot lehe-
tőség szerint költségtakarékosan kell 
megjelentetni, belív fekete-fehér 90 
grammos offset, külív színes 170 gram-
mos offset minőségben, legfeljebb havi 
egy (1) alkalommal és alkalmanként 
harminckét (32) + 4 borítóoldal terje-
delemben, A/4-es formátumban, A/3-as 
méretről hajtogatva. A Lap lehetőség 
szerint a hirdetésekből kerüljön finan-
szírozásra. Az oldalak számát az Alapító 
külön döntésében pontosítja.
5. Hirdetések: kizárólag párt- és politi-
kamentes (kivéve országgyűlési, önkor-
mányzati és EP választások, valamint 
népszavazással összefüggő), hatályos 
jogszabályoknak megfelelő, közzétételre 
alkalmas, jogszabályt, etikai és esztéti-
kai normát, közerkölcsöt, vagy bármely 
vallási felekezetet nem sértő hirdetés 
jelenhet meg a Lapban.
6. A Lap irányvonala: a Lap irányvonalát 
jelen határozat mellékletében határozza 
meg az Alapító.
7. Felelős szerkesztő: a Lap felelős szer-
kesztőjét az Alapító nevezi ki. A felelős 
szerkesztő köteles a Lapnak az Alapító 
által meghatározott irányvonala szerint 
végezni feladatát. A felelős szerkesztő 
(illetve az általa képviselt cég) a Lap 
kiadójával vagy Solymár Nagyközség Ön-
kormányzatával áll szerződésben.

2/2015. (I. 28.) 
Solymár Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Solymári Hírmondó című lap 2015 ápri-
lisától 4 oldal 4 színnyomású borítóval, 
ezen belül pedig 24 oldal 1+1 fekete 

színnyomású és 8 oldal 4 színnyomású 
belívvel jelenjen meg.
A lap felelős szerkesztőjének pozíciójára e 
határozat mellékletében foglaltak szerint 
pályázatot ír ki.

3/2015. (I. 28.) 
Solymár Nagyközség Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
a házi segítségnyújtás, a családsegítés 
és a gyermekjóléti szolgáltatás köte-
lező önkormányzati feladatok ellátása 
érdekében Solymár Nagyközség Önkor-
mányzata Nagykovácsi Nagyközség Ön-
kormányzatával 2015. január 1. napjától 
feladatellátási szerződést köt. A szerző-
dés időtartama határozott idejű, egy évre 
szól. A feladatot a Solymár Nagyközség 
Önkormányzatának fenntartásában lévő 
Ezüstkor Szociális Gondozó Központ látja 
el.
A képviselő-testület felhatalmazza a pol-
gármestert a szerződés aláírására.

4/2015. (I. 28.) 
Solymár Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a 144/2014. (XI. 26.) 
számú határozatát visszavonja.

5/2015. (I. 28.) 
Solymár Nagyközség Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a Vt-Z-3/A övezet 
beépítettségének módosításával össze-
függésben egyeztető tárgyalást folytas-
son le.

6/2015. (II. 18.) 
Solymár Nagyközség Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
Kaposvári Csaba építészt bízza meg Soly-
már nagyközség főépítészi feladatainak 
ellátásával, a főépítészi tevékenységről 
szóló 190/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 
3. § (2) bekezdésében foglaltak szerint. A 
megbízás kezdete 2015. február 1. napja.
A képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a megbízási szerződés 
aláírására.

7/2015. (II. 18.) 
Solymár Nagyközség Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény (Mötv.) 47. § (2) bekez-
dése, 89. § (1)-(2) bekezdése, továbbá a 
Duna-Vértes Köze Regionális Hulladék-
gazdálkodási Társulás Társulási Megál-
lapodásának vonatkozó rendelkezései 
alapján – minősített többséggel hozott 
határozatával – hozzájárul ahhoz, hogy 
Felcsút Község Önkormányzata az előírt 
hat hónapos időköz leteltét követően és 
a KEOP Irányító Hatóság előzetes írásbeli 
hozzájárulása birtokában tagként csat-
lakozzon a Duna-Vértes Köze Regionális 
Hulladékgazdálkodási Társuláshoz.

Sikeres volt a 
májusfaállítás

A Solymári Vállalkozók Egyesülete (SVE) idén április 
30-án ismét megrendezte immár nagysikerűvé vált 
májusfaállítását.
Az egyesület tagsága nevében ezúton köszönöm 
mindazoknak, akik munkájukkal, szereplésükkel se-
gítették, színesítették, gazdagították programunkat. 
Köszönet a Lustige Zwerge táncosai, a Hunyadi Má-
tyás Általános Iskola 2. és 3. osztályos tanulóinak 
táncsportja, a Reményi Margit Táncegyüttes, a Céd-
rus Táncegyüttes és a Hertbstrosen Tánccsoport szín-
vonalas műsoráért.
Köszönet a Schaumarer Musikanten és a Solymári 
Utánpótlás-zenekar tagjainak, akik muzsikájukkal 
egész délután szórakoztatták a közönséget.
Köszönjük Hantos László (HEL Pékség) támogatását.
Köszönet a Szokolay Bálint Női Kar tagjainak, akik a 
büfében tüsténkedtek.
Külön köszönet Gábeli Erzsikének a konferálásért.
Örömmel fogadtuk, hogy nagyon sokan ellátogattak 
a Templom térre, bizonyítva, hogy ez a rendezvé-
nyünk már valóban hagyománnyá vált, és sikere van 
a falu lakói körében, hiszen évről évre egyre több lá-
togatót csalogat ki a térre.
A Solymári Vállalkozók Egyesülete a rendezvényen 
befolyt összeget az idén is közösségi célok támoga-
tására és közhasznú célra fordítja. 

Posovszki Márton SVE-elnök

Fényképnézegető

Kedves solymáriak! 

A kezdeti zökkenők után szeretnénk állandósítani a 

képnézegető időpontját.
A művelődési házzal egyeztetve minden hónap utolsó 

szerdáján délután 4 órától 6 óráig várunk mindenkit a 

tanteremben (az iroda mellett). Tehát a legközelebbi 

találkozó június 24-én (szerda) délután 16 órakor lesz. 

A már korábban összegyűjtött, de még nem azonosí-

tott képeket vetítjük ki, hátha valaki felismeri rokonát, 

szomszédját, vagy talán saját magát.
Szeretnénk még további képeket összegyűjteni az 

utókornak, ezért kérjük, akinek a tulajdonában van 

régi családi vagy solymári vonatkozású fénykép, hozza 

magával.
A képek hátuljára kérjük ráírni, ki van rajta, mikor 

készült, ki adta a képet és hány darabot, mert a besz-

kennelés után szeretnénk hiánytalanul visszaadni a 

fényképeket a tulajdonosnak.

Elischné Draxler Erzsébet 
és Enczmann László
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FOGORVOSOK

Dr. Dávid Zoltán

hétfő, csütörtök: 8.30–11.00
kedd:  14.00–17.00
szerda:  16.00–18.00
péntek:  8.30–11.00

Tanácsadás:

szerda:  14.00–16.00
csütörtök:  11.00–12.00

Dr. Nagy-Szakáll Zsuzsanna

hétfő:  14.00–17.00
kedd, szerda:  8.30–11.00
csütörtök:  16.00–18.00
péntek:  14.00–16.00

Tanácsadás:

szerda:  11.00–12.00
csütörtök:  14.00–16.00

Dr. Nagy János / 
Dr. Bartus Beáta  Tel.: 361-479

hétfő, csütörtök:  14.00–18.00
kedd, szerda:  8.00–11.00
péntek:  8.00–11.00
IV., VIII., XII. hónapban  15.00–18.30

Dr. Szabó Éva  Tel.: 362-406

hétfõ, csütörtök:  7.30–11.30
kedd:  14.30–18.30
szerda:  10.00–14.00
péntek:  7.30–11.00
I., V., IX. hónapban  15.00–18.30

Dr. Taller Gabriella  Tel.: 362-410

hétfő, kedd:  13.00–17.00
szerda:  7.30–11.30
csütörtök:  15.00–18.30
péntek:  7.30–10.30
II., VI., X. hónapban  15.00–18.30

Dr. Virág Zsolt  Tel.: 362-410

hétfő, kedd:  7.30–11.00
szerda:  14.30–18.30
csütörtök:  7.30–11.00
péntek:  12.00–15.00
III., VII., XI. hónapban  15.00–18.30

Tanácsadások:  Tel.: (30) 639-8101

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

E-mail: vedono@solymar.hu
A körzetek jegyzéke a 

solymarirendelo.hu oldalon 
tekinthető meg.

Iskolavédőnő:

Tóth Anna  szerda: 13.00–14.00
(„nagyiskola” I. emelet, orvosi szoba)

A fenti telefonszámok csak rendelési idõben hívhatóak!

GYERMEKORVOSOK 
Tel.: (26) 360-239

FELNŐTT HÁZIORVOSOK 
Tel.:  (26) 360-290

VÉDŐNŐK 
Tel.: (26) 363-601

ORVOSI ÜGYELET 
Tel.:  (26) 330-188;  (26) 330-360;  104

Országos Mentőszolgálat Pilisvörösvári Állomása – 2085 Pilisvörösvár, Fő út 130.
Ügyeleti idő: hétfőtől csütörtökig naponta 19–7 óráig, péntek 19 órától hétfő 7 óráig.

SZAKRENDELÉSEK

Fül-orr-gégészet:

Dr. Taller Gabriella
hétfő: 7.30–10.00
Bejelentkezés alapján! Tel.: (26) 362-410 
(a doktornő összes rendelési idejében!)

Szemészet:

Dr. Kálmán Kinga
kedd: 14.00–18.00

Reumatológia:

Dr. Szakmári Mária Magdolna
kedd: 8.00–13.00
(előjegyzésre, orvosi beutalóval)

Fizikoterápiás kezelések:

Somogyiné Klócz Gitta
hétfő, szerda:  11.00–19.00
csütörtök:    7.00–14.00
péntek:    7.00–13.00
Telefon: (30) 512-8408

Társadalombiztosító által 
finanszírozott I. körzet

Dr. Tamás Hilda fogszakorvos
2083 Solymár, Törökkút u. 22.
Bejelentkezés: (26) 360-058

hétfő, szerda: 10.00–14.00
kedd, csütörtök:  16.00–21.00
péntek:  iskolafogászat

FELNŐTT– ÉS GYERMEKFOGÁSZAT, 
FOGSZABÁLYZÁS–SZAKRENDELÉS 
IMPLANTÁCIÓ, Panoráma és Cephalo röntgen
Magánrendelés megbeszélés szerint.

Társadalombiztosító által 
finanszírozott II. körzet

Dr. Bajzi Irma fogszakorvos
2083 Solymár, Györgyliget u. 3.
Telefon: (26) 360-284

hétfő, szerda:  12.00–18.00
kedd, csütörtök:  8.00–14.00
péntek:  8.00–13.00

SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁS:
kedd, csütörtök:       17.00–19.00

Hatósági feladatokra jogosult állatorvos

Dr. Molnár Attila             Tel.: (30) 984-6692; 
 (26) 360-919
Ifj. Dr. Molnár Attila     Tel.: (30) 964-2160
2083 Solymár, Terstyánszky u. 23. – Pilisvörös-
vári u. 17. (saroképület)
hétfő, péntek:  17.00–19.00
kedd, csütörtök:  14.00–19.00
szombat:  9.00–12.00
Egyéb időpontokban ügyelet: (30) 964-2160
Védőoltások, ultrahang, laborvizsgálatok, 
sebészeti műtétek

ÁLLATORVOS

2083 Solymár, Pilisvörösvári u. 4.
Ladó György       Tel.: (70) 605-5369
Apáti Szabolcs   Tel.: (30) 699-3566

A solymári önkéntes tűzoltóság 
éjjel-nappal hívható telefonszáma: 

(30) 934-7103

Szabó Viktor       Tel.: (30) 905-4653
A fenti telefonszám 

csak munkaidőben hívható!

RENDŐRSÉG 107 
KÖRZETI MEGBÍZOTTAK

TŰZOLTÓSÁG 105 
SOLYMÁRI ÖNKÉNTESEK

KÖZTERÜLET- 
FELÜGYELET

KÖZÉRDEKŰ 
BEJELENTÉSEK

Solymár területéről ingyenesen
hívható zöld szám

(80) 204-100

2083 Solymár, József Attila u. 1. 
Tel.: (26) 560-600, Fax: (26) 560-606

E-mail: info@solymar.hu

A polgárőrség 0–24 óráig hívható 
telefonszáma: 
(20) 445-4663

POLGÁRMESTERI 
HIVATAL

SOLYMÁRI 
POLGÁRŐRSÉG

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
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A megfejtésben solymári földrajzi nevek szerepelnek.



Szinte már hagyománnyá vált iskolánkban a közbiz-
tonsági nap megszervezése. Az ötlettel Apáti Szabolcs 
iskolarendőr állt elő a tavalyi tanévben. Akkor az is-
kola udvarán és a Templom téren zajlott a program, 
ami nagy sikert aratott a gyerekek és a pedagógusok 

körében is.
Az idei évben Szabolcs 

ismét felkeresett minket 
ezzel kapcsolatban. Arról 
beszélgettünk, hogy ad-
junk nagyobb teret a ren-
dezvénynek, és hogy Sza-
bolcs az eddigi önkéntes 
segítők körét bővítené, 
támogatónak pedig meg-
nyerte az Auchan áru-
házat. Így került május 
29-én az Auchan parko-
lójába és a mellette lévő 
zöld területre a rendez-
vény. 

Köszönet illeti Soly-
már Nagyközség Önkormányzatát, 

hogy 340 gyerek részére külön busszal biztosította az 
oda-vissza utazást.

Tizenöt osztály vett részt nagy lelkesedéssel a 
különböző programokon. Elsőként kutyás intézkedés-
taktikai bemutatót láthattunk a Budaörsi Rendőrka-
pitányság közreműködésével. Majd a gyerekek nagy 
örömére futóverseny következett, melynek győztesét 
traffipax segítségével választották ki. Ezután több-
féle program közül lehetett választani. Idén is nagy 

sikert arattak a solymári önkéntes tűzoltó-
ság tűzoltói, akik a tűz veszélyeire 

hívták fel gyermekeink 
figyelmét, majd bemutatót 

tartottak a tűzoltásról 
is. A bátrabbak fel-

mehettek emelő-
kosárral a ma-
gasba. A Pest 
Megyei Bal-
eset-megelő-
zési Bizottság 
t anpá lyá ján 
a közlekedé-
si szabályok 
betartását és a 

táblák felisme-
rését gyakorol-

hatták játékos for-
mában. A gyerekek 

emellett a Szentendrei 

Traffipax mérte a futókat

Rendőrkapitányság motoros rendőreinek motorjait 
szemlélhették meg, majd fel is ülhettek rájuk. Nagy 
örömünkre a Coca-Cola céget is sikerült beszervez-
ni, így egy kis gyermeknapi meglepetésként ugráló-
vár és mászófal színesítette a rendezvényt. A rend és 
biztonság érdekében kifejtett munkájukért köszönet 
a solymári polgárőröknek és Szabó Viktor közterü-
let-felügyelőnek. 

Szerencsére az idő nagyon jó volt. Az Auchan áru-
ház a rendezvény alatt gondoskodott a gyerekekről, 
vizet, fagyit, csokoládét és cukorkát adott.

Iskolánk tanulói és pedagógusai nevében köszönet 
mindazoknak, akik lehetővé tették, hogy egy sikeres, 
élményekben gazdag napban lehessen részünk.

Illésné Kobolák Judit

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola ezúton is szeretné megköszönni 
az iskola tanulóinak felajánlott támogatásokat: az Auchan áruháztól 
kapott laptopot, az alsó tagozatos tanulók iskolai gyermeknapi prog-
ramjaira az Auchan áruháztól és a solymári Templom téri CBA-tól 
kapott édességeket, Horányi Györgynek az Országos Német Nemze-
tiségi Gyermektáncfesztiválra és a Müpa-beli szereplésre felajánlott 
süteményeit, a Föld napjára a felsősök részére felajánlott gyümölcsö-
ket, valamint a szülőknek a nemzetiségi táncosok szerepléseihez a 
népviselet méltó rendben tartását.

Az iskolavezetés

Fotók: Kárpáti Zsuzsanna

A kutyák nem ismernek tréfát.

Most nem lesz büntetés a gyorsan haladóknak.

Még kicsit nagy a golyóálló mellény.

Reszkessetek, betörők!
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