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RADNÓTI UTCA FELÚJÍTÁSA

Több évnyi várakozás és számos sikertelen pályázat után 
a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államház-
tartásért felelős miniszter egyetértésével a Kvtv. alapján 
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támo-
gatására kiírt pályázatán, a „belterületi utak, járdák, hidak 
felújítása” jogcím alatt 18 093 839 forintot nyert el önkor-
mányzatunk, mely a kötelező 3 193 030 Ft önerő biztosí-
tásával lehetőséget teremtett a Zámoly 842. helyrajzszámú 
kivett út, azaz a Radnóti utca felújítására.
Ez a felújítás elképzelhetetlen lett volna a csapadékvíz-el-
vezetés megoldása nélkül, azonban ebbe a pályázati ke-
retbe annak kivitelezése nem fért volna bele. Így a tavaly 
a Magyar Falu Program közterület karbantartó eszköz 
pályázatán elnyert traktorunkkal, a régi markolónkkal és 
önkormányzatunk dolgozóival vonultunk ki a terepre, s így 
két hét alatt, a közműszolgáltatók szakfelügyelete mellett 
elkészülhetett a profilkanállal ásott árok.
Nem volt könnyű feladat, hiszen minden lakóház közmű-
bekötéseit kézi munkával kellett felkutatni, volt, amelyet 

szakemberekkel át is kellett helyezni, ráadásul óvni kellett 
az útszakaszon hosszában a mélyben rejtőző jeladó kábelt, 
mely az ivóvíz kútjainktól ezen az úton keresztül éri el a 
vízmű épületét. Ezt követően vonultak fel a Platz-Bau Kft. 
munkatársai, akik - némileg kiegyenesítve az útszakaszt- 
alapoztak, aszfaltoztak, padkáztak, s XXI. századivá vará-
zsolták a mi kis Radnóti utcánkat.
Ezúton is köszönöm Magyarország Kormányának, minisz-
ter uraknak a támogatást, Törő Gábor képviselő úrnak a 
közbenjárást, László József ügyvezető úrnak és munkatár-
sainak (Platz-Bau Kft.) a kivitelezést, önkormányzatunk 
dolgozóinak és hivatalunk köztisztviselőinek munkáját.
Utóbbiak jól tudják, hogy a munka itt még nem ért véget, 
hiszen a pályázatok zökkenőmentes elszámolása még na-
gyobb feladat, mint az egyébként nem egyszerű előkészítés 
és a pályázat benyújtása. De én tudom, hogy menni fog az 
is.

Sallai Mihály
polgármester
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Tájékoztató
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A Képviselő-testület a szeptember 21-i rendkívü-
li ülésén megtárgyalta az előzőekben elutasított 
Humán Szolgáltató Intézettel kötendő szerződés 
módosításokat rögzítő változatát, majd aláírásra 
is került, a fogorvosi ellátás biztosítása érdekében. 
Fogorvosunk Dr. Busca Laura Gabriella, aki a Szé-
kesfehérvár, Mészöly G. u. 5. szám alatti rendelőben 
várja a lakosságot. Elérhető a 22/317-458 telefon-
számon. Október 6-i soros ülésen a Képviselő-testü-
let elfogadta a szociális ellátásokról szóló beszámo-
lót és a szociális rendeletben rögzítette a lakhatási 
támogatás megítélésének mérlegelési szempontjait.
Egy beruházás előtt álló mezőgazdasági vállalkozás 
kérésére és költségére döntés született a Helyi Épí-
tési Szabályzat egy helyrajzszámot érintő módosítá-
sáról, valamint a képviselők megszavazták a temetői 
urnafal bővítéséről szóló javaslatot is. A szakember 
leterheltségének függvényében hamarosan további 
10 urnahely áll majd a temettetők rendelkezésre. 
Október 13-án közmeghallgatást tartottunk a Műve-
lődési Házban, valamint ezen a napon tájékoztattuk 
az érdeklődőket több Leader vidékfejlesztési pályá-
zati felhívás újranyitásáról, melyek hozzájárulhat-
nak településünk és a vállalkozások fejlődéséhez és 
a munkahelyek megőrzéséhez. Október 16-án a he-
lyi felekezetek közös részvételével temető takarítást 
tartottunk. Sok ágat daráltunk le, lombot sepertünk, 
s a ravatalozó előtti területet is évszakhoz illő virágok 
díszítik. Önkormányzatunk kőzúzalékot szállított a 
temetőbe a sírok melletti felhasználásra, valamint 
a napokban került elszállításra a temetői hulladék. 
Az egyre növekvő árak miatt, a 30 m3-es konténer 
340.000 Ft-ba kerül, de ennek ellenére igyekszünk 
hozzájárulni a temető tisztaságához. Felszámoltunk 
több hulladékkupacot, melyek a temető eldugott ré-
szeiben keletkeztek. Kérek mindenkit, hogy a lesze-
dett koszorúkat kizárólag a bejárat melletti hulla-
déklerakóban helyezze el. Többször előfordult, hogy 
külső forrásból származó hulladékot is szállítottak 
ide, ez esetekben eljárást kezdeményeztünk.  Ren-
dőrségi feljelentést kellett tenni egy szőlőhegyi kút 
megrongálása és illegális hulladék-elhelyezés miatt 
is. A nemrég kiépített kamerarendszer nagy segít-
ségére van a hatóságnak, számunkra pedig továb-
bi öröm, hogy a napokban sikeresen elszámoltuk a 
rendszer kiépítését finanszírozó pályázatot.
Október 22-én bábszínházat láthattak a családok a 
művelődési házban, másnap a 23-i megemlékezést 
követően pedig a Kákics Együttes táncházzal debü-

tált ugyanitt, amely ezután havi rendszerességgel 
megszervezésre kerül településünkön. Október 30-
án közös megemlékezést tartottunk a búcsi leventék 
sírjánál és a katolikus temetőben is a felekezetek és 
a búcsi delegáció részvételével.
A november 3-i soros testületi ülésen elfogadásra 
került az adóbeszámoló, valamint az ismert jogsza-
bálynak megfelelően adómérték módosításra és új 
adónem bevezetésére nem került sor. Az iparűzési 
adó felezésének lehetőségével élt a legtöbb vállalko-
zó, valamint még a régi vízdíj –és közmű hozzájá-
rulások kintlévősége ma is meghaladja a 4,5 millió 
forintot. A hivatal a NAV segítségével igyekszik be-
hajtani a kintlévőségeket.
A közművelődési rendeletet aktualizálta a testület, 
valamint döntött több – lejárt beépítési kötelezett-
séggel terhelt – ingatlan visszavásárlásának megin-
dításáról.
Elfogadásra került az Iszkaszentgyörgyi Szociális 
Intézményi Társulás és a Székesfehérvári Többcélú 
Kistérségi Társulás 2020. évi beszámolója. Döntöt-
tek a képviselők a Lechner Tudásközpont által az 
új Helyi Építési Szabályzatok megalkotására kiírt 
pályázaton való indulásról is. Módosította a Képvi-
selő-testület a szociális rendelet év végi rendkívüli 
települési támogatásról szóló részét, felemelve a jo-
gosultak egy főre jutó jövedelemhatárát az öregségi 
nyugdíjminimum eddigi 500%-áról 750%-ára. Így 
több gyermek részesülhet az idei évben meghatáro-
zott 10.000 Ft-os karácsonyi támogatásban. 
Beigazolódott a reményünk, s tartaléklistáról visz-
szaemelve támogatásban részesült a Magyar Falu 
Programon belül a Felelős Állattartás Elősegítése 
című pályázatunk. A megvalósítás már folyamatban 
van.  
Közeleg az adventi időszak, s tervezzük a közösségi 
programokat, melyek közt gyertyagyújtás és adventi 
vásár is szerepel. Bár a falunapot, szüreti mulattsá-
got, táncházakat, emlékülést, Viking bulit sikerrel 
meg tudtuk tartani, nagy kérdés, hogy a járvány 
újabb fellángolása mennyire lehetetleníti el az el-
képzeléseinket. Elsőrangú az egészség védelme, s 
senkit nem szeretnék presszionálni oltás felvételére, 
de másfél éve vagyok kénytelen ismételni az alábbi 
mondatot: Vigyázzunk magunkra, s vigyázzunk egy-
másra!  
        

Sallai Mihály
polgármester
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Csoóri Sándor:
Mint tékozló fiúval kéklángú lepkék

Végre egyedül. Délelőtt kilenc.
Végre a világban, magam is világ.

Nincs arcél, tenyér, se őrült hózápor emlékeimben,
mely eltakarná a háztetőket.

És sírni se sír most senki
a hideg lépcsőházban.

Hűségem és hűtlenségem áldozatai
talán egymást keresik épp a városban,

hogy fölmagasztaljanak és elátkozzanak engem.
Csöngnek a telefonok, csöngnek a mű-fülek a

falban, de én most nem vagyok ott,
ahol a szavakkal ölni szoktak.

Soványka fénycsík imbolyog asztalomon,
csuszkorál jobbra-balra csalfán,

ahogy jegenyéimet bókoltatja a szél.
Percek futnak el, mire megértem:

a mindenség játszik velem,
mint tékozló fiúval kéklángú lepkék.

Hazaértem volna hát én is?
kusza, tékozló fiú, haza, magamba?
Vörösbe játszó óceánpart homokján

valaki ott sétál még, aki
három napon át nevetett. A fákról

szentjánoskenyér csüngött barnán s én többé

nem akartam más lenni, csak fény, fény,
ki eltársalog Istennel, el a nyárral!

Ma már vizek s városok látképe dereng csupán,
az is villámcsapásos anarchiában.

És San Franciscóval szembe egy hazai hangya mászik,
nő mögötte a csönd, ahogy tiktakol órám.

Rőt háztetők hullámlanak elém a
délelőttben. Fehér ablakfák mértana nyomaszt.

De bent, magamban, szabad vagyok, mint
senki más. Az vagyok, ami a végtelenség

szeretne lenni: magára ébredt arc
és mámoros várakozások színhelye újra s mindig.

Mosolygós Gyermekekért Egyesület

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

Számlaszám:

11736147-21446988

Adószám:

19313805-1-07

Kedves Zámolyiak, kedves gyerekek, kedves szülők!

Önálló egyesületté szerveződünk, hogy továbbra is bizto-
síthassuk az ingyenes programokat mindenki örömére, 
köztük a legsikeresebb rendezvényünk a gyereknap, az 
idén első alkalommal megtartott állatok világnapja, és a 
Polgárőr Egyesülettel közösen szervezett Közlekedésbiz-
tonsági nap.

Keressétek a Mosolygós Gyermekekért
Egyesület által szervezett programokat.

Megszokott minőség, új köntösben!

Az önkormányzat a közterületek elnevezésének, az 
elnevezések megváltoztatásának és a házszámozás 
szabályainak megállapításáról szóló 8/2015. (VI. 1.) 
rendelet 9. §-a az alábbiakat tartalmazza:

„(2) Az utcában az ingatlanokat a közterületről 
jól látható táblán feltüntetett számmal kell ellátni. 
Egy önálló helyrajzi számhoz egy, az utcában nem 
ismétlődő házszám tartozik.
(3) A házszámtáblát az utcára néző házfalra, 
vagy kerítésre, jól látható módon kell elhelyezni.

(4) A házszámtábla az ingatlan sorszámán kívül 
tartalmazhatja a közterület elnevezését.

A fentiek alapján kérem az ingatlantulajdonosokat, 
hogy a házszámot, illetve a zártkertekben a helyrajzi 
számot jól látható módon helyezzék ki, ezzel is se-
gítve a mentők, tűzoltók, postások munkáját.

Dosztály Csaba
jegyző
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Csoóri Sándor Művelődési Ház névadó ünnepsége

Zámoly Község Díszpolgára, a Magyar Nemzet Mű-
vésze címmel kitüntetett, kétszeres Kossuth díjas és 
kétszeres József Attila díjas magyar költő, esszéíró, 
prózaíró, politikus. 1930. február 3-án Zámolyon szü-
letett, elemi iskolát is szülőfalujában végezte.
Mint paraszti származású gyermek 1942-ben – a népi 
írók által kezdeményezett – Országos Falusi Tehet-
ségkutató Intézet segítségével a pápai Református 
Kollégiumba került, ahol 1950-ben leérettségizett. 
1951-52-ben Budapesten az Egyetemi Orosz Intézet-
ben műfordítás szakon tanult, ám tanulmányait be-
tegsége miatt félbe kellett hagynia. 1953 augusztusá-
ban egyszerre 14 verse jelent meg, melyekre a kritika 
is felfigyelt. Különböző irodalmi lapokban kezdett 
el dolgozni, s 1958-ban szabadfoglalkozású író lett. 
1968-1988 között a Mafilm dramaturgia, az 1980-as 
évektől a szellemi és politikai ellenzék vezetője volt, 
szerepet vállalt az 1985-ös monori és az 1987-es laki-
telki tanácskozás előkészítésében.
Alapító tagja volt a Magyar Demokrata Fórumnak. 
1988-tól elnöke volt a Hitel irodalmi és társadalmi 
folyóirat szerkesztőbizottságának, majd 1992-ben 
főszerkesztője. 1991-2000 között a Magyarok Világ-
szövetségének elnöke volt. Soha nem feledte szülő-
faluját, amikor tehette hazalátogatott idős szüleihez, 
később rokonaihoz, barátaihoz. 2016. szeptember 12-
én visszaadta a lelkét a Teremtőjének.
 1996. szeptember 23-án Zámoly Község Önkormány-
zatának Képviselő-testülete 6 „igen” és 1 „nem” szava-
zattal úgy határozott, hogy a magyar és az egyetemes 
kultúra terén, a honi és a világban szétszóratott ma-
gyarság szolgálatában kifejtett munkássága folytán, 
szülőföldje hírnevének öregbítéséért, példamutató 
emberi magatartásáért a köztiszteletben álló CSOÓ-
RI SÁNDOR költő, író, a Magyarok Világszövetségé-
nek az elnöke részére ZÁMOLY DÍSZPOLGÁRA ki-
tüntető címet adományoz (11/1996. /IX.23./ számú 
határozat). 2020. március 4-én Zámoly Község Ön-
kormányzatának Képviselő-testülete egyhangúlag, 
7 „igen” szavazattal, „nem” szavazat és tartózkodás 
nélkül úgy határozott, hogy a Zámoly, Kossuth u. 41. 
(152/1 hrsz.) alatt lévő önkormányzati tulajdonú épü-
letet „Csoóri Sándor Művelődési Ház”-nak nevezi el 
(62/2020. (III. 4.) határozat).

2020. október 7-én Zámoly Község Önkormányzatá-
nak Képviselő-testülete úgy határozott, hogy felha-
talmazza a polgármestert Lázár Gyöngyi szobrász-
művész által készített Csoóri-relief megvásárlására 
(137/2020. (X. 7.) határozat). Ez a relief került fel a 
művelődési ház egy - Tanárki Gábor alpolgármester-
rel közösen - újraburkolt falfelületére, s mellette Váczi 
Márk által összeállított rövid életmű sorai láthatók, 
melyeket Babóth Dóra kalligrafikus írással vitt fel a 
táblára. Névadó díszpolgárunk nevét, születésének és 
halálának évét Csörgei Csaba és munkatársai készítet-
ték. A végeredményt önkormányzatunk dolgozóival, 
Németh Attilával és Németh Csabával alakítottuk ki, s 
velük ragasztottuk fel az épület homlokzatán plaszti-
kus betűkkel megjelenített „Csoóri Sándor Művelődé-
si Ház” feliratot is, melyet diákmunkások festettek le.
Hálásan köszönöm mindannyiuknak, hogy a másfél 
évig halogatott névadó ünnepséget végül 2021. no-
vember 6-án meg tudtuk tartani. Köszönöm a Kákics 
Zenekarnak, a Csanádi Imre Általános Tagiskola pe-
dagógusainak és diákjainak, Tanárkiné Lukács Évá-
nak az aktív részvételt, Nagytiszteletű Gunyits Ottó 
tiszteletes úrnak és Főtisztelendő Oravecki Attila 
atyának a felemelő gondolatokat, a körzeti megbízott 
rendőrünknek és a Zámolyi Polgárőr Egyesület tag-
jainak a biztosítást. Nagy örömünkre szolgált, hogy a 
névadó ünnepségen jelen volt dr. Balogh Júlia, Csoóri 
Sándor özvegye és özv. Csanádi Imréné is. Az emlék-
falra mindkét család koszorút helyezett el az önkor-
mányzat koszorúja mellé, melyet Törő Gábor országy-
gyűlési képviselő úrral akasztottunk Csoóri Sándor 
arcát megörökítő relief alá.
A névadó ünnepséget követően Bakonyi István a 
Csoóri Sándor Társaság elnökének vezetésével meg-
valósulhatott a Csoóri 90 – Csanádi 100 emlékülés a 
zámolyi református templomban, ahol a református 
gyülekezet tagjai szívük teljes szeretetével látták ven-
dégül az emlékülés résztvevőit. Dr. Lukács László és 
Lángi Péter Zámoly szülötteiként tartottak előadást, 
s hozzájuk csatlakozott Saitos Lajos, Gróh Gáspár és 
Káliz Sajtos József.

Sallai Mihály
polgármester
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Lezárult az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Zámoly településen” című 

projekt 
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A TOP-3.2.1-16 kódszámú, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázati 
felhívás keretében Zámoly Község Önkormányzata lehetőséget kapott az Óvoda, valamint az 
Egészségház épületenergetikai korszerűsítésére. 
A fejlesztés keretében megtörtént az Egészségház épülete valamennyi homlokzatának hőszigetelése, 
padlásfödém szigetelése, külső nyílászáróinak energia-megtakarítást eredményező cseréje, valamint 
az épület projektarányos akadálymentesítése. 
Az 1. szárnyban (szociális rész) a fűtésrendszer korszerűsítése keretében a kazán kicserélésre került 
kondenzációs fűtő gázkazánra. A radiátorokra termosztatikus szelepek kerültek elhelyezésre. 
A 2. szárnyban (védőnői rész) termoszelepek felszerelése történt csak. 
Az óvoda épületében a fűtésrendszer került korszerűsítésre. Az épületben új kondenzációs 
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Lezárult az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Zámoly településen” című projekt. A 
42,64 millió Ft európai uniós támogatás segítségével megtörtént az Óvoda, valamint az 
Egészségház épületenergetikai korszerűsítése. A projekt a Széchenyi 2020 program keretében 
valósult meg, mely az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és a hazai központi költségvetési 
előirányzatból, vissza nem térítendő támogatás formájában került finanszírozásra. 

Sajtóközlemény
Lezárult az „Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése Zámoly településen” című projekt 
2021/11/18

A TOP-3.2.1-16 kódszámú, „Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése” című pályázati
felhívás keretében Zámoly Község Önkormányzata 
lehetőséget kapott az Óvoda, valamint az
Egészségház épületenergetikai korszerűsítésére.
A fejlesztés keretében megtörtént az Egészségház 
épülete valamennyi homlokzatának hőszigetelése,
padlásfödém szigetelése, külső nyílászáróinak ener-

gia-megtakarítást eredményező cseréje, valamint
az épület projektarányos akadálymentesítése.
Az 1. szárnyban (szociális rész) a fűtésrendszer kor-
szerűsítése keretében a kazán kicserélésre került
kondenzációs fűtő gázkazánra. A radiátorokra ter-
mosztatikus szelepek kerültek elhelyezésre. A 2. 
szárnyban (védőnői rész) termoszelepek felszerelé-
se történt csak. Az óvoda épületében a fűtésrendszer 
került korszerűsítésre. Az épületben új kondenzációs
gázkazánok beépítése történt. A radiátorokra ter-
mosztatikus szelepek kerültek elhelyezésre.
A projekt megvalósítója:
Zámoly Község Önkormányzata
A projekt megvalósítási ideje:
2019.12.01 – 2021.11.30
A projektzárás dátuma: 2021.11.30
A projektről bővebb információt a
www.zamoly.hu oldalon olvashatnak.
További információ kérhető:
Zámoly Község Önkormányzata
06 22 251 000

Lezárult az „Önkormányzati épületek energetikai kor-
szerűsítése Zámoly településen” című projekt. A
42,64 millió Ft európai uniós támogatás segítségével 
megtörtént az Óvoda, valamint az Egészségház épü-
letenergetikai korszerűsítése. A projekt a Széchenyi 
2020 program keretében valósult meg, mely az Euró-
pai Regionális Fejlesztési Alapból és a hazai központi 
költségvetési előirányzatból, vissza nem térítendő tá-
mogatás formájában került finanszírozásra.

Szakorvosi vizsgálat sürgős 
esetben akár 3 napon belül! 
Rendel: Dr. Tilinger Edit főor-
vos tüdőgyógyász, belgyógyász, 
onkológus, légzésrehabilitációs 
szakorvos
- Elhúzódó légzési panaszok ki-
vizsgálása ( fulladás, köhögés, 
terhelésre jelentkező
nehézlégzés, csökkent terhel-
hetőség, fáradékonyság, vissza-

térő légúti panaszok, mellkasi
fájdalmak, alvás alatti légzészavarok)
- Tünetmentes, veszélyeztetett betegek szűrése (do-
hányzás, munkahelyi porbelégzés, családi halmozódás)
- RTG felvételen látható eltérések további tisztázása
- Légzőszervi betegek kezelése és gondozása ( asztma, 
allergia, COPD, post-COVID szindróma)
- Szakorvosi javaslat
- Légzésfunkció
- Allergia vizsgálat
- Belgyógyászati és mozgásszervi betegségek légzési 
vonatkozásai (pl. szívelégtelenség, elhízás, autoim-
mun betegségek, reflux-betegség, mellkas deformi-
tás-gerincferdülés)
- Műtét előtti állapotfelmérés, műthetőség megállapí-
tása

- Légzésrehabilitáció (komplex post-COVID ellátás, 
mellkasi vagy hasi műtétek utáni
rehabilitáció, légzőizom edzése és a légzésmechanika 
optimalizálása pl. sportolók,
énekesek, fúvósok esetén, COPD komplex rehabilitá-
ciója, testsúly probléma rehabilitációs
ellátása-zsírégetés, rekeszizom tréning, állóképességi 
tréning)
légzésterapeuta-gyógytornász irányítása és felügyele-
te alatt)
- Tüdőszűrés CT-vel (alacsony sugárterheléssel járó 
LDCT)
Beutaló CT, PET-CT, Cardio CT vizsgálatra (Bp)
- BEMER kezelés (mikrokeringés javítására)
- COVID gyorsteszt vizsgálat, Ellenanyag szűrés

Kapcsolat:
Telefon: 20/2222-515 (hétköznap 08:00-16:00)
E-mail: csakvar.lelegzet@gmail.com
Web: lelegzet.netdoktor.hu
Szakrendelő elérhetőség:
Csákvár, Szabadság tér 5. ( a háziorvosi rendelő udva-
rában a patika melletti sarokban)

Csákvári állandó lakcímmel rendelkezőknek és eü. 
dolgozóknak 25% kedvezmény!
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Ovi hírek

Az elmúlt időszak igen mozgalmas, élményekkel 
teli volt óvodánk életében.  Szeptember 1-jén, a 
régi hagyományokhoz híven, még az óvodában 
találkozhattunk a volt nagycsoportosainkkal, 
akik ezen a napon, a kisebb búcsúztató után, át-
lépték az iskola kapuját, és megkezdték tanulmá-
nyaikat. Örömökkel teli iskolás éveket kívánunk 
nekik!
Csoportjainkban ugyanakkor elkezdődött az új 
gyerekek beszoktatása. Az óvónénik szeretettel 
várták a régi, és új ovisokat, a nyáron megújult, 
átrendezett csoportszobákban. Reméljük, min-
den kisgyerek jól fogja érezni magát óvodánk-
ban, hiszen mottónk is ez: „Itt minden érted van, 
érezd jól magad!”

A nyári munkákban nagy segítségünkre volt Pi-
ber István, aki társadalmi munkában felújította a 
kis ház tetejét, homokozó szélét, és a konyhában 
a mosogató asztalt. Köszönjük!
Idén már negyedik alkalommal rendeztük meg 
Autómentes Napunkat, szeptember 21-én. Már 
reggel a kapuban nyomdát kapott, aki NEM autó-
val érkezett. Ez versengés is volt a csoportok kö-
zött, és kíváncsian vártuk, ki hányadik helyezést 
ért el. A szülők igen együttműködőek voltak, így 
3 csoport első helyezett, egy csoport második he-
lyezett lett. Köszönjük, hogy ezen a napon közö-
sen tettünk környezetünkért! Nagycsoportosaink 
kerékpáros játékokban vehettek részt a Székes-
fehérvári rendőrök irányításával. Mindenki na-
gyon élvezte, és még bepillantást is nyerhettek a 
rendőrök munkájába. A többi kisgyerek pedig az 
óvoda udvarán kerékpározhatott, rollerezhetett, 
motorozhatott.  Szeptember folyamán minden 

Ovi hírek

csoportban lázas készülődés folyt, a szeptember 
29-én megrendezésre kerülő, Mihály napi vá-
sárra. Készültek a saját készítésű vásárfiák is, és 
a szülők által is sok szép eladásra kínált porté-
ka került az asztalokra. Majd elérkezett a vásár 
napja. Polgármester Úr megnyitója után, igazi 
vásári forgatag vette kezdetét. Sokan megfordul-
tak nálunk, és mindenki kis aprósággal, esetleg 
kürtös kaláccsal, goffrival, csalamádéval, és még 
sok mindennel térhetett haza. A befolyt pénzeket 
a csoportok szőnyeg vásárlásra, ill. kirándulásra 
költik. Köszönjük mindenkinek a támogatást és 
a segítséget!

Október 4, az Állatok világnapja. Ebből az alka-
lomból a csoportok állatnézőben jártak egy-egy 
csoporttársuknál. Köszönjük a Kalocsai család-
nak, hogy fogadták a Süni csoportot, a Jónás csa-
ládnak pedig, hogy fogadták a Napsugár csopor-
tot. Ebből az alkalomból gyűjtést szerveztünk az 
Aska Alapítványnak, akik el is látogattak hozzánk 
egy kutyussal, és interaktív módon ismerkedhet-
tünk meg munkájukkal. A sok élelmet, párná-
kat, játékokat pedig elvitték a kutyusoknak, akik 
a menhely lakói. Köszönjük a sok felajánlást, az 
együttműködést, egy jó ügy támogatását!
Gyermekeinknek elkezdődött az óvodai bábszín-
ház is, bérletes előadásokkal. A Habakuk bábszín-
ház látogatott el hozzánk, és az Állatok világnap-
jához kapcsolódóan, a Zsiga és Csipet előadást 
láthattuk.  Október 6-án tartottuk hagyományos 
szüreti mulatságunkat. Sajnos az idő nem kedve-
zett számunkra, így a kintre tervezett szőlő dará-
lás, préselés, must kóstolás elmaradt. De ehelyett 
a csoportokban igyekeztünk szüreti hangulatot 

Szeptember, ber, ber, ber, 
Gyümölcsöt hoz jó ember.

Október, ber, ber, ber,
Fázik benne az ember.
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teremteni, vendégséget tartani, mivel sok finom 
sütemény, szőlő érkezett a szülők által. Köszön-
jük! Szüreti táncházban is járhattak a gyerekek, 
a hangulatról Gáncs Kata és Gula Miklós gondos-
kodott. Mindenki nagyon élvezte, jó hangulat ke-
rekedett. A szép szoknyás lányok, kalapos fiúk re-
méljük így is élményekkel teli tértek haza ezután 
a nap után is. A szüret hetében a Maci csoportos 
gyerekek közvetlenül is megtapasztalhatták mi-
lyen a szüret, hiszen ellátogattak Kisházi Nándi 
mamájához, Uhrin Zsuzsannához, ahol szedhet-
ték a fürtöket kiskosarukba, láthatták a szőlőtő-
kéket, és hogy milyen munka a szüret.
Október 22-én ismét ellátogatott hozzánk a Pro 
Vértes Alapítványtól Szalai Gábor. Nem jött üres 
kézzel. Egy Kuvikot hozott bemutatni a gyere-
keknek. Láthattuk milyen tojásokból kelnek, kül-
ső jegyet. A bátrak meg is simogathatták tollait. 
Nagy élmény volt mindenkinek. Köszönjük! Így 

teltek napjaink óvodánkban az elmúlt 2 hónap-
ban. Az élmények mellett sokat játszottunk, és 
megtapasztalhattuk hogyan köszöntött be az ősz, 
a csodás színéivel, ködösebb reggeljeivel, rövi-
debb napjaival. 

Befejeződött a szennyvíztisztító telep bővítése

Több évig tartó előkészítő munka, két év kivitele-
zésbe beépülő fél év próbaüzem után elkészült a Zá-
moly-Gánt szennyvíztisztító telep bővítése. Az Inno-
vációs és Technológiai Minisztérium Környezeti és 
Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító 
Hatóságán keresztül az Európai Unió támogatásáról 
2016. december 14-én döntött a támogató. Az NFP 
Nemzeti Fejlesztési Programirodából, mint konzorci-
um vezetőből, Zámoly és Gánt községek önkormányza-
taiból álló konzorcium a KEHOP-2.2.2-15-2016-00117 
azonosító számú, „a Zámoly központú agglomeráció 
szennyvíztisztításának fejlesztése” című projektje 
nettó 444.487.809,- Ft-os támogatással valósulhatott 
meg. A 64.000.000 Ft-ot meghaladó önerőt Magyar-
ország Kormánya biztosította a beruházáshoz. 

Hosszú tervezési folyamatot követően a 2019. decem-
beri projektnyitó rendezvény után kezdődött meg a 
kivitelezés, melynek köszönhetően a 2021. október 

20-i átadóra elkészülhetett a kibővített szennyvíztisz-
tító telep, ahol nem csak egyszerűen bővítés, hanem 
a teljes gépparkot érintő korszerűsítés is történt. Így 
nem csak a mintegy 2000 lakos egyenértékről 4590 
egyenértékre való bővítés az eredmény, hanem a ki-
sebb energiafelhasználásból adódó megtakarítás és 
a határértékek töredékét meg sem közelítő biológiai 
mutatók eredményessége. Mindezek által a fenntar-
tási költségek csökkentek, megnyílott a lehetőség to-
vábbi rákötésekre és remélhetőleg hosszú évtizedekre 
megoldódott a környezetet óvó szennyvíztisztítás te-
lepülésünkön és Gánt községben is. 
Köszönjük az Európai Unió és Magyarország Kor-
mányának támogatását, valamint mindenkinek azt 
a rengeteg munkát, amely nélkül nem valósulhatott 
volna meg ez a hatalmas beruházás. 

Sallai Mihály
polgármester 
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GÓLYAHÍR

A kisbaba és anyukája jól vannak,
akiknek ezúton kívánunk

jó egészséget és boldogságot!

Örömmel adunk hírt kisbaba születéséről:

Filotás Lotti Csilla 2021.09.12-én megérkezett család-
jához az Arany János utcába 3400 g 50 cm hosszúsággal.
Kovács Kornélia 2021.10.11-én megérkezett családjához 
a Vörösmarty M. utcába 2590 g 47 cm hosszúsággal.
Lakatos Roland József 2021.10.15-én megérkezett 
családjához a Vasvári P. utcába 3290 g 52 cm hosszúsággal.
Takács Olivér László 2021.10.13-én megérkezett a család-
jához a Dózsa Gy. utcába 4120 g 50 cm hosszúsággal.
Filotás Fanni 2021.11.08-án megérkezett a családjához 
az Arany János utcába 3890 g 55 cm hosszúsággal.

Felhívom a figyelmüket a kutyatartás szabályainak 
betartására, illetve Zámoly Község Önkormányzata 
Képviselő-testületének a közösségi együttélés alap-
vető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövet-
kezményeiről szóló 10/2020. (IX. 7.) rendeletében, az 
állattartással kapcsolatos alábbi rendelkezésekre:

„5. § (1) Zámoly község közigazgatási terüle-
tén kedvtelésből tartott állatokat kizárólag az állatvé-
delmi, közegészségügyi, állategészségügyi, valamint 
Zámoly Község Önkormányzatának helyi építési sza-
bályzata és szabályozási terve betartásával, e rende-
letben meghatározott módon lehet tartani. 
(2) Az állattartó köteles a kedvtelésből tartott ál-
latát az állatvédelmi, állatjóléti, állategészségügyi és 
közegészségügyi előírások szabályainak betartásával 
tartani.
(3) Minden állattartó köteles gondoskodni ar-
ról, hogy kedvtelésből tartott állata a közterületet, a 
szomszédos ingatlanokat ne szennyezze. Az állattartó 
az okozott szennyeződést (például ürülék, stb.) köte-
les azonnal eltávolítani. 
(4) A kedvtelésből tartott állat tartásának feltéte-
le, hogy az ingatlan kerítését oly módon kell kialakíta-
ni, hogy az megakadályozza az állat kiszabadulását és 
mások testi épségének veszélyeztetését.

6. §  Az ebtartás kiegészítő szabályai:
(1) Az állattartó köteles ebét a vonatkozó jogsza-
bályok keretei között úgy tartani, hogy az a szomszé-
doknak anyagi kárt ne okozzon, testi épségüket és 
egészségügyet ne veszélyeztesse.
(2) Az eb tulajdonosa köteles gondoskodni arról, 
hogy az eb a tartási helyét ne hagyhassa el.
(4) Bekerített ingatlanon az eb szabadon csak úgy 
tartható, hogy onnan az eb sem a szomszédos ingat-
lanra, sem a közterületre ne juthasson ki, oda kinyúl-
ni, kiharapni ne tudjon.
(5) A támadó, kiszámíthatatlan természetű ebet 
a kiszabadulását megakadályozó, mások testi épségét 
nem veszélyeztető módon kell tartani és a ház, telek 
bejáratán a harapós kutyára utaló figyelmeztető táblát 
szembetűnő módon el kell helyezni.
 Bekerítetlen ingatlanon ebet tartani tilos!
(6) A felügyelet nélkül hagyott, a közterületen, 
vagy üzlet előtt felügyelet nélkül kikötött, valamint 
a közterületen szabadon engedett ebeket az önkor-
mányzat által erre a feladatra megbízott gyepmester 
befogja és a telephelyére szállítja, ahol az állatot 14 
napig őrzi.
Az így befogott ebet az állattartó 14 napon belül, az 
oltási igazolás bemutatásával, a befogási és tartási 
költségek megtérítése mellett kiválthatja. A gyepmes-
ter a chip alapján megkíséreli az eb tulajdonosát meg-
keresni. A 14 napon túl ki nem váltott gazdátlan eb 
értékesíthető, vagy elaltatható.

(7) Ha az állattartó nem kívánja tovább tartani a 
kedvtelésből tartott állatát, úgy köteles annak megfe-
lelő elhelyezéséről gondoskodni, mindent megtenni 
annak érdekében, hogy az állat a lehető legrövidebb 
időn belül új gazdához kerüljön.

7. § A rendelet szabályainak megsértése esetén – 
amennyiben az intézkedésre a jogszabály nem más 
szervet jogosít fel –, a jegyző az állattartót megfelelő 
tartásra kötelezi, illetve az állattartást korlátozhatja, 
vagy megtilthatja. 

A fenti rendelkezések alapján nyomatékosan felhí-
vom a figyelmet, hogy a kutyákat tartsák zárt terüle-
ten, kerítésen belül.

Kötelező a kutyákat ellátni azonosító chippel (transz-
ponderrel). Ugyancsak kötelező a kutyákat minden 
évben veszettség ellen beoltatni. Amennyiben a ku-
tyában nincs chip, akkor a kötelező veszettség elleni 
védőoltás sem adható be. 

Az elmúlt időszakban több kutyatulajdonost meg kel-
lett bírságolni, a fent ismertetett rendelet alapján, 
mert a többszöri felszólítás ellenére sem voltak haj-
landóak gondoskodni arról, hogy kutyájuk ne jusson 
ki közterületre.
Ahol nincs az ingatlanok között kerítés, ott a kutyatu-
lajdonosnak kell gondoskodni arról, hogy a kutyája ne 
menjen át a szomszédba, illetve közterületre.
        

Dosztály Csaba
 jegyző

      

Tisztelt Lakosok!


