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Újra látogatható 
a solymári vár
Újra megnyitotta kapuit a solymári vár, áprilisban 
hétvégén, szombaton és vasárnap 10-től 18 óráig 
várja a látogatókat. A belépőjegy felnőtteknek 
300 Ft, 10 fő feletti csoportoknak 200 Ft/fő, 
gyerekeknek és nyugdíjasoknak 200 Ft.

Tűzgyújtási tilalom
Március 5-től országszerte tűzgyújtási tilalom van érvényben az er-
dőkben. Eszerint tilos tüzet gyújtani az erdőkben, fásításokban, fa-
csoportokban, útszéli fasorokban és ezek 200 méteres körzetében, 
még a kijelölt tűzrakó helyeken is.

A NÉBIH Erdészeti Igazgatóság honlapján (www.portal.nebih.gov.hu/tuzgyujtasi-
tilalom) található térképen napi frissítéssel megtekinthető, hol van érvényben tűzgyújtási 
tilalom. A tűzgyújtási tilalomról és az erdőtűz megelőzéséről sok hasznos információ 
olvasható a www.erdotuz.hu oldalon.

Idén is felajánlhatjuk adónk 1%-át 
a civilek javára
Május 20-áig rendelkezhetünk az 1+1%-ról. A támogatott szervezeteknek óriási segítsé-
get jelentenek az adóforintok, miközben a felajánlás csak néhány perc figyelmet igényel.
Felajánlásokat kizárólag azok a civil szervezetek kaphatnak, amelyek korábban regiszt-
ráltak a NAV-nál, valamint a technikai számmal rendelkező vallási közösségek és a ki-
emelt költségvetési előirányzat. A NAV honlapján (nav.gov.hu/ado/szja1_1/felajanlasra-
jogosultak/regisztralt_civil) valamennyi lehetséges kedvezményezett megtalálható. 
Településnévre vagy irányítószámra keresve tudjuk leszűrni a solymári alapítványok, 
egyesületek listáját, amennyiben helyi szervezeteket szeretnénk támogatni.

A rendelkezőnyilatkozat elektronikusan, illetve papíralapon postán vagy személyesen is be-
nyújtható a NAV-hoz, akár a bevallás részeként, akár önálló nyilatkozatként is a „21EGYSZA” 
lapon május 20-áig. Az szja 1+1 százalékáról rendelkezni legegyszerűbben ügyfélkapus hoz-
záféréssel a NAV webes kitöltőprogramjával (eszja.nav.gov.hu/app/login/#login) lehet.

A családi adóvisszatérítés mellett is lehet rendelkezni az adónk 1+1%-áról, mivel ezt 
az összeget költségvetési támogatásként visszapótolja az állam a civil és egyházi szerve-
zeteknek.

Több emeletes vonat jár
Március 16-tól az esztergomi vonalon közlekedő 
mindkét KISS vonat egész nap jár, így munkanapokon 
18-ra nőtt az emeletes járatok száma. A Nyugati pálya-
udvarról munkanapokon 4:40-kor, 5:10-kor, 7:51-kor, 
10:21-kor, 13:21-kor, 14:51-kor, 16:21-kor, 17:51-kor 
és 19:21-kor, Esztergomból pedig 6:05-kor, 6:35-kor, 
9:05-kor, 12:05-kor, 15:05-kor, 16:35-kor, 18:05-kor, 
19:35-kor és 21:05-kor indul KISS. Fotó: MÁV



Beszámoló a képviselő-testület februári üléséről
Február 23-án, szerdán 16 órai kezdettel 
tartotta soron következő rendes ülését a 
solymári képviselő-testület.

Az ülés első napirendi pontjaként a 
Solymári Településüzemeltetési Kft. felü-
gyelő bizottságának szervezeti és működé-
si szabályzatát tárgyalta a testület. Tordai 
Miklós, a Solymári Településüzemeltetési 
Kft. felügyelő bizottságának elnöke is-
mertette a bizottságban zajló munkát az 
előterjesztéssel kapcsolatban. A képviselő- 
testület egységes szerkezetben fogadta el 
a Településüzemeltetési Kft. szervezeti és 
működési szabályzatát, majd döntött a fe-
lügyelő bizottsági tagok díjazásáról.

Az ülésen döntés született a Solymári 
Óvoda-Bölcsőde intézményvezetői pá-
lyázatának kiírásáról és a Solymár Kiváló 
Diáksportolója díj, a Solymár Kiváló Ta-
nulója díj és a Solymár Közösségi Mun-
káért díj kitüntetettjeiről. A testület úgy 
döntött, hogy a 2022-ben odaítélt ifjúsági 
díjakhoz 150 000 forint összegű többlet-

díjazást különít el a költségvetési tartalék-
keret terhére. 

Szemere János plébános és Sarlós Esz-
ter családsegítő, mentálhigiénés szakem-
ber ismertették a sérült gyermekeket el-
látó intézmény megépítésének projektjét. 
A testület elvi döntést hozott arról, hogy 
amennyiben a Római Katolikus Egyház 

megkezdi a projektet, a beru-
házáshoz a Solymár 3606/5 
és 3606/6 hrsz.-ú telkeket (kizárólag a 
feladat ellátás céljára) térítésmentesen átad-
ja az egyháznak.

Az ülésről készült felvétel elérhető a 
PilisTV YouTube-csatornáján.

B. V.
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Megkezdődtek az idei beruházások
A tavasz közeledtével az idő alkalmassá 
vált arra, hogy elkezdődjön a 2022-re ter-
vezett fejlesztések megvalósítása.

A sportpálya előtt egy új játszótér ké-
szül, hatalmas játszóvárral, hintákkal és fé-
szekhintával, padokkal és rugós játékokkal, 
valamint megvalósul egy drótkötélpálya is. 

A fejlesztést 65%-ban a kisvárosfejlesztési 
programban az állam finanszírozza. A 
nyár folyamán további tereprendezéseket 
végzünk, kiépül az ivókút, és egy WC is 
rendelkezésre áll majd. Szeretnénk a ját-
szótér környezetét úgy rendezni, hogy 
parkolók és egy szép közpark alakuljon ki 
a teljes területen.

Szintén a kisvárosfejlesztési prog-
ramban sikerült 152 millió forintos pá-
lyázati támogatást nyernünk a Solymári 
Településüzemeltetési Kft. új telephelyé-
nek megépítésére. Itt a földmunkák és a 
talajmegerősítési alapozó tevékenységek 
már elkészültek, hamarosan az alapkőleté-
telre is sor kerül. Az épület elkészültével 
garázsok, műhelyek, gépmosó, szerviz- és 
irodahelyiségek kialakítására is sor kerül. 
Az épület befejezése után az üzemeltetés 
egységei egy helyen fognak működni, a 
Tűzoltószertár mögött.

Szintén zajlik a Szent Anna-kápolna 
kereszteződésében az intelligens gyalogát-
kelőhely építése. Ez egy teljesen új rend-
szer, amelynek lényege, hogy érzékeli a 

zebrához érkező gyalogost és bekapcsolja 
a sárga villogó fényeket, valamint az útsze-
gélybe épített lézereket. Így éjjel a teljes 
átkelőszakasz egy erős megvilágítást kap, 
ami már több mint 150 méterről látható a 
járművezetők számára. A gyalogos lábán 
megjelenő lézercsík jól láthatóvá teszi az 
átkelő személyt és mozgásának irányát.

Hamarosan elkezdjük az Aktív Ma-
gyarország Programban elnyert támoga-
tás alapján a bringapark projektet, ami a 
PEMÜ Sportcsarnok melletti területen 
kap helyet. Ez várhatóan május végére ké-
szül el.

Dr. Szente Kálmán polgármester

Sérült személyek nappali ellátója
Tavaly indult a plébánia és a solymári Csodatücsök Alapítvány közös kezdeményezése 
a sérült gyermekekkel élő családok támogatására. A nappali ellátót eredetileg a plébá-
nián tervezték kialakítani, de az épületben nehezen megvalósítható az akadálymente-
sítés a mozgás- és érzékszervi sérülésekkel élők számára, ezért a plébánia átalakítása 
helyett új házat építenek a célra. Az önkormányzat ehhez két, saját tulajdonú telket 
ajánlott fel a Hold utcában, amelyek az építkezés megkezdését követően válnának a 
plébánia tulajdonává. Az építkezés finanszírozója és az intézmény fenntartója a római 
katolikus egyház lesz, a fenntartási költségeket a magyar állam viseli. Az épület elő-
zetes terveit Pálfy Sándor és Kovács Lelle építészmérnökök készítették. Az építkezés 
akkor kezdődhet meg, ha már biztosított a beruházás és a fenntartás költsége.

A létesítendő intézmény számos célt szolgál majd: szakemberek segítségével 
nappali ellátást és fejlesztést nyújt felnőtteknek és gyermekeknek, emellett integráló, 
reintegráló szerepet is betölt, és akkreditált munkalehetőséget biztosít majd a sérültek 
számára.

Felhívás
Készül Solymár új 

településrendezési terve
Solymár Nagyközség Képviselő- 
testülete a magasabb rendű jogszabályok 
módosulása és törvényi kötelezettség 
miatt megkezdi a Településszerkezeti 
Terv (TSZT), a Szabályozási Terv és a 
Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) felül-
vizsgálatát. Az új szabályrendszernek 
megfelelően teljesen új Településszer-
kezeti Terv és Településrendezési Terv 
készül, ez utóbbinak lesz része az új 
szabályozás és az új építési szabályzat.

A tervezési fázis során több alka-
lommal adunk majd tájékoztatást a 
dokumentáció készítésének előrehala-
dásáról, valamint egyeztető fórumokon 
is tájékoztatjuk a lakosságot. A teljes új 
rendezési terv elkészülése és hatályba 
lépése 2023 tavaszára/nyarára várható, 
hiszen számos államigazgatási és ható-
sági egyeztetésen kell átesnie.

Kérem a tisztelt lakosságot, az in-
gatlanok tulajdonosait, hogy tegyék 
meg javaslataikat, milyen változtatá-
sokat szeretnének az építési, beépí-
tési szabályokban.

Természetesen az új rendezési ter-
vünknek is a magasabb rendű jogszabá-
lyok alapján kell állnia, tehát az Orszá-
gos Településrendezési Terv (2018. évi 
CXXXIX. törvény: Magyarország és 
egyes kiemelt térségeinek területrende-
zési tervéről), illetve a 419/2021. (VII. 
15.) kormányrendelet (a településtervek 
tartalmáról, elkészítésének és elfogadá-
sának rendjéről, valamint egyes telepü-
lésrendezési sajátos jogintézményekről) 
előírásainak megfelelően kell eljárnunk. 
Ennek megfelelően például nagytáblás 
mezőgazdasági területek vagy nem lakó 
célra szánt kertes mezőgazdasági öveze-
tek ipari, kereskedelmi vagy lakóövezet-
té való bevonásáról szó sem lehet.

A javaslatokat az info@solymar.hu 
elektronikus levélcímre, illetve szemé-
lyesen vagy postai úton a polgármes-
teri hivatalba (2083 Solymár, József 
Attila u. 1.) várjuk 2022. április 30-ig.

Dr. Szente Kálmán polgármester

Választás 2022: előzetes 
eredmények Solymáron
A 2022-es országgyűlési választásokon a solymáriak is-
mét tudatosabb választóknak bizonyultak az országos 
átlagnál: a részvétel az utolsó közzétett adatok szerint 
81,08%-os volt (míg az országban a választásra jogosul-
tak 69,54%-a szavazott).

A nyolc helyi szavazókörben hasonló eredmények születtek, a szavazatok döntő 
többsége a két legesélyesebbnek számító jelöltre érkezett. Közülük az összesített 
solymári adatok szerint Menczer Tamás (FIDESZ–KDNP) került ki győztesen, 
3581 szavazattal (az érvényes szavazatok 52,93%-át kapta), dr. Szél Bernadettre 
(Egységben Magyarországért) 2669-en szavaztak (39,45%). Jakab Edina (MKKP) 
228 szavazatot kapott (3,37%), György József  (Mi Hazánk) 209-et (3,09%), és 
1% alatti eredményt ért el dr. Bogó Dániel László (MEMO) 58 szavazattal, vala-
mint Kerekes Erzsébet (Normális Élet Pártja) 21 szavazattal.

Pest megye 2. számú egyéni választókerületében 98,90%-os feldolgozottság 
szerint Menczer Tamás jutott a parlamentbe, a szavazatok 47,49%-át szerezte 
meg (33 615 szavazat). Dr. Szél Bernadettre 44,10% szavazott (31 217 szavazat), a 
Mi Hazánk jelöltjére 2620, a Kutya Párt jelöltjére 2280 szavazat érkezett.

A fenti előzetes eredmények április 4-ei adatokon alapulnak, lapunk nyomdába 
adásakor a választókerületben átszavazással szavazó választópolgárok szavazatai 
nem érkeztek be, az eredmény majd ezekkel együtt válik vélegessé.

SH
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Solymáriak is kaptak kitüntetést a nemzeti ünnepen
Március 15-e alkalmából idén is kiosz-
tották a Kossuth-, Széchenyi- és egyéb 
rangos állami díjakat. A 2022-es kitünte-
tettek között ismét több solymári nevet 
találunk.

Kiemelkedő könnyűzenei, dzsessz-
zenei előadó-művészeti tevékenysége el-
ismeréseként Máté Péter-díjban részesült 
Szulák Andrea előadóművész, énekesnő, 
színésznő.

Az egészségügyi ellátás fejlesztéséhez 
történő szakmai, közszolgálati és tudo-
mányos tevékenységének elismeréseként 
Batthyány-Strattmann László-díjban ré-
szesült dr. Szlávik János, a Dél-pesti 
Centrum kórház – Országos Hematológiai 
és Infektológiai Intézet, Infektológiai Osz-
tály osztályvezető főorvosa.

A Magyar Érdemrend Lovagkeresztje 
kitüntetést kapott Ugron András Gábor 
nyugalmazott építészmérnök a cserkész-
mozgalom újraindítása és az ifjúság neve-

lése, valamint a katonai hagyományőrzés, 
illetve a határon túli magyar közösségek-
kel ápolt kapcsolatok megerősítése iránt 
elhivatott pályája elismeréseként.

A művészeti és egészségügyi díjakat 
Kásler Miklós, az emberi erőforrások 
minisztere adta át a Pesti Vigadóban 
március 10-én. A Magyar Érdemrend 
Lovagkeresztje kitüntetést Semjén Zsolt 
miniszterelnök-helyettestől vehették át a 
kitüntetettek március 11-én a Karmelita 
kolostorban.

A 2022. év ifjúsági díjazottjai
Február 23-i ülésén döntött a solymári kép-
viselő-testület a 2022. évi ifjúsági díjak kitün-
tetettjeiről. A díjakat március 15-én adták át.

Solymár Kiváló Diáksportolója díjat 
kapott Hajdu Emese és Tót Márk Martin. 
Emese szinkronúszóként olyan tehetség, 
aki 2021-ben országos bajnok lett, majd 
nemzetközi versenyen is a dobogó legfelső 
fokára lépett fel. A sport mellett tanulmá-
nyait is kiváló eredménnyel végzi. Helyt-
állása, kitartása és sikerei példát mutatnak 
mindannyiunk számára. Márk kerékpá-
rosként az elmúlt évek magyar bajnoka, a 
magyar válogatott keret tagja és a Magyar 
Olimpiai Bizottság Héraklész program-
jának tagja. Edzői így méltatják: „Márk 
egyesületünk egyik legtehetségesebb ver-
senyzője, kiemelkedik társai közül.” 

Solymár Kiváló Tanulója díjat ka-
pott Kárász Anna Bolgárka és Weinberger 
Vanda. Anna tanulmányait eredményeit 
szaktanári dicséretek, megyei és országos 
eredmény kísérik. Érdeklődési köre reál 
és humán tárgyakra egyaránt kiterjed, és 
szívesen méretteti meg tudását a kihívások 
alkalmával. Tudásszomja elismerésre mél-
tó, mely a további sikereket is garantálja. 

Vanda egyszerre két solymári iskolát is vé-
gez kitűnő tanulmányi eredménnyel, angol 
és német nyelvekből komplex középfokú 
nyelvvizsgát és előrehozott érettségiket is 
tett. A tanulás mellett a BKV Előre SE 
sárkányhajó-evezős szakosztályában  or-
szágos bajnokságon dobogós eredmény-
nyel szerepelt. Ezen kívül 11 éve fuvo-
lázik, kiváló helyezést ért el országos és 
nemzetközi fuvolaversenyeken. Szerény-
sége, szorgalma és kitartása példaértékű a 
kortársai számára.

Ifjúsági Közösségi Munkáért dí-
jat kapott Rádler Máté Antal és Sólyom 

Mátyás. Máté a Solymári Polgárőr és 
Tűzoltó Egyesület fiatal, de oszlopos és 
elhivatott tagja. 2015 óta szolgálja tele-
pülésünket. Kiváló szakember, elhivatott 
önkéntes, aki Solymárért és a Solymáron 
élőkért dolgozik nap mint nap. Mátyás 
több mint 10 éve tagja a KUD-Arc 
Közhasznú Ifjúsági Egyesületnek, ahol 
immáron szervezőként, szakemberként 
tevékenykedik. Tudását és szabadidejét a 
kulturális és ifjúsági programok szerve-
zésére fordítja, így megtartó és értékes 
közösséget teremt Solymáron a helyiek 
számára.

A SZABADSÁG ÜNNEPE
Solymár Nagyközség Önkormányzata március 14-én, hétfőn délután tartotta 

megemlékezését az 1848–49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére 
az Apáczai Csere János Művelődési Házban. 

Az eseményen először Gaal-Hasulyó Ber-
nadett, az önkormányzat közművelődési 
bizottságának elnöke mondott ünnepi be-
szédet. Kiemelte, hogy az idegen elnyomás 
alatt élő magyarság nemzeti függetlensé-
gért folytatott küzdelme megváltoztatta a 
nemzet sorsát. Beszédében a szabadságért 
küzdő férfiak mellett megemlékezett azok-
ról a nőkről is, akiknek meghatározó szere-
pük volt a haza védelmében és kitért a mai 
nők társadalmi szerepvállalására és felada-
taira is. „1848-ban az akkori nők szavazati 
jog híján politikával nemigen foglalkozhat-
tak közvetlenül. Néhány kivételes esettől 
eltekintve többnyire a háttérben, gyakran 

férfitársuk számára biztos támaszt és báto-
rítást nyújtva vehették ki a részüket a haza 
védelméből. Nekünk, nőknek ma már min-
den lehetőségünk adott, hogy a közéletben 
a férfiakkal azonos lendülettel, ne csak a 
háttérben, hanem a cselekmények front-
vonalában is részt vegyünk. Békeidőben is 
feladatunk, hogy a hazaszeretetet átadjuk 
a környezetünk és a következő nemzedék 
számára. A nyugodt országépítés időszaká-
ban is olyan példát kell mutatnunk, amely a 
nehéz időkben is követendő lehet. A nők 
sokszor a férfiakét meghaladó bátorságára, 
lelki erejére elengedhetetlen szükség van.” 
Ünnepi beszédét az ima soraival zárta: „Bé-

két adj szívünknek, békét családunknak, 
békét nemzetünknek, békét a világnak!”

Ezt követően Menczer Tamás külügyi 
államtitkár mondta el beszédét. Megemlé-
kezését két fő kérdés köré fűzte fel: a má-
ból visszatekintve mit látunk, ha 1848-ra 
tekintünk, és mit üzen a jelenkornak mind-
az, ami akkor történt. Az 1848. március 
15-i események a szabadságunk, a nemzeti 
függetlenségünk és összetartozásunk szim-
bóluma. Solymár 117 fős gyalog nemzetőr 
egységet állított ki, akik a szabadságharc 
leverése után bujdosni kényszerültek. Az 
egyes nemzedékek helytállása ad erőt a kö-
vetkező nemzedékeknek is, hogy sikeresen 
helytállhassanak az előttük álló feladatok-
kal kapcsolatban. A ’48-as hősök szívében 
a hazájuk volt az első, ez az üzenetük a 
jelenkori magyarság számára. Az Ukrajná-
ban zajló háború kapcsán kiemelte, hogy az 
ország érdeke a háborúból való kimaradás. 

Az ünnepi beszédek után Régmúlt idők 
dallamai címmel Erdő Zoltán tárogató- és 
Lisztes Jenő cimbalomművész játékát hall-
hattuk, akik a koncerttel zenei időutazásra 
hívták a közönséget, a Rákóczi-szabadság-
harc idejéből származó dallamokat szólal-
tatva meg.

Az eseményt az ifjúsági kitüntetések 
átadása zárta. Az önkormányzat által ala-
pított Solymár Kiváló Diáksportolója dí-
jat Hajdú Emesének és Tóth Márk Mar-
tinnak, a Solymár Kiváló Tanulója díjat 
Kárász Anna Boglárkának és Weinberger 
Vandának, az Ifjúsági Közösségi Munká-
ért díjat pedig Rádler Máté Antalnak adta 
át Dobrovkáné Dér Borbála alpolgármes-
ter és Menczer Tamás.

Bai Veronika

Az ünnepi megemlékezésről 
készült videófelvétel megte-
kinthető a PilisTV YouTube-
csatornáján.

Fotó: MTI/Kovács AttilaFotó: MTI/Kovács Attila
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A rendeletek teljes szövege és a határozatok mellékletei 
megtalálhatóak Solymár hivatalos honlapján:

solymar.hu/hatarozatok-rendeletek

Solymár Nagyközség Önkormányzata 
Képviselő-testületének határozatai
21/2022. (II. 23.)
Solymár Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Soly-
mári Településüzemeltetési Kft. felügyelő bi-
zottságának szervezeti és működési szabály-
zatát a határozat melléklete szerint egységes 
szerkezetben fogadja el.

22/2022. (II. 23.)
Solymár Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Soly-
mári Településüzemeltetési Kft. felügyelő bi-
zottsági tagjainak díjazását az alábbiak szerint 
állapítja meg:
A felügyelő bizottság elnöke 500 000 forint/év.
A felügyelő bizottság tagjai: 300 000 forint/év.

23/2022. (II. 23.)
Solymár Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete megtárgyalta a Solymári 
Óvoda-Bölcsőde intézményvezetői pályázati 
kiírását, és az alábbi pályázat kiírásáról dönt:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
1. A pályázatot meghirdető szerv:

Solymár Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete
2083 Solymár, József  A. u. 1.
Tel.: (26)560-600
Fax: (26)560-606
E-mail: jegyzo@solymar.hu

2. Meghirdetett munkahely és beosztás:
Solymári Óvoda-Bölcsőde
2083 Solymár, Váci Mihály utca 26.
Tagintézmények:
Kék Óvoda (2083 Solymár, Váci Mihály 
u. 26.)
Napsugár Óvoda (2083 Solymár, József 
Attila u. 1.) 
Liget Bölcsőde (2083 Solymár, Ibolya u. 2.)
Igazgatói álláshely
Intézményvezető (magasabb vezetői 
megbízás)

3. Képzési és egyéb feltételek:
Jogszabályi kötelező (minimum) feltételek:
• A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvénynek („Kjt.”); valamint
• A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 
CXC. törvénynek („Nektv”);
• a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény köznevelési intézmények-
ben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. 
(VIII. 30.) kormányrendeletnek („Rendelet”);

• a nevelési-oktatási intézmények működésé-
ről és a köznevelési intézmények névhasz-
nálatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 
rendeletnek („EMMI rendelet”);

• a pedagógus-továbbképzésről szóló 
277/1997. (XII. 22.) kormányrendeletnek 
való megfelelés.

• A fentiekből kiemelve a felsőfokú végzett-
ség;

• pedagógus munkakörben eltöltött legalább 
5 éves szakmai gyakorlat.

• A pályázat kiírója által támasztott feltételek:
• A Nektv. 67. § (3) bekezdésben foglaltak 

(Német nemzetiségi óvodapedagógusi 
végzettség);
4. Juttatások, illetmények, pótlékok, egyéb

a Kjt-ben foglaltak szerint.

ÁEI: 2022. augusztus 15.
A megbízás 2027. augusztus 14-ig szól [Ren-
delet 22. §]
PEHI: a megjelenéstől számított 60. napot 
követő képviselő-testületi ülés (első megjele-
nés a www.kozigallas.gov.hu-n)
A pályázathoz csatolni kell:
Szakmai önéletrajzot, kézzel írott motiváci-
ós levelet, vezetői programot, a végzettséget 
igazoló dokumentumok hiteles másolatát; 
adatvédelmi nyilatkozatot, valamint 1 hó-
napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt.
PC: Solymár Nagyközség Önkormányzata; 
2083 Solymár, József  A. u. 1.
Dr. Beregszászi Márk jegyző

Felkéri a jegyzőt, hogy a pályázat meghir-
detésére a szükséges intézkedést tegye meg, 
valamint a pályázati feltételeknek megfelelő pá-
lyázatokat a bizottság(ok) véleményével együtt 
terjessze a képviselő-testület elé döntésre.

24/2022. (II. 23.)
Solymár Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2022. 
évben Hajdú Emesét Solymár Kiváló Diák-
sportolója díjban részesíti.

25/2022. (II. 23.)
Solymár Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2022. 
évben Tóth Márk Martint Solymár Kiváló 
Diáksportolója díjban részesíti.

26/2022. (II. 23.)
Solymár Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2022. év-

ben Kárász Anna Boglárkát Solymár Kiváló 
Tanulója díjban részesíti.

27/2022. (II. 23.)
Solymár Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2022. 
évben Weinberger Vandát Solymár Kiváló 
Tanulója díjban részesíti.

28/2022. (II. 23.)
Solymár Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2022. 
évben Rádler Máté Antalt Ifjúsági Közösségi 
Munkáért díjban részesíti.

29/2022. (II. 23.)
Solymár Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2022. 
évben Sólyom Mátyást Ifjúsági Közösségi 
Munkáért díjban részesíti.

30/2022. (II. 23.)
Solymár Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2022. 
évben odaítélt ifjúsági díjakhoz 150 000 fo-
rint összegű többletdíjazást különít el a költ-
ségvetési tartalékkeret terhére. 

31/2022. (II. 23.)
Solymár Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete elviekben úgy dönt, hogy 
amennyiben a Római Katolikus Egyház 
megkezdi a sérült ellátó intézmény megépíté-
sének projektjét, a beruházáshoz a Solymár, 
hrsz. 3606/5 és 3606/6 telkeket (kizárólag a 
feladatellátás céljára) térítésmentesen átadja 
az egyháznak. A képviselő-testület felhatal-
mazza a polgármestert a szükséges nyilatko-
zatok aláírására.

A konkrét vagyonátadáshoz a képviselő-
testület további döntése szükséges.

Rendeletek:
2/2022 (II. 17.) 
Önkormányzati rendelet Solymár Nagyköz-
ség Önkormányzatának 2022. évi költségve-
téséről

Tájékoztatás kárpótlásra váróknak II.
Március 31. volt az aranykorona-érték meghatározására irányuló kérelmek benyúj-
tásának határideje. Amennyiben a jogosultság március 31-ig nem igazolt, legkésőbb 
május 15-ig nyújtható be kérelem (például ha a hagyatéki végzés nem készül el, akkor 
igazolásnak van helye). Április 1-től június 30-ig minden hónap első és harmadik csü-
törtökjén van lehetőség a kárpótlási ügyek személyes intézésére a földhivatalban (1117 
Budapest, Karinthy Frigyes út 3.), előzetes időpontfoglalás nélkül.

A Pest Megyei Kormányhivatal 1. számú Földhivatali Osztálya folyamatosan küldi a 
határozatokat a kompenzációra való jogosultságról. Ezt követően megküldik minden-
kinek a véglegesítő záradékkal ellátott jogerős határozatot is, ami alapján lehet kérel-
mezni a pénzbeli vagy földbeli kárpótlást.

A pénzbeli kárpótlás mértéke 1 aranykorona után 50 000 Ft, ami után nincs adófi-
zetési kötelezettség.

Földbeli kárpótlást azok kérhetnek, akik önmagukban vagy mással társulva rendel-
keznek legalább 15 aranykoronával. Ez esetben a társult felek osztatlan közös tulajdon-
ban juthatnak földhöz. Föld igénylése esetén nyilatkozni kell arról, hogy a földtulajdont 
szerző eleget tesz a földhasznosítási kötelezettségének, maga használja a földet, és nem 
engedi át a föld használatát másnak.

A kérelmi íveket és a kérelmek leadásának időpontjait az igénylők kör-e-mail-
ben fogják megkapni. Aki eddig nem kapott kárpótlás ügyben körlevelet, írjon a 
solymariak@gmail.com címre, hogy felkerüljön a címzettek listájára. 

Adománygyűjtés az Ezüstkorban
Solymár önkormányzata segítség-
nyújtást szervezett a Máltai Szere-
tetszolgálattal együttműködve az 
ukrajnai háború menekültjeinek. 
Az önkormányzat felhívására rövid 
időn belül számos adomány gyűlt 
össze. A tárgyi adományok gyűj-
tését, rendszerezését az Ezüstkor 
Szociális Gondozóközpont munka-
társai végezték. A felajánlások közt 
szerepeltek többek között tartós 
élelmiszerek, fertőtlenítőszerek, ta-

karók, tisztálkodószerek, tábori ágyak és matracok.
A felajánlásokat a Máltai Szeretetszolgálat budapesti raktárába juttatták el, és az 

adományokból Solymáron elszállásolt menekülteket is támogatott a gondozóköz-
pont ágyneművel, törölközővel, tábori ágyakkal és tartós élelmiszerrel.

Solymár és a nagyvilág 2.
Elkészült a Solymár és a nagyvilág kiad-
ványsorozat második kötete. A Télteme-
tés, tavaszvárás, farsang címet viselő kötetet 
március 11-én, pénteken mutatták be a 
Dr. Jablonkay István Helytörténeti Gyűj-
teményben.

Ez a kiadvány, hasonlóan az első kö-
tethez, tágabb történelmi kitekintést is ad, 
miközben a téltemető, tavaszváró szoká-
sokkal ismerteti meg a közönséget. Bemu-

tatja a vízkereszttől húshagyókeddig tartó 
időszak népszokásait, fókuszba helyezve a 
solymári és a Buda környéki német hagyo-
mányokat. 

A kötet bronzkorral és a római korral 
kapcsolatos anyagait Milbich Tamás állí-
totta össze és ő készítette a grafikai kivi-
telezést is. Dr. Tóth Piroska a középkori 
és néprajzi vonatkozású részeket állította 
össze, a solymári szokásokhoz kapcso-

lódó fejezetek 
Enczmann Lász-
ló és Marlokné 
Cservenyi Mag-
dolna anyagai 
segítségével ké-
szültek.

A kiadvány megvásárolható a Helytör-
téneti Gyűjteményben (Solymár, Templom 
tér 2., telefon: 06 70-6377-499).

Óvodai és 
bölcsődei 
beiratkozás
A Solymári Liget Bölcső-
de, a Solymári Óvoda és 
a Lustige Zwerge Német 
Nemzetiségi Óvoda közös be-
iratkozási időpontot biztosít a 
2022/23-as nevelési évre.

A beiratkozásra 2022. május 3–4-
én, kedden és szerdán 8 és 16 óra 
között lesz lehetőség a Solymári 
Polgármesteri Hivatal nagytermében. 

A beiratkozáshoz szükséges személyes 
iratok: a gyermek születési anyakönyvi ki-
vonata, tajkártyája, lakcímkártyája, kitöl-
tött jelentkezési lap. Bölcsődei jelentkezés 
esetén a jelentkezési lapot a védőnőnek is 
alá kell írni. Munkáltatói igazolás mindkét 
szülő részéről szükséges.

A jelentkezési lap letölthető 
a www.solymar.hu, a www.ovoda-solymar.hu 
és a www.lustigezwerge.hu oldalakról.
Bővebb információ 
az alábbi telefonszámokon kérhető:
Liget Bölcsőde, Kék Óvoda, Napsugár 
Óvoda: 06 26 560-228
Lustige Zwerge Német Nemzetiségi 
Óvoda: 06 26 360-184

Szeretettel várunk minden érdeklődő szü-
lőt és gyermeket!

Marlokné Strack Regina intézményvezető
Solymári Óvoda-Bölcsőde

Drevenáné Schokátz Ágnes intézményvezető
Lustige Zwerge 

Német Nemzetiségi Óvoda

Fotó dr. Szente Kálmán



Népdalkincsünk – 2. rész
A népdalok, a zene és a tánc szeretete mindig fontos volt 
a solymári svábok számára. Ezeket nem az iskolai tanulmá-
nyok során szívták magukba, hanem a családban öröklődött, 
a közösen végzett munka során vagy ünnepek alkalmával 
tanulták meg a felnövekvő generációk. A fiatalok 16 éves ko-
ruktól már bálozónak számítottak, és a sok szép megtanult 
dalt a bálok szüneteiben énekelték, sőt vasárnapi szokássá 
vált, hogy a lányok összekarolva, énekelve járták az utcákat, 
és szebbnél szebb népdalokat énekeltek két szólamban.

Gréti néni könyvéből (Liedgut des ungarndeutschen 
Dörfes Schaumar/Solymár) egy gyerekeknek szóló népdalt 
választottam, amely egy kis történetet mesél el, kicsit nyelv-
törőhöz hasonlít.

Mei Muede tuad mi kmaune
Mei Muede tuad mi kmaune, i suj es Hianl faunge. 
Na, na, teis tuari ned, tes Hianl faung i ned!
Sunst haßns mi a Maunerin und a Hianl-Faungerin. 
Na, na, teis tuiri ned, teis Hianl faung i ned!

Mei Muede tuad mi nutzn, i suj es Hianl putzn. 
Na, na, teis tuar i ned, tes Hianl putz is ned!
Sunst haßns mi a Nutzerin und a Hianl-Putzerin.
Na, na, tes tuar i ned, tes Hianl putz i ned!

Mei Muede tuad mi nogn, i suj es Hianl prodn. 
Na, na, tes tuari ned, tes Hianl prod i ned!
Sunst haßns mi a Nogerin und a Hianl-Proderin.
Na, na, tes tuari ned, tes Hianl prod i ned!

Mei Muede tuad mi heitzn, i suj es Hianl essn.
Jo, jo, tes tuari sche, tes Hianl iß i sche!
Drum haßns mi a Esserin und a Hianl-Fresserin.
Jo, jo, tes tuari sche teis Hianl ißi sche!

Édesanyám szól nékem
Édesanyám szól nékem, hogy egy tyúkot fogjak meg.
Nem, nem, ezt nem teszem, a tyúkot nem fogom meg!
Hiszen akkor csúfolnak, tyúkfogónak mondanak.
Nem, nem, azt nem teszem, a tyúkot nem fogom meg.!

Édesanyám szól nékem, hogy a tyúkot pucoljam meg.
Nem, nem, azt nem teszem, a tyúkot nem pucolom meg!
Hiszen akkor csúfolnak, tyúkpucolónak mondanak.
Nem, nem, azt nem teszem, a tyúkot nem pucolom meg!

Édesanyám sürget, hogy a tyúkot süssem meg.
Nem, nem, azt nem teszem, a tyúkot nem sütöm meg!
Hiszen akkor csúfolnak, tyúksütőnek mondanak.
Nem, nem, azt nem teszem, a tyúkot nem sütöm meg!

Édesanyám nógat, hogy a tyúkot egyem meg.
Persze, persze, megteszem, a tyúkot megeszem!
Ezért hívnak evőnek és tyúkfalónak.
Persze, persze, megteszem, a tyúkot bizony megeszem!

Feljegyezte, fordította: M. Cs. Magdolna 
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Fészek csarnokavató
Március 5-én, szombaton este ünnepélyes kere-
tek között avatták fel a Fészek csarnokot. Kátai 
Szabolcs, a Parthus Sportegyesület elnöke és a 
Szabad Waldorf  Nevelésért Alapítvány beru-
házási vezetője röviden összefoglalta a csarnok 
építésének történetét. A Fészek csarnok két kö-
zösség összefogása eredményeként jöhetett létre, 
a huszonnyolc éve Solymáron működő Fészek 
Waldorf  Iskola és a Parthus Sportegyesület jó-
voltából. 2013-ban nyílt meg a lehetőség, hogy 
csapatsporttal foglalkozó egyesületek TAO-
támogatást kaphassanak tornacsarnok építésére. 
Az iskola már megalakulása óta tervezett egy saját, sportolásra, egészségmegőrzésre al-
kalmas teret, ehhez 2013 óta rendelkezésükre állt a telek, mely beépítésre várt. Az igények 
és a lehetőségek tehát találkoztak, és a két közösség összefogott: a beruházás költségének 
70 százaléka a Parthus Sportegyesület által összegyűjtött TAO-támogatásokból, a mara-
dék 30 százalék pedig a Szabad Waldorf  Nevelésért Alapítvány által hozzátett önrészből 
állt össze. 2017-ben kerülhetett sor az alapkőletételre. A 2021-ben elkészült csarnokot 
hétköznaponként tanítási időben és este az iskola tanulói, illetve a Parthus kosárlabdázói 
használják, hétvégenként kosármeccsek és Waldorf  tanári képzések zajlanak. 

A nyitóbeszéd után dr. Jakab Tibor az iskolát fenntartó alapítvány nevében szólt néhány 
szót, többek között a Waldorf  Ligetnek, egy olyan helynek a terveiről, ahol együtt, egy helyen 
működhet az egész iskola az alsó tagozattól egészen a gimnáziumig. Ezt követően Klukon 
Edit és Ránki Dezső adtak zongorakoncertet, melyen Liszt Ferenc néhány szimfonikus köl-
teményét játszották, négykezes átdolgozásban. A zenészházaspár a Fészek Waldorf  Iskolát 
megalakulása óta támogatja, ezen az estén is felajánlásként léptek fel. A koncerten elhangzot-
tak a Tasso – gyász és diadal, a Les Préludes, az Orfeusz és Az ideálok című Liszt-művek.

SH

A csarnoképület a solymári vasútál-
lomástól a körforgalomból a Rókus 
utca felé kihajtva közelíthető meg. 
A szabad időpontokban bérelhe-
tő a csarnok, és külön az emeleten 
található, úgynevezett kis torna-
terem. A bérléssel kapcsolatosan 
Kátai Szabolcsnál lehet érdeklődni 
(katai.szabolcs@feszekiskola.hu). 
A Parthus SE várja a kosárlabda 
iránt érdeklődő fiatalokat, jelentkez-
ni Papp Tibor vezetőedzőnél lehet 
(papp.tibor@feszekiskola.hu).

Solymári történetek
Április 23-án, szombaton 16 órakor kezdődik a Svábházban Hart-
mann Hellebrandt Hilda Solymári történetek című novelláskötetének 
bemutatója. A kötet 29 régi solymári történetet gyűjt csokorba. Ezek 
egy része a radiosolymar.hu – Hangzó helytörténet, solymári történetek ro-
vatában meghallgatható. Az est érdekessége, hogy néhány novellát 
a történetekhez rokoni szállal kapcsolódó unokák, dédunokák, ük-
unokák fognak felolvasni. Alább egy rövid ízelítő a könyvből.

Ízelítő a könyvből
Nagymama a Zserbóban
Nagymamának öt gyereke volt, egy 
lány és négy fiú. Minden alkalommal, 
amikor egyik fia házasodni készült, 
nagymama beutazott Budapestre. Az 
esküvőre dukált egy új öltöny, melyet 
mindig a Koronaherczeg (ma Petőfi 
Sándor) utcai „posztókirálynál” vásá-
rolt meg. A Brammer-posztóból ké-
szült ruha, bár nagyon drága volt, de 
egy életre szólt. A fiúk ebben házasod-
tak, és ebben temették el őket.

– Gutn Tog, Frau Hellebrandt! Wer iz vayter? Ki a következő? – szólí-
totta meg Brammer úr, a tulajdonos, amikor 1942 tavaszán nagyanyám 
beállított hozzá. Emlékezett rá, mert két évvel korábban ugyanitt vásá-
rolt Steiwü fiának egy öltönyre valót.

– Unser Michl heired im Mai. Mihály házasodik májusban – válaszolta 
–, és van még két fiam!

– Vosz makht mir zejer cufridn. Ez örömmel tölt el – örvendezett a 
kereskedő. Ő jiddisül, a mama solymári svábul beszélt, és remekül meg-
értették egymást. 

A vásárlás után a mama így búcsúzott:
– Itzt kéri cem Zserbó, tuat tring i á kudn, stoagn Kaffee! Most elmegyek a 

Zserbóba, és iszom egy jó erős kávét.
A Vörösmarty téri híres Gerbeaud cukrászdában az ország legna-

gyobb tükrei csillogtak. A falak bársonnyal borítva, az ablakokon nehéz 
brokátfüggönyök, kínai vázákban délszaki növények, mindenütt ónix-
márvány asztalok. Az asztalok mellett elegáns dámák cseverésztek, ki-
fogástalan ruhájú pincérek szolgáltak ki. Nagymama, hátán a batyujá-
val, nem nagyon illett ebbe környezetbe.

Volt a Zserbónak egy részlege, ahol kerek, magas márványasztalok-
nál állva is lehetett kávét inni és süteményt 
fogyasztani. 

– Kisasszony, kérek egy Kaffee, jó erős! 
Porrafaló is adok! – ezekkel a szavakkal ren-
delt. 

A márványasztalnál álló sváb ruhás, apró 
termetű, nevető szemű nagymamám kortyon-
ként, élvezettel itta a legelőkelőbb cukrászda 
legfinomabb kávéját. Kérges tenyerében majd 
összeroppant a finom porceláncsésze, miköz-
ben a csésze fülét fogva úriasan eltartotta a 
kisujját.

A mama életének ez volt egyik fénypontja.

Szél-hegyi séták Annyi minden van az életünkben, a környezetünkben, ami zavar, amivel elégedetlenek va-
gyunk, és ez megterhelő. Éppen ezért nemcsak jó érzés, hanem fontos is néha olyasmit 
nézegetnünk, ami egyszerűen csak szép. Minden bizonnyal ezért járunk ki oly sokan feltöl-
tődni, kikapcsolódni a Szél-hegyre. Nem kell messzire menni a kilátásért, és a látványon túl 
van valami különleges atmoszférája annak a mindig szeles hegynek.

Rákos Péter kőszobrász-restaurátornak már több alkalommal láthattuk kiállítva képeit 
solymári kiállítóterekben, de most először nyílt tárlat természetfotóiból, amelyeket szél-hegyi 
sétái alkalmával készített. Amatőr természetfotós, de a profizmus hiánya nem a hozzáértés 
hiányát jelenti, csupán azt, hogy kedvtelésből fotóz. Olyan pillanatokat kapott el, amelyeket 
biztosan nem láttunk, de legalábbis nem úgy, mint ő: a zöld pillangót, a deres hegyoldalt, 

a harmattól csillogó 
pókháló-várat.

A kiállítás márci-
us 18-án nyílt meg és 
április 9-éig volt lát-
ható a Helytörténeti 
Gyűjtemény pincé-
jében. Aki lemaradt 
róla, megnézheti a 
PilisTV 
videóját 
a kiállí-
tásról.

Hellebrandt nagymama
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AZ IGAZSÁG FELSZABADÍT
Sós Ágnes Balázs Béla-díjas rendezővel a kreatív dokumentumfilmek jelentőségéről 

beszélgettünk nemrégiben bemutatott, Tiszta sváb című filmje kapcsán, melyet Solymáron 
április 22-én lehet megtekinteni.

Nemrég rendezték meg a 8. Budapest Nemzetkö-
zi Dokumentumfilm Fesztivált. Ennek az ese-
ménysorozatnak ön az alapító igazgatója. Mi volt 
a célja eg y ilyen fesztivál létrehozásával?

Amikor a fesztiválokat jártam a Láthatatlan 
húrok és a Szerelempatak című filmjeimmel, 
akkor hasított belém a felismerés, hogy 
Magyarország lassan az egyetlen ország 
a térképen, ahol nem rendeznek doku-
mentumfilm-fesztivált. Szerettem volna, 
hogy hazánk is belekerüljön a nemzetkö-
zi vérkeringésbe, ezért egy fiatal kolléga-
nőmmel nekifogtam a szervezésnek. A 
világ leghaladóbb filmes műfaja a kreatív 
dokumentumfilm, mégsem akkora a kö-

zönsége, mint amekko-
rát megérdemelne, mert 
kevesekhez jut el. Így a 
fesztivál egyik célja, hogy 
megismertessük, meg-
szerettessük ezt a műfajt 
a közönséggel. A fesz-
tiválunkon sok Európa-
díjas, Karlovy Vary-díjas, 
Velence-díjas, Berlinale-
díjas dokumentumfilmet 
lehet látni.

Meg lehet szerettetni valamit?

Persze tudjuk, hogy a kul-
túra, mióta világ a világ, 
keveseké, de nem azért, 
mert ne lenne rá igény. 
Az való igaz, hogy sokan 
tartanak attól, hogy a kul-
túra igénybe veszi őket, 
fárasztó, valódi jelenlétet 
igényel. De az emberek 
99 százaléka tud igényes 
lenni, és meg is éri annak 
lenni, mert amit itt lát-
nak, azt egy életre nem 
felejtik el.

Mennyire lett sikeres itt 
Mag yaroroszágon ez a fesztivál? Sikerül elérni 
a közönséget? 

A Budapest International Dokumentary 
Festival Magyarország legrangosabb, leg-
nagyobb nézőszámú filmfesztiválja lett. 
Telt házakkal vetítünk, de komoly munka 
van e mögött. Személyes közönségépítésre 
van szükség ahhoz, hogy megtöltsék a né-
zők a mozitermeket.

Ha azt mondjuk, dokumentumfilm, mindenki 
ug yanarra a műfajra gondol?

Sajnos nem. Amit sokan dokumentumfilm-
nek gondolnak, az valójában tévéműsor, 
képi zsurnalizmus vagy ismeretterjesztő 

film. Ha egy emberrel interjút készítenek, 
vagy ha a hangyák életéről látunk valamit, 
az még nem kreatív dokumentumfilm. A 
valódi dokumentumfilm valós hősök valós 
történetéről szól. Igazi film, csak nem szí-
nész szerepel bennük, hanem hús-vér em-
berek, mint mi magunk. 

Ön milyen dokumentumfilmeket készít?

Úgy készítek dokumentumfilmet, hogy kö-
vetem a szereplőim sorsát, ha kell, öt, hét, 
tíz éven át, mert úgy gondolom, hogy a 
sorsuk, életük üzenete, tanulsága ér annyit, 
hogy megmutassam a világnak. Része va-
gyok az életüknek a kamerámmal, éveken 
át a kamera előtt élik az életüket. Nem egy 
nagy filmes stábbal, legfeljebb egy-két em-
berrel, sőt gyakran egyedül megyek forgat-
ni azért, hogy megmaradjon az intimitás. 

Az a műfaj, amit én képviselek, a jelen-
ben játszódik. A múltat átemelem a jelenbe 
és így kreálok történetet abból, amit nem 
lehet már megmutatni, mert elmúlt. A je-
lenben történik a történetmesélés, a sors-
követés. Ezt tettem a Tiszta sváb című fil-
memben is, amikor én is a jelenben vagyok 
kíváncsi, és utánajárok a sorsoknak, és a je-
lenben vannak azok a fiatal főhősök is, akik 
utánamennek a dédszüleik történetének. A 
filmbeli unoka a jelenben sír, mert most 
mondja el neki a nagypapa először, hogy 
mit élt át például a kitelepítéskor. 

Ön közgazdaságtant végzett. Hog yan lett mégis 
dokumentumfilm-rendező?

Az egyetem alatt rájöttem, hogy mégsem 
szeretnék üzletasszony lenni. Egy tanárom 
elkezdett terelgetni a tévézés felé, a diplo-
mamunkámat már egy kulturális magazin-
műsorról írtam. Ahogy sok időt töltöttem 
a televízióban, ráláttam különböző műso-
rokra, és mind közül azok fogtak meg iga-
zán, amelyekben emberi sorsok, történetek 
jelentek meg. Rá két évre már ezzel dolgoz-
tam, eleinte, fiatalon riportmagazin-műso-

rokat készítettem, majd egyre nagyobb 
igényem lett arra, hogy filmeket készítsek. 

Hog yan találják meg a témák? 

Míg mások konkrét tapasztalatokból indul-
nak ki, vagy egy újságcikket olvasva talál-
nak rá egy-egy témára, nekem általában a 
fejemből indul ki, hogy miről kellene filmet 
készíteni. A Szerelempatak című filmem 
témája is így született, és aztán a tartalom-
hoz kerestem a szereplőket.

A svábok, a kitelepítés témája is az ön ötlete volt?

A gimnáziumban és az egyetemen is németet 
tanultam, és imádtam. Fiatalként tanítottam, 
tolmácsoltam is. Huszonévesen költöztem 
Solymárra, a lakótelepre. Itt jártamban-kel-
temben egyszer csak hallottam arról, hogy 
1946-ban ezerszámra telepítették ki a svábo-
kat marhavagonokban Németországba. Azt 
gondoltam, hogy biztos nem voltam elég 
figyelmes diákkoromban, hogy ezt eddig 
még hírből sem hallottam, hiszen történe-
lemből nemcsak érettségiztem, hanem felvé-
teliztem is, a közgázon pedig Landeskundét 
(országismeretet) is tanultam. Már akkor 
felmerült bennem, hogy ezzel a témával fil-
mesként valamit tennem kéne, de még nem 
tudtam, hogyan, túl fiatal voltam, ezért így 
hosszú időre félretettem ezt a témát.

Mi volt az, ami a konkrét indíttatást megadta 
végül a film elkészítéséhez?

Néhány évvel ezelőtt Cservenyi Magdiék 
megkerestek azzal, hogy a kitelepítés 70. 
évfordulója alkalmából készítenék-e egy 
filmet a solymári kitelepítésről. Elkezdtem 
komolyan gondolkodni a megvalósításon, 
és arra jutottam, hogy érdemes lenne nem-
csak Solymárról, hanem végre az egész 
magyarországi németség életéről, sorsáról, 
történelméről készíteni egy filmet. Egyre 
jobban elmélyültem a témában, a solymá-
ri Ritter Györgyöt kértem fel a film törté-
nész szakértőjének, aki nemcsak történész, 
hanem filmesztéta is, már korábban is 
dolgoztam vele együtt. Rengeteget kon-
zultáltunk, beszélgettünk, könyveket, elér-
hetőségeket kaptam tőle. Sok sváb embert 
ismertem meg, köztük a szomszédomat, 
Pfeiffer Mariska nénit, Buresch Nusi nénit, 
csak hogy néhányukat említsem.

Innen akkor eg yenes volt az út a bemutatóig?

Nem mondhatnám. Először megijedtem, 
mert kb. 400 német nemzetiségi település 

van, nem forgathatok mindenhol. A másik 
félelmem az volt, hogy ebből a történelmi 
témából hogyan készíthetek olyan modern 
filmet, ami minden generációt érdekel. 
Amikor az alapötlet végre megvolt, a film 
finanszírozása jelentett óriási nehézséget. 
A dokumentumfilm finanszírozása szerte 
a világon jórészt pályázati alapon történik. 
A pályázás Magyarországon minden addi-
gi sikerem ellenére sem volt egyszerű. A 
korábbi, Szerelempatak című filmemet az 
HBO is támogatta, később pedig beszállt 
a Nemzeti Filmalap is. A legnagyobb örö-
mömre nagyon sikeres lett a filmem, sok 
fesztiválon nyert díjat a világon, így kü-
lönösen rosszul esett, hogy a Tiszta sváb 
című filmemre a magyar államtól hat év 
leforgása alatt a Szerelempatak költségve-
tésnek összesen az egynegyedét kaptam 
meg. Sajnos Németországból sem sike-
rült támogatást szereznem eddig, de még 
megpróbálom eljuttatni a filmet valamelyik 
német tévécsatornához. Még hosszan so-
rolhatnám, hogyan próbáltam előteremteni 
a film költségvetését, beleértve azokat a si-
kertelen kísérleteket is, hogy magánszpon-
zort találjak, hiszen a kultúra is pénzbe 
kerül, nem csak a sör és a tégla… Végül 
összejött egy minimál költségvetés, és úgy 
döntöttem, befejezem a filmet.

A filmben négy fiatal főhőssel és mellette 
negyven idős emberrel forgattam, a hat év 
alatt negyven településen. Mire befejeztem, 
az idős szereplők közül majdnem mindenki 
elment. Nem volt egyszerű feladat 120 óra 
felvett nyersanyagból egy 85 perces filmet 
készíteni. Végtelen a variációs lehetőség, 
lehet belőle bármi a nagyon rossz filmtől a 
nagyon jóig. Addig kell dolgozni vele, amíg 
azt érzed, hogy jobb filmet már nem lehet 
kihozni a nyersanyagból.  

Vajon miért volt érdektelenség mag yar és német 
részről a téma iránt?

A történészek által írt könyvekben megta-
lálod a svábok történelmét, nem titok, de 
ha kimész az utcára és megkérdezed, mi 
az a kitelepítés, sem a magyarok, sem a né-
metek nem tudnak erről semmit. 1993-ig 
a magyarországi németség meghurcolása 
vagy történelme, a málenkij robot, a kite-
lepítés egyáltalán nem szerepelt a törté-
nelemkönyvekben. Három évvel a rend-
szerváltás után már írtak róla, de nagyon 
keveset. Eltelt harminc év, és a negyedikes 

gimnáziumi tankönyvekben azóta is csak 
egy bekezdést ér meg a magyarországi né-
metség. Holott óriási dolgot köszönhet az 
ország ennek a nemzetiségnek, hiszen a 
török dúlás után a németség építette fel a 
mezőgazdaságot, ráadásul nagyon hamar 
Magyarországot érezték hazájuknak, so-
sem akartak visszamenni. Elkeserítőnek 
tartom, hogy egy gimnazista többet tanul 
az Asszír Birodalomról, mint arról, hogy 
a padtársának a dédanyját háromszor ki-
telepítették és háromszor visszaszökött. 
Ebben az országban nem egymást kéne is-
mernünk? Aki pedig hallott már a kitelepí-
tésről, annak is sokszor tévesek, hiányosak 
az ismeretei. 

Nagyon nem szeretem azt, amikor kizá-
rólag a szocialista rendszer bűnének tartják 
a svábság meghurcolását. Potsdamban a 
2. világháború után a Szövetséges Ellen-
őrző Bizottság (Churchill, Roosevelt és 
Sztálin) döntött a németség kitelepítéséről. 
Nemcsak Magyarországon volt kitelepítés, 
hanem Romániában és Csehországban is. 
Tehát történelmi hiányosság azt gondolni, 
hogy csak X vagy Y a bűnös. Sőt a magyar-
országi németeket már Horthy idejében 
kötelezték, hogy magyarosítsák a nevüket, 
mert állami hivatalt viselni, vasútnál dol-
gozni stb. nem lehetett német hangzású 
névvel. A történelem általában összetett. 
Minden elhallgatás, minden titok, minden 
bánat, minden sérelem, ami nincs kibeszél-
ve, ahol nincs az igazság kimondva, ahol 
nem kerülnek a helyükre a dolgok, meg-
marad frusztrációnak, amely végül gyűlö-
lethez vezethet. Az egymás iránti tisztelet, 
tolerancia, empátia elvész. Mindenkor egy 
a fontos, az igazság. 

Több díjnyertes dokumentumfilmet tudhat a ma-
gáénak, biztosan vannak tervei a jövőre nézve is. 

Több ötlet is van a fejemben, de addig, 
amíg nem vagyok biztos abban, melyiket és 
hogyan valósítom meg, nem szeretnék róla 
beszélni. Most az a feladatom, hogy a Tisz-
ta sváb című filmem minél több emberhez 
eljuthasson. A legnagyobb örömömre az 
ország minden tájára hívnak bemutatókra, 
vetítés utáni közönségtalálkozókra, voltam 
már pl. Bácsalmáson, Pécsett, Veszprém-
ben, Székesfehérváron, Pápán, Tatabá-
nyán, Gyulán, hamarosan pedig Solymáron 
is vetítik a filmet.

Komáromi-B. Hajnalka

Fotó: Csibi Szilvia, Nők Lapja
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Buzás Bálint Emlékeset szervezett a Schaumarer Musikanten március 19-én a művelődési 
ház nagytermében. Az eseményre szeretettel vártunk minden zenekedvelőt, valamint 

azokat a zenész barátainkat, akik ismerték és szerették Bálintot.

A ZENE SZÁRNYÁN

Ezer gondolat cikázik a fejemben, de ami a 
legfontosabb, hogy nagyon köszönöm nek-
tek a március 19-ei emlékkoncertet. Csodá-
latos zenével kápráztattátok el a közönséget, 
végtelenül hálás vagyok Nektek, hogy egy 
emberként álltatok mellém, és létrejöhetett 
ez az emlékest. Köszönöm, hogy itt voltatok 
és megosztottátok velünk a szívből jövő mu-
zsikát, gondolatokat, érzéseket – mert Bálint 
megérdemli.

Ő nemcsak tanár, kolléga, zenész 
volt, hanem egy csodálatos barát is, aki 
mindannyiunknak nagyon hiányzik. Rá emlé-
kezve gyűltünk össze, de fájdalommal gondo-
lunk Puck Jánosra, aki 2019 óta nincs velünk, 
és a 2021-ben elhunyt Babicsek Bernátra, akik 
mindketten egykor a zenekar tagjai voltak.

Az emlékesten fellépett a Biatorbágyi 
Ifjúsági Fúvószenekar, Kaszás Sándor, a 
Landesrat Magyarországi Német Ének-, 
Zene- és Tánckarok Országos Tanácsa ze-

nei szekciójának elnöke vezényletével. Bálint 
1993-ig állt a Biatorbágyi Ifjúsági Fúvósze-
nekar élén. Most a zenekar olyan darabokat 
tűzött műsorra, amelyeket Bálint is szíve-
sen játszott. A Speckbaum Kapelle szintén 
Biatorbágyról érkezett. Tagjai közül többen 
tanítványai, de mindannyian ismerősei, jó 
barátai voltak Bálintnak, sokan neki kö-
szönhetik a fúvószene szeretetét, nem mel-
lesleg Bálint mindkét fia, Bálint és Peti is a 
Speckbaumot erősíti. 

Fellépett az etyeki Alte Edecker fúvósze-
nekar is, akik így emlékeztek: „Bálint nekünk 
mindig Balus marad, aki nemcsak zeneka-
runk alapító tagja, hanem gyerekkori bará-
tunk is volt. 1979-től közel tíz évig volt tagja 
együttesünknek. Mai műsorunkkal erre az 
időszakra szeretnénk emlékezni, ezért olyan 
műsorszámokat választottunk, amelyeket an-
nak idején Balussal a sorainkban oly sokszor 
játszottunk.” A Kleinturwaller Musikanten 

Biatorbágyi Fúvós Kisparti zenekarban szin-
tén olyan zenészek ülnek, akik együtt kezd-
ték a zenélést Bálinttal, vagy akiknek ő adott 
hangszert a kezükbe először, meghívta őket 
kamarázni, és beléjük plántálta a zene szere-
tetét, a közösségek fontosságát.

A révkomáromi Veselá Kapela, a Vidám 
fiúk zenekar 1986 óta működik. Elsősorban 
a cseh, morva, szlovák autentikus fúvósze-
nei repertoárból merítenek, de modernebb 
hangzásvilágú feldolgozások, örökzöldek 
és saját szerzemények is szerepelnek a mű-
sorukon. Bálintnak köszönhetően többször 
is felléptek Solymáron. A zenekar mindig 
örömmel emlékezik Bálint és a Schaumarer 
Musikanten társaságában eltöltött vidám 
órákra, úgy Solymáron, mint Komáromban.

A Schaumarer Musikanten tagjai sokat 
készültek, hogy méltó emlékestet szervez-
zenek, és házigazdaként szeretettel idézték 
fel az örökül kapott dallamokat. Ezúton kö-
szönöm nekik a segítséget, a zenét, az em-
lékeket, Valovics Attilának a megemlékezés 
szavait a márványtábla avatásánál, Metzger 
Évának pedig a technikai segítséget.

Köszönet mindenkinek, aki bármilyen 
formában részt vett az este létrejöttében: dr. 
Szente Kálmán, Dobrovkáné Dér Borbála, 
Kővári Krizantém Kft., Leskó Kertészet, 
Marika virágbolt, Éva virágbolt, Behovics 
Attila és családja, ifj. Cservenyi Ferenc és 
családja, Dalos Ádám és családja, Dalos Já-
nos és családja.

Hőnig Éva

A német nemzetiségi önkormányzat 
tavaszi programjai

Tojásfa a Templom téren
Solymár Német Nemzetiségi Önkormányzata idén 
is felállítja a hagyományos tojásfát a Templom té-
ren, a gyerekek és Solymár lakóinak nagy örömére. 
A szokás a községben már nyolcadik éve honos. Az 
alapötlet minden évben azonos, a díszítés viszont 
újra és újra változik. A tojásfa egészen húsvét vé-
géig megtekinthető már bevált helyén, a templom 
előtt. Ezzel is kíván a település minden lakójának 
boldog húsvétot Solymár Német Nemzetiségi Ön-
kormányzata.

Tavaly a német nemzetiségi önkormányzat új 
kezdeményezése volt, hogy a templom előtt álló 
egyik – Puck Jánosról elnevezett – fát díszítették 

fel több mint 1850 színes tojással. A nemzetiségi önkormányzat a kezdeményezés 
keretében gyűjtést indít a solymári lakosok között, hogy idén is minél több díszes 
tojással lehessen ékesíteni a tér fáját. A tojásokat a templom előtti gyűjtőládában 
kérik óvatosan elhelyezni. A ládát minden nap üríteni fogják. További információ-
kat a www.nnos.hu weboldalán és Facebook-oldalán találnak az érdeklődők.

Kitelepítési megemlékezés
Idén 2021. április 22–24. között emlékezünk meg a magyarországi német lakosság 
kitelepítésének 76. évfordulójáról, az érintett személyekről és családjaikról. A há-
romnapos rendezvénysorozat keretében lesz filmvetítés, novelláskötet-bemutató, 
ünnepi német nyelvű szentmise, megemlékező koszorúzás és kultúrműsor. Az or-
szágos és környékbeli német nemzetiségi szervezetek mellett Solymár társadalmi 
és kulturális életének képviselői helyezik el a megemlékezés virágait az 1996-ban 
állított emlékműnél. Az idei kitelepítési megemlékezés nemcsak községünk meg-
emlékezése, hanem a Pest Megyei Német Önkormányzat is Solymáron tartja 2022-
ben az éves megemlékezését. Ünnepi beszédet mond Schrotti János, a Pest Megyei 
Német Önkormányzat elnöke.

Májusfaállítás
Idén sem maradhat el a minden évben megtartott tradíció, a májusfa felállítása 
április utolsó napján, április 30-án 16.00-kor a Templom téren. A hagyományok 

szerint fiatal férfiak állították az éj leple alatt a 
számukra kedves lányos házak kerítéséhez május 
első napjának reggelére a mindenféle szalaggal 
feldíszített májusfát, hogy meglepjék ezzel szívük 
választottját. A német nemzetiségi önkormányzat 
szervezésében, valamint az önkéntes és lelkes segí-
tők közreműködésével 2022-ben is állni fog a falu 
lányainak készült közösségi májusfa a templom 
előtt. Mint a pandémia előtti években, a faállítás 
ünnepét idén is díszes műsorral színesítik a község 
óvodásai, iskolásai.

Valamennyi rendezvényre szeretettel vár min-
denkit a német nemzetiségi önkormányzat!

NNÖ

Meghívó
Solymár Nagyközség 

Önkormányzata és Német 
Nemzetiségi Önkormányzata, 

valamint a Pest Megyei 
Német Önkormányzat szeretettel 
meghívják Önt és hozzátartozóit 

a magyarországi sváb lakosok 
kitelepítésének 76. évfordulójához 

kapcsolódó rendezvényeikre.

2022. április 22. (péntek):
18.00 Filmbemutató
Sós Ági „Tiszta sváb” című 
dokumentumfilmje
Helyszín: Apáczai Csere János 
Művelődési Ház nagyterme
A vetítés után beszélgetés 
a rendezőnővel. 
A film megtekintése ingyenes.

2022. április 24. (vasárnap):
15:00 Német nyelvű ünnepi 
szentmise
Celebrálja: Szemere János atya, a 
Solymári Katolikus Egyházközös-
ség plébánosa 
Közreműködnek:
• Hagyományőrző Asszonykórus
• Schaumarer Musikanten
Emlékbeszédet mond: 
Schrotti János, a Pest Megyei 
Német Önkormányzat elnöke

16:00 Koszorúzás a Kitelepítési 
Emlékmű előtt

17:00 „Mein schönes Schaumar”
Az ünnepi nemzetiségi műsor 
résztvevői: 
• Általános Iskola 

gyermektánccsoportja
• Hagyományőrző Asszonykórus
• Solymári Férfikar
• Reményi Margit Táncegyüttes
• Herbstrosen Tánccsoport
• Schaumarer Musikanten
• „Klani Hupf ” zenekar 
Előadás helyszíne: 
Apáczai Csere János 
Művelődési Ház
2083 Solymár, Templom tér 25.
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Petőfi Klub rendezvények Solymáron
A Magyar Országgyűlés 2020 decemberében döntött arról, hogy a 
2022-es és 2023-as esztendőt Petőfi Sándor-emlékévvé nyilvánítja a 
magyar költészet egyik legkiemelkedőbb és legismertebb alakja szü-
letésének 200. évfordulója alkalmából. A bicentenáriumhoz kapcso-
lódva az országos közfeladatot ellátó Nemzeti Művelődési Intézet számos közösségépítő 
programmal, rendezvénnyel, valamint színvonalas kulturális eseménnyel csatlakozik. 

Az emlékév egyik kiemelt tevékenysége a reformkori szellemiséget tükröző Petőfi 
Klubok Kárpát-medencei hálózatának kialakítása, amelynek elindulását prof. dr. Kásler 
Miklós miniszter 2022. március 11-én jelentette be. Ezt az anyaországi és a külhoni ma-
gyarság részvételére építő, helyi közösségeket megerősítő kezdeményezést a Nemzeti 
Művelődési Intézet együttműködő tartalomszolgáltató partnereivel, többek között a Dé-
ryné Program, a Filharmónia Magyarország, a Hagyományok Háza, a Petőfi Irodalmi 
Múzeum, a Petőfi Kulturális Ügynökség, a Népfőiskola Alapítvány, valamint a Nemzeti 
Filmintézet közreműködésével indítja útjára.

A program – a kezdeményezők szándéka szerint – a reformkor szellemiségéhez méltó 
kulturális alkalmakat juttat a településekre, amely alkalmak közvetlen lehetőséget terem-
tenek a nemzeti értékek megismerésére, történelmi, művelődéstörténeti és szépirodalmi 
tudásbővítésre, szórakozásra, továbbá a személyes és közvetlen kapcsolatokra építő, azo-
kat erősítő közösségi együttlétekre és az online kapcsolódásra is. A Petőfi Klubok megva-
lósulásával idén 100 (88 magyarországi és 12 külhoni) település kapcsolódhat a program 
keretében megvalósuló kulturális programokokhoz, míg 2023-ban további 100 település 
csatlakozik a Kárpát-medencei klubhálózathoz. 

Solymáron az Apáczai Csere János Művelődési Ház ad otthont a klub rendezvényei-
nek. Az érdeklődők az intézmény honlapján (www.apaczai.com) tájékozódhatnak az ak-
tuális programról.

Varga Zsolt, az Apáczai Csere János Művelődési Ház igazgatója

Új könyvek
a könyvtárban

Háy János: Mamikám
Az író legújabb kötetének 
témaválasztása felizzítot-
ta a politikai-ideológiai 
szenvedélyeket. Témája egy 
cigánylány élete, útkeresése.

Puzsér Róbert: 
Sznobjektív

A megosztó médiaszemélyi-
ség legújabb könyve, amely 
harminc közéleti, társadalmi 

és kulturális jelenség írott 
változatát tartalmazza 
konfrontatív stílusban.

Jodi Picoult: 
Bár itt lennél

Az amerikai szerző új könyve 
egy szerelmi-érzelmi törté-

net a pandémia árnyékában. 
Megváltoztat-e bennünket a 
komfortzónánk elvesztése?

Helen Russel: Egy év 
a világ legboldogabb 
országában
A brit újságírónő a dánok 
fizikai-szellemi jólétének 
titkait tanulmányozta. Miért 
boldogabbak a dánok, mint 
más nemzetek? Megtudjuk, 
ha elolvassuk a könyvet.

Agnes Gabriel:  
Köszönöm, monsieur 

Dior!
A Dior-ház megalapításának, 

az alapító, Christian és mú-
zsája, Célestine bensőséges 

kapcsolatának története. 
Hangulatos, könnyed 

olvasmány. 

Harlan Coben: 
Maradj mellettem
A krimiíró regényeiben 
gyakran szerepel múlt-
béli tragikus események 
újraértelmezése, végleges 
megoldása. A könyv három 
amerikai álom és rémálom 
ütközése.

Apáczai Csere János Művelődési Ház
és Könyvtár

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

Majális a solymári Jegenye-völgyben
A szervezők szeretettel meghívják Önöket a hagyományos, 
Jegenye-völgyi Nagytisztáson tartandó rendezvényre 

2022. május 1-jén, vasárnap 10 órától 18 óráig.
Programok:

• XVI. Solymári Főzőverseny – idén a nemzeti és sváb gasztronómiai 
hagyományok jegyében (csak szelíd vagy vaddisznóból készült ételekkel). 
Jelentkezni április 24-ig lehet a polgarmester@solymar.hu e-mail-címen 
vagy a 20/204-0468-as telefonszámon.

• Íjászat, Óriások birodalma, lufihajtogatás, Lasertag (lézerfegyveres harc)
• Tombol-a-futás! Gyermek futóverseny a Solymári Várba (2 km), minden induló nyer.
• Kézművesek utcája,  népművészeti árusok, arcfestés, ékszerek, bőrdíszmű
• Tombola

Étel-ital fogyasztás a büfében
Megközelíthető: gyalogosan a solymári Shell benzinkúttól (1500 m), valamint a 

Várhegy, illetve a Major utca felől (650 m). 
Nyugdíjasoknak a Templom térről óránként (12:00-tól) 

kisbuszos szállítás (visszafelé is).
Szervezők: Solymár Nagyközség Önkormányzata | Solymári Településüzemeltetési Kft.

Fővédnök: dr. Szente Kálmán polgármester
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Dr. Dorozsmai 
Szonja

fogorvos, 
fogszabályzó 

szakorvos
Solymár, 

Templom tér 19–20.
Bejelentkezés 

a (30) 947-5667-es 
telefonszámon 

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

Közterület-karbantartó munkatársat keres 
a Solymári Településüzemeltetési Kft.

Tel.: 06-30-199-0879

Feladatok:
• Útkarbantartási munkák
• Kaszálás, gallyazás
• Síkosságmentesítés
Elvárások:
• „B” kategória (magabiztos 

vezetési tudás – 3,5 tonnás kis 
teherautó)

Amit kínálunk:
• 8 órás munkaviszony és 

tényleges 8 órás munkavégzés,  
(hétfőtől–péntekig 7:00–15:00-ig.)

• Solymári munkavégzés!
• Folyamatos munkavégzés az 

év minden hónapjában (nem 
szezonális)

• Fix bérezés, a munka 
törvénykönyvének megfelelő 
szabadság, túlóra kifizetése és 
juttatások.

Amennyiben felkeltettük érdeklődését, kérem hívja 
a 06-30-199-0879-es telefonszámot.

(Hétfőtől péntekig reggel 08:00–16:00-ig.)

Telekalakítási szabályok módosítása Hutweide alsó részén
(Nyílt olvasói levél)

A Sólyom Környezet- és Természetvé-
delmi Klub egyetért dr. Szente Kálmán 
polgármesterrel abban, hogy telekala-
kítási szabályokat lehessen módosítani 
akárhol a község területén, viszont nem 
javasoljuk, hogy ez belterületbe vonás 
megkönnyítésével vagy beépítetlen bel-
terület beépítési szándékával történjen.

Solymár polgármestere a Solymári 
Hírmondó februári számában a követ-
kező érveket sorakoztatta fel, amelyekre 
reagálnánk:

1. „Mindenekelőtt egy kis történelmi be-
vezető. Solymár Tanácsa több mint 50 évvel 
ezelőtt kapta parancsba a pártvezetéstől, hogy 
a Hutweide felső részén hétvégi ház építésére 
alkalmas telkeket alakítson ki. […] Ehhez 
a területeket a solymáriaktól elvették […] és 
belterületi telekként értékesítették. Már ekkor  
azt ígérték a Hutweide alsó részén lakó tu-
lajdonosoknak, hogy a hetvenes években ezt a 
területet is belterületbe vonják.”

Válasz: Úgyszintén egy kis történel-
mi bevezetővel kezdenénk: Solymár Ta-
nácsa 32 évvel ezelőtt megszűnt, a párt, 
amely irányította, megszűnt, az 50 évvel 
ezelőtti parancs érvénytelen. A solymá-
riak földjének TSZ-be szorítása, elvé-
tele igazságtalan tett volt. Miért kellene 
Solymár Önkormányzatának egy rossz 
döntést, parancsot tovább követnie? Ha 
az önkormányzat ma nem az MSZMP 
Politikai Bizottságának – mely megszűnt 
– parancsait követi, akkor most nem in-
kább a teljes lakosság véleményét kellene 
figyelembe vennie egy ilyen súlyos dön-
tés meghozatala előtt? 

A 2000-es években elfogadott telepü-
lésfejlesztési koncepció és településszer-
kezeti terv is a ’70-es években hozott 
igazságtalan és rossz döntésen alapul. 
„Egyhangúlag döntött most 2021 végén 
a képviselő-testület” e kérdésben, vi-
szont nem minden képviselő volt jelen, 
és tudjuk, nem minden képviselő van 
teljes mértékben előzetesen tájékoztat-
va, illetve sokszor nem érti még, miről is 
kell döntenie. Javasolt, hogy újra legyen 
tárgyalva a kérdés, illetve új szavazás 

szükségeltetik, a teljes lakosság bevoná-
sával történt egyeztetések után.

Ha valaki zártkert besorolású tel-
ket vett vagy örökölt, akkor azt vállal-
ta, hogy zártkertje van, és úgy is tartja 
rendben, illetve műveli. (E sorok írójá-
nak is van zártkert besorolású ingatlan-
ja, a Badacsonyi borvidéken, ahol sokat 
tartózkodik, de ő sem követeli az ottani 
önkormányzattól a belterületbe vonást, 
illetve a közművesítést, útaszfaltozást.) 
Aki a Hutweidén illegálisan túlépítke-
zett, ne követelje az infrastrukturális fej-
lesztéseket, hanem örüljön, ha nem kell 
visszabontania a házat. Aki pedig nem 
akar vagy nem tud földet, gyümölcsöst, 
szőlőt művelni, haszonállatot tartani, az 
adja el vagy adja ki bérbe a zártkerti tel-
két. 

 A zártkertek fő funkciója eredetileg 
a háztáji gazdálkodás, önellátás erősí-
tése volt, az ott épült épületnek tanya 
jellege volt. A zártkert a belterülettől és 
a külterülettől meg van különböztetve 
(2007. évi CXXIX. törvény a termő-
föld védelméről). Solymár megmaradt 
termőföldjeit – főleg válságos időben 
– elkótyavetyélni balgaság. Ezek a kis 
háztáji gazdaságok egy helyi termelői 
piac alapjai is lehetnének. Természetvé-
delmi szempontból pedig élettér számos 
állat- és növényfajnak. A hatodik globá-
lis kihalási hullámban vagyunk. Minden 
egyes négyzetméter, mely a biológiai 
sokféleséghez hozzá tud járulni, egyre 
fontosabb lesz.

2. „Nem mellékes, hogy a lakóövezetből 
lezúduló nagy mennyiségű csapadékvíz jelenleg 
az alsó rész utcáin hömpölyög lefelé. […] A 
felszíni vízelvezetés megoldásának előfeltétele a 
megfelelő szélességű utak kialakítása.”

Válasz: Már sok helyen említettük, 
hogy a vizet nem elvezetni, hanem szik-
kasztani kellene, vagy begyűjteni és azzal 
aszály idején locsolni. Az aszály és vízhi-
ány a globális klímaváltozás során egyre 
gyakoribb jelenség lett. Folyamatosan 
csökken a talajvízszint, amit ellensúlyoz-
ni kell. Szikkasztókat kellene létesíteni 

minden magáningatlanon, ha ott tartjuk 
a leesett esővíz nagyobbik részét, akkor 
nem is fog nagyobb károkat okozni. He-
lyi önkormányzati rendeletben szabá-
lyozható, hogy a csapadékvizet az adott 
ingatlanon belül kell elvezetni, például 
szikkasztással. Ez a 14/2016. (VII. 22.) 
Solym. önk. rend. HÉSZ 37§ (6)-ben 
részben már szabályozva van, igazodva 
a magasabb rendű jogszabályokhoz, de 
nem kielégítően. E jogszabályt bizonyos 
türelmi idővel most már jobban kell el-
lenőriztetni. A további új útépítés és 
patakmeder-kibetonozás helyett a lakó-
ingatlanok csapadékvíz-elszikkasztását 
kellene a községnek anyagi eszközökkel 
is támogatnia, így ösztönözve a fenti 
jogszabály betartását.

Az újabb beépítések – akár belterü-
leten, akár még zártkertes részen vagy 
külterületen – további több ezer la-
kost vonzanának az amúgy is megtelt 
Solymárra. Solymáron harminc év alatt 
megduplázódott a lakosság, 6 ezerről 
12 ezerre (valójában már kb. 15-17 ezer 
lehet). Nincs hely, nincs infrastruktúra, 
nincs pénz. Az eddigi belterületek, főleg 
az ófalu meg „rohad szét”: a csatorna, 
a vízvezeték, a sok porladozó út és bal-
esetveszélyes járda, ha van egyáltalán. 
Környezet- és természetvédelmi szem-
pontból katasztrófa lenne a lakosság-
szám további rohamos növekedése. Ha 
Solymár a továbbiakban nem a fenn-
tartható fejlődés alapelvei szerint akar 
fejlődni, akkor lassan – vagy gyorsan – 
hanyatlásnak fog indulni, és visszahoz-
hatatlanul tönkretesszük a községet és a 
régiónknak egy jó részét.

A Solymári Zöld Hírmondó, Solymár 
környezet- és természetvédelmi állan-
dó fóruma a Facebookon rendelkezésre 
áll. Még a polgármesterünk is jelen van. 
Akit érdekel a téma, itt hozzá tud szólni, 
más témákat is fel tud vetni.

Konkolÿ René
környezetvédelmi szakelőadó

Sólyom Környezet- 
és Természetvédelmi Klub



Víz-, gáz-, 
központifűtés-, 

lefolyócsatorna- 
és szellőzésszerelés.

A lakásfelújítástól 
a családi házig.

Korszerű technológiák, 
megújuló energiák,  

hőszivattyúk, gázfűtések.

Dávid Ákos
e-mail: 

davidakos.gepeszet@gmail.com

Tel.: +36-20-9324-759

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
0–24 

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

+36-70/624-20-81

Gabó 
duguláselhárítás

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 kedvezményes
ügyvédi konzultációs ajánlatomat, mely

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

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

szomszédjával birtokvitába keveredett,

közös tulajdona van és a tulajdonostársakkal nem tud 
dűlőre jutni a költségviselésben, közös tulajdon 
megszüntetésének kérdéseiben

kölcsönadott, de az adós nem hajlandó visszafizetni 
a tartozást

válófélben van és nem tudnak megállapodni a közös 
vagyon elosztásában, vagy a gyermekük elhelyezésében

öröklési problémákat elkerülné, ha életében gyermekének 
ajándékozza ingatlanát

Időpont-egyeztetés és bővebb információ:

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

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/   

GÁZBIZTONSÁGI FELÜLVIZSGÁLÓ
• Egyszerűsített gázkészülékcsere (terv és meó nélkül)
• Szén-monoxid-mérés, gázszivárgás-keresés
• Víz-, gáz-, központi fűtési rendszerek 

szerelése és javítása
• Gázkészülékek tisztítása, karbantartása, 

javítása és szerelése
• Fűtési rendszerek átvizsgálata, átmosása, 

beszabályozása
• Villanyszerelési és -javítási munkák

Hoffmann Ferenc mérnök
(30) 951-0467

ÉRSEBÉSZETI 
MAGÁNRENDELÉS

Dr. Mogán István 
érsebész főorvos

Mária Medical 
1028 Budapest 

Hidegkúti út 82/b
Rendelés: hétfő 15.00–18.00

Tel.: 06 20 396 88 55
Érszűkületes (doppler, fizikalis 
vizsg.) és visszér betegségek 

diagnosztikája, (visszértágulatok 
UH vizsgálata, műtéti terv) 

kezelése

Hirdetési 
lehetőség
a Solymári 

Hírmondóban és a 
solymaronline.hu-n:

Solymári 
Településüzemeltetési Kft.

30/199-0870

uzemeltetes@solymarert.hu

Kőműves, ács szakembereket keres 
a Solymári Településüzemeltetési Kft.

Tel.: 06-30-199-0879

Feladatok:
• Ingatlanok karbantartása, 

építése
Elvárások:
• Előnyként „B” kategória 

(magabiztos vezetési tudás – 3,5 
tonnás kis teherautó)

Amit kínálunk:
• 8 órás munkaviszony és 

tényleges 8 órás munkavégzés,  
(hétfőtől péntekig 7:00–15:00-ig.)

• Solymári munkavégzés!
• Folyamatos munkavégzés az 

év minden hónapjában (nem 
szezonális)

• Fix bérezés, a munka 
törvénykönyvének megfelelő 
szabadság, túlóra kifizetése és 
juttatások.

Amennyiben felkeltettük érdeklődését, kérem hívjon minket 
a 06-30-199-0879-es telefonszámon.

(Hétfőtől péntekig reggel 08:00–16:00-ig.)



VÉDŐNŐK
(26) 363-601, (30) 639-8101 

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

Tanácsadások:
1. kör.: Vitovszki-Fáklya Renáta

kedd 12.00–16.00

2. körzet: Gerendás Csilla
péntek 8.00–11.00

3. körzet: Stipits Zita
hétfő 12.00–15.00

4. körzet: Nagy Eszter
kedd 8.00–12.00

Iskolavédőnő:
Dr. Makainé Nagy Marianna

(70) 943-1380

GYERMEKORVOSOK
(26) 360-239  

Solymár, Rákóczi u. 2.

Dr. Dávid Zoltán 
(20) 932-8665

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

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

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

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

Tanácsadás:
szerda 11.00–12.30 
csütörtök 13.00–15.30

FELNŐTT HÁZIORVOSOK
Solymár, Rákóczi u. 2.

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

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

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

Dr. Szabó Éva
362-406, (20) 933-9201

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

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

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

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

II., VI., X. hónapban: 
péntek 15.00–18.30
Prevenciós rendelés (betegellátás nincs):
hétfő 16.00–18.00 
szerda 10.30–12.00 
csütörtök 14.00–15.30

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

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

III., VII., XI. hónapban:  
péntek 15.00–18.30
Prevenciós rendelés (betegellátás nincs):
hétfő 9.30–11.30 
csütörtök 10.00–12.00

ÁLLATORVOS
Solymár, Terstyánszky u. 23. 

Hatósági feladatokra jogosult állatorvos

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

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

A fenti telefonszám rendelési időn kívül is 
hívható.

KÖZTERÜLET-
FELÜGYELET

Lakatos Béla
 (30) 871-0543

Hlács Tibor
 (30) 473-4518

TELEPÜLÉS-
ÜZEMELTETÉS

Közterületi ügyek
(26) 631-895

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

POLGÁRŐRSÉG
Solymári polgárőrség

(20) 445-4663 
(éjjel-nappal hívható)

POLGÁRMESTERI 
HIVATAL

Ügyfélszolgálat
(26) 560-600

Solymár, József Attila u. 1.
 info@solymar.hu

FOGORVOSOK
Dr. Bajzi Irma 

(26) 360-284

hétfő 12.00–18.00 
kedd 7.30–14.30 
szerda 12.00–18.00
csütörtök 7.30–14.30 
péntek 8.00–12.00
Tb-finanszírozott II. körzet 

Solymár, Györgyliget utca 3. 

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

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

Solymár, Törökkút utca 22.

SZAKRENDELÉSEK

Reumatológia
Dr. Szakmári Mária Magdolna

(30) 512-8408
kedd 8.00–13.00 

előjegyzésre, orvosi beutalóval

Fül-orr-gégészet
2021. szeptember 1-jétől 
a társadalombiztosított 

fül-orr-gégészeti 
szakrendelés megszűnt.

Szemészet
A szemészeti rendelés 
átmenetileg szünetel.

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

Fizikoterápia
Somogyiné Klócz Gitta 

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

A telefonszámok csak rendelési időben 
hívhatók. Orvosi ügyelet: 

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

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

19 órától hétfő 7 óráig.

KÖZÉRDEKŰ 
BEJELENTÉSEK

Solymári zöld szám
(80)  204-100

EBRENDÉSZET
Szűcsné M. Adrienn

(70) 619-9311

KÖZVILÁGÍTÁSI 
HIBA BEJELENTÉSE

(80) 980-071
hibabejelentes@orientallux.hu
kozvilhiba.hu/hibabejelentes

RENDŐRSÉG – 112
Ladó György

 (20) 489-6704
Spaits Gábor

 (70) 492-0737
körzeti megbízott 

Solymár, Pilisvörösvári u. 4.

TŰZOLTÓSÁG – 112
Solymári önkéntes tűzoltók

 (30) 934-7103
(éjjel-nappal hívható)

PLÉBÁNIAHIVATAL
Solymár, Templom tér 8.

solymarkatolikus@gmail.com
sokat.hu

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

Klinger Mátyásné, Anna
(26) 360-341

REFORMÁTUS 
EGYHÁZKÖZSÉG

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

solymar@reformatus.hu | srek.hu

Dani Eszter lelkész
(30) 456-6984

Végh Attila gondnok
(20) 984-4468

Jakab Anikó kiállítása 
a művelődési házban

Jakab Anikó képzőművész Ég és Föld között című első önálló kiállí-
tásával mutatkozott be márciusban az Apáczai Csere János Műve-
lődési Házban.

A fiatalon szobrászkodó Jakab Anikó nyugdíjas éveiben, öt éve 
kezdett festeni. Kedvenc témái a természet sokszínűsége, a víz 
áramlása, valamint a fények, a mozgás és az érzelmek bemutatása. 
Az alkotás számára felszabadító, meditatív élményt ad, mely min-
den alkotásából sugárzik.

A kiállításon a legkülönbözőbb technikákkal készült festménye-
ket, domborműveket, szobrokat láthatott a közönség, 
melyek közül nem egy már díjat is kiérdemelt. 

Az alkotóval a PilisTV készített interjút, mely a 
QR-kód beolvasásával megtekinthető.

Fotó: Kovács Ildikó




