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2018. október 30-ára meghirdetett őszi túránkat csekély érdeklődés mellett 
tartottuk meg, mert az éjszakai eső sokakat elriasztott a kellemes túrától, 
valamint az iskolai őszi szünet, és a halottak napjának közeledése sem segítette 
a szervezők munkáját. 

A túravezetőnkkel – Szabó Ilonával - együtt hárman indultunk neki immár 
másodszor, hogy meghódítsuk Solymár várát és most teljes sikerrel vettük az 
akadályt.  

Az erdő meghazudtolva október végét a tavaszt, sőt déltől 
már a nyarat idézte, nem győztük ruháinkat derekunkra 
tekerni a meleg napsütésben. Az erdő őszi tája, és jó 
levegője erőnket megsokszorozta, könnyedén jutottunk fel 
és közelben feltűnő solymári várba, amit a turisztikai 
irodalom gyakran (tévesen) Szarkavár néven tart számon. 
Ez a középkori vár, Solymár mellett, a Pilis és a Budai-
hegység magaslatai között emelkedik, a Mátyás-domb nevű 
alacsony, de meredek oldalú dombon. 

A korábban nem igazán látványos romterület a 2005-2006-ban végzett 
fejlesztésnek köszönhetően (a várfalak eltérő magasságba történő 
felmagasítása, az eredeti öregtorony és kapuzat feltételezett alakját idéző 
kilátótorony és kapu, valamint színpad építése, stb.) nyerte el jelenlegi állapotát.  

 

 

Mindenkinek jó szívvel ajánlom, hogy 
felkeressék ezt a csodálatos, a pilisi 
erdő körpanorámájával körül ölelt 
várat, körbejárhatják a szépen 
felújított kőfalakat, megtekinthetik a 
reneszánsz kort idéző ablakot és 
ajtót, valamint a korabeli kutat is.  

 

 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Solym%C3%A1r
https://hu.wikipedia.org/wiki/Pilis_(hegys%C3%A9g)
https://hu.wikipedia.org/wiki/Budai-hegys%C3%A9g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Budai-hegys%C3%A9g
https://hu.wikipedia.org/wiki/2005
https://hu.wikipedia.org/wiki/2006


 

 

A rövid pihenés, és szendvicseink elfogyasztása után hazafelé vettük útunkat, és 
ennek során a csodálatos tájon túl nem mindennapi élményben lehetett részünk, 
túravezetőnk, ugyanis aki a gombák szakértője is, utunk során ehető 
taplógombákra mutatott, amiket leszedve pompás töltött libanyak recepttel 
készített fel bennünket a közelgő Márton-napra. 

 

 

 

Túránk délután 3 órakor ért véget, útközben a kirándulókat segítő valamennyi 
látott turistajelzést értelmeztük. Magyarországon négy színjelzést használnak a 
turista utak jelzésére, a zöldet, a sárgát, a kéket, és csupán a piros színnel nem 
találkoztunk. 

Külön jelzik az út kereszteződéséket, és pár évtizede a „Mária út”  jelzés is 
megjent, ami Mariazelltől Csíksomlyóig vezető vallási jellegű turista utat jelöl. 

 

Lejegyezte: Tóth Ágnes 

 

 

Az Egyesület kulturális programjainak támogatói: 

 

 

Budapest Főváros XI. kerület                                            

Újbuda Önkormányzata 
 

https://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Tourist_sign_Mcrossed.svg

