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Kitelepítési megemlékezés
Idén volt a solymári és környékbeli német lakosság kitelepítésének 75. évfor-
dulója, ebből az alkalomból emlékeztünk meg április 25-én az érintett szemé-
lyekről és családjaikról. A solymári Szűz Mária Szent Neve templom adott 
otthont a szentmisének, amit koszorúzás követett a kitelepítési emlékműnél. 
Sajnos a jelenlegi járványügyi helyzet miatt az idei emlékműsor elmaradt. A 
délután 16 órakor kezdődő német nyelvű ünnepi szentmisét Szemere János 
plébános celebrálta. A misén a Solymári Hagyományőrző Asszonykórus és 
a Solymári Férfikórus adta elő a német nyelvű énekeket, és nagy örömünkre 
szolgált, hogy újra sikerült zenekart is felkérni a díszes megemlékezés szí-
nesítésére. A templomból történő ünnepi kivonulás után koszorúzták meg 
a kitelepítési emlékművet. Az országos és környékbeli német nemzetiségi 
szervezetek mellett Solymár társadalmi és kulturális életének képviselői is el-
helyezték a megemlékezés virágait az 1996-ban állított emlékműnél.

NNÖ

Film készült idén a kitelepítés 75 évvel 
ezelőtti eseményeiről, melyet Hartmann 
Hellebrandt Hilda ötletéből és szöveg-
könyve alapján, a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat támogatásával a PilisTV 
stábja készített. A témáról a 7. oldalon 
olvashatnak. 

Film a kitelepítésről
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Előkészítés alatt az Ásvány utca 

A Hutweide egyik gyűjtőútját, az Ásvány utcát az önkormányzat idén tervezi 
szilárd burkolattal ellátni. A beruházás előkészítése a háttérben 
már régóta zajlik; ennek részleteiről és jelenlegi állapotáról 
kérdeztük dr. Szente Kálmán polgármestert.

Solymár önkormányzatának idei beruhá-
zási tervei között kiemelt helyen szerepel 
az Ásvány utca fejlesztése. Az utcát az 
önkormányzat már tavaly szerette volna 
szilárd burkolattal ellátni, de a pandémia 
és az ezzel együtt járó bizonytalan anyagi 
helyzet miatt végül el kellett halasztani a 
beruházást.

Az Ásvány utca megépítése Solymár 
2021-es fejlesztési terveinek központi 
eleme. A beruházás előkészületei megtör-
téntek: az utca tervei és építési, valamint 
vízjogi engedélyei rendelkezésre állnak – 
mondta el kérdésünkre dr. Szente Kálmán. 
Emellett az érintett ingatlantulajdonosok 
több mint kétharmada nyilatkozatban tá-
mogatta az utca megépítését és vállalta az 
útfejlesztési hozzájárulás befizetését, ami 
egyértelműen mutatja a lakossági szándé-
kot. A nyilatkozatok összegyűjtését, vala-
mint a lakosok és az önkormányzat közti 
kommunikáció segítését Gulyás István, a 
Hutweide önkormányzati képviselője vál-
lalta magára – emelte ki a polgármester.

Az említett útfejlesztési hozzájárulás 
240 ezer forintot, részletfizetés esetén két 

évre elosztva összesen 300 ezer (havonta 
12 500) forintot jelent lakóegységenként. 
Ezzel az érintett lakosság, vagyis a meg-
építendő szakasz mentén fekvő harminc-
három ingatlan tulajdonosai összesen 
6 százalékban járulnak hozzá az építé-
si költségekhez. Az összesen majdnem 
bruttó 107 millió forintba kerülő beruhá-
zás további költségeit Solymár Nagyköz-
ség Önkormányzata állja.

A közbeszerzési pályázat nyertese a 
Strabag lett, a nyár elején, június–július-
ban tudja elkezdeni a munkálatokat. Az 
utat várhatóan – amennyiben a mun-
kákat semmilyen külső körülmény nem 
akadályozza – 6-8 hét alatt tudják meg-
építeni.

A beruházás egy 480 méter hosz-
szú útszakasz megépítését tartalmazza a 
Barlang utcától a Perem utcáig. Az elké-
szülő útpálya öt méter széles lesz, a mel-
lékutcákba behajtó szakaszok tízméteres 
hosszon, négyméteres pályaszélességgel 
készülnek majd el – mondta dr. Szente 
Kálmán polgármester. A majdnem fél ki-
lométer hosszú szakaszon folyamatos jár-

da a terepviszonyok miatt nem kivitelez-
hető, de ahol lehetséges (például az Eper, 
a Mókus és a Barlang utca magasságában, 
az utca keleti oldalán), ott szeretnék meg-
építeni.

A megépítendő útpálya mindkét ol-
dalán szegélykő lesz, a vízelvezetés 
szikkasztókutas rendszerrel valósul meg. 
A pályaszerkezet 20 cm fagyvédő kőzú-
zalékból, 20 cm CKT vagy remix alapré-
tegből, 6 cm AC16 kötőaszfaltból és 4 cm 
AC11 aszfalt kopórétegből áll majd. Az 
útépítés során a meglévő burkolt kapube-
hajtókat az új útpályához fogják igazítani. 
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Oltáshelyzet április közepén

Folyamatosan zajlik az oltási program Magyarországon, 
de sokszor nehéz információhoz jutni. Felhívtuk ezért 
a solymári háziorvosokat, hogy első kézből érdeklődjük 
meg: hogy állunk jelenleg az oltásokkal Solymáron, mik 
a tapasztalataik, és mire hívnák fel a lakosság figyelmét?

Újra nyitva 
az általános iskola
Több mint egy hónapos digitális tanulás után 
április 19-én újraindult a jelenléti oktatás az 
általános iskolák alsó tagozatán. A Solymári 
Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Álta-
lános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola in-
tézményvezetőjét kérdeztük, hogy zajlott a 
nyitás Solymáron. 

Az újranyitás rendben lezajlott, az alsós 
gyerekek kétharmada tért vissza az iskolá-
ba – tudtuk meg Dali Emese Katalintól. A 
kontaktok számának csökkentése érdekében 
a harmadik és negyedik évfolyam május 10-ig 
beköltözik a nagy épületbe, csak az első és 
második évfolyam tanul a kisiskolában. Min-
den egyéb, korábban hozott iskolai járvány-
ügyi szabály most is érvényben van.

Azok a szülők, akik még nem szeretnék, 
hogy gyermekük részt vegyen a jelenléti ok-
tatásban, kérvényezhették, hogy továbbra is 
otthon tanuljanak. Ezen tanulók esetében a 
hiányzás igazoltnak minősül. A pedagógu-
sok a Kréta rendszerébe részletesen feltöltik 
a tananyagot, ezzel segítve, hogy az otthon 
maradt diákok is haladni tudjanak.

A felső tagozat és a művészeti iskola diákjai 
továbbra is digitális munkarendben tanulnak.

A leendő elsősök beiratkozása április 
16-ával lezárult – mondta el kérdésünkre 
Dali Emese. Az egyeztetések jelenleg is foly-
nak, az érintett szülőket május 5-ig értesítik 
a felvételről.

A háziorvosok egyöntetűen arra kérnek bennünket, hogy regisztráljunk az oltás-
ra, ne hívjuk a háziorvost telefonon azzal a kérdéssel, hogy mikor kapunk oltást, 
és ne válogassunk az oltások között, hanem fogadjuk el az elérhető vakcinát.

A solymári háziorvosok elmondták: a praxisokban folyamatos az oltás, még 
a hétvégéken is zajlik a szervezés és az adminisztráció. A Pfizer-BioNTech, a 
Moderna és az AstraZeneca vakcinákkal a háziorvosok oltanak, a Szputnyik ol-
tásért pedig a Szent Margit Kórházba tudják küldeni azokat, akik regisztráltak. 
Dr. Szabó Éva és dr. Wirtz Ferenc telefonon értesítik a sorra kerülő pácienseket, 
dr. Taller Gabriella és dr. Virág Zsolt pedig az Erodium oltásszervező rendszerét 
használja, ami e-mailben értesíti a betegeket, ha van számukra elérhető vakcina.

Hányan várnak még oltásra? Konkrét számokat a háziorvosok nem tudtak mon-
dani, mivel – többek között az újonnan regisztrálók és a központilag beoltottak 
révén – ez a szám állandóan változik. Solymáron április közepén praxisonként még 
300–800 fő várakozott oltásra.

Mikor kerülök sorra? Kérdésünkre minden háziorvos hangsúlyozta: nem tudják 
előre, hogy mikor milyen és mennyi oltóanyagot kapnak, illetve hogy hány főt 
küldhetnek oltópontra. Ezért az orvosoknak igen megterhelő, a páciensek részé-
ről pedig felesleges, ha telefonon arról érdeklődnek, hogy mikor kaphatnak oltást. 
Azt, hogy a regisztrációnk rendben van-e, a vakcinareg.neak.gov.hu/regisztracio 
oldalon  tajszámunk és születési dátumunk megadásával magunk is ellenőrizhet-
jük (ezt érdemes is megtenni), ennél többet az orvos sem tud mondani.

A beérkező vakcinák típusától és mennyiségétől függően a háziorvosok e-mail-
ben vagy telefonon azonnal értesítik azokat, akik életkoruk és/vagy krónikus beteg-
ségük szerint soron következnek. Emellett végzik a napi orvosi teendőket is – beteg-
ellátás, műtétre és vizsgálatra küldés, receptírás stb. –, ez az oltás megszervezésével, 
lebonyolításával és a hozzá tartozó adminisztrációval együtt óriási terhet ró rájuk.

Mit tehetek? A solymári háziorvosok két dolgot emeltek ki, amivel a lakosság nagy-
ban hozzá tud járulni az oltások minél gyorsabb és zökkenőmentesebb lebonyo-
lításához. Az egyik, hogy legyünk elérhetőek: figyeljük a telefonunkat és vegyük 
fel, ha hívnak, illetve rendszeresen ellenőrizzük az e-mailjeinket.

A másik kiemelten fontos kérés, hogy ne válogassunk az oltások között. Or-
szágosan elismert szakemberek nap mint nap hangsúlyozzák, hogy minden oltás 
biztonságos, és ha az orvosunk – kórtörténetünk ismeretében – is ezt mondja, ak-
kor fogadjuk el a felajánlott oltást! Ha valaki személyes ellenérzés miatt visszautasít 
egy vakcinát, azzal adott esetben nem csak magát sodorja veszélybe. Minél többen 
tesznek így, annál nehézkesebb és körülményesebb lesz a teljes oltási folyamat 
végigvitele, annál hosszabb ideig tart az orvosoknak megszervezni egy-egy oltó-
anyag beadását, ami késlelteti az oltáshoz jutást. Aki érvényes regisztrációval ren-
delkezik, a https://www.eeszt.gov.hu oldalon online tud időpontot foglalni oltásra.

SH
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ÖNÖKÉRT DOLGOZUNK
Február óta nemcsak az oltási program, de a szervezés is folyamatosan zajlik a solymári 

rendelőben, munkaidőn túl és hétvégén is. Fontos, hogy belássuk: a jelenlegi helyzet 
a megszokottnál több türelmet és megértést igényel mindenki részéről.

2021 januárjában még csodálkoztunk a 
háziorvosi rendelőben azon a híren, hogy 
a háziorvosok fognak oltani. Ez azonban 
hamar valóssággá vált: február elején már 
el is kezdtük. A Pilisvörösvári Járási Hivatal 
vezetőjétől hetente megkaptuk e-mailben, 
hogy az adott héten hány főt olthatunk a 
rendelőben és hány solymári lakost kell ol-
tópontra küldenünk. A betegeket mindkét 
esetben egyenként fel kellett hívnunk. 

Az idősebbeknek mentővel történő szál-
lítást kértünk. Sok esetben személyesen kel-
lett elmenni az idős fekvőbetegekhez, akik 
otthonukban kapták meg az oltást. Itt is ér-
vényes volt a félórás megfigyelési idő.

Eleinte hetente 30-40 főt oltottunk a ren-
delőben, és körülbelül azonos számú sze-
mélyt küldhettünk az oltópontra. Később 
növekedtek az oltási számok, már nemcsak 
Pfizer és Moderna, hanem AstraZeneca és  
kínai oltás is érkezett. Volt olyan hét, ami-
kor a kínai vakcinából 150 adagot adtunk 
be. Ekkor még nem volt kötelező a hétvégi 
oltás, de mi önként elkezdtük.

Eddig viszonylag könnyen ment minden. 
Az első időszakban életkor szerint lefelé ha-
ladva lehetett csak a betegeket oltani, 65 év 
volt az alsó korhatár. Sokkal nehezebb lett 
a szervezés, amikor megjelent a Szputnyik 
oltó anyag. Egyik hétvégén, amikor az ez-
zel történő vakcinázást először szerveztem, 
nyolcvan főt kellett meghatározott idő-
ablakban az oltópontra küldeni. Ekkor még 
az idősebbek élhettek ezzel a lehetőséggel, 
és körülbelül öt telefonhívás kellett ahhoz, 
hogy egy ember igent mondjon. Ez mintegy 
négyszáz hívást jelentett összesen. Szombat 
reggel 8-kor kezdtem és vasárnap este 8-kor 
küldtem el a szervezőnek a táblázatot. Sza-
badidőmben szinte állandóan az otthoni gép 
előtt ültem, egyik kezemben egy vezetékes, a 
másikban egy mobiltelefonnal. 

A Szputnyik-helyzet kissé jobb lett, 
amikor az 1970 -től 1977-ig születettek 

is sorra kerültek, mert elfogadták ezt az 
oltó anyagot. Egy alkalommal 110 főt kel-
lett az oltópontra koordinálnom. Közben 
AstraZeneca oltóanyagot kellett a rende-
lőbe szervezni és beadni. Itt Marika nővér 
segített. A legérdekesebb helyzet az volt, 
amikor néhány héttel ezelőtt szombaton 
21:10-kor hívott fel a szervező, hogy más-
nap reggelre 42 főt küldhetek egy visegrádi 
oltópontra. Éjfélre kellett átküldenem a táb-
lázatot, nevekkel kitöltve. Bevállaltam, sorra 
ébresztettem fel a már alvó pácienseimet, és 
ők elvállalták a másnapi oltást.

Természetesen a második oltásokat is 
meg kell szerveznünk. Ebben annyi köny-
nyebbség van, hogy az oltópontok az első 
alkalommal már megadják a második idő-
pontot, de ha valaki nem tud megjelenni az 
oltóponton a második oltásra, akkor em-
berpróbáló feladat az új időpont megszer-
vezése. 

Eddig csak a szervezést említettem, az 
igazán fontos az oltások beadása. A kí-
nai vakcina egyenként van elkészítve, elég 
hosszú a lejárati ideje és azon kívül, hogy 
hűtőben kell tartani, nem igényel különle-
ges tárolási feltételeket. A többi oltóanyag 
kis üvegcsében van, amit szakszerű keve-
rés után kell elosztani hat vagy tíz főre. Ez 
nem kevés időt és figyelmet, gondos, precíz 
munkát igényel, de Marika nővér csodálatos 
ügyességgel végzi.  Tíz fő beoltása után kell 
egy kis szünet, amíg a következő tíz fő ol-
tása elkészül. A vakcinázáshoz hozzájáruló 
nyilatkozat is fontos, ennek alapján és a 
beteg kórelőzményének ismeretében lehet 
elvállalni vagy nem elvállalni az oltás beadá-
sát. Akinek például volt már súlyos allergiás 
reakciója, az csak kórházi oltóponton kap-
hatja meg a vakcinát, intenzívháttérrel. 

Nóra nővér munkája is igen fontos és 
szintén nagy figyelmet igényel. Minden 
beteg nyilvántartásába bekerül ugyanis, 
hogy mikor, milyen oltást kapott és melyik 

karjába. Ki kell töltenie egy oltási igazol-
ványt, amit a második oltást követően a 
beteg kezébe adunk. A „felhőbe”, vagyis 
az EESZT-be is fel kell kerülniük az ada-
toknak: név, születési adatok, tajszám, az 
oltóanyag neve, sorszáma. Az oltások vé-
geztével Nórának ott kell maradnia a rende-
lőben, hogy ezt a folyamatot minden egyes 
beoltottnál végigvigye.

Körzetünkben eddig 1660 beteg lett be-
oltva. A regisztrációs listán szerepel még 
körülbelül 300 fő, és természetesen mindig 
kerülnek fel új emberek.

Szerettem volna betegeink tudomására 
hozni ezeket a dolgokat. Sokan nem tudják, 
hogy belülről nézve hogyan zajlik az oltá-
si folyamat. Számtalanszor halljuk, hogy 
nem vesszük fel a telefont. Szeretnénk, ha 
megértenék, hogy oltási napon nem tudjuk 
felvenni. Vagy rendelünk, vagy oltunk. A 
kettő együtt nem megy.

Megértésüket kérjük azért is, ha röviden 
válaszolunk a feltett kérdésekre. Túlterhel-
tek vagyunk, nem mindig van időnk hosz-
szan válaszolni. Reméljük, hogy a jövőben 
újra lesz lehetőség erre is, éppúgy, mint a 
személyes találkozásra. A rendelésre ter-
mészetesen most is be lehet jelentkezni, ha 
valakinek vizsgálatra van szüksége, a leletek 
megbeszélése azonban továbbra is telefo-
non történik. 

Amíg az oltási program zajlik, kérjük, 
hogy a regisztrációnál megadott telefonszá-
mukon legyenek elérhetőek. Ha valaki nem 
veszi fel, többször is megpróbálom, de ha 
azt látják, hogy több nem fogadott hívásuk 
volt, érdemes visszahívni! Ez sajnos sok-
szor nem történik meg. 

Még javában zajlanak a második körös 
oltások, június végéig biztosan ezen kell 
munkálkodnunk. Addig azonban türelmü-
ket és megértésüket kérjük, hiszen önökért 
dolgozunk!

Dr. Szabó Éva háziorvos
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NIE WIEDER! – SOHA TÖBBÉ!
Ami 75 éve történt Solymáron, annak soha többé nem szabad megismétlődnie. De mi is történt 
tulajdonképpen 1946 áprilisában, amit ma kitelepítés néven emlegetünk?

Hetvenöt évvel ezelőtt, 1946. április 18-án 
és 23-án összesen közel kétezer solymári 
svábot tereltek be marhavagonokba a soly-
mári vasútállomáson. Gyerekeket és fel-
nőtteket, fiatalokat és időseket, férfiakat és 
asszonyokat indítottak útnak a – számukra 
– ismeretlenbe. Elűzték őket nemcsak ott-
honukból, hanem hazájukból is, ezenfelül 
megfosztották őket magyar állampolgársá-
guktól. Életeket törtek derékba, családokat 
választottak szét. Lehet, hogy a tényeket 
sokan ismerjük, de hogy milyen lehetett 
átélni azokat a napokat és hónapokat, arról 
nem sok fogalmunk van, mert a sokat lá-
tott, kemény férfiak és nők – kintrekedtek, 
ittmaradtak és hazaszökők – erről nem 
szoktak mesélni. Nem csoda, ilyesmiről 
nem könnyű beszélni.

Hartmann Hellebrandt Hilda azonban 
felkutatott olyan asszonyokat, akik me-
séltek arról a bizonyos tizennégy napról, 
amíg a vonattal eljutottak Németországba, 
és kiderült, milyen sorsot szánt nekik a 
magyar állam a továbbiakban. Az ő ötlete 
és szövegkönyve nyomán, az ő felvételei-
ből, régi naplórészletek felidézésével ké-
szült el a PilisTV filmje, emlékezésképp a 
solymári kitelepítésre.

A film, amely a Nie wieder! Soha többé! 
címet kapta, Dobrovkáné Dér Borbála 
alpolgármester megrendítő emlékezésével 
kezdődik, amelyben röviden összefoglalja, 
mi történt 75 évvel ezelőtt: mindenkinek, 
aki az 1941-es népszámlálás alkalmával né-
met anyanyelvűnek vagy német nemzeti-
ségűnek vallotta magát, el kellett hagynia 
Magyarországot. Ezután Ritter György 
levéltáros, történész mesél azokról a rész-
letekről, amelyek kevesebb nyilvánosságot 
kaptak ez idáig, azaz hogy milyen folyama-
tok vezettek az 1946-os eseményekig. 

Már jóval a háború előtt elindult ugyanis 
egy folyamat, értelmiségiek egy bizonyos 
köre megpróbálta felvázolni a németek kite-
lepítésének tervét. Ennek a tervnek az alap-

ját a náci Harmadik 
Birodalom Führere, 
Adolf  Hitler egy 
1939-ben elmon-
dott beszéde szol-
gáltatta: „a német 
népforgácsokat haza 
kell telepíteni”. Ez a 
gondolat nem volt 
népszerű a kelet-eu-
rópai németség kö-
rében, mégis sokakat 
megmozgatott, és 
a bal- és jobboldali 
értelmiség egy része 
jó ötletnek tartotta – Horthy Miklóst is 
beleértve –, hogy a „mi derék svábjainkat” 
visszatelepítsék az óhazába. Ez az ideológia 
találkozott az akkori Magyarország föld-
osztási problémájával, illetve a háború utáni 
bűnbakkereséssel. Könnyű volt okolni a né-
met nemzetiségűeket a háború eseményei-
ért, a pusztítástól kezdve a holokauszton át 
a megszállásig. Emellett azt gondolták – té-
vesen –, hogy a magyarországi németek tu-
lajdonában hatalmas földbirtokok vannak, 
így egyfajta bosszúhadjáratként már 1944 
végén felmerült a svábok elűzésének gon-
dolata, ami 1946 januárjára érlelődött meg. 

1945 márciusában kihirdették a föld-
reformot, melynek része volt, hogy a 
„volksbundistáktól” (akiket hazaárulók-
nak tekintettek) el kell venni a földjeiket. 
Ebben a rendeletben az is szerepelt, hogy 
azok, akik a földosztás során helyben nem 
kaphatnak földet, áttelepítéssel máshol 
juthatnak földterületekhez, így megin-
dult az országon belül a népességmozgás. 
Mindeközben a magyar kormányt nagyon 
szorongatta, hogy a háborúból győztesen 
kikerülő környező országokból megkez-
dődött a magyar kisebbség elüldözése. 
Ezeknek az embereknek földet, házat kel-
lett adni – és ezt a magyar kormány ösz-
szekötötte a németek kitelepítésével. 1946 

elejére eljutottunk odáig, hogy szinte a tel-
jes magyarországi politikai közélet egyet-
értett a németek elűzésével.

A film személyes visszaemlékezésekkel 
folytatódik. Az időutazás kiindulópont-
ja a Svábház épülete, mely korábban a 
Posovszky család otthona volt, és ahon-
nan 1946. április 23-án távozniuk kellett. A 
családban két kislány volt, a tizenhatéves 
Rózsi és a kilencéves Rézi. Maria Theresia, 
vagyis Rézi Posovszky 1987-ben írt egy 
naplót a kitelepítésről, melyet az unokái-
nak ajánlott. Ebből a naplóból olvasnak 
fel részleteket a film szereplői, László Lil-
la, Villand Dóra és Rádler Judit színésznő. 
A naplóbejegyzéseket követően évekkel 
korábban készült interjúkból láthatunk 
részleteket, a néhai Puck Jánosné, Magda 
néni és Theresia Kurz arról mesélnek, mi 
történt velük a kitelepítés tizennégy napja 
alatt és miután megérkeztek Németország-
ba, végezetül a már korábban megismert 
Rózsi Posovszky visszaemlékezésének 
részletei elevenednek meg.

A Nie wieder! Soha többé! 
című film megtekinthető a 
PilisTV YouTube-csatornáján 
a mellékelt QR-kód mobilte-

lefonos beolvasásával.
SH

Fotók a 2. oldalon.
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KÖZTERÜLET-FEJLESZTÉS
Késlelteti-e a járvány a beruházásokat? Milyen fejlesztések várhatók a játszótereinken, 

hogy áll a közterületi kamerarendszer bővítése? Mit lehet tudni a Solymárt 
érintő bicikliút építési terveiről? Az aktuális közterületi témák kapcsán 

kérdeztük dr. Szente Kálmán polgármestert.

Előző beszélgetésünk alkalmával a település 
költségvetéséről esett szó, de az előző év pénz-
üg yi lezárása is kiemelt jelentőséggel bír. Elké-
szült már a zárszámadás?

Folyamatosan dolgozik rajta a pénzügyi 
iroda. Amikor elkészül, a jogszabályi elő-
írásoknak megfelelő időpontban fogjuk 
jóváhagyni.

Veszélyhelyzetben a polgármester saját hatás-
körben hozhat határozatokat, rendeleteket, és 
még mindig fennáll a veszélyhelyzet. Hog y szü-
letnek az új határozatok, vannak-e továbbra is 
eg yeztetések a képviselő-testülettel?

Az anyagokat általában megfuttatom 
elektronikus levélben a képviselő-testület 
tagjainál, megkérem őket, hogy reagál-
janak, így fogadtuk el a költségvetést is. 

Amiről kell, arról szavazunk, időnként 
videókonferenciát is tartunk. Az elkészült 
határozatokat, rendeleteket pedig mindig 
elküldjük a képviselőknek, mindenről in-
formálva vannak. 

Mi a helyzet a beruházásokkal? Van köztük 
olyan, amit a járvány miatt le kellett állítani?

Nem okozott azért a járvány teljes leál-
lást: a beruházásokról való döntés után 
megkezdtük a közbeszerzések előké-
szítését, a háttérben tehát továbbra is 
zajlik a munka. Az intézményi beruhá-
zások az intézményvezetők hatáskörébe 
tartoznak, ezekre a fejlesztésekre a nyár 
folyamán kerülhet majd sor. A művelő-
dési ház esetében például kazáncseréről, 
az óvodát érintően pedig nyílászárócse-

réről, fürdőszoba-felújításról van szó, 
melyeket a nyári bezárások idején lehet 
végrehajtani.

A nagyobb beruházásaink közül az 
Ásvány utca építésének közbeszerzése le-
zárult, a legkedvezőbb ajánlatot adó cég, 
a Strabag június–júliusban megkezdheti a 
munkát. A főzőkonyha építésének közbe-
szerzését most készítjük elő. A három új, 
lámpás gyalogátkelőhely létesítése enge-
délyeztetés alatt van, a helyszíneket már 
kijelöltük a tél és a tavasz folyamán. A 
PEMÜ-nél, a postánál, valamint a Mátyás 
király utcán a Györgyhegy utcánál még 
idén megépülhet a három, lámpával vé-
dett gyalogátkelő.

A Településüzemeltetési Kft. új telep-
helyének elkészült a teljes tervdokumen-
tációja, az engedélyeztetés után azonnal 
elkezdik az alapozást, megvan rá a költ-
ségvetési forrás. Akár egy-másfél hóna-
pon belül megkezdődhet az építkezés.

Ön is említette korábban, és a hírekben is hall-
ható, hog y jelentősen megdrágultak a beruházá-
sok. Mit jelent ez konkrétan Solymár esetében, 
lehet-e számszerűsíteni?

Az Ásvány utca megépítését már 2015 
óta tervezzük, a 2016–17-es beárazás-
hoz képest várhatóan 20–25 százalékkal 
több lesz a megvalósítási költség, de erre 
számítottunk, mert ugyanez történt ta-
valyelőtt a Mészégető utca esetében. Az 
építőipari árak jelentősen emelkedtek, 
az Ásvány utcára érkező ajánlatoknál 
például mintegy nettó 15 millió forintos 
árkülönbség volt a legdrágább és legked-
vezőbb között.
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Nemrégiben volt eg y szennyvízcsatorna-dugulás 
a Széchenyi parkban. Meddig lesz zárva a ját-
szótér? 

Valóban, sajnálatos módon dugulás tör-
tént a Széchenyi parknál: az elmúlt év-
tizedek során egy gyökér benőtte a két 
település szennyvizét szállító fővezeté-
ket, amely a játszótér alatt halad át. A 
DAKÖV szakembereinek, valamint a 
hivatásos és a solymári önkéntes tűzol-
tók munkájának köszönhetően sikerült 
gyorsan elhárítani a dugulást. Ezután 
sor került a terület teljes takarítására, je-
lenleg a visszabontott részeket töltik fel. 
Már két nagy fertőtlenítést végeztünk mi 
is és a DAKÖV is. Várhatóan egy utol-
só fertőtlenítés után meg tudjuk nyitni a 
játszóteret. 

A költségvetésben van elkülönített összeg a tele-
pülés játszótereinek felújítására, vannak konk-
rét tervek is?

A Széchenyi park játszóterén az év során 
végzünk még fejlesztéseket: kicseréljük az 
elhasználódott gumitéglákat, sokan kér-
tek egy árnyékolót a homokozó fölé, ezt 
is megpróbáljuk megoldani.

A Szent Erzsébet park játszóterét is 
szeretnénk fejleszteni, itt egy ivókút léte-
sítésének igénye merült fel. Ez egyelőre 
műszaki feladat, mert kérdéses, hogy hol 
megy a vízvezeték, hogyan lehet hozzá-
férni. Több lakossági megkeresés érke-
zett, hogy állítsunk fel asztalt és padokat 
is a Templom téren, ugyanez merült fel 
a György-ligetnél, a bölcsőde mellett 
megvalósult sportparkban, valamint a 
Hutweidén is. Ezekről a fejlesztésekről 
további, elsősorban műszaki egyezteté-
sek szükségesek.

Tervben van eg y több települést érintő bicikliút 
kialakítása. Hol tart a tervezés, és Solymár-
nak van-e beleszólása a nyomvonalba?

A kormány egy nagyszabású kerékpár-
út-fejlesztési programot indított, mely-
nek első lépése egy országos méretű 
tervezés. Polgármestertársaimmal egy 
videókonferencián egyeztettünk Révész 
Máriusz kormánybiztossal és Vitályos 
Eszter államtitkárral, kifejezetten erről az 
Óbuda–Pilisjászfalu szakaszról. A Magyar 
Közút kapta a megbízást a nyomvonal-
tervek elkészítésére. Mi, polgármesterek 
megígértük, hogy rendelkezésre bocsátjuk 

a nálunk lévő szabályozási terveket és ja-
vaslatainkat a nyomvonalra. Jómagam is 
elkészítettem ezeket és elküldtem minden 
érintettnek, úgyhogy most már kezd ki-
alakulni az a kerékpárút-hálózati terv, ami 
Óbudát, Solymárt és Pilisvörösvárt köti 
össze, és majd egyszer a Pilisi-medencén 
keresztül egészen a megyehatárig fog érni.

Emellett a Buda környéki oldalon is el-
indult valami: egy szakcég megbízást ka-
pott a budai hálózat terveinek elkészítésé-
re, ez kötné össze Solymárt Hidegkúttal. 
E tervekre is elküldtem a javaslataimat, 
várhatóan hamarosan elindul a tervezés. 
Ezek a leendő bicikliutak egy országos 
szintű terv részei; a sajtóból tudjuk, hogy 
a Budapest–Balaton összekötés is ennek 
a keretében fog megvalósulni.

Korábban szó volt arról, hog y szeretnék növelni 
a Solymáron működő térfig yelő kamerák szá-
mát. Milyen fázisban van ez a bővítés?

Abszolút egyenesben van. Ezeket a ka-
merákat egyesével kell engedélyeztetni; 
minden oszlopon lévő kamerarendszer 
elektromos betáplálása, az oszlopon való 
elhelyezése külön tervdokumentációt kö-
vetel meg. Az elektromos művek részéről 
folyamatosan érkeznek az engedélyek, bí-
zom abban, hogy ebben az évben ez is 
megvalósul.

Pozitívak a tapasztalatok a már működő ka-
merákkal kapcsolatban? Kik tekinthetik meg a 
felvételeket, és milyen esetben?

Ez egy nagyon fontos kérdés, hiszen ezek 
közterületeket figyelő kamerák, csak ható-
sági személyek láthatják. Csak a rendőrség, 
illetve a közterület-felügyelet férhet hoz-
zá a kameraadatokhoz. Volt már olyan, 
hogy baleset vagy bűncselekmény esetén 
jó szolgálatot tett a kamera. De olyan is 
előfordult, hogy egy bankrablást követően 
kérték tőlünk a felvételeket, mert a tettes 
vélhetően Solymár vagy Pilisvörösvár felé 
menekült. Jelenleg nyolc vagy kilenc kame-
ra üzemel Solymár területén, ezt a számot 
a duplájára fogjuk emelni. Ami még na-
gyon fontos, hogy ezek között lesz rend-
számfelismerő kamera is.

Bár még tart a járvány, lapzártánkkor már el-
indult a nyitás. Hog y tudnak a rendezvények-
kel tervezni?

Nehezen. A napokban éri el a beoltottak 
száma a 3,5 milliót, a kormányzat azt hir-

dette meg, hogy ennél a számnál folytatja 
a fokozatos nyitást. Mostani sajtóhírek 
szerint a komolyabb nyitás négymillió 
beoltottnál várható. Természetesen a jö-
vőt senki nem láthatja előre, de abban az 
esetben, ha a rendezvények engedélyezve 
lesznek, visszatérhet az élet a régi kerék-
vágásba. Tőlem is sokan kérdezik, hogy 
lesz-e solymári búcsú szeptemberben. 
Ezt pontosan nem tudhatjuk; nagy való-
színűséggel lesz, de látnunk kell, hogy 
visszatér-e a járvány, vagy tényleg elül.

Hog yan ítéli meg a solymári járványhelyzetet?

Az átoltottság és az oltási szándék tekin-
tetében is körülbelül az országos átlagot 
mutatjuk, de pontos adatunk erről nincs. 
Azt tudom mondani, hogy mind a köz-
ponti, mind a háziorvosi oltások rend-
ben mennek. Nagy köszönet illeti érte a 
háziorvosokat, ez nekik nagyon komoly 
többletfeladatot jelent, hiszen az ezzel 
járó konkrét orvosi feladatok mellett ad-
minisztrációs vonzata is van, ezt sem sza-
bad elfelejteni. 

Az intézményekben, az üzemeltetés-
nél, a községgazdálkodásnál szinte min-
den dolgozó kérte, és meg is kapta az 
oltást. Nagyon számítunk arra, hogy egy 
bizonyos fokú átoltottságnál meg fog je-
lenni az immunitás, és sikerül ezt a jár-
ványt visszaszorítani. 

Solymári Hírmondó

Hulladékszállítás
Szelektív: május 
12. és május 26. 
(szerdai napok)

Zöldhulladék: 
május 17. és június 
7. (hétfői napok)

Üveg: május 
20–21. (csütör-
tök-péntek)

A Depónia Nonprofit Kft. szemé-
lyes ügyfélszolgálati irodája minden 
hónap első csütörtökjén 11–12:30 
és 13–15 óra között tart nyitva a 
polgármesteri hivatal épületében.



Solymári Hírmondó10

Solymár Nagyközség Önkormányzata 
Képviselő-testületének határozatai
29/2021. (IV. 12.) 
Solymár Nagyközség Polgármestere Ma-
gyarország kormányának 478/2020. (XI. 3.) 
kormányrendeletével kihirdetett veszélyhely-
zetben a katasztrófavédelemről szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésé-
ben megállapított hatáskörében úgy dönt, 
hogy a DÁVID-MED Kft.-vel fennálló házi 
gyermekorvosi feladatellátásra vonatkozó 
megállapodást a praxisközösségekről szóló 
53/2021. (II. 9.) kormányrendelet hatályba-
lépésével felülvizsgálja és a DÁVID-MED 
Kft. képviseletében eljáró dr. Dávid Zoltán 
házi gyermekorvossal a rendelési idők módo-
sítása, valamint a megállapodás aktualizálása 
érdekében új megállapodást köt 2021. május 
1-jei hatállyal.

30/2021. (IV. 12.) 
Solymár Nagyközség Polgármestere Magyar-
ország kormányának 478/2020. (XI. 3.) kor-
mányrendeletével kihirdetett veszélyhelyzet-
ben a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 

megállapított hatáskörében úgy dönt, hogy a 
Tan-Kúra Bt.-vel fennálló házi gyermekorvo-
si feladatellátásra vonatkozó megállapodást a 
praxisközösségekről szóló 53/2021. (II. 9.) 
kormányrendelet hatálybalépésével felülvizs-
gálja és Tan-Kúra Bt. képviseletében eljáró 
dr. Nagy-Szakáll Zsuzsanna házi gyermekor-
vossal a rendelési idők módosítása, valamint 
a megállapodás aktualizálása érdekében új 
megállapodást köt 2021. május 1-jei hatállyal.

31/2021. (IV. 19.) 
Solymár Nagyközség Polgármestere Magyar-
ország kormányának 478/2020. (XI. 3.) kor-
mányrendeletével kihirdetett veszélyhelyzet-
ben a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 
megállapított hatáskörében úgy dönt, hogy 
a MEDI DENTAL Kft.-vel fennálló házi-
orvosi feladatellátásra vonatkozó megállapo-
dást a praxisközösségekről szóló 53/2021. 
(II. 9.) kormányrendelet hatálybalépésével 
felülvizsgálja és a MEDI DENTAL Kft. kép-
viseletében eljáró dr. Taller Gabriella házior-

vossal a rendelési idők módosítása, valamint 
a megállapodás aktualizálása érdekében új 
megállapodást köt 2021. május 1-jei hatállyal.

32/2021. (IV. 19.)
Solymár Nagyközség Polgármestere Magyar-
ország kormányának 478/2020. (XI. 3.) kor-
mányrendeletével kihirdetett veszélyhelyzet-
ben a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében 
megállapított hatáskörében úgy dönt, hogy 
a Dr. Efloresco Kft.-vel fennálló háziorvosi 
feladatellátásra vonatkozó megállapodást a 
praxisközösségekről szóló 53/2021. (II. 9.) 
kormányrendelet hatálybalépésével felülvizs-
gálja és a Dr. Efloresco Kft. képviseletében 
eljáró dr. Virág Zsolt háziorvossal a rendelési 
idők módosítása, valamint a megállapodás 
aktualizálása érdekében új megállapodást köt 
2021. május 1-jei hatállyal.

A rendeletek teljes szövege és a határozatok mellékletei 
megtalálhatóak Solymár hivatalos honlapján: 

solymar.hu/hatarozatok-rendeletek

Gondnok kerestetik
Részmunkaidős, 6 órás gondnok-karbantartó munkakör 
betöltésére keres alkalmazottat a solymári Lustige Zwerge 
Német Nemzetiségi Óvoda.
• A munkakörbe tartozó főbb feladatok közé tartozik az in-

tézmény épületében és udvarán felmerülő karbantartási és 
gondnoki feladatok ellátása. Pályázni szakmai önéletrajz, 
iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata és 3 hónap-
nál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány beadásával lehet.

• A jogviszony határozatlan idejű, a munkavégzés helye: 
2083 Solymár, Mátyás király utca 19. A pályázati kiírással 
kapcsolatban további tájékoztatást Drevenáné Schokátz 
Ágnes intézményvezetőtől lehet kérni a 06-30/452-0129 
telefonszámon.

• A pályázat benyújtásának határideje: 2021. május 10.
• Jelentkezni lehet a „gondnok-karbantartó” tárgy feltün-

tetésével elektronikus úton a lustigezwerge2005@gmail.
com címre küldött levélben, vagy postai úton; utóbbi eset-
ben a Lustige Zwerge Német Nemzetiségi Óvoda, 2083 
Solymár Mátyás király utca 19. címre várják a pályázatokat.

• A pályázat elbírálásának határideje: 2021. május 11.

Új óvónőjüket várják az ovisok
A Német Nemzetiségi Önkormányzat Solymár fenntartá-
sában álló Lustige Zwerge Német Nemzetiségi Óvoda pá-
lyázatot hirdet óvodapedagógus munkakör betöltésére.
• A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan 

idejű.
• A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
• A munkavégzés helye: 2083 Solymár, Mátyás király utca 19.
• Szükséges végzettség: főiskola, óvodapedagógus.
• A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: német nemzetiségi 

óvodapedagógusi végzettség.
• A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal 

betölthető.
• A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 10.
• A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton 

Drevenáné Schokátz Ágnes részére a lustigezwerge2005@
gmail.com e-mail-címen.

• A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 14.
Az óvodával kapcsolatban további információ 
a www.lustigezwerge.hu honlapon található.
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HÚSVÉTI FÉSZEKRABLÁS
Bár a járványhelyzet miatt kevés program várja mostanában a családokat, 
a solymáriak lelkesedésének és kreativitásának köszönhetően az idei 
húsvét sem múlt el különleges élmény nélkül. A gyerekek húsvéti 
fészkekbe rejtett apróságokat kereshettek – mindenki nagy örömére.

Grimmné Dévényi Erika nevét az adventi 
ablakvadász játék kapcsán már ismerhetik 
a solymáriak. Erika szerint a húsvét sem 
múlhat el játék nélkül, most pedig elsősor-
ban a gyerekeknek szerettek volna kedves-
kedni: ezúttal nyuszifészkeket készítettek 
és „raboltak” a résztvevők. A családok 
húsvétvasárnap térképpel felszerelkezve 
keresték fel az ajándékokkal megrakott 
fészkeket, melyekből választhattak egy 
meglepetést. Cserébe a fészekrablók is tet-
tek egy kis apróságot a fészekbe, hiszen a 
játék lényege – az örömszerzés mellett – a 
kölcsönösség volt.

A húsvéti fészekrakást már több éve 
megrendezik a községben. Erikától meg-
tudtuk, hogy az adventi kalendáriumhoz 
hasonlóan ennek az ötletnek is híre ment 
országszerte, így idén már mintegy hatvan 
településen szerveztek hasonló meglepe-
tést a családoknak, gyerekeknek.

Akinek megtetszett a játék és szívesen 
csatlakozna jövőre, a Solymári Húsvét 
Facebook-csoportban megtalálja a rész-
leteket.

Kedvcsinálónak álljon itt néhány beszá-
moló az idei résztvevőktől:

„Fészekrakóként és fészekrablóként is részt 
vettünk a játékban, amit a kisfiunk nagyon 
élvezett. Izgalmas dolog volt keresni a fész-
keket, szó szerint bejártuk egész Solymárt. 
Nagyon lelkesen készült mindenki, csoda-
szép fészkek vártak minket. Főleg a mos-
tani helyzetben, amikor eléggé leszűkültek 
a programlehetőségek, szuper ötlet volt 
ennek a játéknak a megszervezése. Egyéb-
ként hiszem azt, hogy a felnőttek legalább 
annyira élvezték, mint a gyerekek. Jövőre is 
csatlakozunk!”

(Kemenárné Kincses Mária)

„Nemrégiben költöztünk Solymárra, amit 
a mai napig a legeslegjobb döntésünknek 

tekintünk a fantasztikus közösség miatt! 
A húsvéti fészek kiválasztásakor nem volt 
kérdés, hogy a mi kis családunk az orvo-
si rendelőt választja, hiszen a mostani jár-
ványhelyzetben minden apró figyelmesség, 
szeretet, elismerés jóleső érzéseket válthat 
ki a fáradhatatlan orvosainkban, és bízunk 
abban, hogy mosolyt csalhattunk a rendelő-
ben megfordulók arcára, amikor meglátták 
az összegyűjtött ajándékokat. Én magam is 
a segítői vonalon vagyok már több mint 10 
éve, és hiszek abban, hogy a jó jót vonz min-
den téren... A szervezőnek hatalmas köszö-
net, hogy ilyen különleges élménnyel gazda-
godhattunk, és persze családomnak is, akik 
nélkül nem készülhetett volna el a csodás 
fészek. Jövőre is csatlakozunk mindenképp 
a húsvéti mozgalomhoz!”

(Pozsonyi Teréz)

„Mi részt vettünk a játékban mind fészek-
rakóként, mind fészekrablóként. Nagyon 
élvezte az egész család! A vírustól függetle-
nül is jó volt készülődni rá, beszélgetni róla; 
izgalmakkal teli időszak volt. A kisfiam még 
csak 3 éves, de mindenkinek »rajzolt« és 
büszke volt magára, hogy ő is ad valamit a 
húsvéti nyuszinak. A mi családunkban (de 
valószínűleg sok családban így van) már 

kihalóban van a locsolkodás hagyománya. 
Nagyon örülnénk, ha ez a játék hagyomány-
nyá válna. A vírus következtében elég zár-
kózottak lettek az emberek. Ez jó alkalom 
volt, hogy egy kicsit beszélgessünk, megis-
merjük, ki melyik házban lakik, összefutot-
tunk más gyerekekkel, szülőkkel, egy-egy jó 
szó... Egyszerűen felüdülés volt.

Például a kisfiam csak ingben volt 
hajlandó elindulni, mert annyira fontos 
lett neki ez az esemény, hogy csak szép 
ruhában indulhattunk el. És a rablásért 
kapott ajándékokon is látszott a készü-
lődés, hogy beletették szívüket-lelküket a 
készítők.”

(Szabóné Bencs Anita)
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SZENVEDÉLYEM A MUNKÁM
Kautzky Armand Jászai Mari-díjas színészt Magyarország Érdemes Művésze díjjal tüntették ki 
nemzeti ünnepünk alkalmából. Az ismert érdemes művésszel ennek apropóján beszélgettünk 

karanténszínházról, szinkronizálásról és a solymári kutyabarátságokról is.

Kevesen tudják, hog y már közel két évtizede Soly-
máron él.

A faluval való kapcsolatom még ennél is 
régebbre nyúlik vissza. Véletlenül épp Soly-
márra, az Aranykorona étteremre esett a vá-
lasztásunk, amikor leendő feleségemmel azt 
latolgattuk, hol legyen az esküvői vacsora. 
Akkor még nem gondoltuk, hogy néhány 
évvel később itt fogunk telket vásárolni, há-
zat építeni, letelepedni. Amikor a második 
gyermekünk megszületése után építkezés-
ben gondolkodtunk, itt lakó barátaink aján-
lották, hogy jöjjünk Solymárra. 

Mennyire érzi itt otthon magát?

Az elmúlt években sokat dolgoztam, a 
munkám nem ide köt, reggel mentem, 
este jöttem. De a gyerekek már ide jár-
tak óvodába, az ő programjaiknak, bará-
taiknak köszönhetően kialakult egy erős 
kötődés. A kutyasétáltatás is rendszeres 
program, sok „kutyabarátság” is szövő-
dött – persze nemcsak a kutyák, hanem a 
gazdik között is.

Hog y viseli, hog y felismerik az utcán?

Nem érint kellemetlenül. Nem az a fontos, 
hogy felismerjenek, hanem az, hogy szeres-
senek. Szeretnék megfelelni a rólam kiala-
kult képnek. Úgy is fel lehet ismerni valakit, 
hogy utánaköpnek, de én inkább azt érzem, 
hogy alapvetően kedvelnek. A közértben, a 
zöldségesnél, vagy épp kutyasétáltatás köz-
ben is szívesen váltok szót az emberekkel, 
ha úgy látom, van igényük erre. 

Ez is a színészi küldetés része? 

Minden embernek van valamilyen külde-
tése az életben: a hivatása, a gyermekek 
felnevelése, bármi egyéb. Ha így nézzük, 
természetesen ennek a műfajnak is megvan 
a maga küldetése, ami akár többféle módon 
is megnyilvánulhat. Színészként a munkám 
során minden kimondott szónak, mozdu-
latnak, még az öltözéknek is jelentősége 
van. A privát életben a hivatásommal együtt 
járó közismertség is felelősséggel jár, mert 
nem mindegy, hogy mit képviselek, miről 
és hogyan beszélek. Megpróbálok a ma-

gam által felépített értékrend szerint élni, és 
annak megfelelni. Ebbe az is beletartozik, 
hogy csak olyan munkát vállalok el, amit 
minden szempontból jónak gondolok.

Nag yon hiányzik most a színház?

Természetesen. Nem csak színészként, fo-
gyasztóként is ugyanúgy hiányzik, mint bár-
ki másnak.  Rosszul érint, hogy nem tudok 
elmenni moziba, színházba, csak a televízió 
és az olvasás marad.

Persze mivel ez a munkám is, így ennek 
az egésznek éppúgy van lelki, szakmai és 
anyagi vonzata, és meg kell hagyni, most 
egyik sincs rózsás helyzetben. Kísérletezik a 
szakma, próbálkozik az online világgal, de 
úgy érzem, ez megmarad a kísérlet szintjén. 
Ennek a műfajnak pont az a varázsa, hogy 
élőben zajlik, a színésznek is szüksége van a 
néző jelenlétére, reakciójára, visszajelzéseire. 

Ugyanakkor úgy érzem, szerencsés va-
gyok. Már bő három évtizede dolgozom, 
nem is olyan nagyon nagy baj, ha most pi-
henek egy kicsit. Akkor lenne igazán drá-
mai a helyzetem, ha most indulna a szakmai 
karrierem. A fiatal kollégáknak, úgy gondo-
lom, sokkal rosszabb most. De nem marad-
tam teljesen munka nélkül: különösen jól 
jön, hogy otthonról már évek óta stúdió-
minőségben dolgozom a mikrofonommal, 
ilyen megrendeléseim jelenleg is vannak. 

Több ideje marad íg y a családra, a hobbijaira? 

Sajnos – és egyben hála Istennek! – annyi 
munkám volt az elmúlt évtizedekben, hogy 
hobbira nem nagyon futotta az időmből, 
télen-nyáron, reggel-este, minden napszak-
ban volt valamilyen műfajban munkám. 
Ezt egyébként nem is bánom, mert szen-
vedélyesen és szerelemmel végzem a mun-
kám, nyugodt szívvel mondhatom, hogy ez 
egyben a hobbim, vagy kiváltja azt. Azért 
persze jól el tudom tölteni a szabadidő-
met. Nagyon szeretek olvasni, szeretem 
a környezetemet építeni, csinosítani, sőt 
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szívesen takarítok is, a házimunkából is 
kiveszem a részem. Most ezzel töltöm 
az időmet. 

Mit olvas szívesen?

Különböző témákban és műfajok-
ban olvasok. Van egy kedvenc íróm, 
Guillaume Musso, egy francia kortárs 
szerző. A legújabb könyvét – Egy pári-
zsi apartman – olvastam nemrég. Min-
den könyve nagyon jó, bátran ajánlom! 
Most pedig egy vatikáni krimit olvasok 
a pápa elrablásáról. 

A családja biztos örül, hog y többet látja, de 
a g yermekei számára most indulna az élet, 
hog yan viselik a bezártságot?

Egyre nehezebben, estére fáj a szemük 
a sok monitornézéstől. Ráadásul a fiam 
most fog érettségizni, felvételizni. Na-
gyon sajnálom, hogy az egész iskolai, 
közösségi léttől meg vannak fosztva 
a fiatalok. A ballagás, a szalagavató és 
más meghatározó élmények mind ki-
maradnak az életükből. Hiába történtek 
régen, nekem a mai napig mélyrehatóak 
ezek az emlékek, élmények.

Mindenképpen szót kell ejtenünk a szinkron-
munkáiról. Ki volt az karakter, akivel legin-
kább tudott azonosulni, akit a legszívesebben 
szinkronizált?

Nehéz választani, annyiféle és olyan 
sokszínű filmet szinkronizáltam! Van 
olyan film, amit azért szerettem, mert 
a színész, akinek a hangomat kölcsö-
nöztem, nagyon jó volt. Van, amit azért 
szerettem nagyon, mert hosszú, jó so-
rozat volt – gondolok itt a MacGyverre, 
amit éveken keresztül vetítettek. Nem 
csak én szerettem nagyon, a nézők is. 
Tom Cruise-t a filmes karrierje első tíz 
évében én szinkronizáltam, az megle-
hetősen nagy népszerűséget hozott ne-
kem. Aztán A cég, az Egy becsületbeli ügy, 
a Top Gun, a Koktél – nagy kedvenceim 
voltak ezek is. 

Nem hagyhatom ki Ralph Fiennes-t 
sem, ő az egyik legcsodálatosabb film-
színész, akit ismerek. Az angol beteg című 
filmben nagy élmény és egyben óriási 
kihívás volt őt szinkronizálni. Napja-
inkban Pierce Brosnanhoz kötődöm, 
mindig alig várom, hogy kijöjjön egy 
új filmje és újra szinkronizálhassam. 
Nagyszerű filmeket csinál, legyen az 

krimi, James Bond-film, vígjáték, vagy 
épp a Mamma Mia! 

Van még jövője a szinkronizálásnak? Más 
országokban már szinte csak eredetiben adják 
a filmeket. 

Azt gondolom, igen. Ha rajtam múlna, 
nagy jövője lenne. Időről időre felmerül 
ugyan, hogy nincs szükség a szinkronra, 
de én úgy gondolom, a magyar televí-
ziózás hagyományához hozzátartozik, 
az emberek hozzá vannak szokva. Amíg 
él az a generáció, akiknek fontos, hogy 
a kedvenc magyar hangjukat hallják, ad-
dig biztosan van létjogosultsága a szink-
ronnak. Persze látom, hogy a fiatalok, a 
mai tizenévesek már nem is tévéznek, 
hanem a laptopjukon, telefonjukon ere-
detiben nézik a filmeket. A világ min-
den területen nagyon gyorsan változik, 
miért ne változna ez is? Benne van a 
kalapban. Remélem, hogy nem hal ki a 
szinkron, mert nagyon szeretem. Nem-
csak azért, mert ebből élek és sokat 
köszönhetek neki, hanem azért is, mert 
fogyasztóként, tévénézőként is jobban 
szeretek szinkronizált filmet nézni. A 
feliratosnál lemaradok mindenről, mi-
közben a kép alját figyelem. Egy párbe-
szédekkel teli filmben annyi felirat van, 
hogy míg mind elolvasom, már lezajlott 
a jelenet. Lehet, hogy a történetre em-
lékszem, de lemaradok arról, hogy mit 
és hogyan játszottak a színészek.

Milyen eg yéb tervei vannak a közeljövőre néz-
ve, melyik színházban láthatjuk, ha beindul 
az élet?

Most nem vagyok lekötve egy szín-
házhoz sem. Sajnos, mert a lelkemben 
nem vagyok egy szabadúszó típus, sze-
retek tartozni valahová, de most ez a 
divat, inkább gazdasági, mint szakmai 
okokból kifolyólag. Van egy talán még 
nem olyan sokak által ismert Udvari 
Kamaraszínház nevű színházi formá-
ció, ott egy nagyon érdekes darabot 
próbálunk hamarosan. Abban bízunk, 
hogy nyáron vagy ősszel már kezdhet-
jük játszani közönség előtt is. Tervek 
mindig vannak, a színház nem áll le, 
mindenki készül és próbál, és abban 
a pillanatban, amint lehetséges, el tud 
indulni, akár már meglévő, akár új re-
pertoárral.

Komáromi-B. Hajnalka

Költészetnapi kvízjáték
Bár a járványhelyzet miatt a könyvtár 
sajnos zárva volt, a költészet napja alkal-
mából ismét megszólítottuk olvasóin-
kat, ahogyan azt az elmúlt évtizedekben 
tettük. Április 11-e a magyar költészet 
napja, József  Attila születésnapja, s ez 
alkalomból újra játszani hívtuk olvasóin-
kat ismert magyar költők tavaszi versei-
ből összeállított irodalmi kvízünkkel.

A kvízt online küldhette be az olvasó 
az Apáczai Csere János Művelődési Ház 
és Könyvtár honlapján 2021. április 11-ig.

A hibátlan megfejtést beküldő olva-
sók között három könyvet sorsoltunk ki, 
amelyeket postán kaptak meg a nyerte-
sek: Kamuti Laura, Király István és Ko-
vácsné Kozma Éva.

A nyerteseknek ezúton is gratulálunk, 
s reméljük, valamennyi beküldőnek sike-
rült néhány kellemes percet szereznünk 
a tavaszi versek olvasgatásával.

Balogh Istvánné könyvtárvezető

TrachtTag – a német
népviselet napja
Április 30-án, pénteken már hetedik al-
kalommal ünnepelte a magyarországi 
német közösség a TrachtTagot, a magyar-
országi német népviselet napját. 

A Magyarországi Német Kulturális 
és Információs Központ és Könyvtár 
hét éve indította el kezdeményezését, 
melynek  célja, hogy a résztvevők a ma-
gyarországi német népviselet egy-egy 
darabját felöltve – hétköznapi ruhájuk-
kal kombinálva – megmutassák öröksé-
güket a mindennapokban is.

Az idei, különleges TrachtTag 
daheimhoz mindenki csatlakozhatott ott-
honról, munkahelyről, egyedül, vagy a 
családdal, barátokkal, kollégákkal közö-
sen. Aki részt kívánt venni a kezdemé-
nyezésben, pénteken a hétköznapi ruhája 
mellé felvett egy népviseleti ruhadarabot 
vagy kiegészítőt, fotót készített róla, majd 
elküldte vagy feltöltötte a Zentrum.hu-ra. 
Folytatás jövőre!

NNÖ 
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ÉLŐ KÖVEKBŐL LELKI HÁZZÁ
A SOLYMÁRI KATOLIKUS TEMPLOM 200 ÉVE

Templomunk felszentelésének 200. év-
fordulóját Solymár Nagyközség Önkor-
mányzata és a Solymári Római Katolikus 
Plébánia közösen szervezi. Égi üzenet 
jellegű, hogy ünnepünk a járványidőszak 
végére datálható. Egyfajta hálaadás is lesz 
részünkről, hogy a Gondviselés – bár pró-
batételek közepette – megengedte ennek 
a kerek esztendőnek a megünneplését. A 
megemlékezést háromnaposra tervezzük a 
solymári művészek és hívek bevonásával.

Fontosnak tartottuk, hogy minden kor-
osztály érintve érezze magát, ezért a gyer-
mekeket rajzpályázati felhíváson keresztül 
szólítottuk meg, így ők is bekapcsolód-
hatnak az ünneplésbe. „Az én templomom” 
című kiírásra várjuk az A/4-es formá-
tumban ceruza, zsírkréta, festék és vegyes 
technika alkalmazásával készített remek-

műveket, amelyeket háromtagú szakmai 
zsűri értékel. Az óvodás, alsó és felső ta-
gozatos gyermekek közül az első három 
helyezett és a különdíjasok részesülnek 
díjazásban, amelyet az önkormányzat jó-
voltából május 16-án adunk át a délelőtti 
szentmise keretében. A kiállítás a plébáni-
án lesz megtekinthető 2021. május 16-tól 
június 19-ig.

Az ünnepet a katolikus hagyományok-
nak megfelelően vasárnap előestéjén, jú-
nius 26-án, szombaton 16 órakor nyitjuk 
meg a solymári Szűz Mária Szent Neve 
templomban. Nyitóbeszédet mond dr. 
Szente Kálmán polgármester és Szemere 
János plébános. A program részeként le-
vetítésre kerül Milbich Tamás grafikus kü-
lönleges látványvilágú, FANUM című, há-
rom részből álló zenés rövidfilmje, amely a 
Szokolay Bálint Nőikar lélekemelő muzsi-
kája kíséretében a templomnak mint szent 
helynek a gondolatkörébe kalauzol min-
ket. A misztikus utazásnak is felfogható 
alkotásnak egyedi hangulata lesz, ugyan-
is az alkotó a 21. század vizuális nyelvét 
használja. A kisfilmek mellett prózai mű-
vek hangzanak el ismert színművészek 
előadásában.

Ezt követi a templom történetéről ké-
szült kiállítás, amelyet a sekrestyésházban 
tekinthetünk meg. Itt lesz látható Solymár 
első templomának története és rajza, va-

lamint templomunk kegyképének törté-
nete rajzokkal illusztrálva, Milbich Tamás 
alkotásában, múltbeli fényképekkel és régi 
kegytárgyakkal kiegészítve. A múlt század 
elejéről ránk hagyományozott írásokból, 
plébánosi feljegyzésekből – az úgyneve-
zett Historia Domusból – pedig megtud-
hatjuk, hogyan ünnepelték őseink egyházi 
ünnepeinket. 

A vasárnap délelőtti ünnepi szentmi-
sét június 27-én a szokott időben főtisz-
telendő Spányi Antal megyés püspök atya 
celebrálja, amelyre hivatalosak lesznek a 
Solymáron szolgált és a solymári kötődésű 
papok. A közösen bemutatott szentmise 
után a híveket térzene és állófogadás várja 
a Templom téren. 

Záróeseményként templomunk fel-
szentelésének napján, június 29-én, ked-
den a 18 órai szentmisét követően zenés 
irodalmi estet szervezünk, amelyet dr. 
Zámbó Károly (orgona), Gesztelyi Nagy 
Judit (fuvola) és Rozványi Dávid (vers) 
előadók tesznek felejthetetlenné.

Az ünnep alkalmából aktualizálva újból 
kiadásra kerül dr. Török József  Solymár 
temploma és kegyképe című könyve, valamint 
a Helytörténeti Alapítvány gondozásában 
megjelent, Iván Józsefné által írt Egészen 
a Tiéd – solymári kötődésű atyák életútja című 
kiadványa.

A szervezők

Május elsejétől változik a solymári 
gyermekorvosok, dr. Dávid Zoltán és 
dr. Nagy-Szakáll Zsuzsanna rendelési 
ideje. A betegrendelés ideje mindkét or-
vosnál heti három-négy, az egészséges-
tanácsadás ideje heti egy órával bővül. 

Május 1-től két felnőtt háziorvos rende-
lési ideje is változik, az új rendelési idő-
ket a 22. oldalon olvashatják.

Dr. Dávid Zoltán
Telefon: 06-20/932-8665

Betegrendelés:
hétfő: 8.00–12.00
kedd: 14.00–17.00

szerda: 16.00–18.00
csütörtök: 8.00–11.00

péntek: 8.00–12.00

Egészséges-tanácsadás:
kedd: 17.00–17.30

szerda: 14.00–16.00
csütörtök: 11.00–12.30

Dr. Nagy-Szakáll 
Zsuzsanna

Telefon: 06-30/265-0288

Betegrendelés:
hétfő: 13.00–17.00
kedd: 8.00–11.30

szerda: 8.00–11.00
csütörtök: 15.30–18.00

péntek: 13.00–16.00

Egészséges-tanácsadás:
szerda: 11.00–12.30

csütörtök: 13.00–15.30

Bővül a gyermekorvosok 
rendelési ideje
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Elhunyt dr. Taller János
Dr. Taller János 1935-ben született Solymáron. Itt nevelkedett, majd 1981-től községünk 
háziorvosa lett. Több mint 30 éven át végezte lelkiismeretes és szakmailag kimagasló 
munkáját. Nemcsak orvosként szolgálta a solymáriakat, hanem helyi képviselőként és az 
Egészségügyi Bizottság elnökeként is fáradhatatlanul végezte munkáját három cikluson 
keresztül, 1990–2002-ig.

2012-ben Solymár Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete „Solymárért” 
kitüntetésben részesítette elhivatottsága és több évtizedes szolgálata elismeréséül. Soly-
már Nagyközség Önkormányzata dr. Taller Jánost saját halottjának tekinti. Fájó szívvel 
veszünk tőle búcsút, emléke örökké szívünkben él. Hamvait 2021. április 23-án a solymári 
temetőben helyezték örök nyugalomra. 

Május 2-án nyitnak a református templomok
„A hit tehát hallásból van, a hallás pedig 
Krisztus beszéde által.” (Róm. 10:17.) 
Ebben a mostani időszakban különösen 
szükségünk van hitünk megerősítésére, 
amiből fakad a megújult reménység, bé-
kesség és erő. Bár a hit Isten ajándéka, 
mégis fontos, hogy közösségben is meg-
élhessük hitünket, gyakorolhassuk egy-
más bátorítását, buzdítását. 

Örömmel tájékoztatjuk a solymári re-
formátusokat, hogy a Magyarországi Re-
formátus Egyház Elnöksége úgy döntött, 
hogy május 2-ától ismét megnyitnak a 
református templomok. Döntésüket a ja-
vuló járványhelyzetre és az egyre nagyobb 
átoltottságra alapozzák. Ugyanakkor fon-
tos továbbra is, hogy felelősségteljesen 
óvjuk egymás egészségét, ezért kérjük 
azokat, akik bármilyen enyhe tüneteket 
észlelnek, a tünetek elmúlásáig ne jöjjenek 
a közösségbe! A járványügyi óvintézkedé-
seket szigorúan be kell tartanunk, tehát a 
szájmaszk használata, a kézfertőtlenítés, a 
kellő távolságtartás továbbra is kötelező.   

Sokan vártuk már, hogy végre talál-
kozhassunk egymással. Új lelkészünk, 
Dani Eszter a járvány okozta korlátozá-
sok miatt november óta csak a gyülekezet 
néhány tagjával tudott megismerkedni. 
Most végre fokozatosan alkalom nyílik az 
ismerkedésre. Akik szívesen fogadnak lel-
készi látogatást, ezúton is kérjük, jelezzék 
igényüket a lelkésznőnél! 

A vírus megváltoztatta a gyülekezeti 
élet lehetőségeit, mégis, hálával tekinthe-
tünk vissza az elmúlt időszakra is, a re-
formátus gyülekezet a korlátozások alatt 
sem tétlenkedett. A solymári református 

templom gyülekezeti terei belső felújí-
tásának első szakasza már a végéhez kö-
zeledik, megújultak a gyülekezeti termek 
és a parókia. A korlátozások alatt, 2020 
novemberétől online közvetítésről is kö-
vethetők a vasárnapi istentiszteletek, 2021 
januárjától havonta online gyermek-isten-
tisztelet is látható. A tervek szerint ezek a 
közvetítések a nyitás után is folytatódnak, 
és a Solymári Református Egyházközség 
YouTube-csatornáján megtekinthetők. 

2020 decemberében karácsonyfát állí-
tottunk a templom mellett, ahol szentes-

te közös énekléssel ünnepeltünk, és bár 
2021 húsvétját is a korlátozások között 
éltük meg, de szabadtéri alkalmakkal 
mégis közös ünnepléssé tehettük.

Mindezek mellett megújult a honla-
punk (srek.hu): letisztult formával, vilá-
gos színekkel, jobb áttekinthetőséggel új, 
friss arculatot kapott.

Mert az élet nem állhat meg. Májustól 
szeretettel várunk mindenkit, aki vállalja 
az óvintézkedések melletti közösséget. 
Áldás, békesség.

GBA

Húsvétkor a feltámadási áhítatot még a szabadban tartottuk
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HASZNOS SEGÍTŐINK A KERTBEN
APRÓ ÉLŐLÉNYEK NAGY FELADATTAL

Hazánkban a növények ivaros szaporodásában főként rovarok működnek közre. 
Egyre többet lehet olvasni arról, hogy ezeket a sérülékeny élőlényeket 

milyen veszélyek fenyegetik. 

A beporzók érzékenyen reagálnak már kör-
nyezetük egészen apró változásaira is, így a 
nagyüzemi, nagytáblás mezőgazdálkodás 
térhódítása, az ezzel járó fokozott vegyszer-
használat, élőhelyeik folyamatos zsugorodá-
sa és átalakulása, a klímaváltozás közvetlen 
és közvetett hatásai rájuk nézve végzetesek 
lehetnek. Teljes eltűnésük az ember számá-
ra is sorsdöntő fordulat lenne, hiszen a lé-
tünk alapját jelentő természeti rendszerek is 
hamar összeomlanának beporzók nélkül. A 
termesztett növények kétharmada, élelmi-
szereink egyharmada kötődik a pollinátorok 
szorgalmas munkájához. A beporzás fontos 
ökoszisztéma-szolgáltatás az anyatermészet 
részéről, mely hiába nem kerül egy fillérünk-

A beporzás a virágos növények ivaros szaporodásának az a mozzanata, amikor 
a magkezdeményre vagy a női ivarlevélre (termő vagy bibe) a hím ivarlevelekből 
(porzó) virágpor (pollen) kerül. Attól függően, hogy mi a közvetítő élőlény vagy 
közeg, beszélhetünk állat-, ember-, víz-, illetve szélbeporzásról is.

be sem, mégis megfizethetjük az árát, ha 
nem becsüljük meg kellően.

Beporzó szervezetek 
körülöttünk
A beporzókról legtöbbször a vadvirágos ré-
ten döngicsélő házi méhek jutnak az eszünk-
be, akik szorgosan gyűjtik a virágport a lá-
bukon lévő kosárkáikba, illetve kaptárukban 
készítik a mézet. A beporzást azonban ennél 
jóval többen végzik, a háziasított méheken 
kívül számos vadon élő ízeltlábú is részt vesz 
benne, nappal és éjszaka egyaránt. Dundi 
poszméhek, dongók, magányos méhek, da-
razsak, lepkék, bogarak, legyek, poloskák, 
kabócák, sáskák, szöcskék, de még a pókok 

is mind-mind kiveszik a részüket ebből a kü-
lönleges folyamatból. Van, akit a pollen vagy 
a nektár csal a virágra, de például a ragadozó 
fajok zsákmányállataik után kutatva kapcso-
lódnak be a beporzásba.

A növény- és állatvilág szoros összefonó-
dását, egymásra épülését mutatja, hogy a kü-
lönböző alakú és színű virágok megterméke-
nyítését más és más – az adott virágtípusra 
specializálódott – ízeltlábúak végzik. Egy 
hétköznapi példa a paradicsom beporzása. 
A poszméhek, ahogy beszállnak a virágba, 
rezgést keltenek szárnyaikkal. Ez szükséges 
ahhoz, hogy a portokok felnyíljanak, és a vi-
rágpor szállíthatóvá váljon.

Főként a dongókhoz és poszméhekhez 
kötődik az ajakosvirágúak családjába tartozó 
mezei zsálya megporzása is. A virág alsó ajka 
leszállópályát biztosít a rovar számára, amely 
a nektárt keresve elkezd a virág szűk részei 
felé tartani. Mozgolódásával egy apró „pe-
dált” nyom meg, ennek hatására a virág felső 
ajkában található dupla porzószál rácsapódik 
a rovar szőrös hátára, amely ezután virágról 
virágra szállva viszi magával a pollent és vég-
zi el a beporzást.

Az ízeltlábúak odacsalogatására, a vi-
rágpor célba juttatására a növényeknek is 
számos, igen bonyolult taktikája van. A zár-
vatermők nagy része nektárral jutalmazza se-
gítőit, a hazai orchideafélék képviselői közül 
a bangók virágai pedig egy-egy rovarfaj alak-
ját és mintázatát utánozzák. Az állatokat sem 
kell félteni, a lepkék pödörnyelve például ki-
válóan specializálódott arra, hogy gazdájuk 
még az egészen öblös virágokból is képes 
legyen kinyalogatni a nektárt.

Jövő beporzók nélkül?
Az emberiség már talán kezdi felismerni, 
hogy a beporzók veszélyben vannak, és ve-
lük együtt az ember is, azonban tetteink és 
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fejlesztéseink a legtöbb esetben mégsem 
a beporzók védelmét és élőhelyeik fenn-
tartását célozzák. Több utópisztikusnak 
tűnő írásba futhat bele az ember, hogy mi-
lyen lenne a jövő beporzók nélkül, milyen 
technológiai megoldásokon dolgoznak a 
kutatók, hogyan próbálják helyettesíteni az 
ízeltlábúkat gépekkel, illetve emberi erővel.

Az ember találékonysága nem ismer 
határokat. Egyes írások arról számolnak 
be, hogy apró drónokkal kívánják helyet-
tesíteni a rovarok munkáját. Arra sajnos 
bőven akad példa, hogy az embernek ak-
tívan be kell kapcsolódni a kultúrnövények 
megtermékenyítésébe. Kínában például 
a gyümölcsfák megporzását az emberek 
– rovarok hiányában – kézzel végzik. Ja-
pánban a legszentebb esemény, a cseresz-
nyevirágzás sem működne már emberi 
erő nélkül. Több országban a paradicsom 
megporzását apró, a poszméhek rezgését 
imitáló készülékekkel végzik. A példák fő-
ként Amerikából és Ázsiából kerülnek ki, 
ahol szinte teljesen eltűntek a beporzók. 
Biztos ez a jó irány?

Mit tehetünk a beporzók 
védelméért?
Országosan már több természetvédelmi 
szervezet a beporzók ügye mellé állt, azon-
ban magunk is sokat tehetünk a beporzó-
kért kerti munkáink során.
• Ha kertes házban élünk, hagyjunk ter-

mészetes állapotban néhány foltot, ahol 
nem vágunk füvet, nem gyomlálunk, 
nem használunk növényvédő szereket, 
nem söpörjük el a lehullott leveleket. 
Ezek rendkívül hasznos búvóhelyek és 
legelők az ízeltlábúak számára, mind-
amellett, hogy az áttelelő fajoknak is 
segítenek átvészelni a hideg hónapokat.

• Lehetőség szerint kerüljük kertünkben a 
vegyszerhasználatot. Nincs szomorúbb 
látvány, mint amikor a virágba borult, 
frissen permetezett gyümölcsfák alatt 
rovarok százai pusztulnak el mérgezés-
ben egy elhibázottan időzített beavatko-
zás miatt.

• Ha ültetésbe kezdünk, érdemes 
beporzóbarát növényfajokat telepíteni. 
A gyakori fűszernövények, gyógynövé-
nyek szinte mind alkalmasak erre a cél-
ra, így dupla hasznot hajtanak kertünk-
ben. Ilyen növények például a kamilla, 
a levendula, a rozmaring, a menták és 
zsályák, a kakukkfüvek, a borsikafű, a 

citromfű, a kasvirág, a szurokfű vagy ép-
pen a hagymafélék.

• Nagyanyáink kertjében mindig meg-
bújt az ágyások között néhány foltban 
körömvirág, szarkaláb, illetve magasra 
szökő kapor. Ha kertünkben zöldsége-
ket, gyümölcsöket termesztünk, csalo-
gathatjuk a beporzókat a veteményesbe 
ültetett, díszként sem utolsó egynyári 
fajokkal is.

• Ha kertünkben van elegendő tér, akkor 
bőséges nektárt adó cserjéket és fákat 
is ültethetünk a beporzók és természe-
tesen a saját örömünkre. Ha becsukjuk 
a szemünket, szinte érezzük is a hárs, a 
kökény, a galagonya pompás illatát. Jó 
választás lehet továbbá a húsos som, a 
sóskaborbolya, a házi és barkócaberke-
nye is, mint ehető termésű fás szárú.

• Törekedjünk arra, hogy őshonos fajokat 
ültessünk, amelyek kertünkből kiszaba-
dulva nem okoznak kárt a természetes 
növényvilágban.

• Érdemes úgy kiválasztani a fajokat, hogy 
egészen kora tavasztól késő őszig legyen 
olyan növényünk, ami éppen virágzik.

• Manapság jobbnál jobb ötleteket ta-
lálunk, hogyan is tudjuk a kertünkben 
marasztalni a beporzókat. Készíthetünk 
számukra rovarhotelt. Ez amellett, hogy 
hasznos segítség az ízeltlábúak számára, 
rendkívül izgalmas terepet ad a bepor-
zók megfigyelésére is. Nem kell hozzá 
kertes ház, kihelyezhetjük ablakpárká-
nyunkra, balkonunkra is.

• Nyári időszakban ne feledkezzünk meg 
a rovarok itatásáról sem. 

Március 10-én ünnepeltük a beporzók 
napját, mely 2018-ban hazai kezdeménye-
zésre került be zöld jeles napjaink közé. Az 
ünnepnap a beporzásért felelős élőlények 
ökoszisztémában betöltött, létfontosságú 
szerepére hívja fel a figyelmet, emellett 
utat mutat, mit tehetünk a védelmük ér-
dekében. A méheknek külön világnapjuk 
van, ami április 30-ára esik. A változatos 
kialakítású, növényekben gazdag kert vagy 
éppen balkon a beporzókon túl a kétéltűek 
és hüllők, a madarak, valamint a kisemlő-
sök megtelepedését is lehetővé teszi, me-
lyek tovább növelik kertünk sokszínűségét.

Vigyázzunk közösen hasznos kis kerti 
segítőinkre!

Tóthné Becsei Katalin
Pilisi Len 

Látogatóközpont

Kitisztították 
a Káposztás-patakot
A Sólyom Környezet- és Természetvédel-
mi Egyesület és Klub idén is megrendezte 
a tavaszi erdő-, mező- és pataktisztítási ak-
cióját, most a víz világnapja alkalmából, a 
solymári Káposztás-patak mentén.

Az akció a korlátozások szigorú betar-
tásával zajlott március 22. és 31. között. A 
közel 30 résztvevő különböző időpontok-
ban a patakmeder más-más szakaszait tisz-
tította. Két fő helyszín volt az idén: a Vár-
hegy utca és a Káposztás-patak forrásai 
közelében, a Patak utca mentén, valamint 
a PEMÜ alatt. A begyűjtött több tucatnyi 
zsák szemét ez alkalommal is a Solymári 
Településüzemeltetési Kft. segítségével ke-
rült elszállításra.

Az akcióban solymári és környékbeli 
lakosok több generációja fogott össze. 
A településüzemeltetés támogatásával a 
jővőben is tervezünk hasonló akciókat. A 
széles lakossági összefogás nagymérték-
ben hozzájárul a község tisztántartásához, 
az illegális hulladéklerakók felszámolásá-
hoz, illetve a megelőzéshez egyaránt.

Konkoly René alelnök
Sólyom Környezet- 

és Természetvédelmi Egyesület
https://www.facebook.com/SKTKlub/



A HÉT MŰTÁRGYA
Hétről hétre egy-egy régi tárgy történetét ismerhetjük meg Tóth Piroska Anna, a Dr. Jablonkay 

István Helytörténeti Gyűjtemény vezetője jóvoltából. A múzeum Facebook-oldalán 
követhető sorozatnak köszönhetően addig is érdekes információkkal lehetünk 

gazdagabbak, amíg maga az intézmény nem látogatható.

Honnan jött az ötlet, hog y elindítsa a sorozatot?

Mióta a múzeum élére kerültem, érlelődött 
bennem az ötlet egy olyan sorozat elindítására, 
amelynek segítségével azokat a tárgyakat is be 
tudjuk mutatni az érdeklődőknek, melyek jelen-
leg nincsenek kiállítva, vagy a kiállítás során nincs 
mód részletesebben bemutatni őket. 2020 tava-
szán, a világjárvány miatti kényszerű zárvatartás 
során vált ez az ötlet valósággá, hiszen ebben a 
helyzetben csak online formában tudtuk tartani 
a solymáriakkal a kapcsolatot. A sorozat révén a 
bezártság ellenére hétről hétre érdekes, különle-
ges, izgalmas tárgyakkal ismerkedhetnek meg az 
érdeklődők.  

Milyen szempontok alapján választja ki a tárg yakat?

A múzeumban fellelhető tárgyak rendkívül 
sokfélék. Nemcsak a hagyományos sváb kultúrát 
bemutató néprajzi, hanem történeti, numizmati-
kai, régészeti tárgyaink is vannak, illetve gazdag 
dokumentum- és fotótárral rendelkezünk. A be-
mutatandó darabok kiválasztása során igyekszem 
arra is figyelni, hogy azok minden gyűjteményt 
reprezentáljanak. Ezenkívül fontos, hogy első-
sorban olyan műtárgyak kerüljenek sorra, me-
lyek Solymár története, kultúrája szempontjából 
izgalmasak, esetleg konkrét személyekhez, csalá-
dokhoz kötődnek, vagy érdekes kultúrtörténeti 
adalékok kapcsolódnak hozzájuk. 

Tervezi a folytatást a nyitás után is?

A visszajelzések alapján úgy tűnik, hogy sokan 
nagy örömmel fogadták a sorozatot. Vannak, akik 
boldogan fedezik föl a tárgyakban saját múltjukat, 
emlékeiket, mások pedig éppen ezeken keresztül 
ismerkednek Solymár történetével, a helyi kultú-
rával, így természetesen a nyitás után is tervezem 
folytatni a tárgyak bemutatását. Már dolgozunk 
a helytörténeti gyűjtemény honlapjának megújí-
tásán is. Terveink szerint a sorozat nemcsak a 
Facebookon, de ezen az új honlapon is látható 
lesz, így még több érdeklődőhöz eljuthat majd. 

SH

A hét műtárgya – kakaósdoboz
Ovális alakú, hosszúkás, fémből készült kakaósdoboz a hozzá tartozó 
tetővel és kis méretű lapáttal. A drapp színű doboz szélesebb oldalán 
sötétkék, csipkés szélű sávban arany színű „Dreher–Maul kakao” fel-
irat látható. A doboz és a hozzá tartozó lapátka is kissé kopott, rozs-
dásodni kezdett.

A Dél-Amerikában őshonos kakaóból készülő csokoládéital recept-
jét Kolumbusz Kristóf  hozta magával Európába az 1500-es évek első 
felében. A fogadtatása ekkor még elég vegyes volt. 1569-ben például 
V. Pius pápa az italt olyan kellemetlennek találta, hogy úgy vélte, annak 
fogyasztása nem jelenti a böjt megszegését. Később az ital édesítésé-
nek köszönhetően szélesebb körben elterjedt Európában, de az igazi 
népszerűséget a holland C. J. van Houten találmánya (1828) hozta meg, 
aki szárazabb, jól kezelhető kakaóport állított elő. Ezt általános, hét-
köznapi fogyasztásra a legtöbb helyen csak a 20. században kezdték el 
árusítani.

Dreher Antal kőbányai sörfőzdéje 1923-ban társult a Maul céggel, 
így jött létre a Dreher–Maul Kakaó- és Csokoládégyár, ahonnan a ké-
pen látható kakaósdoboz is származik. 



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

Gázkészülékek tisztítása, karbantartása, 
javítása, szerelése.

Fűtési rendszerek átvizsgálása, 
átmosása, beszabályozása.

Hoffmann Ferenc mérnök
(30) 951-0467

gázbiztonsági felülvizsgáló, gázkészülék-szerelő, épületgépész

Víz-, gáz-, 
központifűtés-, 

lefolyócsatorna- 
és szellőzésszerelés.

A lakásfelújítástól 
a családi házig.

Korszerű technológiák, 
megújuló energiák,  

hőszivattyúk, gázfűtések.

Dávid Ákos
e-mail: 

davidakos.gepeszet@gmail.com

Tel.: +36-20-9324-759

Öntözőrendszerek teljes 
kivitelezése, tervezéstől a 

megvalósításig.
Öntözőrendszer-karbantartás, 

-javítás, -téliesítés.
Teljes körű kertépítés, 

gyepszőnyegezés, 
fűmagvetés, dísznövények 

telepítése.
Ingyenes felmérés 

és árajánlat! 10 éve Solymáron 
és környékén. 

Szőcs Miklós
06-20-374-9442

Referenciák: 
facebook.com/szuperkertek/   

KISÁLLATGYÓGYÁSZ 
SZAKÁLLATORVOS

Dr. Biró Ferenc

Rendelő:
2083 Solymár Terstyánszky u. 

PEMÜ üzletsor 1. üzlet
(30) 200-3445 vagy (26) 361-189

Nyitvatartás:
hétfő 9.00–12.00 és 15.00–19.00 
kedd 15.00–19.00 
szerda 9.00–12.00 és 15.00–19.00 
csütörtök 15.00–19.00 
péntek 9.00–12.00 és 15.00–19.00 
szombat 9.00–12.00
vasárnap 17.00–18.00

weboldal: 
www.solymar-allatorvos.hu

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
0–24 

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

+36-70/624-20-81

Gabó 
duguláselhárítás

Budapest, 
Hidegkúti út 332.

Telefonszám: 
30/316-2608

Dr. Dorozsmai 
Szonja

fogorvos, 
fogszabályzó 

szakorvos
Solymár, 

Templom tér 19–20.
Bejelentkezés 

a (30) 947-5667-es 
telefonszámon 

Solymári székhelyű 
cégünk gyors határidővel 

vállalja 
az alábbi munkákat:

• fúrt kutak kompresszoros 
tisztítását

• szivattyúk cseréjét
• házi vízművek javítását, 

kiépítését
• vízszerelést
• öntözőberendezések, 

nyaralók kompresszoros 
víztelenítését, téliesítését.

Elérhetőségünk:
06-70-63-63-696

PROFESSZIONÁLIS SMINK 
MINDEN ALKALOMRA

                                     +36 30 403 76 71
www.facebook .com/Sz ikszayKr isz t iMakeup

• nappali smink 
• alkalmi smink 
• esküvői smink 
• egyéni tanácsadás

Szikszay Kriszti

Hétvégén is!
Igény esetén kiszállás  



KINEZIOLÓGIA 
ÉS JÓGA

Az Ön OTTHONÁBAN 
vagy Solymár központjában

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





VÉDŐNŐK
(26) 363-601, (30) 639-8101 

vedono@solymar.hu,  
Solymár, Rákóczi u. 2.
Tanácsadások:

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

Iskolavédőnő:
Dr. Makainé Nagy Marianna

(70) 943-1380

GYERMEKORVOSOK
(26) 360-239  

Solymár, Rákóczi u. 2.

Dr. Dávid Zoltán 
(20) 932-8665

hétfő 8.00–12.00 
kedd 14.00–17.00 
szerda 16.00–18.00 
csütörtök 8.00–11.00 
péntek 8.00–12.00

Tanácsadás:
kedd 17.00–17.30
szerda 14.00–16.00 
csütörtök 11.00–12.30

Dr. Nagy-Szakáll Zsuzsanna 
(30) 265-0288

drnszzs@gmail.com
hétfő 13.00–17.00 
kedd 8.00–11.30 
szerda 8.00–11.00
csütörtök 15.30–18.00
péntek 13.00–16.00

Tanácsadás:
szerda 11.00–12.30 
csütörtök 13.00–15.30

FELNŐTT HÁZIORVOSOK
Solymár, Rákóczi u. 2.

Dr. Wirtz Ferenc 
361-479, (30) 985-6118

hétfő 14.00–18.00 
kedd 8.30–11.30 
szerda 8.00–11.00 
csütörtök 12.30–16.00 
péntek 8.00–11.00

IV., VIII., XII. hónapban:
péntek 15.00–18.30

Dr. Szabó Éva
362-406, (20) 933-9201

hétfő 7.30–12.00 
kedd 14.30–18.30 
szerda 10.00–14.00 
csütörtök 7.30–11.30 
péntek 7.30–11.00

I., V., IX. hónapban: 
péntek 15.00–18.30

Dr. Taller Gabriella
737-747, (20) 922-1680

hétfő 13.00–18.00 
kedd 13.00–17.00 
szerda 7.30–12.00 
csütörtök 14.00–18.30
péntek 7.30–10.30

II., VI., X. hónapban: 
péntek 15.00–18.30

Prevenciós rendelés:
hétfő 16.00–18.00 
szerda 10.30–12.00 
csütörtök 14.00–15.30

Dr. Virág Zsolt 
362-410, (70) 218-9014

hétfő 7.30–11.30
kedd 7.30–11.30
szerda 14.00–18.30
csütörtök 7.30–12.00
péntek 11.30–15.00

III., VII., XI. hónapban:  
péntek 15.00–18.30

Prevenciós rendelés:
hétfő 9.30–11.30 
csütörtök 10.00–12.00

ÁLLATORVOS
Solymár, Terstyánszky u. 23. 

Hatósági feladatokra jogosult 
állatorvos

Ifj. dr. Molnár Attila 
(30) 964-2160 

hétfő 16.00–19.00 
kedd 14.00–19.00 
szerda 17.00–19.00 
csütörtök 14.00–19.00 
péntek 17.00–19.00 
szombat 9.00–12.00

Egyéb időben ügyelet  
a fenti telefonszámon.

KÖZTERÜLET-
FELÜGYELET

Lakatos Béla
 (30) 871-0543

Hlács Tibor
 (30) 473-4518

TELEPÜLÉS-
ÜZEMELTETÉS

Közterületi ügyek
(26) 631-895

 bejelentes@solymarert.hu, 
Solymár, Bajcsy-Zsilinszky u. 26. POLGÁRŐRSÉG

Solymári polgárőrség
(20) 445-4663 

(éjjel-nappal hívható)
POLGÁRMESTERI 

HIVATAL
Ügyfélszolgálat

(26) 560-600
Solymár, József Attila u. 1.

 info@solymar.hu

FOGORVOSOK
Dr. Bajzi Irma 

(26) 360-284

hétfő 12.00–18.00 
kedd 8.00–14.00 
szerda 12.00–18.00
csütörtök 8.00–14.00 
péntek 8.00–12.00
Tb-finanszírozott II. körzet 

Solymár, Györgyliget utca 3. 

Dr. Tamás Hilda 
360-058, (70) 539-7215 

hétfő 15.00–20.00 
kedd 9.00–20.00 
szerda 9.00–15.00 
csütörtök 15.00–20.00
péntek 9.00–15.00
Tb-finanszírozott I. körzet 

Solymár, Törökkút utca 22.

SZAKRENDELÉSEK

Reumatológia
Dr. Szakmári Mária Magdolna

(30) 512-8408
kedd 8.00–13.00 

előjegyzésre, orvosi beutalóval

Fül-orr-gégészet
Dr. Taller Gabriella

hétfő 7.30–10.00
Bejelentkezés szükséges 

telefonon dr. Taller Gabriella 
háziorvosi rendelési idejében vagy 
interneten: www.tallergabriella.hu

Szemészet
A szemészeti rendelés 
átmenetileg szünetel.

(30) 512-8408, Solymár, Rákóczi u. 2. – szakrendelői helyiség

Fizikoterápia
Somogyiné Klócz Gitta 

(30) 512-8408
hétfő 11.00–19.00 
szerda 11.00–19.00 
csütörtök 7.00–14.00 
péntek 7.00–13.00

A telefonszámok csak rendelési időben 
hívhatók. Orvosi ügyelet: 

(26) 330-188, (26) 330-360 Országos 
Mentőszolgálat pilisvörösvári állomása – 

Pilisvörösvár, Fő u. 130. Ügyeleti idő:  
hétköznap 19.00–7.00, hétvégén péntek 

19 órától hétfő 7 óráig.

KÖZÉRDEKŰ 
BEJELENTÉSEK

Solymári zöld szám
(80)  204-100

EBRENDÉSZET
Szűcsné M. Adrienn

(70) 619-9311

KÖZVILÁGÍTÁSI 
HIBA BEJELENTÉSE

bejelentes@solymarert.hu

RENDŐRSÉG – 112
Ladó György

 (20) 489-6704
körzeti megbízott 

Solymár, Pilisvörösvári u. 4.

TŰZOLTÓSÁG – 112
Solymári önkéntes tűzoltók

 (30) 934-7103
(éjjel-nappal hívható)

PLÉBÁNIAHIVATAL
Solymár, Templom tér 8.

ügyfélfogadás: 
hétfő, kedd, péntek:   10.00–13.00 
csütörtök:                    14.00–17.00

Klinger Mátyásné, Anna
(26) 360-341

solymariplebania@gmail.com
www.sokat.hu

REFORMÁTUS 
EGYHÁZKÖZSÉG

Solymár, József Attila u. 52.
26/361-416 | info@srek.hu srek.hu

Dani Eszter lelkész
(30) 456-6984

Végh Attila gondnok
(20) 984-4468



www.owe.hu

SOLYMÁR AUCHAN
2083 SOLYMÁR SZENT FLÓRIÁN UTCA 2-4. / 30/659-5124

Az ajánlat 2021. március 1. és május 31. között érvényes. Az akció más kedvezménnyel nem összevonható, 
készpénzre nem váltható. További részletekről érdeklődjön üzleteinkben!

INGYENES SZEMVIZSGÁLAT

MÁRKÁS
SZEMÜVEGKERETEK

-30%
-50%

-70%

-20%
-30%

-40%

PRÉMIUM 
SZEMÜVEGLENCSÉK

közelre • távolra • fényre sötétedő

vagy

Tisztelt Solymáriak! 
Megnövekedett ügyfélkörünk maradéktalan kiszolgálása érdekében  

S O S 
keresünk eladó családi házat, ikerházat, építési telket, lakást egész Solymáron és a 

környéken. 
Amennyiben ingatlana eladásában gondolkodik, bízza ránk ingatlanügyeit! 

A Solymár, Templom téren lévő ingatlaniroda már 10 éve áll szíves rendelkezésükre! 
Szolgáltatásaink: ingatlan eladás-vétel, -bérlés, ingatlanjogi problémák megoldása, 

ingyenes értékbecslés, ingyenes energetikai tanúsítvány
Ügyvédi képviselet, solymáriaknak jelentős kedvezmények! 

Munkatársaink: 
 Nabilek Judit  Görgényi Etele   Égerszegi Roland    Lipták Dániel    Dukát Teodóra 

+36-70-369-1429 +36-70-351-5000    +36-20-620-7052   +36-70-967-7426   +36-70-967-6186

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

Fogadja szeretettel ingyenes ügyvédi 
konzultációs ajánlatomat, mely

30 PERCES (7.500 Ft értékben)
Időpont-egyeztetés és bővebb információ:

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



MÁJUSFAÁLLÍTÁS

MEGÚJULT A SOLYMÁRI GOLGOTA

Idén sem maradhatott el a minden évben megtartott tradíció, a közössé-
gi májusfa felállítása a Templom téren. A hagyományok szerint a szalag-
gal feldíszített májusfát fiatal férfiak állították az éj leple alatt a számukra 
kedves lányos házak kerítéséhez május első napjának reggelére, hogy 
meglepjék szívük választottját. Mint az elmúlt években, 2021-ben is fel-
állított májusfa várta a falu lányait. A Német Nemzetiségi Önkormány-
zat (NNÖ) szervezésében, az önkéntes és lelkes segítők közreműködé-
sével idén is megcsodálhatjuk a fát a templom előtt. Az NNÖ köszöni 
a segítők munkáját! Szívből reméljük, hogy jövőre már a megszokott 
módon rendezhetjük meg ezt az eseményt, és a hagyományokhoz híven 
délutáni mulatság is kíséri majd a fáradságos munkát. 

NNÖ

A solymári Szél-hegyen található kereszt-
út képei megkapták a szükséges védelmet, 
így már nemcsak húsvétkor, hanem egész 
évben kint maradhatnak – tájékoztatta la-
punkat Földesi János, a Solymári Golgota 
Alapítvány kurátora.

A Szél-hegyen az 1990-es évek második 
felében, a Solymári Golgota Alapítvány 

munkájának kö-
szönhetően épült 
ki a ma is látható 
kálvária. Rumán 
Sándor szobrász-
művész műkőből 
készült, rézbevona-
tú alkotásait eddig 
minden évben csak 
húsvétkor, nagy-
péntektől húsvét-
hétfőig helyezték 
ki a stációkhoz. A 
közelmúltban meg-
valósult fejlesztés-
nek köszönhetően 

azonban a képek biztonsági üveg mögé 
kerültek, riasztóval és világítással is ellát-
ták őket, így az alkotások már az év min-
den napján, sötétedés után is megtekint-
hetők. A szintén most elkészült beépített 
hangszóróknak köszönhetően pedig akár 
nagyobb létszámú események alkalmával 
is hallható lesz a szertartás.

Jelenleg a kálvária első tizenkét állo-
másának képei láthatók, a 13. maga a ke-
reszt, a 14. stációkép képszekrénye a ter-
vek szerint nemsokára elkészül – mondta 
el Földesi János. Azt is megtudtuk, hogy 
minden dombormű alatt olvasható lesz 
a stációra vonatkozó felirat; ez magya-
rázza az alkotások alatt meghagyott üres 
helyet. Az alapítvány ezenkívül a kereszt-
út kezdeténél információs tábla felállítá-
sát is tervezi, ami bemutatja a kálváriát 
az idelátogatóknak, és a szakrális helyre 
vonatkozó legfontosabb viselkedési nor-
mákra is felhívja a figyelmet.

A solymári golgota idei, átfogó re-
konstrukciója a tervek szerint nyáron 
folytatódik. Az eddig megvalósult belső 
munkákat a következő hónapokban a 
külső, építőmesteri munkálatok követik 
majd. Emellett egy, a Pilis-medencére 
néző kamerát is szeretnének elhelyez-
ni, ami a nap 24 órájában az interneten 
is elérhető adást fog sugározni a Szél-
hegyről.


