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VÍZHIÁNY 2022 JÚNIUS
2022. június 28. és július 2. között mintegy ezer háztartás maradt ivóvíz nélkül
Solymáron. A helyzet jóval lapzártánk után állt elő, így a történtekről most
csak a traktortalálkozónak szánt cikk helyén, röviden tudunk tudósítani.
Június 28-án, kedden érkeztek az első jelzések, hogy a magasan fekvő
utcákban nincs víz. A DMRV Zrt. vízkorlátozást rendelt el Solymáron és
több környező településen. Lajtokat állítottak fel, és mozgó lajtos kocsikat indítottak. Dr. Szente Kálmán polgármester elsőfokú vízkorlátozást
rendelt el, melynek értelmében a lakosságnak mellőznie kell a locsolást,
medencefeltöltést, autómosást.
Június 29-én, szerdán a DMRV további lajtokat helyezett ki. A sajtó
megkereséseire azonban nem reagáltak, mindössze egy közlemény érkezett válaszul a kérdésekre: a megnövekedett fogyasztás miatt kiürültek a
tározók, kérik a lakosságot, spóroljon a vízzel. Sok lakó a közösségi oldalakon próbált tájékozódni. Ahogy telt az idő, egyre több lett az elégedetlen hang. Az, hogy az első közlemények szerint a vízhiány oka a túlzott
vízfogyasztás volt, szóváltásokat eredményezett a víz nélkül maradtak és
a település alacsonyabb részein lakó szerencsésebbek között. A panaszok

2

és viták mellett megjelentek azok a posztok is, amelyekben a vízzel rendelkező lakók felajánlották segítségüket a nélkülözőknek.
Június 30-án, csütörtökön délután az önkormányzat válságstábot hívott össze, melyen részt vett Menczer Tamás, a térség
országgyűlési képviselője, Virág László, a DMRV Zrt. vezérigazgatója, Branyiczky Márk tű. dandártábornok, a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója, valamint a
katasztrófavédelem, a polgárőrség, a tűzoltóság képviselői és az
önkormányzati képviselők. A tanácskozás után Menczer Tamás
sajtótájékoztatót tartott, amelyen elmondta, hogy felállítottak egy
operatív törzset, amely 24 órában próbálja kezelni a helyzetet.
Kérte a lakosság együttműködését, és felszólította a szolgáltatót,
hogy haladéktalanul lássa el feladatát.
Az önkormányzat tisztálkodási pontokat nyitott WC-vel, zuhanyzóval, és mobilvécéket állított fel. A szolgáltató közleményben tudatta, hogy egyedi vízkormányzási menetrendet vezettek
be, növelték a kihelyezett vízvételi pontok számát, gyorsították a
tartályok újratöltését. A műszaki hibabejelentő vonal túlterheltsége miatt pedig megtöbbszörözték az elérhető kollégák számát.
Ezzel párhuzamosan megkezdték kívülről feltölteni a víztározókat. Este lakossági fórumon tájékoztatták a helyieket.
Július 1-jén, pénteken dr. Szente Kálmán polgármester elrendelte a másodfokú vízkorlátozást, a település több pontján ásványvizet osztottak. A honvédség is küldött vízellátmányt, illetve
szállító járműveket a víztározók feltöltéséhez. Július 2., szombat
reggelre sikerült elérni, hogy a négy magasan fekvő medence
megteljen, és Solymár teljes területén helyreállt a vízellátás. Rövidesen azonban – feltehetően a nyomásingadozás miatt – több
utcában eltörtek a víznyomócsövek, néhol rövidebb időre újabb
vízhiányt okozva.
A kialakult válsághelyzet okai egyelőre nem tisztázottak,
mindenesetre a történet nem előzmény nélküli, korábbi években is volt példa rövidebb vízellátási problémákra. Annyi tudható, hogy a vízellátó rendszer felújításra és bővítésre szorul,
további hiteles információkhoz viszont nagyon nehéz hozzájutni a témában. A jelenlegi eset remélhetőleg felhívja az érintettek figyelmét a helyzet súlyosságára, és lépéseket tesznek a
megoldás érdekében.
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Háziorvosi szabadságok a nyáron
• Dr. Taller Gabriella július 11–29-ig nem rendel.
• Dr. Szabó Éva július 11–15-ig és augusztus 15–19-ig nem rendel.
• Dr. Virág Zsolt augusztus 1–12-ig nem rendel.
• Dr. Wirtz Ferenc július 21–28-ig nem rendel.
A felnőtt háziorvosok szabadsága idején az asszisztens a rendelőben tartózkodik, a
helyettesítést megoldja.
• Dr. Nagy-Szakáll Zsuzsanna július 18. – augusztus 5. között és augusztus 22–26-ig nem rendel.
• Dr. Dávid Zoltán augusztus 4–15-ig és augusztus 8–19-ig nem rendel.
A gyermekorvosok egymást helyettesítik a saját rendelési idejükben.

Igazgatási szünet a polgármesteri
hivatalban
Tisztelt Ügyfeleink!
A Solymári Polgármesteri Hivatal
2022. augusztus 8–19. között igazgatási szünetet tart,
ezalatt a polgármesteri hivatal zárva lesz.
Halotti anyakönyvezés ügyeleti telefonszáma (8–16 óra között hívható): 06 30/867-6340
Közbiztonsággal kapcsolatos panasz, bejelentés esetén az alábbi telefonszámok hívhatók:
Pilisvörösvári Rendőrőrs: 06 26/330-130
Ladó György körzeti megbízott: 06 20/489-6704
Hlács Tibor közterület-felügyelő: 06 30/473-4518
Dr. Beregszászi Márk, Solymár Nagyközség jegyzője

Vadkár bejelentése
A Pilisi Parkerdő Zrt. vadkárelhárítási kapcsolattartót nevezett ki a földhasználók részére.
A település bármely ingatlanán bekövetkező vadkár esetén dr. Boda Zoltán értesíthető,
telefonszáma: 06 20 9846-121, e-mail-címe: boda.zoltan@pprt.hu

Eladó önkormányzati telkek
Solymár Nagyközség Önkormányzata nyilvános árverési eljárást hirdet három
Nádas utcai ingatlan legmagasabb áron történő értékesítésére:
Solymár, belterület 1211/3 helyrajzi szám alatti, 700 m2 területű, kivett
beépítetlen megnevezésű (Lke-O-2 övezet)
Solymár, belterület 1214 helyrajzi szám alatti, 700 m2 területű, kivett
beépítetlen megnevezésű (Lke-O-2 övezet)
Solymár, belterület 1235/6 helyrajzi szám alatti, 808 m2 területű, kivett
beépítetlen megnevezésű (Lke-O-2 övezet)
Az árverés időpontja: 2022. július 13.
Érdeklődni: +36 26/560-617. A pályázat részletei: www.solymar.hu
2022. július
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2022/Július
A lapszámot június 17-én zártuk.
A címlapon: Lajtos kocsi
a Hutweidén, fotó: Szima Roland

Következő lapzárta
2022. augusztus 22.
A következő lapszám várhatóan
szeptember 6-án jelenik meg.

Hirdetésfelvétel
(26) 631-895, (30) 199-0879,
uzemeltetes@solymarert.hu

A terjesztésért felel:
Kovács Erika (70) 611-7635
solymar.terjesztes@gmail.com
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Beszámoló a képviselő-testület
májusi és júniusi üléséről

Nemzeti összetartozás napja
Solymár Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete 2022. június 3-án, pénteken
16 órakor főhajtással és koszorúzással emlékezett
meg a nemzeti összetartozás napjáról
a Templom téren.

Pihenőt avattak
Babicsek Bernát
emlékére Piliscséven
A piliscsévi pincésgazdák kezdeményezésére
emlékpadot helyeztek el a csévi Pincefalu főterén május végén. A helyet Bernát-pihenőnek
nevezték el. Bernát emlékét a Babicsek család
borospincéjére elhelyezett emléktábla is őrzi,
melyet a családja állíttatott.
A fél évvel ezelőtt füstmérgezésben elhunyt
színész egyik kedvenc helye volt a Pincefalu. A
család tíz éve vette a kis borospincét, amelyet
Bernát saját kezűleg újítgatott fel az édesapjával. A pincében még van olyan bor, amelyet ő
készített – tudtuk meg a színész édesanyjától,
Babicsek Mártától.
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Május 25-én, szerdán 16 órai kezdettel tartotta májusi rendes ülését a solymári képviselő-testület.
A nyilvános ülésen egyebek mellett elfogadták az önkormányzat 2021. évi zárszámadásának eredményét és a polgármesteri hivatal 2021. évi beszámolóját. Gulyás
István, a Pénzügyi Bizottság elnöke a zárszámadással kapcsolatos hozzászólásában
kiemelte, hogy az önkormányzat és a Településüzemeltetési Kft. gazdálkodására
vonatkozó független könyvvizsgálói jelentések szerint mindkét szervezet egyszerűsített éves beszámolója megbízható és valós képet ad a társaság 2021. december
31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről. A Közművelődési Bizottság elnöke,
Gaal-Hasulyó Bernadett tájékoztatta a képviselőket arról, hogy a bizottság elbírálta
és egyöntetűleg támogatta Marlokné Strack Regina óvodavezetői pályázatát, ezután
a testület döntött Marlokné Strack Regina kinevezésének meghosszabbításáról. A
képviselők döntést hoztak továbbá arról, hogy alkotmányjogi panaszt terjesztenek
az Alkotmánybíróság elé a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény alaptörvény-ellenességének vizsgálatára. Az előterjesztés oka a Kúria határozata, mely
szerint az önkormányzat nem jogosult úthasználati díjat kiróni.
A nyilvános ülésről készült felvétel megnézhető a PilisTV YouTubecsatornáján.
Június 15-én, szerdán 16 órai kezdettel tartotta júniusi rendes ülését
a képviselő-testület. Dr. Szente Kálmán napirend előtti felszólalásában tájékoztatást
adott többek között arról, hogy a kerékpáros pumpapálya várhatóan augusztusra
készül el, illetve hogy a Koppány utca újjáépítési tervével kapcsolatban folyamatos
egyeztetés zajlik a tervező és az engedélyező hatóságok között.
Az ülésen egyebek mellett beszéltek az önkormányzat és a Solymári Római Katolikus Plébánia között újrakötendő, a Templom térre vonatkozó együttműködési
megállapodásról. Döntést hoztak arról, hogy a Solymári Búcsú 2022. szeptemberi
önkormányzati rendezvényeit lemondják, és a jövőben olyan új helyszínt keresnek,
amely alkalmas a nagyszabású rendezvények befogadására.
A testület rendeletet alkotott az önkormányzat kezelésében álló helyi közutak
fokozott elhasználódását, állagromlását és károsodását eredményező igénybevétele
miatti kártalanítási kötelezettség előírásáról, valamint az egyes behajtási engedéllyel
érintett útszakaszok védelméről. A rendelet 2022. július 1-től hatályos.
A képviselő-testület döntött arról is, hogy a vasútállomás előtti körforgalomtól
Budapest irányába vezető útszakasz elnevezése Valkó út lesz, valamint arról, hogy
az önkormányzat megvásárolja az eddig lízingelt, PHR-858 forgalmi rendszámú,
használt Ford Transit gépkocsit a polgármesteri hivatal számára, végül a képviselők elfogadták a Solymári Településüzemeltetési Kft. 2021. évi
beszámolóját.
Az ülésről készült felvétel megnézhető a PilisTV YouTubecsatornáján.
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Útdíj helyett kártalanítási díjat kell fizetni az önkormányzati
utak igénybevételéért
Július 1-jétől a 3,5 tonnánál nagyobb össztömegű tehergépjárművekre kártalanítási megállapodást kell kötni
ahhoz, hogy használhassák a solymári önkormányzati utakat. A megállapodás része az utakban okozott kár
fejében kártalanítási összeg megfizetése, ami összegében a korábbi úthasználati díjnak felel meg.
Előző számunkban írtunk arról, hogy a Kúria döntése értelmében az önkormányzatok
nem szedhetnek úthasználati díjat, mivel
nem áll jogukban erre rendeletet alkotni.
Ezzel a települések évi többmilliós bevételtől esnének el, az utak állagának megóvása
és a helyreállítás azonban az önkormányzat
kötelessége, amihez biztosítani kell a pénzügyi forrást.
Solymár önkormányzata ezért új rendeletet alkotott, ami által jogszerűen tudja előteremteni a tehergépjárművek okozta károk
helyreállításának költségeit. A rendelet a solymári önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő helyi közutakra terjed ki, és a 3,5
tonna megengedett legnagyobb össztömeget
meghaladó tehergépjárművek tulajdonosaira,
üzemeltetőire, használóira vonatkozik.
A közúthálózat igénybevételének 2022.
július 1-jétől előfeltétele, hogy a használó
kártalanítási megállapodást kössön az önkormányzattal és a megállapodásban rögzített kártalanítási összeget megfizesse.
A behajtási engedély iránti kérelmet két
munkanappal korábban kell benyújtani, engedély pedig csak munkanapokra adható ki,
hétfőtől péntekig 7-től 17 óráig, szombaton
8-tól 13 óráig. A fizetendő összegek a korábbi útdíjakhoz képest emelkedtek, de a
képviselő-testület a solymári vállalkozások

számára 70%-kal csökkentette a kártalanítási összegeket, tekintettel arra, hogy a
helyi vállalkozások működésükkel amúgy
is folyamatosan részt vállalnak a település
fenntartásából. Az építési-bontási tevékenységekhez köthető behajtási engedélyek
megszűntek, ahogyan a sürgősségi felár is.
Dr. Beregszászi Márk jegyző hangsúlyozta, a belterületi utak nem a nagy tömegű tehergépkocsikra lettek méretezve, ezek
láthatatlanul, de folyamatosan rongálják az
útburkolatot. A lakosságnak is fontos lenne
felelősséget vállalnia azért, hogy az otthonukhoz vezető utak ne menjenek tönkre az
elvárhatónál hamarabb. Ezt a célt szolgálja
a most életbe lépő rendelet.
A pontos kártalanítási összegeket a rendelet melléklete tartalmazza, a kártalanítási

megállapodások alapján befolyt összegeket az
önkormányzat kizárólag a közúthálózat állagmegóvására, javítására és felújítására használja.
A rendelet szól továbbá az átmenő forgalommal terhelt belterületi utak használatáról: a Koppány Márton utcában, valamint
az Akácfa utcában hétköznap délelőtt 6 és 9
óra között csak behajtási engedély birtokában vagy megkülönböztető jelzés használatával lehet közlekedni.
Az önkormányzat ősszel, az első tapasztalatok birtokában felül fogja vizsgálni a
rendeletet.
A kártalanításról és a behajtási engedélyekről szóló rendelet és mellékletei megtalálhatók a QRkód alatt, illetve elérhetők a
solymáronline portálról.

Folyamatosan irtani kell a parlagfüvet
A földek, kertek mentesítése a parlagfűtől
és más allergén növényektől, a gazos, gondozatlan telkek rendbetétele és a rendezett
állapot fenntartása az egész vegetációs
időszak alatt lakossági kötelezettség – hívja fel a figyelmet az önkormányzat.
A parlagfű elleni védekezés az ingatlan tulajdonosának, illetve használójának
a kötelezettsége. A földhasználó köteles
megakadályozni az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását, majd
2022. július

ezt az állapotot fenntartani a vegetációs
időszak végéig. A jogszabály az elmúlt
években megváltozott, így már nemcsak
július 1-től kell a telkeket megtisztítani
az allergén növényektől, hanem a vegetációs időszak alatt folyamatosan. A
módosítást az indokolta, hogy a parlagfű
rendkívül jól alkalmazkodott a magyarországi időjárási viszonyokhoz, emiatt
pedig képes a megjelölt határidő előtt is
virágozni.

A hatóságok feladata, hogy – amennyiben a tulajdonos nem tesz eleget a kötelezettségének – a mulasztók költségén elrendeljék az úgynevezett közérdekű védekezést,
emellett növényvédelmi bírságot is kiszabhatnak. A növényvédelmi bírság összege 15
ezertől 5 millió forintig terjedhet. Belterületen a jegyző, külterületen az illetékes megyei kormányhivatal növény- és talajvédelmi
hatósága köteles eljárást indítani a mulasztó
ingatlantulajdonosokkal szemben.
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TELEPHELY, BÚCSÚ
Interjúnkban arra kértük dr. Szente Kálmán polgármestert, ismertesse a nyári
hónapok jelentősebb beruházási munkálatait, és adjon tájékoztatást a júniusi
képviselő-testületi ülés legfontosabb döntéseiről, így például
a Solymári Búcsú rendezvénysorozat további sorsáról.
lamint a rendezvények szervezése mellett
kisebb-nagyobb beruházási és karbantartási
feladatok is hozzájuk tartoznak. A munka
nagyságára jellemző, hogy például míg 10
évvel ezelőtt kb. 35 utcai szemétgyűjtőt
ürítettek heti egyszer, ma 86 ilyen edény
van faluszerte, és általában heti háromszor
kell üríteni, míg a Templom téren már napi
szinten takarítanak.
A településüzemeltetés idei pénzügyi
eredménye 6 milliós nyereséget mutat. A
feladatok mennyisége folyamatosan nő,
azonban probléma, hogy munkaerőt, pláne
szakképzett munkást találni igen nehéz, jelenleg is három hely betöltetlen.
Megkezdődött a biciklis pumpapálya kivitelezése.
Hog yan zajlik majd a munka?

Megkezdődtek a munkálatok a Településüzemeltetési Kft. új telephelyén. Hol tart most az építkezés, milyen ütemben haladnak?
Tulajdonképpen az előkészítő munkák már
tavaly megkezdődtek, hiszen akkor még
úgy tűnt, hogy több év alatt, lassan építjük
meg a telephelyet, hasonlóan a tűzoltószertár beruházásához. Tavaly azonban sikerült
elnyernünk egy 152 milliós pályázati forrást
a kormány kisvárosfejlesztési programjában.
A talajstabilizáló munkák után az ünnepélyes alapkőletétel következett. Menczer
Tamás államtitkár, országgyűlési képviselő
úrral április 22-én letettük az alapkövet, és
azonnal megkezdődött az alapkeret építése.
Mivel a terület elég gyenge állagú – hiszen
évtizedek alatt feltöltött telekről van szó –,
speciális vasbeton szerkezetet kell megépítenünk. Jelenleg az alapkeret és az aljzatlemez vasszerelése folyik. Várhatóan június
végére elkészül a betonvas szerelése, és egy
nap alatt le is lesz betonozva az egész. A
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munkák előrehaladása eddig igen jó, bízunk
abban, hogy őszre sikerül tető alá hoznunk.
Júniusi ülésén fogadta el a képviselő-testület a Településüzemeltetési Kft. 2021. évi beszámolóját. A
kft.-nek összetett feladatai vannak a rendezvények
lebonyolításától kezdve az esőzések utáni útkárok
helyreállításáig. Mi a tapasztalat a működésükkel
kapcsolatban?
Igen, az üzemeltetés feladatai igen szerteágazóak. A közterületek és önkormányzati
ingatlanok kaszálása, takarítása, lakossági zöldhulladék
begyűjtése, földutak és aszfaltutak
kátyúzása,
zöldfelület-kezelés, virágosítás, a helyi
tömegközlekedés
szervezése, az online és nyomtatott
sajtó kiadása, va-

A kivitelezés az Aktív és Ökoturizmus Fejlesztési Központ bringapark programjában
elnyert pályázatunk alapján zajlik. A PEMÜ
Sportcsarnok melletti munkaterületet átadtuk a kivitelezőnek, az interjú készítésekor,
június közepén a durva tereprendezés, kaszálás és földmunka folyik. Várhatóan 6-8
hét alatt lesz kész a bringapark.
A kivitelező egy, a kerékpárpályák építésében igen tapasztalt solymári cég. A terepsík kialakítása után megkezdődik a hullámos
pálya alapjának építése, majd az aszfaltozott
hullámfelület kialakítása. Végül a parkosítás,

Solymári Hírmondó

padok, hulladékgyűjtők és a szerelőoszlop
telepítése következik, az átadás várható időpontja augusztus vége.
A június 15-i képviselő-testületi ülés napirendjén
szerepelt a Templom térre vonatkozó eg yüttműködési megállapodás áttekintése a katolikus eg yházzal, és ehhez kapcsolódva a 2022. évi Solymári
Búcsú megrendezésének kérdése. Kérjük, ismertesse a kialakult helyzetet és az önkormányzat álláspontját a kérdésben.
2015-ben az első Oktoberfest rendezvényünkre állítottunk fel először sátrat a
templom előtt az akkori plébánossal egyez-

tetve, és azóta négy alkalommal rendeztük
meg – részben a német nemzetiségi önkormányzattal közösen – a sátorban zajló
programokat. Mivel a búcsú megrendezésére az iskola udvara már nem alkalmas,
2021 őszén, a világjárvány elcsitulása után
nagyszabású rendezvénysorozatot tartottunk a Templom téren felállított sátorban.
Idén május végén szóban, majd június elején írásban is jelezte nekünk a tulajdonos, a
római katolikus plébánia, hogy nem engedélyezi a területen rendezvénysátor felállítását, sem a búcsú hétvégéjén, sem máskor.

Mivel más – ilyen tömegrendezvény
megtartására alkalmas – terület nem áll
rendelkezésre, a képviselő-testületnek nem
volt más lehetősége, mint az önkormányzati rendezvények lemondása, hiszen 2-3
hónap alatt nem lehet új helyszínt építeni.
Most van egy évünk arra, hogy kialakítsunk
egy olyan területet, ahol a jövőben ilyen
nagy rendezvények magtarthatók. Ehhez ki
kell alakítanunk egy kb. 1500 négyzetméteres burkolt felületet közművekkel és megfelelő számú parkolóval.
Bai Veronika

Solymár Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
határozatai
55/2022. (V. 25)
Solymár Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Solymári Településüzemeltetési Kft. 2021. évi könyvvizsgálói
jelentését tudomásul veszi.
56/2022. (V. 25.)
Solymár Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
intézmények tekintetében a 2021. évi intézményi maradvány összegét a 2022. évi
költségvetésben foglaltak szerint változatlanul hagyja, az önkormányzat maradványát tartalékba helyezi.
57/2022. (V. 25.)
Solymár Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Solymári Óvoda-Bölcsőde intézményvezetőjévé Marlokné Strack Reginát nevezi ki.
58/2022. (V. 25.)
Solymár Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete a polgármesteri hivatal
2021. évi beszámolóját megismerte és tudomásul veszi.
59/2022. (V. 25)
Solymár Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete a költségvetési szer-

vek belső kontrollrendszeréről és belső
ellenőrzésről szóló 370/2011. (XII. 31.)
kormányrendelet alapján a 2021. évi belső
ellenőrzési jelentést jóváhagyja.
60/2022. (V. 25.)
Solymár Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény alaptörvény-ellenességének vizsgálatát kezdeményezi az Mötv. 42. § 9. pontja
alapján.
61/2022. (V. 25.)
Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
az ELAMEN Zrt. kérelmét támogatja és
2022. június 1-jétől az étkeztetési közszolgáltatási szerződésben megállapított díjak
10%-os emeléséhez hozzájárul.
62/2022. (V. 25.)
Solymár Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete elviekben úgy dönt,
hogy engedélyezi a Solymár (Györgyliget)
3702 hrsz. terület déli sarkán a Milbich
Tamás által megtervezett Vivianus-szobor
felállítását. Jelen döntés nem jelent pénzügyi kötelezettségvállalást a projekt megvalósítására.

Rendeletek:
3/2022. (IV. 28.)
a gyermekjóléti és szociális ellátások szabályairól
4/2022. (IV. 28.)
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről és az ellátások intézményi térítési
díjainak megállapításáról szóló 16/2013.
(VI. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
5/2022. (IV. 28.)
Solymár Nagyközség Önkormányzata
2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.
(II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról
6/2022. (V. 26.)
önkormányzati rendelet Solymár Nagyközség Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
7/2022. (V. 26.)
Solymár Nagyközség Önkormányzata
2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.
(II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

A rendeletek és a határozatok mellékletei megtalálhatóak Solymár hivatalos honlapján: solymar.hu/hatarozatok-rendeletek
2022. július
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KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG
Hol vannak a közlekedési szempontból problémás helyek Solymáron? Hogyan
közlekedünk a községben? Mire érdemes odafigyelni? Az utóbbi időszak
tapasztalatairól Ladó György körzeti megbízottat kérdeztük.
A főút legveszélyesebb
szakaszai
Bizonyítottan fokozottan balesetveszélyes
a Kert utca és a Terstyánszky út sarkán a
kihajtás mindkét irányban a Kert utca felől
– kezdi körzeti megbízottunk a főút gondjaival –, mivel a kertészetnél szabályosan
parkoló autók akadályozzák a kilátást. A
Terstyánszky úton a Lidl behajtónál is érdemes nagyon figyelni, az ottani gyalogátkelőhelyen halállal végződő baleset történt
tavaly. A PEMÜ üzletsoron a záróvonal
átlépése szokott rendszeresen problémát okozni, ami nemcsak szabályellenes,
hanem balesetveszélyes is, a rendőrség
bírságót ró ki a szabályszegőkre.
Sarkalatos pont az „aranyháromszög” –
így hívja Ladó György a temetői kereszteződést. Az autósok gyakran türelmetlenek,
rendszeresen előfordul, hogy valaki nem
adja meg az elsőbbséget, rosszul alkalmazza a kanyarodási szabályt, vagy helytelenül
választja meg a kanyarodás sebességét.
Ha hosszú a sor, elengedhetjük a másikat, de ebben az esetben mindkét félnek
nagyon kell figyelnie. Ha valaki lemond
az elsőbbségéről és enged kikanyarodni,
csak akkor éljünk a felajánlott lehetőséggel, ha meggyőződtünk arról, hogy ezt az
előzékenységet a Terstyánszkyról a Mátyás
király utca felé haladó sofőr is figyelembe veszi. Akkor szokott baleset történni,
amikor a Vasút utca felől kihajt az autós,
de a Mátyás király utca felől érkező nem
számít erre.
Fokozott figyelmet igénylő
helyszínek
Az úthibákból, kátyúkból származó balesetek nem jellemzőek – magyarázza Ladó
György –, de vannak olyan szakaszok, ahol
kellő körültekintéssel érdemes megválasztani a sebességet. Ilyen hely a temetői kereszteződés: a teherautók nyomvonalán
megsüllyedt az aszfalt, a Terstyánszkyról a
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Vasút utca felé kanyarodáskor ez megdobhatja az autót. Fokozottan figyelni kell aszfaltváltozás miatt a Mátyás király utca és az
Orgona utca sarkán, illetve a Rózsika utcán, ahol gyakran előfordul padkaérintés.
Az új gyalogátkelőhelyekkel kapcsolatos első tapasztalatokról is be lehet már
számolni. Három új zebra jelzőlámpája
kézi irányítással vált át. Az újdonsága miatt
az autósok egyelőre nem fordítanak kellő
figyelmet a lámpára, előfordult, hogy már
tilos jelzésen haladt át az autó. A jelzőlámpa jól látható, táblával előjelzett, ne vezessünk megszokásból, legyünk figyelmesek
autóval és gyalogosan is – kéri a körzeti
megbízott. A gyalogátkelőhelyen áthaladók figyelmét pedig arra hívja fel, hogy
kerékpárral, segédmotorral csak a járműről leszállva, azt a zebrán tolva szabályos
az átkelés.
Parkolási helyzet
Persze nem csak menet közben adódnak
problémák. A parkolási bonyodalmak
sorolását a Várhegy utcával kezdi Ladó
György. Az üzletház oldalánál megállni tilos tábla van, melynek hatálya 25 méteres
távolságra terjed ki, azaz az épület végéig
tart. Ez a tiltás lakossági kezdeményezés
hatására született, mert az utcába kanyarodók nyomvonalán parkoló autók veszélyeztetik a biztonságos manővert: az álló
autó hátulja kiér a Mátyás király utcára,
akadályozva a forgalmat és veszélyeztetve
a vagyonbiztonságot. A szabályszegőket
rendszeresen bírságolják.
Már ritkábban fordul elő, de még mindig megfigyelhető, hogy a vasútállomáson
néhányan a zöldterületre vagy a járdára
parkolnak, ők továbbra is bírságra számíthatnak. A Madách utcában keskeny az
úttest, sokan nem állnak be a kocsival az
udvarra, de szabály szerint a járdára csak
akkor lehet parkolni, ha erre kifejezett
utasítást ad a KRESZ-tábla. Solymáron

viszont nincs ilyen tábla, tehát mindenhol
tilos a járdára parkolni. A településen a
földrajzi adottságok miatt a kijelölt helyeken kívül kevés hely alkalmas a parkolásra.
A rendőrségnek nem célja minden esetben
a pénzbüntetés, de ha valahol rendszeresen előfordul szabálysértés, ott bírságot
szabnak ki.

Solymáron nincs
felmentő tábla, tehát
mindenhol tilos
a járdára parkolni.
Egyéb közlekedési problémák
Az egyik leggyakoribb veszélyforrás, a
gyorshajtás a Mátyás király utcán szokott előfordulni az esti órákban, illetve
a Rózsika utcán, ha kisebb a forgalom –
mondja a körzeti megbízott, majd a Kert
utcai jobbkanyarról szólva folytatja: itt
csúszóssá válik az út, amikor nedves, így
kisodródhatunk, ha rosszul választjuk meg
Solymári Hírmondó

a sebességet. A Tavasz utca és a Kert utca
sarkán, a 90 fokos kanyarnál hajlamosak
vagyunk levágni az ívet, történt már így
baleset, ezért maradjunk a sávunkban. Ezzel ellentétben a Kert utcáról a Cseresznye utcára kanyarodva az okoz problémát,
hogy a jobbkanyart nagyobb ívben veszik,
és a szembejövő nem fér el.
A Cseresznye és a Mészégető utca
sarkánál rendszeresen előfordul, hogy a
Cseresznye utcáról érkezők azt gondolják,
nekik van elsőbbségük, mert az az aszfaltos út. Valójában a Mészégetőről jövőknek
van elsőbbségük. Figyeljünk a KRESZre, ne rutinból vezessünk! – kéri Ladó
György. Felhívja a figyelmet arra is, hogy
az Akácfa utcában és a Koppány utcában
reggel 6 és 9 óra között, a Sport utcában
délután 3 és 6 között behajtási korlátozás
van érvényben. Itt időközönként bírságol
is a rendőrség.
Így rollerezzünk
Szót kell ejtenünk az egyre szélesebb körben megjelenő elektromos rollekről is. A
kresz egyelőre nem szabályozza a használatukat – tudjuk meg a megbízottól –, a
témában az ORFK adott ki állásfoglalást.
Eszerint ha a jármű haladását 300 Watt fölötti teljesítményű motor segíti, segédmotoros járműnek minősül, azaz B kategóriás
jogosítvány, bukósisak és kötelező felelősségbiztosítás szükséges a használatához.
Utas nem szállítható rajta, a járdán nem
lehet közlekedni vele.
A rollerek a fiatalok körében népszerűek, akik nem rendelkeznek ezzel az információval. A forgalmazónak kellene tájékoztatni a vásárlókat, de ez a tapasztalatok
szerint ritkán történik meg. Ladó György
hangsúlyozza: ezek a járművek fokozottan
balesetveszélyesek, a veszélyt nem mérik
fel a fiatalok, ezért nagyon fontos a szülők
felelőssége.
A szabálytalanul közlekedőkkel szemben a rendőrök intézkednek és szabálysértési feljelentést tesznek.
A soylmári közbiztonsági helyzetet ös�szegezve körzeti megbízottunk úgy véli:
ugyan még mindig vannak negatív példák,
de azért a község közlekedési kultúrája
határozottan javuló tendenciát mutat. Az
elmúlt évekhez viszonyítva egyértelműen
látszik a pozitív változás.

Régi és új úrnapi hagyományok
A virágszőnyeg a múlt századiakhoz képest jelentősen
leegyszerűsödött Solymáron. Ám a hagyományokat őrző családok ma
is feldíszítik Úrnapja hajnalán a templom környékét és a lombsátrakat.

A háború előtt, és néhány évig még utána is
Gerleházi Mihály vezetésével készítették
a sóderszőnyegeket. Fotó: dr. Jablonkay István,
1966, Elisch Erzsébet gyűjteményéből

Azután „Tű” Taller János örökölte meg a sablonokat
és a szőnyegkészítés tudományát. Fotó: dr. Jablonkay
István, 1979, Elisch Erzsébet gyűjteményéből

Az NNÖ Solymár idén kávéval, kakaóval, snapsszal és
péksüteménnyel vendégelte
meg a sátrak építőit és a
szőnyegek készítőit. Mint az
NNÖ-től megtudtuk, a templom környékének díszítését
végzők megvendégelésére
ez volt az első alkalom, de
a jövőben szeretnék hagyománnyá tenni a gesztust.
Fotó: NNÖ, 2022

A Heimatverein felhívására sokan sváb népviseletben és sváb dalokat énekelve vettek részt a körmeneten.
Fotó: Heimatverein, 2022

Solymári Hírmondó
2022. július

9

EMLÉKEZÉS A HŐSÖKRE
Hagyományosan május utolsó vasárnapján, 29-én 11 órakor tartotta Solymár
Nagyközség Önkormányzata a hősök napi
megemlékezést a Templom téren álló Hősök emlékművénél. A világháborúkban elesett hősi halottaink tiszteletére rendezett
eseményt Balogh Istvánné, az Apáczai
Csere János Művelődési Ház és Könyvtár
munkatársa nyitotta meg. A Magyar Honvédség Altiszti Akadémia küldöttségéből
álló díszőrség elfoglalta helyét az emlékműnél, majd dr. Szente Kálmán polgármester ünnepi beszéde következett, melynek fő üzenete a háború elkerülésének és a
béke megőrzésének fontossága volt.
„Közel száz éve ünnepeljük a hősök
napját. Idén is újra összejöttünk, hogy
közösen tisztelegjünk történelmi viharaink áldozatai, harcban elesett őseink előtt.
Azok előtt a solymári hőseink előtt tisztelgünk, akik a legdrágábbat, az életüket
adták a forradalmak, szabadságharcok
és a két világháború során a magyar szabadságért és a nemzeti függetlenségért.
Szintén hagyomány (…), hogy térségünk
településeinek vezetői újévi interjút adnak a PilisTV-ben. Az elmúlt években a
szerkesztő-riporter asszony szinte mindig ugyanazt a kérdést teszi fel az adott
település polgármesterének: ha lenne egy
kívánsága, ami teljesül, mit kívánna a következő esztendőre. Jómagam évek óta azt
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válaszolom: ne legyen háború. Nos, 2022ben a kívánságom, ha lehet így mondani,
aligha teljesült. Szomszédunkban háború
zajlik. A nagyhatalmak játszmáinak egy
kisebb ország esett áldozatul, mint az oly
sokszor előfordult a történelemben. Mi
csak tudjuk, hiszen sokszor álltunk idegen érdekek harcának ütköző zónájában.
Mit tanultunk mi ebből? Hát azt, hogy a
háborúkat el kell kerülni, abba nem szabad belesodródunk. Nem akarunk több
elvesztett fiút, családapát, gyermeket, nem
akarunk árvákat, özvegyeket, elesett gyermekét sirató anyát. Talán Novák Katalin,
Magyarország köztársasági elnöke fogalmazta meg ezt legpontosabban, amikor
megválasztása előtti parlamenti beszédében így fogalmazott: »A magyarok békét
akarnak. Mi, nők nem a háborút akarjuk
megnyerni, hanem a békét, mert békében
lehet gyarapodni, építkezni, tervezni, egymásra mosolyogni.« Igen, ezt a békét kell
megőriznünk, mert egy újabb háború valószínűleg sokkal nagyobb pusztítást fog
okozni, mint az eddigiek összesen. Tehát
a tét igen nagy. Kérem a Jóistent és minden jóakaratú embert, hogy tegyenek meg
mindent a békéért és az újabb háború elkerüléséért. Hősi emlékművünkön nincs

több hely. Sőt egy új újabb háború után
már emlékművünk sem marad.”
Az ünnepi beszédet követően dr.
Szente Kálmán átnyújtotta a Solymárért
kitüntetést Hartmann Hellebrandt Hildának, a Svábház vezetőjének a művelődés,
a közösségépítés és hagyományőrzés terén végzett tevékenysége elismeréseként.
Marlokné Cservenyi Magdolna pedig
Német Nemzetiségi Díj kitüntetésben részesült a német nemzetiségért végzett sok
évtizedes munkájáért, melyet Farkas Bálint, a Német Nemzetiségi Önkormányzat
Solymár elnöke adott át.
Az ünnepi műsorban fellépett Barbinek
Péter színművész, aki Radnóti Miklós Nem
tudhatom… és Vörösmarty Mihály Szózat
című versét szavalta el, valamint közreműködött a Zwickl Mihály vezette Solymári
Huszárzenekar, illetve a Solymári Férfikar
Fábián Attila karnagy vezetésével.
Az ünnepséget koszorúzás zárta, melynek során Solymár Nagyközség Önkormányzata, a német nemzetiségi önkormányzat, valamint a különböző szervezetek
és intézmények képviselői a cserkészek segítségével helyezték el az emlékezés virágait
a Hősök emlékművénél.
Bai Veronika
Solymári Hírmondó

Hartmann Hellebrandt Hilda

Hartmann Hellebrandt Hilda Solymáron született 1957-ben. Úgy
nőtt fel, hogy a sváb és a magyar egyaránt az anyanyelve. Évtizedes tanári munka után 2002 óta egyre nagyobb intenzitással
foglalkozik a sváb nyelv, a sváb életmód, a sváb hagyományok
felkutatásával, megismertetésével és továbbadásával. Sokoldalú
munkája eredményeként a solymári Svábház, a Bauernhaus –
aminek ő volt megálmodója és jelenleg is vezetője – ma Magyarország egyik színvonalas és ismert tájháza, a német nemzetiség
kedvelt közösségi tere lett. A sváb közösség értékeinek megőrzésében példaértékű a tevékenysége.
Novelláit, amelyek a múlt emlékeiből táplálkoznak, könyv és
rádiófelvétel formájában is megjelentette. Nagy hangsúlyt fektet
a fiatalokra, a múzeumpedagógiai foglalkozásokra. Az Országos Német Önkormányzat által szervezett Mundart versenyekre
mintegy tíz gyermeket készített fel, többen közülük nagyon szép
sikereket értek el. Ha valamit ki akarnék emelni tevékenységéből
– hiszen sok mindenről beszélhetnék –, azok talán a német nyelvű sváb színdarabok, amelyekkel egy nagyon régi hagyományt
elevenített fel: itt, a Buda vidéken gyakori sváb színjátszást. Az
évek során, 2011 és 2018 közt a Kristkindlspiel, a Lustspiel, a
Fleitl, a Hutoto, a Rosmarin és Rézi című színdarabokat nemcsak
megírta, megrendezte, hanem egy egész kis közösséget is összehozott: a Kompanei nevű színtársulatot, amely tíz éve működik.
Sok solymári vesz részt ebben, nyolctól nyolcvanévesig, és őrzi
meg hagyományainkat mind írásban, mind a videószalagokon.
A német nemzetiségi hagyományok ápolása, megőrzése és továbbörökítése érdekében kifejtett szakmai, pedagógiai tevékenysége, sokoldalú kulturális munkássága, a Solymárért tett német
nemzetiségi tevékenysége alapján Solymár Nagyközség Önkormányzata Hartmann Hellebrandt Hildának ítélte a Solymárért
kitüntetést.
Dr. Szente Kálmán polgármester

Marlokné Cservenyi Magdolna
Marlokné Cservenyi Magdolna tősgyökeres solymári sváb
gazdálkodó családból származik. Az 1946-ban kitelepített
nagyszülők háromszor szöktek vissza szülőfalujukba, mire
engedélyezték számukra az itthon maradást. Az általános iskola befejezése után a budapesti Toldy Ferenc Gimnáziumban
érettségizett, majd 1976-ban diplomát szerzett az ELTE Bölcsészettudományi Karán német nyelv és irodalom és történelem tanári szakon. 1976–1979 között Szentendrén, a Kossuth
Lajos Katonai Főiskolán tanított német nyelvtanárként. 1984től a Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskolában
tanított, 2011-ben intézményvezetőként fejezte be pedagógiai
tevékenységét.
1990–1994 között önkormányzati képviselő volt. 1994-től
a solymári nemzetiségi önkormányzat alapító tagjaként, majd
vezetőjeként dolgozott 2019-ig. 1995-től a Hagyományőrző
Asszonykórus, 2010-től a Heimetverein Falukör Egyesület
aktív tagja, melynek idén áprilistól vezetője is. Az Országos
Német Nemzetiségi Önkormányzatban két cikluson keresztül
választott képviselőként tevékenykedett, többek között pedagógiai, nemzetiségi szakértőként dolgozott, jelenleg elnökhelyettes a Pest Megyei Német Önkormányzatnál.
Sokirányú szakmai, nemzetiségi, társadalmi tevékenységét, közéleti aktivitását nehéz felsorolni. A nemzetiségi önkormányzat támogatásával évente megrendezi a német hagyományőrző tábort. Az országos gyermektánc fesztiválok
megszervezésével sokat tesz a magyarországi németség kultúrájának továbbörökítéséért. Kezdeményezésére több emlékhelyet állítottak Solymáron.
A nemzetiségi hagyományok megőrzése és továbbörökítése érdekében végzett több évtizedes pedagógiai tevékenysége,
a közművelődést segítő kulturális munkássága, a nemzetiségi
szervezetekben, községi, megyei és országos szinten folytatott
munkássága, valamint szülőfaluja érdekében végzett tevékenysége alapján az NNÖ Solymár Marlokné Cservenyi Magdolnát
Német Nemzetiségi Díjban részesíti.
Milbich Judit

VÉDŐNŐK A CSALÁDOKÉRT
Július elseje 1992 óta a magyar egészségügy ünnepe. Ezen a napon született Semmelweis Ignác,
akit az anyák megmentőjeként ismernek. Ebből az alkalomból a solymári védőnői
szolgálat munkatársaival, Fáklya Renátával, Gerendás Csillával, Stipits Zitával
és az iskolavédőnővel, dr. Makainé Nagy Mariannával beszélgettünk.

Településünkön négy védőnői körzet van, amit jelenleg hárman látnak el.
Feladataik sokrétűek, várandós kismamáknak és a kisgyermekes családoknak
nyújtanak segítséget. A várandósság alatt
kialakult személyes kapcsolat a kisbaba
megszületése után sem szakad meg, a
védőnők továbbra is nyomon követik a
gyermekek fejlődését, segítenek a táplálás és gondozás körüli kérdésekben és a
gyermekágyas időszak alatti teendőkben.
A kisgyermekek fejlődését a gyermekorvosokkal együttműködve rendszeresen
ellenőrzik, figyelemmel kísérik a kötelező
oltások felvételét az iskolába kerülésig.
Általános iskolás kortól 18 éves korig az
iskolavédőnő veszi át ezeket a feladatokat.

szülő jelenlétében történik. Az óvodákban rendszeresen végzünk tisztasági
vizsgálatokat. Szükség szerint közreműködünk a különféle járványhelyzetek kezelésében. Szoros kapcsolatban vagyunk
az óvodákkal, konzultálunk a gyerekek
fejlődéséről.
Az iskolavédőnő szerepéről, feladatairól kevesebbet hallunk. Marianna, mesélnél nekünk a
munkádról?
Négy éve kezdtem a munkát Solymáron
a 7–18 éves gyerekekkel, mintegy 1000
gyermek tartozik hozzám, akik az állami
általános iskolába, illetve a Fészek Waldorf iskolába és gimnáziumba járnak.
Kétévente végzem el a kisgyermekkorban már megszokott szűrővizsgálatokat,

koordinálom a kötelező védőoltásokat,
a HPV elleni oltást, illetve a Covid19 elleni oltások megszervezésében is részt
vettem. Nagy öröm számomra, hogy
mostanra az alsós gyerekekkel sikerült
közvetlen kapcsolatot kialakítanom. A
Hunyadi Mátyás Általános Iskolában az
orvosi szobában találnak meg, a Waldorf
iskolába hetente kétszer megyek.
A koronavírus-járvány és az azzal járó veszélyhelyzet a védőnői szolgálat munkáját is
érintette. Mi volt a legnag yobb kihívás ezzel
kapcsolatban?
A várandósokat, tanácsadásra érkezőket
időpontra kellett hívni. Nagyobb távolságokat kellett tartanunk, hogy ne találkozzanak itt az emberek. Amikor elment

Hány g yermek születik a településen évente,
milyen a g yermekvállalási kedv?
Solymáron évente száz-százhúsz gyermek születik, ez oszlik négy körzetre. A
várandós anyák életkorát tekintve változás látszik. Manapság 20-tól 40 éves korig
vállalnak gyermeket a nők, és megemelkedett a fiatal várandósok száma. Míg öt évvel ezelőtt 32 éves kortól felfelé vállaltak
gyermeket, mára már a 20 éves korosztály
is tervezetten készül a babavállalásra. A
községben számos nagycsalád él, biztató,
hogy Solymáron nagy a szülési kedv. A
3 gyermek az átlagos a családokban, de
egyre több az 5-6 gyerekes család is.
Az óvodákban milyen védőnői feladatok vannak?
Az óvodás korú gyermekek rendszeres,
évenkénti szűrővizsgálata a régi gyakorlattal szemben ma már nem az óvodában, hanem a védőnői tanácsadóban,
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valaki, fertőtlenítettünk, kinyitottuk az ablakot, tíz perc
múlva jött a következő. Ezáltal meghosszabbodott a
munkaidő is, mert így csak
félóránként lehetett tanácsadásra, szűrővizsgálatra hívni
a családokat. Az összes platformon tartottuk a kapcsolatot a szülőkkel, telefonon,
messengeren, skype-on, de
nem maradt el semmi, nem
úgy, mint a nagy egészségügyben, ahol néha kimaradtak a
beavatkozások. Itt mindent
meg tudtunk oldani, csak
előfordult, hogy az eddig
megszokottól eltérően. Ez
nagy szervezést igényelt. A
várandósok sokkal többször
fordultak hozzánk, mert nem
mehettek be a kórházba, nem
mehettek az orvosukhoz.
Előfordult, hogy a családlátogatás az udvaron történt,
nem mentünk be a lakásba,
hanem kint néztük meg a
gyerekeket, és a szükséges
dolgokat itt beszéltük meg a
szülőkkel. Előfordult, hogy a
kórházból hazajövet a családok egyenesen hozzánk és a
választott gyermekorvosukhoz jöttek az újszülöttel, mert
nem lehetett családlátogatásra
menni a koronavírus miatt. A
rendelőben megoldott volt a
professzionális fertőtlenítés,
így kisebb volt a fertőzés kockázata.
A koronavírus elleni védőoltás megjelenésével újabb
feladatok hárultak ránk, jelentősen megnőtt az adminisztráció. A szoptatós és várandós
anyukáknak napokig csak igazolásokat gyártottunk, hogy az
oltópontokon beoltsák őket.
A felvilágosítással kapcsolatban is számos feladatunk volt,
sokan számítottak a tanácsainkra, ezért a 2021 szeptemberéig tartó időszak nagyon
megterhelő volt.
Bai Veronika
2022. július

MEGHÍVÓ
A Német Nemzetiségi Önkormányzat Solymár
augusztus utolsó vasárnapján,
2022. augusztus 28-án
tartja meg a hagyományos
IDŐSEK NAPI RENDEZVÉNYÉT,
melyre minden szépkorú solymári hölgyet és urat szeretettel várunk!
Ebben az évben is szeretnénk újra közösségben ünnepelni és műsorral kedveskedni a
vendégeknek.
Szeretettel várunk mindenkit!
Német Nemzetiségi Önkormányzat Solymár

Bányász emlékház Pilisszentivánon
Tavaly két új kiállítóhellyel gazdagodott a szomszéd
település. A Pilisszentiván története a római korban kiállítás a község határában talált római kori leleteket, a
Bányász emlékház a bányászat történetét és tárgyi emlékeit mutatja be.
Solymárt és Szentivánt a családi kapcsolatokon túl
a közös történelmi múlt is összeköti. A Pilisszentiváni Helytörténeti Egyesület feladatának tartja feltárni
e közös múltat, melynek fontos eleme, hogy őseink
megélhetését a mezőgazdasági tevékenység mellett
Fotó: dr. Mirk Mária
1848-tól a bányászat biztosította, hiszen Solymáron
is folyt bányaművelés. Ennek az időszaknak az emlékeit gyűjtötte össze és állította ki az egyesület
a bányászati tárlaton, melynek megtekintésére minden solymári érdeklődőt szeretettel hívnak.
Az emlékház címe: Pilisszentiván, József Attila u. 11. A kiállítótér előzetes megbeszélés után
látogatható, jelentkezni a 20/373-2898-as telefonszámon lehet. Ebben az évben augusztus 20-án
és október 23-án az emlékház 14–17 óra között előzetes bejelentkezés nélkül megtekinthető. A
látogatás ingyenes, de támogatást köszönettel elfogadnak.

Nyári szünet
a művelődési
házban
Az Apáczai Csere
János Művelődési
Ház és Könyvtár,
valamint tagintézményei
– a Dr. Jablonkay
István Helytörténeti
Gyűjtemény és a
Svábház – 2022. július 4.
és augusztus 7. között
zárva tartanak.
Nyitás augusztus 8-án.

Kedves gospelrajongó barátaim!
A Hírmondó olvasói közül is sokan szeretik Solymár egyik
emblematikus rendezvényét, a Nemzetközi Gospel Fesztivált. Többen meg is szólítottak mostanában, vajon lesz-e
idén. Sajnos nincsenek jó híreim. Egy ilyen nemzetközi
eseményt már annak időpontja előtt majdnem egy évvel el
kell kezdeni szervezni. Tavaly ősszel még küzdött a nagyvilág a Coviddal, így senki sem mert előre tervezni, szerződtetni nemzetközi művészeket. A 20. jubileumi fesztivált
minden eddiginél nagyobb szabású rendezvényként szeretnénk megszervezni, olyan világhírű csapatokkal, mint a
firenzei Pilgrims Gospel Együttes vagy a lengyel Sienna
Gospel Kórus. Reméljük, jövő augusztusban már semmi
sem akadályoz meg bennünket abban, hogy együtt ünnepelhessük a gospelzenét. Ehhez kérem a Jóisten segítését
és az Önök kitartását.
Jeney Erzsébet
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Gyereknap Solymáron
Május 28-án, szombaton színes programokkal várta a gyerekeket a művelődési ház. A programok sorát Petró Anna kutya- és állatfotós Állati jó portrék
című fotókiállítása nyitotta, de a gyerekek nemcsak
fotókon, hanem a kutyásbemutató alkalmával is találkozhattak ebekkel.
A gyerekek az Öko mesekuckóban Mimó,
Csipek és barátaik zöld kalandjait tekinthették
meg, óriás társasjátékkal játszhattak,
kézműveskedhettek, a Pinceklubban
pedig játékbarlang várta őket. Süss
fel, kicsi nap! címmel a Boridalok Trió
adott jó hangulatú, interaktív családi
koncertet.
Képek és videó az eseményről a
QR-kódok alatt.
Solymári Hírmondó

Nyugdíjas klubélet
Szeretett Lakótársaim! Hosszú idő után
ismét jelentkezem. Nem mintha az elmúlt hónapokban nem lettek volna események a nyugdíjasklubban… Ebédeltünk az Arany Koronában, nagyon szép
karácsonyi ünnepségünk volt, ahol az
országgyűlési képviselőnk tisztelt meg
és látott vendégül bennünket, és vidám
farsangi bulit is rendeztünk. Azóta három fontos esemény történt, amiről szeretnék beszámolni.
Nagyon kedves és szeretett Gárdai
Feri bácsi egészségi állapota miatt már
nem tud részt venni az összejöveteleinken, ezért úgy határoztunk, hogy meg14

látogatjuk otthonában. Voltunk vagy
húszan, és az a határtalan, szívélyes fogadtatás, amiben részünk volt, feledhetetlen. Feri bácsi boldog volt, és látszott
rajta, hogy nagyon örült a szeretet és
megbecsülés ilyen megnyilvánulásának.
Séta közben a Zöldfa utcában megálltunk, és tiszteletünket tettük Szentesi
Bori néni volt szülésznő emléktáblájánál. Személyes élményem, hogy egyik
gyermekem születésénél ő bábáskodott.
Gondolom, Solymáron sokan élték át az
ilyen személyes találkozást.
A harmadik esemény az volt, hogy
Mezőkövesdre látogattunk egy egész na-

pos kirándulásra. Megismertük a matyó
világ népművészeti történelmét és a régi
népviseleteket. Tájékoztatást kaptunk
Kis Jankó Bori, a Népművészet Mestere
életéről, munkásságáról és megtekinthettük az otthonát, ahol élt. Voltunk a
múzeumban és a fazekasműhelyben,
ahol megcsodálhattuk a gyönyörű alkotásokat.
Azzal zárom beszámolómat, hogy
változatlanul hívunk és várunk minden
nyugdíjast klubunkba, mert élményekkel
és ismeretekkel gazdagodhat mindenki,
aki eljön!
Kubicai Józsefné
Solymári Hírmondó

4. születésnapját ünnepelte
a Szénás Kör
Négyéves lett a Szénás Kör. A futókör születésnapja alkalmából június 12-én, vasárnap 8-tól 17 óráig futva vagy túrázva
ünnepelhettek a résztvevők a 11, 16, 31 és 75 kilométeres táv
valamelyikén.
Kicsit ugyan aggódtunk az esőzések miatt, végül azonban
a pár nappal korábbi hatalmas felhőszakadás sem okozott
jelentős nehézséget az útvonalon. Néhol persze találkozhattunk megáradt patakkal és tetemes sármennyiséggel is, de ez
senkinek sem szegte kedvét. Még a meleg sem tántorította el
a lelkes futókat és túrázókat, így ismét egy jó hangulatú eseményen vagyunk túl. Többen csapatostul vagy házi kedvencükkel indultak útnak. A legnépszerűbb a 16 km-es táv volt,
de sokan értek célba a 31 km-en is, valamint nagy örömünkre
a családi 11 km-es kihíváson is adhattunk át érmeket.
A célban, a művelődési ház udvarán mindenkit sok-sok
finomság várt, amihez a résztvevők is aktívan hozzájárultak. A helyi vállalkozások közül a Farm Futár finomságait
is megkóstolhattuk. Eközben lehetőség nyílt egy-egy kiadós
beszélgetésre, tapasztalatcserére és persze egy kis pihenésre a
fárasztó út után.
Nem maradhatott el a sikeres teljesítők közötti
ajándéksoroslás. Az elmúlt évekhez hasonlóan – a Szénás
Kör támogató partnereinek hála – most is sok tárgyi felajánlás érkezett. A szerencsések gazdagabbak lettek számos
sportoláshoz, valamint az egészséges életmódhoz kapcsolódó ajándékkal, mint például Holt-tengeri sókészítmények,
gyógytornász kezelés, okoskarkötő, túra- és futófelszerelések.
Ha te is szeretnéd kipróbálni magadat valamelyik távon,
várunk szeretettel! A Szénás Kör egész évben, bármikor teljesíthető.
Perl Gergely
szenaskor.hu

Szomszédolt a Heimatverein
Április végén tisztújítás történt a Heimatverein Solymár Egyesületben. A megválasztott új vezetőség programjának része a
„Szomszédolás” projekt, melynek célja a környezetünkben található szomszédos sváb falvak felkeresése, életük és értékeik megismerése.
Első stációnk június 3-án Pilisvörösvár volt, ahol Zsámboki
Szabolcs fogadott minket. Szabolcs minden porcikájában a sváb
kultúra és hagyományrendszer őrzője és éltetője, hosszú ideig élt
Solymáron és egyesületünk tagja is volt, jelenleg a vörösvári Sváb
Sarok intézményegyüttes vezetője.
Vörösváron először Molnár Sándor
Tojásmúzeumát csodálhattuk meg. A tulajdonos tárlatvezetése során sok mindent
megtudtunk a több
mint 4000 darabot
számláló gyűjteményről és legkülönlegesebb darabjairól, majd
a pincét is meglátogattuk egy koccintás
erejéig. Innen vidám
hangulatban sétáltunk
át Herbst Marika néni
Babamúzeumába.
Marika néni 13 éves
kora óta gyűjti a babákat, ma több mint 1000 darab tartozik a
gyűjteményébe, amelyeket maga varrta ruháival öltöztet.
Ezután a város legrégibb részéhez értünk, a Templom térre.
Szabolcs rövid áttekintést nyújtott a vörösvári svábok betelepüléséről, megtekintettük a Betelepülés szoborcsoportot, majd
elérkeztünk a Sváb
Sarokra. A finom
házi sütemény elfogyasztása után megtekintettünk egy archív
felvételt a vörösvári
úrnapi körmenetről.
Azt tudtuk, hogy
Werischwaron másképp beszélik a nyelvjárást, de az újdonság
erejével hatott a hagyományok különbözősége, például hogy ők kis koszorú helyett
7 vagy 9 virágból álló, különlegesen megkötött virágcsokorral
énekeltek a körmeneten és nem készítettek virágszőnyeget. Végül Szabolcs egy archív felvételt mutatott be az általunk ismert és
szeretett Puck Magda néniről. A kellemes délután végén megállapítottuk, hogy sok új ismerettel gazdagodtunk, és jó ötlet volt a
„Szomszédolás” projekt elindítása.
M. Cs. Magdolna elnök
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Tanév végi hírek a Hunyadiból
A tanév vége bővelkedett iskolai eseményekben. Május 5-én a Templom téren, a
nagysátorban a művészeti iskola koncertje hatalmas sikert aratott. A vírushelyzet
alatt nem igazán volt lehetőség a fellépésre, így nagyon boldog volt mindenki,
hogy a gyermekek ismét a színpadon állhatnak.
Május 28-án a szülői munkaközösség szervezésében sor került az SZMK
sportnapra, ahol a diákok és szüleik többféle sportban, ügyességi játékban próbálhatták ki magukat a délelőtt folyamán. Reméljük, lesz még ilyen alkalom a
jövőben!
Június 3-án két év kihagyás után ismét lehetőségünk volt megszervezni a
Táncünnepet a PEMÜ Sportcsarnokban. A nemzetiségi táncosaink műsorszámait ötvöztük a művészeti iskola rézfúvós együttese, az ifjúsági fúvószenekar és
a szolfézskórus előadásával, így igazán színes programon vehettek részt az ide
látogatók.
Június 10-én elballagtak nyolcadikos diákjaink. Az iskolában tartott ünnepség
után a PEMÜ Sportcsarnokban folytatódott a ballagási program, ahol a vendégek megtekinthették a ballagók táncait: a palotást, az osztálytáncokat, végül a
keringőt.
A tanévet június 20-án ünnepélyes keretek között bezártuk, minden diáknak
kellemes nyári időtöltést kívánunk!
Dali Emese Katalin intézményvezető

Táncünnep, fotók: Marlok Nikolett

Solymárra került a
Babicsek Bernát-díj

Babicsek Márta, Bernát édesanyja és Piszár Dániel, fotó: Hőnig Éva

Településünk szülötte, Babicsek Bernát emlékére díjat alapított a Turay Ida Színház és a
Klasszikus Színházért Alapítvány. A Bernátról
elnevezett ifjúsági díjat olyan fiatalok kaphatják, akik tehetségesnek bizonyulnak, és ígéretes
jövőjük lehet az előadó-művészetekben.
Idén a solymári Piszár Dániel lett az ifjúsági
díjazott. Jutalma egy tíznapos részvétel a zánkai
Nemzetközi Színház Táborban. Dániel az oklevelet június 20-án, a Hunyadi Mátyás Német
Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanévzáróján vehette át.
Az alapítványnak Csomor Ági, a Szegedi Gyerekszínház igazgatója egy ifjúsági díjat
ajánlott fel.

A Cédrus
évzáró műsora
Május 29-én, vasárnap tartotta évzáró műsorát
a Cédrus Táncegyüttes. Az eseményen a talpalávalót a Fix Stimm zenekar húzta. A felvétel
megtekinthető a PilisTV YouTube-csatornáján.

Idén is volt Jazz
weekend
Június 18-án, szombaton a jazzé volt a főszerep
az Apáczai Csere János Művelődési Házban, a
már hagyománnyá vált Jazz weekenden. Ezúttal
a Symbiosis Quintet, a Lakatos Ágnes Special
Zone és a Szendrőfi Péter Fusion Jam lépett
fel. A koncerteket a PilisTV kamerái rögzítették, az első részt, a Symbiosis Quintet koncertjének felvételét megtekinthetik a YouTube-on.
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A betelepülést ünnepeltük
A svábok betelepülését ünnepeltük június
12-én a solymári német nemzetiségi önkormányzat szervezésében. A megemlékezés a hagyományokhoz híven német nyelvű szentmisével kezdődött a templomban,
melyet Szemere János atya celebrált.
A szertartást követően Farkas Bálint, az
NNÖ elnöke emlékezett meg a több mint
háromszáz éve történtekről. „A betelepítés három szakaszban történt. A svábok
túlnyomó többsége a 17–18. században, a
török hatalom letörését követő telepítések
során lelt új hazát Magyarországon, hogy
a török hódoltság és háború idején elpusztult magyar lakosságot pótolják. [...] A telepítések második szakasza Mária Terézia
korára esik, a harmadik szakasz II. József
1782. évi türelmi rendeletének köszönhető. 1910-ben a 19 milliós Magyarországnak mintegy 10 százaléka volt német nemzetiségű, ezen belül több mint egymillió
termelő paraszt, csaknem negyedmillió
kézműves, ipari munkás és bányász, és
nagyjából 7000 német értelmiségi élt Magyarországon.
A természetes és az erőszakos asszimiláció miatt idővel a német kisebbség száma
megfogyatkozott, az asszimiláció legin-

kább a városokat érintette. Ez a probléma
jellemzi napjainkat is, a német identitást,
életvitelt egyre nehezebb megőrizni, főleg
Budapesten és az agglomerációs településeken. Jelenleg a magyarországi németek
száma mintegy 200-220 ezerre tehető, ami
az ország lakosságának kb. 2,5 százaléka.
[...] Célunk legyen, hogy az őseink által
teremtett és képviselt értékeket, identitástudatunkat megőrizzük, és az ismeretanyagot a fiataloknak továbbadjuk.”
A szentmise után a betelepülési emlékműnél folytatódott az ünnepség, ahol János
atya megáldotta az emlékművet, majd a
résztvevők elhelyezték koszorúikat. A mise
és a koszorúzás alatt a zenei aláfestésről a
Schaumarer Musikanten gondoskodott.
Az ünnepélyes pillanatok után sördélutánra várt mindenkit a nemzetiségi önkormányzat a plébánia udvarán felállított
sátorba. A Schaumarer Musikanten zenélt, valamint fellépett a Hunyadi Mátyás
Német Nemzetiségi Általános Iskola rézfúvós zenekara Zubor Imre vezetésével,
tőlük népszerű, ismert dallamokat hallhattunk. A mulatság a kora esti órákban ért
véget.
Palkovics Mária

Solymári sváb közmondások
Ti Kácsel szán sö feplied. – Die Akazien sind schon verblütet. – Az akác már elvirágzott.
Önironikusan mondják általában az idősödő férfiak, ha valami olyat kéne megtenni, ami fizikailag vagy szellemileg már nem megy.
A forrásszemélyek szerint a Kácsel az akácfa virága, azonban a ma élő idősek nem ismerik ezt a szót. Ezért úgy gondolom, hogy
a Katschel az Akazien szó kicsinyített alakjából az első „a” elhagyásával maradt fenn a szólásban.
Enczmann László
2022. július
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HIT ÉS SZOLIDARITÁS
Thurnay Béla és felesége, Schulek Vilma neve hallatán sok solymárinak felcsillan a szeme.
Bár az idős házaspár ma már Piliscsabán él, egykor aktív szereplői voltak a solymári
közösségeknek. Béla bácsi 90. születésnapja alkalmából emlékeikről
és élettapasztalataikról beszélgettünk velük.
Béla bácsi január 15-én betöltötte a 90. évét. Készített számvetést az eltelt kilenc évtizedről?
Béla bácsi: Az ember elgondolkodik az
életén. Próbáltam mindig közösségi ember lenni, és megtalálni a helyemet. Ez
már gyerekkoromban is jellemző volt rám.
A mi életünkben nagy változást jelentett
1945. Addig egészen más értékrend szerint
nevelkedtünk.
Milyen értékrendet hoztak otthonról?
Béla bácsi: Minden este imádkoztunk,
templomba jártunk, és azt gondoltuk, a
legfontosabb, hogy hűségesek legyünk a
hazánkhoz. Ám a túlzott, harsány hazafiságot és vallásosságot, az indulókat és a
bugyuta nótákat mindig ösztönösen kerültem.
Vilma néni: Borzasztó nótákat kellett énekelnünk, még ma is emlékszem a Szittya
vitézekre. (nevetnek)
Béla bácsi: Édesapám evangélikus volt,
vele is mentünk templomba, édesanyám
pedig református volt, így vele a kelenföldi
református gyülekezetbe jártunk. Mindkét
templomban otthon voltam. A Csetneki utcában laktunk, ez Budán, a Villányi út és a
Karolina út sarkán van, egy bérelt villaházban. Azokból az évekből vannak a legszebb
emlékeim. Édesapám meghalt ’41-ben, akkor költöztünk vissza a Horthy Miklós útra,
a nagyszüleim lakásába. Akkor már hárman
voltunk testvérek. 1942-ben felvettek a kőszegi Magyar Királyi Hunyadi Mátyás Honvéd Középiskolai Nevelőintézetbe, annak a
növendéke voltam 1945-ig. Ez gimnáziumi
tantervű iskola volt, de katonai szolgálati
rendre neveltek minket. Ám én nem akartam katonatiszt lenni, eszembe se jutott,
hogy utána a Ludovikára menjek (tisztképző
volt 1945-ig – a szerk.).
Vilma néninek mi a legszebb g yerekkori emléke?
Vilma néni: Édesapámat a budapesti
Ludovikáról, ahol evangélikus tábori lel18

készként tanár volt, 1941-ben áthelyezték
Kassára a 8. hadtesthez. A kassai évekből
vannak a legszebb gyerekkori emlékeim.
Gyönyörű, kertes házban éltünk, előttünk
patak, a ház mögött pedig a Hernád mellékága folyt, amiben úszni lehetett. Akkor
hatan voltunk testvérek, csodálatos volt
együtt lenni édesanyánkkal. Édesapám
a háború alatt hatszor volt frontszolgálaton, ebből kétszer Oroszországban.
1945-ben ki kellett mennie a sereggel
Nyugatra, de ő nem akart Németországba menni. Pozsonyban maradt vigasztalni és temetni a sebesült katonákat. Mivel
édesapám magyar állami tisztviselő volt, a
Beneš-kormány rendelkezése értelmében
1945 áprilisában fejenként egy-egy hátizsákkal kidobtak minket a saját házunkból, és két falu közt a határon otthagyták
édesanyámat a hat gyerekkel. Tíz napon
át utaztunk Nyíregyházáig gyalog, parasztszekéren és egy olyan marhavagonban, ahol rajtunk kívül egy rettenetesen
hideg sószállítmány és rutén parasztok is
voltak. A legkisebb testvérem akkor másfél éves volt, nekünk még őt is cipelnünk
kellett.
Nyíregyházán nagy evangélikus közösség volt, ahol három lelkészcsalád, köztük
a Balczó család vállalta, hogy felnevelnek
egy-egy Schulek gyereket, mert elterjedt
az álhír, hogy édesapám elesett. Hála Istennek, ez nem volt igaz, két hónap múlva
édesapánk visszajött. Jelentkeznie kellett
az új kormánynál, így újra együtt voltunk,
és Debrecenbe kerültünk egy laktanyába.
Egyetlen szobában lakott a nyolcfős család. Aztán jöttek az oroszok, és onnan is
kitettek minket. A többit nem mesélem el,
mert rettenetesen hosszú lenne…
Mikor találkoztak először Béla bácsival?
Vilma néni: Kis korunk óta ismerjük egymást, édesanyáink barátnők voltak, együtt
jártak a Képzőművészeti Főiskolára.

Mi volt az a pont, amikor ez a g yerekkori barátság szerelembe fordult?
Béla bácsi: A szüleink összejártak még
a Csetneki utcában, de a háborúval megszakadt a kapcsolatuk, távol kerültünk
egymástól. Amikor egyetemisták lettünk,
Buba (Vilma néni beceneve – a szerk.) a Deák
téri Evangélikus Ifjúságnak volt a tagja, én
pedig a Kelenföldi Evangélikus Ifjúságnak
voltam kirándulásvezető, bibliakör-vezető
aktivistája – ma legalábbis így mondanánk
–, és akkor Buba szervezett a két ifjúságnak
egy közös éjszakai kirándulást. Május elsején este indultunk el a Holdvilág-árokba
zuhogó esőben, és ott ébredt vonzalom
kettőnk között.
Hány éve házasok?
Vilma néni: Most volt a 66 éves házassági
évfordulónk.
Béla bácsi: 1956. május 6-án esküdtünk a
kelenföldi evangélikus templomban. Apósom esketett minket.
Mivel foglalkoztak?
Vilma néni: Én muzeológus vagy régész
szerettem volna lenni, de azt a származásom miatt nem lehetett, így a pedagógiai főiskolán végeztem könyvtár szakon. Mivel papgyerek voltam, és az ugye
„fertőz”, egy évbe telt, mire a főiskola
után állást kaptam. Akkoriban az volt
a könyvtárban az elvárás, hogy egy jó
könyv mellett mindig vigyenek egy szovjet könyvet is.
Solymári Hírmondó

Béla bácsi: A nyolcadik kerületi Kálvária
téri könyvtárban Buba hozta létre a gyerekkönyvtárat. Bevezette azt a szabályt, hogy
könyvet csak az gyerek vehet kézbe, aki
előtte megmosta a kezét. Buba még szappant és törölközőt is vitt be a gyerekeknek
a könyvtárba.
Vilma néni: A környékbeli gyerekek kulc�csal a nyakukban éltek az utcán és szívesen
jöttek a könyvtárba, mert ott mesedélutánokat is tartottunk.
Béla bácsi: Én ’45 után a Lónyay Református Gimnáziumba kerültem, ott is érettségiztem. Teljes lelkesedéssel vetettem bele
magam a középiskolai életbe, voltam cserkész, énekkaros, néptáncos, és örömmel
fedeztem fel, hogy a társadalomnak más
rétegei is vannak, mint amiben én felnőttem. A történelem nagyon érdekelt már
gyerekkoromban is, szerettem volna tanár
lenni, de 1950-ben, amikor a történelemhamisítás folyt, nem mertem ezt felvállalni,
így inkább vegyész lettem, mint az apám.
Hol kezdődött a közös életük?
Vilma néni: 1956 májusától albérletben
laktunk Budapesten, a Bartók Béla út sarkán. Egy szobát béreltünk, ahová a fürdőszobán keresztül lehetett bemenni. Ha
valaki ott mosdott, se ki, se be…
Béla bácsi: Ott éltük meg a forradalmat is.
Mikor a ruszkik belőtték a házat, a pincéből jöttünk fel, hogy a földszinti, kigyulladt
cukrászdát eloltsuk vaksötétben, miközben
hullott a fejünkre a vakolat a tűztől.
Vilma néni: Még az ágyunkban is találtam
golyókat, el is tettem emlékbe. Aztán egy
barátunk bekopogott hozzánk egy reggel,
hogy mennek Amerikába, és ha három
napig nem jönnek vissza, miénk a lakásuk.
Így is lett.
Hog yan tudták a vallásosságukat megőrizni a
szocializmus évtizedei alatt?
Béla bácsi: Egyetemista koromban az első
évben a reformáció ünnepén elkéredzkedtem a laborgyakorlatról a templomba.
A tanársegéd, aki egyébként párttag volt,
elengedett, de a káderlapomba bekerült,
hogy „a klerikális reakció befolyása alatt
áll”. Attól kezdve engem békén hagytak,
nem próbáltak beléptetni se a KISZ-be, se
a pártba.
Mennyiben változott meg az életük a rendszerváltás után?
Béla bácsi: Az elején még senki sem tudta,
mi lesz. Megjelentek a reformkommunisták,
2022. július

senki sem gondolta, hogy az oroszoktól
megszabadulunk, csak a közélet további
enyhülésében reménykedtünk. Bíztunk
abban, hogy az egyháznak újra lesz hitoktatási lehetősége, ezért beiratkoztunk
mindketten az Evangélikus Teológia levelező szakára, és elvégeztük három év alatt.
Nagyon jó érzés volt újra szembenézni
az egyház tanításaival, és felkészülni arra,
hogy szolgálatot fogunk végezni.
Vilma néni: Én hittant tanítottam, és vasárnap délelőtt foglalkozásokat tartottam a
gyerekeknek Békásmegyeren, majd később
Piliscsabán.
Béla bácsi: 1985-ben költöztünk Solymárra, és egészen 2000-ig ott laktunk. Minden
hónapban egyszer volt istentisztelet a solymári református templomban, ahová az
evangélikusokat összegyűjtöttük. 20 fős
közösségünk volt. Közben Csillaghegyen,
Pilisvörösváron, Piliscsabán is egyre gyakrabban tartottam istentiszteletet. Ezekre a
szolgálatokra Donáth László lelkész kért
meg.
Milyen volt Solymáron élni?
Vilma néni: Nagyon szerettük. A legidősebb fiamék szomszédjában laktunk, ott
születtek az unokáink. A kert végében volt
a patak, annál játszottak a gyerekek.
Béla bácsi: Nagyon sok barátom volt
Solymáron. Lukács Miklós barátom beszervezett a KDNP protestáns műhelyébe,
akkor jogot kaptunk, hogy részt vegyünk
a választmányi gyűlésen. A ’90-es évek közepén be is léptem a KDNP-be, mert azt
gondoltam, különben nem jogos, hogy ott
legyek. Minden hónapban összejöttünk,
politizáltunk. Aztán ez megváltozott azzal,
hogy a KDNP feladta az önállóságát.
2000-ben eladtuk a solymári lakásunkat és Piliscsabára költöztünk, ott töltjük
az idős éveinket. Az evangélikus közösség
azonban azóta is összetart. Amikor később
hívtak Solymárra helyettesíteni, csodálkoztam, milyen sokan eljöttek.
Béla bácsi, milyen üzenetet szeretett volna átadni
a g yülekezetnek?
Béla bácsi: Egy katolikus környezetben
a másfajta levegő tartja össze az evangélikusokat és a reformátusokat. Nálunk nem
csak a püspök által felszentelt pap végezheti a szolgálatot. Az evangéliumhoz, a Bibliában levő írott igéhez, annak tanításához
ragaszkodunk, az a legfőbb szentség a hitvallásainkban, ez segítette kezdettől fogva
a nyitottabb egyházi közösséget. A túlzott

önhittség, az egyházi sovinizmus kirekeszti
a másik embert, és ellenséges lelkületet szül.
Nemcsak a másikat sérti, hanem bennem
is beképzeltséget alakít ki, ami erőszakosan
is megnyilvánulhat. Ezt mindenképpen el
kell kerülni a békés együttélés érdekében.
Ahogy a humán szolgálat minden területén, úgy az egyházakban sem mindenkit
a hivatása vezérel, hanem néha a jó állás,
a dicsőségvágy, a hatalom élvezete. Bár a
világ ilyen, az Isten Szent Lelke a gyülekezetben működik. Az, hogy a Lélek hogyan
ébreszt hitet és szeretet bennünk, misztikum. A mi dolgunk az, hogy örömmel és
engedelmesen szolgáljunk.
Én bűnnek tartom a megkülönböztetést, és ezzel együtt a kirekesztést. Ez
olyankor fordul elő, ha az emberek tájékozatlanok, nem ismerik a másikat. Hiába
beszélünk szeretetről, keresztényi értékekről, ha nem tiszteljük egymást. Ugyanolyan
Isten teremtményének kell tekintenem a
másik embert, mint magamat.
Mit gondolnak, miben kellene változtatni?
Béla bácsi: Figyelni kellene egymásra. Az
oktatást tönkretették ’45 után, és azóta
sem tért magához, egyre nagyobb a baj.
Eötvös József a XIX. században elsőrangú népiskolai rendszert hozott létre, azt
kellene folytatni. A társadalmaknak olyan
lesz a sorsa, amilyet megérdemelnek, amit
eltűrnek. Az a közösség és az a művelt elit,
amely nemcsak saját magára, hanem másokra is figyel, meghatározza a társadalom
vezetését. Rengeteg fiatal elégedetlen, ezért
megpróbálnak másképpen élni, mint a szüleik. Ez reménykeltő.
Vilma néni: Most megindult egy változás.
Az emberek önzetlenül segítenek a menekülteken. Van, aki odaadja a fél lakását. Ez
olyan megható számomra…
Béla bácsi: Szolidaritást kell éreznünk a
többi ember iránt. Ez a tisztelet és szeretet mellett a legfontosabb. Isten országa
láthatatlan, de erős. Az egyház is többet
tudna tenni, mint amennyit tesz. Elfogadott tekintélyként az lenne a feladata, hogy
közösségi embereket neveljen.
Mit szeretnének még megélni?
Vilma néni: Nagyon sokat törődnek velünk a gyerekeink most, hogy elesettek lettünk. Négy gyerekünk, tizennégy unokánk
és tíz dédunokánk van, szeretnénk őket
még sokáig szeretni, és élvezni a velük töltött időt.
Balázs Rita
19

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

DUGULÁSELHÁRÍTÁS
0–24
BONTÁS NÉLKÜL
✔ VÍZVEZETÉK-SZERELÉS
✔ CSATORNAKIÉPÍTÉS
✔ CSŐ- ÉS
CSATORNATÖRÉSJAVÍTÁS

+36-70/624-20-81
Gabó
duguláselhárítás

Víz-, gáz-,
központifűtés-,
lefolyócsatornaés 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.
Az akció 2022. május 1-től
visszavonásig tart.
Komplett szemüveg
vásárlása esetén érvényes.
Részletek az üzletben.

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
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.)

KEDVEZMÉNYES ÜGYVÉDI KONZULTÁCIÓ
10 ÉVES SZAKMAI TAPASZTALATTAL!!!

Budapesti ügyvéd vagyok 10 éves gyakorlattal. 2 éve Solymárra költöztem, így
már helyben is (Solymár, Templom tér)
várom leendő ügyfeleimet.

Vegye most igénybe egyszeri
kedvezményes ügyvédi
konzultációs ajánlatomat, 7.500,-Ft / fél óra.
amit önnek érdemes igénybe venni, amennyiben:
• ingatlanát eladná vagy odaajándékozná és nem tud eligazodni 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

VÉDŐNŐK

GYERMEKORVOSOK

(26) 363-601, (30) 639-8101
vedono@solymar.hu,
Solymár, Rákóczi u. 2.

(26) 360-239
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: Helyettesített körzet
kedd

8.00–12.00

Iskolavédőnő:

Dr. Dávid Zoltán
(20) 932-8665
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
Tanácsadás:
kedd
szerda
csütörtök

KÖZÉRDEKŰ
BEJELENTÉSEK
Solymári zöld szám
(80) 204-100

17.00–17.30
14.00–16.00
11.00–12.30

Dr. Nagy-Szakáll Zsuzsanna
(30) 265-0288
drnszzs@gmail.com

Dr. Makainé Nagy Marianna
(70) 943-1380

8.00–12.00
14.00–17.00
16.00–18.00
8.00–11.00
8.00–12.00

hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
Tanácsadás:
szerda
csütörtök

13.00–17.00
8.00–11.30
8.00–11.00
15.30–18.00
13.00–16.00
11.00–12.30
13.00–15.30

FELNŐTT HÁZIORVOSOK
Solymár, Rákóczi u. 2.

Dr. Wirtz Ferenc

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

péntek

péntek

IV., VIII., XII. hónapban:

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

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.

FOGORVOSOK
Dr. Tamás Hilda
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek

15.00–20.00
9.00–20.00
9.00–15.00
15.00–20.00
9.00–15.00

Tb-finanszírozott I. körzet
Solymár, Törökkút utca 22.

Solymár, Terstyánszky u. 23.

Hatósági feladatokra jogosult állatorvos

Ifj. dr. Molnár Attila
hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek
szombat

(30) 964-2160
16.00–19.00
14.00–19.00
17.00–19.00
14.00–19.00
17.00–19.00
9.00–12.00

A fenti telefonszám rendelési időn kívül is
hívható.

hétfő
kedd
szerda
csütörtök
péntek

12.00–18.00
7.30–14.30
12.00–18.00
7.30–14.30
8.00–12.00

Tb-finanszírozott II. körzet
Solymár, Györgyliget utca 3.

TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉS
Közterületi ügyek
(26) 631-895
bejelentes@solymarert.hu,
Solymár, Bajcsy-Zsilinszky u. 26.

POLGÁRMESTERI
HIVATAL
Ügyfélszolgálat
(26) 560-600

EBRENDÉSZET
Szűcsné M. Adrienn
(70) 619-9311

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

15.00–18.30

Prevenciós rendelés (betegellátás nincs):

hétfő
szerda
csütörtök

16.00–18.00
10.30–12.00
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
péntek

III., VII., XI. hónapban:

15.00–18.30

Prevenciós rendelés (betegellátás nincs):

hétfő
csütörtök

9.30–11.30
10.00–12.00

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

(26) 360-284

Fizikoterápia
Somogyiné Klócz Gitta

(30) 512-8408

hétfő
szerda
csütörtök
péntek

11.00–19.00
11.00–19.00
7.00–14.00
7.00–13.00

Szemészet

ÁLLATORVOS

II., VI., X. hónapban:

SZAKRENDELÉSEK

Dr. Bajzi Irma

360-058, (70) 539-7215

Dr. Taller Gabriella

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

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

A szemészeti rendelés
átmenetileg szünetel.

POLGÁRŐRSÉG
Solymári polgárőrség
(20) 445-4663
(éjjel-nappal hívható)

RENDŐRSÉG – 112
Ladó György

(30) 871-0543

Hlács Tibor
(30) 473-4518

(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.

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

Spaits Gábor
körzeti megbízott
Solymár, Pilisvörösvári u. 4.

TŰZOLTÓSÁG – 112

Lakatos Béla

Dr. Szakmári Mária Magdolna

(20) 489-6704
(70) 492-0737

KÖZTERÜLETFELÜGYELET

Reumatológia

Solymári önkéntes tűzoltók
(30) 934-7103
(éjjel-nappal hívható)

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

Kulcsrakész

www.carahouse.hu

kivitelezés idén
még 5%-os áfával!
házépítés, házfelújítás, tetőszerkezet építés, tetőszigetelés

Gyors építés

Jó ár-érték arány

Energiahatékonyság

alatt felépül szerkezetkész,
vagy emelt szerkezeti szinten

a hagyományos téglaépítésű
új házak költségeinek

környezetbarát fenntarthatóság
és modern építési technológia

3-5 hónap

ökoház

60-70 %-a

Építs azonnal és …

Válassz típusházaink közül!
Tekintsd meg kínálatunkat, melyből választva
rengeteg időt, munkát, utánajárást és pénzt
spórolhatsz meg álmaid otthona megépítésekor.

• Nincs tervezési díj
• 18 féle terv
• Belső terek változtathatóak • Kiforrott SIP-technológia
• Azonnal és gyorsan építhető • 65-130 m
2

www.koltozzma.hu
Vagy szárnyalj szabadon, és …

Felépítjük otthonodat saját terveid alapján.
Ha esetleg nem találod meg típusházaink között azt, amelyre igazán vágysz, vagy már kész terveid vannak, azok alapján is felépítjük
otthonodat. Így is sokkal gyorsabban és olcsóbban készül el a környezetbarát házad, mintha a hagyományos téglából építtetnéd.

ÚJ AKCIÓNK!

lcsrakész ház)
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!
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SZERKEZETKÉSZ ÁR

EMELT SZERKEZETKÉSZ ÁR

KÜLSŐ – BELSŐ FALAK
FÖDÉM
TETŐSZERKEZET

+ SZIGETELÉS
+ TETŐFEDÉS
+ NYÍLÁSZÁRÓK

ALAPOZÁS NÉLKÜL

215 000 Ft+Áfa/m
ALAPOZÁSSAL

2

260 000 Ft+Áfa/m

2

ALAPOZÁS NÉLKÜL

320 000 Ft+Áfa/m2
ALAPOZÁSSAL

370 000 Ft+Áfa/m2

Milánó típusház

SZERKEZETKÉSZ ÁR

EMELT SZERKEZETKÉSZ ÁR

3 szoba nappalis egyszintes otthon – bruttó 81 m2
Zöld hitelre és CSOK-ra is alkalmas passzív ház

20 990 000 Ft+Áfa

29 990 000 Ft+Áfa

Vállalási területeink:
Budapest, Pest-/Fejér-/Komárom-Esztergom/
Nógrád-megye solymári központtal!

ALAPOZÁSSAL

ALAPOZÁSSAL

CARAMARAN Lakóházépítő Kft.
„15 éve az építkezők szolgálatában”

+36 (30) 500-9733
www.carahouse.hu
tivadart33@gmail.com

