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Ez a fotó az apai nagyapámról készült. A Pavlikok cseh-morva származásúak voltak, és a 

családi hagyományok szerint az egyik ősünk fegyverkovács volt, aki Gábor Áronnal jött 

Magyarországra. Pavlik nagypapám is kovácsmester lett, és a bonyhádi házuk végében még 

nagypapa nyugdíjas korában is ott állt a kovácsműhely. Emlékszem az üllőre, a fújtatóra meg 

a különféle szerszámokra, amikkel mi, gyerekek, sokat játszottunk nyaranta, amikor náluk 

nyaraltunk. Mondanom se kell, hogy mennyire élveztük. 

A bonyhádi nagyszüleim is hitüket gyakorló evangélikus, hívő emberek voltak. Nagypapa egy 

örökmozgó típus volt, aki iratterjesztést vállalt a gyülekezetben. Egyszer felnőtt korában 

olyan súlyos mellhártyagyulladása lett, hogy úgy tűnt, nem éli túl. A gyülekezetben is 

imádkoztak érte, az Úristen pedig meggyógyította őt. Attól kezdve sokszor sok helyen 

elmesélte ezt a csodát bizonyságot téve a hitéről. 

Az interjúalany neve:   Solymár Péterné sz. Pavlik Márta 

A fénykép címe:    Pavlik nagypapa 

A fénykép készítésének helye:  Bonyhád 

A fénykép készítésének éve:  1940-es évek körül  

A képen:  Pavlik Ferenc 
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Az anyai nagyszüleim Felvidékről származtak. Amikor fiatal házasok voltak, a nagypapa 

Ganz-Mávagban kezdett el dolgozni, így Kispestre, a Wekerle telepre költöztek.  

Hála Istennek, a nagyszüleim hosszú életűek voltak. Amikor a nagymama meghalt, Kamogya 

nagypapa hozzánk költözött Komlóra. Szegény nagyon nehezen viselte, hogy el kellett 

költöznie Kispestről, és hogy a társa nélkül, egyedül maradt. Ráadásul ők a nagymamával 

minden este együtt olvastak Bibliát és imádkoztak. A szüleim dolgoztak, a nővérem, 

Zsuzsanna akkor már Dombóváron, a tanítóképzőben tanult, nem lakott otthon, így aztán 

nekem, a 14 éves unokának kellett a nagypapával esténként áhítatot tartani. Leültünk, Bibliát 

olvastunk, énekeltünk és ő imádkozott.  

Nagyon szép kék szeme volt, most is emlékszem rá, hogy olyan kis huncut mosoly volt a 

szemében, nagyon aranyos bácsi volt.  

Az interjúalany neve:   Solymár Péterné sz. Pavlik Márta 

A fénykép címe:    Kamogya nagypapa 

A fénykép készítésének helye:  Kispest  

A fénykép készítésének éve:  1940-es évek 

A képen:  Kamogya Gyula 
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Édesanyámék családi fotója a kispesti, Wekerle-telepi házuk udvarán készült. Nagyon szép 

házikó volt ez, sok kedves emlékem van az ottani nyári nyaralásainkból. Nagypapáék – 

Kamogya Gyula és Kamogya Gyuláné sz. Kapuszta Mária – aranyos, kedves emberek voltak. 

Édesanyámnak két fiútestvére volt, Gyula (a kép bal oldalán) és László (jobb szélen). 

Tizenévesek voltak a gyerekek, amikor az I. világháborúban a nagypapa hadifogságba esett, 

és öt évig Franciaországban volt hadifogoly. Szegény nagymama állás nélkül, családfenntartó 

nélkül egyedül maradt a három gyerekkel. Anyu sokszor mesélte, hogy szinte éheztek abban 

az időben, sokat nélkülöztek.  

Anyukám nagyon szépen rajzolt – emellett szép hangja is volt –, és az volt az álma, hogy 

rajztanár lesz. De ez nem válhatott valóra, nem szerezhetett tanári diplomát, mivel úgy 

segítette testvérei továbbtanulását, hogy elment dolgozni. Az egyik öccse újságíró lett, a 

másik pedig mérnök.  

 

Az interjúalany neve:   Solymár Péterné sz. Pavlik Márta 

A fénykép címe:    A Kamogya család 

A fénykép készítésének helye:  Kispest 

A fénykép készítésének éve:  1930-as évek 

Kulcsszereplő: Pavlik Jánosné sz. Kamogya Aranka  
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Szüleim egy piliscsabai Fébé-konferencián találkoztak. Kispesten és Bonyhádon is voltak 

diakonisszák, nyilván tőlük hallottak ezekről a nyári konferenciákról.  

Szüleim számára is nagyon fontos volt a hit, az evangélikusságuk. Most is megvan az a szép, 

képes Biblia, amit apukám eljegyzési ajándékul vett az anyunak, és azt írta bele, hogy 

„Aranykámnak eljegyzési ajándékul”.  

 

 

 

 

 

Az interjúalany neve:   Solymár Péterné sz. Pavlik Márta 

A fénykép címe:    Szülők esküvői képe 

A fénykép készítésének helye:  Kispest 

A fénykép készítésének éve:  1934  

A képen:  Kamogya Aranka és Pavlik János 
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A fotó Komlón készült, ahova 6 éves koromban költöztünk.  Édesapámat, aki nagyon jó 

villamossági szakember volt, a dorogi erőműtől hívták el a komlói bányához dolgozni. 

Abban az időben időről időre fotósok jelentek meg, becsöngettek a házakba, a lakásokba és 

felajánlották, hogy szívesen készítenek családi képeket. Akkoriban nem volt általánosan 

jellemző, hogy a családoknak lett volna saját fényképezőgépük. Valószínűleg egy ilyen fotós 

készíthette ezt a képet is. 

Gondolom, anyukám gyorsan átöltöztette a nővéremet és engem, szépen megfésülte a 

hajunkat, majd a nappaliban leültünk, hogy a fényképész bácsi megörökíthesse a családunkat. 

 

 

 

Az interjúalany neve:   Solymár Péterné sz. Pavlik Márta 

A fénykép címe:    Családi kép  

A fénykép készítésének helye:  Komló 

A fénykép készítésének éve:  1950 

Kulcsszereplő: Solymár Péterné sz. Pavlik Márta 
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1949-ben, amikor a komlói bányában megtöbbszöröződött a termelés, édesapámat odahívták 

villamossági szakembernek. Először művezető volt, aztán főművezető lett, és ő volt a felelős 

azért, hogy a bánya energia- és villamosáram ellátása működjék. 

A bányászat fellendülése előtt Komló falu volt. Az iparosodás kezdetén, amikor a bányát 

felfejlesztették, elsőként azokat a szolgálati házakat építették, amelyek egyikében mi is 

laktunk. Gyönyörűséges kétemeletes kőházak voltak ezek, emeletenként két-két lakással, 

mindegyikhez szép nagy erkély tartozott. Hat ilyen ház volt az utcában. A mienk kifejezetten 

szép lakás volt, a hegyekre, a Mecsek oldalára, az ottani erdőkre láttunk az ablakból. 

A fotón a házunk bejáratában állunk, a mi lakásunk az első emeleten van. Jól látszik a szép 

nagy erkély és a sok virág.  

 

 

Az interjúalany neve:   Solymár Péterné sz. Pavlik Márta 

A fénykép címe:    A komlói ház 

A fénykép készítésének helye:  Komló 

A fénykép készítésének éve:  1960 

Kulcsszereplő:   Solymár Péterné sz. Pavlik Márta 
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Komlón a Kun Béláról elnevezett gimnáziumban érettségiztem.  A neve ellenére jó 

gimnázium volt, jó tanárokkal. Ma Nagy László Gimnázium a neve. 

Mindig szívesen jártam iskolába, jól tanultam, és már gyerekkoromtól kezdve 

pedagóguspályára szerettem volna menni. A magyar-  és énekszak volt a hozzám legközelebb 

álló párosítás. Abban az időben, amikor be kellett adni a felvételi jelentkezést, a jobb 

elhelyezkedés érdekében kötelezővé tették a harmadik szakot is. Sorba vettem hát a számomra 

elérhető lehetőségeket. Mivel rajzolni annyira nem tudtam, testnevelésből nem voltam jó, így 

az orosz nyelvet választottam harmadik szakként. Nem nagyon voltam kibékülve vele és nem 

is nagyon jeleskedtem az orosz nyelv megtanulásával, de a későbbiekben mégis hasznosnak 

bizonyult, ugyanis több helyen azzal tudtam elhelyezkedni. Érdekes módon viszont mindig 

úgy adódott, hogy végül nem kellett vagy nemcsak oroszt kellett tanítanom, hanem 

taníthattam magyart meg éneket is. 

 

Az interjúalany neve:   Solymár Péterné sz. Pavlik Márta 

A fénykép címe:    Érettségi tablókép 

A fénykép készítésének helye:  Komló 

A fénykép készítésének éve:  1961 

A képen:    Solymár Péterné sz. Pavlik Márta 
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Péterrel, a leendő férjemmel a pécsi evangélikus gyülekezetben ismerkedtünk meg. Én Pécsett 

voltam főiskolás, ő pedig az Evangélikus Teológiai Akadémia után Balikó Zoltán pécsi 

lelkész segédlelkésze lett egy évre.  

A pécsi gyülekezetben Balikó Zoltán szervezett egy bibliakört főiskolások, egyetemisták 

számára. Kedd esténként harminc-negyven fiatal gyűlt össze. Olyan jó baráti viszony alakult 

ki ebben a csapatban, hogy hétköznap vagy hétvégén is sokszor elmentünk kirándulni, 

moziba, színházba vagy bibliakör után beültünk valahova fagylaltozni, a fiúk sörözni. Hatan, 

nyolcan, tízen, mikor hányan értünk rá, és a legtöbbször Péter is velünk tartott. Így ismertük 

meg egy kicsit jobban egymást. 

Pécs után Péter egyéves ösztöndíjjal Berlinbe, a Humboldt egyetem teológiai fakultására 

ment, nekem pedig még hátra volt az utolsó főiskolai évem. Ez az egy év volt a kapcsolatunk 

próbája, miközben aktívan leveleztünk. Közel száz levelet írtunk egymásnak.  

 

 

Az interjúalany neve:   Solymár Péterné sz. Pavlik Márta 

A fénykép címe:    Kirándulás 

A fénykép készítésének helye:  Pécs 

A fénykép készítésének éve:  1964 

A képen:    Solymár Péterné sz. Pavlik Márta és Solymár Péter 
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A fotón a férjem családja látható. Anyósom, Ilona, vagy ahogyan becézték, Cila, nyíregyházi 

születésű volt. Felmenőit, a Paliczokat, a nyíregyházi templomépítő ősök között találjuk. 

Mellette áll Ágnes, a legidősebb gyermekük. 14 éves korától volt hűséges kántora a csömöri 

gyülekezetnek. 

Apósom, Solymár János lelkész 1948-tól nyugdíjba vonulásáig huszonkét éven át szolgált az 

evangélikus egyházközségben Csömörön. Visszaemlékezéseiben azt írta, hogy ez idő alatt 

tizenegyszer látogatta végig a gyülekezetet.  

A fotó jobb szélén Péter ül, míg a bal szélén ikertestvére, Pál. Pali állatorvos szeretett volna 

lenni, de az 1950-es években lelkészgyerekként erre semmi esélye nem volt: hatszor 

utasították el a felvételin. Végül Gödöllőn végzett agrármérnökként. 

Az interjúalany neve:   Solymár Péterné sz. Pavlik Márta 

A fénykép címe:    A Solymár család 

A fénykép készítésének helye:  Csömör 

A fénykép készítésének éve:  1960-as évek eleje 

Kulcsszereplő:   Solymár Péter 
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Az 1966-os tanévet a Pest-megyei Dány általános iskolájában kezdtem el. Csömörön, leendő 

apósoméknál laktam, innen jártam tömegközlekedéssel tanítani, ami napi három órás utazást 

jelentett. Péter, aki akkor már a vőlegényem volt, abban az időben Angyalföldön volt 

segédlelkész. Nagyon fárasztó volt számomra a Csömör–Dány közötti ingázás, ezért 

elhatároztuk, hogy előrébb hozzuk az esküvőt, így Angyalföldről könnyebb lesz a 

munkahelyemre járni. 

A menyasszonyi ruhám anyagát egy amerikai nagynéném küldte, és a Csömörön népszerű 

varrónő, Gruber Csöpi varrta. Péter édesapja esketett minket a csömöri templomban. 

Az interjúalany neve:   Solymár Péterné sz. Pavlik Márta 

A fénykép címe:    Esküvői kép 

A fénykép készítésének helye:  Budapest 

A fénykép készítésének éve:  1966. december 29.  

A képen:    Solymár Péterné sz. Pavlik Márta és Solymár Péter 
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Ez a kép az esküvőnk napján készült a csömöri parókián. Rajtunk, az ifjú páron kívül a 

Solymár és a Pavlik szülők láthatók. A két örömanya elől ül – előttem az anyukám. Apósom 

középen, mellettem áll, apukám a jobb szélen. A szülőkön kívül a gyülekezet két vezetője is a 

képen van: édesapám mellett Bódis István, az egyházközség gondnoka áll, míg Péter mellett 

Gubek Mihály. Ő volt a felügyelő, azaz a gyülekezet világi vezetője abban az időben. 

Az esküvőnk december 29-én volt, látszik is a háttérben a karácsonyfa. A fénykép pedig a 

lelkészi irodában készült – a háttérben ott lóg felakasztva a Luther-kabát. Ez szinte minden 

evangélikus lelkészi hivatalban így van. 

  

 

 

Az interjúalany neve:   Solymár Péterné sz. Pavlik Márta 

A fénykép címe:    Esküvői családkép 

A fénykép készítésének helye:  Csömöri parókia 

A fénykép készítésének éve:  1966. december 29. 

Kulcsszereplő:   Solymár Péterné sz. Pavlik Márta és Solymár Péter 
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Nem sokkal Eszter lányunk születése után a szüleim – ők állnak mellettem –, illetve anyukám 

fiatalabbik öccse, László, és anyósom  nővére  meglátogatott minket, akkor készült ez a fotó. 

A csömöri parókia udvarán állunk, hátunk mögött a bejárati kapu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az interjúalany neve:   Solymár Péterné sz. Pavlik Márta 

A fénykép címe:    Rokonok 

A fénykép készítésének helye:  Csömöri parókia 

A fénykép készítésének éve:  1972 nyara  

Kulcsszereplő:   Solymár Péterné sz. Pavlik Márta  
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Ez a felvétel a csömöri evangélikus templomnál készült egy vasárnapi istentisztelet előtt az 

1950-es években. Jól látszik a szép csömöri népviselet. A hajadonokon nincs fejkendő, és a 

hajuk is copfban van, nem kontyban. Amikor még sokan hordták a népviseletet, akkor szokás 

volt a fiatalabbak körében, hogy a vasárnapi viseletüket az éppen aktuális egyházi ünnephez, 

időszakhoz vagy annak liturgikus színéhez igazították. Így például böjtben és ádventben, amit 

kisböjtnek is hívunk, valamint nagypénteken feketében mentek a templomba, virágvasárnap 

fekete alapon színes, hímzett virágmintás ruhákat viseltek. Pünkösdkor és reformáció ünnepén 

a bordó vagy a lila volt a színárnyalat, míg karácsonykor a kék vagy az ezüst szín dominált. 

Csodálatosan szépek voltak.  

Amikor Csömörre kerültem, akkor még nagyon sokan jártak népviseletben. Emlékszem, kicsit 

meg is voltam ijedve, mert ha végignéztem az arcokon istentiszteleten, a kendőkben olyan 

egyformának tűntek az asszonyok, és nem tudtam, hogy fogom őket megkülönböztetni. 

Természetesen, ahogy személyesen megismertem őket, ez már nem jelentett problémát.    

 

Az interjúalany neve:   Solymár Péterné sz. Pavlik Márta 

A fénykép címe:    Templomba menet 

A fénykép készítésének helye:  A csömöri evangélikus templom előtt 

A fénykép készítésének éve:  1950-es évek vége 
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Ezt a fotót Veli-Matti Hynninen loviisa-i lelkész az 1990-es évek végén készítette a finn 

testvérgyülekezeti csoport nyári látogatásakor. Az oltártérben kiállított finn és magyar zászló 

utal erre – amikor nálunk voltak az északi vendégeink, mindig kitettük a zászlókat.   

A képen a kilenc fali szekkóból három is látszik. 1957-ben a gyülekezet megbízásából Tábor 

János festőművész nyolc szekkót festett az oldalfalakra és egyet a mennyezetre. Ezek 

mindegyike a testi és a lelki kenyérrel volt kapcsolatos – a mennyezeten például az ötezer 

ember megvendégelése volt látható –, a képekhez egy-egy bibliai idézet is tartozott.. Ezért 

kapta a csömöri templom az úgynevezett „kenyértemplom” elnevezést. A képeket sajnos nem 

lehetett megmenteni a 2000-ben történt templomfelújításkor. 

Az oltárkép, amely 1874 augusztusában került a helyére, Jakobey Károly festőművész 

munkája és az Olajfák hegyén imádkozó Jézust ábrázolja. A gyülekezet akkor 200 forintot 

fizetett érte a művésznek. 

Az interjúalany neve:   Solymár Péterné sz. Pavlik Márta 

A fénykép címe:    „Kenyértemplom” 

A fénykép készítésének helye:  Csömöri evangélikus templom  

A fénykép készítésének éve:  1990-es évek vége 
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1984-ben Budapesten rendezték Lutheránus Világszövetség nagygyűlését. A megnyitó és záró 

úrvacsorai alkalmon összesen háromszáz csömöri evangélikus vehetett részt a budapesti 

sportcsarnokban, a nagygyűlést követően pedig a templomunkban fogadhattunk egy 36 fős, 

nemzetközi delegációt. Azon a vasárnapi istentiszteleten kilenc nyelven hangzott  az 

evangélikus himnusz, az Erős vár a mi Istenünk kezdetű ének, és ez a felvétel is akkor 

készült. Az etióp evangélikus lelkészt dr. Reuss András, az Evangélikus Teológiai Akadémia 

professzora tolmácsolta, az oltártérben Péter áll. 

A küldöttség csömöri látogatásáról Péter egy háromhasábos beszámoló cikket írt az 

Evangélikus Élet 1984. szeptember 16-i számában. 

Az interjúalany neve:   Solymár Péterné sz. Pavlik Márta 

A fénykép címe:    LVSZ-küldöttség egyik tagja Csömörön 

A fénykép készítésének helye:  Csömöri evangélikus templom  

A fénykép készítésének éve:  1984 

Kulcsszereplő:    Solymár Péter 
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Ez a fénykép a vasárnapi iskola egyik nyári alkalmán készült az ifjúsági ház nagytermében. A 

falon látható szőlősort az egyik akkori vasárnapi iskolai vezető, Fábián Zsófi festette. Minden 

gyereknek volt egy szőlőfürtje, és hétről hétre annak szemeibe írtuk, ha eljött a foglalkozásra. 

Tanév végén összeszámoltuk a bejegyzéseket, és az első három legtöbb pontot elérő „vasis” 

ingyen jöhetett a nyári táborba. Annyira szép volt ez a „szőlőlugas”, hogy még hosszú éveken 

keresztül akkor is kint volt a falon, amikor már nem is ez volt a nyilvántartási lapunk. 

A vasárnapi iskola vezetését egyébként anyósomtól, Solymár Jánosnétól 1971-ben vettem át. 

Csömörön sosem az istentisztelettel párhuzamosan, hanem előtte volt a gyerekfoglalkozás. Ez 

ma is így van. A legkisebbek óvodás korúak, míg a legidősebbek a konfirmáció előtt állók. A 

vasárnapi gyermekalkalmak elején éneklünk, imádkozunk, majd egy-egy bibliai történettel 

ismerkedünk. A kisebbekkel sokat kézműveskedünk, színezünk, míg az írni-olvasni már tudó 

nagyobbakkal rejtvények, játékos feladatok segítségével rögzítjük a hallottakat. 

 

Az interjúalany neve:   Solymár Péterné sz. Pavlik Márta 

A fénykép címe:    Vasárnapi iskola 

A fénykép készítésének helye:  Csömör, evangélikus ifjúsági ház  

A fénykép készítésének éve:  1997 

Kulcsszereplő:   Solymár Péterné sz. Pavlik Márta 
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Ez a fotó a bagolyirtási nyári hittantáboraink egyik reggelijét örökíti meg. Eszter épp kakaót 

kínál még körbe.  

A 1980-as évek végén segítségeim lettek a vasárnapi iskola vezetésében, mégpedig Eszter 

lányom és korosztálya. Azok a fiatalok, akik lekonfirmáltak, középiskolások lettek, és 16-17 

éves korukban elkezdtek visszajárni vasárnaponként, így attól kezdve három csoportban 

tudtuk a foglalkozást tartani.  

Hamarosan elkezdtünk nyári táborokat is szervezni. Eleinte táborozóhelynek kialakított üres 

parókiákra mentünk, de amikor 1994-ben elkészült a Mátrában a bagolyirtási evangélikus 

üdülő, az lett a törzshelyünk. Önellátóak voltunk, saját szakácsunk volt. A gyerekek 

segédkeztek a terítésben és a mosogatásban. Reggeli és esti áhítatokat tartottunk, a délelőtt 

folyamán egy-egy bibliai témát, történetet dolgoztunk fel, az esti áhítat előtt pedig mind a 

három korcsoport előadta a jelenetét. A jelenetekben sokszor mi, felnőttek is részt vettünk. 

Nagyon sok kedves emlék fűződik a mátrai táborainkhoz. 

Az interjúalany neve:   Solymár Péterné sz. Pavlik Márta 

A fénykép címe:    Vasárnapi iskolás tábor 

A fénykép készítésének helye:  Mátreszentimre-Bagolyirtás  

A fénykép készítésének éve:  1994 

Kulcsszereplő:   Solymár Eszter 
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Az ifjúsági táboraink helyszínei közül az egyik legkedveltebb Magyaregregy lett. Ennek a 

szép kis mecseki falunak a szélén a bajai vízgazdálkodási főiskolának volt egy vendégháza – 

talán még most is megvan –, amelyet nyaranta ki lehetett bérelni. Ebbe a vendégházba jártunk 

mi is. Nagyon szép helyen volt, a Mecsek hegyei vettek körül bennünket, a tábor területén 

pedig egy patak folyt. A fiatalok közül néhányan nem a kőházban aludtak velünk, hanem az 

udvaron, ennek a pataknak a partján vertek sátrat. 

Az egyik magyaregregyi tábor esti áhítatán készült ez a fotó. Péter Illés prófétát alakítja, és 

úgy látom, hogy Hidasi Balázs a másik szereplője ennek az előadásnak. Péter különös 

gonddal készült ezekre a „fellépésekre”. Nemcsak a jelmezére helyezett nagy hangsúlyt, de az 

egyéb kiegészítőket is körültekintően készítette el. Mint ezen a fényképen is látható, például 

kócból ragasztott magának szakállat. Alakításainak mindig nagy sikere volt a gyerekek 

körében. 

 

Az interjúalany neve:   Solymár Péterné sz. Pavlik Márta 

A fénykép címe:    Illés próféta 

A fénykép készítésének helye:  Magyaregregy  

A fénykép készítésének éve:  2003.  

Kulcsszereplő:   Solymár Péter 
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Több éven keresztül Magyaregregyre jártunk az ifjúsággal táborozni, és mindig átmentünk 

Pécsre Balikó Zoltán bácsiért, aki egy délutánt velünk töltött. A fiatalok is nagyon szerették 

őt, lelkesedéssel várták és fogadták az idős lelkészt. Ez a fotó 2004. augusztus 7-én készült, 

akkor volt körünkben utoljára. Ekkor már a tüdőműtétje után volt, és elég halkan beszélt. 

Azon a délutánon a közel negyven gyerek a ház közösségi termében bezsúfolódva, hogy a 

külső zajokat kirekesszük, ajtót-ablakot bezárva, pisszenés nélkül hallgatta Zoltán bácsi 

tanítását. Mindenki kapott tőle egy lila kártyát, amin keszekusza fekete vonalak voltak, és a 

vonalak közül ki lehetett olvasni Jézus nevét. Többen ma is őrzik ezt az emléket tőle. 

Aznap volt Zoltán bácsi születésnapja, az áhítat végén a fiatalok énekkel köszöntötték fel. Ő 

pedig elmesélte azt a megrendítő történetet, hogy 1942-ben ezen a napon veszítette el a 

fiatalabbik bátyját, aki hősi halált halt a Don-kanyarnál a 2. magyar hadseregben. Így ő a 

testvére halálának köszönhetően kapott felmentést a további frontszolgálat alól. Azt is 

bevallotta, hogy azóta számára a saját születésnapja ennek a tragikus napnak az emléke. Azzal 

fejezte be a mondandóját, hogy meg kell tanulnunk mindent Isten kezéből venni és mindent 

Isten kezébe letenni.  

Az interjúalany neve:   Solymár Péterné sz. Pavlik Márta 

A fénykép címe:    Beszélgetés Balikó Zoltánnal 

A fénykép készítésének helye:  Magyaregregy  

A fénykép készítésének éve:  2004.  

Kulcsszereplő:   Balikó Zoltán 
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1996. október 23-án vehette át Péter a Csömörért emlékérmet. A település egyik legmagasabb 

elismerését a képviselőtestület nevében az akkori polgármester, Bátovszki György adta át. A 

fényképen ő áll a kitüntettettek mögött. Emlékérmet vehetett még át a kép bal szélén ülő 

Urbán Józsefné óvónő, illetve Lendvai Istvánné könyvtárvezető. Csömör Nagyközség 

Díszpolgára elismerést dr. Kovács Lajos körzeti orvosnak adományoztak – ő Péter balján ül –, 

illetve posthumus Szentjóby Staub Elemérnek ítéltek oda, az ő díját az unokája, a kép jobb 

szélen ülő Szentjóby Ákos vett át. 

2000-ben újabb megtiszteltetés ért minket: Mucza Béla római katolikus plébánosnak és 

Solymár Péter evangélikus lelkésznek díszpolgári elismerést, míg nekem Csömörért 

emlékérmet adományoztak. Jól esett, hogy így méltányolták a munkánkat, bár mi nem 

csináltunk mást, csak tettük a dolgunkat, miközben egyikünk sem gondolt arra, hogy mindaz, 

ami mögöttünk van, ilyen elismerésre méltó tevékenység.  

 

Az interjúalany neve:   Solymár Péterné sz. Pavlik Márta 

A fénykép címe:    Díjátadó 

A fénykép készítésének helye:  Csömör 

A fénykép készítésének éve:  1996.  

Kulcsszereplő:    Solymár Péter  



21 

 

 

 

 

 

 

 

 

1997 pünkösdjén nagy öröme volt a gyülekezetnek: D. dr. Harmat Béla püspök úr 

felszentelhette az elkészült ifjúsági házat.  

Az 1990-es évek közepétől három csoportban tartottuk a vasárnapi iskolai foglalkozásokat, 

ezért „kinőttük” az addig egy teremből álló gyülekezeti házat, így a presbitérium megszavazta 

az épületbővítést. Szák-Kocsis Pál tervei alapján egy kétszintes új szárnnyal – benne négy 

nagy teremmel és vizesblokkokkal – bővült az épület. A felső két terem nevet is kapott: a 

Tranoscius vagy más néven szlovák terem elnevezés és a benne elhelyezett emléktárgyak a 

gyülekezet tót gyökereire utalnak, míg a Loviisa, más néven finn terem név és az ott található 

finn ajándékok az északi testvérgyülekezeti kapcsolatra. 

A szentelésen Bánffy György művész úr mondott verset – ő látható a fotó jobb szélén –, 

Dévai-Nagy Kamilla énekelt. Az alkalomra gyülekezeti tagjaink közül olyanok is 

népviseletbe öltöztek, akik nem hordják azt. Emlékszem, a kislányok külön sikert arattak a 

gyönyörűen kivarrt ruhákban. 

Az interjúalany neve:   Solymár Péterné sz. Pavlik Márta 

A fénykép címe:    Az ifjúsági ház szentelése  

A fénykép készítésének helye:  Csömör 

A fénykép készítésének éve:  1997.  

Kulcsszereplő:   D. dr. Harmati Béla 
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1997-ben Wrocłav környékén egy hatalmas árvíz pusztított. Csömör önkormányzatához azzal 

a kéréssel fordultak, hogy tudnának-e fogadni negyven lengyel árvízkárosult gyereket 

nyaralásra, egyhónapos kikapcsolódásra, feltöltődésre, amíg a szülők otthon próbálják rendbe 

tenni a dolgokat.  

Akkor készült el az új gyülekezeti házunk, és Bátovszki György polgármester, megkeresett 

bennünket, hogy nem tudnánk-e ebben a táboroztatásban a falu segítségére lenni. Így aztán a 

négy kísérővel érkezett negyven gyermeket a gyülekezeti házban helyeztük el. Az 

önkormányzat adott szivacsokat, hogy arra lehessen a gyerekeket fektetni, a baptista 

gyülekezet szerzett hozzá plédeket és ágyneműket, és a község összes felekezete az 

önkormányzattal együtt vállalta az étkeztetést. A baptista gyülekezet – élükön Hegyesiné 

Nagy Ibolyával – vállalta, hogy a csapatot elviszi egy hétre Tahiba, a baptista 

üdülőcentrumba.  

Visszatekintve is elmondhatjuk, ez alatt a hónap alatt fantasztikus és példátlan összefogás 

alakult ki a helyi felekezetek és az egész falu között. Nagyon jól érezték magukat a lengyel 

gyerekek, sok fotó is készült a programokról. Ez a csoportkép az egyik közülük. 

Az interjúalany neve:   Solymár Péterné sz. Pavlik Márta 

A fénykép címe:    Wrocłavi gyerekek  

A fénykép készítésének helye:  Csömör 

A fénykép készítésének éve:  1997.  
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Kiemelkedő élményünk volt az 1999-ben Csömörön megrendezett 2. országos evangélikus 

találkozó, amelynek a sportcsarnok szolgált helyszínül. Közel ezren jöttek el az ország 

minden részéből, felemelő, szép élményben lehetett részünk a kétnapos rendezvény alatt. Az 

ideérkezők még sokáig emlegették azt a rengeteg finom süteményt, amit a gyülekezet 

asszonyai sütöttek, és kosarakból kínálták a vendégeket.  

Az utóbbi évtizedekben ezen kívül is számos országos és egyházmegyei rendezvénynek 

lehettünk házigazdái. 2005-ben a 3. országos gyermeknapra, 2006-ban pedig az 5. 

evangélikus bábversenyre érkeztek hozzánk az érdeklődők. 2008-ban és 2015-ben 

egyházmegyei kórustalálkozónak adtunk helyszínt, 2014-ben és 2017-ben egyházmegyei 

ifjúsági csendesnapot szerveztek a fiataljaink. Ezenkívül az Evangélikus Hittudományi 

Egyetem hallgatói, illetve az országos egyház mozgássérültekkel foglalkozó, Bárka nevű 

szakcsoportjának tagjai rendszeresen adnak elő passiójátékot a templomunkban. A Keresztyén 

Ifjúsági Egyesület, a KIE a ’90-es években kétszer is rendezett Csömörön egy-egy hétvégés 

táncszemináriumot. Az utóbbi években pedig hagyománnyá vált, hogy a csömöri 

bringafesztivál keretében evangélikus bringás istentiszteletet tartanak a templomkertben. Idén 

volt a hatodik ilyen alkalom. 

Az interjúalany neve:   Solymár Péterné sz. Pavlik Márta 

A fénykép címe:    2. országos evangélikus találkozó  

A fénykép készítésének helye:  Csömöri sportcsarnok 

A fénykép készítésének éve:  1999.  
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A fotón szereplő osztály volt az utolsó osztályom. Jó csapat volt, nagyon szerettem őket. 

Ráadásul sok evangélikus gyerek volt a tanulók között, akiket kicsi koruk óta ismertem.  

A csömöri általános iskolában 1976 őszén kezdtem el tanítani. Az ott eltöltött huszonhárom 

évem alatt öt osztálynak lehettem az osztályfőnöke. Sokszor előfordult, hogy korábbi 

tanítványaim gyerekeit is taníthattam. A tantestületben baráti, családias hangulat uralkodott. 

Egy időben például minden reggel másvalaki hozott tízórait az egész tan-testületnek, 

egymásnak készítettünk szendvicseket, süteményt sütöttünk. 

 Az iskola énekkarát még elődömtől vettem át. Nagy létszámú kórus volt – előfordult, hogy 

nyolcvan-száz gyerek énekelt benne, bár az is igaz, hogy abban az időben kevés szakkör vagy 

más különóra lehetőség volt.  

Csömörön 1988-tól négy évig igazgatóhelyettes is lehettem.  

Az interjúalany neve:   Solymár Péterné sz. Pavlik Márta 

A fénykép címe:    Osztálykép  

A fénykép készítésének helye:  Csömör 

A fénykép készítésének éve:  1999.  

Kulcsszereplő:   Solymár Péterné sz. Pavlik Márta 
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Péter és Veli-Matti egy vasárnapi istentisztelet után a csömöri parókia udvarán.  

A 1980-as évektől kezdve kicsit jobban kinyílt a világ, és 1981-ben Péter részese lehetett egy 

Finnországba utazó lelkészi delegációnak, amelynek tagjai egy finn–magyar–észt 

lelkészkonferencián vettek részt. Ekkor kezdődött a mi finn–magyar testvérgyülekezeti 

kapcsolatunk is. A magyarországi vendéglelkészek a konferencia végén finn gyülekezetekbe 

mentek prédikálni. Péter így került a Helsinkitől 70 km-re fekvő Loviisa-ba, Veli-Matti 

Hynninen lelkészhez. Ebből az ismeretségből egy csodálatos barátság lett annak ellenére, 

hogy ők ketten egészen különböző habitusú emberek voltak. A barátságuk fejleményeként a 

két gyülekezet is ugyanilyen barátságba került egymással, ugyanis nemsokára a felső 

hatóságok is jóváhagyták, bejegyezték ezt a testvérgyülekezeti kapcsolatot. Kétévenként 

látogatjuk egymást – hol a finnek jönnek ide, hol a csömöriek mennek Loviisa-ba. 

Számításaink szerint több mint kétszáz csömöri gyülekezeti tag volt már így Finnországban. 

 

Az interjúalany neve:   Solymár Péterné sz. Pavlik Márta 

A fénykép címe:    Örök barátok 

A fénykép készítésének helye:  Csömör 

A fénykép készítésének éve:  2000.  

A képen:     Solymár Péter és Veli-Matti Hynninen 
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2000-ben, a millennium évében külső-belső felújításon esett át a templom. Ekkor kapott új 

kövezetet a padlózat, sikerült kicseréltetni az ablakokat ónémet üvegekre, a mennyezetre 

fakazettás díszítés került, és a gyülekezet régi álma is megvalósulhatott azzal, hogy toronyóra 

került a templomtoronyra. Az a különlegessége ennek a szerkezetnek, hogy a frankfurti 

világóra vezényli digitálisan. Így a tavaszi és az őszi óraátállításkor nem kell hozzányúlnunk 

az órához, mert az éterben érkezik hozzá az utasítás az átállításhoz.  

Konkoly József órásmesternek és a Konkoly Művek munkatársainak köszönhetjük a 

templomunk toronyóráját. A kép a számlap megérkezését és hozzánk viszonyított méretét 

örökítette meg. 

 

 

 

Az interjúalany neve:   Solymár Péterné sz. Pavlik Márta 

A fénykép címe:    Toronyóra  

A fénykép készítésének helye:  Csömör 

A fénykép készítésének éve:  2000.  

A képen:    Solymár Péter, Konkoly József és Solymár Péterné  

     sz. Pavlik Márta 
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Péter 2000. július 11-én ünnepelte 60. születésnapját, a gyülekezet pedig a vasárnapi 

istentiszteleten megköszöntötte őt ebből az alkalomból. Akkor készült ez a fotó. 

Azon a nyáron újítottuk fel a templomunkat, ezért több héten keresztül a gyülekezeti házban 

tartottuk az istentiszteleteket. Váratlanul ért ez a megköszöntés, nem számított Péter sem rá, 

mert amúgy nem voltak szokásban az ilyen jellegű megemlékezések. A gyülekezet tagjai egy 

felejthetetlen ajándékkal leptek meg: egy kétfős, egyhetes horvátországi nyaralást kaptunk. 

  

 

Az interjúalany neve:   Solymár Péterné sz. Pavlik Márta 

A fénykép címe:    60. születésnap  

A fénykép készítésének helye:  Csömör 

A fénykép készítésének éve:  2000. július  

A képen:    Solymár Péterné sz. Pavlik Márta és Solymár Péter 
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Gyülekezetünknek évtizedeken keresztül szoros kapcsolata volt Túrmezei Erzsébet 

evangélikus diakonisszával, költőnővel, akit kívánsága szerint a csömöri temetőben helyeztek 

végső nyugalomra 2000-ben. 

2006. február 19-én, Erzsébet testvér február 14-i születésnapjához igazodva, Túrmezei 

versmondó-versenyt hirdettünk a gyülekezetünkben. Nemcsak ő volt személyes ismerőse a 

gyülekezeti tagoknak, hanem a verseit is rendszeresen szavalták a gyerekek a konfirmációi 

alkalmakon, ezért sokan és szívesen vállalták a szereplést. 

A 2006-os versmondó délutánon a zsűri tagjai között volt felügyelőnőnk, Gubek Mária – 

kalapban ül –, Vaffller Sebestyénné nyugdíjas tanárnő, gyülekezetünk tagja és Jegielloné Erős 

Erzsébet magyar szakos tanárnő.  

 

Az interjúalany neve:   Solymár Péterné sz. Pavlik Márta 

A fénykép címe:    Túrmezei versmondó délután 

A fénykép készítésének helye:  Csömör 

A fénykép készítésének éve:  2006.  

Kulcsszereplő::    Solymár Péterné sz. Pavlik Márta 
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Ez a felvétel a Túrmezei versmondó-verseny végén készült. Jól látszik, hogy a résztvevő 

gyerekek több korosztályból szavalták Erzsébet testvér költeményeit. A legkisebbek alsó 

tagozatosak voltak, a legidősebbeket pedig ifjúságunk tagjai képviselték. 

A fotó jobb szélén Magassy Vilma diakonissza áll, mellette Endreffy Mária testvér. Ők 

mindketten a hűvösvölgyi Fébé-anyaházból érkeztek Csömörre ezen a vasárnap délutánon, de 

nem először, hiszen az évek során ők is rendszeresen részt vettek az alkalmainkon. Mária 

testvér idén 102. életévében jár. 

 

 

Az interjúalany neve:   Solymár Péterné sz. Pavlik Márta 

A fénykép címe:    Túrmezei versmondó délután – csoportkép 

A fénykép készítésének helye:  Csömör 

A fénykép készítésének éve:  2006.  

Kulcsszereplő:   Solymár Péterné sz. Pavlik Márta 
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Péter 2007 júliusában ment nyugdíjba. Az ifjúság tagjai a pénteki ifjúsági órán búcsúztak el 

tőle és tőlem is, hiszen attól kezdve már én sem láttam el gyülekezetszervezői, papné 

teendőket. Tudtuk, hogy ezen a péntek estén, a fiatalok búcsú alkalommal készülnek, de azt 

nem sejtettük, hogy a korábbi ifis generációk tagjai szintén eljönnek. Megrendítő volt a 

zsúfolásig megtelt nagyterembe belépni, Péternek is összeszorult a torka. A fényképről is jól 

látszik, hogy volt, akinek már csak az előtérben jutott hely.  

Ajándékkal is készültek. Egy falra akasztható fényképtablót kaptunk, amelyen korábbi 

alkalmainkon készült fotókból válogattak a gyerekek. Ezen kívül egy nagyon szép 

emlékkönyvvel lepték meg Pétert, amibe sok fiatal írt. Az emlékeiket írták le benne név 

szerint, mindenki egy-egy oldalon emlékezett. A készítés során még Angliát is megjárta a 

könyv, mert valamelyik ifis éppen kint dolgozott Angliában, így kiküldték utána a könyvet, ő 

pedig visszajuttatta azt. 

Az interjúalany neve:   Solymár Péterné sz. Pavlik Márta 

A fénykép címe:    Ifis búcsúztató  

A fénykép készítésének helye:  Csömör 

A fénykép készítésének éve:  2007.  
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Ez a fotó 2010-ben készült, amikor a farsangi imahét szombat estéjén keresztfiúnk, Baranyay 

Csaba kőszegi lelkész szintén lelkész felesége, Erzsi volt a vendégigehirdető. Csaba másnap 

délelőtt az istentiszteleten prédikált. 

A farsangi imahét egyedülálló csömöri szokás, amelyet 1950 óta minden évben megtart a 

gyülekezetünk. Farsang utolsó és böjt napjaiban egy hétig estéről estére összegyülekezünk a 

gyülekezeti házba, ahol tea és sütemény mellett vendégszolgálók igehirdetéseit hallgatjuk 

meg. A záró alkalom mindig böjt első vasárnapjának délelőtti istentisztelete.  

Volt olyan sorozat, ahol lelkésznők szolgáltak, más alkalommal nyugdíjas lelkészek érkeztek 

hozzánk, teológiai tanárok, professzorok voltak az igehirdetők, vagy a Pest megyei 

lelkészeket kérte fel Péter szolgálatra. Református lelkipásztorok is jöttek, de vendégünk volt 

Bánffy György színművész is, aki Babits Mihály Jónás könyvét adta elő, és eljött hozzánk 

Radosné Lengyel Anna rádiós műsorvezető-szerkesztő is. 

Az interjúalany neve:   Solymár Péterné sz. Pavlik Márta 

A fénykép címe:    Farsangi imahét 

A fénykép készítésének helye:  Csömör 

A fénykép készítésének éve:  2010.  

Kulcsszereplők:    Solymár Péter és Solymár Péterné sz. Pavlik Márta 
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Ági és Kálmán 2012-ben ünnepelték az ötvenedik házassági évfordulójukat. Esküvőjükön az 

édesapa, Solymár János áldotta meg őket a csömöri evangélikus templomban, öt évtizeddel 

később pedig a fiúk, Csaba. Az istentisztelet után készült ez a családi kép, amelyen a szűk 

családi kör látható. Ági jobbján Csaba áll, Kálmus balján, Luther-kabátban a menyük, Erzsi. 

Mögöttük a három unoka, Bence, Zsófi és Borcsi, illetve Bence barátnője, aki azóta már a 

menyasszonya. 

Kálmán oldaláról a húga, Radocsányi Ferencné és családja – fia, menye, unokái voltak jelen. 

A képen Ági és Péter unokatestvérének a családja, a Tarján család is látható. És természetesen 

Péter, a testvér, a családjával – velem, Eszter lányunkkal, Pisti vejünkkel és Ádám 

unokánkkal. 

 

 

Az interjúalany neve:   Solymár Péterné sz. Pavlik Márta 

A fénykép címe:    Házassági évforduló  

A fénykép készítésének helye:  Csömör 

A fénykép készítésének éve:  2012.  

Kulcsszereplők:   Baranyay Kálmán és Baranyay Kálmánné  

sz. Solymár Ágnes 
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Eszter lányunk hivatását tekintve finn tolmács és idegenvezető. Nagyon szereti a munkáját, 

mindig lelkiismeretesen, becsületesen felkészül, és lelkesen, hozzáértő tudással ismerteti meg 

a hazánkra kíváncsi finn emberekkel Magyarország kincseit, szépségeit, történelmét és 

kultúráját. 

A munkája igen változatos, mert hol turistacsoportot kalauzol, hol szakmai csoportoknak 

tolmácsol, de legutóbb például finnről fordított egy színdarabot magyarra és segített annak 

győri és veszprémi előadásában.  

Az a megtiszteltetés érte Esztert, hogy 2015 óta ő lehet a lappföldi Mikulás tolmács-segítője, 

amikor a nagyszakállú a magyar gyerekekhez érkezik decemberben. Ez a felvétel 2015-ben 

Budapesten készült róluk, és két csömöri kisfiúról, akiket Eszter mutatott be a Mikulás 

bácsinak. 

Az interjúalany neve:   Solymár Péterné sz. Pavlik Márta 

A fénykép címe:    Eszter  

A fénykép készítésének helye:  Budapest 

A fénykép készítésének éve:  2015.  

Kulcsszereplők:   Solymár Eszter és a lappföldi Mikulás 
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A 2017. esztendő jubileumi év volt a protestáns egyházakban, hiszen az Ágoston-rendi 

szerzetes, Luther Márton teológiai doktor által 1517-ben elindított reformáció ötszázadik 

évfordulójára emlékeztünk. A jubileum kapcsán egy szép kiadvány látott napvilágot Hit által, 

kegyelemből – Protestáns gyülekezetek Csömörön címmel, amelynek megjelenését a csömöri 

önkormányzat – élükön Fábri István polgármester úr – támogatta. A könyv szerkesztője 

gyülekezetünk hűséges munkatársa, Boda Zsuzsa volt. A felvétel a tavaly ádventi 

könyvbemutatón készült, ahol épp ő mutatja be a könyvet. 

A fotókkal gazdagon illusztrált kötet segítségével a három helyi protestáns – a közel 

háromszáz éves múltra visszatekintő evangélikus, a tavaly nyolcvan éves baptista, valamint a 

Csömörön több évtizedes gyökerekkel rendelkező, és az utóbbi években megerősödő 

református – gyülekezet történetével és mindennapjaival ismerkedhetnek meg az olvasók. Az 

utolsó fejezet, amelynek előszavát Görbe József plébános úr, a helyi római katolikus 

gyülekezet pásztora írt, a település ökumenikus rendezvényeit veszi sorra.  

Az interjúalany neve:   Solymár Péterné sz. Pavlik Márta 

A fénykép címe:    Könyvbemutató  

A fénykép készítésének helye:  Csömör 

A fénykép készítésének éve:  2017.  

A képen:    Boda Zsuzsa 
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2017-ben ünnepeltük a reformáció kezdetének ötszázadik évfordulóját. A csömöri 

evangélikus gyülekezetben gazdag programsorozattal emlékeztünk meg a jubileumról, ezek 

sorába tartozott A reformáció kincsei – Evangélikus költők versei című irodalmi délután is. A 

tervezésnél arra gondoltam: az elmúlt ötszáz év annyira gazdag irodalmi termést hozott, hogy 

bőven válogathatunk belőle evangélikus szemmel. Az evangélikus énekeskönyvünk olyan 

„kincseket” rejt, amelyek szövegszerzői között Bornemissza Pétert, Balassi Bálintot, Weöres 

Sándort vagy Túrmezei Erzsébetet is ott találjuk. Gyülekezeti tagjaink sorában pedig sokan 

vannak, akik szeretik a verseket és szívesen szavalnak.  

Így tizenhárom szerzőtől huszonnégy vers és egy próza hangzott el tizennégy előadó 

tolmácsolásában a szeptember 24-i vasárnap délután.  Számomra azonban a versmondók 

„civilsége” adta a legnagyobb élményt, hiszen a kisiskolás, a gimnazista, a négygyermekes 

családanya, az alpolgármester asszony és a baptista testvér egyaránt beállt a szavalók sorába. 

Az interjúalany neve:   Solymár Péterné sz. Pavlik Márta 

A fénykép címe:    Reformációi versdélután  

A fénykép készítésének helye:  Csömör 

A fénykép készítésének éve:  2017.  

A képen:    Solymár Péterné sz. Pavlik Márta 


