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A Magyar Falu Programon elnyert tá-
mogatásnak köszönhetően a fejlesztés 
keretein belül egy száz négyzetméteres 
ütésálló gumilappal burkolt felület épült, 
melyre egy faszerkezetű esőbeálló épít-
mény került, ami alatt különböző progra-

4,5 MILLIÓS FEJLESZTÉS AZ ÓVODA UDVARÁN
mok megvalósítására is lehetőség nyílik. 
Valamint Babaházzal és több udvari já-
tékkal is bővült a gyermekek által hasz-
nálható eszközök száma, méltán kiemel-
kedve a több évtizedes udvari játékok 
köréből.
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Már az önkormányzati választásokat követően jelez-
tem, hogy a februári közmeghallgatást követően terve-
zem egy, a közösségi együttélés szabályairól szóló ren-
delet megalkotását. Mivel a közmeghallgatáson kevés 
számú érdeklődő jelent meg, ezért nem is kezdemé-
nyeztem a rendelet-tervezet megtárgyalását, javasol-
tam ennek a napirendi pontnak egy később időpont-
ra történő elnapolását. A megbeszéléseken viszont 
felmerült a helyi környezet védelméről szóló rendelet 
módosítása, melyet a képviselő-testület elfogadott. A 
főbb módosítások a kerti hulladékok égetését érintik, 
melyre ezt követően csak szerdán és pénteken egész 
nap, szombaton viszont 12,00 óráig lesz lehetőség. A 
többi napon tilos a nyílttéri égetés, tüzelés.
Javaslat érkezett az óvodavezetés részéről, hogy szük-
ség lenne az alapító okirat módosítására, mert a „Sajá-
tos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátá-
sa” nem teljesíthető kötelezettséget ró az intézményre. 
A feladat ellátásához nem áll rendelkezésre megfelelő 
szakember, így azáltal sérül a gyermekek nevelésének 
biztonsága, az SNI-s gyermekek nem kapják meg a 
kötelezően előírt fejlesztéseket, valamint a többi gyer-
mektől is aránytalanul sok időt vesz el a problémás 
esetek megoldása. A javaslatot a képviselő-testület 
elfogadta, valamint módosította az óvodába felvehe-
tő elméleti gyereklétszámot, mellyel megteremtette a 
lehetőséget az ötödik csoportszoba megnyitására, de 
egyidejűleg kötelezettséget vállalt arra, hogy a műkö-
dő négy csoportszobába, a jelenlegi 104 gyermeknél 
több felvételére nem kötelezi az intézményt, hiszen 
erre a jogszabályok sem adnak lehetőséget. Az új cso-
portszoba megvalósulásához sok pénzre van szükség, 
keresi a képviselő-testület a megoldást.
A képviselő-testület március 27-i hatállyal Csoóri Sándor 
Művelődési Ház nevet adta az épületnek, azonban a ví-
rusveszély miatt a névadó ünnepséget el kellett halasz-
tanunk.
Elfogadásra került a pályázati kiírás a régi óvoda épü-
letének tetőcseréjére, melyet a Magyar Falu Program-
ban nyert el önkormányzatunk. Az új pályázati felhí-
vások vonatkozásában pótkocsis traktor beszerzésére, 
a Radnóti utca felújítására és belterületi járdák anyag-
költségére fogunk pályázni.
Elfogadásra kerültek a Zámolyi Hírmondó hirdetési 
díjai, melyek A4 oldal esetében 15.000,- Ft + áfa, mely 
1/8-ad oldalig arányosan oszthatók. Ebből a díjból a 
zámolyi lakosok és cégek további 20 % kedvezményt 
kapnak.

Sallai Mihály - polgármester

Tájékoztató
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Olyan helyzet előtt áll nemzetünk és községünk, mely 
idáig példa nélküli és sajnos példa nélküli következ-
ményekkel is járhat. A helyzet napról-napra változik, 
s mire Önök kezükbe kapják a Zámolyi Hírmondó 
első számát megeshet, hogy az alább leírtak már ré-
gen érvényüket is vesztik. Március 15. napja máskor is 
emlékezetes volt községünkben, ez alól ezen esztendő 
sem kivétel. E napon voltam kénytelen intézkedéseket 
tenni a közintézmények bezárását illetően, mely sze-
rint sem a Szép Ilonka Faluház, sem a Művelődési Ház 
nem látogatható, a hivatal zárt ajtók mögött dolgozik, 
valamint ügyeleti szintre csökkentettük az óvoda mű-
ködését. A szociális étkezőknek és a különböző felté-
teleknek megfelelő gyermekeknek egyszer használatos 
edényben kiszállítjuk az ebédet, de a közvetlen kontak-
tus szigorúan kerülendő. Minden programot kötelező-
en töröltünk, a szükségállapot fennállásáig semmilyen 
rendezvény megszervezésére nincs lehetőség. Az ön-
kormányzat online felületein folyamatos tájékoztatást 
adunk az intézkedésekről, hiszen az az egyetlen olyan 
forma, melyen friss információ juthat el a lakosság-
hoz. Nagyon fontos, hogy a gyermekek a bevezetett 
távoktatást ne tekintsék vakációnak, hanem maradja-
nak otthonaikban. A legveszélyeztetettebb csoport az 
időseké, akiket nyomatékosan kérünk, hogy ne moz-
duljanak ki otthonról. Szükség esetén kérjék a család-
tagok, az ismerősök és az önkormányzat segítségét. A 
hatóságok mindent megtesznek a vírus megfékezése 
érdekében, de a társadalom együttműködése nélkül 
minden lépésük hiábavaló.

Sallai Mihály - polgármester

Koronavírus elleni védekezés

Ovi hírekOvi hírek
Kányádi Sándor: Madáretető 

Cinkék, cinegék, feketerigók,
megosztom veletek e fél cipót,

megosztom az én olyan-amilyen
énekem-szerzett kenyerem.

Csettegess, rigóm, járd a kerteket,
jöjjetek, csókák, varjak, verebek:

vendégül látok minden itt maradt,
velünk telelő madarat.

Óvodánk két heti zárva tartása alatt alaposan kifogytak 
a madáretetők, de a felnőttek és gyermekek folytatták 
kedves kötelességüket a madarak etetését. A téli idő-
szakban nagyon sok madár látogat el a madáretetők-
höz. Az ablakokból kiváló lehetőség nyílik a madarak
megfigyelésére.
A szünet utáni első napon szépen becsomagolt aján-
dékok várták a gyerekeket. A meglepetés jól sikerült, 
nagy örömmel bontogatták ki az új játékokat, s azon-
nal birtokba is vették azokat.
Az idei január nem kényeztette el a gyermekeket sok 
hóval, mégis lehetőséget adott a téli időjárás megfigye-
lésére. Az óvó nénikkel beszélgethettek a téli ruhada-
rabokról az öltözködésről. Nem csupán beszélgettek 
róla, hanem versenyt is rendeztek a Napsugár cso-
portban: ki tud a leggyorsabban felöltözni. Jó móka 
volt, a gyerekek és felnőttek egyaránt jól mulattak. A 
zúzmarás fák nagyon szépek voltak az óvoda udvarán 

is. Szerencsére nagy hideg nem volt, így szinte minden 
nap ki lehetett menni az udvarra, hogy a gyerekek mo-
zoghassanak a friss levegőn.
Január 31-én ért véget a 12 órás úszótanfolyam, me-
lyet az igénylő gyermekek 2/3-a be is fejezett. Ezen az 
utolsó órán a szülők és hozzátartozók is részt vehettek. 
Szinte minden kisgyereket elkísért valaki. Nagy öröm 
látni azt mennyit fejlődnek a gyerekek ez alatt a rövid
idő alatt. Aki az elején alig merte bemeríteni az arcát a 
vízbe, most vidáman hozta fel a karikákat a medence 
aljáról. Ezúttal is köszönet illeti az két kiváló úszómes-
tert, akik nem engedik az elbizonytalanodókat kiállni 
a sorból, hiszen a kitartó munka ezúttal is meghozta a
gyümölcsét. Három pedagógus vett részt Pataki Zita 
előadásán, melynek témája őszinteség stresszkezelés 
és kommunikáció volt.

Tóthné Csancsár Marianna

Február hava minden csoportban farsangi készülő-
déssel telt. A gyerekek jelmezbe bújtak, megismerked-
tek a lovagok és hercegnők korával, cirkuszi előadást 
tartottak, örömmel barkácsoltak farsangi dekorációt, 
álarcokat, kalapokat.
A Süni csoportos gyerekek elutaztak Székesfehérvárra, 
ahol a Hetedhét Játékmúzeumban múzeumpedagógi-
ai foglalkozáson vettek részt. A farsangi héten minden 
csoportban tartottunk pizsamás napot, farsangi mu-
latságot és az óvoda apraja nagyja részt vett a Műve-
lődési Házban a Répa retek mogyoró interaktív zenés 
műsorán, ahol maradandó élménnyel gazdagodtak. A 
farsangi időszak befejezéseként a telet kiszebáb ége-
téssel, hangos mondókázással, és énekszóval űztük el.
Két óvodapedagógusunk továbbképzésen vett részt 
Székesfehérváron, ahol a diagnosztikus fejlődésvizs-
gáló rendszer használatát és az erre alapozott egyéni 
fejlesztési lehetőségeket sajátították el.
Idén is nagy sikere volt óvodánk jótékonysági báljá-
nak, melynek eredményeképpen óvodánk udvarán 
mezítlábas parkot hozunk létre a gyerekek nagy örö-
mére. Egy mezítlábas ösvény bizonyítottan jót tesz a 
keringési rendszerünknek, erősíti az izmainkat, meg-

*  *  *
akadályozza a lúdtalp kialakulását, ezzel is elősegítve 
gyermekeink egészségének megőrzését. Mindenkinek
köszönjük a támogatást!
A Magyar falu program keretében óvodánk udvara új 
játékokkal gazdagodott, melyeket a megnyitó után a 
gyerekek boldogan birtokba is vettek.

Puszta Beatrix- óvodapedagógus

HIRDETÉS

Hírdessen színesben a

oldalain, hogy szem előtt legyen!

Teljes oldal
csak 15.000 Ft+ÁFA,

amelyből zámolyiak további
20 % kedvezményt kapnak.

30/433-26-61
hirmondo@zamoly.hu
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InterjúInterjú
A pontos idézet így szól Arany Jánostól: „Legnagyobb 
cél pedig, itt, e földi létben, ember lenni mindég, min-
den körülményben.” Ez akár mottója is lehet annak az 
interjúsorozatnak, melyben szándékaink szerint zámolyi 
embereket szólaltatunk meg. Időseket és fiatalokat, ne-
vesebbeket vagy olyanokat, akiket elsősorban helyben 
tisztelnek. A sort most az idézetet felhozó Piroska nénivel 
kezdjük, akinek hosszú élete okán van mit mesélnie.

Meséljen az életéről, kezdjük az elején!
1930. február 6-án születem, itt ebben a házban (per-
sze akkor nem így nézett ki), ahol most lakom. Édes-
apám a Merán grófok uradalmában napszámos volt, 
később bányász lett, édesanyám itthon maradt és a 
háztartást vezette. Örök példaképem, a nagymamám 
szülésznő,- akkor úgy mondták bába - volt, aki velünk 
élt. Talán tőle tanultam, azért élünk a földön, hogy 
másoknak segítsünk. Ide a faluba jártam az elemi is-
kolába, ahol akkoriban az 1 – 6 osztály még együtt 
tanult. Azonban csak az első négy osztályt végeztem 
itt, mert én és a család is úgy gondolta nekem is szü-
lésznőnek kell lennem. Ehhez viszont legalább polgári 
iskola szükségeltetett, ahonnan tovább lehetett tanul-
ni. Így kerültem Székesfehérvárra, a Szatmári Irgal-
mas Nővérek Iskolájába, abba az épületbe, ami most 
a Teleki Gimnáziummal szemben van, és talán a Petőfi 
Általános Iskolának hívják. Ez 1940 és 44 között volt, 
már éppen közeledett a tanulmányok vége, amikor a 
németek megszállták az országot, bezárták az iskolát 
és a bizonyítványt éppen csak hogy meg tudtuk kapni.

Miként folytatódott a dolog?  
Természetesen hazajöttem Zámolyra – és bár még az 
iskolánkban a püspök úr mondta, nem engedik, hogy 
a megszálló németek a lakóházakban legyenek elszál-
lásolva - itthon az várt, hogy a szobánkban német ka-
tonák laktak.

Nem is gondoltam, hogy a megszállás a falvakat 
is így érintette.

Igen, de itt volt a szomszédban a reptér, ahol német 
Messerschmitt vadászgépek állomásoztak. Ha jöttek a 
szövetséges bombázók, innen szálltak fel, és nem egy 
gépet lelőttek. Volt egy gánti bácsi, aki a szőlőjében ka-
pálgatott éppen amikor odaesett ejtőernyőjével egy an-
gol pilóta. A bácsi sem volt rest, fejbe vágta a kapájával, 
és vérző fejjel hozták be a községházára. Most is emlék-
szem, selyemből volt a térképe, hogy ne gyűrődjön.

De mit keresett egy 14 éves lány a községházán?
Az úgy volt, hogy a szomszédunkban lakott a jegyző, 
akinek két gyerekére gyakorta vigyáztam, mert ekkor 
már inkább óvónő szerettem volna lenni. Ő protezsált 
be a községi elöljáróságnak, hogy bár fiatal vagyok, de 
nagyon ügyes, alkalmazzanak. Így is lett, május 1-től 
én írtam össze az ebeket, kérdezgettem az adatokat a 
jegyrendszerhez, sőt még  a begyűjtésben is kellett se-
gédkeznem.

Én úgy tudtam a begyűjtés a háború utáni ínsé-
ges időszakban volt.

Nem a padlássöprésre gondolok, hanem arra, hogy 
például disznóölésnél le kellet adni ennyi és ennyi zsírt, 
szalonnát, stb. a háborús kiadások miatt. Emlékszem, 
szegény Bíróékhoz be akartam menni december elején, 
mert már nagyon fáztam, de nem akartak beengedni, 
mert éppen disznót vágtak titokban. Pedig dehogy is 
akartam őket bejelenteni.

A történelem könyvek úgy írják, hogy itt a kör-
nyéken voltak a legnagyobb harckocsi ütközetek. 
Erre miként emlékszik?

Hát erre sehogy sem, mert amikor decemberben ép-
pen feldíszítettük a karácsonyfát, a szovjet csapatok 
elkezdték lőni a falut. 60 német katona volt itt, akna-
vetőkkel és ágyúkkal, akik viszonozták a tüzet és lövés 
után mindig helyet változtattak, tartván attól, hogy 
bemérik őket. Ez nem volt alaptalan, mert bizony a kö-
vetkező percekben valóban jött a viszontválasz. Borzal-
mas volt. Aztán ide értek az oroszok, és hova máshová, 
mint hozzánk szállásolták be a frontparancsnokukat. 
Mi pedig leköltözhettünk a pincébe.

Sok rosszat hallottam az akkori orosz katonákról…
Tudja, azok sem voltak egyformák. Eszembe jut, hogy 
szilveszterkor felhívott bennünket a parancsnok, elő-
vette a tangóharmonikáját, és önfeledten játszott. Át-
küldött a szomszédokért is, jöjjenek táncolni, a végén 
pedig eljátszotta nekünk a ritka árpa ritka búza ritka 
rozs nótát, büszkén mutatva, hogy ő ilyet is tud. Látni, 
hogy volt közöttük emberséges és embertelen is. Nem 
szabad általánosítani.

De hát akkor mégiscsak itt volt a front alatt!
De csak az elején, mert január 2-án kiüríttették a fa-
lut az oroszok, mindenkinek menni kellett. Mi is elin-
dultunk Székesfehérvárra. Szegény nagymamám, aki 
elég kövér volt, azt mondta ő nem megy sehova és ma-
radt is, de az oroszok őt is átvitték Pátkára. Apánk is 
csak másnap jött utánunk, mert még kiásattak vele és 
a többi férfival egy harckocsi állást. Fehérváron sem 

a 90 éves Tóth Ferencné
Varga Piroskával

maradhattunk, Seregélyes és  Szabadegyháza követ-
kezett az űzetésben. Miközben menekültünk, nagy hó 
volt, és amikor ágyúztak, a hóba hasaltunk. Én lehúz-
tam a kesztyűmet és félelmemben úgy kapartam a ha-
vat. Apám rám szólt, meg fog fagyni  a kezed és igaza 
is lett. Később jött a hír, visszajöttek  a németek, men-
jünk haza, de még sem lehetett, hiszen mozgott a front. 
Így jutottunk aztán Győrságra anyai nagyszüleimhez. 
A szomszédban lévő Pannonhalmi Apátság vöröske-
resztes védelem alatt állt, templomában gyűltek össze 
a lányok, asszonyok és a gyerekek, amíg onnan is elvo-
nult a front. Csak húsvét után kerültünk haza.

Mi várta itthon a családot?
Rengeteg temetetlen halott. Orosz és magyar katonák, 
de civilek is, a német katonákat azonban elvitték. Vol-
tak köztük nagyon fiatalok is, mint  a búcsi leventék és 
mindenféle. Hetekig csak temettünk.

Tényleg borzalmas lehetett. Mit tudtak kezdeni 
magukkal?

Olyan szegények voltunk, mint  a templom egere. Nem 
volt ennivaló, Borbála pusztáról hoztak be kukoricát, 
kását ettünk és írtuk a koldulócédulákat. Én visszake-
rültem a községházára, hol ilyen, hol olyan feladatot 
láttam el, de húsz évesen már anyakönyvvezető vol-
tam.  

Biztos ismerte Csoóri Sándort. Hogyan emlék-
szik rá?

Nem csak hogy ismertem, hanem gyerekkori pajtások 
voltunk, egy nap különbséggel születtünk, az anya-
könyvben egymás után következik a nevünk.

Milyen volt Zámolyon akkoriban az élet?
Fiatalok voltunk, volt a faluban búcsú bállal, színda-
rabokat adtunk elő, hatalmas körmenetet tartottak a 
katolikusok négy körmeneti sátorral, miközben a falu 
többsége és a módosabbak reformátusok voltak. Az 
emberek mezőgazdaságból és a gánti bányából éltek. 
A háború után egyre inkább megtaláltuk a helyünket, 
és nagyon erősek voltak az emberi kapcsolatok. Azon-
ban ezek a régi emberek elhaltak vagy elköltöztek, az 
újak, főleg  a legújabbak pedig még nem vertek gyö-
keret. Innen is buzdítom őket, ha már itt vannak, ezt 
választották, legyünk valóban együtt. Nekik immár ez 
a szűkebb értelemben vett hazájuk.

Miként alakult később a saját sorsa?
1952-ben gazdálkodási előadóvá léptettek elő, állam-
háztartási könyvelői tanfolyamra kellett járnom, de 

később elvégeznem a közgazdasági technikumot is. 
Így 19 éven át a falu gazdasági ügyeit intéztem. Ké-
sőbb heti két napot át kellett mennem Sárkeresztesre és 
Mohára is, ami már sok volt. Ekkor mentem át a helyi 
takarékszövetkezethez, ahonnan 14 év után mentem 
nyugdíjba.

Hol volt jobb dolgozni?
Feltétlenül a községházán, színesebb volt, és jó érzést 
adott, hogy sok emberen segíthetek.

Melyik tűnik a legjobb időszaknak az életében, 
amire szívesen emlékszik?  

Talán az, amikor már a két gyermekünk nagyobbacs-
ka lett, és minden hétvégén el tudtunk menni kirándul-
ni a Vértesbe, vagy messzebbre. A férjem - aki nagyon 
rendes ember volt - szerette és ismerte is  a természetet.

És a legnehezebb?
Közvetlenül a háború utáni hónapok, amikor éheztünk, 
és apám is megvakult egy későn felrobbant kézigránát 
miatt. Ezzel együtt mégis azt állítom, hogy több szere-
tet volt akkoriban az emberekben. Ez mára már szinte 
kiveszett. Akkor azt tartottuk aki jön, annak segíteni 
kell. És ugyanígy, aki a faluba jött az igyekezett beil-
leszkedni, részese lenni a falu életének. Akkor azt tar-
tottuk, jóban kell lenni egymással. Lehet ez azért volt 
ennyire erős, mert a baj közelebb hozza az embereket 
egymáshoz, a jólét pedig távolítja.

Úgy gondolja, hogy ez mára kikopott?
Bizony úgy gondolom, de most mintha megmozdult 
volna valami. Úgy tűnik, fejlődik  a falu, sok a fiatal, 
kevés az eladatlan ház, bővíteni kell az óvodát. Nekem 
az is tetszik, hogy vannak emberek, akik megpróbálják 
összehozni a zámolyiakat. Én is voltam nemrég Cseh 
Sanyival egy nyilvános beszélgetésen, ahol az emlé-
keket idéztük fel. Vagy ott van a Rege Egyesület, ahol 
már a felnövekvő nemzedékbe táplálják a közösségi 
érzést. Ez fáradságos munka, de meghozza a gyümöl-
csét. Igazán örülök neki, így kilencvenévesen is!

Milyen 90 évesnek lenni?
Az ember teli van félelemmel és a világ is elég borzal-
mas. Nekem már nem nagyon számít, de ha a gyere-
kekre gondolok, nagyon is számít merre kanyarodik a 
sorsunk.

Miként látja mai világunkat? Mitől tartsunk, mi-
ben reménykedjünk?

Félőnek tartom, hogy a szélsőséges politikai nézetek 
túlzottan megerősödnek, mint ahogy a Horthy rend-
szerből Szálasi lett. Nagy  és szinte megoldhatatlan-
nak tartom a migráció problémáját, de abban biztos 
vagyok, hogy azok az emberek sem egyformák, nem 
szabadna egy kalap alá venni őket. Helyette a Föld 
túlnépesedését kéne valahogy fékezni. Na és ott van a 
klímaváltozás, a világméretű járványok fenyegetése.

És miben reménykedhetünk?
Elsősorban önmagunkban és a Jóistenben. Embernek 
kell maradni a legnehezebb körülmények között is, 
tudni kell, hogy saját sorsunkon elsősorban mi ma-
gunk változtathatunk. Itthon és az egész világon. Igaz 
a mondás, segíts magadon és az Isten is megsegít.

Köszönjük az interjút!
Interjút készítette: Zsebők Lajos

„Legnagyobb cél pedig,

itt, e földi létben,

ember lenni mindég,

minden körülményben.”
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Zámolyi Mesevár Óvoda udvarának fejlesztése
A szerződött támogatás összege: 4 660 489,- Ft

“A” típusú sportpark építése

Szolgálati lakás tetőszerkezetének cseréje
A szerződött támogatás összege: 23 829 113, - Ft

Háziorvosi és gyermekorvosi ellátáshoz szükséges 
eszközök beszerzése
A szerződött támogatás összege: 2 678 899 - Ft

Zámoly központú agglomeráció szennyvíztisztításá-
nak fejlesztése, KEHOP-2.2.2.2-15-2016-00117 
A szerződött támogatási összeg: 508 923 093 Ft

Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése 
Zámoly települése
A szerződött támogatás összege: 42 636 731, -Ft

Pályázataink

GÓLYAHÍR

A kisbaba és anyukája jól vannak,
akiknek ezúton kívánunk

jó egészséget és boldogságot!

Örömmel adunk hírt kisbaba születéséről:

Őri Roland 2020. 01. 10-én megérkezett családjához a 
Gárdonyi utcába 3470 g súllyal és 50 cm hosszúsággal.
Sipos Ádám 2020. 01. 23-án megérkezett családjához a
Petőfi utcába 3540 g súllyal és 52 cm hosszúsággal. 

Kovács Milán 2020. 01. 29-én megérkezett családjához 
a Vörösmarty utcába 1980 g súllyal és 47 cm hosszúsággal.

Hankó Izabella 2020. 02. 18-án megérkezett családjához 
a Vörösmarty utcába 2900 g súllyal és 51 cm hosszúsággal.

Ocskó Petra 2020. 02. 27-én megérkezett családjához a 
Vörösmarty utcába 3420 g súllyal és 54 cm hosszúsággal.

HIRDETÉS

Azért ezek a görögök furcsa fickók. Találmányuk előtt 
az emberek vagy uralkodók voltak, vagy rabszolgák. 
Aztán sokan lettek szabadok, gazdagok, akik mind 
részt kértek a hatalomból. Végül azt gondolták az nem 
lehet, hogy akinek a legtöbb a pénze, az a világot is 
irányíthassa. (tényleg nem lehet?) A probléma megol-
dására kitalálták a demokráciát. Akinek pénze volt az 
szavazhatott, s a főtéren eldőltek a dolgok. Persze ak-
kor is volt olyan, hogy átfestették a szavazásra szolgáló
cserepeket, s érvényesült a mondás, nem az számít, ki 
szavaz, hanem az, ki számolja a szavazatokat.
Ezek ellenére a demokrácia különféle helyeken, külön-
féle időszakokban egész rendesen működött.
Napjainkban hazánkban ez a demokrácia látszólag 
egész szervezetten működővé nőtte ki magát.
Bizonyos időközönként választunk, bármi lesz az ered-
mény elégedetlenkedünk, s közben a közhiedelemnek 
megfelelően működtetjük a különféle ellenőrző rend-
szereket.
Így van ez kis falunkban is. A falu megválasztott ve-
zetése tájékoztatót tartott több mint négy hónap alatt 
végzett munkájáról. Ilyenkor a normál ügymenet sze-
rint akit érdekel a falu sorsa, tudni akarja mi volt, mi 
lesz, mire várhat, mit tehet, az eljön, meghallgatja a 
beszámolót, kérdez, vitatkozik, állást foglal, ha már 
választott. Ha már választott…
A megválasztott képviselők közül mindenki ott volt az 
igazoltan távollévő két képviselő kivételével.
Induláskor a közönség tizenhárom főből állt, ha le-
vonjuk a hozzátartozókat, s azokat, akik hivatalból úgy 
érezték részt kell venniük a tömegmegmozduláson, a 
hallgatóság éppen elérte a képviselők számát. Műkö-
dött a demokrácia…
Hogy mi történt? A regnáló polgármester elmondta, 
mit tettek, hogyan reagáltak, mit terveznek. Volt egy 
hozzászólás a régi polgármester részéről, ami nem iga-
zán segítette elő a napirenden lévő probléma megol-
dását. Működött a demokrácia…
Azért ezek a fránya görögök turkálhattak volna még 
egy kicsit!

Kelemen Csaba

Köznemhallgatás

Palkó kutyám fülét hátracsapva, orrát felemelve bele-
szimatol a levegőbe. Tavaszt érez. Ilyenkor felpezsdül 
a vér, kitágul a tüdő, tombol az adrenalin. Kutyában is. 
Az energia térért kiált.
Ez minden évben így van, amióta világ a világ. Így volt 
a 19. század közepe táján is. Alaposan felbolydult a vi-
lág.
A normál üzemmódban csak a Pilvax teraszán pipáz-
gató ifjak, alkalmazkodva az Európában tapasztalható 
általános felpezsdüléshez forradalmat csináltak, még-
pedig a világ legfurcsább, de gyönyörű forradalmát.

Tavasz

A forradalom kicsit késve kezdődött, most már el-
mondhatjuk, hogy a csinosnak mondott Vasvári Pál, 
aki a forradalom egyik vezetője volt, késve érkezett, 
mert találkája volt a valóban csinos Teleki Blankával 
egy hónapos szobában. A késedelem miatt a dadogós 
Sükey lelkesedésében először olvasta fel a közönség-
nek a 12 pontot, de úgy dadogott, hogy még a rendőr-
besúgó is röhögött, nem tudta feljelenteni. Amikor 
végre intézkedni akart majdnem meglincselték.
A forradalmi fiatalok először nem jutottak át Budára, 
mert senkinél nem volt egy pengő, nem tudták kifi-
zetni a hídpénzt. Hídpénz nélkül pedig nincs forra-
dalom. Végül csak sor került Táncsics kiszabadításá-
ra. No nem a főkapun hanem a portásfülke ablakán 
keresztül. Majd ott hagyták az utcán a hintóban, ami 
elől korábban kifogták a lovakat, nem húzták tovább, 
mert nem akart menni a forradalomba, hanem inkább 
haza akart menni aludni. El is ment a Nádor fogadó-
ba, s úgy elaludt, hogy még este a tiszteletére rendezett 
színházi előadásra sem ment el.
Majdnem ál Táncsicsot kellett alkalmazni, de szeren-
csére végül feloszlott a nép. Furcsa volt különben is ez 
a Táncsics, bujdosása idején mindenről le tudott mon-
dani, csak a pipázásról nem. Így könnyen felfedezték 
volna a pipaszag alapján a házat átkutatók, ezért a fe-
lesége rászokott a pipára, s így fogadta a tornácon a 
zsandárokat. Később, de még a forradalom idején a
kiszabadítók ismét bezárták Táncsicsot, mert állítólag 
lázította a parasztokat.
A nap hőse Petőfi, aki a Nemzeti Múzeum lépcsőjén 
kívül szinte mindenhol elszavalta a Nemzeti Dalt szin-
tén nem vett részt az esti ünnepségen, hanem sietett 
haza a nejéhez, s így Zoltán fiúk napra pontosan 9 hó-
napra december 15.-én születhett meg. Mellesleg reg-
gel Szendrey Júlia volt, aki feltűzte Petőfi kokárdáját, 
a színeket fordítva használva, s mi magyarok azóta is 
fordítva viseljük a kokárdát.
Jókai Mór bezzeg részt vett az esti programban, ő aka-
dályozta meg az ál Táncsics alkalmazását, találkozott 
leendő második feleségével, Laborfalvi Rózával, s mel-
lesleg aznap elvesztette neve végéről az y-t.
Még a reggeli órákban a nyomdánál Landerer meg-
súgja a forradalmároknak, hogy foglaljanak le egy 
nyomdagépet, úgy nem kell a cenzúrától tartaniuk. 
A Nemzeti Dal és a 12 pont kinyomtatásra került, s 
ezért Landerer később bujdosni kényszerül, de nem 
maradunk irodalom nélkül, mert a március 15.-én ott-
hon maradó Heckenast Gusztáv üzemelteti tovább a 
nyomdát.
Folytathatnám még a történetet, amelyet az írástudók 
mindig a kor követelményeinek megfelelően írnak le, 
de nem ez a lényeg, hanem az, hogy ezek a fiatalok – 
közülük a legfiatalabb 12 éves, de általában huszon-
egynéhány évesek- csodát tettek azon a tavaszon, pe-
dig még nem is volt okostelefonjuk.
Mit tudnának tenni most, akkora lelkesedéssel? S mit 
tudnánk tenni mi, az adott lelkesedéssel?
Így tavasszal…S te Palkó?

Kelemen Csaba

Szösszenetek
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Tisztelt Vásárlóink! 
 

 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, üzletünk nyitva tartása 
2020. január 01.-től az alábbiak szerint módosul: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Elérhetőségeink: 

 Csákvár +36-22-254-329  Lovasberény +36-22-456-016 
 

      borobertakft@gmail.com 
 

A fentiek a Csákvári és Lovasberényi telephelyünkre egyaránt 
vonatkoznak. 

Köszönjük megértésüket! 

Boro- Berta Kft. 

• SZOMBATON ZÁRVA tartunk, ezért 
pénteken hosszabbított nyitva tartás lesz 
igény szerint 
Kérjük, a hétvégi anyagszükségleteket e 
szerint rendeljék meg. 

• Hétköznapokon a megszokott nyitva 
tartással várjuk kedves Vásárlóinkat. 

 

TÁRSADALMI CÉLÚ TÁJÉKOZTATÁS

Helyes
kézmosás

Nedvesítés
Folyó vízzel  
nedvesítse be a kezét!

Szappanozás
Tegyen a kezére 
szappant!

Dörzsölés
Dörzsölje be a kezét  
20-30 mp-ig!

Öblítés
Öblítse le a kezét 
folyó vízzel!

Szárítás
Törölje szárazra  
a kezét!

Ne felejtse el!
Az Ön kezére is kerülnek 
vírusok és baktériumok.

Ezért:
Ne fogja meg az arcát 
feleslegesen, és mosson 
kezet naponta többször!

Mikor?
 � étkezés előtt
 � WC használat után
 � amikor megérkezik 
valahová

 � tüsszentés, köhögés, 
orrfújás után

 � állat érintését követően

Jó tanács: Ha hideg van, gyakran mosson kezet!

Emberi Erőforrások 
Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma, Egészségügyért Felelős Államtitkársága
COVID-19 tájékoztatási kommunikációs csoport

20-30
másodperc

HIRDETÉS


