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Az 1948-as forradalomra és szabadságharcra emlékeztek a 
solymáriak az Apáczai Csere János Művelődési Ház színház-
termében. Gaal Gergely, a Rákóczi Emlékév Testület elnöke 
mondott beszédet.
(5. oldal)

Februártól dr. Tóth Piroska Anna, PhD. a Dr. Jablonkay István 
Helytörténeti Gyűjtemény vezetője. Elődje, Jablonkay Mária 
nyugdíjba vonult, de tanácsadóként továbbra is segíti a gyűj-
teményt.
(6. oldal)

A tűzoltók mostanra „belakták” az épületet. Földesi János tűz-
oltóparancsnok kíséretében jártuk be a szertárt, és közben be-
szélgettünk az önkéntes tűzoltóságról, eszközeikről, a vonulá-
sokról.
(8. oldal)
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ÖNKORMÁNYZAT

Önkormányzati hírek 
Elkészült 
a Koppány Márton utcai támfal

A Koppány Márton utca vis maior támoga-
tással helyreállított támfal és az alatta lévő 
útszakasz felújítása befejeződött. Az érin-
tett útszakaszt átadták a forgalomnak, de 
még kisebb utómunkálatok (korlátfestés, 
autóbejárók igazítása) hátravannak, ezért 
dr. Szente Kálmán polgármester óvatos-
ságra intette az arra közlekedőket az ön-
kormányzati képviselő-testület ülésén. 

Folytatódik 
a Munkás utca felújítása

Az időjárás lehetővé tette, hogy a kivitele-
zők felvonuljanak az utcában, és elkezdjék 
az útburkolat felújítását. A polgármester 
arról adott tájékoztatást, hogy a munká-
latok körülbelül másfél hónapot vesznek 
igénybe. 

Garanciális hibák 
a Solymárra vezető úton

A Nemzeti Infrastruktúra Zrt. szervezésé-
ben garanciális bejárást tartottak a 1106-os 
úton. Ez az út köti össze a solymári vasú-
tállomást az Auchan Áruháznál lévő kör-
forgalommal. Itt már több ízben megsüly-
lyedt az út, amit ideiglenesen kijavítottak, 
de a hiba rendre megismétlődik. A szak-
értők talajmechanikai okokat állapítottak 
meg. Feltehetően ismét felbontják a töltés 
felőli árkot, és egy 6 méter mély szikkasz-
tóval próbálják a felgyülemlő vizet elve-
zetni. Részben az útalapot is újjáépítik és a 
rézsűt is megerősítik – tudtuk meg a bejá-
ráson résztvevő polgármestertől.

Korszerűsítik a közvilágítást

A solymári települési önkormányzat képvi-
selő-testülete arról döntött, hogy a Magyar 
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. irányítása alatt 
álló Nemzeti Energiagazdálkodási Zrt. 
(NEG Zrt.) által javasolt ESCO (Energy 
Serving Compani) konstrukció keretében 
korszerűsítik a település közvilágítását. A 
jelenlegi közvilágítási fényforrásokat LED 
lámpákra cserélik, és így jelentős megtaka-
rítást érhetnek el. A konstrukció lényege, 
hogy az önkormányzat a szolgáltatást oly 
módon vásárolja meg, hogy a beruházás 

költségét a fogyasztáscsökkenésből fenn-
maradó megtakarítás terhére finanszírozza. 
Ez a megoldás nem terheli az önkormány-
zat költségvetését. A NEG Zrt. a terve-
zéstől a megvalósításon át a hosszú távú 
fenntartást is biztosítja, amelyért az önkor-
mányzat ESCO díjat fizet. Ez a díj fedezi a 
NEG Zrt. működési kiadásait. A szerződés 
lejártát követően az önkormányzat reali-
zálja az energiadíj-csökkenés összegét.

Ez a konstrukció a számítások szerint 
éves szinten többletköltséget nem okoz. A 
beruházás során semmilyen önkormányza-
ti önrész, kezesi vagy egyéb mögöttes fe-
lelősséget, vagy kötelezettségvállalást nem 
igényel, ugyanis a konstrukciót a Magyar 
Fejlesztési Bank Zrt. előfinanszírozza.

Változott 
a közműbevezetés díja

A települési önkormányzat képviselő-tes-
tületének döntése alapján változott a köz-
mű üzemeltetési hozzájárulás díja. Azok-
nak az ingatlantulajdonosoknak, akikhez 
ezután vezetik be a csatornát azoknak, 400 
ezer forintot kell fizetniük érdekeltségi 
egységenként, ez a vállalkozásoknak 500 
ezer forintba kerül. Részletfizetési díjról a 
későbbiekben dönt a testület.

Pályázati támogatás

A Madách utcai üregbeszakadás helyreállí-
tására a Belügyminisztériumhoz benyújtott 
vis maior pályázaton Solymár 5,3 millió 
forint támogatást nyert. A Pilisvörösvári 
pincebeszakadást szintén a BM támoga-
tásával hozzák helyre még a tavaszi hóna-
pokban.

Pályázat a Solymári Hírmondó 
szerkesztésére

A Solymári Hírmondó jelenlegi főszer-
kesztőjének nyugdíjba vonulása miatt az 
önkormányzat pályázatot írt ki a tisztség 
betöltésére. Az új főszerkesztőnek június-
tól kell a község lapját szerkesztenie. 

Manninger emlékmű

A települési önkormányzat, a német nem-
zetiségi önkormányzat és a Manninger 
Miklós Táncművészeti Alapítvány kérésé-
re engedélyezte, hogy a Hunyadi Mátyás 
általános iskola „A” épületének udvarán 
emlékművet állítsanak néhai Manninger 
Miklós koreográfus és néptánctanár emlé-
kére. Az önkormányzat 200 ezer forinttal 
támogatja az emlékmű létesítését. 

Veszettségmentesítés
A vadon élő állatokban előforduló veszettség felszámolásának hatékony 
módja a rókák immunizálása, amelynek során a rókák számára veszettség-
vakcinát juttatnak az élőhelyükre. 

A rókákat nem azért látjuk lakott területen, 
mert veszettek, hanem táplálékot keresnek. 
Az állattal való közvetlen kontaktust ke-
rülni kell. Az egészséges róka nem engedi 
közel magához az embert. Zajra, például 
tapsra elmenekül. Kellő távolságból hívjuk 
fel magunkra a figyelmet, majd adjunk időt 
az állatnak, hogy észrevegyen minket és 
elmeneküljön. 

Ha azonban úgy ítéli meg, a róka nem 
egészséges, vagy a veszettség tüneteit mu-
tatja, esetleg a tetemét találja meg, értesítse 
a helyileg illetékes állategészségügyi ható-
ságot, vagy hívja a NÉBIH zöldszámát: 06 
80 263 244!

A rókákat, akár egészségesnek tűnnek, 
akár betegnek, tilos megfogni! 

Bővebb tájékoztatás: a http://www.ve-
szettsegmentesites.hu weboldalon.
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Számít ránk a vén Európa
Az 1948-as forradalomra és szabadságharcra emlékeztek a solymáriak az Apáczai Cse-
re János Művelődési Ház színháztermében. Gaal Gergely, a Rákóczi Emlékév Testület 
elnöke mondott beszédet. Az ünnepi műsorban közreműködötek a Cédrus Táncegyüttes 
és a Hunyadi Mátyás Általános Iskola 3.a osztályos tanulói. 

ÜNNEP

Gaal Gergely ünnepi beszé-
dében hangsúlyozta, hogy a 
magyarok számára fontos a 
múlt ismerete, és az sem ritka, 
hogy egy-egy történelmi súlyú 
személyiség tevékenységé-
nek megítéléséről heves viták 
folynak. Egy közösség jövőjét 
építeni csakis a múlt szilárd 
alapján lehet. Legfontosabb 
ünnepeink a szabadsághar-
cokhoz kapcsolódnak. A ma-
gyarságnak mindig megvolt az 

igénye arra, hogy saját elkép-
zelése szerint alakítsa életét. 
Ezért nemzeti önállóságunk 
csonkítása vagy annak kísér-
lete mindig kiváltotta a nem-
zet összefogását. A független-
ségünket korlátozó hatalmak 
közös jellemzője volt, hogy 
kényelmetlen volt számukra a 
magyarság önálló karaktere, 
nem akarták, hogy saját elkép-
zeléseink szerint alakítsuk a 
sorsunkat. A szónok kitért arra 

is, hogy a magyarok küzdelmei 
az igazságtalan elnyomók ellen 
kivívta a világ jobb érzésű ré-
szének elismerését. 

Gaal Gergely beszédének 
második részében az Euró-
pai Unióval kapcsolatos ak-
tuálpolitikai nézeteit osztotta 
meg hallgatóságával. Beszélt 
a keresztényüldözésről, a be-
vándorlás veszélyeiről, a nyílt 
társadalom híveiről, akik nem 
tisztelik nemzetünk hagyomá-

nyait, hőseit, történelmét, akik 
számára eltörlendő az ezeréves 
magyar keresztény állam – ál-
lapította meg. 

Végül az európai uniós vá-
lasztásokon való részvételre 
buzdított, majd beszédét így 
fejezte be: „Talpra magyar, ma 
is hív a haza, számít ránk a vén 
Európa!”

K.L. 
Fotó: Klementina Press
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ÖNKORMÁNYZAT

Önkormányzati díjak 
solymári fiataloknak

Dr. Szentkláray Ferenc alpolgármester a községi március 15-i ünnepségen adta át Soly-
már Nagyközség Önkormányzatának ifjúsági díjait. Solymár Kiváló Tanulója díjat Mes-
ter Dóra, Solymár Kiváló Sportolója díjat Fülöp Eszter, az Ifjúsági Közösségi Munkáért 
díjat Kamuti Laura vehette át. 

(Fotó: Klementina Press)

 Mester Dóra, Fülöp Eszter és Kamuti Laura

Sérült 
gyermekek 
támogatása

A Csodatücsök Alapítvány 8 éve támogat-
ja a Solymáron élő sérült gyermekeket és 
fiatalokat. Nagy örömünkre szolgál, hogy 
a helyi közösség egyre inkább szívügyé-
nek tekinti tagjaink sorsát.  
Szeretettel köszöntjük támogatóink kö-
rében a Sütőklubot! Ezúton is szeretnénk 
megköszönni nekik a jelentős támogatást, 
amivel hozzájárultak működésünkhöz!  
Továbbá nagyon köszönjük a felajánlá-
sokat egyéni támogatóinknak, a solymári 
cégeknek, illetve Solymár Nagyközség 
Önkormányzatának, akik évről évre segí-
tik munkánkat!  
Tisztelettel kérünk továbbá mindenkit, 
hogy ha teheti, gondoljon ránk az adó 1%-
ának felajánlássával! 
Adószámunk:18137707-1-13
Bankszámlaszámunk: 65700062-10136795 

Új vezető a helytörténeti gyűjtemény élén
Februártól dr. Tóth Piroska Anna a Dr. Jablonkay István Helytörténeti Gyűjtemény vezetője. Elődje, Jablonkay Mária 
nyugdíjba vonult, de tanácsadóként továbbra is segíti a gyűjteményt. Az új intézményvezetővel a terveiről beszélgettünk. 

– Milyen tervekkel vette át a gyűjtemény 
vezetését?

– Napjaink nagy kihívása az ilyen jellegű 
intézmények számára, hogy a fiatalok ér-
deklődését is felkeltse. Erre a Néprajzi 
Múzeumban láttam jó példákat, ők a mo-
dern muzeológia úttörői közé tartoznak. A 
lényeg az, hogy a múzeum ne csak oktas-
son és bemutasson, hanem közösségi térré 
váljon.   

– Gondolom, még ismerkedik a gyűj- 
teménnyel.

– Igen, igyekszem alaposan feltérképezni 
az intézményt, hogy mi mindenünk van. 
Erre jó apropó, hogy indítunk egy digita-
lizációs programot, hogy a gyűjteményt 
ilyen módon is be tudjuk mutatni az érdek-
lődőknek. Az ehhez szükséges speciális 
programot már beszereztük, éppen most is-

merkedem a kezelésével. A digitalizálás le-
hetőséget biztosít arra, hogy olyan tárgyak 
is megismerhetővé, láthatóvá váljanak, 
amelyek nem fértek be az állandó kiállítás-
ba, és jelenleg a padláson vagy dobozban 
találhatók. 

– Ez azt jelenti, hogy akár otthon, az in-
terneten is megnézhetem a gyűjtemény 
tárgyait? 

– Igen, a program lehetőséget biztosít arra, 
hogy saját honlapunkon közzétegyük a tár-
gyak adatait, képeit és akár videókat is. 

– Korábban a gyűjtemény kiállításoknak, 
kulturális programoknak is otthont adott. 
Ezek a programok folytatódnak? 

– Természetesen, ami korábban bevált, az 
folytatódni fog. Éppen az április közepén 
nyíló mesterségek kiállítására készülünk. 

Nemcsak a régi mesterségeket mutatjuk 
be, hanem a napjainkban dolgozó szobrá-
szokat, hegedűkészítőt, aranyozót, seprű-
kötőt is. 

A német nemzetiséghez kötődő ren-
dezvények egyre inkább a Svábházban zaj-
lanak, a Művelődési Ház színes kulturális 
rendezvényeket kínál, így az ideális az len-
ne, ha mi a helytörténethez, a Solymáron 
élőkhöz szorosabban kötődő programokat 
részesítenénk előnyben. De természetesen 
ez nem kizárólagos. 

Feladatomnak tekintem, hogy a nem 
tősgyökeres solymáriak kötődését segít-
sem. A helytörténeti gyűjtemény nemcsak 
a falu történetét mutatja be, hanem koráb-
bi korokat is megelevenít, és ez összekötő 
lehet a Solymárra később beköltözők és a 
generációk óta itt élők között. 

– Az iskolával tervez együttműködést? 
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– Szeretnék leülni az iskola vezetőivel, 
hogy alakítsunk ki közösen múzeumpeda-
gógiai programokat a hon- és népismereti 
óra keretében. A gyerekek így megismer-
kedhetnének az itt őrzött kincseinkkel. 

Óvodásoknak is tervezek programokat, 
őket leginkább a patika és a szatócsbolt ér-
dekelheti. Számukra a kreatív foglalkozás 
nyújthat igazi élményt, ha vannak olyan 
tárgyaink, amelyeket kézbe vehetnek, 
megfoghatnak.  A tapasztalat azt mutatja, 
hogy azok a gyerekek, akik megélhetik, 
hogy a múzeumban lenni jó, később sok-
kal nyitottabbak lesznek a környezetükre, 
a világra, különböző kultúrákra is. 

– Műszakilag hogy áll a gyűjtemény épü-
lete?

– A tető megújult, az rendben van, a tor-
nácon egy lehullott vakolatdarab javítása 
folyik éppen. Szeretnénk az udvart is füve-
síteni, rendezettebbé tenni. 

Kleer
(Fotó: Klementina Press)

ÖNKORMÁNYZAT

Tóth Piroska Budapesten született, 
1996-ban költözött szüleivel és három 
testvérével Solymárra. A család azon-
ban már korábban is kötődött Soly-
márhoz, a szülők részt vettek az első 
Waldorf iskola alapításában. Piroska és 
testvérei a solymári községi művészeti 
iskolában vettek részt zenei oktatásban.  
A kilencvenes évek végén alakult Céd-
rus Táncegyütteshez is csatlakoztak. 

Piroska később a gyermekcsoportok 
oktatásában is aktív szerepet vállalt. A 
Kék Óvodában és a Napsugár Óvodá-
ban is tart néptánc és népi játékok fog-
lalkozást a kicsiknek. 

Az ELTE néprajz szakán szerzett 
diplomát, tavaly vehette át doktori dip-
lomáját. 
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Segíteni a 
bajbajutottaknak

Tavaly októberben készült el önkormány-
zati beruházásban a solymári önkéntes 
tűzoltók szertára. A tűzoltók mostanra 
„belakták” az épületet. Földesi János tűzol-
tóparancsnok kíséretében jártuk be a szer-
tárt, és közben beszélgettünk az önkéntes 
tűzoltóságról, eszközeikről, a vonulásokról. 

Aki házat emel, 
közösséget teremt

A parancsnok azzal kezdi, hogy nagyon szeretik 
az új szertárt, ami nem meglepő annak ismere-
tében, hogy sokáig mostoha sorsuk volt jármű-
veiknek, eszközeiknek, amelyeket magáningat-
lanokon tároltak. Aki házat emel, közösséget 
teremt, és ez ebben az esetben abszolút érvénye-
sült, mert egy összetartó, elkötelezett közösség 
van kialakulóban, mindenki magáénak érzi az 
épületet – mondja Földesi János. 

Az új, kedvező körülményeknek köszön-
hetően az önkéntesek a korábbinál is nagyobb 
lelkesedéssel vesznek részt a számukra kötelező 
gyakorlatozásban, továbbképzéseken és a szertár 
körüli teendők elvégzésében. Régebben néha el-
kelt egy kis noszogatás, de ez már a múlté – oszt-
ja meg tapasztalatait a parancsnok. 

Tanulják a kötéltechnikát
Az új szertár hatására többen jelentkeztek önkén-
tesnek, 40 órás alapképzésük már a szertár ok-
tatótermében történt. Minden hónapban tartanak 
továbbképzéseket is, most éppen a kötélhaszná-
lat technikája lesz napirenden. A gyakorlatokat 
a tömlőszárító toronyban tudják helyben elvé-
gezni. Az elmúlt időszakban volt néhány eset, 
amikor a tűzoltóknak a mentéshez kötéltechnikát 
kellett használniuk. A speciális technika betaní-
tását az ország egyik legjobb szakembere fogja 
vezetni. 

A légzőpalackok használatát rendszeresen 
gyakorolják, hiszen a tűzoltónak az élete függ-
het attól, hogy készség szinten tudja kezelni ezt 
az eszközt.  A solymári önkéntesek között van 
olyan, aki búvárként 40 méterig merülhet. 

Riasztás kétféleképpen
A solymári csapat mintegy 30 főből áll, közülük 
tizenöten vonulnak káreseményekhez. Riasztás 
esetén négy tűzoltónak kell vonulnia, de legtöbb-

?????

Az új épület

Földesi János tázoltóparancsnok

Bevetésre váró szerkocsik
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ször nyolcan is érkeznek egy-egy helyszínre. Az 
önkéntesek csaknem 90 százaléka polgárőr is, 
így nekik nem jelent nehézséget, ha közúti mű-
szaki mentés esetén a forgalmat is irányítani kell. 

A riasztás a fővárosi tűzoltóságtól érkezik 
SMS formájában, egy időben egyszerre több te-
lefonszámra, és a rádióhálózaton keresztül szó-
ban is kapnak riasztási közleményt. Ez azonban 
csak akkor történik, ha az önkéntesek előzetesen 
bejelentkeztek, hogy riasztható állapotban van-
nak, vagyis megfelelő eszközök és beavatkozás-
ra kész tűzoltók állnak rendelkezésre. 

Nem minden autós tiszteli 
a kékfényt

A tűzoltószertár elé, a közútra rövidesen jelző-
lámpákat szerelnek, amelyek segítik a tűzoltóau-
tók kihajtását a főútvonalra. Az eddigi tapaszta-
latok azt mutatják, hogy erre nagy szükség van, 
mert az autósok egy része nem engedi ki a meg-
különböztetett jelzését használó tűzoltóautót, és 
ezáltal értékes időt veszítenek, ami tűzeseteknél 
meghatározó lehet, de akkor sem mindegy, hogy 
mikor érkeznek, ha valaki közúti baleset miatt a 
járművébe szorult, vagy nem tud kimenekülni az 
égő házból. 

Prémium minőségű 
felszerelések

A solymári önkéntesek egyéni védőfelszerelése 
prémium minőségű, mert a jó felszerelés felér 
egy fél életbiztosítással – vallja Földesi János. 
Ugyanazt a ruházatot használja a berlini tűzoltó-
ság is, mint a solymáriak. 

A szertárban patikaszerű tisztaság van, a tűz-
oltóautók lemosva, feltöltött akkumulátorokkal 
várják a riasztást. Az egész épület a legmoder-
nebb technikákkal felszerelt, saját WiFi háló-
zattal rendelkeznek, biztonsági kamerák őrzik a 
szertárt kívül-belül.

A felső szinten impozáns előadóterem ka-
pott helyet egy kis konyhával és illemhelyekkel. 
Benéztünk a tériszonyosok számára ijesztő töm-
lőszárító toronyba is. Egy külön helyiségben töl-
tik a légzőkészülékek palackjait. 

Ingyen szolgálnak 
Az egész szertárban a rend katonás, az épület a 
tűzoltók szakszerűségét és kényelmét szolgálja. 
Ez utóbbit meg is érdemlik, hiszen ők azok, akik 
ellenszolgáltatás nélkül, szabadidejüket arra ál-
dozzák, hogy bajbajutottaknak segítsenek, akár 
saját testi épségük feláldozása árán is.

Kleer László
Fotó: Klementina Press

A tömlőszárító torony belülről és alulrólA berlini tűzoltóknak is ilyen ruhájuk van

Az előadóterem

Konyha is helyet kapott az emeleten 
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Különleges solymári babák
Milyen volt a solymári Mária lányok, az elsőáldozók, a templomba menők és a 
hétköznapi emberek viselete? Solymári hétköznapok, solymári babákon. Lá-
togatóban Blum Jánosné, Emi néninél.

Solymár gazdag hagyományőrző aktivi-
tásairól nap mint nap meggyőződhetünk, 
egyszerűen ha csak ebben a főváros kör-
nyéki gyönyörű zöldövezeti agglomerá-
cióban élünk, mozgunk, közlekedünk, és 
beszélgetünk a még köztünk élő hagyo-
mányok tudóival, őrzőivel. A sors különös 
kegyelmének tartom, hogy több mint 30 
éve kísérhetem figyelemmel és ismerhetem 
meg, mélyülhetek el a solymári svábság 
gazdag kultúrájának elemeiben.

A hagyományok őrzéséhez egy jó ideje 
illő otthonul szolgál a Svábház. Itt láthat-
tunk a múlt esztendő végén egy szépséges 
babakiállítást több solymári gyűjtő mun-
káiból. Ez indított arra, hogy felkeressem a 
különleges babák gyűjtőit. Elsőként Blum 
Jánosné Emi nénit, aki amellett, hogy a 
Solymári Asszonykórus oszlopos tagja, 
különös adottságokkal és csodálatra méltó 
hobbival rendelkezik.

Mindig álma volt, hogy beöltöztessen 
babákat hiteles solymári népviseletbe. És 
történt, hogy amikor az Auchan Áruház 
megnyitott, Emi néni ott járt, és rálelt szép 
nagy babákra, amelyeknek szépen fonható 
hajuk is volt, amellett, hogy gyönyörű, ki-
fejező arcocskájuk. Ekkor Emi néni nagy 
munkába kezdett. Egy cél vezérelte: a soly-
mári népviselet tökéletes modellezése, an-
nak megőrzése. Megvásárolta az összes ba-
bát, anyaggyűjtésbe kezdett, és beszerezte 
azokat a padlásokon, ládikákban őrzött, 
de már rég nem használt, egyes esetekben 
100 éves textíliákat, amiket aztán át kellett 
méreteznie, mert valóságosan hordott ruha-
darabokba kellett a babákat beöltöztetnie.

Kezdődött a nagy munka: az ovis kis-
lány viselete után szépen elkészült a ko-



Einladung
Die Gemeinde- und Deutsche Selbstverwaltungen von  Schaumar laden 
Sie und Ihre Angehörigen zu den Gedenktagen anlässlich des 73. Jah-
restages der Vertreibung der Schwaben herzlich ein!

26. April 2019. (Freitag):
19.30

Dokumentarfilmvorführung – Thomas Gábeli: Endgültig verwiesen
Ort: Kulturhaus Apáczai Csere János (2083 Solymár, Templom tér 25.)

28. April 2019. (Sonntag):
15:00

Feierliche deutsche Messe 
Zelebriert von  Csaba  Kiss, Pfarrer der Katholischen Kirchengemeinde Schaumar
Mitwirkende Kulturgruppen: Traditionspflegender Frauenchor Schaumar, Schau-

marer Musikanten, Festrede: Olivia Schubert, die Vorsitzende der LDU

16:00
Kranzniederlegung vor dem Vertreibungsdenkmal

17:00
Schambek stellt sich vor 

Festprogramm der schambeker Lochberg Tanzgruppe mit Trachtenschau
Ort: Kulturhaus Apáczai Csere János (2083 Solymár, Templom tér  25.)

Meghívó
Solymár Nagyközség Önkormányzata és Német Nemzetiségi Önkor-
mányzata szeretettel meghívja Önt és hozzátartozóit a magyarországi 
sváb lakosok kitelepítésének 73. évfordulójához kapcsolódó rendezvé-
nyeikre.

2019. április 26. (péntek):
19.30

Ismeretterjesztő dokumentumfilm vetítése a kitelepítésről
Gábeli Tamás: Végleg kitiltva

Helyszín: Apáczai Csere János Művelődési Ház 
(2083 Solymár, Templom tér 25.)

2019. április 28. (vasárnap):
15.00

Német nyelvű ünnepi szentmise 
Celebrálja Kiss Csaba atya, a Solymári Katolikus Egyházközség plébánosa
Közreműködnek: Hagyományőrző Asszonykórus, Schaumarer Musikanten
Emlékbeszédet mond: Schubert Olívia, az Országos Német Önkormányzat 

elnöke

16.00
Koszorúzás a Kitelepítési Emlékmű előtt

17.00
Zsámbék bemutatkozik 

A zsámbéki Lochberg Tánccsoport ünnepi nemzetiségi műsora, 
viselet bemutatóval

Helyszín: Apáczai Csere János Művelődési Ház 
(2083 Solymár, Templom tér 25.)
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szorúslány, majd a Mária lányok ruhája. 
De vajon hányan emlékszünk arra, kik is 
voltak a Mária lányok? Olyan 14–16 éves 
korú fiatal lányokról van szó, akik még 
nem mentek férjhez, a helyi népviselet-
hez alkalmazkodó, fehér színű ruháikban 
váltak ki a vasárnap templomba igyekvő 
helybeliek közül. Nyakukban kék szalagon 
Mária-érmét viseltek. Egyházi ünnepeken 
pedig meghatározott feladataik voltak: pél-
dául a körmenetben Mária-szobrot vittek 
vállukon átvetett rúdon.

Miután megcsodáltam a tizenhárom ba-
bát és köztük a Mária lányt formázó gyö-
nyörű alkotást, Emi néni csak tovább me-
sélt. Szavaiból kitűnt, hogy élete értelméről 
vall. Szenvedélyesen szereti a babáit, külön 
szobát tart fenn nekik, és hisz abban, hogy 
nincs az a rengeteg munka, ami fáradtságot 
jelentene, ha arról van szó, hogy megörö-
kítse nekünk, az utókornak az igen gazdag 
solymári viseleteket.

De nézzük is, milyen hihetetlen csodák 
várnak még ránk. Tudni kell, hogy Emi 
néni a megvásárolt babákra maga varrt 
minden ruhadarabot, a helyiektől össze-
gyűjtött, eredeti textíliákból. Aztán elsza-
ladt a városba, és megkereste azt a mestert, 
aki még tud olyan mirtuszkoszorút gyárta-
ni, amilyen egykoron a hagyományos vise-
let volt. A cipőkért nem szaladgált sehova: 
azokat megkötötte, vagy kiszabta bársony-
ból saját maga.

Nem győzünk betelni a csodákkal: lát-
juk a templomba menő nénit, az elsőáldo-
zó kislányt, a vasárnap délutáni és a báli 
viseletet. És egy pólyás babát is. Egyikük 
éppen alkotójuk portréjához támaszkodik. 
Ha hitetlenek lennénk, és merészelnénk az 
alsószoknyákat is megszámolni, bizony rá-
jönnénk, hogy minden hibátlan. Talán nem 
is véletlen, hogy egy szentendrei múzeum-
vezető már el akarta vinni és kiállítani Emi 
néni babáit, de ő – nagyon helyesen – nem 
adta azokat. Mert nekik Solymáron van a 
helyük.

Emi néni babáiról az Unser Bildschirm 
televíziós német nemzetiségi magazinmű-
sor is felvételt készít, és bemutatja azt ha-
marosan. A babák most kitüntető helyen, 
Emi néni házának egyik szobájában lak-
nak. Ott érzik otthon magukat. Azonban 
reméljük, minél gyakrabban a nagyközön-
ség számára is láthatóak lesznek, mind a 
tizenhárman. Mert megérdemlik. A babák 
és Emi néni is.

Kép és szöveg:
Jeney Erzsébet
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Vidám téltemetés 
Vidám hangulatba csöppent, aki benyitott az Ezüstkor Szociális 
Gondozó Központ ajtaján március 5-én délelőtt. Az egész épületet 
megtöltötte a harmonikaszó, a vidám nótázás és nevetés. Az idős 
klub tagjai már hetek óta készültek az eseményre: rendületlenül 
gyakorolták a szerepeket, maguk készítették a kellékeket és jel-
mezeket.

Több kis vidám jelenetet adtak elő és egy hosszabb mesét is, a 
nézők nagy örömére. Közben vidám tavaszköszöntő versek, mon-
dókák is elhangzottak. Végül minden klubtag táncra perdült. A jó 
hangulatról és a talpalávalóról László Imre gondoskodott tangó-
harmonikájával. Ezúton is szeretnénk neki köszönetet mondani.
 

Bakos Nóra

MOZAIK

A Nemzeti Galériában jártunk
Márciusban lehetőséget kap-
tunk, hogy a 4.b osztállyal el-
látogassunk a Magyar Nemzeti 
Galériába, és ott megtekintsük 
a Korniss Dezső-kiállítást. 

Bevallom, én kissé izgul-
tam, hogy tízéves tanítványaim 
hogyan fogadják az absztrakt 
festő alkotásait. Szenzációs tár-
latvezetőt kaptunk, aki zenével 
és versekkel fűszerezve, a gye-
rekeket folyamatosan bevonva 
mutatta be az alkotásokat. A 
tanulók élvezettel és nagy fi-
gyelemmel hallgatták, és okos 
hozzászólásokkal kapcsolódtak 
be a képek magyarázatába. 

A kiállítás megtekintése 
után egyórás műhelymunkában 
vettünk részt, ahol a gyerekek 

egy szűr mintáját tervezhették 
meg, felhasználva a képek mo-
tívumait és természetesen saját 
fantáziájukat. 

Örömmel alkottak, ezen 
a foglalkozáson is remekül 
érezték magukat a diákjaim. 
Élményekkel telve érkeztünk 
haza. Az elkészült alkotások 
a faliújságunkat díszítik. Jót 
beszélgettünk erről a kellemes 
napról.

Izgalmam feleslegesnek 
bizonyult, remek élménnyel 
gazdagodtak a gyerekek. Kö-
szönjük mindazoknak, akik 
hozzájuttattak minket ehhez a 
tartalmas, különlegesen szép 
naphoz. 

Valovics Istvánné 
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Német vers- és prózamondó verseny

MOZAIK

Iskolánk 18 tanulója vett részt a kistérsé-
gi német vers- és prózamondó versenyen, 
március 8-án. Ebben az évben rendhagyó 
módon, Törökbálinton versenyeztünk. Ez-
úton is szeretnénk köszönetet mondani a 
fogadó Zimándy Ignác Általános Iskolá-
nak. Tanulóink nagyon szép sikereket értek 
el. A második osztályosok kategóriájában 
első helyezést ért el Bodnár Lilla. Osztály-
társai, Kámán Jázmin a második és Csá-
szár Csenge a harmadik helyezést hozták 
haza „Hochdeutsch” kategóriában. Felké-
szítő tanáruk Wieszt Edina volt. A hatodi-

kos Király Ákos is nagyon szép eredményt 
ért el, ő is második helyezést kapott szintén 
„Hochdeutsch” kategóriában. 

A „Mundart”, vagyis nyelvjárás kate-
góriában hét tanulónk indult, akik mind-
annyian helyezés nélkül továbbjutottak a 
következő megyei fordulóba, ami április 
10-én, Dunabogdányban lesz. 

A zsűri külön méltatta a tanulók előadói 
képességét és pontos szövegismeretét. Eb-
ben a kategóriában külön kiemelték Tallér 
Nikolettet a 4. osztályból.

Március 15-én kaptuk a hírt, hogy 
kategóriánként a második helyezettek is 
továbbjutottak a versenyben, így Kámán 
Jázmin 2.b és Király Ákos 6.a osztályos 
tanulók is ott lesznek a következő fordu-
lóban! 

Minden résztvevő diákunknak gratu-
lálunk! Előre is sok sikert kívánunk a to-
vábbjutóknak!

Gutmayer Jánosné
Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi

Általános és Művészeti Alapiskola

MAJÁLIS 2019
a solymári Jegenye-völgyben

A szervezők szeretettel meghívják Önöket a hagyományos, a Jegenye-völgyi réten tartandó rendezvényre 
2019. május 1-én (szerdán) 10 órától 18 óráig.

PROGRAM:
Erdei színpad: gyermekműsorok, zenés táncos előadások, hagyományos jegenye-völgyi főzőverseny, sörösrekesz mászó verseny, 
„Tombol-a-futás” futóverseny gyermekeknek a solymári várba (2 km), tombola, ajándékok, Laser Tag (szabadtéri lézerharc az er-
dőben), kézművesek utcája, árusok (kerámia, bőrdíszmű, könyv, lekvárok, magyar ékszer, késes, faárus), Baranta, íjászat, kézműves 
foglalkozások, büfé, meleg étel

MEGKÖZELíTHETő:
Gyalogosan a solymári Shell benzinkúttól (sárga turistajelzés), valamint a Várhegy, illetve a Major utca felől. Nyugdíjasoknak a 
Templom térről óránként (12 órától) kisbuszos szállítás (visszafelé is).

SZERVEZőK:
Solymár Nagyközség Önkormányzata, Solymári Településüzemeltetési Kft. (uzemeltetes@solymarert.hu)

A RENDEZVÉNy FőVÉDNÖKE:
Dr. Szente Kálmán polgármester (polgarmester@solymar.hu)



Sajnos a legutóbbiból van a legkevesebb.  
A természet megalkotta rendszer pedig úgy 
tökéletes, ahogy van. Minden élőlénynek 
megvan a saját funkciója, feladata, amit 
teljesít is. De a fogyasztói társadalomban 
élő ember folyamatos gyártásra, fogyasz-
tásra van beprogramozva, ilyen „részle-
tekkel” nem törődik. A Zero waste (hul-
ladékmentes) életmód képviselője ezzel a 
téves, pusztító úttal szembemegy. A hamis 
örömökre, önzésre, pazarlásra, sokszor 
más emberek vagy állatok kizsákmányolá-
sára ösztönző propagandát elutasítja. Pon-
tosan tudja, hogy a fenntarthatóság a leg-
fontosabb szempont, hogyha törődni akar 
élőlény társaival és a következő generáci-
ókkal. Nem véletlen, hogy a környezettu-
datos emberek döntő többsége családanya 
(tisztelet a kivételnek). Tanulmányok bizo-
nyítják, hogy amikor egy nő gyermeknek 
ad életet, az időhorizontja kitágul, utóda 
életfeltételeit kezdi feltérképezni. 

Ezek a kilátások napjainkban sajnos 
siralmasak. Aki ezekkel a tényekkel nincs 
tisztában, az sajnos rossz híradót néz. És 
a pusztítás, pazarlás, ignorálás gát nélkül 
folyik. 

De ott vannak a fiatalok Greta Thun-
berg vezetésével, ők talán az utolsó re-
mény, amit a sok ezer politikus, cégvezető 
nem old meg, talán ők kikövetelik maguk-
nak.

A Zero waste életforma hulladékmen-
tességet jelent. Legfontosabb alapelve:  
amire nincs szükségem, azt nem veszem 
meg. Hiszen tudom, hogy ez a termék tel-

jesen felesleges, gyártásával, szállításával, 
csomagolásával, szemétté alakulásával a 
környezetet terheli. 

Azzal a felfogással ideje felhagynunk, 
hogy büntetlenül vásárolgathatunk. Föld-

anyánk nem bír többet, végesek a készle-
tei! A rengeteg szemét elpusztítja.

A környezetbarát ember kimért, cso-
magolásmentes termékeket vásárol, és 
olyan háztartási eszközöket használ, ame-
lyek tartósak, és használatuk során nem ke-
letkezik hulladék. Melyek ezek a hasznos 
eszközök? 
 – Vízfogyasztásra üvegkulacs (műanyag 
flakonokkal van tele a fél világ, ne le-
gyen több!) 

 – Műanyag szatyor helyett varrott szütyő 
(műanyag szatyrok milliói szerteszét az 
utcákon, -ne legyen több!)

 – Műanyag helyett textil csomagolóanya-
gok

 – Tusfürdők, flakonos samponok, pálma-
olaj tartalmú krémek helyett szappanok, 
samponszappanok, házi készítésű kré-
mek, natúr kozmetikumok

 – Mosható pelenka
 – Mosható betét, intimkehely
 – Biztonsági borotva
 – Környezetbarát mosószerek, mosogató-
szerek

 – Fa illetve természetes anyagokból ké-
szített tisztítóeszközök (pl. luffatök szi-
vacs)

 – Fa fogkefe, fogpor, fogtabletta
 – Fa illetve használt ruhából készített já-
tékok.

És ez csak pár példa, amely segíthet ne-
künk abban, hogy hulladékmentes háztar-
tást tudjunk vezetni, és teljes életet élni 
pazarlás, szeméttermelés nélkül.

Varjas Kata
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KÖRNYEZETVÉDELEM

Hulladékmentes mindennapok
Az ökológiai lábnyomunkat, azaz a nyomot, amit magunk után hagyunk, mi magunk szabályozzuk. Az életteret, amit 
gyermekeinknek szándékozunk átadni, mi alakítjuk – pusztítjuk, romboljuk, érintetlenül hagyjuk. 

A Solymári Vállalkozók Egyesülete meghívja Önt és kedves családját 
2019. április 30 - án, kedden 17 órai kezdettel 
a Templom téren tartandó 

MÁJuSFA-ÁLLíTÁSSAL egybekötött műsoros délutánra

Közreműködnek a solymári hagyományőrző csoportok

A zenét a Schaumarer Musikanten szolgáltatja

A rendezvény fővédnöke a Solymári Vállalkozók Egyesülete

MŰSOR – ZENE – TÁNC – BÜFÉ
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Ötödik éve üzemeltetjük Solymáron a te-
niszpályát, és évről évre a szezon indulá-
sakor igyekeztünk hírt adni magunkról. 
Most is ezt tesszük, csak talán egy kicsit 
rendhagyó módon. 

Szóval az úgy kezdődött…, hogy az a 
család, amely évtizedeken keresztül kezel-
te a pályát, belefáradt, az idősebbek elmen-
tek, a fiatalabbak elköltöztek a községből, 
és hirtelen kiderült, hogy nem lesz működő 
teniszpálya a  településen. Ez a hír nagyon 
szomorúvá tette a helyi teniszbarátokat, 
majd egy hirtelen ötlettől vezérelve a „ma-
gad uram, ha szolgád nincsen” mondást 
emlegetve, két sporttársam támogatásával 
bejelentkeztünk a PEMÜ vezérigazgató-
jához azzal, hogy a jövőben kibérelnénk a 
pályát. Egyéb jelentkező hiányában az üz-
let hamar megköttetett, és jó néhány száz-
ezer forintért volt már hely ahol lehet(ne) 
játszani. 

Egy apró szépséghiba, hogy a pálya 
játszhatatlan volt, lévén a tél nem a tenisz-
pálya legjobb barátja. Akkor elkezdtünk 
dolgozni. Felszedtük a műanyag vonalakat, 
egy hatalmas gereblyeszerű valamivel fel-
kapartuk a pályát, hozattunk salakot, amit 
elterítettünk, kerítettünk vibrohengert, 
amivel gondosan oda-vissza keresztben és 
hosszában lesimítottuk a pályát, visszatet-
tük az új vonalakat, megigazgattuk a kerí-
tést, és a szélfogó hálót is (részben) kicse-
réltük, miközben locsoltunk, locsoltunk és 

locsoltunk. Alig 3–4 nap 2–3 embernek és 
már lehetett is játszani. Ennyire egyszerű 
ez a történet, és lassan bele is tanultunk. 
Persze nem írtam még a folyamatos gazo-
lásról, az időjárásfüggő, de kötelező napi 
locsolásról, az eső(el)verte, szél(el)fújta 
versenyekről, valamint az első két év száz-
ezret meghaladó veszteségeiről, a többször 
feltört (gyakorlatilag üres) kisházról, de 
van teniszpályánk. 

Ilyenkor szokás megemlíteni a fő tá-
mogatókat, azaz a Pilis Autót és az Auchan 

Áruházat, akik nélkül valószínűleg már el-
dobtuk volna a pálya kulcsát is.

Végül, de nem utolsósorban szeretettel 
várjuk a hozzánk hasonló teniszbarátokat 
az ország egyik legszebb fekvésű tenisz-
pályáján, ami reményeink szerint e sorok 
megjelenése idején már a pattogó labdák-
tól és a teniszezők out kiáltásaitól lesz han-
gos, és közben a nap is hétágra fog sütni.

Szöveg és kép:
Tordai Miklós 

A teniszpálya árnyékos oldala

MOZAIK
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OLVASÓI LEVÉL

Szeméthegyek a konténerek mellett
Tisztelt Szerkesztőség!

Solymári lakosként rendszeresen viszem a 
gondosan szétválogatott szelektív hulladé-
kot az Auchan Áruház gyűjtőhelyére, (mi-
vel mint tudott, Solymáron is megszűntek 
a korábbi gyűjtőhelyek). Sokszor tapasz-
taltam, hogy emberek a konténerek mellet 
hagyják a hulladékot, egyéb szemetet, de 
a tegnapi (március 10. vasárnap) látvány 
megdöbbentő volt!

Azonnal érdeklődtem az Auchan ügy-
félfogadó pultnál, ahol rácsodálkoztak a 
fotókra, amiket ott készítettem, de nem 
tudtak magyarázatot adni, hogy mit tudná-
nak tenni.

Hívtam Lakatos Béla Közterület-fel-
ügyelő urat, aki közölte, hogy ez az 
Auchan feladata. Azért ajánlottam neki, 
hogy tekintse meg, mégis Solymárról van 
szó, ő megköszönte a bejelentést.

Természetesen a solymári önkormány-
zatnak is írtam, és küldtem a fotókat re-
mélve, hogy valami történjék ez ügyben, 
hiszen ha erre nincs semmi reakció, akkor 
elfogadott szokássá válik ez a pofátlan 
környezetszennyezés. Természetesen nem 
arra a megoldásra gondolok, ami az elmúlt 
évtizedben történt az országban, hogy egy-
szerűen megszüntetik a szelektív hulladék-
begyűjtő állomásokat.

Biztos vagyok abban, hogy Solymár 
lakosságának döntő többsége hasonló vé-
leményen van, ezért fordultam a nyilvá-
nossághoz, hátha a figyelem felkeltésével 
közösen megoldást találunk erre a régóta 
megoldatlan gondra.

Köszönettel: Petróczy András 

Félmilliós bírságot szabtak ki

Dr. Beregszászi Márk, Solymár Nagyköz-
ség jegyzője az olvasói levélre válaszol-
va arról tájékoztatta lapunkat, hogy 2018 
óta több mint 30 alkalommal, mintegy 
500 000 forint összegű bírságot szabott ki 
a polgármesteri hivatal az Auchan Áruház 
kezdeményezése alapján. 

Az Auchan Áruház válasza

Tisztelt Szerkesztőség!

Környezetünk tisztán tartása és a megfe-
lelő hulladékkezelés vállalatunk számára 
kiemelten fontos.

Ezért is biztosítunk helyet területün-
kön több, a Fővárosi Közterület-fenntartó 
tulajdonában lévő szelektív hulladékgyűj-
tőnek. Ezeket az FKF kezeli és szállítja 
el napi rendszerességgel. Sajnos, ahogy 
erre a lerakók mellett kihelyezett tájékoz-
tatóink is felhívják a figyelmet, visszatérő 
probléma, hogy sokan nem megfelelő mó-
don használják ezeket a tárolókat, és nagy 
mennyiségű kommunális hulladékot is ki-
helyeznek, ami tilos. Takarító szolgálatos 
kollégáink mindent megtesznek, hogy eze-
ket a problémákat kezeljék: rendszeresen 

takarítják a hulladékgyűjtők környezetét, 
szétválogatják az újrahasznosítható hulla-
dékot a kommunálistól, az utóbbit pedig 
vállalatunk kezeli, és saját költségén el-
szállíttatja. 

Áruházunk mindent megtesz az ille-
gális hulladékgyűjtés felszámolása érde-
kében, számos esetben jogi lépésekkel is 
éltünk 2018 során, hogy kezeljük a visz-
szatérő problémákat. Bízunk benne, hogy 
a jövőben, közös összefogással és a megfe-
lelő hulladékkezeléssel, pozitív előrelépést 
tudunk elérni.
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Tisztelt Képviselő-testület

Örömmel látom, hogy a Terstyánszky 
úton újabb gyalogos átkelőt építenek.  Ez 
nagyon helyes. így a temető és a PEMű 
közötti 1000 méteres szakaszon már öt 
gyalogátkelő van felfestve. 

A Mátyás király utcában, az Anna 
kápolna és a polgármesteri hivatal kö-
zötti, megközelítőleg 1,5 km-es szaka-
szon egy gyalogos átkelő sincs.  Régóta 
szorgalmazom ennek a helyzetnek a meg-
változtatását. Már 2006-ban, a minden ér-
dekelt fél által aláirt jegyzőkönyv szerint 
„a Postahivatal előtt ... átkelőhely kijelö-
lését ... indokoltnak tartják.”  A jegyző-
könyvet a polgármesteri hivatal dolgozója 
is aláírta, és ennek a hivatalban meg kell 
lennie. Természetesen további átkelők fel-
festése is indokolt lenne ezen a szakaszon, 
amelyek nemcsak az átkelést segítenék, 
hanem a folyamatos kocsisor is néha meg-
szakadna.

Több levélváltásom is volt ez ügyben a 
közút kezelőjével. A legutolsó levelükben, 
2019. március 3-án (kívánságra bárkinek 
odaadom, de a polgármesternek elküldtem) 
ezt írták: „lakott területen belül, a gyalogos 
biztonságot elősegítő rendszer kialakítá-
sáról, az önkormányzatról szóló törvény 
világos feladat lehatárolást ad.”

Ezek után nem értem, hogy egy közel 
2 milliárdos költségvetéssel dolgozó nagy-
község 13 éve nem tudott ezen a szakaszon 

gyalogátkelőket kialakítani. Néhány ki-
logramm festék, 2 jelzőtábla, 2 db. erősen 
világító utcai lámpa, és valamennyi mun-
kaidő költsége talán csak belefér az éves 
költségvetésbe.

Jó lenne, ha rajtam kívül már más is 
szót emelne ennek érdekében, közösen ha-
marabb tudunk eredményt elérni.

Tudom, lesz erre magyarázat, de én 
nem magyarázatot várok, hanem gyalogos 
átkelők kialakítását.

Tisztelettel: Mentesi József

Tisztelt Mentesi Úr,
Kedves Jóska!

Mint egykori képviselő és alpolgármester 
Te is jól tudod, hogy egy gyalogátkelő nem 
néhány liter festék kérdése (ha csak ennyi 
lenne, akkor gondolom meg tudtad volna 
csináltatni hivatali működésed alatt?), ha-
nem sokkal komolyabb dolog. 

A kérdéses zebra megtervezését a sok 
feltételrendszernek megfelelően (alépít-
mény, kapubejárók, parkolók kérdése, 
előírt plusz megvilágítás, közúti előírások 
stb.) elvégeztük, és az átkelőt a közlekedé-
si hatósággal engedélyezettük.

A gyalogátkelő megépítését (hasonló-
an a szintén általunk megterveztetett és en-
gedélyeztetett temetői körforgalomhoz) az 
Auchan Áruház vállalta. Megállapodásunk 
szerint a megépítésüket megkezdik, amint 
az áruház megkapja a bővítéséhez szüksé-
ges állami engedélyeket.

Jómagam elég szomorúnak tartom, 
hogy a Magyar Állam tulajdonát képező 
(!) és a Magyar Állam kezelésében levő (!) 
közúton ezeket a feladatokat Solymárnak 
kell felvállalnia, de lakosságunk biztonsá-
ga érdekében természetesen lehetőségeink 
mértékéig vállaljuk a költségeket, illetve 
igyekszünk megszerezni a lehetséges for-
rásokat.

Dr. Szente Kálmán
polgármester

FÉNYKÉPNÉZEGETŐ 
A SVÁBHÁZBAN
 Kedves solymáriak, a következő fényképnézegető időpontja: 2019. áp-
rilis 24. szerda (mindig a hónap utolsó szerdája), délután 4 órától 6 óráig 
szeretettel várunk mindenkit a Svábházba (Solymár, Dózsa György utca 
6.).

A már korábban összegyűjtött, de még nem azonosított képeket ve-
títjük ki, hátha valaki felismeri rokonát, szomszédját vagy talán saját 
magát.

Szeretnénk még további képeket összegyűjteni az utókornak, ezért 
kérjük, akinek a tulajdonában van régi családi vagy solymári vonatkozá-
sú fénykép, hozza magával.

A képek hátuljára kérjük ráírni, ki van rajta, mikor készült, ki adta a 
képet és hány darabot, mert a beszkennelés után szeretnénk hiánytalanul 
visszaadni a tulajdonosnak.

Elischné Draxler Erzsébet
és Enczmann László
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Ördögi jó barlangtúrák 
a Solymári-Ördöglyuk barlangban

A túlnépesedett Solymáron sok-
szor teljesen megfeledkezünk 
a minket körülvevő természeti 
értékekről. A Sólyom Környezet- és 
Természetvédelmi Klub azért szervez  
a Pilisi-medence környékére túrákat, 
hogy az itt élő vagy idelátogató 
emberek megismerjék és tiszteljék a 
környék természeti kincseit. Egyszer 
egy évben egy barlangtúra is kell, 
ahogy ez idén márciusban meg is 
történt.

A Solymári Ördöglyuk-barlang községünk 
egyik olyan nevezetessége, amit legalább 
egyszer az életben látni kell. A barlangot a 
solymáriak már jó ideje ismerték, mielőtt 
Koch Antal geológus 1871-ben a Földta-
ni Közlönyben ismertette. Mind a Budai-, 
mind a Pilisi-hegység telis-tele van barlan-
gokkal: a Bátori-barlang, a Mackó-barlang, 
a Pilis-barlang, a Kevély-nyergi zsomboly. 
A legismertebbek természetesen a Pálvöl-
gyi- és a Mátyás-hegyi barlang. Számtalan 
még fel nem fedezett barlang van a kör-
nyéken, viszont ezek a barlangok, például 

a cseppkő-képződményeikkel, részben re-
generálódott flóra és faunájukkal, továbbra 
is nagy veszélyben vannak.

Egy a Pilisi- vagy Budai-hegységen 
is áterőltetett autópálya mellékterméke 
talán újabb barlangok felfedezése lenne, 
de azoknak azonnali pusztulását is jelent-
hetné. Nekünk, akik itt élünk, kötelessé-
günk hegyeink, völgyeink, barlangjaink 
természetes elővilágát megvédenünk. Mi-
nek? – kérdezhetné valaki. Túl kevés ide-
je foglalkozik az ember tudományosan a 
természeti összefüggésekkel ahhoz, hogy 

átlásson mindent, de egy valamit biztosan 
tudunk már: ha kiírtjuk a minket körülve-
vő természetet, vele együtt mi is el fogunk 
pusztulni.

Solymáron a fenntartható fejlődés érde-
kében meg kell húznunk a vészféket. Sokan 
felismerték ezt, és csatlakoztak környezet- 
és természetvédő mozgalmunkhoz. Sok si-
kert elértünk, de még többet elérhetünk, ha 
a község minél több lakója összefog, közös 
hazánk, Solymár és az egész Pilisi-meden-
ce természet közeliségének megőrzéséért.

Teuflisch gute Höhlentouren in die Schaumarer Teufelsloch-Höhle
Im übervölkerten, sehr geschäftigen Schaumar, werden oft die uns umgebenden wertvollen Naturschätze vergessen. 
Aus diesem Grund organisiert der Falken umwelt- und Naturschutz Klub Touren im Pilis-Becken und dessen umgebung, 
damit die hier lebenden, oder die Region besuchenden Menschen, die Naturschätze der Region kennen und respekti-
eren lernen. Einmal im Jahr muss auch eine Höhlentour stattfinden, wie dies auch im März geschah. Die Schaumarer 
Teufelsloch-Höhle ist eine der vielen Attraktionen unserer Gemeinde, die mindestens einmal im Leben gesehen werden 
muss.

Die Höhle war den Schaumarern lange 
bekannt, bevor der Geologe Antal Koch 
sie im Geologischen Bulletin, 1871 be-
kannt gab. Sowohl das Budaer- als auch 
das Pilis-Gebirge sind voller Höhlen: zB. 
die Bátori-Höhle, die Mackó-Höhle, die 
Pilis-Höhle, die Kevély Bergsattel-Höhle 
etc. Am bekanntesten sind natürlich die 
Pálvölgy und Mátyás-Höhle. Es gibt wahr-
scheinlich unzählige noch nicht entdeckte 
Höhlen in der Region. Diese Höhlen sind 
allerdings immer noch in großer Gefahr: 
mit ihren Tropfsteinen und der teilweise 
regenerierten Flora und Fauna.

Ein Nebenprodukt einer Autobahn, 
welche durch das Pilis- oder Budaer Gebir-
ge gedrängt würde, könnte die Entdeckung 
neuer Höhlen sein, aber auch dessen sofor-
tige Zerstörung bedeuten. Wir, die wir hier 
leben, haben die Pflicht, die Natur, unsere 
Berge, Täler und Höhlen zu schützen. Wo-
für?- könnte jemand fragen. Der Mensch 
hat sich noch nicht lange genug mit den 
Zusammenhängen in der Natur beschäf-
tigt, um alles zu verstehen, aber wir wissen 
eins mit Sicherheit: wenn wir die Natur, 
die uns umgibt zerstören, vernichten wir 
uns selber.

In Schaumar müssen wir im Interesse 
der nachhaltigen Entwicklung die Notb-
remse ziehen. Viele haben dies erkannt und 
sich unserer Umwelt- und Naturschutz-
bewegung angeschlossen. Wir haben bere-
its viele Erfolge erzielt, aber es kann noch 
mehr erreicht werden, wenn sich so viele 
Gemeindebewohner wie möglich zusam-
menfinden, um unsere naturnahe gemein-
same Heimat, Schaumar und des gesamten 
Pilis-Becken zu bewahren.

René Konkoly, Sólyom Környezet- 
és Természetvédelmi Klub

https://www.facebook.com/SKTKlub/
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A cselekedetek fontosabbak az érzelmeinknél
Az elmúlt évtizedekben teret hódított a népszerű-tudományos pszichológia – főleg a tömegmédián keresztül – és azóta 
a társadalmunkban túlhangsúlyozzuk az érzelmek jelentőségét. A dalokban, filmekben tetten érhető ez a felfogás: „Ha 
jólesik, tedd meg!”, „Mutasd ki valódi érzelmeidet!” stb. Úgy érezzük, az életünk akkor hiteles, ha hűek vagyunk érzel-
meinkhez, még akkor is, ha negatív viselkedésre késztetnek minket, amivel tovább rontjuk állapotunkat és másokét is. 

Egy megromlott kapcsolat esetében ez azt 
jeleni, ha már nem táplálsz szerelmes ér-
zéseket a férjed/feleséged iránt, akkor ezt 
ismerd el, és szállj ki a kapcsolatból. Ez az 
életfilozófia azonban nem vesz tudomást 
arról, hogy az ember sokkal több, mint az 
érzelmei. Fontosak az érzelmek, de érzel-
meinknél fontosabbak a cselekedetek.  

Képzeld el, hogy rossz hangulatban 
vagy, és nyomaszt egy-két nehézség az éle-
tedben, egy barátod épp ekkor telefonál és 
elhív, mert találkozni szeretne veled. Bor-
zasztóan érzed magad, és egyetlen vágyad, 
hogy leroskadj a kanapéra, és ne gondolj 
semmire, senkire, ám mégis úgy döntesz, 
hogy elmész a találkozóra. Két órával ké-
sőbb mintha kicserélték volna az érzelme-
idet, és az egész világ barátságosabbnak 
tűnik.

Annyi történt itt, hogy a viselkedésed 
befolyásolta az érzelmeidet. Ez életed min-
den területére igaz: egyéni viszonylatban 
és társas kapcsolataidban is. 

Nagyon fontos azt is tudnod, hogy cse-
lekedeteid hatással vannak mások érzelme-

ire. Ha kedvesen szólsz valakihez vagy szí-
vességet teszel neki, több mint valószínű, 
hogy pozitív érzelmet váltasz ki belőle. 

Tehát a kapcsolatokban a cselekede-
tek sokkal fontosabbak, mint az érzelmek. 
Javíthatsz kapcsolatodon, ha úgy döntesz,  
hogy a negatív érzelmek ellenére olyasmit 
teszel, ami párod javát szolgálja. Az dup-
lán jótékony, hiszen a fent említettek mi-
att ez az adott cselekedeted párodra is jó 
hatással lesz, és a te érzelmed is pozitív 
irányba fog változni.

Van, aki úgy gondolja, hogy képmuta-
tás lenne a negatív érzésekkel a lelkében 
pozitív módon cselekedni. Aki így gondol-
kodik, az abból a feltételezésből indul ki, 
hogy az érzelmek határozzák meg az em-
ber igazi énjét. 

Az élet egyéb területein gyakran szem-
beszállunk az érzelmeinkkel. Ha reggelen-
te csak akkor kelnél fel az ágyból, amikor 
úgy érzed, hogy kedved van hozzá, akkor 
már felfekvéseid lennének. Valójában so-
kan vannak, akik minden reggel az érzése-
ik ellenére kelnek fel és látnak munkához, 

mégis sikeresek, boldogok. Mert ezek az 
emberek aztán a nap folyamán már ké-
sőbb örülnek, hogy rászánták magukat, és 
időben elkezdték a napot! Különben nem 
sokra mennének vele. Ugyanez az elv mű-
ködik a párkapcsolatokban is. 

Úgy lehet helyes cselekedetekkel bol-
dogabbá tenni a kapcsolatunkat, hogy át-
vesszük az irányítást érzelmeink felett! 
Nem elfojtjuk, hanem – sokkal haszno-
sabb, ha – elfogadjuk a negatív érzéseket, 
de nem követjük őket. 

Nem tagadjuk, hogy csalódottak va-
gyunk, mégsem engedjük, hogy ez az érzés 
irányítsa a cselekedeteinket. Ezzel lehető-
vé tesszük, hogy ezek a nemes gondolatok 
irányítsák tetteinket, a helyes cselekedetek 
magukban hordozzák a kapcsolat helyre-
állításának lehetőségét, és a partnerekben 
újra felébreszti a pozitív érzéseket.

Sulya Zsuzsanna
boldogság mentor

nőként-boldogan.hu
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SOKFÉLEKÉPPEN LEHETSZ JÓ ANYA! 

ÉLETMÓD

Könyvek, blogok  és újságcikkek tömege 
foglalkozik a gyermeknevelés, az anyaság 
témájával. Érdeklődő szülő  – vagy leen-
dő szülő – mindent megtudhat a gyermek 
„működéséről”, a hogyanokról és miér-
tekről, olykor szinte használati útmutatót 
is kínál egy-egy szerző. A tökéletes gyer-
meknevelés természetesen tökéletes szülőt 
feltételez, aki minden pillanatban tudato-
san követi a szakirodalmi ajánlásokat, míg 
a tökéletességre törekvő anya végül töké-
letesen bizonytalanná válik önmagában, 
anyaságában!

Az alábbi idézetek – a felismerhetőség 
elkerülése érdekében kissé módosított, de 
tartalmilag azonos formában – édesanyák-
tól származnak:

„Nincs türelmem leülni a gyermekkel 
kisautót tologatni. Gyakran megyünk ját-
szótérre, sokat olvasok neki, rengeteg időt 
töltünk együtt,  főleg aktív programokkal, 
de vannak játékok, amikre egyszerűen 
nem tudom rávenni magam. Tudom, hogy 
ez borzasztó. Látom, a férjem milyen tü-
relmesen játszik a gyerekkel. Nekem miért 
nem megy?”

„A kislányom egyke. Mondták is az 
oviban, hogy kellene neki egy testvér. 
Biztos nem tud majd beilleszkedni a kö-
zösségbe, mert nem szokta meg, hogy 
alkalmazkodnia kell más gyerekekhez. 
Borzasztó bűntudatom van, de bűntudatból 
nem vállalhatok még egy babát?!”

„Szorongó alkat vagyok, mindig is az 
voltam. Biztos a gyermekem is azért küzd 
ennyi szorongással, mert én nem tudok 
elég magabiztos lenni.”

„Lehet, hogy elkényeztetem? De hát 
otthon vagyok – gyesen –, az a legfonto-
sabb dolgom, hogy vele foglalkozzak, nem 
igaz? Persze estére nagyon elfáradok, és 
akkor türelmetlenebb vagyok néha. Talán 
az én hibám, hogy nem játszik szívesen 
egyedül, a szüleim szerint nem lesz ennek 
jó vége…”

A fenti édesanyák bár különböző prob-
lémákkal küzdenek, mégis van, ami össze-
köti őket. Hibásnak, rossznak érzik magu-
kat. Úgy érzik, nem tudnak megfelelni az 
elvárásoknak, ami másoknak könnyen és 
egyszerűen megy, az számukra megold-
hatatlan feladat. Ennek az érzésnek pedig 
egyenes következménye a szorongás és a 
bűntudat. De miért kerül egyre több édes-
anya  egy ilyen negatív spirálba? A teljes-

ség igénye nélkül összegyűjtöttem néhány 
gyakori okot:
 – Túl sok és sokszor egymásnak ellent-
mondó információval találkoznak az 
édesanyák az interneten. Gyakran hal-
lom, hogy rengeteg időt töltenek gyer-
mekneveléssel kapcsolatos blogok és 
fórumok olvasgatásával, ami jellemzően 
komoly frusztráció forrása.

 – Az elérhető információk egy része szak-
mailag nem hiteles és helytálló, vagy bár 
az alapjai helyesek, de túlzó és félelem-
keltő módon fogalmaznak, vagy felszí-
nes, részigazságokat mutatnak be.

 – Torzított „statisztikák” alapján is egy-
re nagyobb szorongások generálódnak 
a szülőkben. Könnyen meglátják, hogy 
„más gyereke bezzeg,…”, de bele sem 
gondolnak abba, hogy más édesanyák 
talán más nehézségekkel küzdenek.

 – Az elvárásoknak való megfelelés ré-
szeként sokan titkolják a nehézségeiket, 
félelmeiket, fáradtságukat, és kifelé egy 
rózsaszínre hazudott képet mutatnak – 
ezzel ők maguk is fenntartják a torzított 
statisztika nyomasztó hatását. Úgy érzik, 
ha megosztanák nehézségeiket, akkor 
rossz anyának tartanák őket, így maguk-
ra maradnak a félelmeikkel.

 – Túlzottan erős a tökéletességre törek-
vés vágya. Az anyaság azonban nem a 
tökéletességről szól. Nincs egy olyan 
mindenkire érvényes szabály vagy vi-
selkedési kódex, amit be kellene tartani. 
A gyermekeknek, még a testvéreknek 
sem azonos a fejlődési üteme, a tempe-

ramentuma, az igényei. Ami tökéletesen 
működik az egyik gyereknél, az talán a 
legkevésbé sem jön be a másiknál. Ter-
mészetesen vannak alapok, amelyekre 
minden gyermeknek szüksége van, de 
egyetlen gyermeknek sincs  szüksége 
tökéletes anyára, Bettelheim szavaival 
élve, elég  „csupán” jó szülőnek lenni.

 Miért is írtam le mindezt?
 – Mert azt látom, hogy gyakran a meg-
oldási kísérletek (és azok kudarca) tar-
tanak fenn olyan problémákat, amelyek 
talán nem is problémák.

 – Mert egy anyaságában elbizonytala-
nított anya egyre nehezebben és egyre 
több energia befektetéssel tud működni, 
és így sokszor pont az anyaság örömte-
li pillanatainak megélésére nem marad 
már lehetősége, energiája.

 – Mert bár időről időre érdemes átgondol-
nunk, hogyan és mit csinálunk, de nem 
lehet minden pillanatban tépelődni azon, 
hogy vajon hibáztunk-e.

 – Mert bármennyit tépelődünk is, úgysem 
fogunk tudni mindig, minden elvárásnak 
megfelelni (szerencsére), hitelesen csak 
azt adhatjuk át, ami bennünk van, akik 
mi vagyunk!

 – -Mert azt gondolom, hogy nagyon sok-
féleképpen lehetünk jó anyák!

Kovács Szilvia
tanácsadó szakpszichológus
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ÉLETMÓD

A kudarc a legnagyobb tanítómester
Cikinek számít beszámolni arról, ha megbuktunk egy vizsgán, vagy ha nem váltunk be egy munkahelyen, netán nem 
hozta meg a nagy áttörést a legutóbbi üzleti ötletünk. Az ilyesmikről inkább hallgatunk – mert még azt hiszik, hogy 
kudarcot vallottunk. Pedig életünk eme epizódjai nem katasztrófák, hanem – leckék.

Elégtelen?
Alighanem a kedves olvasó is kapott már 
sajnálkozón együttérző, ám valójában szá-
nakozó arckifejezést másoktól, ha kény-
telen volt beszámolni egy olyan esetről, 
amikor nem sikerült valami. Legyünk 
őszinték: magunktól nem meséljük el eze-
ket, csak ha nyíltan rákérdeznek. És erre jó 
okunk van: mert ezek a kisebb és nagyobb 
csetlések-botlások azt sugallják, hogy tár-
sadalmi mércével mérve elégtelenek va-
gyunk.

Ha a kudarcainkról kell beszámolnunk, 
sokan ahhoz a taktikához folyamodunk, 
amihez az a bizonyos rossz tanuló, aki 
„magyarázza a bizonyítványát”, és aki-
nek már-már archetipikus figuráját Karin-
thy ironikus könyörtelenséggel örökítette 
meg. Vagyis beleszőjük a beszámolóba a 
magyarázatainkat és a kifogásainkat, hogy 
miért szúrtuk el, miért nem a mi hibánk 
(mert a tanár, a HR-es pikkelt ránk…). Ám 
ez nagyon rossz taktika.

A megfelelő mindset 
aranyat ér

Kudarcaink se nem szégyellni való, se nem 
titkolni való esetek. Az élet természetes 
velejárói; mindenkivel megesnek; és mint 
ilyen, univerzálisak. Valójában igen hasz-
nos epizódok, amikből kihozhatunk valami 
jót is.

Hogy a kudarcaink a gátjainkká vál-
nak, a végtelenségig magyarázatra szo-
ruló, elfelejtendő kínos emlékekké, vagy 
pedig előrevisznek, az a mindsetünktől 
függ. A mindset kifejezést szemléletmód-
ként vagy gondolkodási beállítódásként 
fordítják magyarra, és azoknak a fontos 
alaphiedelmeknek a gyűjtőneve, amelyek 
meghatározzák, hogyan döntünk életünk 
fordulópontjain, vagy hogyan reagálunk 
egy kritikus helyzetben.

Carol Dweck pszichológus kutató sze-
rint vannak, akik rögzült beállítódással 
rendelkeznek, és vannak, akik növekedési 
beállítódással. Az előbbi csoportba tarto-
zók úgy vélik, az ember azzal az IQ-val, 
azokkal a képességekkel sáfárkodhat, 
amiket örökölt (ha okos, akkor tudja a dol-
gokat, és kész, ha pedig valamit nem tud, 
akkor biztosan nem elég okos). Ezzel el-
lentétben az utóbbi csoportba tartozók úgy 
vélik, az ember az élete során folyamato-
san fejlődik és tanul. És ez utóbbi mindset 
az aduász a konstruktív kudarckezeléshez.

Mit rontottam el, és mit 
tanulhatok ebből?

A növekedési szemléletű emberek nem 
ijednek meg a kudarcoktól, mert nem an-
nak jeleiként értékelik azokat, hogy ők 
elégtelenek. Hanem, ha valami nem sike-
rül, azt mondják: „Ezt még nem tudom.” És 

természetesen ebből következik, hogy azt 
gondolják: a jövőben majd megtanulják.

Ennek első lépése az, hogy elég bátrak 
szembesülni azzal, hogy mi az, amit nem 
tudnak. Vagyis nekiülnek, átgondolják, és 
megkeresik, mit rontottak el! A „bizonyít-
ványát magyarázó” ember sajnos eddig a 
pontig sem jut el…

Persze a neheze, vagyis az újrapróbá-
lás, a korrigálás, a tanulás, az újbóli, iz-
zasztó nekigyürkőzés csak ez után a felis-
merés után következik. A sikeres emberek 
ismérve, hogy nem hátat fordítanak a ku-
darcaiknak (pontosabban azoknak a hely-
zeteknek, amelyekben kudarcot vallottak), 
hanem a keblükre ölelik őket. Mert éppen 
ezekből az esetekből jöhetnek rá, mik a hi-
ányosságaik, amikben fejlődniük kell.

Ha sikerül túllépnünk a szégyenérze-
ten, amivel a társadalom felcímkézi azokat 
a helyzeteket, amikor nem megy valami 
elsőre, akkor hiteles képet kapunk arról, 
hányadán állunk, hol tartunk a célunk felé 
vezető úton. Majd visszanézve jövünk 
csak rá – higgyétek el, kedves Olvasók –, 
hogy a kudarcaink voltak a mérföldkövek 
a fejlődési folyamatunkban.

Szabó Elvira pszichológus

A szerző további írásait (szépirodalmi 
szövegeit és utazási cikkeit) az 

ElviraSzabo.com 
weboldalon találod.
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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. Wirtz Ferenc  Tel.: 361-479

hétfő:  14.00–18.00
kedd:   8.30–11.30
szerda:  8.00–11.00
csütörtök:  12.30–16.00
péntek:  8.00–11.00
IV., VIII., XII. hónapban  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.: 737-747 

hétfő, kedd:  13.00–17.00
szerda:  7.30–11.00

(csak receptírás 11.00–12.00)
csütörtök:  15.00–18.30

(csak receptírás 14.00–15.00)
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

Védőnői Szolgálati Rendelő 
2083 Solymár, Rákóczi utca 2.

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

oldalon tekinthető meg.

A fenti telefonszámok csak rendelési időben 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) 737-747 
(A doktornő összes rendelési idejében!)

Szemészet:

Dr. Kálmán Kinga
kedd: 14.00–18.00
Időpont-egyeztetés: (26) 360-290

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, 
FOGSZABÁLYOZÁS-SZAKRENDELÉS 
IMPLANTÁCIÓ, panoráma- és Cephalo rönt-
gen. 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

Ifj. Dr. Molnár Attila 
Telefon: (30) 964-2160
                (26) 360-919
2083 Solymár, Tersztyánszky u. 23. – Pilisvörös-
vári u. 17. (saroképület)

hétfő:  16.00–19.00
kedd, csütörtök:  14.00–19.00
szerda, péntek:  17.00–19.00
szombat:  9.00–12.00
Egyéb időpontokban ügyelet: (30) 964-2160

ÁLLATORVOS

2083 Solymár, Pilisvörösvári u. 4.
Ladó György       Tel.: (70) 605-5369

A solymári önkéntes tűzoltóság 
éjjel-nappal hívható telefonszáma: 

(30) 934-7103

Lakatos Béla
Tel.: (30) 871-0543

RENDŐRSÉG 107 
KÖRZETI MEGBÍZOTTAK

TŰZOLTÓSÁG 105 
SOLYMÁRI ÖNKÉNTESEK

KÖZTERÜLET- 
FELÜGYELET

KÖZÉRDEKŰ 
BEJELENTÉSEK

Solymár területéről ingyenesen
hívható zöldszám:

(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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ÖNKORMÁNYZAT

Solymár Nagyközség Önkormányzata 
Képviselő-testületének határozatai

7/2019. (I. 30.) 
F. T. A. ingatlan vételi kérelme 
Solymár Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete F. T. A. részére az ön-
kormányzati tulajdonú Solymár, Avar u. 
2870 hrsz. alatt felvett kivett beépítetlen 
terület megnevezésű, 500 m2 területű 
ingatlant 8 000 000 Ft + áfa áron értéke-
síti. Az ingatlan önállóan nem építhető be, 
ezért az áfa mértéke 0%, de amennyiben 
az adásvételi szerződés megkötéséig ez az 
érték változik, vagy az adóhatóság más-
ként bírálja el, az áfa fizetés kötelezettsége 
vevőt terheli. 

8/2019. (I. 30.) 
G. A. L. közterület nyomvonalának meg-
változtatására irányuló kérelme 
Solymár Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete G. A. L. kérelmét támo-
gatja. Az önkormányzat tulajdonában lévő 
Solymár, 3 hrsz. alatti közterület nyomvo-

Solymár Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, 
hogy a Solymári Polgármesteri Hivatal a 
Solymári Óvoda-Bölcsődével együttmű-
ködési megállapodást írjon alá a Solymári 
Óvoda-Bölcsőde gazdasági feladatainak 
ellátására. 

11/2019. (I. 30.) 
Intézményi munkamegosztási és együtt-
működési megállapodások felülvizsgálata 
– Apáczai Csere János Művelődési Ház 
Solymár Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, 
hogy a Solymári Polgármesteri Hivatal az 
Apáczai Csere János Művelődési Házzal 
együttműködési megállapodást írjon alá 
az Apáczai Csere János Művelődési Ház 
gazdasági feladatainak ellátására. 

12/2019. (I. 30.) 
Intézményi munkamegosztási és együtt-
működési megállapodások felülvizsgálata 

nalát a Szabályozási Terv felülvizsgálata 
során – a közterület teljes vonalában a 
patakmederhez igazítva – módosítja. 
A nyomvonal módosításából keletkező 
természetbeni munkákat és költségeit a 
kérelmezőnek kell viselnie. 

9/2019. (I. 30.) 
Felhasználási szerződés a Hunyadi Mátyás 
Általános Iskola átépítésére vonatkozóan – 
határozat módosítása 
Solymár Nagyközség Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
a 8/2017. (II.15.) sz. határozatban vállalt 
összeget fenntartja, a 125/2018. (X.31.) 
sz. határozatát módosítja, és hozzájárul a 
határozat mellékletét képező felhasználási 
szerződés aláírásához. Felhatalmazza a 
polgármestert a szerződés aláírására. 

10/2019. (I. 30.) 
Intézményi munkamegosztási és együtt-
működési megállapodások felülvizsgálata 

– Ezüstkor Szociális Gondozó Központ 
Solymár Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, 
hogy a Solymári Polgármesteri Hivatal 
az Ezüstkor Szociális Gondozó Központtal 
együttműködési megállapodást írjon alá 
az Ezüstkor Szociális Gondozó Központ 
gazdasági feladatainak ellátására. 

13/2019. (I. 30.) 
Intézményi munkamegosztási és együtt-
működési megállapodások felülvizsgála-
ta – Lustige Zwerge Német Nemzetiségi 
Óvoda 
Solymár Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy 
a Solymári Polgármesteri Hivatal a Lustige 
Zwerge Német Nemzetiségi Óvodával 
együttműködési megállapodást írjon alá a 
Lustige Zwerge Német Nemzetiségi Óvoda 
gazdasági feladatainak ellátására.
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MIT ÉRDEMES TUDNI A LEGGYAKORIBB FOGÁSZATI BEAVATKOZÁSOKRÓL?
Szuvas fog kezelése fogtöméssel
Mit érdemes tudnom?
• Ha nem kezeljük időben, a felszíni apró lyukas rész alatt jóval 

nagyobb területű szuvasodás is kialakulhat, akár az íny alatt is
• Eleinte tünetmentes, de árulkodó jelei lehetnek az érzékennyé 

vált fogak, vagy a fogfelszín kisebb elszíneződése, kifehéredése, 
fájdalom vagy kellemetlen lehelet

• Kialakulása megelőzhető és kiszűrhető fogászati ellenőrzéssel
• Kezelés során a szuvas részt eltávolítjuk, így azonnal megakadá-

lyozzuk a további romlást és fogfájást, végül magas minőségű 
esztétikus, fehér fényre kötő tömést készítünk

• A régi amalgám tömések cseréje esztétikus fehér tömésre egész-
ségügyi szempontból is javasolt

• Az esztétikus fehér fogtömés élethű és tartós
• Korszerű Inlay-Onlay betéttel is megoldható a fog felépítése

Fogágybetegségek, fogíny gyógyítása 
parodontológiai kezeléssel
Mit érdemes tudnom?
• Alattomos népbetegség, mert legtöbbünket érinti mégsem 

ismerjük fel időben
• Sokan nem tudják, hogy ez a betegség a fő oka fogaink elveszté-

sének, pedig elkerülhető lenne
• Fogínyvérzés fogmosáskor egy kezdeti árulkodó jel lehet
• Érzékennyé vált fogak, rossz lehelet, duzzadt vörös íny, mozgó 

fogak egyre komolyabb tünetek
• Csontfelszívódást okoz, az íny felszíne alatt fejti ki igazán káros 

hatását, ezért később csontpótlás lehet szükséges
• Fogaink elvesztése igenis megállítható parodontológiai keze-

léssel
• A visszahúzódott íny kisműtéttel korrigálható parodontológus 

fogszakorvos által

Elszíneződött, letöredezett vagy szabálytalan
fogak esztétikai megoldásai
Milyen megoldások vannak?
• Elszíneződések esetén rendelői fogfehérítéssel azonnal látható 

eredményeket érünk el
• Letöredezett, lekopott fogaknál a legjobb megoldás cirkon vagy 

kerámia korona lehet akár a teljes fogazatra
• Kisebb tökéletlenségek esetén esztétikai héjak ideális megoldást 

nyújtanak a szembetűnő frontfogaknál
• Esztétikus koronával az egyes fogak megjelenése és funkciója 

újra tökéletes lesz
• Fogszabályozással, bármilyen életkorban feltűnő eredményt ér-

hetünk el, rövid idő alatt

Szabálytalan fogazat tökéletesítése 
fogszabályozással
Mit érdemes tudnom?
• A fogszabályozás több mint esztétikai megoldás, hiszen az állka-

pocsízületet, harapási rendellenességeket és fogaink egészségét 
is érinti

• A torlódott fogak könnyebben romlanak, mert azokat nehezebb 
tisztán tartani

• Fogszabályozó viselete nem jár fájdalommal
• Nem károsítja a fogzománcot
• Nem jár feltétlenül foghúzással
• Esztétikus, divatos megjelenésű vagy láthatatlan, rögzített és 

kivehető is lehet
• Felnőtt korban is tökéletesre lehet szabályozni fogainkat
• Már egy éven belül látványos eredményeket érhetünk el

Fogeltávolítás fájdalommentes, szájsebészeti úton
Mit érdemes tudnom?
• A szájsebészet lehet teljesen fájdalommentes
• Menthetetlen fog esetén szükséges lehet annak eltávolítása
• Gyakran a rendellenes bölcsességfog a gond, ami a többi fogunk 

torlódását okozza
• Akár a szomszédos egészséges fog észrevétlen szuvasodását 

eredményezheti
• Egy részben előbújt bölcsességfog könnyen el is fertőződhez, az 

pedig fájdalommal jár
• A bölcsességfog eltávolítás nélkül okozhat helyi gyulladást, szá-

jzárat, lázat
• Fogeltávolítás lehet szükséges súlyos ínybetegségnél, vagy kiter-

jedt fogszuvasodásnál
• Egyes fogszabályozási eljárások sikere érdekében szükséges lehet 

a fogeltávolítás
• A legkorszerűbb érzéstelenítővel semmilyen fájdalmat nem 

érezhet

A kellemetlen lehelet megszüntethető 
fogkőeltávolítással
Mit érdemes tudnom?  
• A fogkő eltávolítással egy csapásra megszűnhet a kellemetlen 

lehelet
• A fogínygyulladástól is megszabadulhatunk, amit a fogkő irritáló 

hatása okozhat
• Világosabbak lesznek fogaink a káros lerakódás nélkül
• Utána a baktériumok még nehezebben tapadnak meg a políro-

zás hatására
• Az ultrahangos fogkőeltávolítás fájdalommentes és gyors
• A javuló szájhigiéné az önbizalmunkat is növeli
• Egyben fogászati ellenőrzést  és szájápolási tanácsadást is vég-

zünk

Gyulladt, elhalt fog megmentése gyökérkezeléssel
Mit érdemes tudnom?
• Gyökérkezelés akkor szükséges amikor fogunk elhal
• A fog koronája sérült vagy hiányzik
• Gyulladás van a fog belsejében amit fájdalom kísér
• Hátterében a fog sérülése vagy elmélyült fogszuvasodás állhat
• Gyökércsúcs tályogot, csontfelszívódást is okozhat
• Jellemző az érintett fog elszíneződése, sötétedése, túlzott érzé-

keny- sége, vagy teljes érzéketlensége
• Kezeléssel először a gyulladást csökkentjük így a fájdalom meg-

szűnik, a fertőzött részt eltávolítjuk, fertőtlenítő gyógyszerrel 
kezeljük.

• A gyökértömést elvégezzük, a fog felszínét esztétikus töméssel 
vagy koronával látjuk el.

• Régi gyökértömések néha cserére szorulnak
• Már az első kezeléssel minimalizálható a fájdalom
• Maga a gyökérkezelés fájdalommentesen végezhető

Foghiány és annak esztétikus pótlási lehetőségei
Mit érdemes tudnom?
• Esztétikus koronával célszerű ellátni a súlyosan károsodott fo-

gakat
• Hidakkal és ráépülő koronákkal kisebb foghiányok lesznek újra 

tökéletesek
• Körhidakkal a teljes fogív fixen pótolható
• A korszerűen készített műfogsor élethűbb, időtállóbb és kényel-

mesebb megoldást nyújt
• Implantátumokkal egyes foghiányoktól kezdve akár a teljes fo-

gazat pótolható
• Már 2 implantátummal tökéletesen fixálható a kivehető fogsor

Világosabb fogak fogfehérítéssel
Mit érdemes tudnom?  
• A rendelői fogfehérítés már egyetlen alkalommal szemmel lát-

hatóan világosítja a fogakat
• A LED-lámpás eljárás biztonságosan alkalmazható
• A fehérítés eredménye tartós
• A kezelés megismétlése a táplálkozás és életmód függvényében 

egyénenként eltérő lehet
• A tökéletes hatásért előtte el kell távolítani a fogkövet
• Egyben fogászati ellenőrzést  és szájápolási tanácsadást is vég-

zünk
• Teljesen fájdalommentes és nagyon hatékony módszer


