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Trianon örök emlékezetére alakítottunk ki emlék-
helyet a Petőfi utcai hársfák között, s állítottunk –
nem pedig állíttattunk – keresztet hatalmas össze-
fogással. A vörösfenyőt Búcs község polgármestere, 
KARKÓ JÁNOS fűrészeltette és ajánlotta fel, melyet 
a vírus miatti – a századik évfordulón szinte meg-
rendítő – határzár ellenére sikerült a két ellenőrzési 
pont között átvennem. A gerendák SÜMEGI TIBOR 
asztalos mester kezei közt alakultak keresztté, me-
lyen KACSÓ ALBERT fafaragó áldott munkájával 
jelentek meg a vésett feliratok és motívumok, majd 
TANÁRKI GÁBOR alpolgármester hordta fel a bevo-
natot, mely védelmet biztosít a kereszt számára. A 
szétszakítottságot szimbolizáló sziklákat a csákvári 
SOSO Kft. tulajdonosától kaptuk, melyre HORVÁTH 
GÁBOR sírköves mester készítette a márványtáblát. 
Nekik és a területet kétségtelenül karbantartó kör-
nyékbelieknek is alázattal köszönöm, hogy az emlék-
hely 4.000,- Forintos összköltségből megszülethe-
tett, ami mindössze az olajos bevonat árát jelentette.
Eredetileg egész napos rendezvényt terveztünk, de a 

pandémia miatt végül csökkentett tartalommal való-
sítottuk meg. Köszönöm minden résztvevőnek, szó-
noknak, hogy együtt emlékezhettünk: DR. MOLNÁR 
KRISZTIÁN Úrral, a Megyei Közgyűlés elnökével, 
TÖRŐ GÁBOR Úrral, a terület országgyűlési képvise-
lőjével, a helyi egyházak, intézmények és társadalmi 
szervezetek képviselőivel közösen élhettük meg azt 
a 100 másodperces harangszót, mely templomaink-
ban felzúgott a megemlékezés alatt, s amely szűk két 
percig összekötött minket a Kárpát-medence össz-
magyarságával. 
A napokban kaptam meg a Bethlen Gábor Alapkez-
elő Zrt. tájékoztatását arról, hogy a megemlékezésre 
még januárban benyújtott pályázatunk 600.000,- Ft 
támogatásban részesül. Mivel abban az eredeti for-
mában a rendezvény nem valósult meg, módosítási 
kérelemmel fordultam a támogatáskezelőhöz, hogy 
az elnyert támogatást a későbbiekben más program-
ra tudjuk felhasználni.

Sallai Mihály
polgármester

A VÍZ SZALAD, A KŐ MARAD
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Zámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
a veszélyhelyzet előtti utolsó ülését 2020. március 
25-én tartotta, mely rendkívüli ülés volt az iskola 
intézményi átszervezési javaslatával kapcsolatosan. 
Ezen alkalommal már a művelődési házban, egy-
mástól 3 méterre, maszkban ülésezett a testület. 
Ezután kaptak az önkormányzatok a Belügyminisz-
tériumtól és a Miniszterelnökségtől állásfoglalást 
arról, hogy:
„Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat 
képviselő-testületének a fővárosi, megyei közgyű-
lésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illet-
ve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke 
gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást 
önkormányzati intézmény átszervezéséről, meg-
szüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha 
a szolgáltatás a települést is érinti.”

Mindezek alapján sem a képviselő-testület, sem a 
bizottságok ülésének az Mötv. szerinti összehívá-
sára nem volt lehetőség, a képviselő-testület va-
lamennyi hatáskörét a polgármester gyakorolta, a 
testületnek veszélyhelyzetben nem volt döntési jog-
köre. Ezen állapot a veszélyhelyzet megszüntetésé-
ig állt fent, így július 8-án újra soros ülésre lehetett 
összehívni a képviselő-testületet. 
Az ülésen esküt tett Weimper Zoltán képviselő, aki 
az április 15-én lemondott Lukács Zsuzsanna he-
lyét veszi át a képviselő-testületben és a Pénzügyi 
és Ügyrendi Bizottságban. A testület – miután a 
Magyar Államkincstár és a Pénzügyminisztérium 
felülvizsgálták - módosította a 2019. évi költségve-
tését és elfogadta a 2019. évi zárszámadó rendele-
tet. Az állami támogatások elszámolása és ellenőr-
zése 2019. évre megtörtént. A Saldo Zrt. képviselője 
tájékoztatta a testületet a jövőbeni kilátásokról, a 
gépjárműadó eddig önkormányzatokat megillető 
részének zárolásáról és az adóbevételek várható 
csökkenéséről. 
Hosszú – négy hónapot felölelő – polgármesteri be-
számolót fogadott el a testület, melyben köszönete-
met fejeztem ki mindenkinek a veszélyhelyzet alatti 
helytállásáért, a felelősségteljes magatartásért és 
a felajánlott támogatásokért. A rendkívüli jogrend 
alatt 3 rendeletet és 5 határozatot hoztam, melyek 
többsége a veszélyhelyzet mérséklését szolgálta. 

Önkormányzati hírek
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Bár országosan nem ez volt az általános gyakorlat, 
a halasztható döntésekkel vártam a Képviselő-tes-
tület megszokott működésére mindamellett, hogy a 
települési kérelmek elbírálása és testület tagjaival 
történt online egyeztetést követően a pályázatok 
benyújtása folyamatos volt. 
Ezek következményeképpen jelen ismereteink sze-
rint a Radnóti utca aszfaltozására benyújtott pályá-
zatunk – bár mindennek megfelelt – költséghiány 
miatt várólistára került, a Petőfi és Széchenyi utcák 
járdájának felújításához szükséges anyagköltségre 
viszont 4.932.968,- Ft támogatást nyertünk. Biza-
kodva várjuk a pótkocsis traktorra benyújtott pá-
lyázatunk elbírálását, mely hatalmas segítség lenne 
a közterületek karbantartásában és különböző fel-
adatok ellátásához. A napokban került benyújtásra 
a Mesevár Óvoda napelemekkel való felszerelésére 
irányuló pályázatunk, mely nagymértékű közüzemi 
díj megtakarítást eredményezne. A „Kis játszó”-ra 
elnyert sportpark kivitelezését a kialakult vírus-
helyzet időben eltolta, legkésőbb év végére ígérik 
a megvalósítást. Július 21-én a kormány újabb pá-
lyázatokat hirdetett a Magyar Falu Programban, 
melyek között óvodabővítés is szerepel. Reménye-
ink szerint lehetőség nyílik egy ötödik csoportszoba 
megvalósítására.
Az ülésen újra felmerült az illegális hulladéklera-
kások kérdése és a szőlőhegyen előforduló présház 
feltörések. Ezek visszaszorítása érdekében a szőlős-
gazdákkal egyeztetve megvizsgáljuk kamerák kihe-
lyezésének lehetőségét.

A Képviselő-testület tárgyalta a közösségi együtt-
élés szabályairól szóló jelentősen leredukált tar-
talmú rendelet-tervezetet, mely főleg az éjszakai 
indokolatlan zenebömböltetés, az ebtartással kap-
csolatos anomáliák, a közterületek tisztántartása és 
az illegális hulladéklerakások szankcionálhatósága 
érdekében vált szükségessé. Konzekvens vélemény 
hiányában a rendelet-tervezetet a Településfejlesz-
tési Bizottság fogja a későbbiekben tárgyalni. 

Az ülésen tájékoztattam a testületet az iskola át-
szervezési javaslatának eredményéről, mely szerint 
a jövőben ugyan a Felsővárosi Általános Iskola ta-
gintézményeként, de továbbra is nyolc évfolyammal 
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20 % kedvezményt kapnak.
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működik tovább az intézmény. Ennek kiharcolásá-
ért az elmúlt hónapokban nagy háttérmunka folyt, 
melyért köszönetet mondok Törő Gábor képviselő 
úrnak, a véleményezési joggal rendelkező testüle-
teknek és Csordásné Papp Ágnes intézményveze-
tőnek, aki napokban benyújtotta nyugdíjazási ké-
relmét. A tantestületben van alkalmas személy, aki 
a jövőben tagintézmény-vezetőként az iskola élére 
állhatna, de pályázatot kiírni és a döntést meghoz-
ni a Székesfehérvári Tankerületi Központ fogja. Az 
iskola, a pedagógusok és néhány öreg diák megszó-
laltatásával egy tájékoztató kiadványt fogunk ha-
marosan megjelentetni, mellyel a szülők nagyobb 
betekintést nyerhetnek az intézmény mindennap-
jaiba, elért eredményeibe.

Döntés született egy óvodai mosdó kisköltségű bő-
vítéséről, valamint megkezdődött egy tömegsport-
centrum fejlesztési koncepció előkészítése a zámo-
lyi focipályára. Ennek keretein belül első körben 
egy szabványos, palánkokkal és világítással szerelt 
kispályás labdarúgópálya kerülne kialakításra, 
mely a későbbiekben karate-központtal, salakos 
futópályával, kültéri sporteszközökkel és parkosí-
tással bővülne, olyan ütemben, ahogy a kezdemé-
nyező Vértesi Tömegsport Közhasznú Egyesület az 
önkormányzattal együttműködve külső forrásokat 
tud szerezni a megvalósításhoz.

Végezetül a képviselők tárgyalták a Zámolyi Napok 
rendezvénysorozat megrendezésének kérdését. A 
szervezés a járványhelyzet miatt rendkívül bizony-
talan, a megvalósítás mellett és ellen is sok érv hall-
ható.

Csökkentett tartalommal, koncentrálva a kisebb 
– kizárólag helyi lakosságot, gyakran találkozó 
embereket érintő - programokra kezdődött meg a 
szervezés, melyet a járványhelyzet súlyosbodása 
bármikor keresztülhúzhat. Csupán minimális ki-
adásokkal tervezünk, hiszen a jövőben a lakosság 
megóvása és a szolgáltatások fenntartása sokkal 
fontosabb feladat lehet.
Így viszont szükség van önkéntesek bevonására, a 
civil szervezetek segítségére, akik akár fizikai mun-
kával, pakolásban, színpad építésben-bontásban 
segítséget tudnak nyújtani. 

Sallai Mihály
polgármester

Csoóri Sándor:
Falusi délután

Jaj, ez a sárga nyár engem halálra untat.
Pihegni látom rokkant, elnehezült falunkat.

A csönd, a csönd fölötte világnagy liliom,
szárán a Nap-bogár mászik hallgatagon.

Ásít a körtefa, elejti zöld gyümölcsét,
totyog egy kacsa érte, csattogtatja a csőrét.
A kertben kutya jár? – rebbennek a tyúkok,

széttört csillag a lábuk, a tolluk elpotyog.
Por száll az úton s nézd csak! egy vad tehén szalad,

szeméből rémület leng, hosszúkás vér-szalag,
farkával bőszen csapkod, eldobná a fejét,

a csordán egy tinó szúrta ki a szemét.
Megáll a postás, nézi, de aztán megy tovább,
újságot nyújt a korhadt, becsukott kapun át,

van abban épp elég lelket borzongató:
rossz hír, gond, háború, nem embernek való.

Sár lesz a vérből, gondból: örök a csönd marad,
a kasza-kapa munka fullasztó nap alatt.
A faluvégi Krisztus, ki halt kereszthalált

példaként fonnyad el, mint megfeszített virág.
Határba aki ballag, határból aki jön,

látja pléh-vonaglását s már nem szól, nem köszön.
De néha nyers kölyök, ki kószál egymaga,

megáll előtte, nézi, bennreked a szava,
zúgnak fejében bűnök, félelmek, ősmesék

és mint ki az egészből egyetlen szót sem ért,
követ ragad a földről, a Szenvedőhöz vágja

s elszalad, elszalad, de hallja hét napig:
valaki nagyon jajgat a sárga csöndű nyárban.
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Nagyon sokáig vártunk... Az eredetileg közösségi lénynek 
teremtett emberek, köztük tanulók és pedagógusok hosszú 
időre a virtuális világba kényszerültek. Személyes találko-
zásokat, öleléseket és kézfogásokat nélkülözve araszoltunk 
tovább a tanulás sűrűjében. Ott, ahol nem fogta meg a ta-
nító néni a bizonytalan kezecskét, nem simogatta meg az 
okos buksit, nem ölelt meg együttérezve örömben vagy bá-
natban. Nagyon sokáig vártunk, de végre vége lett.

A tanév utolsó két hetében megadatott a lehetőség, hogy 
ismét birtokba vegyük szeretett iskolánkat. Játékos foglal-
kozások és felzárkóztató órák keretében újra találkozhatott 
tanár és tanítványa. Az utolsó anyagokat, a nagy ismétlé-
seket, összefoglalásokat együtt végeztük. Jó volt megint 
látni a hónapokig nélkülözött csillogó szemeket, hallani a 
vidám gyerekzsivajt, még az sem zavart senkit sem, ha a 
kréta meg-megcsikordult az öreg táblákon. Együtt voltunk, 
s ez kárpótolt mindenért. Videók helyett élő beszélgetések, 
emailok helyett táblán és füzetben megoldott feladatok ját-
szották a főszerepet. Éppen úgy, mint ahogy normál eset-
ben történt volna.

Ebben a néhány napban sokan bizonyították, hogy otthon 
is becsülettel végezték a munkájukat, betartották a peda-
gógusok tanácsait, és az interneten közvetített anyagokat a 

lehetőségekhez mérten jól elsajátították. Az utolsó simítá-
soknak köszönhetően néhány jó jeggyel még ki tudtuk egé-
szíteni a gyűjteményeket, így az éves eredményt is sikerült 
egy kicsit kozmetikázni.

Gyorsan elszaladt ez a két hét. Elérkezett az éves munka ér-
tékelése, és az erről szóló bizonyítványok átvételének ideje. 
Ez is rendhagyó módon történt. Nem rendezhettünk nagy 
évzárót, de minden osztály be tudott jönni az iskolába. Az 
osztályfőnökök értékelték a tanévet és benne az elvégzett 
munkát. A jó eredmények mellé sokan kaptak dicsérő ok-
levelet. Aztán újra hazatért mindenki, és az iskola kapui 
ismét bezárultak.

Most dübörög a nyári szünet. Pihenés, játék, nyaralás áll 
a figyelmünk középpontjában. De valahol a lelkünk mé-
lyén motoszkál egy kérdés: mi lesz, hogyan lesz a folytatás? 
Most még semmi biztosat nem tudunk mondani. Figyeljük 
a vírushelyzet változásait, és közben reménykedünk abban, 
hogy a szeptemberi csengőszóra újra vidám gyerekek tölt-
hetik meg az iskolát.

Hiszen az ember közösségi lény, s nálunk nagyon jó közös-
ség működik. Ide várunk reménykedve szeretettel minden-
kit ősszel!

Amikor nyolcadikos lesz egy gyermek, akkor a tanév minden 
percében az utolsó csengőszóra vár. De jó lesz befejezni az 
általános iskolát, de jó lesz elballagni, és egy teljesen új he-
lyen, új osztálytársak és tanárok között új kalandokra lelni.
Iskolánkban 8 végzős diák várta izgatottan az említett be-
fejezést. Mindaddig, amíg a vírus közbe nem szólt. Mert in-
nentől minden a feje tetejére állt, és semmi sem alakult úgy, 
mint ahogy történt már sok-sok évtized óta.
Először a tervezett tablófényképezkedés csúszott el bizony-
talan időpontra. Aztán szárnyra kaptak azok a hírek, amik az 
idei ballagások elmaradásáról szóltak. Mi lesz most? El sem 
búcsúzhatnak iskolájuktól és tanáraiktól a ballagó diákok? 
Bizony sokáig tartotta magát a tiltás. De a reményt nem ad-
hattuk fel, és meg is lett az eredménye. Lesz ballagás! Rend-
hagyó ballagás! Csak a diákoknak és a pedagógusoknak!
Szegény szülők! Ők, akik gyermekükkel együtt várták a 
nagy napot, a befejezést, a búcsúzást. Lesz, de őket ki kell 
zárni? Nem lehetnek ott ebben a fontos pillanatban, nem 
láthatják a megilletődött nebulókat? Sok-sok kérdés kavar-
gott a fejekben, de sokáig nem volt rá biztató válasz. Aztán 
enyhült a szigor, és Ági néni örömmel értesíthette a szülő-
ket, hogy családonként 2-2 fő részt vehet a rendhagyó bal-
lagáson!
Szombat volt, június 13-a. A felső szint aulája feldíszítve 
várta a ballagó 8. osztályt. 10 órakor megszólalt az utolsó 
csengőszó.  A búcsúzó diákok énekszóval vonultak be az ün-
nepségre. A szülők fényképeztek és kicsorduló könnyeiket 
törölgették. Ballagott a gyermekük! A 7. osztály búcsúztató 
szerepét a pedagógusok vették át. Verssel, énekkel, kedves 
szavakkal köszöntötték az útra kelő diákokat. A végzősök 
egyesével köszöntek el tanáraiktól méltatva lelkiismere-
tes munkájukat. Egy vetítéssel idézték meg az eltelt évek 
legszebb pillanatait. A kopjafára felkerült a búcsúzó szalag 
is. Igazgató néni elimeréseket nyújtott át a tanulmányi és 

közösségi munkáért. Vándorkupát kapott Lukács Veronika 
Johanna, aki általános iskolai évei alatt kiemelkedő tanul-
mányi eredménnyel büszkélkedhetett.
Polgármester úr is elköszönt a gyerekektől. Kiemelte, hogy 
bár más településre viszi a gyerekeket az élet, azért mindig 
legyenek büszkék Zámolyra és az itt töltött diákévekre.
Az ünnepség zárásaként az iskola előtt léggömböket en-
gedtek a magasba a gyerekek. Ezzel üzenték meg a nagy-
világnak, hogy volt egy 8. osztály a Zámolyi Csanádi Imre 
Általános Iskolában, akik a mai napon befejezték alapfo-
kú tanulmányaikat. A lufikkal együtt a könnyek is megin-
dultak. Boldogság és szomorúság mosódott össze bennük. 
De ennél nagyobb volt az öröm és a büszkeség. Hiszen, ha 
rendhagyó módon is, de el tudtak búcsúzni a gyerekek az 
alma matertől…

Vírus után újra együtt

Rendhagyó ballagás
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Mindenkinek nehéz volt a vírus miatt otthon töltött idő. A 
szülők nagy része kénytelen volt kivenni a nyárra tartoga-
tott szabadságát. Ám az iskolaidő is véget ért. Mi lesz így a 
gyerekekkel?

Iskolánk az előző évekhez hasonlóan idén is pályázott Er-
zsébet-táborok megtartására. A sikeres pályázatoknak kö-
szönhetően 5 turnust tudunk indítani június végétől július 
végéig.
A pedagógusok adminisztrációs idejének lezárultával el-
kezdődött a szervezés. Olyan programokat igyekeztünk 
összeállítani, amik kortól függetlenül mindenkinek örö-
met okozhatnak. Ebben a munkában több támogatóra ta-
láltunk. Tárnok Ákos, a Kákics együttes vezetője minden 
hétre zenés foglalkozásokkal készül. 

Testnevelő tanárunknak, Csilla néninek köszönhetően a ví-
vóklub is tarthatott látványos bemutatót.
Egy utazó kézműves és jógaoktató is részt vesz a színes 
programokban. Minden héten 2-2 pedagógus fogadja a tá-
borba érkező gyerekeket.

A napi ötszöri étkezés mellett játékok, sportvetélkedők, 
rajzolás, kertészkedés és kirándulás is megtalálható a tevé-
kenységek között. Igyekeztünk minden turnusra más-más 
tennivalólat kitalálni. Minden hetet egy fontos tájékozta-
tó megtekintésével kezdünk. Ez a korona vírusról készült, 
gyerekeknek szóló kisfilm.

Tudnunk kell azt, hogy a védekezés, az alapos kézmosás és 
fertőtlenítés továbbra is fontos a saját és társaink egészsé-
gének megőrzéséhez.
A táborban minden anyagi lehetőséget megragadtunk arra, 
hogy új, modern eszközökkel szolgáljuk a gyerekek kelle-
mes időtöltését. Erről és az összes eseményről fényképes 
dokumentáció készül, amit az iskola Facebook csoportjá-
ban és a Zámoly, a világ közepe nevű csoportban Önök is 
nyomon követhetnek.

Köszönjük, hogy figyelemmel követik munkánkat. Remél-
jük, hogy mindenki megelégedve mesél majd másoknak is 
a nálunk folyó táborokról.

Erzsébet tábornok
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Kezdjük az életúttal!
Apai felmenőim legalább kétszáz évre visszatekintve 
mind zámolyiak voltak, amire büszke vagyok. Édesapám 
14 holdon gazdálkodott, édesanyám aki verebi, otthon a 
háztartást vezette és természetesen besegített a gazdál-
kodásba. Amikor jött a tsz-esítés, apám részt vett a szer-
vezésben, majd brigádvezetőként folytatta. Én 1947-ben 
születtem, ugyanezen a helyen, ahol a mostani házunk áll. 
A helyi általános iskola elvégzése után a székesfehérvári 
József Attila gimnáziumba jártam. Ez akkoriban is na-
gyon jó iskolának számított. Soha sem voltam osztályelső, 
de viszonylag jól ment a tanulás. Az általános iskolában 
a biológia, a földrajz és a történelem érdekelt, a középis-
kolában pedig a kémia, a biológia és a földrajz. Amiben 
bizonyosan élenjártam, az, az éneklés, amire bőven volt 
módunk. Harmadikos korunkban a Keszthelyi Felsőfokú 
Növényvédelmi Technikumból jött egy tanár verbuválni, 
és engem rögtön meggyőzött, oda kell mennem tovább-
tanulni. Így 1965 és 1967 között csodálatos két évem volt! 
Amellett, hogy nagyon tetszett, testhez állt az ottani tan-
anyag. A helyi tsz ösztöndíjasa voltam, ami havi 800 fo-
rintot jelentetett. 

Mi jött az iskolák után?
Bevonultam katonának, itt, Fehérváron híradósként za-
vartuk az idegen rádióadásokat. Emlékszem, a 21. szüle-
tésnapomon, január negyedikén, a mostani Metro áru-
ház helyén fektetett és kúszatott bennünket a hóban egy 
„vaddisznó” őrmester. Ez nem volt már olyan szívderítő. 
1969-ben leszereltem és a helyi tsz-hez jöttem vissza nö-
vényvédelmi felelősnek. Jól indultak a dolgok, de hamar 
összerúgtam a port a főagronómussal, és 1971 augusztusá-
ban elmentem a Velencei Növényvédő Állomásra dolgoz-
ni. Ugyanez év elején megnősültem, és lehetne mondani 
sínre került az életem. De nem így volt, mert 1978-ban a 
járási tanács személyzetise elcsábított, legyek a falu ta-
nácselnöke. Be is iskoláztak az Államigazgatási Főiskola 
„tanácselnök-képző” tagozatára, ahol azt szűrtem le, hogy 
nekem nem szabad tanácselnöknek maradni.

Miért?
Van egy mondás, miszerint nem az, az okos ember, aki 
nem követ el hibát, hanem az, aki belátja. Így voltam ezzel 
én is, beláttam, saját elképzeléseimet nem tudtam taná-
cselnökként érvényre juttatni az akkori körülmények kö-
zött. Le is mondtam, és mentem vissza Velencére, ahon-
nan 2010-ben jöttem el nyugdíjba.
A növényvédő állomás vezetője viszont megkövetelte a 
felsőfokú szakmai végzettséget, így elvégeztem a Moson-
magyaróváron az Agrártudományi Egyetemet, ahol álta-
lános agrármérnöki diplomát szereztem 1978-ban, majd 
a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen növényvédelmi 
szakmérnökként diplomáztam, végül Keszthelyen talaje-
rő-gazdálkodási szakmérnökként végeztem, megszerezve 

harmadik diplomámat. Végzettségeim a mezőgazdaság-
hoz kötődnek, de ennél fontosabbnak tartom, hogy tanul-
mányaim és egész életutam során természet-közeli kérdé-
sekkel foglalkoztam, amire szintén büszke vagyok.

Akkor igazán hozzáértőtől kérdezem, mi a véle-
ménye a vegyszer-ellenességről, konkrétan az EU 
terveiről, miszerint legalább felére kell csökken-
teni a mezőgazdaságban felhasznált vegyszerek 
és a műtrágyák mennyiségét?

Az a véleményem, hogy az emberiségnek választania kell 
az éhenhalás és a genetikai halál között. Az éhenhalás sok-
kal gyorsabb, és ha nem vegyszerezünk, hamar bekövet-
kezik. A vegyszerhasználat rossz, de megkerülhetetlenül 
szükséges dolog. Természetesen a vegyszer- és műtrágya-
használatnak okszerűnek és visszafogottnak kell lenni!

A genetikailag módosított termények előállítását 
is hasonlóan látja? Az is egy szükséges rossz dolog?

Bizony, az is ilyen. A Föld túlnépesedése ezt is kikénysze-
ríti, tehát számomra elképzelhetetlen a két rossz, a vegy-
szerhasználat és a GMO mellőzése. Az egy nagy kérdés, 
hogy vajon Magyarország - mint egy sziget - meg tud-e 
maradni GMO mentesnek.

Én úgy hallottam van két másik megoldás is a vi-
lág élelmezésében, éspedig az öntözés és a precízi-
ós mezőgazdálkodás.

Igen ezek jó megoldások, de nem helyettesítik a vegy-
szeres növényvédelmet, az öntözéshez pedig a mezőgaz-
daság szerkezetváltására volna szükség, mert nem lehet 
nagyüzemi öntözést folytatni kis parcellákon, és hol van 
az pénz, amiből az öntözőrendszerek kiépíthetők. Utóbbi 
még inkább igaz a precíziós gazdálkodásra. Persze lépés-
ről lépésre ilyen irányba kell haladni.

Visszatérve az életúthoz, mit gondol, mi határozza 
meg egy ember sorsát? Mert lehet, hogy ha annak 
idején nem egy növényvédős, hanem egy gépész-
mérnök megy az iskolába verbuválni, akkor ön 
most mezőgazdasági gépész. 

Én azt gondolom, hogy mindenkinek van egy alapirá-
nyultsága, amit születésekor hoz magával, amire rárakó-
dik a család, az ismerősök, a példaképek, a tanárok hatása. 
Kialakul az, hogy mire fogékony, mely dolgok állnak kö-

KÉTELKEDEM, TEHÁT VAGYOK
Interjú Cseh Sándorral, egy örök ellenzékivel

Zsebők Lajos

CSEH SÁNDOR
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zel hozzá. És természetesen a véletlennek is szerepe van, 
mert a végső irányt, a történéseket sokszor ez határozza 
meg. Van azonban egy harmadik tényező, amit az ember 
saját szándékai jelentenek, magyarul minden ember saját 
sorsának kovácsa. Nálam a hozott, a tanult tulajdonságok, 
a véletlen és a kovácsolás egy irányba mutatott, ezért let-
tem és maradtam meg természetszeretőnek és ezen belül 
növényvédősnek.

Természetszerető és növényvédős. Hogy fér ez össze?
Úgy, hogy a természetvédelem nem határtalan. A termé-
szetben magától is kialakul egy önfenntartó egyensúly, de 
amióta az emberi faj eluralta a Földet, ezt az egyensúlyt 
az embernek kell fenntartani. Ha nincs növényvédelem, 
netán GMO, nincs nagyüzemi mezőgazdaság és nincs elég 
élelem. Vagy ha a macskák szaporodását nem szabályo-
zom ivartalanítással, vagy akár kegyetlenebb módon, a 
macskák elszaporodnak. Mint ahogy a zámolyi szőlőhe-
gyen is úgy elszaporodtak, hogy a korábbival ellentétben 
egyetlen madárfészket sem lehet már találni a szőlőültet-
vényekben.

Váltsunk. Mik azok a dolgok amikre a legbüszkébb?
Mint mondtam „zámolyiságomra”, a családomra és a ba-
rátaimra, mert az életben a legfontosabbnak az emberi 
kapcsolatokat tartom. A mai napig nagyon jóban vagyok 
korábbi kollégáimmal a növényvédősökkel, de a faluban 
élőkkel is, bár megjegyzem - egyáltalán nem rosszallóan 
- hogy a zámolyiak több mint a felét már nem ismerem, 
annyi az új lakos. Vannak viszont jó barátaim, akikkel 
gyerekkorunk óta jóban-rosszban egyek vagyunk, amire 
szintén büszke vagyok.

Mely tulajdonságok az erősségei, gyengeségei? Mi-
lyennek látja magát?

A világról szinte minden tekintetben határozott vélemé-
nyem van, és ezt ki is mondom. Lehet, ezért mondják rám, 
hogy sokat ellenkezem, örök ellenzéki vagyok. És valóban, 
nem kerülöm el a vitákat. Ehhez tartozik, hogy nyitott va-
gyok, jóformán minden érdekel és az információknak utá-
na is járok. Gyengeségemnek tartom, hogy sokszor hosszú 
ideig mérlegelek mielőtt döntök és ebben szerepet játszik 
a halogatás is.

Mit jelent az ön számára a politika?
Mint mondják, ha valaki nem politizál, azzal is politizál, 
vagyis a politika megkerülhetetlen. Az már persze nagyon 
különbözik, hogy ki milyen szerepet vállal benne. Én soká-
ig aktív szerepet vállaltam, tagja voltam az MSZMP-nek, 
majd az MSZP-nek, de 2005-ben kiléptem.

Miért?
Mert soha sem támogathatok olyan erőt, olyan embert 
amelyik, illetve aki egyeduralomra tör. Ehhez hozzájárult 
az akkoriban elharapózó korrupció is, de ez ma sincs más-
képp, sőt. Ezért vagyok örök ellenzéki. Ez a szerep illik is 
hozzám, Descartes nyomán vallom, „kételkedem, tehát 
vagyok, gondolkodom, tehát vagyok”.

Hová helyezné el önmagát a baloldaliság, a liberális, 
illetve a konzervatív felfogás háromszögében?

Pontosan középre. Baloldali vagyok, amikor az elesettek, 
a gyengék támogatását szorgalmazom, liberális vagyok, 
amikor a szabadságot méltányolom, konzervatív vagyok, 
amikor az értékek megőrzését tartom fontosnak.

És nemzeti is?
Igen! Igazi magyar embernek tartom magam, de azt na-
gyon nem szeretem, ha ezt mások akarják meghatározni. 

Nem vagyok viszont nacionalista, a magyarságnak meg-
vannak a sajátos értékei, de egyik náció sem áll felette a 
másiknak! Én az Európai Unió polgára vagyok, azon belül 
pedig magyar!

Itt a kérdés: nemzeti alapokon nyugvó, vagy födera-
tív EU a kívánatos?

A globális problémák globális megoldásokat fognak ki-
kényszeríteni, és a globalizált világban egy nemzetállam 
- különösen egy ilyen kicsi és nyitott gazdaságú ország - 
nemigen fog labdába rúgni. Igen, én a föderatív Európai 
Uniót tartom kívánatosnak.

Merre tart ez a globalizált világ?
Nem jó irányba. Itt az éghajlatváltozás, a migráció, az ivó-
vízkészletek szűkössége és mindenek előtt a Föld túlnépe-
sedése. És most ez a járvány is. Ezek mind összefüggenek, 
és ezek ellen csak globális szinten lehet fellépni - ha egy-
általán valahogy. Ha az emberiség nem veszi tudomásul, 
hogy ő maga is a természet része, hosszútávon el fog pusz-
tulni. Ha ezt képes felfogni, fönnmarad.

Térjünk haza. Milyen Zámoly?
Nekem a legszebb. A Dunántúlon van, de egy kicsi Alföld 
is. A sík rész a szabadságot, a domb, a hegy a termékeny-
séget jelenti. Régen azt mondták a zámolyiak vasvillasze-
mű, gyanakvó, kételkedő emberek, de szorgalmasak, és 
amit elhatároznak véghez is viszik. A falu életét eléggé is-
merem, - 90 és 94 között helyi képviselő is voltam - látom 
fejlődik a falu, ugyanakkor...

Ugyanakkor?
Ugyanakkor a fejlődést az országos politika nagyban be-
folyásolja. Ha a gazdasági önállóságot szűkítik, akkor 
csak látszattevékenységeket lehet csinálni. Ugyanígy ha 
centralizálnak, a helyi mozgásteret szűkítik. Viszont az 
embereken is sok múlik. Örömmel látom, hogy egyre ren-
dezettebbek és szebbek a házak, a közterületekre is jobban 
figyelünk, de szomorúsággal tölt el, hogy az udvarokban a 
kerteket csak kevés helyen művelik.

Ha pénz nem számítana, mit kívánna Zámolynak?
Fehérvár közelségét kéne jobban kihasználni, komfor-
tosabbá, vonzóbbá téve a falut. Utak, járdák, csapadék-
víz-elvezetés rendbetételét, ingyenes internet-szolgálta-
tást, az ökoturizmus ösztönzését, értékeink felmutatását 
kívánnám. Utóbbira jó példa a szüreti felvonulás, vagy a 
járvány miatt meghiúsult tervünk, hogy bejárjuk Csanádi 
Imre, Csoóri Sándor és Lángi Péter verseiben megéne-
kelt helyszíneket szekérrel, és bemutatjuk a helyieknek és 
akár a vendégeknek is. Én nagyon becsülöm költőinket, 
mert megörökítették Zámolyt a világnak. És mi vagyunk 
az utolsó generáció, akik meg tudjuk mondani, hol volt a 
Kopolyás Förtés, az Erdőföld, vagy az Újszőlők.

Alig maradt hely a családnak, hobbinak.
Feleségem női fodrászként dolgozott, januárban lesz az 
50. házassági évfordulónk. Leányunk pedagógus, fiunk 
velünk él. Két leány unokám van, az egyik most érettségi-
zett, a másik még gimnáziumba jár. Ők a legfontosabbak, 
a család szeretete az első számomra. 51 éve méhészkedem, 
100 méhcsaládom van, szeretek a szőlővel és a borral fog-
lalkozni, tagja vagyok a Móri Brindisi Szent Lőrinc Bor-
rendnek. Sokat internetezek, elsősorban azon keresztül 
tájékozódom a világ dolgairól és annak örülök a legjob-
ban, ha kételkedhetek, ha gondolkodhatok, és elmondha-
tom a véleményemet.

Az utóbbi most azt hiszem sikerült, köszönjük az interjút.
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GÓLYAHÍR

A kisbaba és anyukája jól vannak,
akiknek ezúton kívánunk

jó egészséget és boldogságot!

Örömmel adunk hírt kisbaba születéséről:

Izmindi Veronika Noémi 2020.05.27.-én megérkezett csa-
ládjához az Arany János utcába 2410 g súllyal és 48 cm 
hosszúsággal.

Csvecskó Olivér  2020.06.10.-én megérkezett családjá-
hoz a Szőlőhegy utcába 2422 g súllyal.

Nyul Richárd 2020.06.11.-én megérkezett családjához a 
Gárdonyi utcába 4130 g súllyal és 53 cm hosszúsággal.

Novák Benett Szabolcs 2020.06.25.-én megérkezett 
családjához a Vörösmarty utcába 3800 g súllyal és 53 cm 
hosszúsággal.

Novák Ármin Mihály   2020.06.29.-én  megérkezett 
családjához a Nefelejcs utcába 3280 g súllyal és 53 cm 
hosszúsággal.

Augusztus 12. 18.00
Ünnepélyes megnyitó és

koszorúzás

Augusztus 12. 18.30
Kiállítás megnyitó a

református imateremben

Augusztus 13. 16.00
Jubiláló párok köszöntése

Augusztus 14. 18.00
Zászlók kihelyezése, majd a 

Kákics Együttes műsora

Augusztus 14. 21.00
Viking

Augusztus 15. 9.00
Emlékfák ültetése

Augusztus 15. 14.00
Gyereknap és jótékonysági 
tombola, Traktor-fesztivál, 
Gasztro-feszt és főzőverseny, 
közben díjak, kitüntető címek 
átadása a színpadon, zenés 
program Müller Orsolya, a 
Felvidéki Rockszínház és Egri 

Gergő közreműködésével.

ZÁMOLY NAPOK

Részletesebb információval a hirdetőtáblákon és a közösségi oldalakon a 
későbbiekben szolgálunk.

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

Hermán Mártonné

Már másodízben állunk neki az augusztusban hagyománnyá vált 
programok szervezéséhez. Az első programtervet a kialakult hely-
zet egy huszárvágással ketté szelte, így az előző újságban, még az 
lett közzétéve, hogy idén elmarad. A veszélyhelyzet feloldása és a 
környező települések programkínálatát figyelve, azt a megerősítést 
kaptam, hogy egy költségtakarékos program megszervezése megen-
gedett. Így jelen pillanatban az alábbi információkat adhatom közzé:


