


2015. december 20., vasárnap 16 óra

Adventi 
hangverseny
a római katolikus templomban

Corvinus Vegyeskar
vezényel: Lógó Tibor

Kiáltsuk Krisztus hívei gregorián népének
Bárdos: Karácsonyi bölcsődal
Isuieretta: Angelus Pastoribus
Farkas: Áldott éj

Hagyományőrző Asszonykórus
vezényel: Schreiber-Kánya Ditta

Es wird schon gleich dunkel
Mit süßen Jubelschall
Sternlein von Bethlehem
O heere Nacht

Hunyadi Vonósquintett
művészeti vezető: Fejes Anita

Albinoni: Adagio

Solymári Férfikórus
vezényel: Fábián Attila

Tomas Louis de Victoria: O regem coeli
Bortniansky: Ich bete an die Macht der Liebe
Anon: Gaudete
Bárdos: Aranyszárnyú angyal

Solymári Szokolay Bálint Nőikar
vezényel: Blazsek Andrea

Hodie Christus natus est 
Puer natus in Betlehem 
In hoc anni circulo
In dulci jubilo
Az Istennek szent angyala
Halmos László. A kis Jézus megszületett
Kerényi–Vaskó: Adjunk hálát immár

Schaumarer Musikanten
vezényel: Buzás Bálint

Marc Antoin Charpantier: Preludium
Karl Auer: Zwischenspiel
Walter Scholz Sehnsuchts Melodie
Hans Hartwig: Festlicher Choral

Orgonán közreműködik:
Horváth Márton Levente

A hangversenyt követő vendéglátásról
a Solymáriak Barátok Köre gondoskodik.
A vendéglátás bevételét jótékony célra ajánlják 
fel!

PROGRAMAJÁNLÓ
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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. 

Csöndes József tanár úr születésének 100. évfordulójára emlé-
keztek mai és régi diákok, volt kollégák. A rendezvényen részt 
vett Dr. Szente Kálmán polgármester és Dr. Ringler András 
egyetemi tanár, egykori tanítvány is. (10. oldal)
Fotó: Klementina Press

A magyar nyelv napján, 2015. november 13-án, pénteken az 
Anyanyelvápolók Szövetsége ünnepi gálaműsort tartott a Pesti 
Vigadó dísztermében, amelyen a solymári Cédrus Táncegyüttes 
is fellépett a Misztrál Együttessel közösen. (15. oldal)
Fotó: Kárpáti Zsuzsanna

Megnyílt a Templom téri jégpálya. A jégkorcsolyázók egészen 
február végéig vehetik igénybe az új létesítményt. A jégpálya 
mellett adventi vásár és „angyalposta” működik, és egy hütte is 
várja a forró italra vágyókat. (36. oldal)
Fotó: Kárpáti Zsuzsanna
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ÖNKORMÁNYZAT

Tudósítás az önkormányzat 
képviselő-testületének üléséről
(2015. november 25.)

Napirend előtt

Visszavont köztisztasági rendelet
Kővári András képviselő kérésére a képvi-
selő-testület levette napirendről a köztisz-
tasági rendelet módosítását. A képviselő 
további lakossági egyeztetést javasolt a 
rendelet megalkotása előtt. 

Napirenden

Ismét nem az átláthatósági rendeletre
Tordai Miklós képviselő immár sokadszor 
terjeszti a képviselők elé rendeletterve-
zetét, amely az eddigiekben egyszer sem 
kapta meg a szükséges minősített többsé-
get. A képviselő ismertette, hogy a terve-
zet végrehajtásával összefüggő költségek 
csökkentek, megítélése szerint egy ember 
háromnapos munkával el tudná végezni a 
szükséges adminisztrációt. A rendeletter-
vezet ezúttal sem kapta meg a szavazatok 
többségét. 

Alpolgármestert választottak
Dr. Szente Kálmán polgármester az el-
múlt évben több ízben tett javaslatot az 
alpolgármester személyére, de a képvise-

lő-testület többsége mindannyiszor eluta-
sította. Az önkormányzati törvény szerint 
a polgármester joga, hogy jelöljön, de a 
döntés a képviselőket illeti. Ezúttal ered-
ményes volt a titkos szavazás, és minősített 
többséggel (9:2 arányban) dr. Szentkláray 
Ferenc képviselőt választották meg társa-
dalmi megbízatású (nem főállású) alpol-
gármesterré. Tiszteletdíját havi bruttó 200 
ezer forintban állapították meg. 

Karácsonyi támogatás időseknek
Solymár Nagyközség Önkormányzata 
hosszú évek óta minden karácsonykor tá-
mogatja a település 70 éven felüli polgá-
rait. Idén a tavalyival megegyező mértékű 
lesz a támogatás összege: a 70–79 évesek 
7 500 Ft, a 80 év felettiek 9 500 Ft egyszeri 
juttatásban részesülnek. Az önkormányzat 
erre a célra összesen 9,7 millió forintot 
biztosít. 

Költségvetési koncepció
Néhány éve eltörölték az önkormányzatok 
kapcsán a költségvetési koncepció készí-
tésének kötelezettségét, de természetesen 
ez nem azt jelenti, hogy tilos lenne ilyet 
készíteni. Solymár polgármestere a költ-
ségvetés tervezésének segítése érdekében 
készített és benyújtott a képviselő-testület-
nek egy költségvetési koncepciót, amely 

tartalmazza a gazdálkodás legfontosabb 
sarokszámait és az alapvető elveket. A 
lakosság számára az egyik legfontosabb 
részlete a koncepciónak, hogy Solymáron 
2016-ban nem lesznek új adónemek, és az 
eddigi adókedvezmények is változatlanok 
maradnak. 

Leválás Budapestről
Pest megye települési önkormányzatai és 
Pest Megye Önkormányzatának Közgyű-
lése az elmúlt lassan másfél évtized során 
több alkalommal foglalkozott Pest megye 
önálló NUTS 2-es régióvá válássának kér-
désével, annak érdekében, hogy a megye 
egésze a valós fejlettségének megfelelő 
statisztikai besorolásba kerüljön. 

A régióban elérhető források csökke-
nése elsősorban Pest megyét érinti hátrá-
nyosan, mivel Pest megye Budapest nélkül 
a kevésbé fejlett régiók jogosultsági szabá-
lyai szerint lenne támogatható. Ez a megye 
számára lényegesen több forrást jelentene 
úgy a gazdasági szereplők, mind a közszfé-
ra fejlesztéseihez, és ezeket a forrásokat 
kevesebb tematikus korlátozás mentén és 
magasabb európai uniós támogatási inten-
zitás mellett lehetne felhasználni. 

A regionális lehatárolás módosítása 
következtében létrejövő önálló Pest me-
gye NUTS 2-es régió a 2014–2020-as fej-
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lesztési ciklusra nem lesz hatással, mivel 
a támogatásra jogosult régiók listáját az 
Európai Bizottság 2020. december 31-ig 
jóváhagyta. Fontos ugyanakkor, hogy a 
következő uniós ciklusra vonatkozó kor-
mányzati döntés – figyelembe véve azt, 
hogy a felülvizsgálatra 3 évente nyílik le-
hetőség – mielőbb megszülessen.

2015. november 19-i híradások alapján 
Magyarország kormánya döntött Budapest 
és Pest megye szétválasztásáról, a szét-
válás módjáról azonban döntés még nem 
született. 

A solymári önkormányzat a képviselők 
döntése alapján csatlakozott Pest Megye 
Önkormányzata kezdeményezéséhez, és 
támogatja Pest megye önálló NUTS 2-es 
régióvá válását. 

Megváltozott az óvoda neve
A Magyar Államkincstár Budapesti és Pest 
Megyei Igazgatósága megállapította, hogy 
az Óvoda – Solymár intézménynév nem 
felel meg a hatályos jogszabálynak. Ezért a 
képviselő-testület az államkincstár javasla-
ta alapján Solymári Óvoda-Bölcsőde névre 
módosította a gyermekintézmény nevét. 

A tagintézmények új megnevezé-
se: Solymári Óvoda-Bölcsőde Napsugár 
Óvodája, Solymári Óvoda-Bölcsőde Kék 
Óvodája, Solymári Óvoda-Bölcsőde Liget 
Bölcsődéje. 

Döntés igazgatási szünetről 
A képviselő-testület a polgármesteri hiva-
tal állományának szabadságtervét is figye-
lembe véve jóváhagyta a dr. Beregszászi 
Márk által javasolt igazgatási szünetek 
2016. évi időpontjait. Ezek alapján a soly-
mári polgármesteri hivatalban igazgatási 

szünet lesz 2016. augusztus 8–19. és 2016. 
december 27–30. között. Az igazgatási 
szünet időtartama alatt anyakönyvi ügye-
letet és általános ügyeletet is tart a polgár-
mesteri hivatal.

A képviselő-testület 
2016. évi munkaterve
Solymár Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 2016. január 1. és de-
cember 31. között tizenkét rendes ülést tart 
majd, a következő időpontokban:
február 3., 10. vagy 17., 24., március 23., 
április 27., május 25., június 29., szep-
tember 28., október 26., november 30., 
december 15. A közmeghallgatás tervezett 
időpontja: 2016. december 7. Az ülések 
kezdetének időpontja 16 óra, a közmeg-
hallgatás kezdetének időpontja 18 óra.

Kártalanítást kap Solymár
A vasútrekonstrukció kapcsán megsérült 
utakban okozott károk ellentételezéseként 
7 millió forintot ajánlott fel a beruházást 
végző konzorcium Solymárnak. A képvise-
lő-testület elfogadta az ajánlatot. 

Összeállt a 750. évforduló programja 
A 750. évfordulót előkészítő bizottság 
összeállította programtervezetét. Az ün-
nepségsorozat teljes költségvetése 14 
millió forint lesz, amiből 3 millió forintot 
különítettek el a német nemzetiségi ön-
kormányzat részére, hogy méltóképpen 
emlékezhessenek meg a kitelepítés 70. 
évfordulójáról. Lőrincz Beáta képviselő, a 
kulturális bizottság elnöke elmondta, hogy 
a kultúrcsoportok és a civil szervezetek re-
mélhetőleg külső pályázati támogatásokat 

is tudnak majd szerezni Solymár fennállá-
sa 750. évfordulójának megünnepléséhez. 

Napirend után

Megszűnik a kerek-hegyi kisbuszjárat
Dr. Szente Kálmán tájékoztatta a képvi-
selőket, hogy az ősszel beindított, a Ke-
rek-hegy és Solymár központja közötti 
buszjárat kihasználatlanság miatt megszű-
nik. A járat gazdaságos üzemeltetésének 
feltétele, hogy legyen elegendő számú 
utas. Az elmúlt hónapokban azonban ki-
derült, hogy nincs megfelelő igény a kis-
buszra, így december 1-től megszüntették 
a járatot.
 

Parkolási rend 
Cser Angéla képviselő kérte, hogy a pol-
gármesteri hivatal ellenőrizze rendsze-
resen a Templom téri parkolást, különös 
tekintettel a mozgáskorlátozottak számára 
fenntartott helyekre, amelyeket gyakran 
jogosulatlanul foglalnak el. A polgármes-
ter elmondta, hogy a két körzeti megbízott 
rendőr rendszeresen bünteti a Templom té-
ren szabálytalanul parkoló autókat. 

Kipusztultak a fák
Ordódy György képviselő jelezte, hogy 
a Kazinczy utcában ültetett fák nyolcvan 
százaléka kipusztult. A képviselő szóvá 
tette a Zerind vezér úton tapasztalható út-
hibákat is. A polgármester megígérte, hogy 
utánanéz, kinek a feladata a kipusztult fák 
pótlása. Az úthibákat a településüzemelte-
tési cég még decemberben kijavítja. 
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MEGKÉRDEZTÜK A POLGÁRMESTERT

Alpolgármestert választott 
a képviselő-testület 
Dr. Szente Kálmán polgármesterrel az újonnan választott alpolgármester fel-
adatairól, vasútépítésről, iskolafelújításról, 750. évfordulóról, tájházról, köztisz-
tasági rendeletről beszélgettünk. 

– A képviselő-testület a legutóbbi ülésén 
dr. Szentkláray Ferenc képviselőt válasz-
totta alpolgármesterré. Milyen feladatai 
lesznek az új alpolgármesternek? 

– Az alpolgármester a polgármester he-
lyettese, arra az esetre, ha a polgármester 
valami miatt akadályoztatva van. Hozzá-
teszem, hogy az utóbbi kilenc évben egy-
szerre maximum hat napot voltam távol 
Solymártól. 

Azt szeretném, ha az alpolgármester 
alapvetően a közbiztonsági és közlekedési 
ügyeket vinné. Gondolok itt többek között a 
vasútépítéssel kapcsolatos egyeztetésekre, 
hiszen még jó néhány műtárgyat, utat nem 
vettünk át, többnyire minőségi kifogások 
miatt. A következő években további köz-
lekedésfejlesztési beruházások várhatók. 
Már körvonalazódott, hogy talán jövőre 
megkezdődik a vasútvonal villamosítása. 
Kormánydöntés van arra, hogy a Megyeri 
híd és a Bécsi út közötti M0-s elkerülősza-
kasz építése 2017-ben elkezdődik, és ez 
Solymárt a Bécsi úti kijárónál fogja érin-
teni, ahol egy hatalmas csomópont lesz. 
Az új 10-es út folytatódni fog a solymári 
Auchan áruházig. Sok olyan munka lesz 
itt, amelyek összefüggnek majd Solymár 
közlekedési rendszerével. 

A falut közvetlenül érintő ügy a PEMŰ- 
nél a lámpás csomópont kiépítése, illetve a 
régi álmunk, hogy a temetői körforgalom 
ügyében történjen végre valami. Ezek 

mind olyan ügyek, amelyekben a megyei 
közútkezelővel kell tárgyalásokat, egyez-
tetéseket folytatni. Ezek a közbiztonságot 
is érintő fejlesztések lennének, hiszen na-
gyon sok a faluban a közlekedési baleset. 

Dr. Szentkláray Ferenc komoly köz-
igazgatási tapasztalattal rendelkező szak-
ember, minisztériumi főosztályvezető volt 
és nagykövetségi diplomataként is tevé-
kenykedett a tengerentúlon, így minden 
bizonnyal az említett feladatokat is meg 
fogja oldani. 

– Solymár a vasútépítéssel kapcsolatos 
kártalanításra jogosult. Beavatná olvasó-
inkat ennek részleteibe? 

– A burkolt utakban keletkezett károkért 
felel a vasútépítést lebonyolító konzorci-
um. A munkálatok előtt az érintett utakat 
lefényképezték a későbbi viták elkerülése 
végett. Kártalanítás csak a szilárd burko-
latú utak megrongálódása után jár, a földu-
tak esetében nem lehet bizonyítani, hogy 
a nehézjárművek közlekedése vagy az 
időjárás okozott úthibákat. Gyakorlatilag 
a Szent Flórián utca és a Külső Vasút utca 
tekintetében léphettünk fel kártalanítási 
igénnyel. Végül abban állapodtunk meg a 
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-vel, 
hogy hétmillió forintos kártalanításra jogo-
sult Solymár. Ezt az összeget útfelújításra 
fogjuk fordítani.

– A képviselő-testület visszavonta a köz-
tisztasági rendelet módosítását a testület 
novemberi ülésén. Mi ennek a háttere? 

– Amikor a lakótelep épült, akkor nem 
törődtek sokat a jogi háttér tisztázásával. 
Ennek következménye, hogy a lakótelepi 
házak egy része az önkormányzat tulajdo-
nában lévő ingatlanra épült, de a többinél 
is csak maga a ház és egy vékony sáv ren-
delkezik önálló helyrajzi számmal, az utak, 
parkok, műtárgyak mind önkormányzati 
telken helyezkednek el. A helyi köztiszta-

sági rendelet előírja, hogy a tulajdonosok 
kötelesek ingatlanjaik körül rendet tartani. 
Ez a kötelezettség azonban a lakótelep ese-
tében a kusza tulajdonviszonyok miatt ne-
hezen értelmezhető. Ezért a mérnök szak-
emberek felmérték az egész lakótelepet, és 
kijelölték, hogy mely területek tartoznak 
ebből a szempontból egyes társasházak-
hoz. A lakótelepen vannak olyan házak, 
ahol a lakóközösség szépen rendben tartja 
környezetét, és vannak néhányan, akik az 
önkormányzattól várják, hogy ezt elvégez-
ze. A rendben tartandó területek kijelölését 
társadalmi egyeztetés előzte meg, de most 
úgy tűnik, hogy egyes közös képviselők 
kifogást emelnek. Ezért Kővári András 
képviselő javaslatára visszavontuk a ren-
delet tervezetét, hogy újabb egyeztetések 
történhessenek.

– Az iskola felújításának előkészületei 
hogy állnak? 

– Jelenleg folyik az engedélyeztetési eljá-
rás. Közben véglegesedett a megállapodás 
a Nemzeti Sportközpontokkal, a felújítás-
hoz 400 millió forint kormányzati támo-
gatást kap a falu. Elkészült az előzetes 
mérnöki költségbecslés, a teljes beruházás 
körülbelül 800 millió forintba kerül. Ez azt 
jelenti, hogy a biztonsági tartalékkal együtt 
400-500 millió forintos önkormányzati 
szerepvállalást kell teljesíteni. Azonban 
egy ilyen mértékű beruházási keret megha-
ladja az éves gazdálkodás lehetőségeit, így 
hitelt kell felvenni, amelyhez kormányzati 
engedély szükséges. A Magyar Fejlesztési 
Bankon keresztül nagyon kedvező konst-
rukciókban lehet ilyen célokra hitelt fel-
venni, amelyet Solymár 10-15 év alatt ki 
tud gazdálkodni. 

Ha minden jól alakul, akkor lehet, hogy 
jövő márciusban elkezdődhetnek a munká-
latok, és ez reményt adhat arra, hogy szep-
temberre befejeződjön az átépítés. 

– A 750. évfordulóra az iskolafelújítással 
együtt több beruházás is elkészülhet.

– Igen, szeretnénk, ha jövő szeptemberre, 
a búcsú idejére át lehetne adni az újonnan 
épülő tűzoltószertárt, a tájház pedig már 
áprilisra elkészülhet. Ha a templom külső 
felújítására elnyerjük a pályázati támoga-
tást, akkor a templom is új, az eredetivel 
megegyező külsőben pompázhat az ünnep-
ségek csúcspontján. 

Kleer László
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ÖNKORMÁNYZAT

2015. december 20. 
iparűzési adó feltöltésének 
és bevallásának határideje
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 2. számú mellékletének 
II/A/2/c) pontja szerint a társaságiadó-előlegnek az adóévi várható fizetendő 
adó összegére történő kiegészítésére kötelezett, naptári évvel azonos üzleti 
évet választó vállalkozónak a helyi iparűzési adóelőleget a várható éves fize-
tendő adó összegére az adóév december 20. napjáig kell kiegészítenie.

A társasági adóról és az osztalékadóról 
szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 
26. §-a rendelkezik a társasági adóban az 
adóelőleg fizetésének szabályairól. A Tao.
tv. 26. §-ának (10) bekezdése szerint a ket-
tős könyvvitelt vezető belföldi illetőségű 
adózónak és a külföldi vállalkozónak az 
adóelőleget az adóévben az adóévi várható 
fizetendő adó összegére ki kell egészítenie. 
E rendelkezés nem vonatkozik arra az adó-
zóra, amelynek az adóévet megelőző adó-
évben az éves szinten számított árbevétele 
nem haladta meg a 100 millió forintot.

Azaz a tao-alany vállalkozót – a hivat-
kozott törvényi feltételek teljesülése esetén 
– az iparűzési adó kapcsán az előleg fize-
tése mellett, annak „járulékaként” adóelő-
leg-kiegészítési kötelezettség is terheli.

Az Art. 32. § (1) bekezdésének máso-
dik mondata szerint az adózónak a helyi 
iparűzési adóelőleg-kiegészítés összegéről 
az önkormányzati adóhatóság által rend-
szeresített nyomtatványon a tárgyév utolsó 
hónapjának 20. napjáig kell bevallást ten-
nie, azaz a 2015. évi adóelőleg-kiegészítés 
összegét 2015. december 20. napjáig kell 
bevallania. A bevallási kötelezettség azt je-

lenti, hogy a feltöltési kötelezettség részét 
jelentő bevallást akkor is be kell nyújtania 
az érintett adózónak, ha az előleg-kiegészí-
tés összege 0 forint.

A bevallási kötelezettséget Solymár 
Nagyközség Önkormányzati Adóhatósága 
által rendszeresített nyomtatványon kell 
teljesíteni. Ettől az évtől az eddigi papír 
alapú bevallás helyett elektronikus úton is 
be lehet nyújtani a nyomtatványt. (Ebben 
az ÁNYK kitöltőprogram segít, a bevallást 
ellenőrzés után az ügyfélkapun keresztül 
elektronikusan nyújthatják be.) A nyomtat-
vány letölthető a nagyközség honlapjáról.

A befizetést Solymár Nagyközség 
Önkormányzatának 11742245-15390125-
03540000 számú, helyi iparűzési adó 
számlája javára kell teljesíteni.

Az Art. 172. § (12) bekezdése szerint, 
ha az adózó esedékességig az adóévi várha-
tó iparűzési adó összegét – figyelemmel az 
adóév során megfizetett előleg(ek) össze-
gére is – nem fizetette meg 90 százalékos 
mértékben, akkor a befizetett előleg(ek) és 
az adó 90 százalékának különbözete után 
20 százalékig terjedő mulasztási bírságot 
fizet.

Német 
nemzetiségű 
fiatalok 
találkozója
A Magyarországi Németek Orszá-
gos Önkormányzata Baján hívott 
össze ifjúsági konferenciát 2015. 
november 6–8. között a Magyaror-
szági Németek Általános Művelő-
dési Központjába. A konferenciára 
az ország több pontjáról érkeztek 
résztvevők, többek között Pécsről, 
Bonyhádról, Pilisvörösvárról, Új-
hartyánból, Vértestolnáról, Buda-
pestről, illetve Solymárról. 

A konferencia célja egy olyan 
koncepció kidolgozása volt, mely 
iránymutatást ad a német nemzeti-
ségi önkormányzatok számára az 
elkövetkezendő öt évre a hagyomá-
nyok megőrzésére, valamint a fia-
talabb generációk bevonására. Ösz-
szesen négy fő témakörben zajlott a 
2020-ig tartó iránymutató stratégia 
kidolgozása, melyek a kultúra, az 
oktatás, a politika, valamint a média 
témaköröket érintették. 

A részt vevő fiatalok szeren-
csére hamar megtalálták a közös 
hangnemet, így rendkívül hatékony 
munkát végeztek. A háromnapos 
konferenciát Ritter Imre német 
nemzetiségi szószóló zárta, aki be-
szédében kifejezte örömét a kon-
ferencia hatékonysága felett, vala-
mint elmondta, hogy a nemzetiségi 
csoportok a 2016-os évre minden 
eddiginél nagyobb támogatást kap-
hatnak.

A Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat – Solymár részéről Pitz 
Dániel vett részt a konferencián, aki 
örömét fejezte ki, hogy egy rendkí-
vül hatékony munkát végző csapat 
részese lehetett, és kifejezte abbéli 
reményét is, hogy a konferencián 
megfogalmazott célok Solymárra 
kiterjedően is megvalósulnak, és ez-
által még változatosabb lesz a nem-
zetiségi élet, valamint a jelenleginél 
is több fiatalt sikerül megszólítani. 

P. D.
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Ötszáz üvegkép a padláson
Egy különleges nemzetiségi délután margójára

Mikor az internet segítségével megtaláltuk egymást Szauer Ágnessel, aki németkéri (Paks 
melletti sváb falu) születésű, már akkor felsejlett bennem, hogy ez a délután valami külön-
leges lesz, valami csodaféle. Csoda, amit Molnár József kitelepítés előtt készített felvételei 
idéztek elő. Szülőfaluja, Németkér iránti szeretetből lefotózta a mindennapi élet pillanatait, a 
barátnőket, a rokonokat, a kissé komornak tűnő családokat, a takaros kis sváb falu házait és 
ünnepeit. Egy újabb csoda, hogy bár házából őt magát kiűzték, de a több mint ötszáz, általa 
készített üvegkép átélte a politikai változások viharait, egy padláson épen megmaradtak és 
2000 körül jó emberek kezébe kerültek. Csoda, hogy Szauer Ágnes moderátor az énekkarral 
és a tánccsoporttal karöltve egy rendkívül érdekes, élvezetes programot tudott összeállítani, 
mely szinte odaszögezte az embert a székhez, úgy, hogy észre sem vette az idő múlását. 

Ági Németkérről mindent és mindenkit ismer. A felvillanó képek visszavitték gyerekkorá-
ba, amikor még mindenki svábul, azaz „németkériesen” beszélt, és teljesen más volt az élet. 
Számított a szorgalom, a takarékosság, a becsületesség, a vallásosság. Visszaemlékezései, 
rajzos beszédfordulatai alapján képet kaptunk Németkérről, mint sváb falu, hagyományrend-
szeréről, szokásairól. 

Újabb csodának számított az énekkar és a tánccsoport szereplése is. Sosem hallott da-
lokkal díszítették a programot, táncaik és viseletük pedig teljesen eltér a budai svábokétól. 
Különösen megható volt Fóber Ferenc és kedves felesége duója – Fóber úr a helyi nemzetiségi 
önkormányzat elnöke. Kedves gesztusként a műsor végén németkéri borral és stanglival kínál-
ták meg a nagyérdemű közönséget.

Mindent összevetve jól sikerült, különleges élményt nyújtó délutánt láthatott az, aki elfo-
gadta meghívásunkat. Nemzetiségi önkormányzatunk sok dicséretet söpörhetett be az ötletért 
és a kivitelezésért. Sokat tudtunk meg Németkérről, az ottani svábok életéről, és köszönettel 
tartozunk mindenkinek, aki segítette ezt a délutánt. De a legnagyobb köszönet a közel negy-
ven németkéri vendéget illeti, akik ugyan egy letűnt, soha vissza nem térő világot hívtak 
életre fotókkal, dallal, tánccal, de mindezt oly módon tették, hogy mindenki a szívébe zárta 
és megszerette azt. 

M. Cs. M. (Fotó: Kárpáti Zsuzsanna)
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Végső búcsú 
Szirmai Jánostól

A solymári temető-
ben kísérték utolsó 
útjára a tragikus hir-
telenséggel elhunyt 
Szirmai Jánost, a 
Solymári Férfikórus 
egykori elnökét. 

A kórus Bonivárt Attila alábbi írásával búcsú-
zott, amit Elisch Richárd olvasott fel.

Szirmai János neve egyet jelent a férfikó-
russal. Az 1969-ben alakult kórusnak már a 
következő évtől tagja lett. 1978-tól a vezető-
ségben kezdte meg azt az áldozatos szervezői 
munkát, melyet 1985-től már kóruselnökként 
folytatott. Igen jó szervezőkészségét, kiterjedt 
kapcsolatrendszerét az élet számos területén 
tudta kamatoztatni, de a kórusra mindig jutott 
végtelen energiájából. János szervezésében 
juthatott el a kórus számos hazai és külföldi fel-
lépésre, melyeket felsorolni is nehéz, főként ki-
emelni közülük bármelyiket, de hadd említsem 
meg a mindannyiunk számára felejthetetlen 
olaszországi turnét, melynek egyik állomásán 
II. János Pál pápa fogadásán énekelhettünk, és 
a szentföldi utunkat, mely a netanjai nemzetkö-
zi kórusversenyhez kapcsolódott.

János oroszlánrészt vállalt a neuhütte-
ni-wüstenroti kapcsolatok építésében is.

Mindannyiunk nagy örömére szerteágazó 
társadalmi szerepvállalásának elismeréseként 
1988-ban megkapta a „Solymár Nagyközsé-
gért” kitüntetést.

Énekesként is és vezetőként is fontosnak 
tartotta a fellépéseken túl a közösségen belüli 
jó kapcsolatokat. Maradandó emlékek az évzá-
rók, az évnyitók, és bensőséges ünnepeink, a 
születés- és névnapok.

2003-ban elköszönt a kórustól, ekkor vá-
lasztottuk meg örökös tiszteletbeli elnökünk-
nek.

A búcsú azonban nem volt végleges, szinte 
minden fellépésén jelen volt a kórusnak. Ilyen-
kor mindig éreztük aggódó szeretetét, minden-
kihez volt egy jó szava, és éreztük, hogy mindig 
közénk tartozik.

És közénk is fogsz tartozni, Elnök Úr, éne-
kelj velünk odafentről, „te jó öregúr, vén tru-
badúr”!

Nemzetiségi 
közmeghallgatás

A Német Nemzetiségi Önkormányzat – Solymár az újságban és plakátokon köz-
zétett meghívókon a 2015. évhez kapcsolódó közmeghallgatásra invitált minden-
kit november 27-én, péntek délután. 

Ennek a kötelező feladatnak kettős célja van: egyrészt áttekintést ad az immár 
végéhez közeledő évről, eredményeiről, gondjairól, másrészt teret ad az építő kri-
tikai észrevételeknek, javaslatoknak. Az önkormányzat tevékenységét az elnök 
asszony tárta a nagyszámú hallgatóság elé, segítségül hívva a modern technika 
eszközeit, projektor segítségével kivetítve. Sok szép tervet, rendezvényt sikerült 
megvalósítaniuk, csupán néhány emlékezetes programot szeretnénk kiemelni: 
farsangtemetés, IX. Országos Német Nemzetiségi Gyermektáncfesztivál, Schwa-
benzug (Betelepülés Napja), Idősek Délutánja, Németkér bemutatkozása diákkal, 
dallal, tánccal. Különösen dicséretes az idei „Ansiedlung/Betelepülés” hagyo-
mányőrző némettábor megrendezése, melyre ez évben nyolcvan (!) gyerek jelent-
kezett. Az érdekes, hétnapos tábort két megnyert pályázat útján 679 ezer forinttal 
sikerült támogatni, a résztvevők és a szülők legnagyobb örömére. A nemzetiségi 
önkormányzat sikerrel látta el új átruházott feladatait (a kultúrcsoportok pályáza-
ti kerete, és a partnerkapcsolati keret kezelését), valamint fenntartói feladatait a 
Lustige Zwerge Német Nemzetiségi Óvoda tekintetében. Az év során figyelem-
mel kísérte és segítette a nemzetiségi kultúrcsoportok és a nemzetiségi felada-
tot ellátó intézmények működését, valamint kiemelt feladatként kezelte Solymár 
nagyközség Wüstenrottal fennálló partnerkapcsolatának ápolását. 

A beszámoló meghallgatása után Enczmann László részéről figyelemfelhívás 
történt a hibás utcanévtáblák kicserélésének elmaradására, ennek rendezésére ígé-
ret hangzott el a német nemzetiségi önkormányzat részéről. Felmerült továbbá 
rendkívül fontos javaslatként, hogy a ma még élő és az eseményeket történelmi 
hűséggel visszaadni tudó 80-90 éves solymáriak bevonásával nagy szükség len-
ne egy, a kitelepítés témáját feldolgozó dokumentumfilmre. Ezzel a jelenlévők 
valamennyien egyetértettek, és örömmel üdvözölték Dr. Szente Kálmán polgár-
mester hozzászólását, miszerint községi szinten is történtek már lépések ebben az 
ügyben. 

Az elnök asszony végül bezárta a közmeghallgatást, megköszönve a jelen 
lévő képviselők és a Jugendausschuss (ifjúsági bizottság) munkáját.

NEMZETISÉG
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Csöndes-nap 
az iskolában
Csöndes József 
(Románd, 1915 – Solymár, 2000) 

Születése 100. évfordulóján a solymári Hunyadi Mátyás Általános Iskola projekt- 
napot szentelt legendás hírű tanára, Csöndes József emlékének, aki 1945–1976 
között volt iskolánk kiemelkedő, matematika-fizika szakos tanáregyénisége. 

A megemlékezésen Zolcsák István, iskolánk igazgatója köszöntő gondolatai 
után a rendezvény fővédnöke, Dr. Szente Kálmán polgármester úr ismertette a 
legendás tanár életútját. Ezután Dr. Ringler András, a kiemelkedő tudományos 
pályát befutott professzor, a szegedi egyetem tanára mesélt egykori élményeiről. 
Beszélt arról is, hogy amikor külföldi egyetemen adott elő vagy tudományos 
publikációt írt, tisztelete kifejezéseként ezeket mindig megküldte tanárának. A 
megemlékezésen elhangzott Füle Lajos-vers és fuvolamuzsika is emelte a ren-
dezvény fényét.

Csöndes József pedagógiai módszerei, következetessége, hatásos személyi-
sége a fiúosztályok nevelésében nagyon eredményesek voltak. Az általa felkészí-
tett diákok sikeresen szerepeltek tanulmányi versenyeken, továbbtanuló diákjai 
közül sokan lettek műszaki értelmiségiek. Az akkori diákgeneráció ma is mély 
tisztelettel beszél róla.

Meghatározó szerepe volt a solymári sportélet alakításában, jó hangulatú ki-
rándulások, táborozások szervezésében. 

1956-os szerepvállalása miatt a hatalom döntése a megrovás volt, emellett fe-
leségével együtt áthelyezték egy másik településre. Később visszatérhettek Soly-
márra, családjával a Rákóczi utcában lakott. A községben hosszú időn keresztül 
tanácstagként is dolgozott a közösség érdekében.

Pályáján Enikő leánya és Attila fia is követték. Iskolánkban az ő útját folytat-
ta Budavári Ildikó, Ringler András pedig a szegedi egyetem professzoraként ok-
tatta hallgatók tízezreit. Így váltják egymást a generációk az időben, de a példa, 
az érték öröklődik nemzedékről nemzedékre. 

Azt, hogy az a tisztelet, szeretet, amely körülvette egykor Jóska bácsit, ma is 
élő, jelezte, hogy Behovics Antalné nyugalmazott címzetes igazgatónő szervező-
munkájának köszönhetően nagyon sokan eljöttek a ma már többségében nyugdí-
jas egykori tanítványok közül.

A megható megemlékezésen a tanár úr gyermekei is örömmel voltak velünk 
együtt jelen. Az egykori tanítványok és a mai gyerekek megkoszorúzták a Csön-
des Józsefről elnevezett szakteremnél lévő emléktáblát, majd megtekintették a 
tanár urat bemutató centenáriumi kiállítást. A személyes dokumentumokat felso-
rakoztató kiállításhoz iskolánk tanulói is hozzájárultak fizikai kísérleteket bemu-
tató fotókkal, és a körülöttünk lévő csodálatos világ fizikai jelenségeit bemutató, 
Prém Vanda tanárnő irányításával megfestett alkotásokkal. Ezt követően az idős 
tanítványok a temetőben virágcsokrot helyeztek el megemlékezésül egykori ta-
náruk sírján.

A program a mai diákok számára érdekes módon folytatódott. A természet-
tudományos munkaközösség Lutzné Feszt Edit vezetésével ragyogó összeállí-
tást készített, amelyben a tanulók egymásnak mutatták be az egyszerűbb fizikai 
kísérleteket a víz, az erő, a levegő, a fény és a kölcsönhatás témakörökben, és 
magyarázták el az ok-okozati összefüggéseket. Mindenki jól érezte magát, mert 
a rendezvény nemcsak méltó volt Csöndes tanár úr emlékéhez, hanem érdekes is 
volt a látványos kísérletekkel gazdagon szervezett projektnapnak köszönhetően.

Így valósult meg a megemlékezésen Vörösmarty gondolata: „A múltat 
tiszteld a jelenben, és tartsd a jövőnek!”

Jablonkay Mária egykori tanítvány

A polgármester is nosztalgiázott a régi kísérleti eszközök kiállításán.

Diákok az ünnepségen

Az egykori diákok közül is sokan eljöttek.
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Tornacsarnok épülhet Solymáron 

adófelajánlásokból

Decemberben aktuális a 2015. január 1-től megújult 

céges társaságiadó-felajánlási rendszer keretében az 

adóról való rendelkezés, mellyel jelentős, kb. 6,5%-os 

adómegtakarítás érhető el.

A társasági adó alá eső nyereséges cégek az év végi 

adóelőlegük, adófeltöltési kötelezettségük, és a tényle-

ges társasági adójuk maximum 80%-át felajánlhatják 

az erre jogosult, pl. egy látványcsapatsport-szervezet-

nek a tao-kedvezmény igénybevételéhez.

Éljen e kedvező lehetőséggel, hogy helyben marad-

janak és hasznosuljanak adóforintjai. Ajánlja fel cége 

társasági adóját a solymári iskolai testnevelés és kosár-

labdaélet fejlesztését célzó beruházásunkra! 

Kapcsolat: 
Dr. Kátai Szabolcs, 

gazdasagivezeto@feszekiskola.hu

Az euritmiáról

Az euritmia egy speciális Waldorf-tantárgy, amely egy mozgásmű-
vészeti ág is egyben: vers, zene, mozgás és tánc ötvözete, a látható 
beszéd és a látható zene művészete. Ellentétben a tornával, melynek 
más funkciója van a test megértésében és erősítésében, az euritmiá-
nak a lelki-szellemi részvétel a célja, amely mozgással fejeződik ki. 
Minden gyermek szeret mozogni. Ha a mozgás zeneivé tud válni, 
belső hallás, belső figyelem lesz belőle, és a gyermeknek kedve lesz 
zenélni, énekelni. Kedve lesz hallani a világot. A lélekkel áthatott 
mozgás pedig belső mozgássá válik. Az euritmia tanítása 1–12. osz-
tályig szorosan egymásra épül, s fontos szerepe van a gyerekek sok-
oldalú fejlesztésében: harmonizálja a testit, a lelkit és a szellemit a 
gyermekben; a gyerekek mély, élő kapcsolatba kerülnek a költészet-
tel és a művészi munka során bővülnek a kifejezési eszközeik, moz-
dulataikat szépség, harmónia hatja át; a különböző geometriai formák 
lejárása közben fejlődik térbeli tájékozódásuk; a csoportmunkában 
pedig fejlődik egymásra irányuló figyelmük, szociális érzékük. 

Téli ünnepeink

Szent Márton napja után kezdődik a csendes előkészület az Úr ér-
kezésére, vagyis a belső, lelki felkészülés a karácsonyra. Iskolánk-
ba megérkezik a menny színében, kék palástban Szent Miklós, aki 
jóságot és szeretetet gyűjt itt a Földön, hogy magával vihesse az égbe 
Máriának, aki ebből sző majd palástot a fázó kis Jézusnak. Az égi 
küldött megtisztulást hoz a szívekbe, így a karácsonyi ünnepre való 
felkészülés fontos szereplője. Üzenete segíti gyermekeink morális 
énjének megerősítését, ugyanakkor az emberalakban megjelenő 
szentség misztériuma izgalmat is ígér. A Waldorf-iskolák az adventi 
időszakban fontosnak tartják a figyelmet a fizikai világ felől a belső 
tartalom felé terelni. Az ünneplés kerete nem követi a fenyőfaállítás 
hagyományos menetét, az adventi várakozás a téli szünet előtt az ad-
venti kert- vagy spiráljárásban teljesedik ki. Ehhez spirál formában 
elrendezett fenyőágakból keskeny ösvényt rakunk ki egy nagyobb 
teremben. A spirál középpontjába égő gyertyát állítunk, melynek 
lángjához egyesével sétálnak be diákjaink a körülöttük állók éneké-
nek kíséretében. A kezükben lévő, almába állított gyertyát a központi 
gyertyához érintve meggyújtják, majd visszafelé jövet a spirál vo-
nalán elhelyezett aranycsillagok egyikére lehelyezik azt. A gyertya 
kis fénye gyengén lobog a sötét teremben, de ahogy egyre többen 
járják végig az utat, a sok kis lángocska világosságot teremt a terem-
ben, szimbolizálva a fény megszületését, örök győzelmét a sötétség 
felett. Az iskolai karácsonyi készülődés utolsó kedves momentuma a 
karácsonyi játék, amivel jellemzően a tanári kar és a szülők ajándé-
kozzák meg közösségünket. 

Aktualitások

Elkészült és megkapta működési engedélyét a SólyomFészek Szoci-
ális Szövetkezet főzőkonyhája a Fészek Waldorf Iskola épületében. 
A részben pályázati pénzből megvalósult beruházás keretében kiala-
kított konyha helyben készült, egészséges és ízletes ételeit a diákok 
már novembertől élvezhetik.

Összeállította: Uri Krisztina

WALDORF
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HELYTÖRTÉNET

Ilyen volt, ilyen lett
A kép jobb oldalán lévő épület a Gromon ven-
déglő volt. A fotó az 1930-as években készülhe-
tett.

Gromon Antal földműves (Leányvár, 1857–1923) 
1880-ban kötött házasságot egy cipész lányával, Tal-
ler Teréziával (1858–1919). Tizenhárom gyermekük 
közül nyolcan élték meg a nagykorúságot. Az anya-
könyvek szerint harmadik gyerekük, József (1883–?) 
már a Mátyás király utca 45. alatti házban született. 
Azonban az épület tulajdonosa egy gyermektelen há-
zaspár, Draxler Tamás kereskedő (1827–?) és felesége, 
Francz Katalin (Pilisborosjenő, 1818–1909, első férj: 
Draxler János) volt. Gromonék hatodik gyerekük, Ro-
zina [1887–1922, férje Taller (Kácse-Pinde) Márton 
(1887–?)] születésekor már vendéglősök voltak. Ezért 
a vendéglő nyitása 1886–1887-re tehető. 1896-ban, ti-
zenkettedik gyerekük, Borbála (1896–1898) születé-
sekor azonban Gromon Antal már mint „korcsmáros 
és szatócs” szerepel. Ebből adódóan feltehető, hogy 
1896 előtt egy-két évvel vehette át a boltot Draxler 
Tamástól, aki akkor már a hatvanas évei vége felé járt. 

Az épület bal oldalán a szatócsbolt, jobb oldalán 
az ivó és a táncterem volt színpaddal. Mindkét épület 
alatt egy-egy hatalmas pince húzódott. Vasárnapo-
kon táncmulatságot tartottak. Az épület egyben a két 
család lakóhelyéül is szolgált. A vendéglőt és a bol-
tot Gromon Antaltól fia, Antal [1895–1970, felesége 
Götz Mária (Üröm, 1897–1949)] vette át. Az 1930-as 
években további bővítésre és korszerűsítésre felvett 
hitel visszafizetése később pénzügyi nehézségeket 
okozott, a család 1938-ban csődbe jutott. 

Az épületet Milbich /Majtényi/ (Schulz) János 
[1901–1968, felesége Taller (Taumel) Anna (1901–
1988)] vette meg, aki homokbányát üzemeltető és 
öntőhomokot forgalmazó cégének irodáit helyezte el 
itt. Milbich János a falu bírája is volt 1937 és 1948 
között. 

A vállalkozást és a vendéglői részt 1949-ben ál-
lamosították. (A homokbányászat 1969-ig folyt.) Az 
épületben kapott helyet a helyi kommunista párt iro-
dája is. A báltermet a falu kulturális célokra használta 
1952-ig. Az épület bolt részét 1961-ben kellett eladni 
az államnak. A teljes terület a tsz tulajdonába került.

Az épület vendéglő részét 1969-ban lebontot-
ták útszélesítés miatt. A ház funkciója és utcafrontja 
1983-ban változott meg. Itt indította be Wágler László 
Opel autóértékesítési szalonját és javítóüzemét. 2002 
és 2004 között Miháldi Zsolt (Solymár) üzemeltette a 
vállalkozást, majd 2005 és 2011 között az Opel Vec-
tor folytatta a cég tevékenységét. 2012 és 2014 között 
már csak javítás folyt a szervizben. 

Az épület a szalonhoz kapcsolódó része még az 
1930-as éveket idézi.

Enczmann László

Lábjegyzet
A Kácse-Pinde megkülönböztető ragadványnév, jelentése valószínűleg „kacsás Binder”. A név az 1800-as évek harmadik harma-
dában keletkezhetett. A Schulz megkülönböztető ragadványnév a feleség családneve, az 1800-as évek környékén keletkezhetett. 
A Taumel (Tomi) megkülönböztető ragadványnév Taller Tamás telkes gazdáig (1794–1864) vezethető vissza. Neki öt feleségtől 
tizenhét gyermeke volt. 
A Mátyás király utca a Hősök utca és a Várhegy utca közötti szakaszát svábul Paoen Ķózn-nak nevezték, ennek jelentése „Gazdák 
utcája”. A német települések főutcájának gyakori neve volt ez. Az utca beépítése a két utca között 1782-ig megtörtént. A Mátyás 
király utca a nevét 1931-ben kapta.
/…/ zárójelben a magyarosított, (…) zárójelben a ragadványnevek szerepelnek.
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ADVENT

Adventi 
gondolatok

Az advent „eljövetelt” jelent. Megérke-
zést, beteljesülést, a fizikai szinten való 
megtestesülését valami régen várt, 
nagy jónak. Ezt mindig várakozás előzi 
meg. Hosszú hetek, amik tűnhetnek el-
rohanó perceknek vagy lassan cammo-
gó óráknak. Nézőpont kérdése. Igazá-
ból csakis attól függ, hogy tudunk-e jól 
várakozni. Mert várakozni lehet türel-
metlen tehetetlenséggel, morgolódva, 
és az egész hiábavalóságától rettegve. 
De várakozni lehet reményteli lélekkel, 
bizakodva, erős szívvel és hittel. Égő vá-
gyakozással, rendíthetetlen kitartással. 
Talán Pilinszky János fogalmazta meg 
legszebben, milyen is a jó várakozás 
minősége:

„A karácsony a szeretet, és ádvent a 
várakozás megszentelése. Az a gyerek, 
aki az első hóesésre vár – jól várakozik, 
s már várakozása is felér egy hosszú-
hosszú hóeséssel. Az, aki hazakészül, 
már készülődésében otthon van. Az, aki 
szeretni tudja azt, ami az övé – szabad, 
és mentes a birtoklás minden görcsétől, 
kielégíthetetlen éhétől-szomjától. Aki pe-
dig jól várakozik, az időből épp azt váltja 
meg, ami a leggépiesebb és legelviselhe-
tetlenebb: a hetek, órák percek kattogó, 
szenvtelen vonulását. Aki valóban tud 
várni, abban megszületik az a mélységes 
türelem, amely szépségében és jelentésé-
ben semmivel se kevesebb annál, amire 
vár.”

E gondolatok jegyében kívánunk 
békés, örömteli ünnepeket: 

a Solymári Hírmondó szerkesztősége

Várakozás
„Ideje, hogy emlékezzünk: Karácsony nem Santa Claus, nem színes papírba cso-
magolt ajándék, cicomás bolti kirakat, arany, ezüst és gyémánt csillogását utánzó 
olcsó festék és üveg. 

Karácsony még csak nem is a karácsonyfa, a maga plasztik-fenyőivel, szipor-
kázó villanygyertyáival, aranyzsinóron függő angyalaival. Mindez a valóságban 
nem egyéb, mint egy emlékezés, amit aprópénzre váltott föl idő során az emberiség 
kalmárszellemének mindenben hasznot kereső praktikuma. Karácsony az Úr Jézus 
születésének napja. Egy új világnézet, egy új filozófia elindulásának napja, mely a 
múlt tanaival szemben meghirdette a szeretetet, mint gyógyító, jóvá tevő, sikerre 
vezető és boldogságot biztosító isteni erőt.

Szinte kétezer esztendő eltelt azóta, de az emberiség állásfoglalása a szeretet 
tanával szemben vajmi keveset változott. Templomok épültek ugyan a szeretet val-
lásának tiszteletére, s a civilizált világ urai illedelemből el-eljárnak ezekbe a temp-
lomokba. De tetteik fölött továbbra is a gyűlölet uralkodik, akárcsak a kőkorszak 
idején. 

Gyűlölet melléktermékei: félelem, irigység, bizalmatlanság, elfogultság, kár-
öröm, önzés, gonoszság kötözik gúzsba az emberiség lelkét, bénítják tehetetlenné 
a jó szándékok csíráját, s kényszerítik rabszolgaságba az emberek millióit. Addig 
nem lesz békesség ezen a földön, amíg a szeretet uralma el nem érkezik. Addig nem 
lesz igazság, boldogság, megelégedés ezen a földön, amíg az emberi cselekvés leg-
főbb mozgatóereje nem a szeretet. Mert a szeretet az egyetlen pozitív energiaforrás 
ezen a világon, mely jóvá tudja változtatni a rosszat, igazsággá az igazságtalansá-
got, békességgé a háborúságot és szabadsággá a rabságot. S a Karácsony célja az, 
hogy erre emlékeztessen. 

Mi, egyébként, a magunk kis erejéből nem sokat tehetünk a világ megváltoz-
tatására, ez igaz. De meggyújthatunk egy kicsi gyertyalángocskát, a magunk em-
berségének lángját a gyűlöletnek, elfogultságnak, irigységnek, közömbösségnek 
ebben a szénfekete éjszakájában. Kicsike tért világít meg csupán egyetlen pislogó 
lángocska ebben a szörnyűségesen nagy sötétségben. De itt egy fénypont, és amott 
egy fénypont, s oda túl egy harmadik, meg egy negyedik; mégiscsak jelt ad arról, 
hogy emberek vagyunk, hogy a sötétség mélyén emberek is élnek, s hogy nincs 
veszve még minden. Hogy rajtunk embereken múlik csupán: meggyújtjuk-e va-
lamennyien a lelkünkben várakozó szeretet lángját, vagy nem. Hogy a sötétség, 
amely körülvesz, az embertelen hideg, mely lefagyasztja gyermekeink arcáról a 
mosolyt, nem emberfeletti titokzatos hatalom reánk erőszakolt büntetése, hanem 
mindössze az emberi lélek fényének hiánya. A Te hiányosságod, az én hiányossá-
gom, valamennyiünk hiányossága.” 

(Wass Albert)

Ezekkel a gondolatokkal, az elfeledett karácsony szellemében kívánok 
mindenkinek áldott ünnepet, és azt, hogy mindannyian szeretteink köré-
ben gyújthassuk meg azt a kicsike olajmécsest a magunk különösen sötét 
és különösen hideg éjszakájában. 

Lőrincz Beáta
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EGYHÁZ

Advent
Milyen könnyen szétfolyik életünk a tervek és a megvalósítás fá-
radságában! Nap mint nap tapasztalom az akadályokat, az akadá-
lyoztatókat… 

Sok törekvésünk – lehet jó, lehet hibás – útközben elakad, és 
nem érkezik meg a beteljesülés tengerébe. Hiába pazaroljuk az ifjú-
ságunkat, hiába takarékoskodunk az örökségünkkel, az élet észre-
vétlenül kicsúszik a kezünkből.

Mivel ez a jelenség hozzátartozik az élethez, nem mondhatjuk 
tragikusnak. A tragédia ott és akkor kezdődik, ha nem tudjuk, nem 
akarjuk megtudni, miért és mire pazaroljuk az életünket. Ennél ta-
lán súlyosabb teher, ha azt éljük meg, hogy nem mertünk cseleked-
ni. Döbbenetes felismerés: elmenni a világból, úgy, hogy meg sem 
tudtuk, miért érkeztünk. 

Ettől a kudarctól akar megmenteni minket egyházunk, ami-
kor advent kezdetén a várakozásra, az Úr érkezésére figyelmeztet. 
Igyekszik felrázni alvó híveit a nemtörődömség álmából. Az ad-
ventnek olyannak kell lennie, mint egy erős feketének. Nemcsak 
a szívünket kell megdobogtatnia, hanem föl kell ráznia lelkiisme-
retünket is.

Sokan azzal a kifogással próbálnak kitérni életjobbító kötelessé-
gük elől, hogy az emberi szabadság korlátaira hivatkoznak. 

Az advent a bátorság, az újrakezdés ideje. Merjünk bízni 
önmagukban és Isten kegyelmében! Egyházunk mindenkit meghív 
arra a csodálatos felismerésre, hogy Isten számít ránk. 

Lehetünk esendők és gyarlók, de ha van jóakaratunk, akkor azt 
kezdjük el megvalósítani, mert mindenki Isten munkatársa!

Az elkövetkező időszak lehetőség az elkezdésre, az újrakezdés-
re, hogy szebbé és jobbá tegyük a magunk, de leginkább környeze-
tünk életét. Merjük önös érdekeinket háttérbe szorítani, és Krisztu-
sért, másokért, mások által élni! 

Kiss Csaba plébános

Vízkereszt
Lapunk megjelenésekor még ka-
rácsony előtt leszünk, de a januári 
lapszám vízkereszt után jelenik meg, 
ezért aktuális, hogy erről az ünnepről 
ebben a lapszámban írjunk. 

A vízkereszt (Epiphania Domini, azaz 
az Úr megjelenése vagy Urunk megje-
lenése), vagy „háromkirályok” az egyik 
legősibb keresztény ünnep, amely Jézus 
Krisztus megjelenésének, kinyilvánulásá-
nak a következő momentumait kapcsolja 
egybe: a napkeleti bölcsek imádása, Jézus 
megkeresztelkedése a Jordánban, és Jé-
zus első csodája (a víz borrá változtatása) 
a kánai menyegzőn. Ezek közül később 
keleten Jézus keresztsége lett hangsúlyos 

(erre emlékeztet a vízszentelés), nyugaton 
pedig a napkeleti bölcsek látogatása ke-
rült előtérbe.

A római katolikus egyházban fősza-
bályként január 6-án ünneplik a víz-
keresztet. Az ónaptárat használó keleti 
keresztény egyházak a Gergely-naptár 
szerinti január 19-én tartják, mivel a Juli-
anus-naptár jelenleg 13 nap késésben van 
a Gergely-naptárhoz képest. 

A katolikus egyházban a karácsonyi 
ünnepkör advent első vasárnapjától a 
vízkeresztet követő vasárnapig tart. Víz-
kereszt a farsang kezdete. Az ünnephez 
számos népszokás kötődik; ezek közül ma 
már csak az él, hogy ekkor szokás leszed-
ni a karácsonyfát.

A napkeleti bölcsekről Máté evangé-
liuma ír, de nevüket, származásukat, sőt 
számukat sem említi. A hármas számra 
Órigenész ókeresztény egyházatya kö-
vetkeztetett az ajándékok számából, de 

a szám szimbolikus jelentőséggel is bír: 
utalhat a Szentháromságra, vagy Krisz-
tus méltóságaira (az arany királyságára, 
a tömjén istenségére, a mirha emberi mi-
voltára) is. A Szentírás bölcseknek neve-
zi őket; csak a középkor óta feltételezik, 
hogy királyok voltak, részben gazdag-
ságuk, részben a 71. zsoltár jövendölése 
alapján.

Egyes vélemények Noé fiainak (Sém, 
Kám és Jáfet) leszármazottait, vagy az ak-
kor ismert földrészek (Európa, Ázsia, Af-
rika) képviselőit látják bennük. Ez utóbbi 
lehet az oka annak is, hogy a harmadik ki-
rályt a középkortól kezdve szerecsennek 
ábrázolták. Neveket – Gáspár, Menyhért 
és Boldizsár (Caspar, Melchior, Baltha-
sar) – a 9. század óta kapcsol hozzájuk a 
hagyomány. 

Emléknapjukat (az e neveket viselők 
névnapját) is e napon ünnepeljük.

Forrás: Wikipédia
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KULTÚRA

valami érzést 
gyönyörűt, szépet 

valami hangot 
valami képet 

napfény ecsetje 
napsugár húrja 

valami újat 
valamit újra 
valami ősit 
valami égit 
valami hősit 
valami régit 
valami földit 

valami gyarlót 
fagyöngyöt vágó 
holdsugár-sarlót 

szent dal csengését 
majd a szent csendet 

káoszban fogant 
újjászült rendet 
játékot, harcot 
s a végén békét 
tó mélyén alvó 
tündérek képét 
lelkek sebére 
hófehér tépést 
tenni az Isten 
felé pár lépést 
átlépni közben 

árkot, göröngyöt 
és az Embernek 

szórni a gyöngyöt

(Kárpáti Tibor)

Gyöngyöt az Embernek
A magyar nyelv napján, 2015. november 13-án, pénteken az 
Anyanyelvápolók Szövetsége ünnepi gálaműsort tartott a Pesti 
Vigadó dísztermében a solymári Cédrus Táncegyüttes, a Miszt-
rál Együttes, Nyitrai Tamás és barátai, valamint Császár Angéla 
színművésznő közreműködésével. A szövetség elnökei megem-
lékeztek Lőrincze Lajos nyelvújítónkról, aki idén lett volna 100 
éves, és a közelmúltban elhunyt Nemeskürty Istvánról is. Pé-
chy Blanka-díjjal és Maróti István-emlékéremmel tüntették ki 
az évek óta, még nyugdíjazásuk után is nyelvünk megőrzésén 
aktívan dolgozó tanárokat, népművelőket. Az előadóművészek 
anyanyelvünk lenyűgöző gazdagságát, archaikus szépségét és 
játékosságát a zene-vers-tánc szentháromságában összeolvaszt-
va egyetlen képként tárták elénk, költőóriásaink szavaival adva 
át magyarságtudatunk megőrzésének és ápolásának egyre aktu-
álisabbá váló üzenetét. Ahogy Dsida Jenő egyszerű szépséggel 
megfogalmazta: 

„Amikor már álmot látunk, mikor minden elveszett,
egy remény van, egy igazság; összetartás, szeretet!”

Csodálatos nyelvünk az egyéni identitás és nemzeti öntudatunk 
megtartó pillére. Elődeink néphagyományain, a Cédrustól már 
megszokott hitelességgel és magas színvonalon bemutatott 
székely és zoborvidéki dalokon, gyimesi csángó és moldvai 
táncokon keresztül megérthettük, hogy igazán a nyelvében él a 
magyar. A Misztrál énekesével, Heinczinger Miklóssal közösen 
előadott Csodaszarvas-legenda a téli napfordulót köszöntő regö-
lés szokását idézte fel az egyik legszebb fennmaradt nyelvem-
lékünk megszólaltatásával. Záróakkordként a közönség felállva 
énekelte el velük a magyar nép ősi Mária-himnuszát. 

A kétórás, magas szintű igényességgel összeállított gálamű-
sor, melyet a solymári Lőrincz Beáta és Varga Zoltán rendezett, 
igazi ajándék volt a nézőközönségnek. Ezúton köszönjük az él-
ményt az est szervezőinek és előadóinak, akik maradéktalanul 
teljesítették az est címadó idézetének választott Kárpáti-versben 
megfogalmazott szándékukat.

Uri Krisztina
Fotók: Kárpáti Zsuzsanna
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Generációs kiállítás
„Mindig tiszta forrásból” – ez a mottója Lőrincz Péter iparművész 
és lánya, Lőrincz Kata közös kiállításának, ami a helytörténeti 
gyűjteményben tekinthető meg január 16-ig.

A generációs kiállítás ötlete közös volt, mert Katának Budapesten volt 
csoportos kiállítása, édesapjától pedig utoljára három éve láthattunk be-
mutatkozást. Két egyéni művészi látásmód harmóniájában gyönyörköd-
hetünk.

A kiállításon Péter fotóiból láthatunk egy tematikus válogatást, mely 
fotókon a fény játéka teremti meg a varázslatos élményt, mély gondolati-
sággal ötvözve. A mediterrán világba való utazás után – ahol nyugalom, 
feng shui kövek, feltöltődés hatja át az egyszerű nézelődőt – a szakrali-
tás témaköre visz tovább, ahol Erdély tisztasága, szeretete, a templom, 
a vallás – a hit –, az út a kapukon keresztül élménye érint meg. Majd 
portréábrázolás, a való életből lopott pillanatok következnek: mindegyik 
kép egy-egy életet képes előttünk megjeleníteni Péter odafigyelő, meglátó 
érzékenységével.

Goethe gondolata a legmegfelelőbb összefoglalója Péter analitikus 
műveinek: „Mihelyt a művész a természet bármely jelenségét megragad-
ja, az nem tartozik többé a természethez, ellenkezőleg: ebben a pillanatban 
teremti a művész, miközben kiragadja belőle mindazt, ami jelentős, jelleg-
zetes, érdekes, vagy helyesen szólva csak most helyezi bele a magasabb 
értéket.”

Kata lánya tökéletesen harmonizál vele, kiegészíti és fokozza az él-
ményt, amit édesapja művei sugallnak. Tehetséges, végzős hallgató a BKF 
(Budapesti Kommunikációs Főiskola) képi ábrázolás szakán, és itt egy iz-
galmas, különleges hangulatot árasztó, kísérletező technikával mutatkozik 
be. Plexire ragasztott grafikái megmutatják, milyen optikai térhatásokat, 
új, mozgalmas jelentéseket lehet elérni egyszerű tanulmányrajzokkal. A 
művészi megjelenítés mögött érezni a szilárd alapot, a tehetséget.

Lőrincz Péter saját, kellemes hangulatú stúdiójában fogad. Elmondása 
szerint amióta végzett az akkor még Iparművészeti Főiskolán, mindig ön-
állóan dolgozott. Abban a szerencsés helyzetben van, hogy a munkája egy-
ben a hobbija is, azaz nem tekinti munkának tevékenységét, és lehetősége 
van helyben saját projektjei kivitelezésére is. Egy személyben cégvezető, 
művészeti vezető, segédmunkás és takarító. Amikor jönnek a megbízások 
a cégektől, ami lehet reklám, grafika, formatervezés, fotózás is, a megren-
delő itt, ebben a stúdióban megkapja a szaktudást és a nyomdai hátteret is.

„Vannak kihívások is, nagyobb megrendelések a havi rendszeresség-
gel megrendelt szórólapok, reklámanyagok, csomagolópapírok kivitele-
zése, megtervezése mellett, ilyen most egy vegyipari cég felkérése: egy 
60 négyzetméteres homlokzatra kell megtervezni és kivitelezni a reklám-
felületet. Egy wellnesshotel pedig karácsony előtt szeretné megrendelni a 
világítás tervezését. Sokoldalú, izgalmas tevékenység ez. Foglalkoztat a 
grafika, a fotózás jelene, új útjai és a bennük rejlő lehetőségek, amit szíve-
sen ötvözök digitális technikával. Egyszemélyes szűrőn keresztül jelennek 
meg a munkáimban egy induktív, részletező hangnem keretein belül, de 
ez már a következő kiállításom anyaga lesz. A legfontosabb, amit az évek 
alatt megtanultam – mondja a művész –, hogy szenvedély nélkül nem ér-
demes nekikezdeni semminek, sokszor az elhivatottság segít átlendülni a 
dolgokon. Az adventet nagyon várja népes családom, bár sajnos többen 
elmentek az élők sorából, és két lányom is külföldön él, ám volt olyan 
karácsony, hogy huszonöten ültük körbe az asztalt. Az ünnep varázsa, a 
várakozás hangulata már elkezdődött.”

Farkas Éva



Sakk-klub Solymáron
Turzó Attila nemzetközi sakkmesternek köszönhetően Solymáron újjáéledt a szervezett 
sakkozás. Nemzetközi kutatások szerint a sakk a világon legtöbbet játszott társasjáték, 
mintegy 500 millió ember sakkozik  kisebb-nagyobb rendszerességgel. 

Solymár bekapcsolódhat 
az országos bajnokságba

A solymári Apáczai Csere János Műve-
lődési Ház adott otthont a frissen alakult 
helyi sakk-klub első versenyének novem-
ber utolsó szombatján. A klub tíz taggal 
alakult, de az érdeklődők ennél is többen 
vannak, így felcsillant a remény, hogy akár 
egyesületté is alakulhatnak. Ez azzal az 
előnnyel járna, hogy bekapcsolódhatnának 
az országos bajnokságba, így pedig a nem-
zetközi sakkszövetségnél pontokat szerez-
hetnének a versenyzők, amelyekből, ha 
kellő számú összegyűlik, akkor minősítést 
szerezhetnek, és akár mesterekké is válhat-
nak, vagy még annál is többet érhetnek el. 

Turzó Attila 7 éves korában kezdett 
sakkozni és 18 éves korában lett nem-
zetközi sakkmester. Három évvel ezelőtt 
költözött Solymárra, feleségével szinte 
azonos időben, de megismerkedésük még-
sem Solymáron történt. Mindketten spiri-
tuális érdeklődésűek, és egyszer egy ilyen 
témájú előadáson ismerkedtek meg Buda-
pesten, majd együtt jöttek haza Solymárra. 
Így kezdődött a kapcsolatuk, ami házas-
ságkötéssel folytatódott. 

A világbajnok ellen is játszott

A sakk-klubba főként hobbisakkozók je-
lentkeztek, de akad közöttük olyan is, aki 
játszott még Vaszilij Szmiszlov világbaj-
nok ellen is szimultánt. Attila a 14 évnél 
idősebb kezdőkkel is szívesen foglalkozik 
– mint mondja, türelme és kedve is van 
ehhez, no meg gyakorlata, hiszen másfél 

évtizede főállásban oktatja a sakkozás tu-
dományát, interneten keresztül még kül-
földieknek is. 

Az internetről jobbnál jobb sakkprog-
ramokat lehet letölteni, sőt még játszani is 
lehet, akár a világ túloldalán élő játékosok-
kal, a klubnak mégis pótolhatatlan közös-
ségteremtő ereje van. A sakk jó ürügy arra, 
hogy találkozzunk egymással, beszélges-
sünk, jól érezzük magunkat, barátságokat 
kössünk. 

A sakk-klub a művelődési házban, 
csütörtökönként délután 6-tól 9 óráig tart-
ja összejöveteleit. Attila szándéka, hogy 
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regisztrál a nemzetközi sakkszövetségnél 
(FIDE), és akkor a csütörtöki alkalmakkor 
tartott villámsakkpartik eredménye alapján 
a játékosok világranglista-pontszámokat 
szerezhetnek. 

A lehetőségek játéka 

A sakkjátékban sokkal több van, mint amit 
általánosságban gondolunk róla. Azon túl, 
hogy fejleszti a kombinációs és elemző-
készséget, segít a koncentrációban és fris-
sen tartani az elmét, emellett előrelátásra, 
felelősségvállalásra, önuralomra tanít. A 
kudarcok és a sikerek feldolgozásában is 
segít a játék. Attila szerint a sakkban ke-
vesebb a logika, mint sokan gondolják, 
viszont erősnek kell lennie az ítélőképes-
ségnek. A játékos ugyan számol előre az-
zal, hogy milyen lépések következhetnek, 
de mégis adódnak váratlan helyzetek, 
amelyekben meg kell találnia a legoptimá-
lisabb megoldást, ami nem feltétlen egy 
bábu leütését jelenti, hanem egy jobb po-
zíció elfoglalása is lehet a táblán. 

Világokat köt össze

A sakk sajátosan mutatja meg, hogy akár a 
legkisebből is válhat legerősebb, hiszen ha 
a paraszt „begyalogol”, királynővé válhat. 
A sakk akár egy gyerek és egy egyetemi 
professzor közös nyelve is lehet, és sak-
kozhat egymással egy japán és egy magyar 
is anélkül, hogy egymás nyelvén egyetlen 
szót tudnának, tehát a sakk világokat, ge-
nerációkat képes összekötni.

K. L. 
Fotó: Kárpáti Zsuzsanna

SPORT
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Ősz a Napsugár 
Óvodában
Szeptember első napján újra megtelt 
óvodánk a nyári szabadságról visz-
szatérő és az újonnan érkező gyere-
kekkel. Sokan már alig várták, hogy 
jöhessenek oviba, mert itt mindig tör-
ténik valami.

Szüreteltek az óvodások

Mindjárt szeptember elején a falu búcsúja 
alkalmából ellátogattunk a katolikus temp-
lomba. Csaba atya mesélt a kegyképről, 
a búcsú lényegéről, majd Milbich Marika 
néni és lánya orgonáltak, énekeltek ne-
künk. A látogatás emlékére egy szép oltár-
képet ábrázoló képecskét kapott mindenki 
ajándékba.

Később lehetőségünk nyílt a nagycso-
portosokkal a helytörténeti gyűjtemény 
fotókiállítását megtekinteni, ahol gyönyö-
rűséges fényképeket láttunk.

Hamarosan újabb programra készülőd-
tünk. A szüreti felvonulást megelőzően az 
óvodánkban a csoportok mustot készítet-
tek, borospincét látogattak, valamint al-
mát, diót szüreteltek, kinek-kinek milyen 
lehetősége volt.

A téma lezárásaként, hagyományaink-
nak megfelelően a szüreti felvonuláson is 
részt vettünk a szülőkkel együtt.

Házi kedvencek 
az oviban 
Éppen csak a szüreti hét végére értünk, 
máris kezdődött az „Állatok Hete”. Izgal-
mas napok következtek. Igazi állatokat 
kerestünk fel óvodásainkkal különböző 
családoknál, de egy megadott napon ők 
is elhozhatták házi kedvencüket az oviba. 
Boldogan hozták saját hörcsögüket, papa-
gájukat, cicájukat, egyéb apró állataikat, 
ezzel is nagy élményt szerezve társaiknak, 
és persze maguknak.

Az állatkerti kirándulást nagyon vár-
tuk, de az esős idő miatt a Magyar Ter-
mészettudományi Múzeumba vitt minket 
a busz, amit a Gyermeklánc Alapítvány 
támogatott. A vártnál sokkal izgalmasabb 
programot nyújtott mindannyiunknak, 
nagyszerű volt!

Színház kicsiknek

A nagycsoportosok október 16-án megte-
kintették a pesthidegkúti Kultúrkúriában 
színházi bérletük első előadását, melyet 
ebben az évben még kettő követ.

Október 26-án tartottuk a már szintén 
hagyományőrző „TÖK JÓ NAP”-ot. A 
szülők gyermekeikkel együtt faragták a 
töklámpásokat, vagy készen hozták azokat 
otthonról. Jó volt látni, milyen lelkesedés-
sel készültek a különböző lámpások.

A sárga csoportos gyerekek egy mese 
előadásával varázsoltak el minket. A tök-
lámpások sokasága szépen világított, mi-
kor befejezésképpen közösen énekeltünk. 

Ezután meleg tea és finom sült tök várta az 
egybegyűlteket.

Az óvodai hétköznapokon tovább fog-
lalkoztunk az ősz szépségeivel, kincseivel, 
jellemző jegyeivel, versek, dalok és mesék 
segítségével, a csoportok életkorának meg-
felelően.

Márton-napi bábelőadás

Természetesen a Márton-napra is nagy lel-
kesedéssel készültünk. A lampionok készí-
tése, Szent Márton történetének felidézése 
mindig izgalmas téma. Idén ezt a napot kü-
lönlegesebbé tette kolléganőnk e naphoz 
kötődő bábelőadása.

Délután libazsíros kenyér és meleg tea 
fogadta az óvodásokat és szüleiket, a jó 
hangulatról pedig az UTP zenekar gondos-
kodott, amit ezúton is köszönünk nekik.

Óvodánk Napsugár Kórusa szép őszi 
dalokat énekelt, majd a meglepetésnek 
szánt fényjáték következett. Szent Márton 
legendájához kapcsolódó tárgyak megta-
lálása volt az izgalmas játék célja, amit a 
gyerekek ügyesen megoldottak.

A lampionos felvonulás ezután a ját-
szótéren át vezetett, ahol egy titokzatos lo-
vas felbukkanása volt az újabb meglepetés. 
Szent Márton alakjának megidézéséhez a 
segítséget Fényes Rékának köszönjük.

Reméljük, hogy az őszi programokkal 
és azok átélésével mindenki maradandó 
élményekkel gazdagodott. Olyan sokszínű 
volt az óvodai életünk, mint ilyenkor az 
őszi falevelek.

A Napsugár Óvoda apraja-nagyja

OKTATÁS



Márton-nap 
az iskolában
A községi iskola diákjai izgatottan gyülekeztek a tornateremben 
november 11-én reggel, Márton napján. 

A Márton-napi ünnepi műsoron először a 6. a osztály lépett fel 
sváb tánccal. Utána egy gyönyörű Márton-jelenetet láttunk az 5. 
a osztály tanulóinak előadásában, majd az elsősök táncoltak egy 
nagyon aranyos táncot a fényről, tanító nénijeikkel együtt.

A műsor végén a felsősök rohantak az osztálytermekbe, hogy 
megegyék a szülők által biztosított sok-sok finomságot. Volt 
minden, mi szem-szájnak ingere: házi sütemények, szendvicsek, 
péksütemények, ropogtatnivalók, tea, kakaó, szörpök és finom 
gyümölcsök. Amíg a felsősök falatoztak, az alsósok a templomba 
mentek, ahol Csaba atya Mártonról beszélt. Utána az alsósok egy 
kis filmet néztek Solymárról és a felsősök mentek a templomba. 
Ezután a felsősök a művelődési házba siettek, ahol filmvetítés 
volt. A kisfilm végén mindenki visszament az osztálytermébe. Ezt 
követően az összes osztály készített egy makettet a Templom tér-
ről, amit kiraktak a térre egy napra. Nagyon szép és különleges 
alkotások születtek, amelyeket az arra járók is megcsodálhattak.

Délután az alsósok vidáman gyülekeztek a Mini Sramli ze-
néjére a kisiskola udvarán, ahol meleg tea és finomságok várták 
a résztvevőket. Öt órakor indult a lampionos felvonulás, vidám 
zeneszó kíséretében. Solymári rendőrök és polgárőrök vigyáz-
tak a rendre. Még egy jelmezes lovas is feltűnt a Templom téren 
a gyerekek örömére. Az iskolások maguk készítette különleges 
lampionokkal sétálták körbe a templomot.

Nagyon jó hangulatú Márton-napon emlékeztünk a múlt ese-
ményeire.

Mikulai Liza (6. a)
Fotó: Kárpáti Zsuzsanna

Visszatekintés 
Szent Márton ünnepére
Lámpás felvonulások és bazár

Novembertől a nappalok már észrevehetően rövidülni kezdtek. A 
külvilágban egyre jobban eluralkodó sötétségben apró lámpások 
fényeként csillan meg mindaz, ami az ember belső fényévé vált és 
még azzá akar válni. Az adventi befelé fordulás előtt ez az időszak 
mintha még egy utolsó kitekintésre adna esélyt, az embertársaink 
felé való őszinte odafordulásra, az adás-elfogadás szívet melenge-
tő misztériumának átélésére. Gyermeki szinten ezt egyrészt a lám-
pások készítésével segítjük megélni, amelyeket jellemzően na-
pok, holdak és csillagok díszítenek, és az ünnephez kapcsolódóan 
felcsendülő énekekkel. Így megjelennek az égi erők, amelyek az 
emberi lélek segítségével hatni akarnak a földön is. Belső erőnk, 
„szellemi fényünk” közvetítő erejét szimbolizálják a sötét erdőben 
kis lámpásokkal tett közös séták is. A mai ember elvesztette azt az 
ősérzést, hogy egy a világgal. A régi ember egységben élt a ter-
mészettel, nyáron teljes odaadásban, ősszel visszahúzódásban. Mi 
már csak tudatosan, belső fényünk növelésével találhatunk vissza 
ehhez az elveszett egységhez. Szellemi munkánk gyümölcsei tet-
teinkben testesülnek meg. A gyerekek még tudattalan összhangban 
élnek az égi erőkkel. Ahogy nőnek, elveszítik ezt a képességüket, 
hogy majd önálló emberként, tudatosan találjanak vissza hozzá. A 
gyerekeknek akkor tudunk segíteni, ha úgy élünk – mi, felnőttek 
–, hogy méltók legyünk arra, hogy utánozzanak bennünket. A kis-
gyerek kiszolgáltatott utánzó, így komoly felelősség „eléjük élni”. 
Ebben az időben például úgy, hogy megkeressük, mi az, amit mi 
magunk is tettekre válthatunk a mártoni példából. 

A Fészek Waldorf Iskola közössége hagyományos Márton-na-
pi bazárjával ad mindig „fél kabátot” az iskolának (azaz a gyere-
kek és árusok bevételük felét az iskola támogatására ajánlják fel). 
A november 14-én rendezett Márton-napi bazáron a Fészek Wal-
dorf Iskola megnyitotta alsó tagozatos és gimnáziumi épületének 
kapuit a solymáriak előtt, hogy az érdekes előadások, színes prog-
ramok, és a kézműves vásár bőséges kínálata mellett betekintést 
nyerhessenek a gyerekek alkotásaiból rendezett gazdag kiállításon 
az 1–12. osztályt felölelő pedagógiai munkába.

U. K. 
Fotó: Kárpáti Zsuzsanna
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Vékony jég
Közhely, de üzleti vállalkozásba fogni kockázatos. A rend-
szerváltás utáni „hőskorban” sokan kezdtek vállalkozni, 
közülük többen már régen tönkrementek, de az igazán ki-
tartóak a nehézségek ellenére is a piacon maradtak. Ilyen a 
solymári Marcsi Butik is. 

Brannauer Istvánné a Turista utcában működteti üzletét, amely egy-
kor nagy forgalmat bonyolított le, hiszen a kilencvenes évek elején 
ezen kívül csak egy helyen lehetett a faluban ruhaneműt vásárolni. 

A kis bolt a garázsból átalakított helyiségben működik, a ruhák 
takaros rendben várják a vásárlókat, akik bizony kevesebben van-
nak, mint pár évvel ezelőtt. Valamikor még Vörösvárról, Szentiván-
ról, Hidegkútról is átjártak ide vásárolni. A helyi közalkalmazottak 
többnyire itt költötték el a ruhapénzüket. 

A vállalkozás kényszerből indult. Brannauer István kőműves-
ként kiment Németországba dolgozni, de olyan súlyosan megbe-
tegedett, hogy haza kellett jönnie, komoly műtéten ment keresztül. 
Kész csoda, hogy életben maradt, de mesterségével fel kellett hagy-
nia. Felesége ruhakereskedésbe fogott, kezdetben a házuk nappali 
szobájában fogadták a vevőket, az árut bizományba kapták. Eleinte 
az ország egyik legnagyobb ruhakészítőjétől kapták az árut Duna-
földvárról, majd később számos beszállító látta el az üzletet áruval, 
még egy szegedi cipőkészítő vállalkozással is kapcsolatban álltak, 
de a PEMŰ Puma cipőit is árulták. A környékbeli települések ének-
kórusait a Marcsi Butik öltöztette fel, a férfiak szmokingjai és a 
hölgyek ruhái egyaránt innen valók. Esküvőre és temetésre való ru-
hákból is sokat vittek a vevők egykor. 

Az első nehézségek körülbelül négy évvel ezelőtt keletkeztek a 
vállalkozás történetében, amikor a nyolcvan alkalmazottat foglal-
koztató dunaföldvári ruhakészítő üzem bezárt, mert felszámolták 
a textilgyárat, ahonnan az alapanyagot beszerezték. A magánéleti 
nehézségek sem tettek jót: megrendült a családi háttér, anyagi ne-
hézségek merültek fel. Meghalt Brannauer István, Marcsi két fia 
közül az egyik elvált a feleségétől, svájci frank alapú hitelt vett fel 
a család, a fiúk munkanélküliek lettek, szóval jöttek a nehézségek 
sorban. Mindez az üzletmenetre is kihatással bírt, nem volt egysze-
rű talpon maradni. 

A Marcsi Butik csak jó minőségű holmikat árul – Brannauer Ist-
vánné büszkén mondja, hogy vasárnap a templomban nem egyszer 
lát olyan kabátot, amit huszonöt évvel ezelőtt tőle vásároltak, és 
még mindig kifogástalan állapotú. Talán éppen a jó minőség miatt a 
butik állandó vevőkörrel dicsekedhet, ami ugyan az utóbbi években 
kissé leapadt, mert a nyugdíjasok nagyobb része már csak a műve-
lődési házban megforduló vásározóktól vesz ruhát, cipőt. 

Az egykori sikerekre emlékezve Brannauer Istvánné büszkén 
meséli, hogy 1992-ben meghívást kapott a düsseldorfi nemzetközi 
kiállításra, ahol több magyar kiállítóval együtt hozták létre a kiállí-
tás egyik legszebb standját. 

A mostani forgalom kisebb, mint a régi szép időkben volt, de 
Brannauer Istvánné büszke arra, hogy a névnapján szüntelen csö-
rög a telefon, törzsvevői nem mulasztják el az alkalmat, hogy fel-
köszöntsék. Ez számára az igazi visszaigazolás, hogy valamit jól 
csinált. 

K. L. 

VÁLLALKOZÁS



A fűtés „veszélyes üzem” 
A média a fűtési szezonban gyakran ad hírt szénmonoxid-mérgezé-
sekről, olykor ezzel kapcsolatos halálesetekről. Ugyancsak ebben az 
időszakban keletkezik a legtöbb lakástűz. A szénmonoxid-mérge-
zések oka leggyakrabban a helytelenül működő fűtőberendezés, a 
lakástüzek egy része pedig a nem kellő gondossággal használt kály-
hák miatt következik be.

Az elmúlt évek statisztikái egyértelműen 
azt mutatják, hogy a legtöbb tűzkár decem-
berben történik. A GfK Hungária Kft. által 
végzett kutatás szerint a társasházakban 
vezetékes gázzal, míg a családi házakban 
gázzal és tűzifával fűtenek jellemzően. A 
családi házak 75 százaléka vezetékes gázt, 
61 százalékuk pedig tűzifát használ egye-
düli, illetve kiegészítő fűtőeszközként.

A fűtéssel kapcsolatos károk némi elő-
relátással és gondossággal elkerülhetőek, 
csupán néhány szabályt kell ehhez betar-
tani: 
 – A fűtési szezon kezdetén ellenőriztessük 
szakemberrel a kéményjáratok tisztasá-
gát, átjárhatóságát, és a fűtési berende-
zés állapotát.

 – Amennyiben a fűtési készülék az égés-
hez szükséges levegőt a lakótérből hasz-
nálja fel, győződjünk meg arról, hogy a 
levegő utánpótlása biztosított, és megfe-
lelő méretű a szellőzőnyílás. A szellőző-
nyílásokat mindig hagyjuk szabadon, ne 
tömítsük el azokat.

 – Ha jól záródó műanyag nyílászáróink 
vannak, akkor fokozottan ügyeljünk 
arra, hogy megfelelő mennyiségű égési 
levegő álljon rendelkezésre a fűtés és fő-
zés céljára.

 – Ne legyenek gyúlékony anyagok nyílt 
láng és sugárzó hő közelében, hiszen a 
kicsapó láng vagy szikra tüzet okozhat.

 – Ha a fűtőkészülékünk meghibásodott, 
javítását bízzuk szakemberre.

 – Fokozottan ügyeljünk az égéstermékek 
megfelelő elvezetésére, mert a visz-
szaáramló mérgező gázok könnyen tra-
gédiához vezethetnek. Az ilyen típusú 
balesetek megelőzhetők, ha szénmo-
noxid-érzékelőt helyezünk el otthonunk-
ban – ez a kereskedelmi forgalomban 
könnyen beszerezhető.

Ha szilárd tüzelésű rendszerünk van, akkor 
az alábbiakat tartsuk szem előtt:
 – A fűtőkészülék közvetlen környékére 
helyezzünk szilárd, nem éghető burko-
latot.

 – A fa égése során több füst és korom 
képződik, mint a gáz tüzelése esetében, 
ezért fokozottan figyeljünk a kémény 
tisztítására.

 – Ne fűtsünk nedves fával, mert a ké-
ményben megnő a korom- és kátrányle-
rakódás.

 – Ne fűtsünk műanyaggal, illetve festett 
vagy lakkozott fával, mert ezek égése 
során mérgező gázok keletkeznek, ame-
lyek belélegzése egészségkárosodást 
okozhat, illetve a fűtőkészülékünket is 
rongálhatják. Fontos, hogy kizárólag a 
tüzelőberendezéshez engedélyezett tü-
zelőanyagot használjuk.

 – Cserépkályha esetén soha ne égessünk 
dió- vagy mandulahéjat, mert a hirtelen 

felszabaduló hőenergia robbanáshoz ve-
zethet.

 – A fűtőberendezés levegőszabályozóját 
akkor szabad csak zárt állásba helyezni, 
amikor a készülékbe rakott fa teljesen 
leégett, és már a parázs sem izzik ben-
ne. Cserépkályha esetében, amennyiben 
ez a lezárás előbb történik meg, akkor 
az elégetlen gázok a levegővel kevered-
ve robbanó elegyet alkothatnak, ami az 
egész cserépkályhát szétvetheti.

 – Az égés során keletkezett friss égéster-
méket (pl. hamut) fokozott tűzveszé-
lyessége miatt ne helyezzük szemetesbe. 
Mivel a hamu kiváló hőszigetelő, ezért 
akár 24 óra elteltével is lehet benne még 
izzó parázs.

 – A készüléket csak lehűlés után lehet tisz-
títani, forró állapotban balesetveszélyes, 
és annak meghibásodásához is vezethet.

Gáztüzelésű rendszerekhez kapcsolódó ta-
nácsok:
 – A régi, falazott, bélés nélküli kéménye-
ket acélból, alumíniumból vagy speciá-
lis műanyagból készült béléscsővel kell 
kibélelni, amely ellenáll a csőben le-
csapódó, megkötött savakat tartalmazó 
kondenzvíz maró hatásának.

 – Tanácsos naponta több alkalommal is 
szellőztetni.
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Autóbeleset súlyos sérüléssel
November 14-én két személyautó ütközött. A balesetben egy személy 
súlyos, két személy pedig könnyebb sérüléseket szenvedett. A súlyos 
sérült beszorult a járműbe, őt a mentők irányításával a solymári tűzol-
tók emelték ki a járműből. A három sérültet két mentőautó kórházba 
szállította. Az eset kapcsán felmerül, hogy a régebben jogosítványt 
szerzők felfrissítik-e időközönként a KRESZ-ismereteiket – jó lenne 
erre is odafigyelni. A baleset tanulsága, hogy a becsatolt biztonsági öv 
csökkenti a sérülés mértékét. Fontos továbbá tudatában lenni annak, 
hogy elsőbbségünk akkor van, ha meg is kapjuk.

Útra dőlt fa
November 18-án egy erősebb széllökés egy nagyobb méretű fát a Fe-
nyő utca sarkán az utcára döntött, azt teljes szélességében lezárva. Az 
eset kapcsán személyi sérülés és anyagi kár nem történt.

MOZAIK

Uszoda Máriaremetén
A solymáriaknak is régi álma, hogy uszoda épüljön a településen, de 
ez feltehetően sokat várat majd még magára. Az uszodaépítés ugyanis 
sok pénzbe kerül, és ennél már csak a fenntartásához kell több pénz. 
Máriaremetén most megvalósulnak a tervek, és uszoda épül. Jó hír ez 
a solymáriaknak is, mert ez lesz a legközelebb lévő uszoda és strand. 
A II. kerületi önkormányzat november végén kapta meg az uszoda jog-
erős építési engedélyét a szakhatóságoktól.

A tervek szerint a fedett uszoda és a tanmedence mellett kültéri 
medence is épülhet, amely vízilabda-mérkőzésekre is alkalmas lesz, 
nyáron pedig strandként üzemelne. A kerület szeretne a vízilabda-után-
pótlás nevelésében részt venni, de az is cél, hogy a kerületben élő gye-
rekek vízbiztonságot szerezzenek, illetve a felnőttek eleget tudjanak 
tenni napi úszásigényüknek. Az új létesítmény sportesemények lebo-
nyolítására is alkalmas lesz. 

A munka öröme
Ilyen is van, hála Istennek, hogy valaki 87 éves korában 
is örömét leli a munkában. Nem unja, nem fárasztja, ha-
nem szereti csinálni.

Puck Magda néni szorgalma, kitartása példaértékű. 
Pedig a róla szóló cikk olvasása során kiderült, hogy 
enyhén szólva is „macerás”, mire elkészül a mű, melyre 
aztán méltán lehet büszke. 

Ilyen mondhatni már-már szerelemmel végezte 
munkáját édesapám, néhai Ritter Mátyás is. Neki nem 
adatott ilyen hosszú élet, de amíg csak tehette, dolgo-
zott, méghozzá jókedvvel. Hol dobost megszégyenítő 
tamtammal kalapálta fel az abroncsot a hordóra, hol pe-
dig úgy fütyült, mint egy csalogány. Úgy szerette a fát, 
ahogy Magda néni a ruhát. Az embereket is. Ha éjjel 
zörgettek az ablakon, hogy folyik a hordó, egy percig 
sem gondolkodott, gyorsan magára kapta a ruháit, és 
már szaladt is, hogy el ne folyjon a bor. 

Édesanyám nehéz, hosszú életet kapott az Úrtól. 
Róla csak a család tudta, hogy a fészek melegét, biz-
tonságát ő adta. Több mint húszéves özvegységét csen-
desen viselte, és kis házát nagy-nagy szeretettel osztot-
ta meg az éppen építkező családtagokkal. Mindig azt 
adta, amire éppen szükség volt. Varrni ő is tudott, és 
még most is van olyan ágyneműm, amit ő készített, de 
az unokák is örülhettek ügyes keze szeretetteljes mun-
kájának.

Vannak emberek, akik úgy élnek és úgy távoznak, 
hogy munkájuk, szeretetük, önfeláldozó életük velünk 
marad.

Mivel egy szépen elkészített és rendben tartott hor-
dó hosszú életű, édesapám halála után még évekig jöttek 
keresni őt, mert szükség lett volna dolgos két kezére.

Édesanyám szeretete pedig bennem él, nem vihette 
el azt a halál sem. Magdolnának hívták, akárcsak Puck 
nénit.

Az ilyen emberek nyomot hagynak. A tárgyak éle-
tük után is róluk beszélnek. A soha el nem múló szeretet 
pedig addig van velünk, amíg a szívünk dobog.

Köszönöm, hogy megismerhettem Puck Magda 
néni életét, illetve annak hagyományőrző részét, a mun-
ka szeretetét.

Talán nem is érdemes másképp élni, mint úgy, hogy 
örömet adunk, ki-ki azzal, amire talentumot kapott.

További jó egészséget és még sok-sok „magától 
álló” szoknyát kívánok, minden hagyományőrző örö-
mére! Zárójelben jegyzem meg, hogy nekem is van egy 
unokám, aki a zsámbéki Lochberg Regionaltanzgruppe 
tagjaként szintén ott volt Helsingborgban. Úgy látszik, 
ő örökölte édesapám sváb temperamentumát, hiszen az 
öt unoka közül ő az egyetlen, aki ezt a fajta táncot nagy-
nagy lelkesedéssel és sikerrel műveli.

Szeretettel: 
Tóth Lászlóné Rita

(Kedves olvasónk a szeptemberi lapban megjelent portré kapcsán ragadott tollat, levele azonban 
anyagtorlódás miatt csak most jelenik meg. A szerk.)
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Épül a tűzoltószertár
Földesi János, a solymári önkéntes tűzoltók parancsnoka 
tájékoztatta lapunkat a solymári új tűzoltószertár építésé-
nek részleteiről. 

Mire lapunk megjelenik, az aláírt szerződések már lehetővé teszik 
majd az elektronikus munkanapló megnyitását. Az épület zsinór- 
állása már elkészült, a tereprendezés már korábban megtörtént, 
elszállították a kitermelt földet és a régi épületmaradványokat, 
amelyek akadályoznák a munkálatokat. Az alapba már mintegy 
70 köbméternyi betont bedolgoztak a munkások. 

Az alapok kiásása során egy pincére bukkantak, amely egyko-
ron a Mátyás király úti vágóhíd jégkamrája lehetett. A munkások 
egy kútra is rábukkantak, amelyben szennyvízvezetékre leltek, 
tehát valakik nemes egyszerűséggel a kutat használták emésztő-
nek, de feltételezhetően nem a háború előtti tulajdonosok, hanem 
a későbbi idők épülethasználói. A fellelt pince pont az épület alatt 
helyezkedett el, feltöltése 15 köbméter betont emésztett fel. A kút 
feltöltését szintén el kellett végezni. Mindez hátráltatta a munká-
latokat. 

Egy másik pince is található a telken, amelyet nem érint az 
építkezés. Ez a falazott boltíves pince új lejáratot kap, funkciójá-
ról még nem döntöttek. Az új tűzoltószertár felső szintje közösségi 
célokat szolgál majd. A létesítmény lehetővé teszi, hogy a mosta-
ninál nagyobb létszámú legyen a solymári önkéntes tűzoltóság, és 
fiatalokat, diákokat is bevonjanak a tűzvédelembe, esetleg a köz-
ségi iskolával együttműködve. 

A tűzoltószertár építését jelentős mértékben támogatja a Wie- 
nerberger Zrt., amely mintegy hétmillió forint értékben biztosít 
falazóanyagokat az építkezéshez. Számos solymári vállalkozó is 
felajánlotta ingyenmunkáját, gépeit, fuvareszközeit a szertár meg-
építéséhez, többen pedig projektáron vállaltak kivitelezési mun-
kákat, amely jóval a piaci ár alatt van. A tervek szerint a segítők 
nevét egy márványtáblán örökítik meg, amelyet az épületben he-
lyeznek majd el, hogy az utókor is láthassa, kik vállaltak áldozatot 
a solymáriak biztonsága érdekében. Az építési munkák jelentős 
részét a Solymári Településüzemeltetési Kft. szakemberei végzik. 

Földesi János szerint van esély arra, hogy idén az alapozással 
eljutnak a szerelőbetonig, és tavasszal kezdődhet a falak felhú-
zása. Közben el lehet végezni a közművek bekötését, a tűzcsap 
létesítését, és még jó néhány dolgot elő lehet készíteni a tavaszi 
munkákhoz. A tűzoltóparancsnok azt is elmondta, hogy Magyar-
országon a rendszerváltás óta nem volt példa arra, hogy önkor-
mányzat saját erőből ilyen léptékű tűzoltószertárat építsen.

Optimista becslések szerint jövő szeptemberre kulcsrakész-
nek kell lennie az új létesítménynek, hogy a község fennállásának 
750. évfordulóján az épület átadása is az ünnepségsorozat része 
lehessen. Emellett szól az is, hogy a solymári önkéntes tűzoltóság 
2016-ban ünnepli fennállásának 130. évfordulóját. 

Az ünnepi évfordulón kiállítást rendeznek a múlt tűzol-
tó-relikviáiból, és tablók készülnek, amelyek valamelyik soly-
mári közintézményben lesznek láthatók. Földesi János kéri, hogy 
akinek vannak otthon régi, tűzoltóktól maradt tárgyai, fotói, vagy 
kapcsolódó története, az jelentkezzen nála. 

Kleer

A szertár makettje – a gépek már kiásták az alapot.
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A gerincferdülés kapcsolata 
a mozgásfejlődéssel
A gerincferdülés (scoliosis) a gerinc oldalirányú görbületeinek elváltozásával 
és gyakran torzióval (a csigolyaoszlop tengelye körüli elcsavarodásával) együtt 
járó kórkép. Lányoknál gyakrabban fordul elő és a növekedési időszakokban 
sokat romolhat.

Gyökerek a csecsemőkorban
I. A gerincferdüléses gyermek kórtörté-
netében gyakran szerepel a csecsemőkori 
tónuszavar (normál izomtónustól eltérő, 
fokozott vagy renyhébb izomtónus). A tó-
nuszavar gátolja a csecsemő természetes 
mozgásfejlődését, ezáltal a vázizomzat 
megerősödését, a gerincoszlop megfelelő 
támasztását.
II. A gerincferdülés másik csecsemőkorból 
eredeztethető oka a torticollis (ferde nyak 
deformitás). A nyak kényszertartása a ge-
rinc más szakaszainak a kompenzáló gör-
bületét okozhatja, ami gerincferdüléshez 
vezet. 
III. Erőltetett mozgások, ártalmas eszkö-
zök használata

Mind a tónuszavar, mind a ferde nyak-
tartás deformitás diagnosztizálása és ke-
zelése szakember feladata. Az egészséges 
mozgásfejlődéshez szükséges környezeti 
feltételek megteremtése viszont a szülő ha-
táskörébe tartozik.

Tanácsok szülők számára
Információs terhelés
Manapság túl sok az információ, a laikus 
szülőnek nehéz eligazodni ebben az út-
vesztőben. Ezért fontos, hogy a kisgyer-
meket gondozó orvosi team tagjainak 

(gyermekorvos, ortopédus, gyógytornász, 
védőnő) szakértő segítségét fogadjuk el. A 
korai terápia ugyanis a leghatékonyabb. Ne 
késlekedjünk, a kisgyermek nem kinövi, 
hanem belenő az elváltozásba.

Hordozás
Semmiképp nem a korai kötődés ellen, 
hanem a csecsemő egészséges mozgásfej-
lődése mellett szól a tanács, hogy a kis cse-
csemőket ideálisan 6 hónapos korig, akkor 
hordozzuk, ha szükséges (a tónuszavarban 
szenvedő gyerekeknél ez csak az önálló 
üléskor tanácsos). Lehetőség szerint baba-
kocsiban szállítsuk a kisdedet (a vízszintes 
testhelyzet biztosítja a szabad mozgást, de 
a gerinc számára tehermentesített helyzet). 
A csecsemő kifelé fordított hordozása nem 
tanácsos.

Erőltetett mozgások
Ne ültessük, ne állítsuk fel túl korán a kis-
babát. Csak arra van a csontozata és az 
izomzata felkészülve, amit saját magától 
végez. Az ültetés-állítás erőltetése sokszor 
a kúszás és a mászás kimaradásához vezet, 
pedig ezek a mozgások szükségesek a ge-
rinc függőleges terhelésre való felkészülé-
séhez.

Káros eszközök
Számos eszköz van kereskedelmi forga-
lomban, amelyek látszólag nagy segítsé-

get nyújtanak a család számára. Ilyen a 
pihenőszék, a rugós hinta, a „bébikomp”. 
Ezek az eszközök a még ülni nem képes 
csecsemő gerincét túlterhelik. A kisgyer-
mek élvezi ezeket az eszközöket, mert 
segítségükkel több mindent lát, és éppen 
ezért egy idő után ki is követeli az ültetést 
és az állítást.

Biztosítsunk megfelelő teret és motivációt 
a szabad mozgásra!
 – A 3–6 hónapos babát rakjuk körbe játé-
kokkal, így motiválva a forgásra. 

 – 7–9 hónapos korban a kúszást, mászást 
segíti a csúszós felületek szőnyeggel bo-
rítása. 

 – Az álló, járó baba utcai cipőjének ki-
választásakor legyünk körültekintőek 
(szükséges a rugalmas talp, a stabil ké-
reg).

 – Biztosítsuk a szabad mozgás lehetősé-
gét.

 – Ne féltsük túl a kisgyermeket, az elesés 
is a mozgásfejlődés természetes velejá-
rója.

Nagyobb korban a sport
A gerincferdülés esetén az alkalmazott 
analitikus gimnasztika és a gyógytorna 
mellett fontos a rendszeres sport. Töreked-
jünk a gerinc szempontjából szimmetrikus 
mozgásformákra (úszás)!

Jobb félni, mint megijedni
A szülő nem szakember, de van lehetősége 
megfigyelni gyermekét. Ha a gerincferdü-
lés gyanújeleit észleli, akkor feltétlenül 
forduljon ortopéd szakorvoshoz. Inkább 
legyen alaptalan a félelmünk, mint hogy 
az idő ellenünk dolgozzon. A korai felis-
merés és terápia sokkal kíméletesebb és 
eredményesebb.

A gerincferdülés 
gyanújelei: 

 – álló helyzetben az egyik váll feljebb 
van, mint a másik;

 – az egyik lapocka elemelkedik;
 – hátulról nézve a karok a törzzsel nem 
egyforma szöget zárnak be;

 – a hát vagy a mellkas az egyik oldalon 
magasabban áll;

 – a kulcscsont eltekeredése;
 – nem a ruhák vannak elszabva, hanem a 
kisgyermek aszimmetrikus.

Mohácsi Petra 
DSGM szakgyógytornász
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Gyerekjáték
A mai gyerekek életében talán a legnagyobb változás 
a korábbi generációkhoz képest, hogy sajnos egyre ke-
vesebbet és kevesebbet játszanak. Leülnek a tv elé, ke-
zükbe veszik a tabletet, és átadják magukat egy készen 
kapott ingeranyagnak, ahelyett, hogy a saját fantáziájuk 
kelne életre. 

Feszültségek feldolgozása
És miért káros mindez hosszú távon? Mert a gyerekek előbb-
utóbb elfelejtik használni saját öngyógyító képességüket, mely 
nem más, mint a szabad gyermeki játék. Ha folyton szórakoztat-
va vannak, unalmas lesz számukra saját képzeletük aktiválása. A 
kevés játék pedig nemcsak szegényes fantáziához, de korlátozott 
elaborációhoz is vezet. De mit is jelent ez valójában?

A gyerekek esetében a mindennapi érzelmi feszültségek 
megmunkálását, átdolgozását hívjuk elaborációnak. A gyakor-
latban ez mindenki számára ismerős lehet: ha például a gyerek 
a játszótéren szemtanúja lesz egy érdekes jelenetnek, később a 
saját játékában megjelenhetnek az esemény foszlányai. Ezáltal 
képes feldolgozni az őt ért érzelmi feszültséget. Hasonló elabo-
rációs forma például az álom is. 

A gyerekek öngyógyítók
A gyerekek tehát saját magukat gyógyítják, ha van igényük és te-
rük a szabad játékra. Ez pedig elsősorban rajtunk, szülőkön mú-
lik. Ha mi magunk is örömmel ülünk le gyerekünkkel játszani, 
ha a napi rutinba bele tudjuk csempészni a játékosságot, ha nem 
állandóan „programozunk”, hanem jut elég idő a szabad gyerme-
ki játékra, ha nem a tv köti le a gyereket, a játék bizonyára öröm 
és kincs, és nem utolsósorban a legtermészetesebb dolog lesz 
gyermekünk számára. 

Hermán Noémi
klinikai szakpszichológus, gyermekterapeuta

Gesztenye, 
sütőtök, cékla
A tél – elsősorban „bababarát” szempontból – a gesztenye, 
a sütőtök és a cékla szezonja. Mindhárom zöldség nagyon 
sok értékes összetevőt tartalmaz, mégis nehezen szánjuk 
rá magunkat, hogy süssünk-főzzünk belőlük valamit a ba-
bának, vagy megkínáljuk nagyobb gyermekünket ezekkel 
a kitűnő ízekkel. 

Babarecept
A szelídgesztenyét főzve vagy sütve már 7 hónapos kortól adhat-
juk a kisbabáknak. Elkészítés előtt áztassuk be hideg vízbe 20-30 
percre, majd keresztben vágjuk be egy éles késsel és úgy főzzük 
vagy süssük meg. Csecsemők számára kínálhatjuk főtt krumplival, 
csirke- vagy pulykahússal és almával, tízóraiként vagy uzsonnára 
pedig almával, banánnal, keksszel vegyítve.

A sütőtököt általában sütve fogyasztjuk, de csecsemőknek in-
kább megpucolva, kockára vágva és puhára főzve kínáljuk, 6-7 
hónapos korúaknak krumplival, almával, sárgarépával és csirke-
hússal variálva. A 7-8 hónapos csecsemőknek adhatunk még hozzá 
rizst, pár csepp olajat és csirkemájat, 8 hónapos kor után akár egy 
kis reszelt sajttal is ízesíthetjük. Fűszerként petrezselyem, zsálya 
és kakukkfű illik hozzá. Egyéves kor után a sütőtököt krémleves 
formájában is kínálhatjuk.

Vitaminbomba
A három zöldség közül a cékla a legfontosabb vitamin- és ásványi-
anyag-forrásunk télen. Gyakran emlegetik vérképzőként, kisma-
máknak magas folsavtartalma miatt különösen ajánlják. Elkészíté-
se gyakran okoz fejtörést az édesanyák körében, hiszen leginkább 
salátaként ismerjük. A céklát megpucolva és felkockázva főzzük 
meg a babának. Egyszerre csak egy-két kockát tegyünk a baba éte-
léhez, mert erős és intenzív az íze. Már 6-7 hónapos kortól adható 
krumplival, csirkehússal, sárgarépával, almával. A cékla a baba vi-
zeletét és székletét enyhén pirosra színezheti, ne ijedjünk meg tőle.

Homor Márta védőnő
blogvedono@gmail.com 
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Félnek az ismeretlentől.
És napjainkban olyannyira idegennek tekintenek mindenkit!
Még akkor is, ha egymás közelében laknak, élnek, annyira 

áthatja őket az idegenkedés, a kezdődő gyűlölet (melyet még 
mesterségesen fokoznak is), hogy elképzelhetetlennek tűnik a 
kinyújtott kéz barátsága, szeretete… 

Hányszor nyújtotta már kezét sok-sok ismeretlen ember a 
másiknak, amikor elhangzott a felszólítás: „Legyen békesség 
köztünk mindenkor!” Vajon hányszor, mennyire volt őszinte az 
a kéznyújtás abban az emelkedett pillanatban?

De ha felszólítás nélkül, spontán érkezik a baráti kéz, már 
ellenségnek kell tekintenünk?

Nyilván a fiatal lányokat, fiúkat úgy nevelik, ne üljenek be 
idegenek autójába. Ez megérthető, nyilván okkal alakult ki ez az 
önvédelmi reflex. Sajnálatos, hogy így alakult.

De a megállókban nemcsak zsenge fiatal lányok álldogálnak, 
hanem életerős férfiak is, idős, nehezen mozgó emberek, terhe-
ket cipelők, akiknek nem kis könnyebbséget jelentene egy ké-
nyelmes, gyors utazás két jól meghatározott pont között… 

Meg egy kis melegség a fagytengerben.
Laci bácsi nem válogat, és nem adja fel.
Munkája miatt sokszor kell autóznia Solymár és Pest között, 

többnyire a buszjáratok útvonalán. És az ő segítő keze – amikor 
lesz hely az autójában – mindig ki lesz nyújtva.

Talán érkezik rá néha áldás is… És fizetségnek nagyon meg-
teszi egy mosoly is.

Petik András

A szakállas idegen 

NOVELLA

A megállóban többen várták a buszt. Férfiak, nők, idősek, fiata-
lok, egykedvűen nézték a semmit, vagy éppen vidáman csevegtek 
társukkal.

Laci bácsi megállt a buszmegálló mellett, és kihajolt a kocsi 
ablakán:

– Jó napot kívánok! Megyek az Árpád hídhoz, ha jó valakinek, 
szívesen elviszem!

Páran ránéztek, amolyan kétkedő pillantással, majd egyked-
vűn folytatták, amit addig is. Laci bácsi még várt néhány másod-
percet, és mivel senki nem mozdult, továbbindult. Csak egy mo-
soly volt az arcán, hiszen sokadik ilyen próbálkozása volt már ez. 
Próbálkozik, mert nem adja fel a reményt. A reményt, hogy talán 
még pislákol valami az Ember és Ember közti megértés, segítés 
szikrájából. Eszébe jutott sok furcsa helyzet. Tegnap is, amikor a 
borosjenői megállóban látta, hogy egy idősebb hölgy nagy cek-
kerrel a kezében várakozik, odafordult hozzá, udvariasan köszön-
tötte, majd felajánlotta:

– Éppen az Árpád híd pesti hídfőjéhez megyek, szívesen el-
viszem!

A hölgy először ránézett, és amikor megértette, mit ajánl neki 
a férfi, reflexszerűen elfordult, és rázta a fejét:

– Nem, én másfelé megyek!
Laci bácsinak tátva maradt a szája ősz bajsza alatt. Hová me-

het? Hiszen innen csak egy irányba megy a busz… És én pont a 
végállomásra vinném… Ott szállna ki útközben, ahol csak akar…

Nyilván valami más ok van a háttérben. Mivel most nem sie-
tett annyira, még megkérdezte:

– Megmondaná, mi a problémája ezzel?
De a hölgy csak rázta a fejét, már rá sem nézett emberünkre.
Sok nap esett már meg vele hasonló. Valahogy hihetetlennek 

tűnik az emberek számára, hogy jön valaki, aki pusztán segítő 
szándékból tenne értük valamit. Hogy van valaki, akinek nincse-
nek bűnös szándékai, aki egyszerűen csak kinyújtja baráti kezét…

Nincs az emberekben biztonságérzet, mindenki fél. És idegen-
ként tekint honfitársára, sőt lakótársára, hiszen solymáriak majd-
nem mindannyian.

Félnek attól, hogy esetleg ronda dolog történik velük, hiszen 
azt látják, hallják, a ronda dolgok nemcsak megtörténnek, hanem 
felderítetlenül, megtorlatlanul maradnak, mert akiknek a felderí-
tés, a megtorlás lenne a feladatuk, inkább a pénzbehajtással fog-
lalkoznak.
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Solymár Nagyközség Önkormányzata 
Képviselő-testületének határozatai 

HATÁROZATOK

93/2015. (IX. 30.) 
Solymár Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy né-
hai Kovács Béláné (szül.: Kun Judit) volt 
önkormányzati dolgozót saját halottjának 
tekinti és vállalja a temetés költségeit az 
önkormányzat szociális keretének terhére.

94/2015. (IX. 30.) 
Solymár Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy sza-
bályozni kívánja a Solymár településnév 
használatának jogára vonatkozó eljárás-
rendet. Felhatalmazza a jegyzőt, hogy 
készítsen rendelettervezetet Solymár név-
használatára vonatkozóan, amely tartal-
mazza a közvetlen politikai tevékenységre 
vonatkozó szabályokat, valamint a név-
használat megsértésének szabályait.

95/2015. (IX. 30.) 
Solymár Nagyközség Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Solymár Nagyközség Önkormányzatának 
tulajdonában lévő óvoda és a tulajdonában 
lévő (hrsz.: 60) vízmosás ár- és belvízvé-
delmi vízi létesítmény helyreállításához 
bruttó 385 585 forint keretösszeget biztosít 
a beruházási keret terhére. Solymár Nagy-
község Önkormányzatának Képviselő-tes-
tülete úgy határoz, hogy vis maior támo-
gatás címen támogatási igényt nyújt be a 
Belügyminisztériumhoz, és felhatalmazza 
a polgármestert a benyújtott pályázat lebo-
nyolítására és a kivitelezéshez szükséges 
megbízások, szerződések megkötésére.
Állami vis maior igény: 90%, 3 470 262 Ft
Önerő: 10%, 385 585 Ft

96/2015. (IX. 30.) 
Solymár Nagyközség Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
4/2013. (I. 29.) önkormányzati rendelettel 
jóváhagyott helyi építési szabályzat módo-
sítását kezdeményezi a Solymár, 4053/8 
helyrajzi számú ingatlan építési helyének 
módosítása tárgyában.
Felhatalmazza a polgármestert az egysze-
rűsített eljárás megindítására és lefolyta-
tására a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 
szerint, a meghatározott államigazgatási 
szervekkel és a partnerségi határozatban 
meghatározott partnerekkel.

97/2015. (IX. 30.) 
Solymár Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy T. I. 
kamatmentes kölcsön iránti kérelmének 
helyt ad.

98/2015. (IX. 30.) 
Solymár Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Soly-
már, külterület 0107/7 hrsz. alatt felvett, 
az ingatlan-nyilvántartás adatai alapján 
fásított terület, kivett agyagbánya meg-
nevezésű ingatlanon („Ingatlan”) a Wie-
nerberger Zrt. javára bányaszolgalmi jog 
alapításához ismételten hozzájárul, és fel-
hatalmazza a polgármestert a megállapo-
dás aláírására az alábbi feltételek együttes 
teljesülése esetén:
az Ingatlan tekintetében a bányaszolgalmi 
jog törlése miatti értéknövekedés (gazda-
godás), valamint a bányaszolgalom ismé-
telt alapítása során felmerülő kártalanítási 
összeg mértéke megegyezik;
a Wienerberger Zrt. kijelenti és vállalja, 
hogy az Ingatlanon történő bányaszolgal-
mi jog alapításával összefüggésben sem-
milyen kártérítést, kártalanítási igényt nem 
támaszt, költséget, terhet, bármilyen kifi-
zetési kötelezettséget nem terhel át, az ön-
kormányzatot az ilyen jellegű költségektől 
mentesíti.

99/2015. (X. 28.) 
Solymár Nagyközség Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Solymár fennállásának 750. évfordulójára 
meghirdetett logópályázatra beérkezett 
pályamunkák közül – figyelembe véve a 
szakértői véleményeket és a közművelő-
dési bizottság egyhangú javaslatát – nyer-
tesként az ANNA-KÁPOLNA 3. jeligéjű 
alkotást hirdeti ki.

100/2015. (X. 28.) 
Solymár Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete a helyi építési szabály-
zatról és szabályozási tervről szóló, több-
szörösen módosított 4/2013. (I. 29.) számú 
önkormányzati rendelet felülvizsgálata so-
rán az egyes tervek, illetve programok kör-
nyezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) 
Korm. rendelet 5. §-a értelmében a 2010-
ben elfogadott településszerkezeti terv és 

a 2013-ban jóváhagyott helyi építési sza-
bályzat megalkotásakor készített környe-
zeti vizsgálat aktualizálását, valamint új 
környezeti vizsgálat készítését nem tartja 
szükségesnek, az indokokat a dokumentá-
ció tartalmazni fogja.

101/2015. (X. 28.) 
Solymár Nagyközség Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
2015. évi költségvetés szociális keretének 
terhére 20 darab 20 000 Ft, azaz húszezer 
forint értékű karácsonyi ajándékcsomagot 
adományoz az intézményvezetők által ja-
vasolt, olyan szociálisan rászoruló csalá-
dok és idős polgárok részére, akik solymá-
ri lakosok, és nem részesülnek rendszeres 
segélyben. 

102/2015. (XI. 25.) 
Solymár Nagyközség Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
házi segítségnyújtás, a családsegítés és a 
gyermekjóléti szolgáltatás kötelező ön-
kormányzati feladatok ellátása érdekében 
Solymár Nagyközség Önkormányzata 
2016. január 1. napjától feladatellátási 
szerződést köt Nagykovácsi Nagyközség 
Önkormányzatával. A szerződés időtar-
tama határozott idejű, egy évre szól. A 
feladatot a Solymár Nagyközség Önkor-
mányzatának fenntartásában lévő Ezüstkor 
Szociális Gondozó Központ látja el.
A képviselő-testület felhatalmazza a pol-
gármestert a szerződés aláírására.

103/2015. (XI. 25.) 
Solymár Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy társa-
dalmi megbízatású alpolgármesternek vá-
lasztja Dr. Szentkláray Ferenc János kép-
viselőt.

104/2015. (XI. 25.) 
Solymár Nagyközség Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
az alpolgármester részére bruttó 200 000 
Ft tiszteletdíjat állapít meg. A társadalmi 
megbízatású alpolgármester a Mötv. 80. § 
(3) bekezdésében meghatározott költségté-
rítésre (a tiszteletdíj 15%-a) is jogosult.
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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

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

Munkaidőben:
Szabó Viktor       Tel.: (30) 905-4653

15 órától hajnali 6 óráig:
Hlács Tibor          Tel.: (30) 473-4518

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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Megnyílt a jégpálya
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Újabb solymári attrakciónak adott otthont a Templom 
tér november utolsó péntek estéjén. A Solymári Te-
lepülésüzemeltetési Kft. néhány nap alatt egy 10x20 
méteres műjégpályát varázsolt a templom háta mö-
götti parkba. A megnyitóünnepségen az óbudai Pavuk 
Műkorcsolya Iskola tartott bemutatót. A többszörös 
magyar bajnok, Pavuk Patrícia tanítványai bravúros 
ugrásokkal avatták fel a pályát. Az ünnepélyes meg-
nyitón Dr. Szente Kálmán polgármester és Kiss Csa-
ba plébános vágták át a nemzetiszínű szalagot, majd 
a plébános megáldotta az új létesítményt. 

A jégpálya mellett adventi pavilonok kaptak he-
lyet, köztük a Solymári Angyalposta, ahol a kisgyer-
mekek megüzenhetik a Jézuskának, hogy mit szeret-
nének karácsonyra kapni. 

A jégpálya önkormányzati támogatás nélkül mű-
ködik, az üzemeltetés költségét a bevételek fedezik.  
A korcsolyapálya hétköznapokon 16–21 óra között, 
hétvégén 10–21 óráig tart nyitva. A pálya melletti öl-
tözősátorban korcsolyát lehet bérelni. A szervezők a 
kísérő szülőkre is gondoltak, és egy hüttét is össze-
hoztak, ahol többek között forralt bort és teát lehet 
kapni, miközben szemmel lehet tartani a pályát. 
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