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Harminchárom olyan nap, melyről nehéz könnyedén megnyi-
latkozni.
Rajta a kezem a billentyűzeten és nem tudom mit írjak. Har-
minchárom nap, mely egyszerre volt mindannyiunknak ta-
nulás és egyben vizsga is. Vizsga szolidaritásból, embertársi 
szeretetből, kitartásból, alázatból, s még sorolhatnám napes-
tig. Mind emlékszünk március 18 és 19. napjára, amikor két 
turnusban érkeztek hozzánk a menekültek. Féltek ők és be kell 
valljam, féltünk mi is. Féltünk mindannyian az ismeretlentől, 
féltünk a holnaptól, de ahogy teltek a napok tettük a dolgun-
kat, s percről percre összecsiszolódtunk.  Minden nap hozott 
valami újat, eleinte kihívásokat, melyek miatt napokat töltöt-
tünk a kórházban, a meddőségi ambulancián, fogorvosnál, hi-
vatalokban és hatóságoknál. 
Nem volt különbség hétköznapok és hétvégék között, hiszen 
nem csak órákat, hanem napokat töltöttünk velük. Nekik, s ne-
künk is második otthonunkká vált a művelődési ház. Ismerős 
és addig ismeretlen emberek váltak barátainkká, akik viszon-
zást nem váró gondoskodásukkal segítettek a menekültek el-
látásában akár személyes részvételükkel, akár adományaikkal.
Nem jegyzeteltük, hogy ki mit hozott, ki mit tett, de van a fel-
hők fölött egy szempár, aki mindent látott, s van kezei közt egy 
jegyzőkönyv, melybe mindent gondosan feljegyzett. Hiszem, 
hogy amikor számot kell majd adnunk életünkről előkerülnek 
ennek a hónapnak a jótéteményei, s nagyot nyomnak majd a 
mérlegünk fényesebbik serpenyőjében. De mi addig sem fe-
lejtjük ezt a harminchárom napot, s főleg a harmincharmadi-
kat, amikor kikísértük őket a buszmegállóba, s elszorult torok-
kal integettünk nekik, amikor becsukódtak az autóbusz ajtajai. 
Amíg csak láttuk őket, integettek az ablakból, s fülemben 
zúgott a kisgyermekek csengő hangja, amit még a felszállás 
előtt is oly édesen mondtak: „Szia Misa!” Mert a legnagyobb 
kihívás 18-án érkezett, amire ők találták meg a választ. Nem 
a jobb élet reményében indultak útnak, hanem hazamentek. 
Haza Ukrajnába, haza a háborúba. Aznap kapták az értesítést, 
hogy az egyik nálunk lévő családfő édesapja kórházba került 

Ukrajnában, az életéért küzdenek. Először nem értettük, hogy 
miért nem telefonálnak oda a kórházba, miért nem küldenek 
oda egy rokont, de lassan megértették velünk, hogy az egész-
ségügyi rendszer ott nem úgy működik, mint nálunk. Életerős, 
fiatalos nagypapa könnyek közt fogadott másnap reggel, s csak 
annyit mondott: „Mennünk kell. Ha meghal, el kell temetnem 
az apám.” A mi társadalmunkból elindult volna egy férfi, tet-
te volna a tennivalót, s családját hagyta volna biztonságban. 
De ők másképpen működnek. Úgy gondolkodnak családban, 
ahogy mi a rohanó világunkban elképzelni sem tudjuk. Egy 
mindenkiért, s mindenki egyért. Így hát mindannyian mentek. 
A hét hónapos állapotos kismamával, a gyermekekkel együtt. 
Összeszedték holmijukat, s amit tőlünk kaptak - bár adtuk vol-
na – mind itt hagyták. Itt vannak a játékok, a ruhák, a gitár. A 
busz indulása előtt 15 perccel még takarítottak, mi vettük ki a 
felmosót a kezükből. Elindult a busz, majd a vonatuk Buda-
pestre, s este érkeztek  Tiszabecsre, ahonnan gyalogosan lép-
ték át a határt, melynek túloldalán senki nem tudta, hogy mi 
vár rájuk.
Nem tudok mást mondani: Isten óvja őket!
Azoknak pedig, kik hű társaink voltak ebben az iskolában, há-
lás szívvel köszönök mindent!
Egy lapon fogunk mind szerepelni az osztálynaplóban!
A hatóságokat tájékoztattam arról, hogy a továbbiakban nem 
tudunk menekülteket fogadni. Elfáradtunk mind fizikailag, 
mind lelkileg. Úgy gondolom, hogy mi megtettük a magunkét 
akkor, amikor a leginkább szükség volt a szerepvállalásunkra. 
Mára csökkent az érkező menekültek száma, őket remélhető-
leg elbírja már a központi rendszer, s meghagyjuk a lehetőséget 
azoknak a településeknek is, akik eddig nem vállaltak szerepet.
A művelődési házat pedig fertőtlenítettük, a sátrakat lebontot-
tuk, az ágyakat elszállította a Katasztrófavédelem, várhatóan 
május elejére visszaállunk közösségi használatára.

Sallai Mihály
polgármester
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Beszámoló a képviselő-testület munkájáról

HírmondóHírmondó

A február 23-i rendkívüli ülésen Takács József letette a képvi-
selői esküjét, így a képviselő-testület újra hét fővel működik. 
A képviselők megválasztották az országgyűlési választás sza-
vazatszámláló bizottságainak tagjait, elfogadták a közműve-
lődési szolgáltatási tervet és a Zámolyi Mesevár Óvoda nyári 
zárva tartásának idejét, mely 2022. augusztus 01.-augusztus 
31. közötti időszakban lesz. 
Február 19-én a Kákics együttes nagysikerű táncházat rende-
zett. Február 26-án a református egyház kezdeményezésére 
nagyszabású temetőtakarítás volt.
A hónap végén szolidaritásukról adtak tanúbizonyságot a zá-
molyi lakosok, amikor néhány nap alatt egy furgonnyi ado-
mányt adtak össze az ukrajnai háborús menekültek megsegí-
tésére, amelyet február 28-án Tiszabecsre szállítottunk. 

A márciusi ülésen a képviselő-testület elfogadta az önkor-
mányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 
rendeletét 669.649.693,- Ft konszolidált bevételi és kiadási 
főösszeggel. Fontos napirendi pont volt – az előzetes tájé-
koztatásnak megfelelően – a Zámolyi Református Egyház be-
nyújtotta intézményfenntartói szándékát a zámolyi általános 
iskolára, melynek egyik mérföldköve, hogy a képviselő-tes-
tület ingatlantulajdonosként véleményezze a fenntartóváltás 
lehetőségét. A képviselő-testület egyhangúlag támogatta a 
fenntartóváltást, melyről az oktatásért felelős államtitkár fog 
döntést hozni.

Elfogadásra került a Zámolyi Polgárőr Egyesület pályázati tá-
mogatásának elszámolása, valamint új pályázat került kiírás-
ra. Az Agárdi Gyógy- és Termálfürdővel az önkormányzat nem 
kötött újabb megállapodást az alacsony kihasználtság miatt. 
Az így megtakarított összeget a polgárőrség támogatásának 
emelésére fordította.

Március elején a Csoóri Sándor Művelődési Ház menekült-
pontként került kijelölésre, aminek következtében március 
9-én meg is érkezett a menekültek első csoportja. Embert pró-
báló feladattal találkoztak önkormányzatunk dolgozói, a hi-
vatal köztisztviselői és a számtalan önkéntes, akik viszonzást 
nem várva gondoskodtak a menekültek ellátásáról. 
Az önkormányzat Facebook-oldalán folyamatosan és részlete-
sen tájékoztatta a lakosságot a menekülthelyzetről. 

Március 11-én megható és felemelő március 15-i ünnepséget 
tartottak a Zámolyi Csanádi Imre Általános Iskola tanulói a 
Szép Ilonka Faluházban. 

A képviselő-testület az áprilisi ülésén elfogadta a katasztrófa-
védelem 2021. évi munkájáról szóló beszámolót. 
Értékesítésre kerültek kijelölésre önkormányzati tulajdonú in-
gatlanok, melyek meghirdetése a honlapon megtörtént.
Az előző hónapban a polgárőr egyesületek támogatására kiírt 
pályázat alapján a Zámolyi Polgárőr Egyesületet 300.000,- Ft 

vissza nem térítendő támogatásban részesítette. 

* * *

A képviselő-testületi munkán kívül, a mindennapok is tarto-
gattak tennivalókat.  A képviselő-testület döntésének megfele-
lően a Vasvári Pál utca végén található – magánterületre veze-
tő – patak hídja fizikailag lezárásra került a gépjárműforgalom 
elöl, a Rákóczi utca végére elkészült a betonárkot áthidaló át-
eresz, és megnyesésre került a Rákóczi utca folytatásában lévő 
földút mindkét oldalán a zöldnövényzet. Utóbbival kapcsola-
tosan Tamási Péter vállalkozó segítségét köszönöm.

Ismeretlen tettesek megrongálták a sportparkot, veszélyeztet-
ve annak ismételt hatósági lezárását. Önkormányzatunk dol-
gozói helyrehozták a rongálás okozta hibákat.
Baboth Dóra művelődésszervező, Nyárs Annamária, a Zámo-
lyi Mesevár Óvoda, a Zámolyi Rege Egyesület, a Zámolyi Gyer-
mekbarát Egyesület és a Zámolyi Baráti Társaság segítségével 
nagysikerű húsvéti készülődést tartott a Szép Ilonka Faluház-
ban. A Mosolygós Gyermekekért Egyesület is tevékeny aktivi-
tást mutatott a húsvéti hétvégén, a gyermekek nagy örömére.
Itt is megköszöni a közreműködők tevékenységét.
A március 18-19-én érkezett menekülteket áprilisban is folya-
matosan elláttuk, a rendszeres, 24 órás ügyelet éjszakai mű-
szakját viszont a hónap végén megszüntettük, hiszen a szinte 
beilleszkedett menekültek ezt nem igényelték, hanem saját 
magukra főztek és gondosan takarították az épületet.
Ezt követően az önkormányzat dolgozói munkaidőben, az ön-
kéntesek pedig a munkaidőt követően, este 21 óráig biztosítot-
tak ügyeletet.
Az adakozókedv idővel csökkent, így kétnaponta az önkor-
mányzat költségére alapélelmiszert kellett vásárolni, aminek 
fő oka az üzletekben megjelent mennyiségi korlátozás volt.
Időközben az igazgatásrendészeten kiállításra kerültek a Hu-
manitárius Tartózkodási Engedélyek, amelyek a lejáró ideigle-
nes tartózkodási engedélyeket pótolták.
Folyamatos volt a menekültek orvosi ellátása, hatósági elle-
nőrzéseik mind az igazgatásrendészet, a rendőrkapitányság, 
mind pedig a munkaügyi felügyelőség részéről, valamint fo-
lyamatos adategyeztetést folytattam a Fejér Megyei Védelmi 
Bizottsággal, a Székesfehérvári Járási Hivatallal és az Operatív 
Törzzsel is. Az egy hónap rengeteg megoldandó feladatot tar-
togatott számunkra, melyekről időközönként a község közös-
ségi oldalán tájékoztattam a lakosságot.
A felgyorsult világ információáramlását a nyomtatott Zámolyi 
Hírmondó nem tudja kielégíteni, ezért bíztatom a lakosságot, 
hogy kövessék figyelemmel Zámoly Község Önkormányza-
tának Facebook-oldalát és weboldalát, ahol a polgármesteri 
részletes beszámolók is elérhetőek.

Zámoly, 2022. április 27.
       

Sallai Mihály
polgármester
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Zámoly Község Önkormányzata támogatásban részesült 
a Magyar Falu Program „Felelős állat-tartás elősegítése” 
alprogram, MFP-FAE/2021 kódszámú pályázati kiírás 
keretében.

Támogatás összege: 1 500 000 Ft

Projekt címe:
Zámolyi cicák és kutyák ivartalanítása

A projekt megvalósításának időtartama: 
2021.10.21. – 2022.10.20.

A támogatásból 32 kutya és 36 macska ivartalanítására 
nyílt lehetőség, amelyet a Csákvári Állatorvosi rendelő-
ben végeznek el az előzetesen regisztrált gazdák kisálla-
tain. A pályázati lehetőséget kihasználva a nem kívánt 
állatszaporulat mérséklésének előmozdításával szeret-
nénk hozzájárulni a felelős állattartás népszerűsítésé-
hez, a közterületen kóborló ebek és macskák számának 
csökkentéséhez.

Felelős állat-tartás elősegítése

Csoóri Sándor: Zápor utáni táj

Sár, sár a földön
s fönt az ég múzeumában
mezítláb lépked a Nap –
Állnak az esőverte fák:

csordultig megtelt, talpas poharak.
Kiinnálak, elfogyhatatlan világ,

de kívánságomtól hirtelen elgyöngülök –
Látom még a legutolsó villámot is,

mint falba a szög: a hegy csontjába beletörött,
de sértetlenül gőzölög a hegy,
szőlők zöld tajtéka elborítja

s tövében, lent,
mintha a szívem mellékfolyója volna,

áradva fut egy forrásvíz patak.
Átázott beton-városokból,

villámló autók közül is idelátnék,
csigák jönnek az úton: fű-ország lassú ökrei

s áthúz fölöttük egy-egy gólya-árnyék,
s ömlik a zöld, akár a szöcskevér,

mint ittfelejtett tenger könnyű habja –
A teremtés hányadik napja ez?
Bokáig lépek sugárzó iszapba!

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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AKKOR SE ADJUK FEL ÁLMUNKAZ, HA 
MÁSOK ELLENZIK
Interjú Nagy Bencével a Zámolyi Madárkert gazdájával
Zsebők Lajos 

Egyszer Csákvár és Lovasberény között csodálatos madarat lát-
tam az út mentén. Olyan volt, mint egy fácán, de nem arany-bar-
na, hanem kékeszöld-aranyos. Akkor azt gondoltam, hogy ez a 
világ legszebb madara, de most belátom, tévedtem. Nagy Bence 
egzotikus madarait nézve már tudom, hogy avilág legszebb ma-
darai Zámolyon láthatók. Bárki meggyőződhet róla, aki veszi a 
fáradságot, hogy megnézze őket a madárkertben. Bencét igyek-
szem bemutatni, de a madarak és a madárkert nélkül ez nem 
megy, mert ez az élete.

Zsebők Lajos: Melyik a kedvenc madara és melyik a leg-
értékesebb?

Nagy Bence: Egyet nem tudok kiválasztani, de talán a papagá-
jok. Itt van ez az arapapagáj (a közös portrén).Csodálatos ma-
dár. Azonban a többi is a szívemhez nőtt, mindegyik személyes, 
kedves ismerősöm. A legértékesebb a kakadu, úgy 4-500 ezer 
forintot ér.

És melyik a legokosabb?
A Bodza nevű jákópapagájom. Hihetetlen, de a látszat azt mutat-
ja, hogy egy négy-öt éves gyerek szellemi színvonalán áll. Képes 
arra, hogy megértse azt, amit mondunk. Például megkérdezem, 
mit kérsz reggelire és mondja, répát, vagy azt, hogy almát. De 
egész mondatokat is megjegyez négy-ötszöri ismétlés után. Per-
sze ez is huncut, mert leghamarabb a káromkodásokat „lesi el”.
Jó sok madár van itt.
Most 90 faj és úgy négyszáz egyed. A sokféle papagájon kívül je-
lentős a vízimadár állomány és a tyúkfélék, és van két emunk is, 
egyenként úgy ötven kilósak. Ragadozómadarakat viszont nem 
tartunk.

Miért? Azok legalább ennyire érdekesek.
Igen, de táplálásuk sokkal több gonddal jár Hűtőkamra kéne, 
amire egyelőre nem futja. Mindenképpen bővíteni fogjuk az 
állományt, de elsősorban egzotikus madarakkal. Korlátozott vi-
szont a területünk, maximum 100 faj fér itt el. A távolabbi ter-
vekhez új területet kéne bevonnunk.

Hogyan győzi a sok munkát, etetést, takarítást, gondozást? 
És egyáltalán miként szerzi be az újabb és újabb madarakat?

Van két lelkes segítőm, akik nálam is fiatalabbak, és feltétlenül 
szeretném megemlíteni őket.Egyikőjük Baranyai Gergő a szom-
szédból, aki az elejétől fogva segít nekem. Egy éve csatlakozott 
hozzánk Dóczé Márk is, aki a maga 16 évével a legfiatalabb ma-
daras. A madárszerzés úgy történik, hogy amikor szemet vetek 
egy új fajra, vagy egyedre, megkeresek egy ezzel foglakozó ke-
reskedőt, aki a papírok, engedélyek rendezése mellett jó pén-
zért leszállítja a madarat, illetve madarakat. Éppen tegnap, a 
bécsi állatkertből hozott egy pár Koszkoróba hattyút, melyek 
Dél-Amerikában honosak.

Hogyan indult az egész madárhistória?
Tulajdonképpen beleszülettem, mert édesapám már születésem 
előtt épített az udvarunkban egy madárházat papagájoknak és 
pintyeknek. Ahogy nőttem, egyre bővült az állomány és én egy-
re többet foglalkoztam velük. Gyerekként közösen csináltuk, de 
mára én vagyok a felelős mindenért, mondhatom teljes odaa-
dással teszem a dolgomat. Azért még midig rajta van édesapám 

szeme mindenen, és ha szükséges, besegít. Három éve odáig ju-
tottunk, hogy eldöntöttük, meg akarjuk mutatni másoknak  is. 
Ekkor nyílt  meg  amadárkert.

Mégis mi végre, miért jó az, ha mások is láthatják?
Azért, mert adni szeretnénk, és mi igazán valami érdekeset és 
különlegeset tudunk adni. Úgy is mondhatom, hogy ez egy ma-
dárszereteten keresztüli emberszeretet.

No ez nagyon szép, de mindez pénzbe kerül. Miből finanszí-
rozzák az egészet?

Eleinte teljes mértékben a családi költségvetésből, de ma már 
belépődíjat szedünk. Felnőttektől 1000, alsósoktól, nyugdíja-
soktól 500, felsősöktől és középiskolásoktól 800 forintot kérünk 
egy-egy látogatásért. Emellett a ritkább fajok szaporulatát ér-
tékesítjük, ami kiegészíti a jegybevételt. Mivel elég népszerűek 
vagyunk - volt olyan nyílt napunk, hogy 350 látogatónk volt - 
nagyjából fedezni tudjuk a kiadásokat.

Nyílt nap? Az milyen?
Valamilyen jeles naphoz, ünnephez kötődően kitágítjuk az 
amúgy minden látogatáshoz járó madárismertetéseket élményt 
jelentő eseményekkel. Például most húsvétkor volt tojásvadá-
szat, ölyves bemutató, látványetetés, póni lovaglás, de még óri-
áskígyóval való fotózás is. 

Ez már elmegy turisztikai eseménynek is, amiért érdemes 
idejönni. 

Jönnek is. Zömmel Fehérvárról, Tatabányáról, Budapestről és 
szórványosan az ország minden részéből, sőt külföldről is, akik-
nek angol nyelvű madárismertetőt tartok. Az iskolai csoportok 
mellet volt már német diákmunkásom is. Olykor van, aki nem 
látogatóként jön, hanem sérült madarat hoz, mert madármen-
téssel is foglalkozom.

Mit tud velük kezdeni, és hol tanulta?
A gyakorlat, illetve tapasztalt hozza a tudást. Ha törés van, ami 
könnyen észlelhető, akkor megy a beteg madár tovább a sokorói 
madárkórházba, ha ficam rándulás, az nálam gyógyul, ha belső 
a baj, akkor kalciumot, esetleg antibiotikumot kap, amíg fel nem 
épül.

Nem félti a madarait a ragadozóktól? Nyesttől, görénytől ró-
kától, karvalytól?

A ragadozó madaraktól véd a madárháló, a röpdék pedig telje-
sen zártak. A négylábú - sőt a kétlábú - ragadozók távoltartá-
sárólkét szabadon eresztett kutya gondoskodik. Nincs is semmi 
ilyen jellegű problémám.

Van még az országban máshol is hasonló madársereglet?
Keszthelyen van egy állami fenntartású madárpark elsősorban 
vízimadarakból. Van egy Kerekiben (a Kőröshegyi Völgyhíd kö-
zelében) és egy Rákóczifalván, az Alföldön. A mi madárkertünk 
a második lehet a sorban.
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Szokott lenni még madár-műfajban díszmadár kiállítás 
és valamiféle verseny is.

Nekem a madarazás egyáltalán nem verseny.  Valójában ott nem 
a madarak, hanem a tenyésztők versenyeznek. Az is szép dolog, 
de engem nem motivál, nekem nem egy-egy jó helyezés jelenti 
a sikert, hanem az, ha minél több embernek tudok ismeretet át-
adni és élményt szerezni.A madarakon kívül az emberek is közel 
állnak hozzám.

No ennyi már azt hiszem elég volt a madarakból, lássuk 
Bencét. Család, tanulás, tervek?

Húsz éves vagyok. Édesanyám a helyi virágboltot, édesapám pe-
dig a Ferkó kocsmát üzemelteti, nővérem végzett jogász, az álla-
tegészségügyi hatóságnál dolgozik Fehérváron és Gánton lakik.
Én Székesfehérváron jártam általános iskolába, majd  a Comeni-
us Angol- Magyar Két Tanítási Nyelvű Gimnáziumban érettsé-
giztem. Tavaly jelentkeztem a Szegedi Tudományegyetem kör-
nyezetmérnöki, agrár és vadgazdálkodó mérnöki szakára, ahova 
fel is vettek, de sajnos csak nappali szakra. Így nem is mentem 
el, vagyis kihagytam egy évet, mert nekem csak a levelező képzés 
a megfelelő, hiszen itt vannak  a madaraim, és képtelen lennék 
itt hagyni őket. Idén a gödöllői Szent István Egyetem vadgaz-
da-mérnöki szakára és a keszthelyi Georgikon vadgazdálkodási 
és állattenyésztési szakára jelentkeztem, természetesen és csakis 
a levelező tagozatra.

Miért nem ornitológusnak tanul?
Magyarországon van 5-6 ornitológus, akik teljes mértékben le-
fedik az ilyen igényeket. Ahhoz hogy én ornitológiával tudjak 
foglalkozni, külföldre kéne mennem. Márpedig én nem akarok 
külföldre menni.

Ez már szinte furcsa, hogy nem is akar.
Igen, az  a helyzet, hogy a fiatalok - legalábbis az én ismeretségi 
körömből - 60 százaléka külföldre vágyik. Főleg azért mert több 
pénzt kereshetnek, és elsajátíthatják a nyelvet, Én azonban egy 
harmadik okot is látok. Jó néhányan nem tudnak mit kezdeni 
magukkal, és így próbálnak szerencsét, hátha bejön az élet. Én 
viszont azt mondom, hogy itthon is lehet pénzt keresni, ha jól te-
szi a dolgát az ember, itthon is lehet nyelveket tanulni és az sem 
vagyok, aki nem tud mit kezdeni magával. Én nagyon is tudom, 
mit kezdjek magammal, talán érzékelhető az előbb elmondot-
takból. A tehetség és a szorgalom itthon is érvényesül.

Hogyan képzeli a távolabbi jövőjét? Ha tanul - mégha le-
velezőn is - nem lesz ideje ennyit madarazni, és ha vég-
zett, azért dolgozni is kell valahol.

Mindenképpen lesz madárkert, legfeljebb szűkül a nyitvatartás, 
míg tanulok, vagy dolgozom. Álláslehetőségként ott vannak a 
vadasparkok, állattenyésztő mérnökként pedig sok helyen el le-
het helyezkedni, inkább hiány van belőlük.

A madárparkot nem lehet elvontatni, ami Zámolyhoz 
köti, és egyáltalán mit szól a barátnője mindehhez?

Jelenleg nincs a fejemben olyan, hogy elmenjek Zámolyról, a ba-
rátnőm, aki szintén zámolyi - azt mondja, hogy ez egy őrület, de 
támogat benne.

Akkor hazaértünk Zámolyra. Mit szeret a falunkban?
Itt születtem, itt nőttem fel, itt a családom, amiből még nem sza-
kadtam ki, és nagyon jónak tartom  a közösséget, azt a szellemet, 
ahogy akár szűkebb, akár az egész falut érintően jól érezzük ma-
gunkat együtt az egyes rendezvényeken, vagy a mindennapok 
során. Nyitott, együttérző emberek lakják ezt a falut.

Na itt érdemes megállni. Falunk nagy szülöttje Csoóri 
Sándor a kilencvenes években azt mondta „Jellemző, 
hogy ma már nincs igazi faluközösség, csak lakosság van. 
Nemcsak határokon túl szóródott szét a magyarság, ha-
nem határokon belül is. Szeretném, ha elindulna egy fo-
lyamat, hogy az emberek a gondolataikat adnák össze”. 
Ön most a második az interjú alanyok között, aki a fordí-

tottját  állítja. Elindult valami, vagy már meg is változott 
a helyzet?

Hát én nem tudom, hogy akkor mi volt a helyzet, és azt sem, 
hogy mi az oka,  hogy Csoóri Sándor emlékképek alapján és al-
kalmi hazalátogatóként ilyennek látta a falut, de amit mondtam, 
őszintén mondtam és igaznak tartom. De kérdezzen meg máso-
kat is erről.

Jó, megteszem, de folytassuk a falu szép oldalával.
Azt látom, hogy fejlődik a falu és vonzónak tartják a betelepülők 
is, akik hamar beilleszkednek, semmi probléma nincs velük, sze-
retve jöttek ide. Szép a természeti környezet és az átmenő forga-
lom is előnyünkre szolgál, élővé teszi a települést. Előny még a 
fehérvár-közeliség, amit még jobban ki lehetne használni.

Mire gondol?
Sok féle turisztikai célponttal szolgálunk. Közülük néhányat 
említenék: a Magtár a hadtörténeti kiállítással, a Millenniumi 
Emlékpark, a Madárkert és a PedróÉtterem a híres helyi söré-
vel, és mostantól már emlékérmét is lehet préselni ezekről a ne-
vezetességekről. Ezek nagyon jók, de olyan eseményeket kéne 
generálni, - melyeknek megvannak a csírái - ahol összefűznénk 
ezeket és kiegészítenénk mondjuk sörnapokkal, bornapokkal, 
vagy méznapokkal, illetve hasonlókkal, és bekapcsolnánk vala-
hogy a természeti környezetet, akár a szomszéd településeket is 

bevonva. A másik párhuzamos irány, hogy híres költőink hírne-
vére is lehetne építeni valamiféle kulturális turizmust. Tudom, 
hogy minden pénz és sok munka kérdése, és tisztában vagyok 
azzal is, hogy az önkormányzattól nem lehet elvárni, hogy mind-
ezt leszervezze. Talán kéne egy olyan szakember, aki Zámoly, de 
lehet hogy a közvetlen környék turizmusának marketingjével 
foglalkozik. Amit  most mondtam, egyáltalán nem azt jelenti, 
hogy elégedetlen vagyok, inkább azt szeretném kifejezni, én per-
spektívát látok a faluban ilyen téren is.

Ezek szép elképzelések a jövőt illetően, de nézzünk most 
visszafelé. Mivolt eddigi életének legnagyobb sikere, és 
minek tudott örülni igazán legutóbb?

Aminek legutóbb örültem az, hogy a tavalyi évben 1200 látoga-
tónk volt, akik eltudták vinni a madárpark jó hírét mindenfelé. 
A legnagyobb siker (bár ez szüleimmel közös siker), hogy létre 
tudtuk hozni és el tudtuk indítani a madárkertet. Amit viszont 
már egyedül értem el, az a felsőfokú angol nyelvvizsga, de tudok 
spanyolul is ( alap szinten), és most tanulok törökül. 

Törökül? Miért, mit kezd vele, és egyáltalán honnan jött ez?
Lehet, hogy a török sorozatok hozták, de már kétszer voltunk 
Törökországban, és még többször vissza szeretnék menni ta-
nulmányozni a török kultúrát, a török mitológiát, ami valamiért 
kifejezetten vonz. Azt, hogy mit kezdek a török nyelvvel az majd 
elválik, nem lehet mindig tudni előre, hogy egy tudás, egy kész-
ség mikor, mit hozhat az életben.

Végül mit üzen kortársainak, de akár a többi embernek is?
A gyerekkori álmot hajszolni kell, akkor is, ha a többiek ellenzik. 
Ha nem adjuk fel, be fogják látni, hogy igazunk volt. Felnőttre 
lefordítva, eltökéltnek kell lennünk, ha rájöttünk életünk igazi 
értelmére.
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A gyerekek a hosszú karácsonyi szünet után szívesen, sok 
élménnyel gazdagodva tértek vissza az óvodai életbe. Vidá-
man mesélték, hogyan töltötték a Karácsonyt.
Január 06: vízkereszt napja. A néphagyomány szerint ezen 
a napon véget ér a karácsonyi ünnepkör és kezdetét veszi a 
farsang időszaka. Az adventi díszeket leszedtük és farsangi 
díszbe öltöztettük az óvodát, feldíszítettük a folyosót és a 
csoportszobákat.
Télen az egyik legfontosabb feladatunk az óvodában a ma-
darak etetése. Madáretetőket készítettünk, magokat válo-
gattunk és megismerkedtünk az itt telelő madarak nevével 
és kinézetével. Az elkészített madáretetőket kihelyeztük az 
óvoda udvarán és közösen feltöltöttük madáreleséggel. Fo-
lyamatosan etetjük madarainkat.
A gyerekek az ablakból jól megfigyelhetik az idelátogató 
tollas vendégeinket és azok étkezési szokásait. Járt már ná-
lunk veréb, széncinke, kékcinke, tengelic és meggyvágó. 
Téli időszak révén, sokat beszélgettünk az állatok védelmé-
ről,  az erdei állatok etetéséről, a vadászok és az erdészek 
munkájáról.
Idén az időjárás lehetővé tette, hogy kipróbáljuk a tél örö-
meit, többször is tudtunk hógolyózni, hóembert építeni és 
szánkózni. Sajnos január második felében az óvodában, 
több gyermek és felnőtt is megbetegedett. 
Ezt a hatályos eljárásrendnek megfelelően az intézményve-
zető asszony jelezte a hatóságoknak és az Oktatási hivatal-
nak, akik elrendelték a Süni, Maci, Katica csoport rendkívü-
li szünetét. Csak a Napsugár csoport működött, oda is csak 
kizárólag napsugár csoportos gyerekek mehettek egészsé-
gesen. A gyerekek január 24-én jöhettek újra az óvodába.

Különösen várt esemény a gyermekek életében a farsangi 
időszak. Február 10-én a Süni és Katica csoportosok elláto-
gattak a Hetedhét Játékmúzeumba Székesfehérvárra, ahol 
egy farsangi interaktív múzeumpedagógiai foglalkozáson 
vettek részt. Február 25-én a napsugár csoportosok a far-
sangi vigasságuk lezárásaként Székesfehérváron a Regió ját-
szóházba töltöttek egy játékos délelőttöt.
A gyerekek nagy örömére mindkét program remekül si-
került. A farsang a mókázásnak, a vidámságnak, a táncos 
mulatozásnak is helyet adó népszokás. Ez az ideje a han-
goskodásnak, alakoskodásnak és a mulatozásnak és ez az 
óvodában sem volt másként.

Egy könnyedebb, felszabadultabb érzést biztosít, mely kü-
lönösen vonzó tevékenységekre ad lehetőséget az óvodá-
ban. Ilyenkor a legizgalmasabb elfoglaltság, más ruhájába, 
„bőrébe” bújni, ami alól természetesen mi, óvodapedagó-
gusok sem vagyunk kivételek, a gyermekek nagy örömére. 
A szabadjáték-tevékenységük során egyébként is gyakran 
nyúlnak jelmezek és kiegészítők után a gyermekek, de ez 
az időszak még inkább megmozgatja fantáziájukat és kre-
ativitásukat. Egymás után készülnek a farsang fő kellékei, 
a különböző technikákkal készült színes, ötletes álarcok, a 
játékukhoz barkácsolt kiegészítő eszközök, valamint mókás 
dekorációk.
Ilyenkor valamennyi nevelési területünk, tevékenységünk 
ehhez a témához kapcsolódik. Előtérbe kerülnek a bolon-
dos mesék, mint A brémai muzsikusok, Az aranyszőrű bá-
rány vagy a Kolontos Palkó, de a versek, mondókák, csúfo-
lódók, népi gyermekjátékok, dalok is a farsang hangulatát 
idézik.
A különböző gyermekhangszerek is nagyobb szerephez jut-
nak, melyekkel nagy előszeretettel kísérik éneküket, vagy 
éppen csak jólesik egy kis zajt csapni velük. A csoportokból 
zeneszó hallatszik, a gyermekek szívesen körjátékoznak, 
táncolnak, tánclépéseket gyakorolnak hisz készülnek a far-
sang fő „attrakciójára”, a farsangi mulatságra.
 A farsangi mulatság óvodánk minden csoportjába sok vi-
dámsággal, tánccal, zenével zajlott. Voltak hercegnők, lova-
gok, boszorkák, szuperhősök, tűzoltók, és bohócok is szép 
számmal. 
A csoportokban nagy eszem-iszom, dínom-dánom követte 
a jelmezesek bemutatkozását. A vidám zeneszó mellett na-
gyon finom illatok is terjengtek az óvoda falai között, hisz a 
farsang elképzelhetetlen finom fánk nélkül, ezzel az idén a 
konyhás nénik kedveskedtek nekünk.
A farsangi időszakra tervezett óvodai jótékonysági bálunk, 
mely minden évben nagy sikert arat a felnőttek körében saj-
nos a járványhelyzetre való tekintettel idén is elmaradt. 
A farsangi időszak végén – mikor már kiélveztük a téli világ 
adta örömöket – egy régi népszokás felidézésével, a kisze-
báb-égetéssel űztük el a telet, és várjuk a tavasz első napsu-
garait.

Nagy-Benedek Katalin
Óvodapedagógus

Kányádi Sándor: Aki fázik

Aki fázik, vacogjon,
Fújja körmét, topogjon,
Földig érő kucsmában,
Nyakig érő csizmában,
Bújjon be a dunyhába,
Üljön rá a kályhára.

Mindjárt megmelegszik.

Sarkady Sándor: Farsang

Fruskák, Zsuzskák, Dorottyák,
Járják a bolondját:

Dínomdánom vigalom,-
Nincs a táncra tilalom!
Maskarások, bolondok,
Rázzátok a kolompot,
Vonuljon már el a tél,
Örvendezzen, aki él!
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A Zámolyi borversenynek már több évtizedes hagyománya 
van a településünkön. Az idei évben azonban rendhagyó 
módon került megrendezésre a borverseny. Ebben az idő-
szakban az ország más területein is elég sok helyen a hetek-
ben rendezik a versenyeket, és viszonylag nehéz meghívni, 
összeállítani a megfelelő számú és tudású borbírálót. Vala-
mint a települési versenyeket a borvidékünkön meg kellene 
előznie a borvidéki versenyt, ami a megszokás szerint Szent 
György napkor kerül megrendezésre. Ezen okok miatt 
Csákberény és Zámoly borosgazdáival egyeztetve idén a két 
település közös szervezésében került megrendezésre a bor-

verseny, április 9-én. A meghirdetett versenyre öt telepü-
lésről érkeztek a megmérettetésre minták. Hozták Gántról, 
Sörédről, Fehérvárcsurgóról, Zámolyról és Csákberényből 
a gazdák a boraikat.
Összesen 112 minta került leadásra, ezt 38 termelő hozta, 
amiből 88 minta volt fehérbor, 13 minta rozé és 11 minta 
pedig vörösbor. A minták elbírálásához egy 15 fős bírálóbi-
zottságot sikerült hívni, akiket három csoportra osztva, há-
rom 5 fős bizottságot alakítva kezdték meg a borok bírálatát 
egyszerre. A verseny végeztével elmondták, hogy összesé-
gében nagyon szép eredmények születtek, amikre a gazdák 

is büszkék lehetnek, hiszen a minták nagyrészét nem borá-
szatok, hanem kistermelők hozták. Az eredmények pedig: 
28 aranyérem, 48  ezüstérem, 25 bronzérem és 7 oklevél. 
Ezekhez a szép eredményekhez szívből gratulálunk min-
den termelőnek. Ezen a borversenyen történt meg elsőként 
a Móri borvidéken, hogy az összesített legmagasabb pont-
számot egy Merlot vörösbor kapta 93 ponttal. A társadalmi 
zsűri, ami egy külön felálított 7 fős bizottság volt, ők egy 
2021 évjáratú Zeusz bort jutalmaztak a legmagasabb pont-
számmal. Zámoly község önkormányzatának bora díjat pe-
dig a Szabadkai Pincészet 2021 évjáratú Ezerjó bora kapta.

Aranyéremmel jutalmazott zámolyi borok:

Szabadkai Pincészet  Cabernet Sauvignon  (2018)  90,2 pont 
Szabadkai Pincészet  Ezerjó (2021)  87,6 pont
Szabadkai Pincészet  Cabernet Sauvignon (2019)  87,6 pont
Kánya György  Ezerjó-Hárslevelú Cuveé (2021)  87,4 pont
Szabadkai Pincészet  Királyleányka (2021)  87.0 pont

GÓLYAHÍR

A kisbaba és anyukája jól vannak,
akiknek ezúton kívánunk

jó egészséget és boldogságot!

Örömmel adunk hírt kisbaba születéséről:

Hudra Elizabet Erika 2022.04.13-án megérkezett család-
jához a Vörösmarty utcába 3260 g 50 cm hosszúsággal.

Beszámoló a 2022. évi borversenyről
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ZÁMOLYI PALACKOZOTT BOROK 

                                                                                     

Rizlingszilváni                 2.000 Ft/palack  1.400 Ft/palack 
2021 száraz fehérbor  

Zenit            2.000 Ft/palack  1.400 Ft/palack 
2021 száraz fehérbor  

Királyleányka            2.000 Ft/palack  1.400 Ft/palack 
2021 száraz fehérbor   

Chardonnay    1.800 Ft/palack  1.200 Ft/palack 
2019 száraz fehérbor 

Ezerjó            1.800 Ft/palack  1.200 Ft/palack 
2019 száraz fehérbor 
CHARlotte    1.800 Ft/palack  1.200 Ft/palack 
2019 édes fehérbor Chardonnay 

Riling-Jó Cuvée        2.000Ft/palack  1.400 Ft/palack 

2019 száraz rosébor  

Rosé Cuvée            2.000Ft/palack  1.400 Ft/palack 
2021 száraz rosébor  

 
AKCIÓ, csak zámolyi lakosok részére!!! Egy karton (6 db 

palack) esetén 7.000 Ft egy karton bor! 
 

Áraink az Áfát tartalmazzák! 
 

Rendelés: 
telefon: +36301976803, +36303004399, e-mail: info@szabadkaipinceszet.hu 
facebook: www.facebook.com/8081.szabadkai.pinceszet 

 

 


