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Helyi vállalkozók és magánszemélyek 
segítségével 1.600 darab textil masz-
kot tudtunk készíttetni, melyet hiva-
talunk dolgozói csomagoltak, Képvi-
selő-testületünk tagjai és önkéntesek 
pedig eljuttatták a lakosság részére. 
Mindezen felül sikeresen elláttuk a 
kereskedelmi- és szolgáltató egységek 
dolgozóit FFP2-es maszkokkal, vala-
mint beszereztük a szükséges fertőtle-
nítőszereket. Köszönjük minden támo-
gatónak, segítőnek és varrónőknek az 
áldozatos munkát, mellyel segítették a 
védekezés megteremtését.

KÖSZÖNJÜK A TÁMOGATÁST!

MEGKEZDŐDÖTT A SZENNYVÍZTISZTITÓ 
TELEP FEJLESZTÉSE

Több éves elő-
készítést követő-
en megkezdődött a 
szennyvíztisztító te-
lep bővítése.

A beruházás a KEHOP- 2.2.2-15-2016 pályá-
zatnak köszönhetően valósul meg. A fejlesz-
tést követően 4590 lakossal egyenértékűre 
bővül a telep kapacitása.
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Legmerészebb álmunkban sem gondoltuk volna, hogy 
a várva várt tavasz beköszöntével egy időben olyan 
helyzet fog előállni, mely valamennyire megköti ke-
zünket, s egyetlen pillanat alatt áthúzza a képvise-
lő-testület tagjai által rég dédelgetett fejlesztő gondo-
latok megvalósítását. 
Az önkormányzati államtitkár március 21-i levelével 
megtiltotta az ülések megtartását, miután a veszély-
helyzet kihirdetését követően a katasztrófavédelem-
ről (…) szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§-ának 4. 
bekezdése kizárólag a polgármester kezébe adta a fel-
adatokat és a felelősséget is. Mindez korántsem öröm, 
hiszen a közös teherviselés jegyében az országos véde-
kezés részére átutalt 6,4 millió forint gépjárműadó és 
a gazdaság megnehezedő helyzetéből fakadó iparűzési 
adó elmaradása szigorú önmérsékletre kényszerítette 
önkormányzatunkat. 
Az eltervezett teendőket – melyekre akár a legkisebb 
költséget kellene fordítani – át kellett értékelni és 
időzíteni, a védekezésre, a stabil működés biztosításá-
ra kellett összpontosítani.
Amikor Szent Pál szavait idézve azt mondtam, hogy 
„Legyetek egymás szolgálatára”, főként az összefogás 
fontosságára igyekeztem felhívni a figyelmet, de fő-
leg a képviselő-testület lakosságot szolgáló gondolata 
volt a fejemben, nem pedig fordítva. De az élet megte-
kerte a helyzetet, s a lakosság szolgálta és szolgálja az 
önkormányzatot. 
Felemás érzésekkel tettem közzé önkormányzatunk 
bankszámlaszámát, de lakosságunk segítő gondos-
kodása végül  - be kell valljam - meglepett. Közel 1,6 
millió forint támogatást kaptunk, mely az adóelvonás 
mellett hatalmas segítség volt, főleg a védekezéshez 
szükséges eszközök megvásárlásában. Hálásan köszö-
nöm minden embertársamnak az áldozatos segítséget 
e sorokkal is, a személyre szóló leveleken túl. Ma már 
viszonylag egyszerű védőeszközökhöz jutni, de az el-
múlt két hónapban nem volt ilyen könnyű. Több te-
lepülés összefogásával Kínából hozattunk FFP2-es 
maszkokat a kereskedelmi- és szolgáltató egységek al-
kalmazottainak, az önkormányzat dolgozóinak, vala-
mint 1600 db textil maszkot varrattunk két helyi var-
rónővel a lakosság részére. Köszönöm Pál Hajnalka és 
Schneider Gézáné emberfeletti munkáját! Az iskola is 
készíttetett maszkokat egyidejűleg, így a veszélyhely-
zet kihirdetését követően nem sokkal, a község maga 
gondoskodott a védekezés eszközeiről. Szintén fel-
ajánlásokból készült kézfertőtlenítő, de mára a keres-
kedelemből rendelt fertőtlenítőszerek is rendelkezés-
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re állnak. Az óvodába még a vírushelyzet ideérkezése 
előtt beszereztük a fertőtlenítőszereket. A gazdaság és 
a lakosság nehéz helyzetéből fakadóan nagymérték-
ben megnövekedtek a rendkívüli támogatási kérelmek 
is. Lehetőségeinkhez mérten igyekszünk segíteni. Hi-
vatalunk teljes létszámban és munkaidőben dolgozott 
mindvégig, az ajtó zárva tartása mellett.
A feladatok száma jóval meghaladta a normál hét-
köznapok feladatait, nem csupán a Közös Hivatal 
épületében, hanem fizikai dolgozóinknál is, akik az 
iskola, óvoda zárva tartása mellett ételt és oktatási 
segédanyagot is hordanak az otthon maradt nebu-
lóknak. A gyermekek és szociális étkezők is egyszer 
használatos edényekben kapják az ebédet, melyből a 
felhasznált havi kb. 4.000 db költsége szintén a ve-
szélyhelyzet elleni védekezésre a polgárok által össze-
adott adományból került megvásárlásra. Óvodánk so-
káig zárva volt, most ügyeleti rendszerben működik. 
Csoportonként mindössze öt gyermek elhelyezését 
engedi a kormányrendelet. 
Képviselő-testületünk tagjai mindmáig online tartják 
a kapcsolatot, egy fővel megcsappanva. Lukács Zsu-
zsanna képviselő április 15-én írásban benyújtotta le-
mondását. A HVB április 29-i határozata szerint We-
imper Zoltán fogja helyét átvenni, aki a megtartható 
első soros testületi ülésen tehet majd esküt. Addig 6 
tagú marad a testület. A folyamatos e-mail váltások 
segítségével benyújtottuk a Magyar Falu Program 
keretein belül a Radnóti utca felújítására, a Széche-
nyi és Petőfi utcák járdáinak anyagköltségére és egy 
pótkocsis traktor beszerzésére irányuló pályázatain-
kat.  Több éves előkészítést követően megkezdődtek a 
szennyvíztelep bővítési munkálatai, mely által 4.590 
lakos egyenértékű lesz a telep kapacitása. A védőnői 
szolgálat épületének energetikai felújításához szük-
séges tervek többszöri újratervezést követően a na-
pokban jóváhagyásra kerültek, a régi óvodaépület 
tetőszerkezetének cseréje pedig, az építőipar - jelen 
helyzetben hihetetlen - túlterhelése miatt remélhe-
tőleg a nyáron megvalósul. Elszállításra került több 
területről a régi vagy a közelmúltban odakerült mind 
szabályos, mind pedig illegális hulladék.  Ki lett ta-
karítva a temető alatti Koszigin-hágó és a homokbá-
nya, valamint elszállításra került a temetői hulladék, a 
Disznó-hegyi illegális szemétkupac, valamint további, 
a szőlőhegyen illegálisan elhelyezett hulladék.
A veszélyhelyzet miatt bezárt csalai lerakó helyett 
megszaporodott az illegális hulladék-elhelyezés kör-
nyékünkön, de más települések is küzdenek ezzel a 
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helyzettel. Rajtaütésekből, rendőri segítséggel megva-
lósított elfogásokból, szemét átkutatásokból kiderült, 
hogy a hulladék döntő része nem a mi lakosainktól 
származik, hanem más településekről szállítják ide. 
Volt, akivel visszapakoltattuk, de több feljelentést is 
tettünk. A jövőben is igyekszünk mindent megtenni 
az illegális hulladéklerakás felszámolása érdekében.
A Településfejlesztési Bizottság kezdeményezésére 
és koordinációja alatt faluszépítés kezdődött, melyen 
sok polgártársunk mutatta meg, hogy mire képes az 
önzetlenség és az összefogás. Szükség is van mind-
kettőre, mert a jelenleg 3 főnyi közfoglalkoztatottunk 
nem bír el a közterületek karbantartásával. Ezért lehet 
községünk alpolgármesterét és néha engem is fűnyíró 
kistraktoron látni, melyet megjavítva szerencsésen 
hadrendbe állítottunk. Köszönöm azok felajánlását, 
akik egy-egy közterület kaszálását felvállalták. 
Látszólag ugyan napjainkban újraindul az élet, a már 
megszokott elővigyázatosságokat ajánlott továbbra is 
betartani. Országosan kötelező a boltokban a maszk 
viselése, s bár a sportolás, esküvő, vendéglátó egysé-
gek látogatása engedélyezett, a védőtávolság betartá-
sa továbbra is elő van írva.
Zámoly lakossága kiemelkedően vizsgázott eddig elő-
vigyázatosságból. Fejér megye a vidéki megyék közül 
a legfertőzöttebb, falunkban a cikk írásakor mégis 
csupán egyetlen személy van járványügyi megfigyelés 
alatt, s neki sem pozitív a teszteredménye. 
A programok országosan továbbra is tiltottak. Emiatt 
március 11. óta minden rendezvényünk elmaradt, s ez 
a helyzet várhatóan augusztus 15-ig fenn fog állni. A 
kormány dönthet úgy is, hogy e határnapot kitolja. A 
képviselő-testület tagjai megállapodtak abban, hogy 
leállítják a Zámolyi Napok előkészületeit. Egyelőre 
ugyan a kormányrendelet miatt, de nem tudjuk, hogy 
a könnyítések elhozzák-e a járványhelyzet következő 
hullámát a nyár végére. Vagyis jelen álláspont sze-
rint nem lesz ebben az évben falunap. Megállapod-
tunk abban – ha addigra biztosan elmúlik a veszély –, 
csökkentett tartalommal megszervezzük a falunapot. 
Felelős döntés szükséges a kérdésben, hiszen egyetlen 
fertőzött megjelenése a rendezvényen felboríthatja a 
község jelenlegi egészséges mindennapjait. Június 
4-ére a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából sze-
rény megemlékező helyet alakítunk ki a Petőfi utcai 
hársfák között, a Túráson. Az Emlékhelyet a 100. év-
forduló emlékezetére szűk körben felavatjuk, kísérő-
rendezvény nélkül. Végezetül – mintha nem lenne 
elég nehéz a jelenlegi helyzet – tájékoztatom a lakos-
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ságot, hogy a Székesfehérvári Tankerületi Központ 
javaslatot fogalmazott meg a Zámolyi Csanádi Imre 
Általános Iskola felső tagozatának megszüntetésére, 
valamint az alsó tagozatot megtartó iskola a „Felsővá-
rosi Általános Iskola, OBERSTÄDTISCHE GRUND-
SCHULE” alá tagiskolaként történő betagozódására. 
Képviselő-testületünknek csak véleményező lehetősé-
ge van, mint a további fórumoknak, a döntést az ok-
tatásért felelős államtitkár fogja meghozni. A képvise-
lő-testület még a tiltás előtti utolsó rendkívüli ülésén 
elutasította a javaslat minden pontját és így tettek a 
szülői, pedagógusi, diák-önkormányzati fórumok is. 
Az iskola vezetésével együtt igyekszünk mindent meg-
tenni a felső tagozat helyben tartása érdekében, de az 
intézmény 77 fős tanulói létszáma rávilágít arra, hogy 
a szülők tevékeny támogatására is szükség van. 
Bízunk benne, hogy hamarosan az átszervezési és a 
vírusveszély is elhárul fejünk fölül, s vált vállnak vetve 
munkálkodhatunk községünk előre menetelén.
De addig is vigyázzunk magunkra, s vigyázzunk egymásra!

Tisztelettel:
Sallai Mihály
polgármester

Csanádi Imre: Fehérben és aranyban

Hogy tavasz van, az a szép,
fa virágzik, az a szép,-

dombon a cseresznyefácska
földre szállott ékesség.

Ágyasházban érkező
kis mennyasszony, friss-fehér,-

ezer ölére torozni
arany méhek száza tér.

Ég nevet, föld nevet,
repednek hasas rügyek,

döcög a domb örömében,
hemperegnek a hegyek.

Ijjujju! ujjujju!
Egész világ vígan van!

Kis mennyasszony irul-pirul
fehérben és aranyban.
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Óvodánkban már két hónapja alig hallani gyerekzsivajt. Bi-
zony nagyon hiányoznak mindannyiunknak a kisgyerekek, 
izgatottan várjuk, hogy mikor találkozhatunk újra. Kedves 
Szülők, kérjük Önöket adják át ölelésünket gyermeküknek 
és biztassák őket, hogy türelemmel várják ki ezt az időt, 
amíg a vírus miatt nem találkozhatnak pajtásaikkal és nem 
jöhetnek óvodába, utána annál többet lehetnek együtt. Te-
gyük ezt mindannyiunk egészségének érdekében.

Még a rendkívüli helyzet kialakulása előtt kérdőíveket ad-
tunk közre a szülők körében, arra kértük őket, hogy őszin-
tén válaszoljanak óvodával kapcsolatos kérdéseinkre. A ki-
adott kérdőíveknek sajnos csupán 46 %-a érkezett vissza. 
A kérdőívek visszahozatala azt szolgálta, hogy információt 
kaphassunk a szülők elégedettségéről óvodánkkal kapcso-
latban. 
Három területen a szülők további véleményére vagyunk kí-
váncsiak, amelyhez egy újabb kérdőívet fogunk készíteni és 
közreadni az ősz folyamán. 
Nagy örömünkre a visszahozott kérdőívek alapján min-
den szülő megkapta, amit vár az óvodától. Elsősorban a 
beszédben, a társas kapcsolatokban és mondókák, dalok 
elsajátításában fejlődtek a legtöbbet a gyermekek a szülők 
elmondása alapján.  92 % szerint az óvónők kellőképpen 
informálják a szülőket a gyermekük fejlődésével kapcsolat-
ban, jónak tartják a családlátogatásokat, amelyet az óvónők 

minden új kisgyermek esetében megszerveznek. A válasz-
adók 79 %-a ismeri óvodánk pedagógiai programját, 95 
%-a az óvoda honlapját is (www.zamolyiovoda.hu). Nagy 
örömünkre elégedettek a honlapunkkal, azt naprakésznek, 
pozitívnak értékelik. 

A válaszadók véleménye alapján nagyon hiányzik a gyer-
mekek mozgásfejlesztéséhez a tornaszoba, a folyosók 
szűkösek, ezáltal a reggeli érkezéskor és a délutáni haza-
menetelkor sok a várakozási idő, hogy átöltöztethessék 
gyermeküket. 
Köszönjük azon szülőknek, akik rászánták idejüket és 
visszahozták a kérdőíveket. A válaszok figyelembevételé-
vel igyekszünk a következő nevelési évben munkálkodni. 
Büszkék vagyunk óvodánkra, az itt dolgozó pedagógusok-
ra, a nevelést közvetlenül segítőkre és a konyhai dolgozók-
ra! Együtt tettük ilyenné az óvodánkat, hogy a gyerekek a 
mindennapjaikban otthon érezhessék magukat!

Várjuk, hogy újra teljes gyermeklétszámmal működjünk! 
Ezzel a fényképpel idézzük fel az elmúlt év egyik boldog 
pillanatát :) 
Vigyázzanak magukra és gyermekeikre!

Kónyáné Janzsó Nikolett
óvodavezető

Március volt. Vártuk a közelgő igazi tavaszt. A fák zöldü-
lését, a virágok illatozását, a madarak önfeledt, tavaszt 
hirdető dalolását. Vártuk, hogy végre kibújjunk sötét, téli 
ruháinkból, morcos álarcunkat levetve vígan nézhessünk a 
boldog jövő felé. Vártunk mindent, amit már hónapok óta 
nem láttunk. Vártuk a színeket, az illatokat, a hangokat, 
amiket a lágy tavaszi szellő simogatva hoz el nekünk.

Március volt. Alig hittünk a fülünknek. Jött egy vírus, ami 
már lebénította a fél világot. Most nálunk is munkába állt. 
Nem kímélve támadott, ledöntött sok embert, azokat, akik 
várták a tavaszt. Utasítások tucatjait küldte a média, felhí-
vások hangjait vitte a tavaszi szél.
Március volt. Az új vírus hatására bezártak az iskolák. El-
csendesült a mindig hangos folyosó, kiürültek a tantermek, 
elsötétültek a kivetítők. Megállt az élet az iskola falai között. 
Diákok és tanárok félelemmel telt szívvel várták, hogy mi lesz 
a folytatás. Otthoni önkéntes  karanténba zárkózott a világ. S 
közben nyíltak a tulipánok, a nárciszok, rügyeztek a fák.
Március volt. Iskolánk tanulói és pedagógusai áttették 
székhelyüket a számítógépek, tabletek, okos telefonok elé. 
A tanítás folyamata beköltözött az informatika világába. 
Amit eddig személyes kapcsolattal, szóbeli közléssel juttat-
tunk el a buksikba, azt most leírtuk, feladtuk, elküldtük. A 
régi megszokott krétacsikorgás helyét átvette az E-Kréta, a 
számítógép billentyűzetének kopogása. Elkezdődött egy új 
világ, ami próbára tett valamennyiünket.

Március volt. Aztán lassan április lett. Szülő, gyermek és 
pedagógus vállvetve harcolt azért, hogy a kis fejek érde-
kes dolgokkal gazdagodjanak. Jöttek-mentek az üzenetek, 
emailek, hívások, egyeztetések. Volt, akinek elsőre ment, 
volt, aki segítséget igényelt. És sokan voltak azok, akik 
anyuka óvó tekintete és segítő magyarázata mellett dolgoz-
tak kis kuckójukban. Sok munka, nagy odafigyelés és ren-
geteg támogatás eredményeképpen haladtunk tovább az 
iskolában megkezdett úton.
Március volt. De mára már május lett. A bezártság las-
san megszokottá vált, az önálló tanulás pedig napirenddé. 
Visszaküldött és elfeledett feladatok töltik ki mindennap-

jainkat. Határidők zúgnak a fülekben, figyelmeztetések 
villannak a képernyőn. És mindannyian dolgozunk ren-
dületlenül. Ám mostanra már erőteljesen jelentkeztek az 
elvonási tünetek. Hiányzik a nyüzsgés, a hangzavar, hiá-
nyoznak az érdeklődéstől csillogó tekintetek. Hiányzik a 
személyes találkozás, az érintés, a beszélgetés. Hiányzik a 
közös munka varázsa, az ügyes kezek alkotása, az egymás 
felé áradó szeretet. A technika segítségével kis szivecskék, 
integetések, szépen megírt üzenetek röpködnek mindenfe-
lé, de ez azért mégsem az igazi.

Március volt. Tervezgettünk. Kirándulásokat, fagyizásokat, 
ünnepi műsorokat, versenyeket, rendezvényeket, színház-
látogatást, mozizást. Mára már látjuk, hogy a tervek odalet-
tek, a fiókok mélyén pihennek. Enyhültek ugyan a korláto-
zások, de a közösségi élet visszaállítása még a jövő zenéje. 
Már látjuk, hogy mindaz, amit meg szerettünk volna valósí-
tani, egy vírus átkozott hálójába került. És mi kénytelenek 
voltunk megadni magunkat ennek a világot legyőző ször-
nyetegnek. Alárendelt szerepkörbe kerültünk, ami új életet 
hozott számunkra.

Március volt. Lassan június lesz. Lezárul egy érdekes, soha 
nem volt tanév. Ami úgy kezdődött, mint bármelyik másik, 
és úgy végződik, mint még soha. Amelyben elcsitult a jó-
kedv, átvéve helyét az aggodalom és a félelem. Amelyben 
még fontosabbá váltak a kapcsolatok, az egymásra utalt-
ság, az önállóság és a becsületes munka. Elmúlik, végre 
vége lesz? Azért, hogy minden visszatérhessen a régi ke-
rékvágásba. Újra gyermekzsivaj törje meg az öreg iskola 
csendjét, hogy a tanulni vágyó nebulók ott tolongjanak az 
aulában, várva a csengő hangját. Hogy pedagógusaink újra 
személyesen tudják sugározni az el nem fogyó szeretetet, a 
gyerekek megtapasztalhassák a tanulás örömét. Hogy min-
den olyan legyen, mint régen. Amikor a tavasz érkezését 
vártuk reménykedve. Amikor március volt…

Kovács Mária
(Marcsi néni)

Ovi hírek

Iskola hírek
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Ezt az interjút egy különös és különleges, fiatal, - nagyon 
fiatal - emberrel készítettem, mégis azt gondolom, van mit 
tanulnunk tőle. Az írás szólhatna csupán a sportról, a ka-
ratéról, de én nem csak az élsportolót kívánom bemutatni, 
hanem az embert, aki egyébként sportol - mondhatjuk na-
gyon eredményesen. Lássuk csak.

Ki az a Dezső Kata?
Dezső Kata egy olyan lány, aki nagyon szeret mozogni, 
akár az edzőteremben, a kertben, de otthon van a konyhá-
ban is, és szeret a barátaival lenni. Az a lány, aki verseny-
szerűen sportol, mellette egyetemre jár.

Na jó, ezek a külsődleges dolgok, de mi van belül? 
Úgy is kérdezhetem, melyek az erősségei?
Azt gondolom magamról, hogy kitartó és szorgalmas va-
gyok, vagyis, ha valamibe belekezdek, azt végigcsinálom és 
semmiképpen sem adom fel. Nyitott vagyok szinte minden 
és mindenki irányában, ami természetesen újabb és újabb 
dolgokat, új kapcsolatokat hoz az életembe. Ezt erősíti a 
kreativitásom, ami azt jelenti számomra, hogy keresem az 
értelmes tennivalót, az újat, és egy-egy érdekesebb dolog 
kipróbálását, megalkotását.

Akkor most jöhetnek a gyengeségek, bocsánat, azok a 
területek, ahol még vannak tartalékai a fejlődésben.

Mondják, néha türelmetlen, lobbanékony vagyok, bár 
igyekszem ezt is leküzdeni. Folyamatosan keresem azokat 
a tulajdonságaimat, amik javíthatók, vagy ha beleakadok 
ilyenbe, igyekszem változtatni. Tehát biztos, hogy vannak 
még hibáim, de hirtelen egy sem jut eszembe.

Mondja el magáról szokásosan, élete eddigi állomásait.
Édesapám nyugdíjas, a Gánti Szociális Otthon igazgató-
ja volt, édesanyám Székesfehérváron, a Munkaügyi Köz-
pontban dolgozik. 2006-ban lettem iskolás itt Zámolyon, 
azután 6. osztálytól elkerültem Székesfehérvárra, a Teleki 
Blanka Gimnázium angolos osztályába. 2018 óta, tehát 
most is, a Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campusára 
járok, Gazdálkodási és Menedzsment szakra, ezen belül 
sportspecializációt tanulok. Itt egyebek mellett sportklu-
bok anyagi helyzetével, gazdálkodásával, sportrendez-
vények szervezésével, és általánosságban azzal foglalko-
zunk, miként lehet hatékonyan megszervezni a sportot.

Korábban is és most is elég jól ment, illetve megy a ta-
nulás, így ösztöndíjas vagyok a tanulmányi eredményeim 
alapján.

Hogyan kezdődött a sportpályafutás?
Én ebbe belenőttem. A helyi általános iskolában Szűcsné 
Kovács Angelika és férje, Szűcs Bertalan nevelt a sport 
szeretetére, és ösztönzött arra, hogy atletizáljak, kézilab-
dázzak és elinduljak minél több versenyen.  2009-ben 
az iskolában lehetőség nyílt arra, hogy karate edzésekre 
is járjunk, és ez engem egyszerűen beszippantott. Akkor 
ismertem meg Bőke Béla sensei négy danos mestert, aki 
azóta is az edzőm.  

Mit jelent az, hogy sensei, meg négy danos?
A sensei mestert jelent, a danokról pedig annyit, hogy aka-
ratéban - a néhány küzdősportághoz hasonlóan - van egy 
hierarchikus feljebbjutási rendszer, amit eleinte az öv színe 
jelöl. Kezdődik sorban a fehérrel, a narancssárgával, a kék-
kel, a citromsárgával, folytatódik a zölddel, majd a barnával 
(ilyen van nekem is) és végül eljutunk a feketéhez. Itt azu-
tán a feljebbjutást az öv végén megjelenő aranycsíkok száma 
jelenti, ezek a danok. A négy dan már meglehetősen magas 
szint, a csúcs a tízdan.

Mi kell ahhoz, hogy valaki ilyen magasra jusson? A 
győzelmek számítanak?
Nem a győzelmek, hanem a folyamatosan tett vizsgák ered-
ményei. Például a fekete öves vizsgán a bemelegítő 60 ök-
lön nyomott fekvőtámasz, 150 felülés, 100 guggolás, 3-4 
órában technikai feladatok végrehajtása, végül 30 x 1,5 
perc küzdelem, változó korú és súlycsoportú ellenfelekkel. 
Az egész folyamatot mesterek figyelik, és megfelelő teljesí-
tés esetén jöhet a feljebb lépés.

Hát ennek szerintem nem sok értelme van, sok-
kal fontosabbak a küzdelemben elért eredmények. 
Melyek a leglényegesebb helyezései?

Valóban ízlés kérdése. Ha visszatekintek, az első nagy 
eredményem a Diákolimpián elért győzelmem, majd az 
Utánpótlás Magyar Bajnoki cím megszerzése. Már felnőtt-
ként 2018-ban és 20-ban megnyertem súlycsoportomban 
a Magyar Bajnokságot, közben az Európabajnokságon 3. 
helyezést értem el, tavaly pedig a Kazahsztánban megren-
dezett Világbajnokságon 5. helyezett lettem.

Ha jól tudom vannak a karatéban formagyakorla-
tokból is versenyek. Ebben hogy áll?

Én annál harciasabb vagyok, mintsem, hogy ilyeneken 
induljak. Megvan ezeknek is a szépsége, de én küzdeni 
szeretek.

Nagyon tájékozatlan vagyok, bocsánat, de ki győz 
egy-egy mérkőzésen?

Inkább úgy mondom, hogy az veszít, aki nem tudja foly-
tatni az amúgy három percig tartó mérkőzést, mert be-
vittem egy jól irányzott ütést vagy rúgást, és kifordul. Ha 
három másodpercen belül nem veszi fel a harcot, győz-
tem. Persze itt is van olyan, hogy egyik félnek sem sike-
rül kiütnie (rúgnia) a másikat, ilyenkor a bírók mindkét 
félnél értékelik az ütéserőt, a technikát, az aktivitást és 
a spirit-et(mondhatjuk lelkierőnek vagy bátorságnak) és 

A SIKER NEM MAGÁTÓL JÖN, MEG KELL 
ÉRTE KÜZDENI
Interjú Dezső Kata többszörös karate bajnokkal
Zsebők Lajos

DEZSŐ KATA
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zászlócskákkal jelzik, hogy ki a győztes. Az sem ritka, hogy 
a bírók nem tudnak dönteni 3 perc után, és hosszabbítás 
következik, így egy mérkőzés akár 7-9 percig is tarthat.

A küzdelemben melyek az ön erősségei, és egyálta-
lán mi kell a győzelemhez?

A jobbkezemben nagy az ütőerő, de a balt is egyre erősí-
tem, ezenkívül igen eredményes szokott lenni a hasra irá-
nyított térdrúgásom. A győzelemhez kitartás, akaraterő és 
gyors reagáló képesség kell.

Az életben, ha két félszemben áll egymással, hamar 
eldől hogy ki kit operál, vagyis ki a kezdeményező, 
és ki az aki védekezik. Ön melyik inkább? 

Az a jó, ha én tudok kezdeményezni, de ez nem mindig 
sikerül. Ennél lényegesebbnek tarom, hogy az adott ver-
senyzőhöz és az adott helyzethez igazodjak folyamatosan. 
Jó védekezéssel is lehet mérkőzést nyerni, persze sokkal 
szebb, ha ki tudom ütni a másikat.

Hát, tényleg elég tág a szépség fogalma... Szép íz világú 
pálinka, szép napot, és most szép kiütést. No de hon-
nan jön a belső erő, a kezdeményezőkészség, tudja-e 
küzdőképességét alkalmazni az élet más területén is?

Megint csak azt mondom, ebbe is belenőttem. Eleinte 
bátortalanabb voltam, kishitű, de fokozatosan rájöttem, 
hogy több van bennem, mint amit addig hittem. És igen, a 
sportban tanultakat, egy-egy mérkőzésen kialakult szitu-
ációt át tudom fordítani a mindennapi életbe, ha egy-egy 
komolyabb akadályba ütközőm.

Azt mondta, hogy a győzelemhez kitartás, akaraterő 
és gyors reagáló képesség kell. Nem említette a tudást, 
a felkészültséget és a szerencsét.

Nem vitatom ezek létjogosultságát, de nálam a felkészült-
ség és a tudás szükségessége olyan alap, hogy nem is lehet 
kérdés, de állítom, hogy nem elegendő a győzelemhez. Hi-
ába tudok valamit, ha képtelen vagyok érvényre juttatni. 
A szerencsével meg az a helyzet, hogy nem szabad erre 
alapozni a remélt sikert. A szerencse rajtam kívül álló va-
lami, ha jön, persze örülni kell neki.

Ha belegondolunk, a szerencse tulajdonképpen a jó irá-
nyú véletlen. Milyen hatása van az ember életére a vélet-
lennek, egyáltalán mi határozza meg az ember sorsát?

Biztos, hogy szerepe van a véletlennek is, ha csak arra gon-
dolok, hogy a vírusjárvány miatt most elmaradt a törökor-
szági versenyem, ahol én esélyesként indulhattam volna. 
Mégis az mondom, hogy az embert és az ember egyéni-
ségét és ebből fakadó egyéni életét az határozza meg, mit 
hoz otthonról, mivé vált mire felnőtt, és mivel indították 
útnak. Az útra indításnál én nem a pénzre gondolok.  Az, 
az én szememben nem sokat számít.

Ha már a pénz, egy közbevetett kérdés: mit tenne a 
legutóbbi lottó ötös hat milliárdjával, ha ön nyerte 
volna meg.
Valamilyen módon támogatnám a szegényeket, támogat-
nám a sportot és nem utolsó sorban a családomat.

Tekintsünk ki, nézzünk rá az emberiség egészére, 
melyik az a három probléma, ami sorsunkat (min-
denkiét)determinálja?

Kína előretörését gazdasági téren aggasztónak tartom, 
lassan elural mindent, és gondolok itt a jelenlegi máso-
dik nagy gondra is, a mostani járványra. Tőlük indult és a 
gazdaságuk nem rendült meg tőle. Amerika világhatalmi 
helyzetét ez igencsak veszélyezteti, amit nem fog annyi-
ban hagyni. Nem vagyok odáig az amerikanizmustól, de 
emiatt kialakulhat egy vetélkedés, amiből mi sem tudunk 
kimaradni. Aztán ott van Afrika és Ázsia egyes részei, ahol 
túlnépesedtek és nem tudnak saját területükön megélni. 
Ezt a helyzetet súlyosbítja a globális éghajlatváltozás és e 

kettő együtt törvényszerűen vezet a migrációhoz, ami már 
középtávon meg fogja változtatni a világot.

Látom biztonságpolitikai szakértőként is megállná 
a helyét, de menjünk inkább vissza a saját életéhez. 
Milyen jövőt tervez magának? Folytatja a sportot, 
vagy majd polgári foglalkozást választ?

Ameddig ellátok az három év, amíg be nem fejezem az 
egyetemen a mester szakot. Addig bizonyos, hogy fogok 
versenyezni is. A tanulás és az élsport (heti hat edzés s a 
versenyek) jól megfér nálam egymás mellett. Egyszerűen 
önfegyelem és időbeosztás kérdése. Ez megy nekem, már 
a középiskolában is négyszer nyertem el a Fejér megyei jó 
tanuló - jó sportoló címet. A későbbiekre nézve a sport saj-
nos nem lehet az életem közepe, mert nem lehet megélni 
belőle. A karatéban nincsenek pénzdíjas versenyek, nem 
kiemelt sportág, így nincs állami támogatás, a klubokat 
is szponzorok és legfeljebb önkormányzatok támogatják, 
a kiadások jórészét nekünk kell állni, saját zsebünkből. 
Nem félek a jövőtől, minden esélyem megvan, hogy ered-
ményesen lediplomázzak, jól beszélek angolul, spanyolul. 
Ismétlem, nem félek a jövőtől.

Akkor ahogy most látszik, sportközgazdász lesz. 
Túl a sporton és a tanulmányokon, mi az, ami még 
érdekli, illetve foglalkoztatja?

Fiatalabb koromban nagyon sokirányú volt az érdeklő-
désem, matek, helyesírási, természetvédelmi versenye-
ken vettem részt, komoly eredményt értem el az országos 
Hermann Ottó versenyen, üvegfestményeket készítettem 
Endrey-Nagy Irma buzdítására, amiből kiállításom is volt, 
és közel áll hozzám a képzőművészet. Most Van Gogh fest-
ményei jutnak az eszembe. Az érdeklődés persze most is 
megvan bennem, de valamelyest szűkült, több mindent 
kiszorított a sport.

Vannak-e példaképei?
Érdekes, hogy ezen éppen a minap gondolkoztam, de 
arra jutottam, hogy igazából nincsenek, vagy nagyon so-
kan vannak. A sokból raktam össze magamnak egy ideált, 
amit követendőnek tartok. Persze most beugrik Hosszú 
Katinka, aki azt mondta, hogy „a kemény munka mindig 
kifizetődik”, én pedig ezt úgy fordítom le magamnak, hogy 
a siker nem magától jön, hanem meg kell érte küzdeni.

Mit jelent Önnek Zámoly, mit jelentenek a zámo-
lyiak?

Zámoly egy kedves, élhető falu és nekem ez az otthonom. 
Itt nőttem fel, rengeteg emlék fűz gyerekkoromhoz, és 
most is akkor érzem igazán otthon magam - a messzi ver-
senyekről hazaérkezvén - ha jobbról hagyom, hagyjuk el a 
falutáblát. Mint mondtam, iskolásként is igyekeztem részt 
venni a falum életében, most pedig karateedzéseket veze-
tek ovisoknak, mondhatom nagy sikerrel. Boldog vagyok, 
hogy ezzel is hozzátehetek valamit a zámolyi gyerekek és 
családjaik öröméhez. Bármerre is visz a sors, sohasem fo-
gom elfelejteni, honnan indultam.
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Kis falunkban számtalan zöld terület, terecske és park talál-
ható, melyeket a fűnyíráson kívül virágosabbá és rendezet-
tebbé téve, nem csak megszépíthetnénk a környezetünket, 
de jobbá is tehetnénk a faluról alkotott képet. Ez volt az 
alapgondolat, ami elindította a „Tegyük együtt szebbé Zá-
molyt” projektet.
A Településfejlesztési Bizottsággal körbe jártuk a falut és 
kiválasztottunk egy tucat területet, amiknek örökbefoga-
dó gondos gazdákat kerestünk. Felhívást tettünk közzé 
és kértük a kedves lakosok, a civil szervezetek, baráti tár-
saságok segítségét a megvalósításhoz. Szinte azonnal lett 
örökbefogadója mindegyik területnek, ami óriási öröm volt 
a számunkra. Az Önkormányzat és a Képviselő Testület tá-
mogatásával közel 600 tő egynyári virágot osztottunk ki a 
területek között. Lelkes összefogással napokon át alakítgat-
ták, szépítgették, formálták és virágosították a tereket. A meg-
valósult szépítések felül múlták az álmainkat. 
Büszkén szeretném bemutatni mindazokat, akik együtt, kö-
zös erővel szebbé, rendezettebbé, vidámabbá és virágosab-
bá varázsolták a köztereinket. 
Ady utca- katolikus templom:
Ujvári Ágnes, Varga Ágnes, Szabóné Milis Csilla 
Arany J. utca- Táncsics utca kereszteződés:
Tanárki Gábor és családja
Belmajor- Óvoda előtti terület:
Filotásné Sasvári Orsolya, Szabóné Milis Csilla, Megyeri 
Melinda, Zámolyi Mesevár óvoda Gyermekeiért Közhasznú 
Alapítvány
Bem utca- Széchenyi utca:
Pedro sörfőzde, Szalai Péter, ifj. Szalai Péter, Szalainé Ba-
logh Erika, Potrocki Vilmos, Tóth Dezső, Viszugyel Sándor, 
Fazekas István, Novák Ferenc 
Buszforduló:
Hermán Márton és családja, Nagy Károly és családja, Kiss 
Zoltán és családja 
Katolikus templom- Millenniumi Emlékpark előtti 
terület: Sallai Mihály, Bodnár Márta, Csizmadia Jánosné, 
Janzsó Péter

Közös erővel és összefogással tegyük szebbé Zámolyt! 

Kossuth utca- Vértes Natúrpark tábla:
Nagy Ferenc és családja, Pilinczes Anita, Páble Ottó, Páble 
Ottóné, Németh József, Németh Józsefné, Baranyai Gergő, 
Farkas István, Nagy József, Oláh Zsolt, Váczi Máté, Zsebő Já-
nos, Bakonyi István 
Régi játszótér:
Erdélyi Melinda, László Andrea, Noll Attila, Németh Tamás 
Vörösmarty utca- Patak park:
Takács József, Takácsné Pintér Márta 
Vörösmarty utca- Rákóczi utca:
Gyenei Ágnes, Fábián Krisztina 
Szent István Park:
Vizi György Tamás, Viziné Horváth Judit 
Vörösmarty utca- Takarék:
Bácsi Viktória, Komlósi István és családja, Torma Bandus, 
Túrás:
Szabó Sándor és családja, Szabó Éva, Szabó István és Sza-
bóné Törőcsik Katalin, Bordácsné Hiedl Anikó és családja, 
Mága Erika, Lángi László 
Kossuth utca- Művelődési Ház:
Czifra Péter, Czifráné Németh Mónika
Virággal járultak hozzá a területekhez:
Hummel Ilona, Németh Jánosné, Mika Lászlóné, Bakonyi-
né Annuska, Duna Csabáné, Nagyné Szele Szilvia, valamint 
a mohai Jázmin Kertészet. 
Köszönjük ezt a csodálatos összefogást és a rengeteg kre-
atív ötletet, mellyel szebbé és vidámabbá tettük Zámolyt! 
Kérjük, hogy ápoljuk és vigyázzunk közösen a területekre, 
hisz közös érdekünk, hogy rendezett tereket lássunk ma-
gunk körül, így ha sétáik során azt látják, hogy öntözésre 
vagy segítségre volna szükség, keressenek bátran és csat-
lakozzanak hozzánk. 
Településfejlesztési Bizottság tagjai:
Nagyné Méhes Mónika, Hermánné Klára, Váczi Máté,
Kelemen Csaba, Szabó Sándor
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A temetőkről és temetkezésekről szóló –többször módo-
sított és kiegészített - 1999. évi XLIII. törvény értelmében 
a temetési hely /sír/ feletti rendelkezési jogot:
• sírhely esetében 25 év 
• kripta 60 év 
• urnasírhely 10 illetve 25 év leteltével újra kell
 váltani.
A zámolyi római katolikus egyház ezúton kéri - fentiek 
értelmében – az 1996. előtt váltott és még nem rendezett 
sírhelyek újra váltását. Amennyiben a sírhely feletti ren-

delkezésről a hozzátartozó /örökös/ lemond írásban kell 
jeleznie a temető fenntartójának.
Egyben tisztelettel kérjük a hozzátartozók segítségét a te-
mető, a sírhelyek környezetének rendben tartására. Kö-
szönjük mindazok munkáját, akik eddig is rendben tar-
tották a temetőt.
Tájékoztatást kérhetnek: Csákány Györgyné 
Dózsa Gy.u.22 /személyesen / vagy az alábbi te-
lefonszámokon: 06-22/452-660, vagy 06/20-495 
3435.

Kedves Zámolyiak!

A 130. zsoltár szavaival biztatunk Benneteket és adunk 
hírt életünkről és arról, ami reményeink szerint történni 
fog a ZÁMOLYI REFORMÁTUS KÖZÖSSÉGBEN. 
A parókia épülete megüresedett, ami lehetővé teszi, hogy 
elinduljon a megújítása. Reméljük, a településünk fejlő-
déséhez is hozzájárul, hogy a református parókia a Ma-
gyar Állam és Dunamelléki Református Egyházkerület 
segítségével megújulhat, amely beruházást 40 millió fo-
rint pályázati forrással támogatják. 

Azoktól, akik a környékén élnek türelmet és segítőkész-
séget kérünk, mert a felújítás sajnos kellemetlenséggel 
jár, köszönjük a megértést. A rendelkezésre álló forrás 
az épület állapota miatt, nem fedezi a teljes megújítást, 
adakozást hirdettünk, melyre sokan már adományukkal, 
önkéntes felajánlásukkal, munkájukkal válaszoltak ezt 
köszönjük, várjuk a további segítséget, kérjük, aki teheti, 
legyen velünk.

Mindemellett elkezdtük előkészíteni a Magyar Falu 
Program keretében, a volt református iskola épületének 
megújítását, melyből közösségi teret szeretnénk. Itt le-
hetőségünk lesz programjaink lebonyolítására, illetve az 
épület alkalmas lehet majd, kiállítások, klubok stb. szer-
vezéseshez, vagy akár szolgálati lakás lehet a nagyon várt 
pedagógusok számára. 

Gyülekezetünk célja, hogy Zámoly település életét segít-
se, ahogyan Jézus Krisztus mondta SÓ és VILÁGOSSÁG 
legyünk.  
A szolgálatokat jelenleg Gere Gábor József csákvári lel-
kipásztor végzi. Célunk, hogy mihamarabb a zámolyi kö-
zösségünket is erősítő lelkipásztor, lelkészcsalád éljen a 
megújult parókián és végezze a szolgálatokat, ez is ösz-
tönzi a munkálatok mielőbbi befejezését. A járvány miatt 
az istentiszteleti alkalmak jelenleg az internet felületére 

Tisztelt Zámolyiak!

helyeződtek át. Vasárnaponként közösen imádkozunk és 
Igét hallgatunk a csákváriakkal, melyre hívunk minden-
kit. Hálásak vagyunk, mert bár a járvány bezárta templo-
munkat, mégis csodálatos módon megnyitott egy olyan 
utat, ahol közösségben lehetünk. Készülünk a templomi 
együttlétre, figyelve a járvány alakulását és reményeink 
szerint PÜNKÖSDKOR templomunkban gyűlhetünk 
majd össze. 

Zámolyi reformátusok!  A zsoltáros szavaihoz visszaka-
nyarodva VÁRUNK, MINT ÖRÖK A REGGELT. Szeret-
nénk, ha együtt lennénk nem csak a gyülekezet, hanem 
egyre többen, akik talán kicsit távolabb voltak eddig kö-
zösségünktől, mert Istenünk nagy erővel segít bennün-
ket. Reméljük, hogy az építkezés nem csak külsőségek-
ben lesz látható, hanem lélekben is gyarapodunk. Isten 
áldását kérjük Zámoly minden lakójára, várva és kérve, 
hogy együtt épüljünk szeretettel, a Zámolyi Református 
Egyházközség Presbitériumának nevében:

Török Rózsa gondnok:
 06-30-610-6383
Gere Gábor József lelkipásztor:
 06-30-380-9503,
 geretablet@gmail.com
Online istentiszteletek helye: 
• Csákvári Református Egyházközség
 Facebook oldalán

• Gere Gábor József (YouTube)
 Az egyházközség bankszámlaszáma
 Takarékban Zrt. 72900075-10500082

*  *  *

„…Várja lelkem az Urat, jobban, mint az őrök a reggelt…”
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Rendhagyó bizottsági ülés

Kitüntető címek odaítélése

Március 11.-e óta elrendelt veszélyhelyzetben élünk. 
Ebben a helyzetben a polgármester egyszemélyi fela-
data a falu vezetése, a képviselő testület nélkül hozhat 
döntéseket.
Ilyenkor átalakul az élet, nehéz megtalálni a működés 
kedvező feltételeit. Falunkban a lehetőségekhez mér-
ve nagyon sokat segített az önkormányzat. A normál 
szociális feladatokon túlmenően mindenki számára 
készítettek az önkéntesek védőmaszkokat, minden 
boltot elláttak nem iható (?) pálinkából készült kéz-
fertőtlenítővel s így tovább. A központi adóelvonás sú-
lyos gazdasági helyzetbe hozta a falut, amelyet kikü-
szöbölni nem tudott, de a járvány elleni védekezéshez 
jó gazdálkodással nagy segítséget adott a lakosok pénz 
és egyéb adománya.

De ha az ember már több mint 40 napja korlátok kö-
zött él csak kitör belőle az ördöngő, különösen, ha nő-
nemű az illető.
A Település Fejlesztési Bizottság hölgytagjai nem elé-
gedtek meg azzal, hogy helyszíni felmérésre kerültek 
az egyes közösségi rendezvények megrendezésére al-
kalmas területek. (Sajnos a rendezvények megtartása 
a jelenlegi szabályozás szerint több mint bizonytalan)
Talán a felmérés adta az ötletet, de felmerült a falu 
szépítésének, virágosításának ötlete. Miért ne lehetne 
a falu reflektált területeit rendbe tenni, kicsinosítani, 
felvirágoztatni?
A Település Fejlesztési Bizottság a cél érdekében ülést 
tartott. A sok szabály, korlátozó tényező kreatív meg-
oldást kívánt.
Így adódott, hogy egy kedves hétfő délután autók, bi-
ciklik gyülekeztek a Régi Játszó körül. A járművek-
ből(ről) a TFB tagjai szálltak ki, megerősítve a polgár-
mesterrel és helyettesével. Előkerültek a kertiszékek, 
horgász ülőalkalmatosságok, veteményező sámlik, s 
egyén ülőalkalmatosságok. Kialakult a kör, s próbál-
tuk egymást hallani a maszkok mögött.
A tanácskozás eredménye már látszik a faluban. Szépí-
tő kommandók tevékenykednek a területen. Virágoso-
dik a falu.
Lehet a karanténban is csinálni értelmes dolgokat. 
Egy probléma is generálhat szép megoldásokat. 

Kelemen Csaba

Bátki István: Régi emlék

Régi idők, szép emlékek
Hová lettél mond meg nékem
Szép tavasz is mind elmentél

Visszajön majd valahára
Egy szép tavasz hajnalára
Amelyet én nagyon várok

Régi idők szép emlékek
Hozzál nekem békességet
Sok-sok békét, egészséget

Régi idők, szép emlékek
Hozzál békét a világra

Az emberiség oltalmára

Régi idők, szép emlékek
Te vagy az én reménységem
Egyetlen egy büszkeségem

Régi idők új reménnyel
Köszöntünk mi téged.

Tájékoztatom Zámoly község lakosságát, hogy „Zá-
moly Község Díszpolgára” cím, a „Zámolyért” díj, 
„Zámoly Község Tiszteletbeli Polgára” cím, illetve 
„Zámoly Község Díszoklevele” odaítélésére javas-
lataikat írásban 2020. június 15-ig lehet be-
nyújtani a Zámolyi Közös Önkormányzati Hi-
vatalba (tekintettel a vírushelyzetre a Hivatal 
bejárati ajtaja mellett lévő postaládába lehet 
bedobni, vagy a hivatal.zamoly@datatrans.hu 
email címre megküldeni.

Dosztály Csaba jegyző
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GÓLYAHÍR

A kisbaba és anyukája jól vannak,
akiknek ezúton kívánunk

jó egészséget és boldogságot!

Örömmel adunk hírt kisbaba születéséről:

Gerendai Lilla Adél  2020.03.02.-án megérkezett családjá-
hoz a Kossuth utcába 1490 g súllyal és 43 cm hosszúsággal.

Kálmán Milán 2020.04.01.-én megérkezett családjához 
a Hunyadi utcába 3900 g súllyal és 50 cm hosszúsággal.

Varga Elena Rozali 2020.04.10.-én megérkezett családjá-
hoz a Vasvári utcába 3720 g súllyal és 52 cm hosszúsággal.

Kéri Zsaklin 2020.04.16.-án megérkezett családjához a 
a Vasvári utcába 2480 g súllyal és 50 cm hosszúsággal.

Scherer Glória  2020.05.09.-én  megérkezett családjához 
a Csalogány utcába 3360 g súllyal és 48 cm hosszúsággal.

Mester Petra  2020.05.09.-én  megérkezett családjához 
a Nyári Pál utcába 3280 g súllyal és 53 cm hosszúsággal.

Orosz Levente  2020.04.11.-én  megérkezett családjához 
az Ady utcába 3220g súllyal és 52 cm hosszúsággal.

K U T Y A O L T Á S
Értesítem a község lakosságát, hogy az 

ebek kötelező veszettség elleni védőoltását

2020. június 05-én (pénteken)

15,00 órától  – 18,00 óráig,

2020. június 06-án (szombaton)

08,00 órától – 10,00 óráig végzem.

Az oltás helye: Belmajor, Magtár épülete
Az oltás 3 hónapos életkortól kötelező!
A helyszínen fizetendő: oltás ára + 1 db (10 ttskg) fé-
reghajtó tabletta ára  összesen: 

4.500,- Ft
A kutya nagyságától függően 10 ttskg-onként további 
1 tabletta + 100,- Ft.
Akinek még nincs, vagy elveszítette az új típusú (sor-
számozott) Kisállat Egészségügyi Könyvét, annak a 
tulajdonosnak további 500,- Ft-ot kell fizetnie a könyv 
pótlásáért!
Lehetőség van a kutyáját lakóhelyén beoltatni, me-
lyet a 06/20/9530-556 telefonszámon lehet kérni.
Az a tulajdonos, aki oltási kötelezettségének nem 
tesz eleget, a 164/2008. (XII.20.) FVM. rendelet sze-
rint állategészségügyi bírsággal sújtható!
Felhívom a figyelmet arra, hogy csak azok az ebek 
olthatók, amelyek rendelkeznek egyedi azonosítóval 
(chip-pel).

Dr. Nagy Tamás
állatorvos


