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15. TRAKTORTALÁLKOZÓ

Solymáronline fotók:

Kétéves szünet után, július 3-án, vasárnap rendezte meg újra
a traktortalálkozót a Solymári Traktorbarátok Köre a sportpályánál. Az eseményen mintegy nyolcvan járművel vettek részt.
A legidősebb traktor 1951-es évjáratú volt, és a legtávolabbról,
56 km-ről egy szendehelyi jármű érkezett „saját lábon”.
„A találkozót mindannyian izgalommal vártuk – mondta
a helyszínen Földesi János, az esemény főszervezője –, de a
pandémia erre is rányomta a bélyegét, nehezebb volt fellelkesíteni az embereket. Látszik is, hogy kicsit kevesebben vagyunk.
Az is igaz, hogy nekünk sem volt időnk összerakni a saját
traktorainkat. De mindenki nagyon várta, mert már nagyon
hiányzott!”
A kisebb-nagyobb nehézségek ellenére azonban nem volt
ok panaszra, a látogatók számos traktorkülönlegességet láthattak, sőt utazhattak is a járművekkel a barátságos traktorvezetők
jóvoltából. Emellett a programok között szerepelt traktorhúzás, traktorvezetés vakon, és ismét megrendezték a gyűrűvadász vándorkupát. Ezen az ügyességi versenyen kapukra
kifeszített köteleken elhelyezett kis műanyag gyűrűket kell ös�szegyűjteni úgy, hogy a versenyző nem fékezhet álló helyzetre, és közben az időt is
mérik a versenybírák. A
traktorokon kívül kézzel
épített retró versenyautók is bemutatkoztak, és
feltűnt néhány régi személyautó is. A találkozót
hagyományosan a traktoros felvonulás zárta.
SH
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Elmaradnak idén a Solymári Búcsú
önkormányzati rendezvényei
Nem rendezi meg idén Solymár önkormányzata a hagyományos Solymári Búcsú rendezvényét. Az ősz eleji fesztiválnak az utóbbi években többször kellett módosítani a helyszínein, idén pedig egyáltalán nem sikerült helyet találni a színpadot és a vendéglátást tartalmazó, nagy rendezvénysátornak. A Templom tér területhasználatáról szóló szerződés,
amely az önkormányzat és az egyházközség között volt érvényben, idén lejárt, és a katolikus képviselő-testület mint a terület tulajdonosa nem járult hozzá ahhoz, hogy a sátrat a
búcsú idején a templom ajtajához állítsák. Megfelelő helyszín híján az önkormányzat úgy
döntött, hogy idén nem rendezik meg a szokásos nagyrendezvényt, viszont új lehetséges
helyszíneket keresnek, és tárgyalásokat folytatnak az egyházközséggel a Templom tér
kérdésének rendezése érdekében.
Ebben az évben tehát az árusok standjai sem állnak majd a buszfordulóban, lesznek
viszont a búcsú eredeti, egyházi jellegét erősítő programok a búcsúi hétvégén a templomban és a téren, az egyházközség szervezésében. A hagyományos vurstli
is meglesz, kicsit távolabb a szokásos helyétől: a PEMÜ-sportpálya mellett,
pénteken 16-tól 22 óráig, szombaton és vasárnap 9-től 22 óráig.
Ezen kívül a búcsútól független programok is várják a látogatókat:
szeptember 10–11-én lesz a Svábház nyárbúcsúztatója, szombat este pedig
koncertek a Művelődési Ház udvarán. A részletes programokat az újság
12–13. oldalán találják.
A búcsú kérdéséről a Solymár Rádiónak nyilatkozott dr. Szente Kálmán
polgármester és Szemere János plébános, az interjúk itt meghallgathatók:

Elkészült a Major utca aszfaltburkolata
40 millió forintos pályázati támogatásból valósult meg a Major utca és mellékágának
útburkolat-felújítása.
A képviselő-testület januári ülésén döntött arról, hogy indul az útépítési pályázaton, mely június végén pozitív elbírálásban részesült. Az igényelhető maximális összeg
40 millió forint volt, az önerő mértéke 35%, azaz 22 millió forint, a projekt teljes költsége
megközelítőleg 62 millió forint volt.
A pályázat csak a hídig biztosította az aszfaltozást, de az önkormányzat kiegészítésével
már a turistaházig borítja új aszfalt az utat – tudtuk meg dr. Szente Kálmán polgármestertől.
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Megújul a Pilis Bike

Nyertes solymári kenyér

Június közepén felújítás kezdődött a Pilis Bike útvonalán,
mely a kerékpárút közel 15%-át, 45 kilométert érint. A Pilisi
Parkerdő és az Aktív és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ
partnerségében megvalósuló, több mint egymilliárd forintos beruházás eredménye biztonságosabb, bringásbarát
úthálózat lesz. A helyenként és szakaszosan teljes útzárral
járó munkálatok várhatóan négy hónapig tartanak.
Az erdei kerékpárutak nagy része új aszfalt-, illetve zúzottköves burkolatot kap, emellett számos helyen megoldódik a több helyen alámosott és ezért megcsúszott útpálya vízelvezetése, az útalap és a földművek megerősítése.
A munkálatok során fát nem vágnak ki, a védett növények
élőhelyét nem háborítják, hiszen a beruházás természetvédelmi, nemzeti parki, Natura 2000, illetve helyi védettségű
területeteken valósul meg.
A felújítások által érintett útszakaszok: 1. Pilismarót,
Mózer-parkoló – Királykúti-nyereg, 2. Pilismarót, Mózerparkoló – Pilisszentlélek (Két-bükkfa-nyereg), 3. „Delta”
csomópont – Királykúti-nyereg – Pilisszentkereszt, Kakas-hegyi parkoló, 4. Kesztölc – Pilisszántó – Csobánka,
5. Pilisszentlászló, Kisrigó étterem – „Delta” csomópont
– Dömör-kapui parkoló, 6. Piliscsaba – Pilisszentiván.
Az érintett kerékpárutakon október 15-ig szakaszos lezárások várhatók, ezekről a Pilisi Parkerdő folyamatosan
és az aktuális helyzetnek megfelelően tájékoztatja a kerékpárosokat. A bringautak sajátosságaiból adódóan alternatív útvonalakat nem lehet kijelölni.
A Pilis Bike felújítása egy nagyobb beruházássorozat
része. A következő lépés az erdei infrastruktúra – parkolók, pihenők – megújítása és bővítése, kerékpárosbaráttá
tétele lesz. Bővebb információ a parkerdo.hu honlapon
található.

A Hel Pékség kukoricás-magvas veknije II. helyezést ért el a Magyar Pékszövetség mára hagyománnyá vált éves kenyérversenyének
„Innovatív kenyér” kategóriájában. Septe József, a Magyar Pékszövetség elnöke augusztus 9-én, a Magyar Ízek Utcája rendezvénysorozat sajtótájékoztatóján ünnepélyes keretek között adta át az oklevelet
és a kupát a díjazottaknak.

Újra lehet úszni Hidegkúton
Ismét megnyitották a lakosság előtt a hidegkúti Gyarmati Dezső
Uszoda benti, 50 méteres versenymedencéjét. Hétköznap az uszoda
6:00-tól 21:00-ig van nyitva. Az 50 méteres versenymedence nyitvatartási időben végig látogatható, ám hétköznap 6:00 és 16:00 között a
sávok limitált számban használhatók. A 33 méteres kültéri medence
reggel 8:00-tól délután 16:30-ig vehető igénybe. Hétvégén az uszoda
8:00-tól 20:00-ig tart nyitva.

A medencéket a vendégeknek el kell hagyniuk a mindenkori zárórát megelőzően 30 perccel. A pénztár a záróra előtt egy órával bezár. A pénztár telefonszáma: 06 1 607 8645.

Helyesbítés vadkár
bejelentésével kapcsolatban

Felújított kerékpárút a Pilismarót és a Királykúti-nyereg
közötti szakaszon. Fotó: Pilisi Parkerdő Zrt.
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A Pilisi Parkerdő Zrt. vadkár-elhárítási kapcsolattartója, dr. Boda Zoltán (telefonszám: 06 20 9846-121, e-mail-cím: boda.zoltan@pprt.hu)
jogosultsága csak az 1996. évi LV., a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló törvényben meghatározott vadászterületre érvényes.
A törvény szerint nem minősül vadászterületnek a település belterülete, a lakóingatlanul szolgáló bekerített külterületi ingatlan, a
tanya, a temető, a nem mező-, erdő- vagy vadgazdálkodási célból
bekerített hely, a repülőtér, a közutak, valamint a vasút területe sem.
A lakott területen megjelenő vadakkal kapcsolatban a Solymári Polgármesteri Hivatal értesítendő (telefonszám: 06 26 560-600,
e-mail-cím: info@solymar.hu).
Solymári Hírmondó

Fenntartható erdőgazdálkodás

Számlálóbiztosok
jelentkezését
várják az őszi
népszámláláshoz

Fotó: Pilisi Parkerdő Zrt.

A Pilisi Parkerdő Zrt. számos lakossági, önkormányzati, civil és egyéb aggódó megkeresést kapott a közelmúltban megjelent, a fakitermelés szabályozására vonatkozó kormányrendelet kapcsán. Ezért a Parkerdő sajtóközleményt adott ki a témában.
A fenntartható erdőgazdálkodás lényege az, hogy az erdő, a természeti értékek megóvása mellett juthassunk hozzá a fához mint megújuló nyersanyaghoz – írják a tájékoztatóban, hozzátéve: ez a gyakorlat a Pilisi Parkerdőnél a kormányrendelettel sem sérül.
A Pilisi Parkerdő úttörőnek számít a fenntartható, természetközeli erdőgazdálkodás
terén. Az elmúlt két évtizedben az arra alkalmas területeken háttérbe szorultak a tarvágásos és felújító vágásos eljárások, valamint a Parkerdő 2020 óta dolgozik Városierdőfejlesztési Programján, amelynek lényege Budapest és környékének klímavédelme és a
lakosság rekreációs igényeinek megfelelő kiszolgálása.
„A Pilisi Parkerdő 65 000 hektáron gazdálkodik a főváros és tágabb térségében, működési területünkön jelenleg 11 millió köbméterre tehető az erdők élőfakészlete, mely
minden évben 267 ezer köbméterrel növekszik. Évente átlagosan 180-190 ezer köbméternyi faanyagot hasznosítunk, melynek több mint 50%-a lakossági tűzifa. A Parkerdő is
tapasztalta a nyáron megnövekedett lakossági tűzifaigényt, amit a fenntartható erdőgazdálkodásnak köszönhetően ki is fog tudni elégíteni” – mutatott rá Reinitz Gábor, a Pilisi
Parkerdő Zrt. vezérigazgatója.
„Mindenkit szeretnék megnyugtatni, hogy a kormányrendelet, amely egyébként nem
utasításokat, hanem csak energia-vészhelyzetben alkalmazható lehetőségeket tartalmaz,
nem változtatja meg a Pilisi Parkerdő erdőgazdálkodási gyakorlatát. Tevékenységünk célja továbbra is a fenntartható, tartamos erdőgazdálkodás. Fontos azonban tudni, hogy
Magyarországon a faanyag az egyetlen újratermelhető nyersanyagunk. Évtizedek óta
kevesebb fát hasznosítunk, mint amennyit az erdők teremnek, így jelentős tartalékokat
sikerült biztosítani. Az erdőgazdálkodás tervszerű tevékenység, ezért a mennyiségek átcsoportosíthatóak, így tudunk több faanyagot szükség esetére elérhetővé tenni úgy, hogy
magát az erdőt mint Magyarország zöld tőkéjét semmiképpen sem veszélyeztetjük.”
A magyar erdőgazdálkodás száz év alatt 11%-ról 22%-ra növelte hazánk erdővel borított területeinek arányát – derül ki a Parkerdő írásából. Ez az eredmény nem valósulhatott volna meg a magyar erdészeknek az erdők és természeti értékek iránti mély
elkötelezettsége, felelősségvállalása és szakmai felkészültsége nélkül. Ezekre az értékekre
és eredményekre a jelenlegi helyzetben is támaszkodhat a magyar társadalom és minden,
az erdők és fák sorsáért aggódó ember – írják. Az erdőgazdálkodás fenntarthatósága
hosszú távon közös társadalmi érdekünk, hiszen az erdő szolgáltatásaira nemcsak jövőre,
hanem 50, 100, 200 év múlva is számítunk. És nemcsak a faanyagra, hanem a klímavédelmi, vízvédelmi, természetvédelmi és egészségvédelmi szolgáltatásokra is.
2022. szeptember

2022 őszén népszámlálás lesz Magyarországon. Ennek kapcsán a Solymári Polgármesteri Hivatal számlálóbiztosok jelentkezését várja.
Számlálóbiztos nagykorú, cselekvőképes
személy lehet, rendelkeznie kell saját számítógéppel vagy tablettel és interneteléréssel,
előnyt jelent a legalább középfokú végzettség, a magabiztos számítógépes ismeret,
a megfelelő tájékozódási és térképkezelési
képesség, helyismeret az összeírás területén,
valamint a rugalmas időbeosztás és az állandó elérhetőség a népszámlálási időszakban,
vagyis október 17. és november 20. között.
A számlálóbiztosnak el kell végeznie egy
e-learning-képzést, ennek sikeres teljesítése
után feladata a körzet bejárása, a körzethez
tartozó címek felkeresése, az adatfelvétel lebonyolítása, a népszámlálási kérdőív kitöltése ott, ahol nem töltötték ki a kérdőívet
interneten, a címek pontosítása, esetleges új
címek felvétele, valamint a folyamatos kapcsolattartás a felülvizsgálóval.
Egy számlálóbiztosnak előreláthatólag 100-140 címen kell kérdőívet kitöltenie tableten keresztül, amit a KSH biztosít az adatfelvétel idejére. A biztosok
díjazása az erről szóló kormányrendelet
(https://njt.hu/jogszabaly/2020-362-20-22)
melléklete szerint történik.
Bővebb információ a Népszámlálás
2022 honlapon (https://nepszamlalas2022.
hu/jelentkezzen-on-is-szamlalobiztosnak)
található.
A jelentkezési lap letölthető a polgármesteri hivatal honlapjáról (http://solymar.
hu/munkalehetoseg-szamlalobiztosokatkeresnek). A kitöltött jelentkezési lapot a
nepszamlalas@solymar.hu levélcímre kell
küldeni.
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VÍZ, REZSI, ÁLLAMOSÍTÁS
Mozgalmas nyarat tudhat maga mögött településünk. A júliusi vízhiány sok háztartásnak
okozott nehézséget, és számos kérdést felvetett. Pályázati támogatásból megvalósuló fejlesztések
zajlottak és folytatódnak jelenleg is. Az energia-vészhelyzet miatti áremelések az önkormányzat
gazdálkodását is érintik. Mindezekről dr. Szente Kálmán polgármesterrel beszélgettünk.

A DMRV Zrt. augusztus elején nyilvánosságra
hozta, hog y a Széchenyi 2020 program keretében,
európai uniós finanszírozással kapacitásbővítő fejlesztéseket valósít meg 2024-re. Ez érinti Solymár
ivóvíz-víziközműveit is. Lehet-e részleteket tudni a
projektről?
Annyit tudunk, hogy a DMRV Zrt. 16-17
milliárd forintos fejlesztési forrást nyert, de
a további részleteket az önkormányzat sem
ismeri. A szolgáltatónak van ezen kívül is
egy hasonló nagyságrendű fejlesztési projektje, ami még nincs elbírálva. A természetvédőkkel és a természetvédelmi hatóságokkal történő egyeztetés nem teszi könnyűvé
a megoldások keresését. Korábban volt egy
olyan elképzelés, hogy a Zsíros-hegyen keresztül összekötik a nagykovácsi vízrendszert a solymárival, és a Zsíros-hegy tetején,
a turistaszálló elé tesznek egy tározót. Több
nyomvonalat is terveztek arra, hogy hogyan
viszik fel a vizet, például a szerpentinen, de
már előzetes hozzájárulást sem adott a természetvédelmi hatóság.
6

Mennyi mozgástere volt az önkormányzatnak a
júliusi rendkívüli vízhiány idején? Sokan gondolták
azt, hog y ezt a problémát elsősorban a község vezetésének kellene kezelnie.
Pedig ezt nem az önkormányzat tudja megoldani. A gond a következő: vannak olyan,
a község életét érintő dolgok – így a közműszolgáltatók működése is –, amelyekre a
polgármesternek nincs ráhatása. A DMRV
Zrt. egy állami cég, ami felé én, mint a település polgármestere, legfeljebb kérést fogalmazhatok meg, de nem vagyok a felettese. Ugyanez a helyzet az áramszolgáltató, a
gázszolgáltató vagy a közútkezelő esetében.
Ezért akartuk önkormányzati kézben tartani
a csatornarendszerünket, mert a saját cégünket számon tudom kérni. Mivel tulajdonosai
vagyunk a szennyvíztelepnek, és résztulajdonosa az azt üzemeltető DAKÖV Kft.-nek,
ez nagy a különbséget jelent, ha valamilyen
problémát orvosolni kell.
A vízhiány idején szerencsénk volt, hogy
az országgyűlési képviselőnk, Menczer Ta-

más egy államtitkár, ráadásul a szomszédos,
szentendrei választókörzet országgyűlési
képviselője, dr. Vitályos Eszter is államtitkár,
tehát komolyabb lobbierő állt mellettünk,
de még így sem volt könnyű dolgunk. A
DMRV augusztusban megint közzétett egy
felhívást, hogy takarékoskodjunk a vízzel,
mert egy jó hónapja kritikus a Duna vízszintje. Már-már ott tartottunk, hogy a víznyerő
oldalon is kialakulhatott volna a probléma.
Hosszú távon csak az lehet a megoldás, ha
az ellátás biztonságát fejlesztésekkel sikerül
növelni: egyrészt a hálózat sérülékenységét
csökkenteni, hogy ne törjön el mindig valahol egy vízcső, másrészt a szivattyúrendszerek, tárolómedencék kapacitását növelni.
Az az igazán nagy gond, hogy a válságstáb
fennállása idején azt mondták a DMRV
szakemberei, hogy ha megpróbálják növelni
a víznyomást és felemelik 30%-kal, akkor a
korszerűtlen vízvezetékrendszer eldurran, és
a teljes Pilisi-medencében sem lesz víz, nem
csak Solymáron.
Mit tudnak tenni a solymáriak az üg y érdekében?
Ha meg is valósulnak a fejlesztések, akkor
is szükség van arra, hogy a lakosság takarékosabban bánjon a vízkészletekkel. Sajnos
egyre gyakoribbak és hosszabbak az aszályos
időszakok, így nyaranta bármikor jelentkezhet hasonló probléma a vízellátásban, nem
árt, ha a lakosság felkészült. Érdemes például
a csapadékvizet gyűjteni, a háztetőkről soksok köbméter víz lefolyik, ezt hasznos lenne
felfogni.
Meg jelent eg y hír, hog y az önkormányzati vízműveket állami kézbe veszik. Ez Solymárra is vonatkozik?
Igen, már és is megkaptam a levelet a
DAKÖV-től. Ezzel az intézkedéssel nem tudok egyetérteni. A DAKÖV Kft. 100%-ban
önkormányzati tulajdonban van, 64 önkormányzat a tulajdonosa. A szennyvíztelep és
a hálózat egy óriási vagyontárgy, akkor is, ha
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nem forgalomképes. Ha ezt a vagyont és az
üzemeltetést átadjuk az államnak, elveszítenénk minden befolyásunkat a működésében.
Ráadásul az átvételt úgy képzelték el, hogy a
terheket nem szeretnék átvenni, ha például
jelzáloghitel van a vagyonon, azt nem fizetné
az állam. Én nem támogatom ezt az elképzelést, és úgy gondolom, ezzel a polgármestertársaim is így vannak.
Kétségtelen, hogy nehéz nyereségesen
vagy akár nullszaldóval üzemeltetni a telepeket, előfordul, hogy az önkormányzatoknak
kell pénzt beletenniük, ha tartósan veszteségesen üzemelnek. Erre a közműadók
miatt megvan az esély: a vezetékes közműveken van egy csőkilométerenkénti adó,
ami komoly terhet ró a tulajdonosokra.
Nem tudom, hogy az állam hogyan tudná
a DAKÖV-öt hatékonyabban üzemeltetni,
mint mi, hiszen az ár fix hatósági ár, azon
nem lehet változtatni, a bérleti díjakat eleve
fejlesztésre kell fordítani a víziközmű törvény miatt, továbbá van egy gördülő fejlesztési terv is, hogy milyen hálózatfejlesztési
terveket, rekonstrukciókat kell folyamatosan
megvalósítani. Egyelőre várjuk a pontos
részleteket, azután a képviselő-testületek
döntenek, végül a DAKÖV taggyűlésén
megbeszéljük.
Az adó- és rezsiváltozások hog yan érintik az önkormányzatot?
Minden bizonnyal érinteni fogják a működésünket ezek a változások, jelenleg számolgatjuk, hogy milyen mértékű emelkedés
várható. Szerencsére megcsináltuk korábban
az orvosi rendelő, a Kék óvoda és a polgármesteri hivatal energetikai fejlesztését, és
igyekszünk folyamatosan karbantartani a
fűtésrendszereket. Lecseréltük a hivatal két
régi kazánját, ezzel biztosan sokat fogunk
spórolni, de az áremelkedést mi is érezni fogjuk. Kiszámítjuk azt is, hogy a drágulás mit
jelent a közvilágításban, de jó hír, hogy ezen
a téren is fejlesztettünk, hiszen lecseréltük a
lámpákat LED-es fényforrásokra.
A fűtőanyagok drágulása kapcsán felmerült, hog y
várhatóan mindenféle éghető anyaggal fűtenek majd
az emberek, íg y büdös és rossz levegő lesz a faluban.
Ön mit gondol, mire számíthatunk?
Emlékszem, hogy 1972-ben, nyolcévesen,
amikor este jöttem haza az iskolából vagy
a templomból, Solymáron kék volt a levegő, mivel mindenki szénnel és fával fűtött.
Biztos, hogy nem egészséges a mikropor
és a szilárd fűtőanyagokból származó légszennyezés, de véleményem szerint ennek a
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kérdésnek a megítélését eltúlozzák. Fontos
tudni azt is, hogy ha valaki vizes fával fűt,
annak például sokkal rosszabb a hatásfoka
és nagyobb a koromtartalma, mint a száraz
fának, ezért mindenképpen kerülendő.
Az viszont, hogy szeméttel, műanyaggal,
gumival vagy – ami például bútorüzemekben
előfordulhat – pozdorjahulladékkal, farostlemez-hulladékkal tüzelnek, kifejezetten káros.
Ezek műgyantával kezelt anyagok, amikből
formaldehid és egyéb mérgező anyagok
szabadulnak fel. Ezeknek az anyagoknak az
égetése veszélyes és tilos, de az ellenőrzés,
hogy ki fűt ilyenekkel, igen nehézkes. Nem
tudom, van-e erre megfelelő eszköz, például hogy drónnal a kémény fölé szállva egy
műszer bemérje a mérgező anyagok kibocsátását. Utána fogok nézni a jegyző úrral és
a szakemberekkel, hogy lehet-e ezt bizonyítani.
Arra is felhívnám a lakosság figyelmét,
hogy a mindenféle szeméttel való tüzelés
nemcsak közegészségügyi kockázatot jelent,
nemcsak büdös és füstöl, hanem súlyos gondokat okoz a házak kéményében, ami elsősorban az ott lakók testi épségét veszélyezteti. A tűzoltóink tudnának mesélni, hogy
amikor beindul a fűtési szezon, rendszeresek
a kéménytüzek, hiszen a lerakódott kátrány
belobban a kéményben.
Beszéljünk eg y kicsit vidámabb témáról is: milyen
fejlesztések zajlottak nyáron a településen?
Befejeződött a Major utca és mellékágának
aszfaltozása. Egy kis kiegészítést tettünk
hozzá, mivel a pályázat csak a hídig szólt,
mi azonban elvittük a turistaházig, ha már
ott volt az aszfaltgép. A Sport utca kereszteződésben volt egy csúnya beszakadás, és
hálósan széttört az út, azt is leaszfaltoztuk.
Ott saját hatáskörben még korábban helyreállítottunk egy vízáteresztő rácsot, de az is elmozdult, mert az aszfalt nem tartotta, így ezt
is javítani kellett. Elkészült a Kert utca csomópontja, illetve két ponton a Közlekedési
Bizottság javaslatára felmartuk, rücskösítettük az aszfaltot, hogy ne legyen kicsúszás
– ennek ellenére jó lenne, ha ott lassabban
közlekednének az autósok. Aszfaltozzák a
kerékpáros pumpapályát is, utána jönnek a
tereprendezési munkák, várhatóan szeptem
ber végén adhatjuk át a bringásoknak. A
Településüzemeltetési Kft. új telephelyén elkezdték a falazást, innen már látványos lesz
a haladás.
Meg kell említenem még a bölcsőde teraszjavítását és a Szent Erzsébet téri játszótér
fejlesztését. A bölcsődében a Településüze-

meltetési Kft. munkatársai eltávolították az
elkorhadt párnafákat, és kibetonozták az eddigi kavicságy helyét, majd WPC-burkolattal
borították a teraszt, parkettaszerűen. A játszótéren ivókutat szeretnénk kialakítani,
ezért feltártuk a terepet vízvezetéket keresve,
de nincs ott vezeték. Viszont kapóra jött egy
csőtörés a játszótér előtti kereszteződésben.
Felvetettük a DMRV-nek, hogy ha már bontottak emiatt, mi lenne, ha csinálnának egy
bekötést a játszótérre. Most kaptam meg a
válaszukat, hogy ennek semmi akadálya,
úgyhogy csinálunk a játszótéren egy vízaknát, így lesz ivóvíz és locsolóvíz is.
Önnek hog y telt a nyár, sikerült kikapcsolódnia?
Ezen a nyáron hosszabb pihenésre nem volt
alkalmam, de egy hétig vízitúráztam, aztán
biciklitúrán voltunk a családdal a Balatonnál.
Valójában nem tudok igazán kikapcsolódni,
már az is nagy örömet jelentett számomra,
hogy az igazgatási szünetben bejártam dolgozni. Ilyenkor a csendes hivatalban jobban
halad az ember a dolgokkal.
Az igazgatási szünet után újra visszatér a hivatal
élete a megszokott kerékvágásba?
Itt az ősz, búcsú ugyan nem lesz a megszokott keretek között, az ismert okok miatt, a
sportpályán viszont nem marad el a vidámpark. Ami a további terveket illeti, igyekszünk befejezni a fejlesztéseinket, és meg
kell néznünk, hogyan fogunk állni anyagilag. Eddig úgy tűnik, az adóbevételeink jól
teljesülnek. Nagyon várom a TOP Plusz
programra beadott pályázatunk eredményét
a Koppány utca újjáépítésével kapcsolatban.
Nagy szükség van arra, hogy ezt az utcát
helyreállítsuk, hiszen jelenleg ez Solymár
legkritikusabb pontja, így reménykedünk a
kedvező elbírálásban. Szinte minden ilyen
pályázatnál kérnek hiánypótlást, ennél azt
kérték, hogy csatoljuk a szabályozási tervünket, ami eredetileg nem szerepelt a kiírásban.
Most ezt is beküldtük, de nagyobb jelentőségű kérdésben nem kellett kiegészítenünk a
pályázati anyagot. Sajnos sosem lehet tudni a
döntés várható időpontját. Nekünk az lenne
az ideális, ha novemberre meglenne, mert
akkor decemberben ki tudnánk írni a közbeszerzést, annak februárra jogerős eredménye
lenne, és márciusig fel lehetne készülni, majd
nekiállni a fejlesztésnek. Egy biztos: az építkezés közben a Koppány utca le lesz zárva,
tehát Budaliget felé kell majd körbejárni, de
az út ott már jó, arrafelé gond nélkül lehet
közlekedni.
Bai Veronika
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A KÖZÖS MUNKA ÖRÖME
A solymári Szent Erzsébet téri játszótér felújítása jó példát mutatott arra, hogy a pályázati
támogatást közösségi összefogással kiegészítve hogyan szépülhet meg egy közösségi tér.
A Turista és a Kert utca sarkán már korábban
is volt játszótér, ám az állapota hagyott kívánnivalót maga után. Idén végre sor kerülhetett a
felújítására, miután a Pro Solymaris Egyesület
áprilisban mintegy hatmillió forint támogatást
nyert a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. civil
szervezetek számára kiírt pályázatán. A pályázati anyagot Gulyás István, a Hutweide településrész önkormányzati képviselője állította össze
és nyújtotta be az egyesület nevében. „A pályázati forrás felkutatását megelőzően sokszor
beszélgettem a körzetemben élő kisgyermekes
szülőkkel, nagyszülőkkel arról, hogy milyen
igényeik lennének a játszótérrel kapcsolatban,
ezeket figyelembe véve készült a pályázat” –
tudtuk meg ezzel kapcsolatban a képviselőtől.
A támogatásnak köszönhetően két új rugós játékot, két hintát és két padot helyeztek
ki, új gumiburkolatot fektettek le, valamint
napvitorla került a homokozó fölé. A kivitelező az IPS-Gyermekszem Kft. volt. A felújítás
azonban ennyivel nem fejeződött be. A körzet
képviselője ugyanis célul tűzte ki, hogy a régi
játékokat közösségi összefogással, saját kezűleg
újítsák fel. Ezzel egyrészt meghosszabbították
a korábbi játékelemek élettartamát, másrészt a
közös munka révén igazi csapatépítő jelleget
adtak a civil összefogásnak.
Így aztán július 16-án, szombaton Gulyás
István irányításával és a Solymári Településüzemeltetési Kft. támogatásával számos felnőtt és
gyermek együtt látott neki, hogy megszépítsék a játszótér régi játékait és környezetét. Sok
egyéb feladat mellett kiásták a csúszdás játék
elhasználódott homokját és a homokozó keretét. A fedett pihenő kivételével a régi játékokat
és faépítményeket lecsiszolták és lefestették.
A közös munka végén bográcsban főtt csirke
paprikás várta a résztvevőket.
A felújítási munkálatok ezzel még nem értek véget. A későbbiekben egy ivókutat is létesítenek majd, melyhez még ki kell alakítani a
vízbekötést, a szolgáltató már dolgozik ennek
megoldásán. A hivatalos átadás szeptemberben
várható.
BV
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KINCS, AMI NINCS
Már az iskolában, kisgyermekként megtanultuk, hogy a víz nélkülözhetetlen az élethez.
Hozzászoktunk, hogy egész évben folyamatosan a rendelkezésünkre áll, azonban
az idei száraz, aszályos időjárás megmutatta: ez bármikor megváltozhat.
Ideje megtanulnunk, milyen nagy kincs a víz.
A klímaváltozás drasztikusan és végérvényesen változtatja meg a Föld éghajlatát és
vele együtt a jól megszokott életünket. Az
elmúlt években felgyorsultak az események,
és a szakértők által előrevetített negatív hatások és folyamatok idén nyáron már mindenki számára érezhetőek voltak. Heteken
át tartó hőségriadó, elviselhetetlen szárazság,
mindent felperzselő erdőtüzek jellemezték
a nyári hónapokat. Az elmúlt pár évben folyamatosan dőlnek meg a melegrekordok, a
csapadékhiány következményeképpen pedig
negatív csúcsokat dönt meg a tavak és a folyók alacsony vízszintje. A rossz hír, hogy a
jóslatok megvalósulni látszanak, a még ros�szabb pedig az, hogy jóval hamarabb, mint
azt gondoltuk.
Nem túlzás, ha azt mondjuk, a víz maga
az élet. Szükségünk van rá, hogy a szomjunkat oltsuk, hogy a kertünket és a virágainkat
életben tartsuk, hogy tisztálkodjunk, tiszta
ruhában járhassunk, tiszta evőeszközzel
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ehessünk, vagy leöblítsük a WC-t… Rengeteg vizet használunk el, ha nyáron csobbanni
szeretnénk a saját medencénkben, vagy tisztává varázsolnánk az autónkat. Ezek csak a
legalapvetőbb szükségleteink, amelyek a kényelmes, minden igényünket kiszolgáló élet
velejárói. De mi történik akkor, ha megnyitjuk a csapot, és nem folyik a víz?

területén helyreálljon a vízellátás. A csőtörések azonban azóta is napi szinten problémát
jelentenek Solymáron. A Pihenő utcában
legutóbb napokon keresztül nem sikerült
megtalálni a probléma helyét, ez idő alatt
több köbméternyi víz folyt el a hálózatból.

Több napig víz nélkül

A probléma kialakulásának lehetséges körülményeiről Dercsényi Péter vízügyi szakembert, a Duna Menti Regionális Vízmű
korábbi üzemigazgatóját, egykori solymári
polgármestert kérdeztük. Elbeszéléséből
megtudtuk, a ma is használt vezetékes ivóvízhálózatot az 1960-as, 1970-es években
kezdték kiépíteni, melynek köszönhetően
az agglomerációkban, az üdülő- és idegenforgalmi területeken regionális ivóvízellátó
rendszerek létesültek. Ezek mind egy megfelelően nagy kapacitású vízbázisra kapcsolódnak. A szóban forgó vízhiány elsősorban a Duna Jobbparti Regionális Rendszert
érintette, aminek az egyik ága a Szentendre
déli vízbázis, mely több település, köztük
Solymár vízellátását biztosítja. Az innen induló távvezetékre a földrajzi fekvés szerint
egymás után kapcsolódnak rá az egyes települések elosztó hálózatai, és mivel Solymár a
vezeték legvégén helyezkedik el, itt jelentkezik a leghamarabb a probléma.
Akkor fordulhat elő fennakadás a szolgáltatásban, ha a termelés és a fogyasztás
egyensúlya felborul – magyarázza a szakember. Az 1900-as évek közepén betervezett tartalékkapacitások mára már elfogytak,
a nyári hónapokban jóval több vízre lenne
szükségünk. A vizet a Duna mentén lévő
parti szűrésű kutakból nyerjük. A vízbázis
kútjainak vizét gyűjtőmedencébe szivat�tyúzzák, innen indulnak a regionális távvezetékek. Alacsony dunai vízállás mellett a part
menti kutak vízhozama lecsökken, a nyári
hónapok miatt pedig a fogyasztás is a több-

Idén június végén Solymáron mintegy ezer
háztartás maradt napokig ivóvíz nélkül. Június 28-án érkeztek az első jelzések, hogy a
magasan fekvő utcákban nincs víz. A Duna
Menti Regionális Vízmű (DMRV) Zrt. által
kiadott közlemény szerint a csapadékmentes
időjárás, valamint a megnövekedett fogyasztás miatt kiürültek a tározók, ezért vízkorlátozást rendeltek el, először az érintett településeken, később pedig Pest megye többi
részén is. A probléma azonban nem oldódott meg ezzel, a vízhiány ugyanis az egész
regionális ellátórendszert érintette.
Miután a vízkorlátozás ellenére két nap
alatt sem állt helyre az ivóvíz-szolgáltatás
Solymáron, június 30-án az önkormányzat
válságstábot alakított. Összehívták a környék polgármestereit, akik videóüzenetben
kérték saját településük lakosságát a vízhasználat csökkentésére. A helyszínre érkezett Menczer Tamás, a térség országgyűlési
képviselője is, hogy segítse a válsághelyzet
megoldását. Solymár vezetése többek között tisztálkodási pontok és vízvételi helyek
létrehozásával igyekezett segíteni a lakóknak,
a szolgáltató pedig egyedi vízkormányzási
menetrendet vezetett be, és kívülről, lajtos
kocsik segítségével próbálta feltölteni a magasan fekvő víztározókat. A honvédség vízellátmányt, illetve szállító járműveket küldött
a tározók feltöltéséhez. Július 2-ára, szombat
reggelre sikerült elérni, hogy a négy magasan
fekvő medence megteljen, és Solymár teljes
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szörösére emelkedett, így nem volt elegendő
víz a gyűjtőmedencékben. Dercsényi Péter
szerint a vízhiány elsősorban az aszályos
időjárás és a Duna alacsony vízszintje miatt
alakulhatott ki, a rendszer kapacitása ebben
az esetben csupán másodlagos kérdés.
Fejlesztési lehetőségek
Mivel már a korábbi években is volt példa
rövidebb vízellátási problémákra, felmerül a
kérdés, mit tehetünk azért, hogy a jövőben
elkerüljük a hasonló helyzeteket. Dercsényi
Péter szerint a termelés és a fogyasztás közötti egyensúly fenntartása lehet a megoldás.
A sokak által várt bővítések és fejlesztések
nagyon fontosak a jövőre nézve, azonban
takarékoskodni is kell. A teljes távvezetékre
kiterjedő, mindenkit érintő vízkorlátozással
meg lehetne előzni az ilyen váratlan eseményeket. Mindemellett nagyon olcsó Magyarországon a vízszolgáltatás, emiatt pedig eszébe sem jut senkinek, hogy spóroljon a vízzel.
Bár hiteles információ egyelőre nincs arról, milyen állapotban van a térség vízellátó
rendszere, az tudható, hogy felújításra, illetve
bővítésre szorul. Ezt felismerve a kormány
augusztusban döntött a DMRV kapacitásainak bővítéséről. A Széchenyi 2020 program
keretében, európai uniós finanszírozással
16,221 milliárd forint pályázati összegből a
Duna jobb és bal partján összesen 17 település – köztük Solymár – víziközműveinek
fejlesztése történik meg 2024-ig. A DMRV
tájékoztatójában annyit közölt a beruházásról, hogy eredményeképpen a víz a minőségi
megfelelésén túlmenően megfelelő mennyiségben és megfelelő hálózati nyomáson áll
majd rendelkezésre.
Dr. Szente Kálmán polgármestertől
megtudtuk, hogy egyéb lehetőségek is felmerültek a vízellátás biztonságosabbá tételére, például a fővárosi vízhálózathoz való
kapcsolódás, hiszen Budapest rendelkezik
kihasználatlan vízkészlettel. Addig azonban,
amíg a szakértőknek sikerül hosszú távú
megoldást találni a térség ivóvízhálózatának
felmerülő problémáira, mi magunk is tehetünk az ügyért.

pusztítanak, a környezet megóvására pedig
nemcsak országos, hanem településszinten
is törekednünk kell. Nézzük, mit tehetünk
egy kertvárosias településen.
Solymáron a legtöbb ház mellett akad egy
virágoskert, egy veteményes, amit egész évben gondozunk. Az időjárás azonban nem
könnyíti meg a dolgunkat, hiszen a rövid
idő alatt lezúduló, nagy mennyiségű csapadék, majd a hosszan tartó szárazság megviseli a növényeket. Nyáron az ivóvízhálózat
hibái miatt olykor locsolni sem tudtunk, víz
nélkül pedig még nehezebb a növényeknek
átvészelni az amúgy is megterhelő kánikulai
napokat. Az esővíz hatékonyabb felhasználása talán az egyetlen megoldást jelenti majd
a kertek kiszáradása ellen. A WWF nemzetközi alapítvány magyarországi szervezete a
természetvédelmi irányelveket szem előtt
tartva próbál pár jó tanácsot adni.
A csapadékvíz hasznosításának első lépéseként gyűjtsük össze a háztetőre, burkolt
felületekre lehulló esővizet. Semmiképp
se vezessük ki az utcára vagy a csatornába,
ehelyett tároljunk minél többet földbe sül�lyesztett vagy felszín feletti tartályokban. A
kert kialakítása során minél több zöldfelületet hagyjunk, ezzel elérhetjük, hogy az esővíz
a földbe szivárogjon vissza. Ültessünk minél
több fát, futassunk növényeket a házra, ez
mind árnyékot és jobb mikroklímát biztosít
majd a kertünkben. Mindezek betartásával
az önkormányzatokat is tehermentesíthetjük, hiszen a vízelvezetés települési szintű
megoldása költséges feladat. A WWF Magyarország holnapján megtalálható színes

infografika részletesen bemutatja, hogyan tehetjük élhetőbbé és zöldebbé a kertünket még
a legnagyobb kánikulában is.
Én kis kertem
Hogyan őrizhetjük meg a lehető legtöbb
esővizet a kertünkben? Hogyan árnyékoljunk, és mit ültessünk, ami bírja a szárazságot? Mindezekről Csapó Attila kertészt
kérdeztük, aki ismeri a solymári kertek
adottságait, dolgozott települési kertészként
is, és elkötelezett a klímavédő kertek mellett.
A szakember szerint a víz legjobb tárolója
a föld maga. Ha tereprendezés előtt állunk,
érdemes azzal kezdenünk, hogy megfigyeljük, egy kiadós eső során merre folyik el a
víz a kertünkben. Próbáljuk úgy kialakítani a
terepet, hogy olyan részeket is hagyunk, ahol
összegyűlhet a víz, és jó ideig sáros maradhat a föld. Ezzel a módszerrel úgynevezett
esőkerteket hozhatunk létre, melyeket vízkedvelő növényekkel ültethetünk be. Gyűjtsünk minél több esővizet, amit bármiben
tárolhatunk, az edényt pedig ajánlott tiszta,
napfénytől védett helyen elhelyezni.
A nedvesség megtartásának egy másik
fontos része a talajtakarás. A mulcsot vékonyan terítsük szét, a földet pedig érdemes
gyakran forgatni, kevergetni, hogy komposztálódhasson. Talajtakarónak nemcsak
fenyőkérget használhatunk, hanem zöldséghulladékot, levágott füvet vagy ágdarálékot is
tehetünk a bokrok, virágok alá.
A fűnyírót lehetőleg gyakran és a legnagyobb magasságon használjuk. A nagy hő-

Minden csepp számít
A nyár eseményei egyre határozottabban
hívják fel a figyelmünket arra, hogy nem elég
a rendszereket fejleszteni, okosan kell bánni
a vízzel. A villámárvizek, az aszály, az erdőtüzek nemcsak nálunk, hanem világszerte
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ség nem tesz jót a pázsitfűféléknek, ezért
minél kevesebb füves részt hagyjunk, legyen inkább több virágoskert. A virágok
kiválasztásánál érdemes a nyári melegre
is gondolnunk. Ne csak tavaszi, egynyári
növényeket vásároljunk, szerezzünk be
évelő virágokat is, amelyek gyökere mélyebbről fel tudja venni a vizet. Jó választások a hagymás vagy rizómás virágok,
mivel saját tápanyagtározó képességeiknek köszönhetően jobban viselik a hőséget. A magról keltetett egynyári növények közül a sárga színű kasvirág vagy a
kukacvirág lehet jó választás. Szerethető
növény még a menyecskeszem, ami jól
szaporodik magról, de az indás ínfű vagy
a tarackoló kékgyökér is pompásan mutat a kertekben.
Mindezek mellet az árnyékolásra is
érdemes gondolnunk. Nemcsak a fák,
hanem akár egy veteményes, egy kiskert
vagy egy épület, esetleg egy árnyékoló
háló is megfelel a célnak. Természetesen a fa a legtartósabb élő árnyékoló,
de sok idő, mire megnő, addig pedig kisebb növényeket is ültethetünk. Ha árnyékot adó sövényt szeretnénk ültetni,
akkor gondoljunk a csicsókára vagy a
napraforgóra. Nagyon szép sövény lesz
belőlük, és egész nyáron árnyékolnak
majd. A talajtakarásban egyébként bármilyen gaz jó szolgálatot tehet, a lényeg,
hogy ne tartsunk fedetlen földfelületet
a kertünkben.
Kovács Ildikó

Solymár Nagyközség Önkormányzata
Képviselő-testületének határozatai
63/2022. (VI. 15.)
Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
a Solymár, 528 hrsz. alatt felvett ingatlan
közterületként történő használatára és
fenntartására vonatkozóan megállapodást
kíván kötni a Solymári Római Katolikus
Plébániával.
64/2022. (VI. 15.)
Solymár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
2022. évi Solymári Búcsú önkormányzat
által tervezett Templom téri programjai
– mivel a helyszín nem áll rendelkezésre
– nem kerülnek megrendezésre. A képviselő-testület felkéri a polgármestert,
hogy dolgozzon ki egy javaslatot olyan
rendezvényhelyszín kialakítására, ami
megfelel a műszaki, technikai, biztonsági
és lakossági zajvédelmi követelményeknek és készíttessen számítást arra vonatkozóan, hogy milyen forrást igényel ez a
beruházás.
65/2022. (VI. 15.)
Solymár Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Solymár belterület, 3367/6 hrsz. alatt felvett
útnak a Valkó út megnevezést adja.

66/2022. (VI. 15.)
Solymár Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy mindösszesen 2 790 000 + áfa forint összeget
biztosít a Solymári Polgármesteri Hivatal
részére a PHR-858 forgalmi rendszámú
Ford Transit megvásárlására a tartalékkeret terhére.
67/2022. (VI. 15.)
Solymár Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Solymári Településüzemeltetési
Kft. 2021. évi beszámolóját.

Rendeletek:
8/2022. (VI. 16.)
Solymár Nagyközség Önkormányzatának
kezelésében álló helyi közutak fokozott
elhasználódását, állagromlását és károsodását eredményező igénybevétele miatti
kártalanítási kötelezettség előírásáról, valamint az egyes behajtási engedéllyel érintett
útszakaszok védelméről
A rendeletek és a határozatok
mellékletei megtalálhatóak
Solymár hivatalos honlapján:
solymar.hu/hatarozatok-rendeletek

Új kataszabályok

1819 a NAV új Infóvonala

A kisadózó vállalkozások tételes
adójáról és a kisvállalati adóról
szóló 2012. évi CXLVII. törvény
szerinti kisadózó vállalkozások
tételes adója, a „régi kata” mint
adózási mód 2022. augusztus 31ével megszűnik.
Az önkormányzati adóhatóság részletes tájékoztatását a
helyi adózást is érintő változásokkal, betartandó határidőkkel
kapcsolatban a polgármesteri
hivatal honlapján (www.solymar.
hu) olvashatják.

Megújult a NAV Infóvonala, így mostantól a NAV telefonos szolgáltatásai – mind az
általános kérdések, mind pedig a konkrét ügyek esetén – belföldről egységesen a 1819es, külföldről a +36 (1) 461 1819-es hívószámon érhetőek el.
Az általános, azaz konkrét ügyhöz nem kapcsolódó tájékoztatás az Infóvonal 1-es
menüpontjában, míg az egyedi telefonos ügyintézést is lehetővé tévő szolgáltatás
(korábban Ügyfél-tájékoztató és Ügyintéző Rendszer – ÜCC) a 2-es menüpontban
érhető el.
A 2-es menüpont használatához, vagyis a telefonos ügyintézéshez továbbra is ügyfél-azonosító szám (PIN-kód) szükséges. Ezt változatlanul a TEL jelű adatlapon lehet
igényelni, legegyszerűbben az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA). A
szolgáltatás részleges kódú telefonos azonosítóval (RKTA) is használható, ami bármelyik kormányablakban igényelhető.
Csekk az új rendszerben már teljesen automata kiszolgálással kérhető a főmenü
3-as menüpontjában.
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A ZENE KÖZÖS
Az ír punkzenét játszó Firkin zenekar fellépett
már a világ legrangosabb zenei fesztiváljain
főműsoridőben, van, ahol visszatérő vendégek.
Az együttes Solymáron élő vezetőjével,
fuvolásával, Péter Jánossal beszélgettünk az ír
zenéről, a zenei iránti szenvedélyről
és a boldogságról.
Wacken Open Air, Montreux Jazz Festival,
Rockharz – mind nag y hírű fesztiválok a saját
műfajukban, ahol fő fellépőként játszani komoly
elismerés. A Firkinnek mindhárom eseményen sikerült, ezt hog y kell csinálni?
Amikor a montreux-i jazzfesztivál vezetőjét
megkérdeztük, miért pont minket választott,
azt válaszolta, hogy olyanokat hívnak, akik
zeneileg valami különlegeset és igényeset
tesznek a saját műfajukban. A Firkin pedig
az ír punk műfajában a legmagasabb színvonalat képviseli – ezt ő mondta, nem én.

kotva a Firkinben, és
most már azt is tudjuk, hogy mit jelent
„firkinizálni”. Ennek
folyományaként csináltunk egy háromnapos alkotói tábort
magunknak, ahol elképesztő gyorsasággal
születtek meg a dalok.
Megéreztük a Firkin
ízét.

Valószínűleg ért hozzá, lehet neki hinni, nem?

Könnyebb íg y dalokat írni?

Nagyon jólesett, az biztos. Persze mi tudjuk, hogy a zenekar tagjai magas képzettségű zenészek, és sokféle műfajt keverünk: a
csángó népzenét, a metált, a klasszikus zenét, és két jazzista is van a zenekarban, de
nem dicsekszünk azzal, hogy milyen nagy
kavalkádot csinálunk. Punkot játszunk, azon
belül „firkineset”, és most már kezdjük érezni, hogy mit is jelent ez (egy aranylemez, egy
platinalemez és egy Fonogram-díj után).

Eddig sokkal többet kísérletezgettünk, most
már biztosabb talajon állunk, tudjuk, mihez
nyúljunk. Mondjuk, valaki hoz egy dallamot,
azt a zenekar ízekre szedi, utána összerakja,
és a végén kialakul a tökéletes megoldás. Ezt
nehéz megemészteni az eredeti szerzőnek,
de az egót eldobva, hatalmas alázattal közelítve a zenéhez, jó lesz a végeredmény.

Most? Jövőre lesz 15 éves a zenekar.
Érdekes, most kezd tudatosulni számunkra,
hogy mitől Firkin a Firkin. Eddig csináltuk,
ahogy jólesett. Aztán egy német folkmetál
zenekar, a Saltatio Mortis felkért más zenekarokat, hogy dolgozzák fel a számaikat.
Minket is megkerestek, mi pedig a feldolgozás közben arról beszélgettünk, hogy mitől
lesz egy teljesen idegen zene „firkines”. Ettől
kezdve vált tudatossá, hogy melyek azok a
momentumok, zenei megoldások, amitől sajátunknak nevezhető a dal.
Hatan vagyunk, hat nagyon különböző
zenei világot képviselve, mégis egységet al14

Fotó: Daróczi Csaba

Ezek szerint ez mindenkinek meg y a Firkinben.
Mindenki belátta, hogy a csapat szellemi értéke magasabb rendű, mint az egyén egója.
Egy zenésznél szinte feloldhatatlan dilemma
van az egyéni érzékenység és az alkotói alázat között. Hosszú gyakorlattal azonban ez
az ellentét feloldható, sőt kiaknázható, és ez
nagyon sokat segít a közösség produktivitásában is. Ennek megoldásában nagy segítségem a feleségem, aki óvónő. Az óvodában
megfigyelhető, hogy a gyerekcsoport szellemi teljesítménye jóval magasabb lehet, mint
a gyerekek egyéni teljesítményeinek összessége, azaz mindenki többre képes a csapat
segítségével, mint egyedül. Ez a Firkin zenekarnál is érvényes. Vezetőként nem az a

feladatom, hogy érvényesítsem a saját elképzeléseimet, hanem az, hogy többet hozzak ki
a tagokból, mint amit ők gondolnak magukról, vagy amit egyedül képesek létrehozni.
Már egyre többször sikerül, és nekem ez a
legnagyobb boldogság.
Mi a közös a sok különféle zenei világban?
A zene iránti szenvedély, amit mindig kerestem azokban, akikkel dolgozni akartam. A
Firkin az első saját alapítású zenekarom, amit
eleve azzal a szándékkal indítottam, hogy
olyan embereket hívjak be a közös örömbe, akikben érzem ezt a szenvedélyt. Ha az
emberi oldal rendben van, a zenei tudás hiányosságai áthidalhatók, hiszen a tudást lehet
fejleszteni, a személyiséget már nehezebben.
Abban volt tudatosság, hog y milyen zenei területekről keresett meg embereket?
Nem, ez teljesen mindegy volt. A zene közös, ugyanabból a felszín alatti forrásból
buzog föl, maximum másféle ásványi anyagokon megy keresztül és más íze lesz, de a
víz ugyanaz. Azt gondolom, hogy amíg vis�szajutunk a forrásig, sok mindent feloldunk
a vízben és egymásban is. Én például a klas�Solymári Hírmondó

szikus zenéből jöttem, a tanárom, Bálint János nemzetközileg elismert előadóművész,
a világ egyik legjobb fuvolása, akivel máig
tartjuk a kapcsolatot.
Hog yan jutott el a klasszikus zenétől az ír punkig?
A válaszhoz 1994-ig kell visszamenni. Az akkori barátnőm ismerte a M.É.Z. együttest (az
első, ír zenét játszó zenekar Magyarországon
– a szerk.), akikkel egy koncert után beültünk
sörözni. A beszélgetés közben meghívtak
játszani a zenekarba, éppen fuvolást kerestek. Nem állítom persze, hogy ismerem az ír
zenét, de igyekszem átszűrni magamon ezt
a változatos és izgalmas zenei világot, amely
nagyon közel áll a magyar népzenéhez és
néplélekhez. Az ír és a magyar, mint két periférián élő nép, hasonló történelemmel rendelkezik, ráadásul a kelták innen, a Kárpátmedencéből indultak. Emellett a két népnek
nagyon hasonló a habitusa, értjük egymás
vicceit, ugyanolyan elementárisak, szenvedélyesek vagyunk. A magyar és az ír népzene
között is sok a kapcsolódás, ezért gyakran
teszünk az ír dalokba moldvai csángó motívumokat. Azt szoktam mondani, hogy a
csángó zene a magyar népzene punkja. Amikor felhasználjuk ezeket a motívumokat, és
meghallja egy ír bárhol Európában, abszolút
a magáénak érzi.
A M.É.Z. után mi volt a következő zenekara?
Kilenc évig játszottam a M.É.Z.-ben, onnan
a Shannon.hu zenekarhoz hívtak, melynek
tagjai a M.É.Z.-ből váltak ki. Ott artisztikusabb, világzenésebb műfajt játszottunk, mint
előtte, nagyszínpadi produkciókat csináltunk
ír sztepptáncosokkal. Ez nem nagyon működött Magyarországon, túl nagy apparátust
igényelt. Ekkor határoztam el, hogy már elég
tapasztalatot szereztem, megalapítom a saját
zenekaromat. Elképzeltem egy zenei stílust,
amiben a saját ír zenémet tudnám játszani: ez
volt az ír punk, csak akkor még nem tudtam,
hogy így hívják. 2008 nyarán indultak a próbák, októberben már koncerteztünk is.
A Firkin zenéje derűs, életigenlő érzést tükröz. Ön
is ilyen pozitív személyiség?
Igyekszem annak maradni. Vannak olyan
helyzetek, amikor én is le tudok törni, de a
traumákat, negatív történéseket úgy élem
meg, hogy egyúttal valami jónak az ígéretét
hordozzák, ezek helyrepofoznak, hogy tudjam értékelni a jó dolgokat. Valahogy mindig
bebizonyosodik, hogy aki sok nehézségen
2022. szeptember

megy keresztül, egyre pozitívabban látja a
világot, hiszen megtapasztalta, mi az igazán
rossz, és ezért a napi apróságokból nem
csinál tragédiát. Ez a zenekar missziója is,
megmutatni a Firkin-családnak az élet apró
örömeit, azokat a dolgokat, amitől működik
és működtethető az életünk.
Önnek mitől működtethető az élet?
Ha egy helyben vagyok, és nem történik
épp semmi különleges, az számomra a legnagyobb boldogság. Nem tudok unatkozni,
minden apróság érdekel és örömet szerez.
A feleségemmel huszonnyolc éve vagyunk
együtt, ezt is egyre nagyobb csodaként
élem meg. A fuvolázás is kiaknázhatatlanul
gazdag tevékenység számomra, ezért soha
nem unom a gyakorlást, sőt inkább feltölt
egy-egy nehezebb technikai feladat megoldásának folyamata. Mindig ámulok azokon,
akik újabb és újabb ingereket keresnek, hogy
ne unatkozzanak, de ez az eldobható papírzsebkendő-kultúra nem az én irányom. Persze, nyitott vagyok az újra, de önmagában az
újdonság nem jelent értéket számomra. Azt
látom, hogy sok ember attól boldogtalan,
hogy mindig épp aktuális divatba, trendbe,
ideológiába kapaszkodik, ami soha nem
stabil, így ettől az élete sem az. A szövegeinknek éppen az az üzenetük, hogy éld meg
azt a valóságot, amiben vagy. Erre jó tanítómester az ír vagy a magyar népzene, hiszen
a maga letisztult népi bölcsességével a legtragikusabb történetet is úgy meséli el, annyit
mond, amennyi feltétlenül szükséges.
Ön Erdélyben tapasztalta meg először ezt a fajta
bölcsességet, hiszen ott született és nőtt fel.
Székelyudvarhelyen születtem, Sepsiszentgyörgyön nevelkedtem. Tizenhárom évesen a szüleim Kolozsvárra írattak be zenei
középiskolába. A rendszerváltáskor voltam
utolsó éves, és pont a romániai forradalom
után volt előfelvételi a Zeneakadémián, Budapesten. Eljöttem Magyarországra, akkor
még nem tudtam, de a szüleim elintézték,
hogy ne is menjek vissza Romániába, mert
elvittek volna katonának. Nem mehettem
vissza, így az előfelvételin a debreceni fuvolaiskola tanára, Kozma András felajánlotta,
hogy náluk járjam újra a negyediket, mert
a Zeneakadémiára nem vettek volna fel
magyar érettségi nélkül. Debrecenben fantasztikus egy-másfél évet töltöttem, majd
érettségi után jelentkeztem a Zeneakadémiára, ahol évente egy helyet hirdettek a fu-

volaszakon. Kivéve négyévente, amikor az
országos fuvolaverseny első helyezettjét is
felvették, és ez pont az az év volt. Engem
a normál helyre vettek fel, a másik helyet
pedig egy debreceni osztálytársam nyerte
el. Ez óriási felháborodást váltott ki a zenei
középiskolák között, hogy ugyanazon tanár
két tanítványa kerül be az akadémiára, ezért
salamoni döntés született: megszüntették a
normál helyet. Az volt a szerencsém, hogy
az egyik zsűritag, Bálint János a magántanítványává fogadott, és két évig tanított
Budapesten.
Közben jelentkeztem a Pázmányra, nagyon szerettem oda járni és Piliscsabán élni,
de amikor jött a M.É.Z., nem volt időm folytatni a képzést, hiszen ekkor volt, hogy háromszáz koncertünk is volt egy évben.
És hog y lett Solymár a vége?
Hat évvel ezelőtt Hidegkúton laktunk, de
sokat jártunk ide kirándulni. Egy séta alkalmával megláttam egy telket a Györgyhegyen.
A tulajdonos meglepően olcsón árulta,
mondván, hogy a telek még nem beépíthető, de rendezés alatt van. Másnap eljöttem,
hogy érdeklődjek erről az önkormányzatnál,
de mivel zárva volt, a szemben lévő ingatlaniroda kirakatát nézegettem. Kérdezte az
ingatlanos, hogy mit szeretnék, mondtam,
hogy legfeljebb egy lepukkant kis házat, amit
majd kipofozhatunk, de olyan itt úgysincs. A
következő nap felhívott, hogy befutott egy
ajánlat. Belevágtunk a vásárlásba és felújításba, és nem bántuk meg. A szomszédok,
a lakosok és Solymár maga is fantasztikus,
imádunk itthon lenni.
Már eddig is szép sikereket ért el a Firkinnel. Vannak még további tervek, célok a tarsolyban?
Célok igazából nincsenek, amit szeretnék,
azt rábízom a Jóistenre, hívőként ez teljesen természetes számomra. Terveim vannak, szeretnék újabb és újabb jó dalokat
szerezni a zenekarral, illetve szeretnék majd
egy ír misét írni. Még nem vettem a bátorságot, és időm sincs rá, de előbb-utóbb
beérik a gondolat. Emellett jó lenne eljutni a világ legtovábbi pontjaira a zenekarral,
Új-Zélandra, Japánba, Amerikába, de ezek
amolyan gyermeteg álmok. A legnagyobb
vágyam, hogy azt folytathassam, amit most
csinálok, legyen rá időm, módom, energiám. Ha ez megadatik, akkor már boldog
ember vagyok.
Mester-Kovács Erzsébet
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Jubileumi tanév kezdődik a zeneiskolában
Ebben az évben is számos solymári gyermek ismerkedik a
zene világával a Hunyadi Mátyás Általános Iskola és AMI
falain belül. A tanévkezdés kapcsán Zubor Imrével,
a zeneiskola vezetőjével beszélgettünk.
Több szállal is kötődsz Solymár zenei életéhez.
Kérlek, mesélj arról, hog yan kerültél a solymári
zeneiskolához!
2009 áprilisában megismerkedtem Babicsek
Bernáttal, és az ő zenekarában kezdtem el
játszani Solymáron. Bernát később elvitt
a Schaumarer Musikantenhez, aminek a
vezetője Buzás Bálint volt. 2011 nyarának
végén Bálint felhívott, hogy ősztől lenne
lehetőség a zeneiskola trombitatanáraként
dolgozni. Így 2011. szeptember elsején
megkezdtem itteni pályafutásomat, 2019
szeptembere óta pedig művészeti intézményvezető-helyettes vagyok. Szerencsés
úton-módon kerültem ide, és nem tudtam
ezeknek az embereknek – Bernátnak és
Bálintnak – elégszer elmondani, mennyire
hálás vagyok, hogy ez így alakult.
Mivel foglalkozol még a zeneiskolai feladatokon túl?
A tanítás mellett a Pénzügyőr zenekar
trombitása vagyok. Erre a zenekarra a
szintén solymári Zwickl Mihály hívta fel
a figyelmemet, így elmondhatom, hogy
minden munkahelyemhez valamilyen
solymári kötődésem van. Mint trombitás,
különösen fontos nekem az iskolai fúvószenekar és a 2016 óta működő Solymári
Rézfúvós Együttes, amelynek vezetője
vagyok. Buzás Bálint távozásával én viszem tovább ezzel a zenekarral a német
nemzetiségi zenei hagyományokat.
Az elmúlt tanév végén kétszer is hallhattuk
a zeneiskola nag y sikerű koncertjeit a sekrestyésház udvarán felállított rendezvénysátorban.
Hog yan készülnek fel a g yerekek az ilyen
nag yszabású koncertekre?
A hangversenyek mindig nagy összpontosítást és komoly felkészülést igényelnek. Miután közösen megbeszéljük a kollégáimmal,
hogy milyen darabokkal készülünk, az egyes
tanszakokon megindul a műhelymunka. A
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gyerekek egyénileg vagy kis kamaraformációkban megtanulják a műveket, a szólampróbák után van három-négy nagyzenekari
próba, és összeáll a koncert. Hikisch Zoltán
vezényel, a tanárok pedig együtt játszanak
a gyerekekkel, ez sokuknak ad biztonságérzetet. Szeretnénk hagyományt teremteni
azzal, hogy minden évben karácsonykor és
tanév végén koncertet adunk.
Jubileumi tanévet kezdenek a zeneiskolás g yerekek idén. Mit és hog yan ünnepeltek?
Valóban, jubileumi tanévnek nézünk
elébe, hiszen 55 évvel ezelőtt, 1967
szeptemberében kezdődött állami keretek között a művészetoktatás Solymáron. Kezdetben főleg hegedülni és
zongorázni lehetett tanulni, majd 1988ban Hikisch Zoltán létrehozta a fúvós
tanszakot. A most tanulható hangszerek
repertoárja 1995-re alakult ki. Ami a jubileumi tanévet illeti, szeretnénk indítani
egy koncertsorozatot, aminek öt állomása lesz. A gyerekek fellépései mellett a
tanárok is koncerteznek majd, például a
zene világnapja kapcsán szeptember 29én 17:30-kor, egyben ez a hangverseny
lesz az ünnepi tanév nyitó eseménye.
Hog yan alakult az idei zeneiskolai beiratkozás?
Már az előző tanévet úgy zártuk, hogy a
kollégáim tudták, szeptembertől hány növendékre számíthatnak. Augusztus végén
átnézzük a jelentkezéseket, véglegesítjük
a létszámot. Szomorú, hogy a társastánc
tanszak a koronavírus-járvány miatt az
elmúlt két tanévben nem működhetett,
de kísérletet teszünk az újjáélesztésére.
2019-ben 201 hangszeres tanítványunk
volt és 50 táncos, idén 229 hangszeres
növendékünk lesz. A rézfúvósokon játszó gyerekek létszáma mostanra elérte a
pilisvörösváriakét. A zeneiskolába 60-80
új jelentkező szokott jönni évente. Akiben

Fotó: Marossy Judit

ott a zene, a ritmusérzék és egy kis bátorság, szeretettel várjuk!
Melyik hangszereket kedvelik a leg jobban a
g yerekek, hová jelentkeznek a legtöbben?
Korábban a zongora és a gitár voltak a legkedveltebbek. Most eljutottunk odáig, hogy
szinte minden tanszak iránt nagy az érdeklődés, a hegedű és a cselló, de a rézfúvósok
és az ütők is egyre népszerűbbek. Reméljük, ez a tendencia folytatódik. Változás
mutatkozik abban is, hogy régebben sokkal
több lány jelentkezett a zeneiskolába, mint
fiú. Ez az arány most elmozdult, a fiúk is
szép számban iratkoznak be. Rézfúvós tanszakon például 30 gyerek tanul, mind fiúk.
Hog yan telt a zeneiskolásoknak a nyár?
Július első hetében tíz solymári növendékemmel részt vettünk a Református
Egyházi Napok Dunántúl (REND) rendezvényen Pápán, a Pécselyi Király Imre
Református Rézfúvós Zenekar tagjaiként.
A 24 tagú zenekar gerincét így mi, solymáriak adtuk, főleg a trombita szólamnak. A
srácok számukra addig teljesen ismeretlen
műveket sajátítottak el, négy napon át készültünk, napi hat óra próbával a ránk váró
négy fellépésre. Istentiszteleten is szolgáltunk, méghozzá olyanon, amit a Duna Televízió élő egyenes adásban közvetített. A
következő alkalomra is visszavárnak bennünket.
Bai Veronika
Solymári Hírmondó

Új igazgató a Hunyadi iskola élén
Augusztus 15-től Molnár Richárd látja el a vezetői feladatokat a Hunyadi
Mátyás Német Nemzetiségi Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában. Molnár Richárd a tantestület régi
tagja, eddig igazgatóhelyettesként dolgozott, idén pályázta meg az igazgatói
pozíciót.
Az új igazgató kérdésünkre három
területet emelt ki a tervei közül: legfontosabbnak az iskola megtartó erejének növelését és az évek óta tartó
tanulói létszámcsökkenés megállítását
nevezte. Ennek eléréséhez jó közösséget kell teremteni, nemcsak az osztályokban, de a tanórákon kívüli foglalkozások és tevékenységek alkalmával is, valamint tovább kell erősíteni a szakmai
alapokat – hangsúlyozta. Kiemelt tervei között szerepel a nemzetiségi vonal erősítése
és a hagyományok ápolása a nemzetiségi kapcsolatok újbóli felvételével és erősítésével. Továbbá szeretné szorosabbá tenni az együttműködést a helyi közösségekkel,
hogy – ahogy fogalmazott – az iskola tényező legyen a településen.
Molnár Richárd nyilvános vezetői programja programja az iskola honlapján is
megtalálható (www.solymarialtalanos.hu/alapiskola/igazgato-valasztas).

Újra nyitva az Art
Udvar
A nyári szünet után augusztustól újra várja
látogatóit a művelődési ház, a könyvtár, a
Dr. Jablonkay István Helytörténeti Gyűjtemény és a Svábház.
A művelődési ház Art Udvarában augusztusban három koncert is várta a zenekedvelőket, a pénteki koncerteken a
PilisTV stábja is ott járt.
A Varga János és a Mediterrán Combo
zenekar koncertjéről készült felvétel
két részletben megtekinthető a televízió
YouTube-csatornáján a QR-kód beolvasásával. A további két koncert videófelvételét
hamarosan közzétesszük a solymáronline
portálon.

A Covid után újra „Szigetelt”
a Kud-A.R.C.
A kétéves kényszerszünet után a Sziget Fesztivál újra lehetőséget kínált civil szervezeteknek a megjelenésre. Sikeres pályázatunknak köszönhetően
– ahogy 2004 óta minden alkalommal – idén is ott lehettünk és képviselhettük községünket Európa egyik legnagyobb fesztiválján. Három napon
keresztül, augusztus 10–12-ig, délelőtt 11 és este 8 között fogadtuk az
érdeklődőket a Kud-A.R.C. K.I.E. Solymár sátrában, a Civil Sziget hangulatos és pormentes új helyszínén, csodálatos, hatalmas fák árnyékában.
Szinte a világ minden pontjáról érkeztek látogatók a sátrunkhoz, ahol
változatos programjainkkal kreativitásra ösztönöztük őket. Kézműves
foglalkozásokkal és játékokkal hívtuk fel a figyelmet a környezetvédelem
fontosságára, egyesületünkre és Solymárra. Az érdeklődők bepillantást
nyerhettek klubunk életébe, hétköznapjaiba és működésébe.
Kézműves programjaink elsősorban a szelektív hulladékgyűjtés során
felhalmozódott dobozokból, palackokból és azok tartozékaiból készített használati, dísztárgyak és ékszerek elkészítésére összpontosítanak,
felhívva a figyelmet az újrahasznosítás fontosságára. Hisszük, hogy ami
más szemében esetleg szemét, kacat, az ugyanakkor hasznos is lehet.
Szeretnénk megmutatni, hogy ezekből mennyi szép dolgot lehet készíteni. A műanyag flakonok kupakjainak gyűjtésével pedig az Együtt A Daganatos Gyermekért Alapítvány programjainak megvalósítását segítjük.
A munka után jöhetett a programkavalkád, amit tizen- és huszonéves
aktivistáink jobban élveztek, mint az örökifjú klubtagjaink. Egy biztos:
változnak az idők, változik a Sziget is, de mi „még mindig kint vagyunk”!
abames
2022. szeptember
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Alkotótábor a természetvédelem jegyében
Júniusban ötödik alkalommal hirdetett nyári alkotótábort a művelődési ház. Idén először
két turnusban, összesen 40 gyerek vett részt a külön az alsósoknak és felsősöknek ajánlott Pitypalatty és Tiszavirág táborokban. Már az elnevezés is sejtetni engedi, hogy valami
természettel kapcsolatos dolog állt a foglalkozások középpontjában.
A kihalófélben lévő egzotikus állatoknak jó a sajtójuk, az állatvédelemmel foglalkozó
világszervezeteknek köszönhetően jobban ismerjük a fehér orrszarvút, mint a hazánkban
előforduló földikutyát. Ezért úgy gondoltuk, hogy az idei táborban a hazai védett állat- és
növényfajokra helyezzük a hangsúlyt, megismerésükkel és ábrázolásukkal is népszerűsítve a természetvédelem fontosságát. Így a szokott módon sokféle technikával – akvarell,
olajpasztell, olaj, üvegfestés, papírmasé, szita, agyag, sőt szelektív hulladék – készített
alkotásainkon ezek a környezetünkben élő, kedves lények köszönnek vissza.
Meghívott témavezetőként Zakariás Ibolya (ZAKKE Műhely) kerámiafoglalkozást,
Balogh Kinga (CirrHopp Műhely) pedig újrahasznosított ékszer-workshopot tartott nekünk. A Pilisi Len Látogatóközpont szakértő munkatársai vezetésével
jártuk be a Jági Tanösvényt, a megismert élőlények különféle élettereit. A Helytörténeti Gyűjteményben tett látogatáson Tóth Piroska
vezetésével gyógynövényes tea- és fürdősókeveréket készíthettünk. A
felsős csapat a hét megkoronázásaként, saját kezdeményezésre egy
rövid színielőadással örvendeztette meg a szülőket.
A tábor szakmai segítői, Barcsik Anna, Forintos Eszter, G. Bogdán
Andrea és Székely Anikó mellett középiskolás önkéntesek – a korábbi
évek táborainak és Kreatív Műhelyének oszlopos tagjai – is közreműködtek. Munkájukat köszönet illeti, ahogy a művelődési ház azon
munkatársait is, akik segítettek a két hét sikeres lebonyolításában.
Szeptember 17-én 17:30 órakor kiállítás nyílik a tábor alkotásaiból.
A megnyitóra és Méhes Csaba pantomimművész fergeteges előadására szeretettel várjuk az érdeklődőket!
Jármy Éva táborvezető

Fotók: Barcsik Anna

Solymári fellépések Óbudán
A Solymári Hagyományőrző Asszonykórus meghívást kapott az Óbudai Búcsúba
június 26-ára. Az Óbudai Nyár rendezvénysorozatába illeszkedő gazdag német
nemzetiségi programot a sok éve hagyományos helyszínre, a Fő térre álmodták
meg a szervezők. Az Asszonykórus a fináléban lépett színpadra, ami azt jelentette,
hogy körülbelül két órát töltött a fellépés
előtt a helyszínen, viseletben, amikor kint
38 fok volt. Szerencsére találtunk egy klímás helyet, ahol a fellépésig hűsöltünk.
Nagy örömünkre egy másik solymári csoport is a szereplők között volt, a Zwickl
Polka csapata, akik még nagyobb hősök
voltak, mint mi, ugyanis már délelőttől
jelen voltak egy felvonuláson, és az esti
bulizenét is ők adták.
A máskor népes nézőtér most viszonylag foghíjas volt, hiszen mindenki egy árnyékos helyről próbálta szemlélni a színvo18

nalas produkciókat. A vendéglátók finom számai tették fel a koronát a műsorra. A
pogácsát, székelykáposztát, meggyes rétest Marlokné Cservenyi Magdolna, dr. Friedkínáltak, és persze hűsítőket is, ezeknek rich Katalin és Edda Frank alkotta stájer
volt a legnagyobb keletje. Az Asszonykó- citerás formáció gyönyörű népdalokat énerus mosolyogva, tisztán intonálva, jó karak- kelt saját hangszerkísérettel, és ezzel be is
tereket megformálva énekelte el a két gyö- lopták magukat a közönség szívébe. Ismét
nyörű solymári dalcsokrot, a Ti lustige Weiwe sikerült öregbíteni a solymári dalkincs hírés a Mein Schotz hot blaue Augen kezdetűeket, nevét községünk határain kívül is.
közöttük pedig egy szép lírai dalt, az Es
Jeney Erzsébet
stehn in meinem Wege címűt. A Trink ma nur
ein Flaschen Wein című fináléra meg is érkezett a
közönségből a vastaps,
ami nem kis teljesítmény volt abban a rekkenő hőségben. Ahogy
nemrégiben a nagyszabású
pilisborosjenői
nemzetiségi fellépésen,
itt is a kórusból alakult
Fotó: Manfred Mayrhofer
kis citeratrió műsorSolymári Hírmondó

Nyári hittantábor

Fotó: NNÖ

Csapatépítés a tánctáborban
Több év kihagyás után július 18–23. között rendeztük meg a
Reményi Margit Táncegyüttes hagyományos táborát, melynek
Dég település adott otthont. Izgalmas egy hét van a hátunk
mögött. A tánctábor ideje alatt egy kommunikációs tréningen
vettünk részt, illetve voltunk gyurgyalagtúrán, lovas kocsiztunk,
agyagoztunk és kézműveskedtünk, meglátogattuk a Festeticskastélyt, medencéztünk, csokiriadót rendeztünk a kisebbek
számára, és nem utolsósorban sokat táncoltunk és nevettünk.
Köszönjük a támogatást Solymár Nagyközség Önkormányzatának és a Német Nemzetiségi Önkormányzat Solymárnak,
illetve a Strack Kft.-nek és a Ford Solymár-Szalay Kft.-nek!
Néhány személyes élménybeszámoló a résztvevőktől:
„Élménydús volt újra találkozni és egy teljes hetet eltölteni
a Reményi Margit Táncegyüttes tagjaival a mindenki számára
kimerítő és hosszú pandémiás időszakot követően. Újra átélhettük, hogyan lehet színvonalasan ötvözni a múlt sváb hagyományait és táncait a jelen társadalom kérdéseivel és kihívásaival.
Kicsiknek és nagyoknak egyaránt tartalmasan telt a tánctábor
a jól átgondolt szervezésnek, valamint a kapott anyagi támogatásnak köszönhetően. Köszönjük, hogy részesei lehettünk az
élménynek, reméljük, jövőre is találkozunk!” (Szabó család)
„Gyerekeink és mi is összekovácsolódtunk ez alatt a hét
alatt. Igazi összetartó közösség alakult ki, erősödött meg. Kicsik és nagyok együtt mozogtak, táncoltak, nevettek. Várjuk
a folytatást: a próbákat és a bulikat egyaránt!” (Pénzes család)
„Nagyon élveztük a tábort! A kommunikációs tréning volt
a legjobb, szuper volt általa kilépni az átlag hétköznapokból és
valami egészen újjal foglalkozni. Élveztük, hogy sok hozzánk
hasonló kisgyerekes család volt, a mieinkhez hasonló problémákkal, így nem kellett magyarázkodni, ha hirtelen ott kellett
hagynunk egy programot. Nagyon tetszett nekünk a tábor
helyszíne, a légköre. Legszívesebben maradtunk volna még egy
hetet.” (Drávai család)
Kurtz Kamuti Laura
2022. szeptember

Több év kimaradás után a solymári plébánia idén újra szervezett
nyári napközis tábort alsó tagozatos hittanos gyerekek részére.
A Búzamag névre keresztelt tábor június 20-tól 24-ig tartott,
negyven gyerek részvételével.
A búza a Biblia leggyakoribb növényneve, az élet szimbóluma, a mindennapi kenyerünk, melyért a Miatyánkban is fohászkodunk, a gyermekek pedig kis búzapalánták – ez a tematika
végigkísérte a tábor programjait. Ültettünk búzamagot, búzamotívumos bögréket festettünk, és búzakalászcsokrot fűztünk.
A kézműves foglalkozásokon készített alkotásokat – nemezelt
virágokat, nyomtatott kelméket, festett kavicsokat, valamint
préselt búza- és egyéb virágokkal díszített fényfogókat – a
zárókiállításon tekinthették meg a szülők.
A kenyérsütés szép
mesterségét Paróczy Csaba
diósjenői családi panziójában ismerhettük meg. Az
egész napos programot
kenyérdagasztással kezdtük, és amíg kelt a tészta,
kis csapatokban GPS-es
kincsvadászatra indultunk
a diósi Závoz-nyeregbe. Az
ügyesebbek egy óra alatt 4
kilométert túráztak, hogy megtalálják az öt állomáson elrejtett
puzzle-részeket, az utolsó csapat pedig 6 kilométert tett meg két
óra alatt, de ők is élvezték, hiszen az igazi kincs a résztvevők
együttműködése volt a keresés során. A kenyérsütés és a túra
után a gyerekeknek még volt kedvük és erejük a kalandparkra is.
A többi napon játékos formában megismerkedtünk Solymár
népi és vallásos szokásaival a Bauernhausban és a Helytörténeti Múzeumban. Ellátogattunk a helyi kecsketenyésztőhöz és
a pálos kerti fuvolaművésznőhöz. A pilisszántói kiránduláson
Szőnyi József egykori polgármester mesélt a Pilis szakrális
múltjáról, a Csillagösvény eredetéről és a Boldogasszony-kápolna építéséről. Pilis keresztje alatt kavicsokból kirakott képeket
hagytunk hátra emlékül. A tartalmas hetet zenés mesejáték zárta. A gyerekek a templomban adták elő Zelk Zoltán búzaszemes meséjét és a kosárban vizet hordó fiú tanulságos történetét
gitárkísérettel.
A programok és az étkezés anyagi hátterét részben szülői,
részben egyházi hozzájárulás biztosította Szemere János plébános pályázata révén. A szervezést és a foglalkoztatásokat a
plébánia önkéntes munkatársai végezték.
Fórián-Szabóné Kurcz Györgyi
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A megújult templomba hív a solymári református közösség
2022 gyülekezetünk számára a templomfelújítás éve volt. A külső szigetelést és a kert
felújítását követően tavasszal megkezdődött
a templom belső felújítása. A katolikus testvérek vendégszeretetét élvezve az istentiszteleteinket az elmúlt hónapokban a plébánia
hittanteremében, a gyermek-istentiszteleteket
pedig a könyvtárszobában tarthattuk. Hálás
köszönetünket itt is szeretnénk kifejezni a
nagylelkű befogadásért.
A felújítás keretében megújult a templom
fűtési rendszere – a konvektorok helyett padlófűtés lett beépítve –, a padló felszedését
követően hő- és vízszigetelő réteget, majd a
kerámia helyett mészkő járólapot helyeztek
le. A hőszabályozást a padlófűtés mellett egy
hűtő-fűtő klíma is segíti. Korszerű lett az elektromos hálózat, a világítás is megújult, kiépült
a hangosítás és az online közvetítés rendszere.
Új szószéket és Mózes-széket is kapott templomunk. A karzatra új padlózat került, a korlát
és a mellvéd pedig átláthatóbbá vált egy rácsos
farendszer felszerelésével. A festéssel nemcsak
a falak frissültek, de a mennyezet és a gerendák
is új színt kaptak. A székeink a régiek, de újrakárpitozva ezek is jól illeszkednek a kék árnyalatot kapott templombelsőhöz. A megszokott
templomképünk karakteres elemei voltak a
Mária néni által festett kazetták. Ezek új helyre
kerültek, a lépcső oldalát díszítik a padlótól a
karzat korlátjáig mindkét oldalon.
A hosszú ideig tartó felújítás után örömmel jelentjük be, hogy szeptember 11-től újra
templomunkban tartjuk istentiszteleteinket,
és a hétközi alkalmak is újraindulnak. Kéthetente kedd délelőtt tartjuk a baba-mama kört,
amire minden kismamát babákkal együtt szeretettel várunk. Szeptember végén indítjuk
szerda esténként az Alpha kurzust, ahova a
keresztyén hittel ismerkedni vágyókat várjuk
tíz héten keresztül, vacsorával, előadással és
kiscsoportos beszélgetéssel.
Szeptember 11-én 10 órakor tanévnyitó
hálaadó istentiszteletet tartunk, melyre szeretettel várjuk a település apraját-nagyját. Jöjjenek, kezdjük együtt Isten áldásával a tanévet a
gyönyörűen felújított templomban!
Szeptember 18-án délután 4 órakor dicsőítő istentiszteletre várjuk az énekelni vágyókat,
és azokat, akik szeretnének imaszolgálatot
kérni.
Solymári református közösség
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Szent István király ünnepe gyertyafényben
Egy többórás áramszünet miatt különleges hangulatú lett az ünnepi szent
mise és kenyérszentelés a solymári Szűz Mária neve templomban.
A mise keretében Szemere János plébános megáldotta az új kenyeret,
amelyet meg is szegtek és a szertartás után a hívek között osztottak szét.

Új könyvek
a könyvtárban
Marylin Miller:
Szíria szülötte

Marylin Miller, polgári
nevén Domoszlai Anna fiatal
magyar írónő, romantikuserotikus regényei egyre kedveltebbek. A Szíria szülötte
könnyű, izgalmas, érzelmes
nyári olvasmány.

José Rodrigues
dos Santos:
A birkenaui kézirat

A nálunk is olvasókedvenc
portugál író Az auschwitzi
mágus című könyvének 2.
része. A holokausztot új
megvilágításba helyező
regény valóság és fikció
mesteri ötvözete.

Pamela Binnings
Ewen: Párizs királynője
Fotók: Barcsik Géza

Népdalkincsünk – 4. rész
Újra egy kis gyöngyszemet szeretnék közkinccsé tenni a szép solymári népdalok közül.
Tulajdonképpen a régi életre vonatkozóan árulnak el adalékokat a sorok. Szerepel benne kocsmárosné, aki kíváncsi, egy szerelmespár: Rézi, aki szorgalmasan vajat köpül, és
szeretője, Szepi (az István beceneve), aki udvarol neki. Megtudjuk, hogy a szerelmespár
légyottja kora hajnalban, 4 órakor véget ér, mert a fiúnak haza kell mennie. A dal csattanója a végén található, lehet kisebb, nagyobb vagyona az embernek (Kappel, Hut), de
boldogságot csak az talál, akit a kedvese szeret.
Drei Riedl, drei Radl
Drei Riedl, drei radl, drei guidjeni Madl,
tei geinge zu de Frau Wirtin, frogn’s
Dirndle wie’s haßt!
As Diendl haßt Resi, tuat Putte aufrieren,
te Spitzpua, te Seppü, te tuat sie sekieren.
Schlogt ans, schlogt zwa, schlogt dreie,
schlogt vieri,
Muaß aufsteh’, muaß z’Haus geh’, fiar ti
Koutt, mein lieb’s Dirn!
Madel, mirk dia ten Paam, wou me
zammkumme san.
Madel mirk dia ten Nost, wou’s Pusserl
kriegt host!
Te Easchti mid ’n, Kappel, te Zweite
mid’n Huad,
te Tritti mid sei(n) Madel, dem geht’s hoid
so kuad!

Három kerekecske-gombocska
Három kerekecske-gombocska (csak a
rím kedvéért), három aranyos leányka.
A kocsmárosné asszonysághoz mennek,
aki kérdezi a nevüket.
Az elsőt Tercsinek hívják, vajat köpül,
a csibész Szepi pedig neki udvarolgat.
Az óra egyet üt, majd üt kettőt, hármat és
négyet is,
Fel kell kelnem, el kell mennem, ég áldjon
kedvesem.
Kislány, jegyzed meg azt a fát, ahol
egymásba szerettünk,
kislány jegyezd meg azt az ágat, ahol
csókot cseréltünk.
Van, akinek sapkája van, van, akinek kalapja,
van, akinek kedvese van, na annak van jó
dolga!

Feljegyezte, fordította és értelmezte: M. Cs. Magdolna
2022. szeptember

Történelmi thriller a
legendás divattervező, Coco
Chanel életéről, a nácik
franciaországi ügynökéről.
A könyv tartós nyomot hagy,
mint a híres parfümkreáció,
a Chanel No. 5.

Robert Jobson: Fülöp
herceg évszázada

II. Erzsébet brit királynő
férje, a tavaly elhunyt
edinburghi herceg életének
története. R. Jobson évtizedek óta a brit királyi család
életrajzírója, a bennfentes
információk erősítik könyvei
hitelességét.

Michael Mansfield:
Sötét sarok

Polgári nevén Mészáros
Mihály izgalmas misztikus
thrillere. Művei alapvetően kalandregények, de
összekötő kapocs bennük
a transzcendencia és a
valóság elemeinek mesteri
adagolása.

Prya Kumar: A hívás,
ami segít megtalálni
saját hangodat

A sokszorosan díjazott indiai
írónő számos önsegítő könyv
szerzője. Motivációs előadásai
elsősorban inspirációs és
spirituális témákkal foglalkoznak. A hívás az önmegvalósításhoz vezető izgalmas
zarándokút története.

Apáczai Csere János Művelődési Ház
és Könyvtár
2083 Solymár, Templom tér 25.
Tel.: (26) 360-100, (26) 362-240
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STRACK GYÖRGY EMLÉKÉRE
Szomorú
hír
érkezett
nemrég
Wüstenrotból. Solymár szülötte, a két település partnerkapcsolatának megteremtője,
a mindenki által szeretett Strack Gyuri
bácsi 2022. június 8-án, 90 éves korában
elhunyt. Solymár iránt érzett határtalan
szeretete, közvetlensége mindenkit levett
a lábáról. Ő volt az, aki minden partnerkapcsolati látogatásnál, rendezvényen jelen volt, és gyakran fogadta a solymáriakat
harmonikaszóval, énekkel. Imádta a fúvószenét, és a hölgyek nagy örömére mindenkit megtáncoltatott. Élettörténetét legnagyobbik fia, Werner segítségével teszem
közkinccsé.
M. Cservenyi Magdolna

Kedves Gyuri bácsi!
Nyugodj békében, emléked örökké élni
fog mindazon emberek szívében, akik ismertek és szerettek. Mi, solymáriak megőrizzük emlékedet, és sose fogunk elfelejteni. Hiszen csak azok halnak meg igazán,
akikre már senki sem emlékezik.
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Gyuri bácsi 1932. március 18-án született
Solymáron, a család legfiatalabb, hetedik gyermekeként. Édesapja Strack Lőrinc ácsmester
és zenész volt, édesanyját Wenczel Teréziának
hívták. Az 1946-os kitelepítés súlyosan érintette a családot, a szülők négy gyermekükkel
– Josef, Theresia, Rosa és Georg – indultak
az ismeretlen felé, a legidősebb Lorenznek
és Mariának sikerült itthon maradnia. Martin
testvérük 20 évesen halt meg, a solymári temetőben nyugszik. A viszontagságos út után
tizenhárom másik solymári családdal együtt
Neuhüttenben találtak új otthonra.
A családot – és főleg Gyuri bácsit – a zene
iránti olthatatlan szeretet jellemezte, harmonikázni tanult, de jól tudott hegedülni és szájharmonikázni is. Általános iskolai tanulmányai
után szakmát tanult, stukkózó lett, majd ezt a
szakmát folytatta egészen nyugdíjazásáig. 1953-ban szüleivel együtt felépített egy
házat. Sokan követték példáját, így kialakult egy solymári családokból álló településrész, amelyet a helybeliek Paprikasiedlungnak (Paprikatelepülésnek) neveztek.
Az elnevezés a fűszerre utal, amelyet a solymáriak a főzéskor használtak, viszont a
német konyha számára idegen volt.
1956-ban feleségül vette a Piliscsabáról ugyancsak kitelepített Kollár Annát.
A házasságból három gyermek született: Werner (1957), Reiner (1961) és Heidi
(1970). Gyuri bácsi erősen kötődött a családjához és az emberekhez. Különösen
az unokái – Mario, Janine, Marvin és Luca – voltak kedvesek számára. Még a most
kétéves ükunokáját, Samut is megismerhette.
Ízig-vérig közösségi ember volt, kapcsolatteremtés és pozitív gondolkodás jellemezte. Hetven évig volt az VfB Neuhütten, azaz a neuhütteni focicsapat tagja,
fiait és unokáit is gyakran kísérte el a meccsekre. Negyvenhat évig támogatta a
Sängerlust Neuhütten énekegyesület munkáját, ahol felesége is énekelt. Megalakulástól kezdve 29 éven át a wüstenroti zenei egyesület bejegyzett tagja volt, koncertjeiket hűségesen mindig megtisztelte jelenlétével. A fúvószene rendkívül fontos
eleme volt az életének, akárcsak a tánc.
Kapcsolatot tartott sok solymárival, óriási honvágyát a gyakori látogatásokkal
próbálta csillapítani. Gyerekkoromban mindig Solymárrra hozta a családot nyaralni, más ország szóba se jöhetett. 1989-ben Bogdán Mariann mellett társalapítója,
segítője volt a Solymár és Wüstenrot között létrejött partnerkapcsolatnak. Óriási
örömet szerzett neki, hogy sokaknak meg tudta mutatni régi hazája szépségeit.
Amikor egy rövid, de súlyos betegség következtében ereje hanyatlani kezdett,
megbeszélte velünk a temetését. Utolsó kívánságként arra kért bennünket, hogy biztosítsuk számára azt az örömöt, hogy a koporsó leeresztésénél a zenekar a német és
a magyarországi német himnuszt játssza, jelezve, hogy számára két hazája összekötődött. Kérését június 17-ei temetésén a neuhütteni temetőben teljesítettük. Megható
pillanatként éltük át a Musikverein Wüstenrot búcsúzását „Schorsch”-tól – így ismerték, hívták Neuhüttenben –, amikor is a szertartás végén életfelfogásának megfelelően a Böhmischer Traum és a Fuchsgraben Polka hangzott el. Szép és teljes életet élt.
Werner Strack
Solymári Hírmondó

Hirdetési
lehetőség
a Solymári
Hírmondóban és a
solymaronline.hu-n:
Solymári
Településüzemeltetési Kft.

Egy délután Babicsek
Bernát emlékére
Augusztus 19. és 21. között, három napon át tartott a
Pilisi Sommer Festival a piliscsévi Pincefaluban, ahol a
Babicsek család pincéje is áll. A fesztivál főszervezője,
Todorov Dominik Bernát egykori tanítványa. Az eseményt hagyományteremtő szándékkal, és azzal a céllal
hozta létre, hogy emléket állítson Babicsek Bernátnak,
a decemberben tragikus körülmények között elhunyt
zenésznek, színésznek. A zárónapon, vasárnap tartották a Babicsek Bernát emlékdélutánt, amelyen Bernát
volt tanítványai, zenésztársai és keresztfia, Papp Márton lépett fel.
A borús idő ellenére sokan gyűltek össze a Pincefalu rendezvényszínpadánál, a pincetulajdonosok által
épített szaletli alatt, melynek köszönhetően az időnként eleredő eső sem zavarta a közönséget. Elsőként
Todorov Dominik játszott harmonikán, akihez Papp
Marci is csatlakozott, majd a Pilisi Trió lépett a színpadra. Ezután a Herbstrosen Tánccsoport műsorát
láthatták a vendégek, ezt követte Müller Attila szaxofonos előadása.
A színpad mellett egy adománygyűjtő dobozt állítottak fel, melybe három napon keresztül adakozhattak
a jelenlévők a Turay Ida Színház által alapított Babicsek
Bernát-díj javára. A díjjal minden évben egy 41 év
alatti tehetséges előadóművészt fognak támogatni, és
kapcsolódik hozzá egy ifjúsági díj is. Az összegyűlt
adományt az emlékdélután keretében adta át Bernát
édesanyjának, Babicsek Mártának Kosztkáné Rokolya
Bernadett, Piliscsév polgármestere és Todorov Dominik. A délutánt a Schaumarer Musikanten koncertje
zárta.
Solymári Hírmondó

30/199-0870
(26) 631-895
uzemeltetes@solymarert.hu

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.
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

Tánctanfolyam!
Szeptembertől lehetőség nyílik csatlakozni hozzánk.
Sok szeretettel várunk mindenkit divattánc csoportunkba.
Kezdés: szeptember 8. csütörtök, Apáczai Csere János Művelődési Ház
Kedd: 15:30–16:30, csütörtök: 16:30–17:30.
Az első óra ingyenes.
Érd.: +36-70-773-0806, Fehérvári Tímea, Joker Dance SE.

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
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MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA 2022
Ezen a nyáron Solymár három helyszínén is változatos programok várták az érdeklődőket a Múzeumok Éjszakáján. A történelmi korok, a hagyományőrzés és a helytörténeti érdekességek kedvelőinek a Svábházban, a Dr. Jablonkay István Helytörténeti Gyűjteményben és a solymári várban is
színes programokat kínáltak a szervezők június 25-én.
A Svábházban Milbich Tamás archív videógyűjteményéből tallóztak, az udvaron a Heimatverein
Egyesület a Taller (Motez) család úrnapi lombsátrát építette fel, a Solymári Férfikórus tagjai solymári népdalokat énekeltek, az épületben pedig a „Fedri Stummot” fotószobának rendezték be. A
Csodatücsök Alapítvány frissítő fröccsel, a Sütőklub solymári süteményspecialitásokkal kínálta a
vendégeket.
A Dr. Jablonkay István Helytörténeti Gyűjtemény árnyas udvarán már kora délután megkezdődtek
a programok. Megidézték a solymári várban zajló középkori életet – többek között fegyvermustrával,
viseletbemutatóval, középkori hangszerekkel. A Pereputty együttes Mátyás király vargája című bábos
mesekoncertjének a gyerekek nemcsak nézői, hanem aktív résztvevői is lehettek, az előadást közös
tánc zárta. Tévhitek a középkorról címmel Jávor Csaba tartott előadást a pincében, majd a jubileum
alkalmából megújított kiállításokat nyitotta meg dr. Szente Kálmán polgármester. Az este folyamán
a solymári Barber Shop tartott bemutatót Milbich János, „Pidzsák” régi borbélyműhelyében, majd
Petőfi-átiratokból készített zenés összeállítás következett. A kellemes nyári estét gyertyafényes tárlatvezetés zárta. Az esemény háziasszonya dr. Tóth Piroska, a gyűjtemény tagintézmény-vezetője volt.
Eközben a solymári vár udvarán a Corvus Albus, a Güglerek és a Grex Porcorum középkori
életmód-rekonstrukciós csapatok által időutazásban lehetett részük az odalátogatóknak. Nagy érdeklődés kísérte a felidézett csatajelenetet, bajvívást. A vendégek megismerkedhettek
egyebek mellett az íjászattal, a különféle középkori mesterségekkel és fegyverekkel és
az iniciáléfestéssel.
A PilisTV videófelvételét az eseményről a QR-kód beolvasásával nézhetik meg.
Bai Veronika

