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A lapszámot szeptember 20-án zártuk.
A címlapon: Tanévnyitó istentisztelet 
a felújított református templomban, 
fotó: Szima Roland

TEMPLOMBÚCSÚ 2022
A solymári Szűz Mária Szent Neve katoli-
kus templom szeptember 9. és 11. között 
tartotta búcsúját. A rendezvényt pénte-
ken zarándokmenet nyitotta. A templom-
ban előadások hangzottak el a katolikus 
hitélettel kapcsolatban. Másnap a gyere-
keket többek között traktorozás, pónisze-
kerezés és meseelőadás várta, és a cserké-
szek is megmutatták rátermettségüket. A 
programsorozatot vasárnap a Búcsú-tánc 
délután zárta. 

Az eseményekről készült 
felvételek megnézhetők a 
QR-kód alatti lejátszási listán.

Hála 
templomunkért
Szeptember 11-én hálaadó és 
egyben tanévnyitó istentisztelettel 
ünnepelte a felújított templomba 
való visszaköltözést a református 
gyülekezet. „Adjatok hálát az Is-
tennek!” – zengett a kezdőének a 
lelkes hívőkkel teli templomban.

„Hálásak vagyunk a templom-
felújítás lehetőségéért az adakozó 
gyülekezeti tagoknak, az egy-
házkerületnek és a kormánynak, 
akiknek az anyagi támogatása által 
lehetségessé vált a templom tel-
jes körű külső és belső felújítása. 
Hálásak vagyunk a szakemberek 
munkájáért, akik legjobb tudá-
suk szerint végezték a munkát. 
Ugyanakkor a legnagyobb hála 
Isten iránt van a szívünkben, aki 
mindezt lehetővé tette, aki a növekedést adja, és nemcsak a templom épületét, de 
reménységünk szerint református közösségünket is megújítja” – fogalmazta meg 
Dani Eszter lelkipásztor.

Ezzel az örömmel és hálaadással érkeztek a családok a felújítás utáni első isten-
tiszteletre. A gyerekek a közös kezdés után játékos gyermek-istentisztelet keretében 
vették birtokba az újra szabaddá vált gyülekezeti tereket és a megszépült templom-
kertet. Istentisztelet után szeretetvendégségre hívtuk a közösséget, valamint lehe-
tőség nyílt a templomot körbejárni és a felújításban közreműködő szakemberekkel 
is beszélgetni.

Szeretettel hívjuk a település minden lakóját, osztozzanak örömünkben, látogas-
sanak el felújított templomunkba!

Református Gyülekezet

Zarándokmenet a fatimai kápolnához

Fábry Kornél atya tartott előadást az Eucharisztikus Kongresszusról Pódiumbeszélgetés a templomban

Búcsú-tánc Népes közönség a rendezvénysátorban

A gyerekprogramok között traktorozás is szerepeltA Kuttyomfitty társulat előadása Az eltáncolt cipellők címmel
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Állnak a településüzemeltetés 
új telephelyének falai
A tűzoltószertár mögötti területen befejeződtek a Solymári Tele-
pülésüzemeltetési Kft. új telephelyének falazási munkái – tudtuk 
meg dr. Szente Kálmán polgármestertől. Októberre elkészül az új 
irodarész födémének vasalása és kibetonozása, majd a műhelyek 
és a gépkocsitárolók födémszerelése és ezek kibetonozása követ-
kezik. Ezután kezdik majd a tetőszerkezet felépítését, így remél-
hetőleg decemberre tető alatt lesz az épület, és megkezdődhetnek 
a belső munkák.

Solymári drónversenyző 
bajnok

Szeptember 16–18. között rendezték meg először Magyaror-
szágon a drón világkupát, ami egyúttal a magyar országos baj-
nokság zárófutama is volt. Az országos bajnoki címet a solymá-
ri Blahunka Máté szerezte meg.

A világbajnokságon közel 60 élvonalbeli pilóta mérette meg 
tudását a világ minden részéről. Máté ezen a versenyen össze-
sítve a 18. helyen végzett, a második legjobb magyarként. Ez 
az eredmény elég volt ahhoz, hogy az öt futamból álló magyar 
versenysorozat összesített pontszámai alapján ő legyen az első.

2018-ban már írtunk Blahunka Mátéról, akkor egy számí-
tógépversenyen a Microsoft különdíját kapta meg „Micro:bit 
vezérelt modell autó” elnevezésű pályaműve.

Várják a jelöléseket 
a Babicsek Bernát-díjra
2023. február 4-én, szombaton a Turay Ida Színházban ismert 
művészek, színészkollégák és a Paddy and the Rats együttes fel-
lépésével rendezik meg azt az emlékestet, ahol első alkalommal 
adják át a tragikus körülmények között elhunyt fiatal színész- 
zenészről elnevezett díjat. 

A díjat olyan 41 év alatti fiatal zenész-színész kaphatja, akiről 
a közönség úgy vélekedik, hogy tehetségével, személyiségével, 
önzetlen segítőkészségével, szerethető egyéniségével, a nemes 
célok melletti kiállásával belopta magát a szívekbe, és ezzel mél-
tó utódja lehet Bernátnak. A jelöltekről életrajzot és egy 10-15 
mondatos ajánlást kérnek, melyet bárki megtehet. A felterjeszté-
seket 2022. október 31-ig várják az igazgato@turayidaszinhaz.hu 
e-mail-címre. Az ajánlások közül a Babicsek Bernát-díj kuratóri-
uma fogja kiválasztani a díjazottat.

A Bernátról elnevezett díjat 2022 februárjában alapította a 
Klasszikus Színházért Alapítvány, a Turay Ida Színház és az erre 
a célra létrehozott kuratórium, tisztelegve egy nagyszerű ember 
emléke előtt, ezzel is lehetőséget teremtve arra, hogy minden 
évben egy újabb fiatal tehetség kerülhessen a figyelem közép-
pontjába. Az elismeréshez kapcsolódik egy ifjúsági díj is, melyet 
idén a tanévzárón vehetett át a solymári Piszár Dániel.

A Solymári Református 
Egyházközség állandó alkalmai 

2022. szeptembertől
Istentisztelet

Vasárnaponként 10 órakor a templomban
Az istentisztelet ideje alatt gyermek-istentiszteleti alkalmon várjuk a kisebbeket. 
Kisgyermekesek számára lehetőség van figyelemmel kísérni az istentiszteletet a 

baba-mama szobából, ahol a legkisebbek szabadon játszhatnak.

Bibliaóra
Minden hónap első és harmadik keddjén este 19:00 órakor, a templom 

gyülekezeti termében

Imaközösség a gyülekezetünkért
Minden pénteken reggel 8 órától imaórát tartunk gyülekezetünk épüléséért, 

gyülekezeti tagjainkért és településünkért, Solymárért. Az imaalkalomra 
személyes imakérést lehet küldeni az imakeres@srek.hu e-mail-címre, 

illetve papíron a templom postaládájába dobva.

Teázás
Minden hónap első vasárnapján az istentiszteletet követően kötetlenül 
beszélgetünk a gyülekezeti teremben és az otthonról hozott gyümölccsel, 
süteménnyel örvendeztetjük meg egymást. Szeretettel várunk mindenkit!

Baba-mama kör
Kéthetente kedden 9:30-tól a gyülekezeti teremben várjuk a kisgyermekes 

édesanyákat csoportos alkalmunkra. A baba-mama kör ideje alatt a gyermekek 
számára felügyeletet biztosítunk.

Fiatal Felnőtt Bibliaóra „FiFa”
Kéthetente vasárnaponként 14:30-tól a gyülekezeti teremben várjuk a fiatal 

felnőtteket alkalmainkra.

A templomért tevékeny gyülekezeti tagok munkacsoportja „MuCso”
Minden hónap második keddjén este 19:00 órakor

Az alkalom minden gyülekezeti tag számára nyitott, a részletekért keressétek 
bizalommal Csapó Stefi presbiter testvérünket.

Alpha kurzus
Szeptember 21-től induló alpha kurzusra szeretettel hívunk és várunk 

mindenkit, akinek kérdései vannak, és aki válaszokat keres az élettel 
kapcsolatban. Minden tudnivaló és a jelentkezési lap letölthető a gyülekezet 

honlapjáról.

Tanúim lesztek kurzus
Hitmélyítő kurzus csütörtök esténként 18:30-tól a templom gyülekezeti 

termében. Szeretettel várunk mindenkit!

Dicsőítő alkalom
Könnyűzenei dicsőítő alkalom imaszolgálattal

Minden hónap harmadik vasárnapján 16:00 órától.

Ifi alkalmak
Szeretettel várunk minden kedves diákot alkalmainkra. 

Felső tagozat: kéthetente pénteken 16:00 órától 
Gimis korosztály: kéthetente pénteken 17:30-tól

Kapcsolat:
Dani Eszter lelkipásztor

06 30 456 6984
dani.eszter@reformatus.hu, solymar@reformatus.hu

Az istentiszteletek a YouTube-csatornánkon élőben megtekinthetőek 
és visszanézhetőek.

Tájékoztató 
a hatósági áras 
tűzifáról
Az Agrárminisztérium szeptember 18-án 
jelentette be, hogy a kormány hatósági áras 
tűzifaprogramot indít, melynek köszönhe-
tően a lakosság kedvezményes áron juthat 
tűzifához az állami erdőgazdaságoknál.

A tűzifa egységes, maximált áron vásá-
rolható meg, háztartásonként legfeljebb 
10 erdei köbméter mennyiségben. A tűzi-
faprogramban keménylombos, lágylom-
bos és fenyő tűzifa alapanyag vásárolha-
tó, az egyes állami erdőgazdaságok adott 
területére jellemző fajösszetétel szerint az 
alábbi árakon:
Keménylombos: 
bruttó 30 000 forint / erdei köbméter
Lágylombos: 
bruttó 19 000 forint / erdei köbméter
Fenyő: 
bruttó 19 000 forint / erdei köbméter
Érdemes figyelembe venni, hogy a tűzi-
faprogramban a 10 köbméteres mennyi-
ségbe beleszámít az állami erdőgazdasá-
goknál 2022. május 1. után vásárolt tűzifa 
mennyisége is, tehát aki korábban besze-
rezte a téli tüzelőt, és 10 köbmétert vagy 
annál többet vásárolt, már nem tud többet 
hatósági áron vásárolni.

Az állami erdőgazdaságok elsősorban 
a saját működési területükön fekvő tele-
pülések lakosságát szolgálják ki. Solymár 
lakói vásárlási igényükkel a Budapesti Er-
dészetet kereshetik az alábbi elérhetőségek 
valamelyikén:
Budapesti Erdészet Információs Központ
1021 Bp., Budakeszi u. 91.
Telefon: 1/391-0540, 
E-mail: budapest@pprt.hu
A tűzifát az erdészetek értékesítési pont-
ján, személyesen lehet igényelni személyi 
igazolvány és lakcímkártya felmutatásával, 
és egy erre a célra létrehozott nyilatkozat 
kitöltésével. Az igénylők ezután várólistára 
kerülnek, a tűzifa átvételének időpontjáról 
pedig az erdészet tájékoztatja majd az ér-
deklődőket. 

A faanyag elszállításáról az átvételi pont-
tól a felhasználási helyig a vásárlónak kell 
gondoskodnia, az erdészetek ebben csupán 
szállítópartnerek elérhetőségeinek megadá-
sával tudnak segíteni. 
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TELEPÜLÉSTERVEZÉS ÉS VÍZÜGYEK

Készül településünk szabályozási terve, az ön-
kormányzat felülvizsgálja a Településszerke-
zeti és Szabályozási Tervet és a Helyi Építési 
Szabályzatot. A lakosság javaslatait is várták 
a koncepció kialakításához. Hol tart most a 
munka? 

A megalapozó vizsgálatok már elké-
szültek. Még az ősz folyamán a képvi-
selő-testületnek elvi döntést kell hoznia 
néhány nagy jelentőségű kérdésben, 
hogy a településtervezőnek támponto-
kat adjunk, melyek a fő csapásirányok 

a szabályozási tervben. Számos kérdés 
felmerült, így például, hogy mi történ-
jen a Krautgartennel, a Barackossal vagy 
a sportpálya környékével, mi legyen 
az ezekre vonatkozó szabályozás kon-
cepciója. Ezeket a kérdéseket meg kell 
tárgyalnia a képviselő-testületnek, majd 
a településtervező a döntés alapján tud 
érdemben dolgozni. A lakossági észre-
vételeket összegyűjtöttük és feldolgoz-
tuk, a testület előtt azt fogom kifejteni, 
hogy ez nem jelenti azt, hogy mindenki 

kívánsága telje-
sülhet. A javasla-
tokat igyekszünk 
figyelembe ven-
ni, de ezeknek 
műszaki, jogi és 
egyéb aspektusai 
is vannak, ame-
lyeket meg kell 
vizsgálnunk, és 
a társhatóságok 
jóváhagyása is 
szükséges.

Van egy köz-
életi ütközőpont 
a szabályozási 
terv, az ingatlan-
tulajdonosok és 
a lakosság érde-
kei között. Ezek 
a közelmúltban 
sokszor felme-
rült problémák: 
nagyon sokan 
vagyunk Soly-
máron, nagy a 
forgalom. Két 
álláspont feszül 
egymásnak, a 
tulajdonosok azt 
szeretnék, hogy 
a régóta belterü-

leti telkük szabályozott legyen, és tudják 
értékesíteni vagy építeni rá, a másik ol-
dalon pedig ott van az a vélemény, hogy 
Solymár megtelt. A szabályozási terv ki-
alakítása során ilyen problémákat is or-
vosolnunk kell.

Szeptember 7-én lakossági fórumot tartottak a 
Koppány utca újjáépítéséről. Mi történt ezen az 
eg yeztetésen?

Gaal-Hasulyó Bernadett képviselő kez-
deményezésére hívtam össze a fórumot, 
amelyen részt vett Tordai Miklós, Nagy 
László Csaba és Herendi-Szabó Csilla 
képviselő is. A megjelent mintegy 15-20 
lakos előtt levetítettem a projekt ismerte-
tőjét, és részletesen elemeztük a terveket, 
helyszínrajzokat, hossz- és keresztmet-
szeteket, valamint ismertettem a TOP 
Plusz programra beadott pályázat para-
métereit. A lakosság számára egy írásos 
tájékoztatót is szétosztottunk, amiben 
gyakran ismételt kérdések formájában 
bemutattuk a projekt előzményeit és fon-
tosabb elemeit. 

A főleg a Koppány utcában lakó tulaj-
donosok kérdéseket tettek fel a kapube-
hajtók szintjéről és a kerítések, támfalak 
helyéről. Többen nehezményezték, hogy 
az út túl széles lesz, olyan hangok is vol-
tak, hogy elég lenne a mostani 3 méteres 
szélesség. Válaszomban jeleztem, hogy az 
utat és a támfalakat a mindenkori szabvá-
nyok és műszaki előírások szerint kell ter-
vezni, ezért lesz a pályatest szélessége a 
szakasz nagy részén 5,5 méter, 1-1,5 mé-
ter széles járdával. A tervezés és a majda-
ni kivitelezés során a helyi adottságokhoz 
fogunk igazodni.

A pályázatról szóló döntés egyébként 
az ősz folyamán várható, a kivitelezés a 
jövő évben kezdődhet meg. A lakosság a 
terveket ügyfélfogadási időben a polgár-
mesteri hivatalban tekintheti meg.

Szeptemberi számunkban már érintettük a 
kérdést, hog y az önkormányzati vízműveket 
állami kézbe veszik. Hol tart most ez a fo-
lyamat?

A DAKÖV Kft. szeptember 14-én tar-
tott egy taggyűlést, ahol azzal szembesül-
tünk, hogy olyan mértékű az energiaár- 
emelkedés, hogy a DAKÖV-nek több 
lesz az elektromosáram-számlája jövő-
re, mint a teljes árbevétele, így csődbe 
megy. Ezt úgy lehetne kivédeni, ha a 
tulajdonos önkormányzatok beletenné-
nek tőkeemelést, ami Solymárra nézve 
akár 200 millió forintot is jelenthetne. 
Így vállalhatatlan az üzemeltetés. Ezt 
figyelembe véve legtöbben úgy nyilat-
koztunk, hogy készek vagyunk átadni 
az államnak a tulajdonrészünket. Az volt 
azonban a kikötésünk, hogy szeretnénk 
garanciát kapni, hogy ha ezt a vagyont – 
ami jelenti a hálózatot, az átemelőket és 
a szennyvíztelepet – átadjuk, ez nem lesz 
privatizálva vagy koncesszióba adva, ha-
nem valóban az állam fogja működtetni. 
Kíváncsian várjuk, erre hogyan reagál az 
állam. Ezt a taggyűlésen mind egyhan-
gúan támogattuk, és ezt az előterjesztést 
viszem a képviselő-testület elé. Az állam 
a Nemzeti Közművek Zrt.-vel beszáll a 
DAKÖV-be és ún. ázsiós tőkeemeléssel 
fogja pótolni az energiapénzeket. Ez azt 
jelenti, hogy beemeli a tőkéjét, de a cég 
vagyonává válik a tőke, a szavazati ará-
nyok és a tulajdonviszonyok nem vál-
toznak. Úgy látom, hogy nincs igazán 
más választásunk, mert az energiaárak 
miatt nem tudnánk üzemeltetni.

Hog yan történik majd a vag yonátadás a g ya-
korlatban? 

A vagyonátadási és a vagyonkezelé-
si szerződés aláírásához képviselő- 
testületi felhatalmazásra van szüksé-
gem. Hasonlóan zajlik majd a folyamat, 
mint amikor az általános iskolát átadtuk 
a KLIK-nek, ám ebben az esetben a va-
gyon is az állam tulajdonába kerül. Az 
iskola mindkét épülete, a benne lévő 
összes eszközzel együtt ugyanis Solymár 
önkormányzatának tulajdona, viszont a 
DAKÖV esetében a teljes szennyvízte-
lep, a szennyvízhálózat, a csővezetékek, 
az aknák és az átemelőrendszerek is az 
államé lesznek.

Bai Veronika

Dr. Szente Kálmán polgármesterrel ezúttal a településszerkezeti terv kapcsán a hosszabb távú 
elképzelésekről beszélgettünk, emellett ismét szóba került a DAKÖV Kft. állami átvétele.

Nyugdíjba megy a Közcsat vezetője
Hamvas Márton közel 80 évesen is községünk közéletének egyik legaktívabb 
tagja. Kiemelkedő közéleti tevékenységéért, helytörténeti és hagyományőrző 
munkájáért és a Közcsat Kft. eredményes, elkötelezett vezetéséért 2016-ban 
méltán részesült a Solymárért kitüntetésben.

Közéleti tevékenységét már a rendszerváltozás előtt megkezdte, több cikluson 
keresztül volt utcabizalmi, 1990 után pedig három cikluson keresztül önkormány-
zati képviselő. Mindig a közösség érdekeit és a szakmaiságot tartotta szem előtt.

1988-ban kapcsolódott be a dr. Jablonkay István vezette Helytörténeti Tár-
saság munkájába és lett annak aktív tagja. Az 1992-ben alapított Helytörténeti 
Alapítvány ötletgazdája, alapító tagjaként titkára, majd dr. Jablonkay István ha-
lála után a kuratórium elnöke és rendszeres mecénása. Vezetésével az alapítvány 
a vár ásatásaiban aktívan részt vett és sikeres pályázataival több éven keresztül 
megteremtette a várásatások finanszírozásának fedezetét, biztosította a tanása-
tások tárgyi feltételeit. Emellett több értékes helytörténeti anyagot is kiadott.

A Közcsat Kft. első ügyvezető igazgatójaként szinte a semmiből építette fel 
és húsz évig a jó gazda gondosságával vezette a céget. Az Auchan áruház ide 
településekor személyes érdeme a telep bővítésének menedzselése. Ez a terve-
zettnél több mint ezer köbméterrel nagyobb kapacitást eredményezett, és így az 
ország egyik legkorszerűbb tisztítóművévé vált.

Kedves Marci! Közösségünk nevében is szeretném újra megköszönni eddigi 
és jövőbeni tevékenységedet, mert ismerve kitartásodat, biztos vagyok benne, 
hogy sok értékes eredményt fogsz elérni nyugdíjas éveidben is.

Dr. Szente Kálmán polgármester

A kedvezményes gázmennyiség 
igényléséről
Egy szeptember 9-én megjelent kormányrendelet alapján ha valóságban is több lakás van 
egy – nem társasháznak számító – ingatlanban, akkor jegyzői igazolást lehet kérni, amivel 
– maximum négy lakásig – kedvezményes gázmennyiség igényelhető a gázszolgáltatótól. 
A rendelet családi fogyasztói közösségeknek nevezi az ilyen felhasználási módot.

A családi fogyasztói közösségek fogalmát akkor lehet alkalmazni, ha egy társasház-
nak vagy lakásszövetkezetnek nem minősülő ingatlanon több, de legföljebb négy lakás 
rendeltetési egység van. Erről a település jegyzője az ingatlantulajdonos kérelmére 8 
napon belül hatósági bizonyítványt állít ki. A kérelemben feltüntetett adatok valódisá-
gát a hatóság helyszíni szemle keretében ellenőrzi.

A hatósági bizonyítvánnyal egy közös mérőóra esetén is annyiszor jár a kedvezmé-
nyes árú gázmennyiség, ahány lakás a bizonyítványban szerepel. A hatósági bizonyít-
vány kiállítását a polgármesteri hivatalnál kell kérelmezni. A formanyomtatvány a hiva-
tal ügyfélszolgálatán elérhető, illetve letölthető a hivatal honlapjáról (www.solymar.hu). 
A kitöltött kérelmek leadhatók ügyfélkapun keresztül, személyesen a hivatal nyitvatar-
tási idejében, továbbá a hivatal épülete előtt kihelyezett, sárga színű postaládába dobva, 
illetve postai úton. Az eljárási idő 8 nap. 

A bizonyítvány birtokában az MVM Next-től lehet igényelni a többletmennyisé-
get. Az igényléshez a honlapjukról (www.mvmnext.hu) letölthető Nyilatkozat földgáz- 
többletkedvezmény igénybevételéhez című dokumentumot és a hatósági igazolványt kell a 
csaladikozosseg@mvm.hu e-mail-címre elküldeni vagy személyesen benyújtani az 
ügyfélszolgálati irodáik valamelyikében.

A kormányrendelet megtalálható 345/2022. (IX. 9.) számon a szeptember 9-i Ma-
gyar Közlönyben.
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NEM SZABAD MEGÁLLNI

Sok energiával, nag y elhivatottsággal felépített 
eg y nyereséges, jól működő céget, ahonnan most 
nyugdíjba vonult. Mesélne a kezdetekről? Ho-
g yan került eg yáltalán a műszaki pályára?

Szerszámkészítőként kezdtem. Az egyik 
tanárom valamikor egyetemi tanár volt, 
de ő sem volt politikailag „vonalas”, ezért 
technikumban tanított esti tagozaton. Né-
zegette a rajzaimat és megkérdezte, nem 
akarok-e mellette szerkesztőként dolgozni. 
Akkor még azt sem tudtam, mi az a szer-
kesztő, de belevágtam. Így lettem először 
részletszerkesztő, aztán önálló szerkesztő, 
majd tervező, vezető tervező, tervezési 
osztályvezető, főtechnológus, fejlesztési 
főmérnök. 

Emellett külföldi munkatapasztalatot is szer-
zett.

Két évet Irakban, két évet a Szovjetunió-
ban, két évet pedig Németországban dol-
goztam. Aztán nem vállaltam több külföl-
di munkát, mert úgy gondoltam, hogy egy 
feleség addig bírja ki, hogy a férje hosszú 
ideig távol van, amíg egy közös célért küz-
denek. Hála Istennek, nagyszerű feleségem 
van, aki akkoriban helytállt helyettem is. 
Abban is támogatott Mária Izabella, hogy 
esti tagozaton, 54 éves koromig tanuljak, 
elvégezzem a technikumot, az egyetemet 
és a három szakmérnöki képesítésemet. 
Becsületére legyen mondva, a kedvemért 
még németül is megtanult fél év alatt. Két 
gyermekünk és négy unokánk van.

Említette a német nyelvet. Ennyire fontosak 
Önnek a g yökerek?

Ez így igaz, én echte solymári vagyok, és 
sváb. Ötéves koromban kezdtem el magya-
rul tanulni, addig csak svábul tudtam. Ezt a 
tudásomat kamatoztattam később is: Irak-
ban osztrák alvállalkozóként vízturbinát 
építettem, a Szovjetunióban pedig három 

Szinte a semmiből alapított vállalatot, amellyel kiépítette Solymár és Pilisszentiván csatornarendszerét, 
és hosszú évekig magas minőségben szolgálta ki az ügyfeleit. A sikeres cégvezető és lokálpatrióta 

Hamvas Márton nemrégiben vonult nyugdíjba, ennek apropóján beszélgettünk vele.

kompresszorállomás megépítésénél is né-
met nyelven történt a kapcsolattartás a né-
met beszállítókkal. A Gyár- és Gépszerelő 
Vállalatnak az NDK-ban végzett, a turbi-
naszereléséhez szükséges technológiáját 
német szakirodalom alapján dolgoztam 
ki. Ezeknél a munkáknál szerzett szakmai 
ismereteim alapján írtam meg a turbinasze-
relő szakmunkás tankönyvet. A tankönyvre 
a paksi atomerőmű építésénél, a turbina-
szerelők kiképzésénél volt szükség. 

Hog yan került a Közcsat élére?

A rendszerváltás után a solymári és szent-
iváni önkormányzat elhatározta, hogy 
önkormányzati tulajdonba veszi a csator-
nahálózatot és a szennyvíztisztító telepet, 
saját csatornázási művet alapít, mert nem 
volt megelégedve a DMRV munkájával. 
Pályázatot írtak ki, amin elindultam, mi-
vel megszűnt az az állami vállalat, ahol 
dolgoztam. Meg is nyertem, így lettem 
a megalakuló Közcsat Kft. ügyvezetője. 
1995. december 11-én kaptam meg a meg-
bízást, a következő év január 1-jétől kellett 
átvennünk az üzemeltetést. Összesen húsz 
napom volt, hogy felvegyem és betanít-
sam a dolgozókat. Csak egy üres épületet 
kaptunk, berendezések nélkül. Szerencsére 
a megszűnő vállalatomtól tudtam bútoro-
kat vásárolni, illetve mivel már készültem 
a vállalkozói létre, így voltak saját gépeim, 
eszközeim. 

Milyenek voltak a mindennapok?

Sok szempontból nem volt egyszerű dol-
gunk. Hárommillió forint alaptőkével ala-
pították a céget, de csak a villanyszámla 
kb. egymillió volt havonta. A DMRV nem 
tudta, vagy nem akarta átadni a számlázási 
adatokat, ezért áprilisig számlát sem állít-
hattam ki, nem volt bevétel. A szükséges 
számlázási programot Kálmán Ferenc lo-

kálpatrióta biztosította. A berendezéseket 
eléggé lerobbant, elhasználódott állapot-
ban hagyta a DMRV. Például a pilisszent-
iváni szennyvízátemelő – mellyel a teljes 
falu szennyvizét 50 méter szintkülönb-
séggel kellett átemelni Solymárra – olyan 
gyakran elromlott, hogy az állandó javí-
tási igény miatt gyakorlatilag kint laktunk 
az átemelőnél. Nagyon kevés házba volt 
hivatalosan bevezetve a csatorna, sokan 
fizetés nélkül használták a rendszert. A 
műszaki problémák orvoslása mellett az 
első dolgom volt az illegális használók ki-
nyomozása, és annak elérése, hogy fizes-
senek, hogy legyen bevételünk. Ezt köve-
tően nekikezdtem a fejlesztésnek, mert a 
telepen kis kapacitású, korszerűtlen, öreg 
technológia volt. Mivel korábban fejleszté-
si főmérnökként is dolgoztam, volt ebben 
szakmai tapasztalatom. 

Honnan szerzett anyagi forrást hozzá?

Szerencsénkre épp akkor akart az Auchan 
Solymárra jönni. Mint önkormányzati 
képviselő határozottan képviseltem azt 
az álláspontot, hogy jöhet, de mivel a 
szennyvíz telepünk kapacitása nem elegen-
dő, a bővítést az áruháznak kell finanszí-
roznia. Eredetileg 300 millió forintot szánt 
rá az Auchan, mely végül bruttó 750 millió 
lett. Sikerült úgy megállapodnunk, hogy 
építenek egy működőképes szennyvíztele-
pet az általunk meghatározott műszaki tar-
talommal. A kivitelezéshez mi biztosítot-
tuk a tervet, a műszaki ellenőrt, valamint 
az én szakmai instrukcióimat. Az eredeti 
elképzelésnél sokkal korszerűbb – még ma 
is mintaszerű – szennyvíztelepet alakíthat-
tunk ki. Az Auchan emellett még a Cse-
resznye és a Homok utcát csatornázta. Az 
áruháznak a novemberi nyitás létérdeke 
volt. Ha ez nem sikerül, nem tudtak vol-
na karácsonyi vásárt tartani, ez pedig na-

gyobb bevételkiesést okozott volna, mint 
a szennyvíztelepre fordítandó többletkölt-
ség, így a telep mielőbbi üzembe helyezése 
kölcsönös érdek volt. A csatornahálóza-
tot a Sarlós Bernát vezette Solymári Vízi 
Közmű Társulat építette ki a Közcsat Kft. 
szakmai felügyeletében, de fontos megem-
líteni Schlick András műszaki ellenőrnek 
mind a telep, mind csatornahálózat kiépí-
tése során nyújtott kimagasló szakmai tel-
jesítményét is.

Hog yan lett végül a Közcsat a DAKÖV része?

A politikai vezetés úgy gondolta, nincs 
szükség Magyarországon sok kis üzemre, 
legyen egy nagy. Ám a nagyobb vállalatok 
ebbe nem egyeztek bele. Ezért azt találták 
ki, hogy csak azok a cégek kaphatnak mű-
ködési engedélyt, amelyeknek minimum 
150 ezer ügyfelük van. A Közcsatnak be 
kellett volna olvadnia a DMRV-be, de ez 
nem tűnt szerencsésnek, ezért 60-70 köz-
ség összefogásával megalakult a DAKÖV 
Kft. A Közcsat a DAKÖV-ön belül eleinte 
önállóan működött, de a központi bürok-
ratikus előírások egyre szigorodtak, így vé-
gül teljesen elvesztette függetlenségét. 

Nem lehet önnek jó érzés ezt látni. 

Nem, de az vigasztal, hogy amikor a Köz-
csat volt a szolgáltató, mindig pozitív érté-
kelést kaptunk az ügyfelektől, és azóta is 
jönnek hozzám a jó visszajelzések. 

Hog yan ment nyugdíjba?

Nem mentem, ugyanis elbocsátottak, arra 
való tekintettel, hogy a cégnek már nincs 
annyi árbevétele, hogy fizetni tudja a bé-
remet, így augusztus 1-től nyugdíjban va-
gyok. Ám az ügyfelek azóta is szinte min-
den nap hívnak telefonon…

Hog y érzi magát visszavonulva? 

A feleségem nagyon örül ennek. Ő, bár 
közgazdász a végzettsége, nyugdíjasként 
nagy lelkesedéssel művel nagyjából egy 
hektárnyi területet, és örül, hogy kapott 
egy plusz munkaerőt. Nekem még hoz-
zá kell szoknom ehhez a váltáshoz. Egy 
családi házban mindig van munka, most 
legalább bepótolhatom az eddigi elmara-
dásokat. 

Tréfán kívül: ki tudott vonódni?

Nagyon nehezen, mert rengeteget dol-
goztam. Emellett sok más elfoglaltsá-

gom is volt. Például kezdeményezésemre 
megalakult a Helytörténeti Alapítvány. Az 
alapítvány adta ki Solymár helytörténeti 
könyveit, melyek olyan értékes adathal-
mazt rögzítenek, amely enélkül elveszett 
volna. Tíz évig üzemeltettük a várat és a 
múzeumot, kiástuk a várkutat, amihez 
építettem egy darut. A 30 méter mély kút 
kiásása nagy feladat volt: sziklás talajon 
dolgoztunk, és a várfalat is át kellett fúrni. 
Ezután lefestettük a vár és torony teljes fa-
szerkezetét. Az ásatásokhoz biztosítottuk 
az eszközöket és fizettük a munkaerő el-
szállásolását, ezt nagyrészt én finanszíroz-
tam. A Szent Kilián lovagrenddel – mely-
nek tagja vagyok – az alapítvány költségén 
kétszer nagy sikerű várjátékokat rendez-
tünk. Mindezek mellett közel harminc évig 
voltam kuratóriumi tagja a Török Sándor 
Waldorf-pedagógiai Alapítványnak. Ez 
az alapítvány szervezte meg Solymáron 
a Waldorf  tanárképzést a németországi 
Witteni Egyetem tanárainak segítségével. 
A tanárok elszállásolását a lakásomon biz-
tosítottuk.

A rengeteg sikeres munkája, tevékenysége kö-
zött volt olyan, ami csalódást okozott, vag y nem 
úg y sikerült, ahog y szerette volna?

Nem mondhatom. Mindig úgy dolgoztam, 
hogy nem kerestem az összetűzést. Nem 
alázkodtam meg, de feleslegesen sosem 
konfrontálódtam. Veszekedéssel elveszíti 
az ember a támogatóit. Csak szakmai vitá-
ról lehetett szó, de ott csak addig vitáztam, 
amíg ki nem derült, hogy érvekkel nem 
lehet a másikat meggyőzni. Ha a munká-
jában az ember mindenkivel összeveszik, 
nem lesz esélye az eredményekre. Ezt 

mindig szem előtt tartottam, és jöttek az 
eredmények.

Csalódást leginkább a mai környezetvé-
delem okoz. Az én munkám maga volt a 
környezetvédelem. A mostani környezet-
védelmi rendelkezések egy része akaratla-
nul a környezetvédelem ellen hat és a fej-
lődésünket akadályozza.

Említette, hog y önkormányzati képviselő volt. 
Nem gondolt arra, hog y visszatér a helyi po-
litikába?

Nem kívánok politizálni. A politikában 
mindig meg van határozva egy irányvonal, 
amelynek minden részletével nem biztos, 
hogy minden esetben egyet tudok érteni. 

Akkor maradjunk a magánéletnél. Milyen ter-
vei vannak a nyugdíjas évekre?

Sokáig fitt szeretnék maradni, reggelente 
tornával kezdem a napot. Kidolgoztam 
egy 1200 elemes vízitorna gyakorlatsort, 
amely minden izomcsoportot megmoz-
gat. Minden másnap végigcsinálom a gya-
korlatokat az uszodában, utána úszom tíz 
hosszt. Megállni nem lehet, mert aki meg-
áll, rövid időn belül leépül. Emellett má-
niákus utazó vagyok. Ha jól számoltam, a 
szakmai utakat is figyelembe véve kilenc-
ven országban jártam már. Ezzel kapcso-
latban vannak még elképzeléseim (például 
ha nem jött volna a Covid, végigmentem 
volna a Panama-csatornán), és van még 
egy-két út, amire el szeretnék menni, aztán 
majd meglátjuk, mire lesz lehetőség. Nagy-
képűség lenne itt hangzatos célokat mon-
dani, amelyek aztán nem teljesülnek. Lass 
waß kommt, majd az élet megmutatja.

Mester-Kovács Erzsébet
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REZSIKÖRKÉP
Ősztől a vállalkozások többsége és az 

önkormányzatok is piaci áron jutnak elektromos 
áramhoz és a fűtéshez szükséges földgázhoz, az 

eddigi ár öt-tízszereséért. Körképünkben helyi 
vállalkozóknak, intézményeknek és a község 
polgármesterének tettük fel a kérdést, hogy 

milyen hatása lesz az energiaárak emelésének.

Optimista a növekvő rezsiszámlákkal 
kapcsolatban dr. Szente Kálmán pol-
gármester. Az önkormányzati intézmé-
nyekkel kapcsolatban elmondta, hogy 
egyelőre még csak az augusztusi szám-
lákból tudnak kiindulni, de a kalkuláció 
szerint szinte biztos, hogy intézményen-
ként több millió forintos pluszköltség 
jelentkezik majd. Szerencsés, hogy a 
polgármesteri hivatalban, az orvosi ren-
delőben és a Kék óvodában megtörtént 
az energetikai fejlesztés, előbbi kettőnek 
napelemes rendszer termeli az áramot, a 
bölcsődében pedig korszerű, hőszivaty-
tyús rendszer működik. Emellett a közvi-
lágítás felújítása is jelentős megtakarítást 
eredményez. 

A Napsugár óvoda, az Ezüstkor és 
a művelődési ház viszont energetikai 
szempontból elavultnak számító épü-
letekben működik, sokkal érezhetőbb 
lesz az áremelés hatása, meg kell találni a 
módszereket a takarékoskodásra. A mű-
velődési házba nemrég új kazánokat sze-
reltek, de még nem tudják, mennyit fog-
nak fogyasztani. Egyelőre nincs tervben, 
hogy a spórolás jegyében bezárnák az 
intézményeket, ha ez fel is merül, ahhoz 
testületi döntés kell. Viszont a karácso-
nyi szünet idején minden intézménynél 
csak fagyvédelmi fűtés lesz.

Stratégiát egyeztetnének
Az energiaárak változása nem csak az ön-
kormányzati intézményeket érinti. Egy 
Solymáron működő vállalkozás tulaj-
donosa szerint most még beláthatatlan, 
hogy milyen hatása lesz a rezsiemelés-

nek. Az áramot fix áras szerződés szerint 
kapják, a gázárról még nincs informácó-
juk, két hónapja nem érkezett számla. 
Spórolni már nincs min, a béreken sem 
tudnak, mivel így is munkaerőhiánnyal 
küzdenek. Egyelőre figyelnek, kivárnak, 
és remélik, hogy túlélik ezt az időszakot. 
Tervezni nem tudnak, olyan képlékeny 
még a helyzet, és nem is kapnak segít-
séget, támogatást ebben a bizonytalan-
ságban. Nem anyagi támogatásra len-
ne szükségük, hanem fórumokra, ahol 
lehetne egyeztetni, közösen ötletelni a 
stratégiákról. Elmondása szerint az ipar-
kamara is csak akkor hallat magáról, ami-
kor be kell fizetni az éves tagsági díjat.

Lezárják a radiátort
Az áremelkedés a magánintézményeket 
sem kíméli. Solymáron, a volt Avanti 
épületében működik a Borsóház, ami egy 
nemzetközi intenzív rehabilitációs intézet. 
Tizenkét éve alakultak, négy éve dolgoz-
nak Solymáron. A Borsóház három szin-
ten, majdnem 1000 négyzetméteren lát el 
születési sérült, genetikai problémával élő 
vagy balesetes gyerekeket és felnőtteket, 
akár bentlakásos formában. Magánintéz-
ményként működnek, eddig nem sike-
rült az OEP-pel megállapodniuk, hogy 
a társadalombiztosítás finanszírozza az 
ellátást. Kismándor Csilla alapító, ügyve-
zető kérdésünkre elmondta, hogy a jövőt 
illetően még csak kalkulációik vannak. Az 
átlag rezsijük eddig 450 ezer forint volt, a 
számítások szerint a mostani árak mellett 
ezentúl csak a gáz lesz 1 millió 600 ezer 
forint, a teljes rezsi körülbelül kétmilliós 

összegre fog rúgni. Az épület jól szigetelt, 
de a fűtési rendszer elavult, radiátorok és 
padlófűtés adja a meleget. Spórolásként 
valószínűleg a radiátorkört lezárják, és 
csak a padlófűtést fogják használni azok-
ban a helyiségekben, ahol a gyerekek van-
nak. Felszereltek négy inverteres klímát, 
de ez igazából nem alternatíva, a teljes 
villanyfűtéshez még tizenöt készülék kel-
lene, ami tízmilliós befektetés. Ekkora 
fogyasztáshoz napelemes rendszerre van 
szükség, ami szintén tízmilliós beruházás. 

Mint azt az ügyvezető elmondta, tel-
jesen tanácstalanok, hogyan tudnának 
a költségeikből faragni. A hőmérséklet 
csökkentése nem opció, mivel a gyerekek 
nem mozognak önállóan. Ha a munka-
társak létszámát csökkentik, akkor az 
ellátási kapacitást is kell, de még az is 
előfordulhat, hogy ez magától bekövet-
kezik, akkora terhet ró majd a családokra 
a térítési díj kifizetése a fűtési szezonban. 
A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek 
Országos Szervezete kezdeményezte, 
hogy az érintett családok és szervezetek 
kapjanak az átlagfogyasztás felett bőví-
tett kedvezményes keretet, de nem tudni, 
hogy sikerrel jártak-e. A bezárás esetük-
ben szóba sem jöhet, hiszen több száz 
sérült gyerek életminősége múlik ezen: 
az országból és külföldről hetente járnak 
hozzájuk, napi két, három, négy órát fog-
lalkoznak velük. Megoldás lehet, ha ke-
vesebb helyiségben tartják a fejlesztése-
ket, a nem használt szobákat lezárják és 
nem fűtik, de ez nagy visszalépés lenne, 
hiszen éppen bővítési terveik voltak: lét-
rehozni egy egész napos ellátórendszert, 

kertet, játszóteret építeni, amit a solymári 
gyerekek is látogathattak volna.

Nyitvatartásért küzdenek
A solymári Fészek Waldorf  Általános Is-
kola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti 
Iskola különleges helyzetben van. Több 
épületben folyik náluk a tanítás, és nemrég 
épült meg a Fészek csarnok. A helyzetről 
Szegedi Esztert intézményvezetőt és Ká-
tai Szabolcs beruházási vezetőt kérdeztük. 
Szegedi Eszter elmondta, az általános is-
kolai oktatás két épületben, a József  At-
tila utcában és a Madách utcában folyik. 
Erre a két épületre 2022 végéig fix áras 
szerződésük van a szolgáltatóval, nemrég 
kapták meg az új szerződést, mely az idei 
ár kilencszeresét tartalmazza. A gimná-
zium a Terstyánszky úton, a PEMÜ volt 
irodaházában működik. Energetikailag ez 
a legkevésbé korszerű épületük. A gázt és 
az áramot közvetlenül a PEMÜ-től vásá-
rolják, amit a cég a tőzsdéről szerez be a 
mindig aktuális piaci áron. A gázért már 
tavaly november óta ötszörös árat fizet az 
iskola. 

Az iskolaépületek közösségi térként 
is működnek, számos szakkörnek, szülői 
munkaközösségi, diákközösségi prog-
ramoknak adnak otthont esténként és 
hétvégén. Úgy látják, hogy ezt a funkciót 
takarékosságból csökkenteniük kell, de 
konkrét számítások még nem állnak ren-
delkezésre. A kazánokat át fogják progra-
mozni az optimális működésre (időzítve, 
hogy mikor kapcsoljon ki és be), ezzel a 
szakemberek szerint akár 5%-os megta-
karítást is el lehet érni. Szegedi Eszter 
hozzátette, hogy szükség lenne valami-
lyen kompenzációra az állam részéről, 
mivel magániskolaként is közfeladatot 
látnak el, és a magasabb rezsiköltség 
kigazdálkodása hosszú távon minőség-
romláshoz vezethet. Kátai Szabolcs kije-
lentette, küzdenek azért, hogy a Fészek 
csarnokot nyitva tarthassák. Már látszik, 
milyen árakra számíthatnak, ezt nehezen, 
de ki fogják tudni gazdálkodni. Ebben 
segít az is, hogy az épület jól szigetelt.

Könnyű dolga tehát senkinek sem 
lesz, csak bízni lehet abban, hogy min-
denki megtalálja a számára megfelelő 
megoldást a fennmaradáshoz.

Mester-Kovács Erzsébet

Népszámlálás 2022
A népszámlálás egy mindannyiunkat érintő, tízévente ismétlődő adatgyűjtés. A 
világ valamennyi országában közel egy időben tartják, adatai segítségével nyúj-
tunk pontos képet magunkról a szomszédos országoknak, az Európai Unió-
nak, az egész világnak.

A Központi Statisztikai Hivatal tájékoztatása szerint Magyarországon a nép-
számlálást az idén ősszel, október 1. és november 28. között, azonos tartalom-
mal és egységes módszertani alapon hajtják végre, kiterjed minden lakásra és 
emberre. Segítségével pontos és részletes képet kaphatunk hazánk népességé-
nek nagyságáról, demográfiai jellemzőiről, egészségi állapotáról, iskolázottságá-
ról, foglalkoztatottságáról, nemzetiségi és vallási összetételéről, élet- és lakás-
körülményeiről.

Ezek az adatok számos területen hasznosulnak. Megbízható alapot nyújta-
nak például a településünket és a szűkebb lakókörnyezetünket érintő legfonto-
sabb gazdasági, szociális és területfejlesztési döntések előkészítéséhez. Fontos 
információval szolgálnak a helyi ellátási, szolgáltatási igényekről. Láthatóvá 
teszik társadalmunk kisebb csoportjait, például a fogyatékossággal élőket, a 
nemzetiségi, vallási közösségeket. A népszámlálásból nyert információk segítik 
a vállalkozásokat is, ezek ismeretében biztosabban tervezhetik például egy új 
üzlet megnyitását vagy a helyi szolgáltatások bővítését. Az adatok alapul szol-
gálnak tudományos kutatásokhoz, elemzésekhez is.

A KSH minden magyarországi lakcímre postai felkérő levelet küldött szep-
tember utolsó napjaiban. A népszámlálás nem a bejelentettség szerinti, hanem a 
tényleges élethelyzetet méri fel. Az, hogy kik élnek az adott lakcímen, a kitöltött 
kérdőívekből derül majd ki, előzetesen nem ismert, ezért a felkérő levél nem 
névre szól, csak a lakás címe (házszámig) szerepel a címzésben.

A felkérő levélben a népszámlálásról szóló hasznos információk mellett egy 
12 jegyű belépési kód is található, ennek segítségével tudják minden háztartás-
ban önállóan, interneten kitölteni a kérdőívet. A szociális, felsőoktatási vagy 
más bentlakásos intézményben lakók az intézmény vezetőjétől kapják meg a 
felkérő levelet, míg a fedél nélkül élőket szociális munkások segítik a népszám-
lálásban való részvétel során.

A népszámlálási kérdőívet önállóan, interneten keresztül október 1. és 16. 
között lehet kitölteni. Érdemes élni ezzel a lehetőséggel: akik október 16-ig 
online kitöltik a kérdőívet, nyereményjátékban vehetnek részt, amelynek kere-
tében az online kitöltési időszak alatt naponta 5 db 100 000 forint értékű aján-
dékutalványt sorsol ki a Központi Statisztikai Hivatal. Október 17. és novem-
ber 20. között számlálóbiztosok keresik fel azokat a háztartásokat, amelyekben 
október 16-ig nem töltötték ki online a kérdőívet. A számlálóbiztos nagyjából 
30 percet fog tölteni az otthonunkban. Akiket pedig így sem sikerül utolérni, 
azok november 21. és 28. között a település jegyzőjénél tehetnek eleget adat-
szolgáltatási kötelezettségüknek.



Solymári Hírmondó12 2022. október 13

MI LESZ A PEMÜ 
SPORTPÁLYÁVAL?

A döntés hátterének és a várható követ-
kezményeknek utánajárva megkerestük 
Takács Lászlót, a Solymári SC elnökét, 
Hajdárné Molnár Elvirát, a PEMÜ Zrt. 
elnök-vezérigazgatóját, továbbá dr. Szen-
te Kálmánt, Solymár polgármesterét.

Takács László, a Solymári SC elnöke 
eltökélt abban, hogy megoldást találjon 
a problémára, ami lehetetlen helyzetbe 
hozza a solymári sportoló gyerekeket és 
felnőtteket. Mint elmondta, a pálya be-
zárásáról augusztus 25-én levélben érte-
sítette a PEMÜ. Ebben azt írták, hogy 
az energiaárak növekedése miatt úgy 
döntöttek, szeptember 12-ével bezárják 
az egész létesítményt, a külső és a belső 
teret egyaránt. 

A PEMÜ sporttelep bezárása számos solymári család életét 
érinti. A sportcsarnok és a szabadtéri pályák focistáknak és 
kézilabdásoknak, kicsiktől az öregfiúkig szolgáltak edző- és 

közösségi helyként. A tulajdonos, a PEMÜ Zrt. azonban 
bejelentette, hogy a rendkívüli mértékű energiaár-emelkedések 
következtében nem tudja vállalni a telep további fenntartását.

„Ez a hír nagyon rosszkor jött – je-
lentette ki a sportvezető. – A csapata-
ink számára már korábban elkezdődött 
a felkészülési időszak, a kézilabda- és a 
fociedzések augusztus óta zajlanak. Az 
összes csapatunkat regisztráltuk a bajnok-
ságokba a Magyar Kézilabda Szövetség-
nél (MKSZ) és a Magyar Labdarúgó Szö-
vetségnél (MLSZ) is. Épp úgy alakult az 
időzítés, hogy csütörtökön küldte a levelet 
a PEMÜ, viszont pénteken voltak a határ-
idők a mérkőzések lekötéséhez.”

„Nem meglepetés ez a 
helyzet”
Megkerestük a PEMÜ-t is, hogy érdek-
lődjünk a döntésük okairól. Hajdárné 

Molnár Elvira, a cég elnök-vezérigazgató-
ja elmondta: a sportlétesítmények bezárá-
sának oka, hogy a drasztikusan megemel-
kedett energiaárak mellett egyszerűen 
nem tudják finanszírozni a fenntartásukat. 

„Senkinek nem lehetett meglepetés ez 
a helyzet – hangsúlyozta a vezérigazgató 
–, hiszen a háztartásokat és minden gaz-
dálkodó szervezetet egyaránt érintenek 
ezek az áremelkedések, több sportegye-
sület került hasonló helyzetbe.” Hajdár-
né Molnár Elvira hozzátette: a solymári 
sportklubokkal kötött szerződések lejár-
tak a nyár folyamán, és június óta folytak 
az egyeztetések. „Amikor ez a rendkívüli 
mértékű gáz- és áramdíj-emelés nyilván-
valóvá vált, át kellett gondolnunk a sport-
telep működését, és a bezárás mellett dön-
töttünk” – magyarázta az elnök.

Az önkormányzatnak nincs 
beleszólása
Az eset kapcsán dr. Szente Kálmánt is 
megkérdeztük. A polgármester lapunk-
nak elmondta: ő is értesült arról, hogy a 
csarnok fenntartása finanszírozhatatlan 
a hat-hétszeres energiaárak mellett, mi-
vel az épület maga energetikailag rossz. 
Hozzátette, hogy az önkormányzat nem 
tulajdonosa sem a sportcsarnoknak, sem 
a területnek, így nem rendelkezhet felő-
le. „Fontos megjegyezni, hogy a PEMÜ 
sporttelep a PEMÜ Zrt. kizárólagos tu-
lajdona. A létesítményhez tartozó sport-
csarnok a teniszpályákkal, a kézilabdapá-
lyákkal, a futballpályával és a panzióval 
mind a cég magántulajdonában van. A 
csarnok fenntartásáról nem dönthet az 
önkormányzat, a sporttelep jövőjét érintő 
további egyeztetésekben viszont részt ve-
szünk” – mondta dr. Szente Kálmán.

Lemondtak volna a 
melegvízről is
A Solymári SC vezetője leszögezte: az 
egyesület további áldozatokra is kész len-
ne a megoldás érdekében. „Augusztus 26-
án találkoztam dr. Molnár Leventével a 
PEMÜ részéről, azzal a szándékkal, hogy 
átbeszéljük az üzemeltetés költségeit, kal-
kuláljunk és felmérjük, hogyan lehetne 
energiatakarékosabb megoldásokkal fenn-
tartani a csarnokot. Elmondtam, hogy fű-
tésre nincs szükségünk, mert azt már most 
tudjuk, hogy a gázárak nagyon magasak, 

és várhatóan tovább emelkednek. Jeleztem, hogy 
melegvíz sem kell, mindenki majd otthon fürdik, 
ez nem lehet gond. Javasoltam, hogy cseréljük ki 
LED-izzókra a meglévőket, és nem kell a teljes vi-
lágítás, elég csak a fele, de ehhez egymillió forintos 
befektetés, illetve a PEMÜ együttműködése lenne 
szükséges. Megtudtam, hogy az elektromos áram 
díjának év végére várható növekedése miatt még 
ezekkel a könnyítésekkel sem tudják fenntartani a 
csarnokot” – árulta el Takács László.

Ezt megerősítve Hajdárné Molnár Elvira ar-
ról tájékoztatta lapunkat, hogy a csarnok 2022. 
szeptember 30-ig tart nyitva, a külső pályák pedig 
november végéig. Kérdésünkre, hogy a kültéri ré-
szeket nem lehet-e használatban tartani, azt felelte, 
hogy a szabadtéri pályákat is be kell zárniuk, mert 
nem tudnak személyzetet biztosítani a felelős üze-
meltetéshez.

Máshol kell edzeni
A sportcsarnok bezárása miatt 2022. szeptember 
7-én tájékoztató estet tartott a Solymári SC a náluk 
sportoló gyermekek szüleinek. Az összejövetelen 
Takács László klubelnök ismertette a tényeket és a 
megoldási lehetőségeket.

„A jó hír az, hogy négy egyesületi buszunk van, 
amellyel meg fogjuk tudni oldani a gyerekek szál-
lítását. A környékbeli települések rekordgyorsa-
sággal siettek a segítségünkre, így azt tudom mon-
dani, mindenkinek van hol edzeni” – magyarázta 
Takács László. A legkisebbek edzését a solymári 
és a szentiváni iskolába teszik át, a kézilabdások 
Piliscsabán és Pilisszentivánon folytatják tovább, 
a focistákat szintén Szentiván, illetve a II. kerület 
fogadta be. „A szülők számára olyan lesz, mint ed-
dig volt: Solymárra kell hozni a gyerekeket, és oda 
is jönnek vissza.” 

A sportvezető nagyon bízik abban, hogy 
kapnak segítséget. Ez a segítség többrétű lehet: 
egyrészt remélik, hogy valaki közben tud járni a 
PEMÜ-nél a rugalmasságuk érdekében. Emellett 
arra is számítanak, hogy sikerül valamilyen terüle-
tet kapniuk Solymáron, ahol új csarnok épülhetne, 
igény ugyanis vitathatatlanul van rá. Ennek kap-
csán jelenleg is folynak az egyeztetések az önkor-
mányzattal és Menczer Tamással, a térség ország-
gyűlési képviselőjével.

A PilisTV is megkereste az érintet-
teket, a QR-kód beolvasásával megte-
kinthetik felvételüket, amelyen Takács 
László, a Solymári SC ügyvezetője, 
Molnár Richárd, az egyesület labdarúgó szakosztály-
vezetője, dr. Szente Kálmán, Solymár polgármestere 
és a sportoló gyerekek szülei szólalnak meg.

Bai Veronika

Sportpálya egykor és ma
A létesítmény már az 1970-es évektől szolgált közösségi célokat, kezdet-
ben a labdarúgó-, majd a ’80-as évektől a kézilabdaklubnak adott otthont. 
Az 1980–90-es évektől nagyon aktív sportélet alakult itt ki, ami mostanáig 
is így volt – meséli Takács László. A sportcsarnok a legutóbbi időkben 
300 gyerek és közel 100 felnőtt sportolását biztosította, a hazai meccseket 
itt játszották, sőt a pilisvörösvári kézilabdacsapat is itt edzett, nekik is ez 
volt a hazai csarnokuk. Mondhatjuk azt, hogy a sportcsarnok két NB2-es 
kézilabdacsapat otthona. A szertáruk az épületben van, ott tárolják példá-
ul a bójákat, különféle kapukat, felszereléseket. Az egyesület természete-
sen nem ingyen használja a létesítményt. A csarnok bérleti díja augusztus 
31-ig 10 000 forint volt óránként, az egyesület ennek dupláját fizette a 
PEMÜ-nek, hogy maradhassanak szeptemberben.

Régi probléma
Bár a sportcsarnok ügye most pattant ki, a probléma valójában nem új-
keletű. A Solymári SC elnöke a korszerűsítés elmaradásával magyarázza a 
kialakult helyzetet. 

„Abban látom a problémát, hogy évtizedek óta nem fordítottak pénzt a 
csarnok korszerűsítésére, fejlesztésére – véli. – Hat éve vagyok a sportklub 
elnöke, azóta kérem, hogy költsenek rá. Mivel a PEMÜ a tulajdonos, így 
a sportegyesület nem tud pályázni a felújításra, javításra, korszerűsítésre.”

Ez egyébként országos szinten probléma, mert a régi, elavult csarno-
kok fenntartási költségei drasztikusan megnőttek, így több sportegyesület 
is nehéz helyzetbe került. Hajdárné Molnár Elvira hangsúlyozta: a PEMÜ 
évtizedek óta támogatja a solymári sportéletet a létesítmény fenntartásá-
val, de ezt a továbbiakban az ismertetett okok miatt nem tudják vállalni. 
Számos kritikát kap a cég, amelyeket méltatlannak találnak, hiszen mind-
eddig támogatták a solymári sportolókat, de ebben a rendkívüli helyzet-
ben ezt nem tudják folytatni. A távolabbi jövőt illetően pedig még a kültéri 
résszel kapcsolatban is korai lenne bármit mondani.
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Boldogságbolt – 
könyvbemutató 
a templomban
Elsöprő szerelem, házasság, csípős 
nyelv, karrier, világuralom – többek 
között ezek kaphatóak a budai Öreg 
utcai Boldogságboltban. Legalábbis 
Rozványi Dávid Boldogságbolt című no-
velláskötetében, melyből néhány rész-
letet hallhattunk a Nyitott templomok 
éjszakáján, a solymári római katolikus 
templomban rendezett könyvbemutatón szeptember 17-én. A címadó novella már 
több mint tíz éve olvasható az interneten, tavaly óta pedig könyvformában is el-
érhető több más novellával együtt. Köztük olyanok is vannak, melyek kizárólag a 
könyvváltozatban lelhetőek fel. 

Az este folyamán a szerző beszélgetőtársa Török Tünde előadóművész volt. 
Kettejük előadásában hallhattunk részleteket a Boldogságbolt című kötetből, mely 
a Szent Gellért Kiadó gondozásában jelent meg.

Palkovics Mária

Részlet Rozványi Dávid Boldogságbolt című novellájából
Körbenéztem. Mindenfele könyvespolcok, tematikusan rendezve: „szerelem”, 
„család”, „siker”, „gazdagság”, „lelki béke”, „extrém kívánságok”… A polcokon 
mint könyvek az egyes boldogságok. Azonban nem bírtam ellenállni a kíváncsi-
ságnak és inkább (bevallom, tapintatlanul) a boltosék beszélgetését hallgattam ki.
– Drága nagyságos asszonyom, már hogy ne lenne nagy szerelem? Mindent elsöp-
rő, lángoló, őrült megfelel?
– Igen, azt hiszem, igen.
– Kiváló minőségű, első osztályú áru, Kleopátra is ebből rendelt anno… de meg 
kell jegyeznem, nem olcsó ez kérem. No lássuk csak: egy úriember, fiatalabbat vagy 
idősebbet szeretne?
– Kicsit fiatalabbat, nem sokkal…
– Rendben. Szenvedély minden mennyiségben, ön is szeretne megfiatalodni benne, 
mások számára is észrevehetően?
– Természetesen.
– Egy pillanat. Az annyi mint: a három gyerekét elveszíti, item a férjét… Az anyagi 
biztonság továbbá 30 percenttel visszaesik. Csomagolhatom?

– Nem… azt hiszem, ez túl drága. Valami mást 
nem tud ajánlani? Esetleg valami boldogságot a 
házasságban?
– Természetesen, nagyságos asszonyom… Egy 
pillanat – közben a „házasság” feliratú polcon ma-
tatott egy kicsit. – Ez azt hiszem, megfelelő lesz: 
Bensőséges szeretet a házastárssal. Azt hiszem, ez 
megfelelő lesz önnek.
– Ez jól hangzik. Ennek mi az ára?
– Kérem, ez magasabb árfekvésű, de higgye el, 
megéri. Végre kell hajtania egy lelki megújulást és 
fel kell hagynia a kacérkodásokkal.
– Valami olcsóbb nincsen esetleg? A
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Új könyvek
a könyvtárban

Adania Shibli: 
Egy apró részlet
A poliglott palesztin írónő 
regénye az arab–izraeli 
konfrontáció, a háború, 
a generációs történelmi 
traumák, a palesztin nők 
megpróbáltatásainak 
felkavaró krónikája. És nem 
utolsósorban a reményé.

Hidasi Judit: 
Apró bolt a sétányon

A kedvelt írónő legú-
jabb könyve habkönnyű 
olvasmány. Az egyszerű 
történet finoman húzza 

magával az olvasót, nagy 
dolgokat nem ígér, az em-
beri kapcsolatokban rejlő 

szépségekre fókuszál. 

Apáczai Csere János Művelődési Ház
és Könyvtár

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

Kristina Ohlsson: 
Viharjelzés
A skandináv krimiirodalom 
újabb remeke. Fordulatos, 
izgalmas, letehetetlen. 
Mesterien felépített lélek-
tani dráma. A magyarul már 
fél tucat könyvet jegyző 
svéd írónő korábban a svéd 
titkosszolgálat tisztje volt.

Harlan Coben: 
Örökre eltűnt
A nemzetközileg is széles 
ismertségnek örvendő 
amerikai krimiíró könyve 
alapján készült a Netflix új 
bűnügyi sorozata. A kritika 
szerint kemény, komor, le-
bilincselő. A regény is az. 

Olga Tokarczuk: 
Sok dobon játszani

A Nobel-díjas lengyel írónő 
elsősorban regényeiről 

ismert, most azonban egy 
novelláskötetét ajánljuk 

az olvasó figyelmébe. A 19 
elbeszélés az írónő különös, 

erőteljes narratív kép-
zelőerejéről tanúskodik.

Bjorn Andreas 
Bull-Hansen: Vínland

Egy jomsviking története. 
Az ezeréves történelmi 

dráma „egy magával ragadó 
történetet mesél el nekünk 

a fjordok ködbe vesző 
világáról.” A norvég író 

fiatalabb korábban sikeres 
erőemelő versenyző volt.
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ÜLTESSÜNK MINÉL TÖBB FÁT!
A klímaváltozás elkezdődött, és sürgősen globális cselekvésre van szükség. Emellett azonban mi 

magunk, egyénileg is tehetünk a környezetvédelemért. Nyáron a saját bőrünkön 
tapasztalhattuk meg, milyen fontos az árnyék hűvöse. A fát pedig, 

amely ezt majd biztosítja, a legjobb ilyenkor, ősszel elültetni.

Mit tehetünk azért, hogy elviselhetőbbé 
tegyük a hőséget? A tűző nap ellen véde-
kezésként árnyékolhatunk napvitorlákkal, 
redőnyöket szerelhetünk az ablakainkra, de 
ha olyan megoldásra törekszünk, amelynek 
további áldásos hatásai is vannak, ültessünk 
fát! A fák, amellett, hogy árnyékot adnak, 
tisztítják a levegőt, hiszen szén-dioxidot léle-
geznek be és oxigént lélegeznek ki. Párolog-
tatásukkal, árnyékukkal hűsítik környezetük 
mikroklímáját, a zöldfelületek látványa pedig 
jótékonyan hat az emberek közérzetére. Faj-
gazdagságuknak köszönhetően választha-
tunk, hogy díszítőértékükért vagy termésü-
kért ültessük őket. 

Mikor ültessünk?
A szakemberek szerint a csemeték ültetésé-
nek optimális ideje ősszel van, azaz most! A 
lombhullatás után már nincsenek a növénye-
ken sérülékeny levelek, termések, télen csa-
padékosabb az időjárás, elkerülhető a kiszá-
radás. A téli fagy felaprózza a talajt, amiben 
aztán a gyökerek jobban tudnak fejlődni.

A faültetéshez kevés dologra van szük-
ség: facsemetére, megfelelő helyszínre és 
kerti szerszámokra. Az ültetés maga nem 
bonyolult feladat, a facsemete és a megfele-
lő helyszín kiválasztása azonban már inkább 
annak tűnhet. 

A megfelelő hely
A fa helyének kiválasztásához több szem-
pontot is figyelembe kell vennünk. Első 
ezek közül, hogy milyen célból ültetünk. Ha 
árnyékolni szeretnénk, akkor célszerű a há-
zunk déli, délkeleti oldalára lombos fajtákat 

ültetni. Ha gyönyörködni szeretnénk benne, 
válasszunk olyan területet, ahol jól érvénye-
sül. Ha a gyümölcséért ültetjük a fát, a leg-
jobb hely az, ahol a növényvédelmet és a 
szüretet egyszerűen meg tudjuk oldani. 

Miután ezzel megvagyunk, vizsgáljuk 
meg a kiszemelt terület környezetét. Földe-
si János, a Solymári Polgárőrség és Tűzol-
tó Egyesület parancsnoka a balesetek elkerü-
lése érdekében azt tanácsolja, mindenképpen 
nézzük meg, mekkora távolságra vannak 
épületek, légvezetékek. Ha épülethez közel 
ültetünk, az nemcsak egy esetleges kidőlés 
miatt jelenthet veszélyt, de a fák fejlődését is 
akadályozza. Ha pedig a lombozat hozzáér 
a légvezetékekhez, fölöslegesen mozgatja, 
dörzsöli azokat, az elektromos vezetékekben 
zárlatot is okozhat. 

„A jogszabályok szerint az ingatlantulaj-
donosok feladata gondoskodni arról, hogy 
az ingatlanjaikon lévő növények, fák lombo-
zata és ága ne nyúljon bele az elektromos ve-
zetékek biztonsági övezetébe. Amennyiben a 
növényzet már rálóg a vezetékre, a gallyazást 
érdemes szakemberre bízni, hogy elkerüljük 
az esetleges sérüléseket. A gallyazás idejére 
az áramszolgáltató feszültségmentesíti a há-
lózatot, ezért ezt előzetesen be kell jelenteni” 
– fejtette ki Földesi János. 

A fák gyökérzete idővel benőheti és tönk-
reteheti a szennyvízcsatornákat, gázvezeté-
keket, csapadékelvezető csatornákat, távköz-
lési vezetékeket. De honnan tudhatjuk, hogy 
hol vannak ilyen csatornák? Ezekre legin-
kább a közterületeken kell odafigyelni, ám 
mivel ezeken a helyeken csak a tulajdonos 
vagy kezelő hozzájárulásával lehet fát ültetni, 
az ügyintézés során információt kapunk er-
ről is. A www.e-epites.hu/e-kozmu oldalon 
ügyfélkapus belépés után megtalálható egy 
online közműtérkép, ezt is használhatjuk.

A Solymári Településüzemeltetési Kft. 
kéri, hogy ha fát ültetünk, azt a saját ingatla-
nunkon belül tegyük, ne közterületen. A ház 

előtti közterület karbantartása a tulajdonos 
feladata. Ha növényeket ültetünk ide, akkor 
nemcsak gondoznunk kell őket, hanem arra 
is ügyeljünk, hogy ne okozzanak kárt, és ne 
akadályozzák a közlekedést vagy a kereszte-
ződés belátását.

A fa kiválasztása
Ha mindezekkel tisztában vagyunk, kivá-
laszthatjuk a fajt. Tallerné Szürke Györgyi, a 
Solymári Településüzemeltetés kertészmér-
nöke azt tanácsolja, hogy kerüljük a gyorsan 
terjedő, invazív fajtákat, mint amilyen a bál-
ványfa, az akác vagy a zöld juhar, helyettük 
válasszunk inkább az őshonos fajok közül. A 
Pilis és azon belül Solymár tölgyerdős terü-
let, de azt tudnunk kell, hogy a tölgy magasra 
nő, nagy a helyigénye. A mezei juhar, gyer-
tyán, kislevelű hárs, a virágos kőris gömb 
alakú változata kisebb termetű fajok, ezek 
ajánlottak a kertekbe. Vannak őshonos gyü-
mölcsfáink is – például a solymári cseresznye 
–, ha ezek közül választunk, hozzájárulunk a 
régi magyarországi fajták fennmaradásához. 
Általánosságban elmondható, hogy érde-
mes szakértő segítségét kérni a választáshoz, 
mert ő tudja, hogy a cingár kis csemetéből 
mekkora fa fog nőni az évtizedek során.

„Ha megtaláltuk az ideális helyszínt, a 
megfelelő fafajt, és elültettük a fát, még nem 
ér véget a munka. A fa további életének 
alakulása rajtunk múlik, ezért fontos, hogy 
ápoljuk is a növényt. Ültetés után legalább 
két évig rendszeresen öntözni, évenként 
metszeni kell, ha szükséges, permetezni is, 
valamint gondoskodni a megfelelő táp anyag-
utánpótlásról – hívja fel a figyelmet Tallerné 
Szürke Györgyi. – Ne feledjük, hogy a fa egy 
élőlény, gondoskodnunk kell róla, ápolni, 
ha megbetegszik. Pótolhatatlan érték: ha ki-
vágjuk, mert szemetel vagy beteg, egy nagy, 
árnyat adó fához újabb 80-100 évet kell vár-
nunk.”

Mester-Kovács Erzsébet

Utazás Európába
A Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános 
Iskola nyolc tanára utazott a nyáron az Európai 
Bizottság által támogatott Erasmus+ KA1 pro-
jekt segítségével Európa legszebb részeire. Dr. 
Szabóné Kratzer Zsuzsa, Molnár Richárd, Dali 
Emese, Daragics Éva, Pokrócz Enikő, Gutmayer 
Jánosné, Kollár-Scheller Erzsébet és Páhi Lőrinc 
tanulásszervezési, módszertani, nyelvi és kreatív 
készségeiket fejlesztették a tanulmányúton. Az is-
kola immár negyedszer vett részt a programban 
az iskolavezetés messzemenő támogatásával és 
dr. Szabóné Kratzer Zsuzsa projekt-koordinátor 
nagyszerű szervezésének köszönhetően. A haza-
térő kollégák minden alkalommal új lendülettel 
kezdték meg az új tanévet és bizakodva várták a 
következő év pályázati lehetőségeit.

Büszkék vagyunk, hogy az Erasmus+ prog-
ramban 2021. május 18-án benyújtott pályázatunk 
a 31 támogatott pályázat közül az előkelő második 
helyen végzett. Pályázatunk célja a tanárok szakmai 
megújulása, a legújabb nemzetközi trendek megis-
merése, amely által a solymári gyerekek saját iskolá-
jukban naprakész, modern módszerek segítségével 
tanulhatnak majd. A tanárok az élethosszig tartó 
tanulásban példát mutatva vettek részt különböző 
európai városokban változatos tematikájú kurzu-
sokon, és építettek ki tartós nemzetközi kapcsola-
tokat. Szabadidőnkben is tanultunk, mindenkinek 
fejlődtek a nyelvi készségei. A program keretében 
Firenzében, Máltán, Regensburgban, Dublinban 
találkoztunk a helyi kultúra minden szegmensével. 
Sikerült megismerni az irodalmi, történelmi vo-
natkozásokon túl az ír, a német, a máltai, az olasz 
folklór, zene és gasztronómia sajátosságait. Szá-
mos jó szakmai kapcsolat, sőt barátság jött létre, 
amelyek által betekintést nyertünk egy másik kul-
túrába, tapasztalatokat cseréltünk, és a 
közös élmények emlékét hoztuk haza. 
Pedagógusaink részletes beszámolóit 
az iskola honlapján elolvashatják.

Daragics Éva, az iskola tanára

Garázsvásár a fenntarthatóságért

Az egyéni szervezésű garázsvásárok már széles körben ismert 
események, jó alkalmat teremtenek arra, hogy az általunk már 

nem használt tárgyakat, ruhákat tovább adjuk. A nyáron új 
kezdeményezésként több solymári család összefogott, 

és közösségi garázsvásárt tartottak a Hold utcában.

Ami nekünk lom, az másnak még 
kincs lehet, ezért felesleges pazar-
lás lenne a szemétbe dobni. Az 
újrahasznosításnak több praktikus 
módja is van, a feleslegessé vált 
holmik gazdát cserélhetnek a bol-
hapiacokon, a garázsvásárokon 
vagy a ruhacsereberéken. Tavaly 
augusztusban már a harmadik 
solymári bolhapiacot, Flohmarktot 
tartották meg a Templom téren, 

garázsvásárokat pedig sokan rendeznek saját udvarukban. Idén nyáron azonban egy 
teljesen új kezdeményezés jelent meg: a közösségi garázsvásár. 

A szervezett lomtalanításokat évekkel ezelőtt beszüntették, így megszűnt az 
ezekkel járó időszakos káosz is az utcákon. Azonban úgy tűnik, a fürdővízzel együtt 
a gyereket is kiöntöttük, hiszen korábban sok lom úszta meg a hulladékká válást az-
zal, hogy amitől egyikünk meg akart szabadulni, az másnak értéket jelentett. A régi 
lomtalanítási akciók előnyeit hozhatják vissza a Hold utcaihoz hasonló, közösen 
szervezett garázsvásárok. 

Hogyan is nézett ki a júniusi  akció? A Hold utca teljes hosszában több mint tíz 
garázs állt nyitva a kincseket keresők előtt, így egy időben, egymáshoz közeli hely-
színeken tudtak nézelődni, vásárolni az érdeklődők. A vásár egyik eladója jó élmé-
nyekről, pozitív tapasztalatokról számolt be nekünk. Számára nemcsak eredményes 
volt a vásár, de ráadásul sokkal kellemesebb volt szemtől szemben eladni a portékát, 
mint az interneten hirdetni. Eladók és vásárlók számos új ismeretséget kötöttek, mi-
vel sokan látogattak el az utcába. Előfordult, hogy annyian érkeztek egyszerre, hogy 
nem lehetett parkolóhelyet találni. Nyilatkozónk elmondása szerint már alig várják a 
következő alkalmat, amin biztosan újra részt fognak venni, ha lesz.

Akár eladóként, akár vásárlóként vagyunk jelen egy garázsvásáron, biztosan jó 
érzéssel tölt el bennünket a tudat, hogy tettünk valamit a bolygónkért és a fenntart-
hatóságért. Az előnyös üzletek mellett pedig még új ismeretségeket is köthetünk.

SH

Fenntarthatóság
Napjainkban egyre többet találkozunk ezzel a kifejezéssel. De mit is jelent 
ez pontosan? Az ENSZ 1987-es, Közös jövőnk elnevezésű jelentésében a 
fenntarthatóság fogalmát az alábbi módon definiálták: a fenntarthatóság az 
emberiség jelen szükségleteinek kielégítése, a környezet és a természeti erő-
források jövő generációk számára történő megőrzésével együtt. Azóta más 
megközelítések is születtek, mivel a fogalom összetett és szerteágazó, az élet 
számos területén megjelenik, például a gazdálkodásban, az energiafelhaszná-
lásban, de abban is, mihez kezdünk megunt, de még jó állapotú tárgyainkkal.



Solymári Hírmondó18 2022. október 19

VONZÓBBÁ TENNI AZ ISKOLÁT

Kérem, meséljen magáról, az eddigi pályafutásáról!

1974-ben születettem, solymári lakos vol-
tam kétéves koromtól. A Hunyadiba jártam 
általános iskolába, a Városmajori Gimnázi-
umban érettségiztem, utána pedig a Test-
nevelési Egyetemen végeztem középiskolai 
testnevelő tanárként. Az egyetem után Pi-
lisszentivánon voltam testnevelő egy évig, 
1999-től dolgozom a Hunyadiban. Eleinte 
csak testnevelést tanítottam, majd bekap-
csolódtam az iskolai munka más területeibe 
is: a természettudományos munkaközös-
ségben vállaltam feladatokat, a kompeten-
ciaméréseket koordináltam, statisztikákat 
készítettem. Az utóbbi öt évben Dali Eme-
se felkérésére intézményvezető-helyettes 
voltam, előtte pedig nyolc évig osztályfő-
nök. Közben elvégeztem egy kétéves veze-
tőképző tanfolyamot a Budapesti Műszaki 
Egyetemen.

Milyen tervekkel vág neki az iskola vezetésének?

Fontosnak tartom, hogy vonzóbbá tegyük 
az iskolát, több elsős iratkozzon be, és ké-
sőbb is itt maradjanak a gyerekek, ugyanak-
kor megfeleljünk a solymári hagyományok-

Aki kicsit is jártas Solymár sportéletében, jól ismerheti Molnár Richárdot. A Hunyadi Mátyás 
Német Nemzetiségi Általános Iskola és AMI új intézményvezetőjét 

a terveiről és az iskola működéséről kérdeztük.

nak is. Ehhez okosan kell egyensúlyozni. Jó, 
ha a gyerekek megismerik annak a telepü-
lésnek a múltját, hagyományait, ahol élnek, 
de közben előfordul, hogy a szülők inkább 
emelt angolos osztályba íratnák őket. Mi 
szeretnénk ezt a kettőt egyenrangúan kezel-
ni. Együtt dolgozunk, közös programokat 
szervezünk a német nemzetiségi önkor-
mányzattal, a Svábházzal. Az angol tagozat 
diákjait is elvisszük a nemzetiségi progra-
mokra, ők is megismerik a hagyományokat.

A másik fontos téma az iskolai létszám 
megőrzése, bővítése. Ehhez olyan prog-
ram, olyan szakmai munka, olyan pedagó-
gusi hozzáállás kialakítása szükséges, hogy 
a tanulók szívesen járjanak a mi iskolánkba, 
és a szülők is azt érezzék, hogy a gyerekek 
megkapják a megfelelő tudást és figyelmet. 
Bízom abban, hogy ha közösen így érez-
zük, a szülők nem viszik el hatosztályos 
gimnáziumba a tanulókat.

Hog y indult az idei tanév, hány elsős iratkozott 
be?

Az iskolai összlétszám évek óta 470 és 510 
között mozog. Idén 468 tanulóval indul-
tunk, a zeneiskolában 220 diák van. Ebben 
az évben 49 diák iratkozott be, ekkora lét-
számnál két osztály indítását engedélyezte 
a tankerület, így van egy 24 és egy 25 fős 
elsős osztályunk.

Van pedagógushiány az iskolában?

Az engedélyezett pedagógusi létszám 60,5 
fő (az öt tized félállású tanárt jelent – a 
szerk.), jelenleg 55-en vagyunk. Már tavaly 
is hiány volt, nem töltöttük ki a teljes létszá-
mot. Most három új pedagógust tudtunk 
felvenni, ez két és fél állást jelent, egyikük 
a művészeti iskola tanára félállásban. Egy 
némettanár és egy magyaros kolléganő ér-
kezett felső tagozatra.

Azt lehet már tudni, milyen hatással lesz az isko-
la működésére a rezsiárak emelkedése? Várható-e 
plusz szünet, online oktatás? Kell csökkenteni a 
tantermek hőmérsékletét?

A mi iskolánk gazdálkodásért felelős szerve 
az Érdi Tankerületi Központ. Ők minden 
év elején kérik az intézményeket a takaré-
kos energiafelhasználásra, de az általános 
iskolákban továbbra is a törvényben meg-
határozott 21 fokos hőmérsékletet kell 
biztosítani. A kazánjaink sajnos nagyon ré-
giek, ha meghibásodnak, cserélni kell őket. 
A költsége 5-10 millió forint lenne csak a 
nagyiskolában, nem tudom, a tankerület 
tudja e majd finanszírozni. 

A tanév rendjében várhatóan nem lesz 
változás, különböző igazgatói fórumokon 
azt az információt kaptuk, hogy az állami 
fenntartású iskolákban nem lesz közpon-
tilag elrendelt online oktatás, se szünetát-
helyezés, egyelőre nem érkeztek ellentétes 
hírek. 

Mi lesz a kisiskolával?

A kisiskola teljes újjáépítésére van egy több 
éve beadott és elnyert pályázatunk, ezért 
eddig csak balesetveszély-elhárításra kap-
tunk pénzt. A tankerület szerint még két 
évig nem lesznek új beruházások. Emiatt 
jelenleg a kisiskolában csak állagmegóvás 
folyik, ha jelezzük, hogy vissza kell bontani 
a kéményt, mert ledőlhet, vagy hogy beázik 
a tető, mert leesett a cserép, azt támogatják, 
egyebet nem. 

Nyáron nyolc tanár vehetett részt az Erasmus 
programban. A diákoknak is lesz majd lehetősé-
gük külföldre utazni?

Idén már negyedik éve pályáztunk, ed-
dig mindig pedagógus-továbbképzésekre 
mentünk. Nemrég adódott egy lehetőség, 
hogy akkreditáljuk az intézményt az Eras-
mus programba. Október végén lezárult a 
folyamat. Ha sikerül, nem kell többé pá-
lyáznunk, hanem jelentkezhetünk a tanári 
és a diák projektekre is. Ez nagy előrelépés 
lenne az iskola számára, a diákok is részt 
vehetnének a külföldi projektekben, cse-
reprogramokban.

Mester-Kovács Erzsébet

Solymári lakatos 
műhelybe keresünk 

nyugdíjast 
segédmunkára, 

kötetlen 
munkaidőbe.

Jelentkezni 
a 06 30 914 4474 

telefonszámon 
lehet.

Solymári sváb szólások
Ez saod sö fem Oaslouh aozi. –  Es schaut schon vom Arschloch heraus. – Már a fenekéből 
néz ki. 
Undora van valamilyen étel gyakori evésétől. Anyám egyik kedvence volt az „O Šušanna, o 
Šušanna” kezdetű énekünk, melynek egyik versszaka:

Olli Tóg e Kraod, olli Tóg e Kraod
Piz ez Kraod fem Oaslouh aozisaod.

Minden nap káposzta, minden nap káposzta
Míg a káposzta a fenekéből kinéz.

Enczmann László

MEGHÍVÓ
Az NNÖ Solymár és a Heimatverein-Falukör 

Solymár Egyesület szeretettel hív minden 
érdeklődőt

2022. október 28-án 18.00 órától a solymári 
Bauernhausba, 

egy különleges könyv bemutatójára.
Luisa Lang Owen A bennünk élő falu című 
memoárkötetének megjelenése kapcsán

Oláh Andrea rádiós műsorvezető beszélget 
Tax Ágnessel, a könyv fordítójával.

A könyv szerzője, a sváb Luisa Lang 1945-ben 
kilencéves kislányként élte egy vajdasági soknem-
zetiségű faluban békés gyermekkorát, amikor a 
II. világháború végével egy csapásra minden 
megváltozott. Származásuk miatt a nagypolitika 
ellenséget csinált minden Bánátban élő német 
emberből, megindult ellenük a hadjárat: előbb a 
teljes jogfosztottság, majd kinek-kinek a mene-
külés, a málenkij robot vagy a megsemmisítő tá-
borokba hurcolás jutott. Luisa családjával és sok 
ezer sorstársával, akik elsősorban gyerekek, nők 
és idős emberek voltak, több mint három évet 
töltött koncentrációs táborban állandó félelem-
ben, megaláztatásban és éhezésben, sosem tud-
va, hogy mit hoz a holnap, lesz-e holnap.

Luisa Lang memoárja örök emléket állít an-
nak a több tízezer bánáti dunai svábnak, akik-
nek az volt a legnagyobb bűnük, hogy németek 
voltak. A könyvből a 20. század egy máig alig 
ismert közép-európai története tárul fel, a több 
generáción át ható sebek ellenére az élet szere-
tetét és a megbékélést hirdetve.

A könyv a Német Nemzetiségi Önkormány-
zat Solymár kiadásában jelent meg, Magyaror-
szág Kormánya támogatásával.

Idősek délutánja
2022. augusztus 28-án, vasárnap ismét megrendezték a hagyományos 
idősek délutánját. Fellépett a Solymári Hagyományőrző Asszonykórus, 
a Stájercitera együttes, a Pesthidegkúti Német Dalkör, a Pilisvörösvári 
Német Nemzetiségi Vegyeskórus és a Nagykovácsi Német Nemzetisé-
gi Tánccsoport. Ezúton is köszönjük a színvonalas produkciókat. 

Az előadásokat követően köszöntöttük a 80 év felettieket egy szép 
szál rózsával és természetesen énekkel. A nap további részében a zenét 
a Zwickl Polka Party szolgáltatta. 

A rendezvényt Magyarország kormánya támogatta az NKUL-
KP-1-2022-1-000505 pályázat keretében. 

Kurtz Kamuti Laura



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

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

KEDVEZMÉNYES ÜGYVÉDI KONZULTÁCIÓ 
10 ÉVES SZAKMAI TAPASZTALATTAL!!!

Budapesti ügyvéd vagyok 10 éves gyako-
rlattal. 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 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 gyerme-
kének ajándékozza ingatlanát

Időpont-egyeztetés és bővebb információ:
Dr. Heim László ügyvéd
+36 (20) 560-6630               dr.heim.laszlo@gmail.com

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

Solymári lakatosműhelyünkbe sürgősen 
keresünk munkatársakat az alábbi 

feladatokra:

• szerkezetlakatos munkára hegeszteni 
tudó munkatársat, aktív nyugdíjasok 
jelentkezését is várjuk

• segédmunkára kötetlen munkaidővel 
nyugdíjas munkatársat

Jelentkezni 
a 06 30 914 4474 telefonszámon lehet.



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: Helyettesített körzet
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
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M I N D E N

SZEMÜVEGKERETRE és
SZEMÜVEGLENCSÉRE

20-40%
KE DV E ZMÉ N Y

DÍJMENTES LÁTÁSVIZSGÁLAT
hamarosan már

60 Ü Z L E T Ü N K B E N

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

Az ajánlat 2022. szeptember 15-től október 31-ig érvényes.
Az akció más kedvezménnyel nem összevonható, készpénzre nem váltható. Részletekről érdeklődjön az üzletekben.

AJANDEKLATASVIZSGALAT.HU



VISZLÁT, NYÁR! Szeptember 10–11-én tartotta nyárbúcsúztató hétvégéjét a 
Svábház. Egyszer-egyszer ugyan biztonságba kellett helyezni a 
búcsúi portékákat az eső elől, de ez nem szegte kedvét a láto-
gatóknak. Szombat délután egy fotókiállítás nyílt meg Solymár 
tegnap és ma címmel, melyet dr. Szente Kálmán polgármester 
nyitott meg. A falakon az idő múlását követhették nyomon 
a látogatók, hiszen a régi solymári utcaképek mellé Milbich 
Tamás készített fotókat ugyanolyan beállításokkal. Vasárnap 
a zenéé volt a főszerep. A hétvégén a már jól ismert és ked-
velt Kaffee und Kuchen stand, a Csodatücsök Alapítvány sör-
standja és Hamvas Tibor fröccsstandja biztosítot-
ta a vendéglátást. Az eseményen a PilisTV stábja 
is ott járt, összeállításukat a QR-kód beolvasásával 
tekinthetik meg.

Gyülekeznek a látogatók a Svábház udvarán

A kiállítás alatt a Szépsolymár archívumából vetítettek filmeket

Kaffee und Kuchen – a Sütőklub hölgyei

Kintornás Grega

Dr. Szente Kálmán, Hartmann Hellebrandt Hilda és Milbich Tamás a kiállításmegnyitón

A fotókiállítás képei

Percussion Project Pécs


