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A SZÉP ILONKA FALUHÁZ

BELSŐ FELÚJÍTÁSA

A Zámolyi Rege Egyesület által a Magyar Falu 
Programon elnyert 5.999.939-, Ft támogatás 
segítségével valósult meg. 154 m2-en új padló-
burkolat, mennyezet készült és festve lett a kö-
zösségi tér.  A ledes világítás a Pi-Sebi-Bi Kft. 
felajánlása. A mosdók felújítását Noll László tá-
mogatta. A lambériázás Zámoly Község Önkor-
mányzatának finanszírozásával, az önkormány-
zati dolgozók kezei által készült el.
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Zámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testü-
lete szeptember 1-jén tartotta soros ülését. Napirend 
előtt bemutatkozott Gunyits Ottó tiszteletes, közsé-
günk új református lelkipásztora, aki mostantól hely-
ben lakó lelkészként szolgál településünkön.
Első napirendben a Képviselő-testület megköszönte 
Béres Tamás r.tzszl. 10 éves körzeti megbízotti tevé-
kenységét és köszöntötte Balogh Márk Gábor főtör-
zsőrmestert, mint Zámoly új körzeti megbízott rendő-
rét. 
A Zámolyi Mesevár Óvoda beszámolójának elfogadá-
sával egyidejűleg köszöntöttük Kató Erzsébet Katalin 
óvodavezetőt, aki a családi örömök elé néző intéz-
ményvezetőnk távollétének idejére vezeti az intéz-
ményt. 
A Képviselő-testület meghallgatta Jankiné Kővári 
Csilla tagiskola-vezető tájékoztatóját. Örömhír, hogy 
szeptember 1-jén száznál több gyermek kezdte meg 
tanulmányait az intézményben, valamint a 35 elsős 
tanuló okán kettő párhuzamos osztályt indítottak, 
amire évtizedek óta nem volt példa. Köszönet illeti 
a vezetésen, a pedagógusokon túl a szülőket is, akik 
átérezték az iskola jövőjének helyzetét, s ennek kö-
vetkeztében kimagasló létszámúvá nőhetett települé-
sünk iskolája.   
Elfogadásra került a Zámolyi Napok 2021 rendezvény-
sorozatról szóló beszámoló, s a Képviselő-testület kö-
szönetét fejezi ki minden segítőnek, szervezetnek és 
részvevőnek, amiért együttes erővel egy rendkívül jól 
sikerült programsorozatot tudtak megvalósítani.
A rendezvényen Zámoly Község Díszpolgára kitünte-
tő címet kapott Dr. Fodor Györgyi Ildikó és Zámolyért 
Díj kitüntető címben részesült Schandl Viktor fes-
tőművész, Erdélyi Szilvia és Egriné Csuhaj Melinda 
pedig Zámoly Község Díszoklevelét vehették át. 
Országos szinten új törvényességi felület került be-
vezetésre, ún. LOCLEX néven, amely nagyban fogja 
segíteni a Nemzeti Jogtárba feltöltött tartalom elér-
hetőségét és pontosságát. Emiatt több régi rendeletet 
hatályon kívül helyezett a testület.
Megtárgyalásra került a Telenor Zrt. jogutódjának 
antenna-hely bérleti ajánlata, valamint kiválasztot-
ta a Képviselő-testület az önkormányzati tulajdonú 
földterületek bérbeadására érkezett ajánlatok közül 
azokat, akikkel földbérleti szerződést fog kötni az ön-
kormányzat.
Döntés született az iskolakezdési támogatás biztosí-
tásáról, melynek rendeletben szabályozott mértéke 
15.000,- Ft gyermekenként.

Dr. Bursa Laura Gabriellával aláírásra került a felada-
tellátási szerződés, így a doktornő látja el a fogorvosi 
feladatokat községünk vonatkozásában is, a Székes-
fehérvár, Mészöly Géza utca 5. szám alatti fogorvosi 
rendelőben. A rendelő közös fenntartására a Humán 
Szolgáltató Intézettel szükséges szerződést kötnünk, 
azonban a 2022. évtől hatályos szerződés tervezete 
olyan egyoldalú, hogy azt nem fogadta el a Képvise-
lő-testület, hanem annak megtárgyalását kezdemé-
nyezte Székesfehérvár város vezetésével.
Az ülést követően érkeztek meg a Bursa Hungarica 
ösztöndíjpályázat csatlakozási lehetőségének doku-
mentumai, amelyekről rendkívüli ülésen fog dönteni 
a testület.
Önkormányzatunk a Radnóti utca felújítására 
18.093.839,- Ft támogatást nyert el, ami 3.193.030,- 
Ft önerővel kiegészítve járul hozzá az út felújításához 
és a csapadékvíz-elvezetés megoldásához. A beruhá-
zás még ebben az évben megvalósul.
A Zámolyi Rege Egyesület 5.999.939,- Ft-ot nyert el 
pályázaton a Szép Ilonka Faluház közösségi terének 
felújítására. Mintegy 140 m2-en új padlóburkolat 
és kazettás mennyezet készült, valamint a Pi-Sebi-
Bi Kft. felajánlásából ledes lámpatestek segítségével 
megújult a világítás is. A mosdók felújításához Noll 
László nyújtott segítséget, a közösségi tér lambériázá-
sát pedig önkormányzatunk dolgozóival és lakossági 
összefogással végeztük el. Október hónapban az épü-
letet használó szervezetek aktív részvételével átadó 
ünnepséget szervezünk.
Az önkormányzat ivartalanítást elősegítő „felelős 
állattartás” pályázata sajnos várólistára került for-
ráshiányra hivatkozva. Bízunk benne, hogy átcsopor-
tosítással vagy maradék összeggel a későbbiekben be-
kerülhet pályázatunk a támogatottak közé.
A nyár folyamán történt közlekedési balesetek mi-
att kezdeményeztem a forgalmi rend változtatását a 
községen áthaladó országos közút déli részének vo-
natkozásában, így azon a részen – valamint a Székes-
fehérvár és Zámoly között egy szakaszon- záróvonal 
felfestéssel és közlekedési táblák kihelyezésével előzé-
si tiltás került bevezetésre.  
Szeptember 11-én a Zámolyi Szent Lőrinc Vértanú 
Plébánia szervez gyalogos zarándoklatot a bodajki 
kegyhelyre, szeptember 18-án pedig a Zámolyi Rege 
Egyesület több szervezet összefogásával tart szüreti 
mulatságot. Az ősz folyamán sportnap és zenei ren-
dezvény szervezése is a tervek között szerepel, me-
lyekről a programokat megvalósító szervezetek az 

Önkormányzati hírek
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Csanádi Imre: Ez a kor

Ez a Kor külföldi földkörüli pályán
első fiait, első lányait,

hajót a Marsig, Vénuszig hajít;
embermosoly süt át az Űr homályán.

Ez a Kor gyűjt ádáz energiákat
fékezhetetlen fegyvereibe,

hogy zöld Bolygónk- talán az Ég sebe,
tüzes rém holnap- tébolyodva vágtat.

Járványok, Ínség, Ős Elmaradottság,
Gyarmati Tengés_ vehetett-e volna

rajtuk hatalmat jobban Kor? Suhogj, vád:
egy sem ítélte így magát pokolra!

Jövő tárul, pusztán, embertelen-
vagy győzz, ha tudsz még, éber Értelem!

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

interneten és a hirdetőtáblákon tájékoztatják a la-
kosságot. A tervek az aktuális járványügyi szabályok 
függvényében valósulhatnak meg.
A Képviselő-testület október 13-án tart közmeghall-
gatást a Csoóri Sándor Művelődési Házban. 

Sallai Mihály
polgármester

2021. augusztus 12. és 2021 augusztus 15.  között ke-
rült megrendezésre a Zámolyi Napok rendezvénysoro-
zat. Az első napon a hagyományokhoz híven az Őszidő 
Nyugdíjas Klub köszöntötte a jubiláló házaspárokat a 
Csoóri Sándor Művelődési Házban. Egy szívhez szóló 
alkalom volt ez, ahol együtt ünnepelhettük Cseh Sán-
dor és Máhr Mária, illetve Menyhárt Mihály és Jeme-
rik Éva Teréz 50 éves házassági évfordulóját.
Másnap délután a Zámolyi Napok megnyitója a re-
formátus gyülekezeti ház udvarán zajlott, amire szép 
számmal megjelent a közönség. Ezt követően Tárnok 
Ákos invitált minket a gyülekezeti teremben beren-
dezett „Mindennek a csimborasszója” című kiállítása 
rendhagyó megnyitójára. Ahol szemet, szájat és fület 
gyönyörködtető élményben lehetett része a megjelen-
teknek, hiszen az ecuadori témájú tárlat eredeti tárgyai 
mellé, helyi autentikus népzenével kedveskedett a Los 
Andinos Zenekar és megkóstolhattunk pár jellegzetes 
dél-amerikai ételt és italt is miközben izgalmas törté-

Zámolyi Napok

Az új körzeti megbízott
rendőr elérhetősége:

BALOG MÁRK GÁBOR
főtörzsörmester

06/20 210 4861
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neteket hallgathattunk Ákos 
tolmácsolásában. Mindezt 
követően a Kossuth utcá-
ban kihelyezésre kerültek a 
nemzeti színű és a Zámoly 
színeiben pompázó zászlók 
a Zámolyi Rege Egyesület 
által szervezett felvonulás 
keretein belül. A menet a 
focipályára érkezett, ahol 
már várta a felvonulókat 
az Őszidő Nyugdíjas Klub 
zsíros kenyérrel. Ezután a 
közönség egy jó hangulatú 

irodalmi esten vehetett részt, melyen népzene és ének 
mellett hallgathattuk Csoóri Sándor költeményeit 
Berki Lilla, Varró János és Bakonyi István előadásá-
ban.
A szombati napot az idei évben született babák kö-
szöntésével és emlékfa ültetéssel kezdtük, Bordácsné 
Hiedl Anikó mondott beszédet a 21 kisgyermek tiszte-
letére. A nap folyamán megérkeztek vendégeink Bú-
csról, őket többek között a Zámolyért Baráti Társaság 
fogadta. Közös testvértelepülési megemlékezésen ve-
hettünk részt a Trianoni keresztnél. Közreműködött 
a Zámolyi Zengedezők kórusa és Tanárkiné Lukács 
Éva.
Délután kettő órától megkezdődtek a programok a 
focipályán. Igyekeztünk színes programokkal ked-
veskedni minden korosztálynak. A Szülői Munka-
közösség jóvoltából sok izgalmas játék várta a legki-
sebbeket, emellett volt vásári fotós, Paprika Jancsi 
Csúzlizdája, hagyományőrzők, óriásbábos előadás, 
felléptek a Mini Jazz táncosai, a Vértes Tömegsport 
Egyesület karatésai, volt görög táncbemutató, ami-
be a közönség is bekapcsolódhatott. Este kiosztásra 
kerültek a díszpolgári címek mellett a „Szebb Zámo-
lyért” díjak:
Díjazásban részesült: Tamás Ferenc, Németh Gyula, 
Csonka Norbert, Kelemen Csaba és Tárnok Ákos.
Az idei főzőverseny helyezettjei: „Gasztroangyalok”, 
Zámolyért Baráti Társaság, „Odapörkölünk” és a Ma-
gyar Vöröskereszt Zámolyi Szervezete.
A napot a Cimbaliband, majd a Kákics Együttes kon-

certje és táncháza, azt követően pedig Egri Gergő fer-
geteges hangulatú bulija zárta.
A vasárnapi záró napon istentisztelet volt a reformá-
tus templomban, majd szentmise a katolikus temp-
lomban, program záróként pedig koszorúzás a Mil-
lenniumi Parkban a Zámolyi Zengedezők Kórusával.
Nagy örömömre szolgált a sok segítség és támogatás, 
ami a rendezvény létrejötte köré szerveződött, önkén-
tesek jelentkezése, a helyi civil szervezetek aktív rész-
vétele és megjelenése, a zámolyi Polgárőrség kitartó 
és nélkülözhetetlen munkája. Mindezekért hálával 
tartozunk és büszkék lehetünk a község közösségeire, 
hogy együtt sikerült megvalósítanunk az idei Zámolyi 
Napokat. Ezúton szeretném köszönetemet kifejezni 
mind a résztvevőknek, mind pedig a látogatóknak! 
Legyen még sok ilyen vidám és sikeres rendezvénye 
Zámolynak!   Baboth Dóra-művelődésszervező

Baboth Dóra
művelődésszervező
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2021. szeptember 1-jén iskolánkban is megkezdődött az új 
tanév. Az ünnepélyes tanévnyitóra szerdán reggel 8 órakor 
került sor. A már jól bevált hagyományt követve hetedik, 
nyolcadik osztályosaink reggel az óvodánál várták a kis el-
sősöket, akik még egy utolsó búcsúpillantást vettek az óvo-
dájukra, majd együtt kézenfogva felsétáltak az iskolához. 
Az ünnepségen Sallai Mihály polgármester úr is köszöntöt-
te a megjelent szülőket, diákokat. Czifra Bettina és Bartók 
Nóra Lili egy verssel köszöntötte a diáksereget. Gunyits 
Ottó Károly a település új református lelkésze szép szavak-
kal útravalóval látta el az iskolába belépő gyereksereget. 

Az idei tanévben 9 osztályunk van, 8 évfolyamon, 108 diák 
kezdte meg a tanulmányait. A távozó pedagógusok helyére 
Pánczél-Dávid Anita, Peregovits Erzsébet, Gallai Virág és 
Mórocz Balázs érkezett. Egy tanítónénit még mindig várunk 
szeretettel, reméljük ezt az álláshelyet is sikerül betölteni. 
Reméljük, hogy egész évben maradhat a jelenléti oktatás, 
egy iskola életében a legfontosabb, ha tele van az épület vi-
dám, mosolygós, egészséges gyerekekkel.

Jankyné Kővári Csilla
tagintézmény-vezető

Iskola hírekIskola hírek
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NEKEM AZ ÉLET CSODÁLATOS DOL-
GOT ADOTT. SZERETEM A MUNKÁM 
ÉS SZERETEM AZ EMBEREKET
Interjú dr. Fodor Györgyi Ildikó háziorvossal
Zsebők Lajos 

Azt ígértük, hogy az interjúk sorában a helyi társadalmi 
szervezetek vezetőit szólaltatjuk meg, de az élet közbe-
szólt. Háziorvosunkat Zámoly Díszpolgárává választot-
ták, így ennek aktualitása miatt előbb őt kerestem meg.
Zsebők Lajos: Gratulálok a kitüntető címhez. Hogy fogadta?

Dr. Fodor Györgyi Ildikó: Hatalmas 
örömmel és meglepetéssel. Meghívtak 
két asszisztensemmel együtt az ünnep-
ségre, gondoltuk valamilyen elismerő 
oklevelet kapunk. Tényleg nem számí-
tottam rá, hogy ilyen magas elismerés-
ben részesülök. Külön öröm számom-
ra, hogy két asszisztensem, Erdélyi 
Szilvia és Egriné Csuhaj Melinda pedig 
Zámoly Község Díszoklevelét kapták.

Mit gondol, mivel érdemelte ki?
Valószínű sokat számított, hogy 37 éve 

szolgálom a zámolyi embereket háziorvosként a tőlem telhető 
legnagyobb igyekezettel, segítőkészséggel és teszem hozzá, sze-
retettel. Ez egy nagy körzet a maga 2100-as létszámával (a leg-
több helyen 1000-1200 fős körzetek az általánosak) és sajnos az 
utóbbi másfél évben a koronavírus okozta járvány sok feladatot 
okozott a hozzá tartozó oltásokkal. Büszke vagyok rá, hogy Zá-
molyon a felnőttek átoltottsága az országos 60 százalék helyett  
elérte a 80 százalékot. Orvosi teendőim mellett újjá szerveztük 
a helyi vöröskeresztet, melynek keretében igen eredményes ná-
lunk a véradás, szűréseket végzünk a lakosság általános egész-
ségi állapotának javítására, egészségmegőrző programokat, 
kirándulásokat szervezünk, segítünk a rászorulóknak és adomá-
nyokat gyűjtünk. 2013-ban a helyi vöröskereszt szervezet Zámo-
lyért kitüntető oklevélben is részesült.

Elnézést, most is gyűjtenek adományokat? Hol, kinek és mit 
lehet leadni?

A  helyi vöröskereszt titkárát Bóka Erikát kell  keresni. Elsősor-
ban jó állapotú ruhákat és tartós élelmiszereket gyűjtünk.

Folytassa csak az érdemek sorolását, biztos van még.
Annak idején amikor idekerültem, kezdeményeztem Tóthné Pi-
roska nénivel és férjével együtt a nyugdíjasklub megszervezését, 
aminek vezetését Halászné Jolika néni vállalta el. A klub ma is 
működik, Bakkné Magdi néni a vezetője. Közéleti tevékenysé-
gem leginkább meghatározó részeként nyolc éven keresztül 
önkormányzati képviselő és bizottsági elnök is voltam. Sűrű és 
szép időszakra emlékszem vissza. Erős szándékom volt, és ez ma 
is érvényes, hogy mindenkin segítsek ha hozzám fordul, és nem 
csupán betegségében. No meg ha az embert ennyi ideig eltűrik  
egy faluban, annak azért oka van.

Akkor  a legjobbtól kérdezem, miként látja  a falu életét, fej-
lődését az elmúlt majd negyven évben.

Én ezt négy időszakra tudom bontani. A nyolcvanas években 
nagyon el volt maradva Zámoly. Ezt  jól szimbolizálja, hogy a fa-

luban 4 helyen volt telefon (akkor még kurblis), és mind a négy 
helyen egyszerre csörgött. Ma pedig már minden gyerek zsebé-
ben ott lapul az okos készülék. A fűtést az orvosi rendelőben egy 
szenes kazán szolgálta, jelenleg központi fűtés van gázzal. Nem 
volt vezetékes ivóvízellátás - szennyvízcsatornáról nem is beszél-
ve - az ivóvizet úgy hordtuk Fehérvárról ballonokban. Azután 
jött második szakaszként a rendszerváltás és meglódult minden. 
Az első két ciklusban kiépült  a  vízellátás, a szennyvíz-elvezetés, 
a gázellátás, a vonalas telefonhálózat, megoldották a hulladék-
szállítást és elhelyezést, Simon Zoltán jóvoltából elindult a helyi 
újság és általában is pezsgett az élet a faluban. Mindez Horváth 
János polgármester időszakában történt. Ezt követően gyengült 
a szándék és fogyott a lendület. Nem mondom, hogy nem történt 
semmi jó, de kevesebb volt a fejlődés. Ma pedig azt látom, hogy 
megint beindultak a dolgok, a falu egyre élhetőbb és tetszető-
sebb. Sorra indulunk a pályázatokon, megújulnak az épületek, 
utak, járdák és csodák csodája, virágos faluvá váltunk. Jönnek 
is  a betelepülők, fiatalok gyerekekkel. Az is csoda, hogy két első 
osztály indulhat az iskolában! Tavaly 23 újszülött volt, és örül a 
lelkem, hogy - folytatva a korábbi hagyományt - mindegyiknek 
van egy kis fája, ami nagyra fog nőni, mutatva, hogy Zámolyon 
ilyen emberek élnek. Ha csak a saját környezetemet nézem, fel-
újították és hőszigetelést kapott a rendelő, akadálymentesen 
tudnak jönni  a mozgáskorlátozottak és minden szükséges esz-
közzel fel vagyunk szerelve. Szóval most úgy látom egyenesben 
vagyunk. 

Lássuk, hogy jutott el idáig. Akár kezdheti a nagyszülőkkel is.
Az egyik nagyapám nyomdász volt, a másik Apcon földműves, 
majd bányász. A nagymamák - mint ahogy ez akkoriban szokás 
volt - a háztartást vezették. Édesapám viszont már elvégezte a 
középiskolát, majd a közgazdasági egyetemet és a Pénzügy-
minisztériumban dolgozott mint főelőadó, édesanyám pedig 
a Taurus Gumigyárban volt osztályvezető. Én budapesti leány 
vagyok, ott születtem, ott jártam iskolába és elég jól tanultam 
ahhoz, hogy felvegyenek a Semmelweis Orvostudományi Egye-
temre.

Miért pont oda ment? Úgy is kérdezhetem, miért lett orvos?
Négy éves koromban megbetegedtem és egy nagyon kedves dok-
tor bácsi gyógyított. Attól kezdve engem nem lehetett eltántorí-
tani attól, hogy én az orvosi pályát válasszam, és ez a vágyam, 
még inkább erős szándékom teljesült is. Soha semmi más elkép-
zelésem nem volt jövőmet illetően. Nem is tudom, mi történt vol-
na, ha nem vesznek fel, és azóta sincs változás, nagyon szeretem 
a munkámat. Az egyetem kezdetekor és az elején gyermekorvos 
szerettem volna lenni, de amikor a belgyógyászatot kezdtük ta-
nulni már ez vonzott, és végül is emellett maradtam. 1977-ben 
végezetem, és 7 éven keresztül férjemmel együtt a salgótarjáni 
kórházban dolgoztam, közben belgyógyászatból szakvizsgát tet-
tem. Onnan kerültem Zámolyra 1984-ben, és mondhatom, hogy 
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nekem az élet csodálatos dolgot adott, mert vegyes körzetben 
szolgálhatok, ahol éppúgy vannak gyerekek és felnőttek, min-
denféle gyógyításra váró problémával, és én szeretek gyógyítani! 
Nagyon szeretem a munkámat.

Mi volt eddigi pályája során a legnagyobb sikere?
Nekem az egész eddigi pályám jelenti a sikert. Azt csinálom, 
amit mindig is akartam, amit szeretek, és az élet igazi ajándé-
kának tartom, hogy segíthetek mindenkinek, aki hozzám fordul. 
Szerencsésnek mondhatom magam.

Most kovidozzunk egy kicsit. Mit gondol, miért nem oltatja 
be magát viszonylag sok ember?

Ez szinte érthetetlen számomra is. Talán az van mögötte, hogy 
valami új ismeretlen helyzettel van dolgunk azzal, hogy „min-
denki oltassa be magát!”. A fiatalok az interneten keresztül tájé-
kozódnak, nem szakmai információkból, az idősebbek egy része 
pedig arra hivatkozik, hogy hallott olyat, hogy valaki az oltás mi-
att így meg úgy járt.

De azért nincs minden teljesen rendben ezzel az oltással. 
Először az volt, oltassuk be magunkat kétszer, hogy ne kap-
juk el a vírust. Azután az jött, hogy lehet, hogy elkapjuk, de 
nem betegszünk meg, majd következett, hogy lehet, hogy 
megbetegszünk, de nem halunk bele. Most pedig már nem 
két oltás kell, hanem három. Mi lesz a folytatás?

Nézze, valóban egy új, eddig ismeretlen helyzettel szembesül 
az egész emberiség és még a virulógusok és a gyógyszerkutatók 
sem látnak hajszál pontosan előre mindent, mert ez a vírus fo-
lyamatosan mutálódik. De azért az biztos az eddigiek alapján, 
hogy az oltás biztonságot ad. Vannak, akik azt hirdetik, hogy a 
természetes immunrendszerünket kell erősíteni és az a megol-
dás, de láthatjuk, hogy most a harmadik hullában az erős im-
munrendszerű fiatalok is meghalhatnak a kovid miatt. Az ellen-
zők a káros mellékhatásokra is hivatkoznak, de a sok millió oltás 
után bebizonyosodott, hogy ez nem igaz. Én viszont mondok 
két helyi példát, ami igaz. A katolikus papunk úgy érezte, nem 
kell beoltatnia magát, majd amikor megbetegedett abban bízott, 
hogy meggyógyul, de tudjuk nem így történt. Él a faluban egy 
90 éves bácsi, akinek hazavitte az unokája a vírust, és meg is 
betegedett tőle, de mivel felvette mindkét oltást, szépen megy-
gyógyult. A folytatás valószínűleg az lesz, hogy együtt kell élni 
ezzel a vírussal, és ismétlődő oltásokra lesz szükség. Az, hogy ki 
tud-e alakulni olyan nyájimmunitás ami hosszú távon ad bizton-
ságot ad újabb és újabb oltás nélkül is, még nem látszik ponto-
san, hiszen Angliában és Izraelben 80 % feletti átoltottságnál is 
növekvő esetszámokat tapasztaltak.

Van még egy kérdésem ehhez. Számít-e a szervezetünkben 
lévő ellenanyagszint vagy sem. Amikor ennek megméretése 
bejött, azt hallhattuk a két legnagyobb szakértőtől, hogy ez 
teljesen felesleges, mert az ellen állóképességet nem ez je-
lenti önmagában, most pedig a még nagyobb szakértőtől azt 
hallhatjuk, hogy a krónikus betegségben szenvedőkön kívül 
az oltassa be magát harmadszor is, akinek az ellenanyag-
szintje alacsony.

Az ellenanyagszint szerintem sem mindenható, de igencsak 
megnyugtató, ha rendben van. Ha alacsony, célszerű a harma-
dik oltás felvétele, mert az biztonságot ad, és bizonyos, hogy ár-
tani nem árt.
Szakmájánál maradva, azt kérdezem, milyennek látja a ma-
gyar egészségügy helyzetét?
A kórházakról nincs pontos információm, de úgy érzékelem, jól 
felszereltek és jól felkészült orvosok, ápolók dolgoznak ott. Való-
színű, hogy az ágyszám is megfelelő, a hosszú várólisták a finan-
szírozás mikéntjéből fakadhatnak, hiszen a magánkórházakban 
is várakozni kell jó néhány műtétre. Viszont a szakrendeléseknél 
a vizsgálatok többségének várólistája elfogadhatatlanul hosszú, 
ezen bizonyos hogy változtatni kell kapacitásbővítéssel. A há-

ziorvosoknál az utánpótlás látszik a legnagyobb gondnak, nem 
nagyon vonzó a fiatal orvosok számára.

A gondokon talán segíthet az, hogy jelentősen emelkedett az 
orvosok fizetése. Ez majd a hálapénz megszűnésében is segít, 
ahogy hallhattuk...

Ez valóban segíthet a létszámgondokon, mert az orvosok korábbi 
bérének a mértéke - különösen más kvalifikált szakmákhoz vi-
szonyítva - messze lemaradt, és egyáltalán nem volt összhangban 
az egészségügyi ellátás társadalmi szükségességével és hasznos-
ságával. Ami a paraszolvenciát illeti, az a közvélekedéssel ellen-
tétben döntően a műtéti szakmáknál és a szüléseknél volt divat. 

Milyennek látja Zámolyt, mit jelent a falu Önnek?
Szívemhez nőtt az eltelt 37 év alatt. A falu szó alatt nem csupán 
és talán nem is elsősorban az utcákat, a házakat, a tárgyakat ér-
tem, hanem az itt élő embereket és azt az egyszerű, de őszinte 
szellemiséget, ami Zámolyt jellemzi. Talán nem véletlen, hogy 
a nem is olyan távoli múltban innen indult két jelentős magyar 
költő. Itt töltöttem eddigi életem nagyobbik felét, és amikor 
megkérdezik, ugye maradok még, akkor azt válaszolom, addig 
amíg az egészségem engedi. Megható dolog az, amikor elhozza a 
doktor nénihez a gyerekét az, az anyuka, akit annak idején még 
babaként vizsgáltam. A zámolyiak barátságosak és kedvesek, és 
ez a falu divatos szóval nagyon élhető, ahol az életminőség ki-
nek-kinek helyzetétől függően magas lehet. Fontos a fejlődés, az 
elért komfortszint, a város-közeliség és a táj is. Szóval jó itt élni.

Mégis, ha Ön is kívánhatna hármat a jó tündértől  a falunak, 
mi lenne az?

Azért kívánni azt tudok, akár többet is. Maradjon meg az iskola 
a felső tagozattal együtt, ne romoljon, inkább javuljon a közbiz-
tonság, hosszútávon is jó vezetése legyen a falunak, még több vi-
rágot az utcákra és az emberek műveljék a kerteket! Én új utcát 
nyittatnék a Kossuth és a Petőfi utca között új telekosztásokkal, 
ez nagyban biztosíthatná a falu további fejlődését. Végül azt kí-
vánom, hogy maradjon meg Zámoly a béke szigetének.

Ez volt a falu, de mit kívánna az országnak és milyennek látja 
az egész világot?

Az országot illetően én örülök annak, ami most van. Örülök a 
nemzeti irányultságnak, a fiatalok támogatásának, annak, hogy 
kilábaltunk szorult gazdasági helyzetünkből, és annak is, hogy 
bárhol ki lehet menni az utcára, nem robbantgatnak. Lehet gye-
rekeket nevelni, tanulni, és boldogulni, annak aki valóban akar-
ja. A politikával nem foglalkozom, de fontosnak tartom, hogy 
nyugalomban éljünk. A világ helyzetét borzasztónak látom, ag-
gódom a migráció miatt, a járvány miatt, és nem tudom mit hoz 
az éghajlatváltozás, illetve a Föld túlnépesedése. Bizonyos érte-
lemben sajnálom a fiatalokat, mit kell még megélniük, mit hoz 
számukra a jövő.

Munkáról, faluról, országról világról beszéltünk de keveset 
tudunk Fodor Györgyi Ildikóról ha éppen nem dolgozik.

46 éve élek a férjemmel együtt, aki szintén háziorvos, Fehérvá-
ron a Sarló utcai rendelőben dolgozik, és ő a Zámolyi Sport-lö-
vészklub elnöke . Van egy fiunk, aki nem követte a szülőket és 
építőmérnök lett. Az életem közepében mindig a munka állt, ne-
kem a munkám egyben a hobbim is, de szeretek utazni, olvasni, 
és ott van  a ház a nagy kerttel, istápolom a 91 éves anyósomat, 
mindennap főzök, örülök ha nap végén megpihenhetek.
Végül mit kíván az embereknek, a zámolyiaknak, de bárki 
másnak is?
Az életünkben a legfontosabb az, hogy mit élünk meg, és ezt 
döntően az emberi kapcsolatok minősége határozza meg. Éppen 
ezért én azt kívánom, sőt kérem, hogy ne bántsák egymást az 
emberek. Orvosként mondom, hogy nem csoda, hogy ennyi be-
teg ember van, mert a betegségek jó része lelki okokra vezethető 
vissza. Éljünk békében egymással! 
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Újraindul Zámolyon a Ringató

GÓLYAHÍR

A kisbaba és anyukája jól vannak,
akiknek ezúton kívánunk

jó egészséget és boldogságot!

Örömmel adunk hírt kisbaba születéséről:

Mikuska Olívia 2021.08.08-én megérkezett családjához 
a Rákóczki utcába 3820 g 54 cm hosszúsággal.
Kónya Virág 2021.09.03-án megérkezett családjához a 
Hunyadi utcába 3470 g 47 cm hosszúsággal.
Fórizs Nimród 2021.07.31-én megérkezett családjához 
a Fenyves utcába 3640 g 53 cm hosszúsággal.
Pánczél Maja Vivien 2021.08.05-én megérkezett a 
családjához a Kossuth utcába 3500 g 55 cm hosszúsággal.
Bene Bíborka 2021.07.11-én megérkezett a családjához 
a Gárdonyi utcába 3040 g 54 cm hosszúsággal.

Mi is az a Ringató? Kisgyermekkori zenei nevelé-
si módszer, melyet sok évvel ezelőtt indított útjára 
Gróh Ilona. A Ringató mára már bejárta az országot, 
a Kárpát-medencét, több európai országot is. Amit 
megvalósít, az pedig jóval túlmutat egy zenei nevelé-
si módszeren. Énekelni, játszani tanít, és örülni a 
szépnek. Segít egymásra találni, felismerni az össze-
tartozás csodálatos érzését. 

,,Az énekes-játékos foglalkozásokon a legfontosabb 
az élménynyújtás az egész család számára. Miközben 
énekelünk és játszunk, a legkisebb gyerekek ízlelge-
tik a magyar nyelv és a zenei anyanyelv szépségeit, 
találkoznak a magyar kultúrával. Az értékes zene a 
teljes személyiséget formálja. A hagyományos dalok, 
mondókák, ölbéli játékok a világra nyitnak ablakot, s 
a lélekbe jutva élni segítenek, sőt ha kell, gyógyítanak. 
Ezért fordulunk a művészethez tanítványaimmal: 
hogy eszközként használjuk a neveléshez. Sze-
retnénk a családoknak egy lehetséges utat mutatni a 
boldogulás felé.

Nem az egyetlent, nem a legjobbat, hanem egyet a sok 
közül – egy biztos jót.” – vallja Gróh Ilona a Ringató 
alapítója, s módszerének kidolgozója. 
Jómagam is a zenei nevelés elkötelezett híve 
vagyok. 2013-tól évekig rendszeresen tartottam 
foglalkozásokat a településen. Az akkori Ringatósok 
ma már kisiskolások. Pár év kihagyás után szeretném 
községünkben újból feléleszteni a Ringató közösséget. 

Szeretettel várom a kisgyermekes családokat (az óvodát 
megelőző korosztályt) a zámolyi foglalkozásokon! A 
Ringató péntek délelőttönként lesz 10 órától a Csoóri 
Sándor Művelődési Házban, sajnos nem heti rendsze-
rességgel, hanem egyeztetés szerint. További tájékoz-
tatást a nyarspanka@gmail.com email címen tudok 
adni, illetve a település facebook oldalán - Zámoly a 
világ szíve – követhetik a Ringatós híreket.

Legyen a mindennapjaink része a gyógyító és 
gazdagító mondókázás, éneklés!

Nyárs Annamária

 

Kedves kisgyermekes Családok! 
 

Újraindul a Ringató Zámolyon!  
 

Időpont: egyeztetés szerinti péntekeken 10 órától 
Cím: Zámoly, Csoóri Sándor Művelődési Ház, Kossuth u. 41. 

Elérhetőség: nyarspanka@gmail.com 
 
 


