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A Miniszterelnökség a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-n ke-
resztül 13 450 329 Ft támogatásban részesítette a Zámolyi 
Római Katolikus Plébániát 2021-ben, amely összegből a 
Szent Lőrinc Vértanú Plébániatemplom körüli terület újul-
hatott meg. Elbontásra került a kerítés, új támfal épült, a 
templom ajtaja előtt az áthelyezett kereszttel kialakult egy 
kisebb – szemet gyönyörködtető – tér és térkő burkolatú 
járda épült körben a templom körül. 
Hamarosan megérkeznek a padok, s a tavasz beköszönté-
vel virágok fogják díszíteni azokat a színes beton virágtartó 
elemeket is, melyek a hívek kivitelezésében készültek el az 
utat szegélyező támfal szélére. 

Budapestről indulva jó nagy kitérővel éri majd el a futam 
Visegrádot, mely közben 14 óra 30 körül Székesfehérvár 
irányából érkezve áthalad Zámolyon. A versenyzőket sok 
jármű és több helikopter is kíséri majd. Az országos közút 
már kb. déltől le lesz zárva, sőt érkezésük előtt már gyalo-
gosan sem lehet majd átmenni a Kossuth utca egyik feléről 
a másikra.
A közvetítéseken keresztül több millió ember fogja néhány 
percig képernyőjén látni településünket.
Erre a napra kerékpáros programokat szervezünk és igyek-
szünk egy olyan képi attrakciót megvalósítani, mely pozití-
van köszönhet vissza a médiákból. 
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Önkörmányzati hírek

HírmondóHírmondó

Zámoly Község Önkormányzatának képviselő-tes-
tülete decemberi utolsó ülésén fogadta el a 2022. évi 
munkatervét és többek között döntött a közvilágítás 
fejlesztéséről is. Ennek köszönhetően az Arany Já-
nos utca elejére, a Radnóti utcára, a Belmajorba és 
több utcasarokra kerültek új lámpatestek. Megújí-
tásra került a Cetin Zrt. (volt Pannon) víztorony te-
tején lévő antennájának bérleti szerződése, mellyel 
megduplázódott az önkormányzat ezen bevétele. 
Döntés született arról is, hogy a Zámolyi Hírmon-
dót 2022-ben a Zámolyért Baráti Társaság fogja el-
juttatni az olvasókhoz. Megszavazta a testület egy 
rendezvénysátor megvásárlását, amire a kistelepü-
lési programokat támogató pályázat adott lehető-
séget. A 6 x 12 méteres sátrat a Zámolyi Napokon 
és egyéb rendezvényeinken tudjuk majd használni. 
December hónapban gyűjtötték össze dolgozóink a 
zöldhulladékot, valamint több veszélyes fa is kivá-
gásra, csonkításra került. Az orvosi rendelőt segí-
tettük a gyermekek oltási igényeinek felmérésében 
és a későbbi oltási akció előkészületeiben is. Sajnos 
még mindig nem olyanok a programjaink, mint a 
Covid előtt, de megpróbálkoztunk az adventet meg-
hitté varázsolni. A vasárnapi gyertyagyújtások már 
közösségben valósultak meg és a Mikulás is elláto-
gatott a gyermekekhez. Sok volt a beteg, de őket a 
havas utakon ugyan nem szánnal, de hintóval láto-
gatta meg otthonaikban. A Kákics Zenekar betlehe-
mes előadását megtelt művelődési házban adta elő, 
a Tiszteletes Úr és a katolikus hitoktató által meg-
szervezett kántáláson is sokaknak szereztek örömöt 
az iskolás gyermekek.
Januári ülésén több pályázat benyújtásáról döntött 
a testület: közterület-karbantartó eszközök beszer-
zésére 2,4 M Ft értékben, az önkormányzati hivatal 
épület tetőszerkezetének cseréjére 35 M Ft érték-
ben, a teljes Rákóczi utca és a Vörösmarty utca Rá-
kóczi és Táncsics utca közötti szakasz járdáinak fel-
újítására 10 M Ft értékben, a Fenyves utca végének 
aszfaltozására 13 M Ft értékben kaptam felhatalma-
zást a pályázatok előkészítésére és benyújtására.
Január első napjaiban hosszú előkészítést követően 
benyújtásra került a Mesevár Óvoda bővítését célzó 
pályázat 301,6 M Ft értékben.
Ebben a hónapban a képviselők döntöttek egy sú-
lyos kérdésről: a Belmajorba tervezett lakópark meg 
nem valósulása miatt az önkormányzat érvényesí-
tette visszavásárlási jogát és a 2016-ban értékesített 
17 telekből 15-öt az eredeti áron visszavásárolt a ki-
vitelezőtől. A földhivatali bejegyzések folyamatban 
vannak. A területet reményeink szerint közművesí-
teni fogjuk, s egyesével – beépítési kötelezettséggel 

- értékesítjük a telkeket olyan beruházóknak vagy 
magánszemélyeknek, akik meg is valósítják az épít-
kezést.
Január 10-én az egész iskola jelenlétében emlékez-
tünk meg Csanádi Imre születéséről, 15-én pedig 
a Magyar Tartalékosok Szövetsége községünkből 
indította Doni Emlékmenetét. A következő héten 
azonban annyi Covid fertőzés igazolódott települé-
sünkön, amennyi előtte még soha nem volt. Január 
17-25 között az Oktatási Hivatal elrendelte 3 óvo-
dai csoport zárását, önkormányzatunknak pedig le 
kellett mondani a kultúra napi rendezvény megva-
lósításáról, több ülés megtartásáról és a táncházat 
is kénytelen voltam megtiltani. Január 19-én haj-
nalban helyi lakosok 5 fordulóval több m3 tűzifát 
tulajdonítottak el az önkormányzat zárt területéről 
annak ellenére, hogy előző hónapban részesültek a 

szociális tűzifa támogatásból. Éppen az mellé pakol-
ták le az eltulajdonított fát. A helyi körzeti megbízott 
néhány óra alatt felderítette az ügyet, dolgozóink 
pedig visszaszállították az önkormányzat tulajdo-
nát az önkormányzat udvarába. A cselekedet engem 
is megdöbbentett, hiszen a szociális tűzifán kívül a 
karácsonyi csomagokat magam vittem (minden év-
ben) a családhoz, akik most szemrebbenés nélkül a 
szemembe hazudtak és meglopták az önkormány-
zatot.
Január 26-án Hermán Mártonné képviselő írásos 
lemondó-nyilatkozatát juttatta el a hivatalhoz. A 
Helyi Választási Bizottság döntésének megfelelő-
en helyét Takács József veszi át a testületben, aki 
február végi rendkívüli ülésen teszi le képviselői 
esküjét. Február eleji testületi ülésre az immár hat 
tagú képviselő-testület tagjai leadták a jogszabályi 
kötelezettségen alapuló, választópolgárokkal való 
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Csanádi Imre: Erdei vadak, égi madarak 

Múlottam immár harmincöt éves,
harminchat maholnap.

Lentről a völgyből megsokasodtan
emlékek csaholnak.

Annyi dolog vár; fogytán türelmem,
hogy őket hallgassam.

Bólintok épp csak: féluton járok,
delelő magasban.

Féluton járok? delelő magasban?
kupacra ha tellett

amaz oromból, hajdanta mellyel
a Becsvágy hízelgett.

Nem pénz, nem rendjel, nem is hír vont engem,
s ha hír, nem akármi,

de hogy érclábon tudjak a zajló
időben megállni.

Ledönt? megállok? mi gondom többé!
hanem szégyent, szennyet

– bírjam erővel – rozsdáját akár
izzó vas, levedlek.

Nézhessen tisztán, meg ne piruljon
miattam utódom,

s melyből vétettem, nevemre a köznép
el ne komorodjon.

Erdei vadak, égi madarak –
eleim reátok

hagytak minden mást, tisztesség-adást,
siratást, sír-árkot.

Erdei vadak, égi madarak –
acélból, betonból

csillagokig csap, kizúg hatalmas
fényben az atomkor.

Erdei vadak, égi madarak –
eszmék, izotópok

örvénylésében meghalljam mégis
mint búgtok, sikongtok.

Erdei vadak, égi madarak –
érjetek oly készen:

szólít halálom: nyugodtnak találjon,
eldőlni ne késsem.

kapcsolattartásról szóló beszámolójukat, vagyony-
nyilatkozataikat és igazolták a köztartozásmentes 
adatbázisban való szereplésüket.
A településünket súlyos mértékben érintő vírushely-
zet miatt a február 16-ra tervezett közmeghallgatást 
elhalasztotta a testület, valamint döntött önkor-
mányzati tulajdonú ingatlanok értékbecsléséről és a 
gyepmesteri szerződés megújításáról is. A gyepmes-
ter havonta 2 alkalommal járja végig a települést, 
egyéb esetben pedig a polgármester vagy a jegyző 
felhatalmazásával gyűjthet be kóbor ebet. Ennek 
költsége ebenként 25e Ft, mely átterhelésre kerül a 
felelőtlen állattartóra.
Sok felszólítást eszközlünk kóbor ebek miatt, s szá-
mos esetben már bírságolásra is sor került. Nem a 
kóbor ebek nagy száma a jellemző, hanem ugyana-
zon gazdák sorozatos felelőtlensége. 
Megjavításra került a szőlőhegyi Mély út alatti több-
szörösen megrongált kút. Ideiglenes szivattyú lett 
lehelyezve, amíg az eredeti szivattyú szervizelése 
elkészül. De sajnos olyan aszályos időszakunk van, 
hogy a 11 m mély kútban mindössze 1 m víz van, 
így sokszor előfordul, hogy a szivattyú nem tud mit 
felszínre hozni. A vízmű Arany János utcai telephe-
lyén lehet szabályosan nagyobb mennyiségben vizet 
vételezni.  Január 19-én – több évnyi előkészületet 
követőn – a Zámolyi Református Egyház, a Magyar 
Református Egyház Zsinati Oktatási Irodájának és 
Balog Zoltán püspök Úr engedélyével benyújtotta 
átvételi szándéknyilatkozatát a Csanádi Imre Általá-
nos Tagiskola vonatkozásában a jelenlegi fenntartó 
Tankerülethez. Január hónapban online felületen 
mondták el sokan véleményüket, melyek döntő ré-
sze támogatta az átvételt, de a tavasz folyamán sok 
szülői, lakossági és testületi fórum fogja megelőzni 
az Államtitkárság döntését.
Ezeken a fórumokon mélyreható tájékoztatást kap-
nak majd az érintettek a lehetséges jövőről, amit 
nyolc évfolyamos iskolaként és stabil, jól működő 
intézményként tudunk csak elképzelni. 

Sallai Mihály
polgármester
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AZ IGENEK TÉNYLEG LEGYENEK IGENEK
Interjú Gunyits Ottó nagytiszteletű úrral, református lelkésszel
Zsebők Lajos 

Ez az interjú más lesz, mint az előzőek. Gunyits Ottót, Zámoly új 
lelkészét mutatom be, akivel a lelkészi hivatásról, hitről, Istenről, 
a sorsról, a boldogulásról, az iskoláról és más fontos dolgokról be-
szélgettem.
Zsebők Lajos: Hogyan lesz valakiből lelkész?

Gunyits Ottó: Ez nálam elég érdekesen alakult, mert a családban 
a távoli felmenők között sem volt lelkész vagy pap, ráadásul a 
matek sokkal jobban érdekelt, mint a humán tárgyak bármelyi-
ke. Ehhez még hozzájárul, hogy bár keresztény családban nőt-
tem fel, édesapám katolikus, édesanyám pedig református. Így 
volt olyan, hogy egy vasárnap elmentem édesapámmal a 7 óra-
kor kezdődő katolikus misére, azután 9-től a gyerekeknek tartott 
református istentiszteletre, majd ottmaradtam édesanyámmal a 
10 órakor kezdődő felnőtt istentiszteleten is. Mondhatnám, bele 
nőttem és természetes volt számomra Istenben hinni. Amikor 
hatodik osztályos tanuló voltam elhívtak a református ifi körbe - 
így neveztük mi akkor - ahol én voltam messze a legfiatalabb. A 
többiek jó tízen- és huszonévesek voltak, akikhez folyamatosan 
igyekeztem felzárkózni hitben és tudásban. A kör vezetője Or-
szágh István volt - aki most itt a szomszédban, Pátkán lelkész. 
Engem nagyon megfogott, amit ott átéltem és amit ott csinál-
tunk. Beszélgettünk az igéről, énekeltünk, játszottunk és szoros 
baráti közösséggé formálódtunk. 

De gondolom a körből azért nem lett mindenki lelkész.
Nem, de a valódi hitem alapjait ez adta meg. Akkor még  a ma-
tek szakra készülődtem, így az emelt szintű érettségit is ebből 
írtam. Volt azonban bennem valami új és erős érzület - amit az 
új ifi vezető Király János plántált belém - hogy nekem mégis 
lelkésznek kéne lennem. Voltam olyan kapcsolatban  Istennel, 
hogy megkérdezzem mi legyek, és így is tettem. Vártam a választ 
és 2-3 hét múlva egy prédikációt hallgatva meg is jött. A lelkész 
János evangéliumából  (Jn 21.)idézte: Jézus megkérdezte Simon 
Pétertől: „Simon, Jóna fia, jobban szeretsz-e engem, mint ezek? 
Ő pedig így felelt: Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged! Jé-
zus ezt mondta neki: Legeltesd az én bárányaimat! Gondoltam, 
ez nekem is szólhatna, majd folytatta a lelkész: „Aztán másod-
szor is megkérdezte tőle: „Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem? Ő 
ismét így válaszolt: Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek ” Erre 
azt mondta neki: „Legeltesd juhaimat!” Itt már éreztem, ez ne-
kem szól. „ Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem? Péter elszomoro-
dott, hogy harmadszor is megkérdezte tőle: Szeretsz-e engem? 
Ezért ezt mondta neki: Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy 
szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki: Legeltesd az én juhai-
mat!” . Ez már teljesen nyilvánvaló volt számomra. Ez az én bel-
ső elhívásom Istentől. A prédikációra már nem is tudtam figyel-
ni. Gondolataimba  merültem és úgy jöttem ki a templomból, 
hogy én lelkész leszek. Ezt tovább erősítette a külső elhívás, az 
emberek biztatása: te tényleg lelkésznek való vagy.

De hát matekból írta a felvételihez szükséges emelt 
szintű érettségit.

Igen, és hidegzuhanyként ért, hogy a Károli Gáspár Református 
Egyetem Lelkészképző Szakán a magyar és a történelem emelt-

szintű érettségik pontszámait szokták beszámítani. Hezitáltam, 
mégis matek szakra menjek? De ott volt az isteni elhívás így be-
adtam a jelentkezést, és az elhívás valódiságát jelentette, hogy ne-
kem mégis beszámították a matek pontszámokat és fel is vettek.

Nyilván elvégezte az egyetemet és beteljesült vágya, lel-
kész lett.

Igen de ez nem ilyen egyszerű. A református egyetemi képzés 6 
éves, amiből 5 év az elméleti képzés és 1 év a gyakorlat, amikor 
is kiküldenek egy gyülekezethez és ideiglenes felhatalmazással 
olyan tevékenységeket végezhetünk, amit a felszentelt lelkészek. 
Ezt követően lehet megírni a szakdolgozatot és államvizsgát ten-
ni. Ez azonban még nem minden, mert ha ezek sikerülnek, ak-
kor lehet jelentkezni az egységes lelkész képesítő vizsgára (újabb 
dolgozatot írva), ahol a professzorok mellett a püspökök alkot-
ják a vizsgabizottságot és alaposan kikérdeznek. Ha ez a vizsga 
is sikerült, két év szolgálat után következhet a lelkészszentelés 
és lelkészi esküt teszünk. Ekkortól válunk segédlelkészből be-
osztott lelkésszé, aki már felszentelt és választható, de még nem 
önálló lelkipásztor.

Mi következett e hosszú menetelés után?
Mivel a gyakorlatot Szigetszentmiklóson töltöttem, visszavártak. 
Én mentem is, és két évet szolgáltam ott. Amíg segédlelkész az 
ember, a püspök rendeli ki a szolgálati helyre, így kerültem há-
rom évre Kiskunlacházára, mert ott nagyobb szükség volt reám. 

Szeptember óta Zámolyon lelkész. Ez a váltás hogyan 
történt?

Kiskunlacházán. Jó kapcsolatban voltunk, valóban megbecsül-
tek, a szolgálatban jól éreztem magam, de Kiskunlacházán nem. 
Az ember nem lehet próféta a saját hazájában… Több év beosz-
tott lelkészi szolgálat után megérett bennem a vágy, hogy önálló 
lelkészként szolgáljak. Szétnéztem és érdeklődtem, így tudtam 
meg, hogy Zámolyon lelkészt keresnek. Kezdeményeztem a vál-
tást, az ottani és az itteni esperes, Hajdú Szabolcs nagytiszteletű 
úr egyeztettek, végül így kerültem ide. Azért volt sürgető az át-
helyezésem, mert szeptembertől indult az iskola, és ennek része-
ként a hittanoktatás. Azonban még nem vagyok megválasztva.

Miért?
Mert egyházunkban a lelkészt a gyülekezet választja, ami majd 
ezután következik. Először bemutattak a templomban  a gyüle-
kezetnek és bemutatkoztam külön a presbitériumnak is. Volt 
másik két jelölt is, de ők visszaléptek. Örömmel jöttem Zámoly-
ra, amit erősített a bemutatkozásokon érzékelt érdeklődés, lel-
kesedés, és az is tetszett, hogy őszintén kíváncsiak voltak rám. 
Meglepett viszont, hogy milyen kis létszámú a gyülekezet. Ez 
nem csupán a hitélet szempontjából kedvezőtlen, hanem azért 
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is, mert nálunk a gyülekezet tartja el lelkészét.
Ha jól értem, azt mondja, hogy  a lelkész nem az egyhá-
zon keresztül szétosztott állami támogatásból kapja a 
fizetését?

Igen, jól érti. Van ugyan egy kistelepülési kiegészítés, de az nem 
sok pénzt jelent, ráadásul nem jár automatikusan minden lel-
késznek.. Ezért két szempontból is nagyra lehet értékelni a gyü-
lekezet lelkesedését és elszántságát. Egyrészt vállalja, hogy fe-
jenként nagyobb terhet jelent az idejövetelem, de azért is, mert 
hisz abban, hogy egyre többen leszünk. Húsz éve, Kertész Péter 
lelkészsége alatt sokkal, de sokkal nagyobb volt a létszám. Erős 
meggyőződésem azonban, hogy fel fog virágozni a zámolyi gyü-
lekezet. Azért merem ezt gondolni, mert teszünk érte, és azért 
is, mert mi egy szerető, támogató közösség vagyunk, ahova ér-
demes eljönni.

Mit tesznek érte?
A most folyó istentiszteletek, bibliaórák, hittanoktatás, heti ifjú-
sági délutánok, gyülekezeti látogatások mellett olyan nyitott 
programokat tervezünk- csak legyünk túl már ezen a járványon 
- ahova érdemes eljönni. Lesz családi nap, gyerektábor, de meg-
szólítjuk a korábban templomba járókat is. Bízunk az újonnan 
Zámolyra költözőkben, és a rég itt élőkben is. No meg itt az isko-
la, amely úgy néz ki, hogy református fenntartású lesz.

Igen ezt kérdezni is akarom, hogy áll az ügy?
Mint tudjuk, a Tankerület 
a kis létszám miatt meg 
akarta már egyszer szün-
tetni a felső tagozatot, és 
ez a szándék akármikor 
újra előjöhet. Ezért kez-
deményeztük az önkor-
mányzattal, és az iskolával 
együttműködve az egyházi 
fenntartást, de előtte meg-
kérdeztük a Zámolyon 

élőket is egy online kérdőívvel, mi a véleményük. A válaszolók 
36%-a örül és nagyon támogatja ha újra református lesz az isko-
la, 46 % támogatja, 2%-nak mindegy, 5% sajnálja, de elfogadja,  
és 11% ellenzi. A dolog ott tart, hogy a szándék megvan az egy-
ház részéről, megszületett a presbitérium határozata, amit még 
el kell fogadnia az esperesünknek, a püspökünknek, végül jóvá 
kell hagynia Református Zsinat elnökségének is. Minden okunk 
megvan arra, hogy bizakodjunk, idén már így kezdődhet a tanév. 
A szülőknek, a gyerekeknek szinte észrevétlen lesz a váltás, az is-
kola visszanyeri stabilitását, anyagiakban erősödik és az oktatás 
színvonala még jobb lesz. Még érdemesebb lesz ide járatni a gye-
rekeket, és kiváltság lesz itt tanítani.

Nem csoda, ha egyszer több pénzt kapnak az egyházi is-
kolák az államtól.

Ez a több pénz igaz is, meg nem is. A fejkvóta alapján ugyanaz 
jár az egyházi iskolának is, mint az államinak, de a Tankerület-
nek nem kell fizetni, hiszen mindent az egyház és az iskola intéz. 
És valóban, ez azt jelenti, hogy több pénz jut az iskolának mű-
ködtetésre, felszerelésre és a tanárok bérére is.

Mondta, hogy a gyülekezet jól kikérdezte és ezen keresz-
tül megismerhették, tehát valamilyen kép kialakult ön-
ről. De milyen a belső képe, úgy is kérdezhetem, hogy 
mik az erősségei és persze a gyengeségei?

Én az gondolom, hogy nagyon széles az érdeklődési köröm, és 
nyitott vagyok nem csupán az emberek, de az új dolgok irányá-
ban is. Ha motivált vagyok, vagyis fontosnak tartom elvégezni 
azt, amit csinálok, rengeteget tudok dolgozni. Motivációmat 
mindig erősíti, ha többen, közösen vihetünk egy-egy ügyet siker-

re. Bár korábban elég szűkszavú voltam, de mára megtanultam 
beszélni, és kifejezetten jól érzem magam, ha emberekhez szól-
hatok. Jó barátságban vagyok most is a számokkal, de mellette 
belenőttem a humán szférába és beleszerettem a művészetekbe. 
Örömmel tölt el, ha fiatalokkal foglalkozhatok, amiben ered-
ményes tudok lenni. Gyengeségeim közé talán az tartozik, hogy 
nem veszem észre saját értékeimet, néha alábecsülöm magam. 
Korábban igencsak konfliktuskerülő voltam, amiből valami 
most is megmaradt, de már eljutottam odáig, hogy ki tudok állni 
elsősorban másokért, de magamért is.

Milyennek képzeli el 10 év múlva az életét?
Itt leszek Zámolyon egy virágzó gyülekezet és élő közösség élén, 
ahol békében és boldogságban neveljük gyermekeinket. Kitelje-
síthetem Isten szolgálatába állított képességeimet és tudásomat, 
amiből egyre többet tudok átadni a híveknek és mindenkinek, 
aki fogadó kész erre. Zámoly egy jó hely, és egyre jobb lesz, és én 
10 év múlva is igyekezni fogok. 

Menjünk közelebb Istenhez. Ki számít hívőnek?
Az emberek általában azt tartják, hogy hívő az, aki hisz Isten lé-
tezésében, de a mi tanításunk szerint ez kevés. Hívő az, aki hiszi, 
hogy Jézus megváltotta őt, ez üdvözíti és ez határozza meg az 
életét. Egyet kell érteni azzal, hogy üdvösségünk csakis Krisztus 
által lehetséges és el kell fogadni azt  is, hogy Istennek van egy 
terve az életünkkel.

Igen ez a predesztináció, vagyis az eleve elrendelés. De hol 
van akkor az ember döntési szabadsága, hogy a jót választ-
hassa és hol a felelőssége? És hol vannak  a véletlenek?

Véletlenek nincsenek, és bár Isten határozza meg az életünket, 
de nem ad mindig iránymutatást. A hívőnek keresnie kell,  va-
jon miként tudja Isten akaratát követni és döntéseit ehhez kell 
igazítania. Isten akaratának érvényre juttatásában nagyon sokat 
számít a család, az, hogy hova és milyen képességekkel, szemé-
lyiségjegyekkel születik az ember és milyen iskolába jár. De mint 
mondtam, ezek sem véletlenek.

Jó, de közelítsünk kívülről is. Antall József azt mondta an-
nak idején, hogy Európában még az ateista is keresztény. 
A kulturális kereszténységről beszélek. Ez mire elég?

Az jó dolog, ha az ember életét a keresztyén értékek határozzák 
meg, de ez kevés. Ha igent mondunk Istenre, akkor ezek az ige-
nek legyenek tényleg igenek. 

A világ fejlett régióiban, és elsősorban Európában erős a 
szekularizálódás, elvilágiasodás megy végbe, az emberek 
jó része már hit nélküli, de sokan vannak, akik érzik, va-
lami hiányzik az életükből és istenkeresésbe fognak. Saját 
maguknak pakolnak össze a legkülönbözőbb vallásokból 
istenképet, vagy valamilyen kisegyházhoz, akár szekták-
hoz csatlakoznak.

A világ más részein, így Afrikában és Ázsiában kifejezetten erő-
södik a kereszténység, és remélem, hogy nálunk is újra erősödni 
fog, mert Európában sem lehet Isten nélkül teljes életet élni. A 
szinkretizmusról, tehát a saját magunk által összerakott egyéni 
istenhitekről azt tartom, hogy a keresés jó, egy igényt, egy vá-
gyat jelent, de az istenhit nem LEGO, amiből bármit össze lehet 
építeni. Ha az egyik vallás mondjuk körhinta a másik pedig híd, 
abból nem lesz templom, akárhogy rakosgatom. Az istenkereső 
embereknek segítségre van szükségük, melyet nálunk megtalál-
hatnak. Addig is figyelmükbe ajánlom Ellis Potter Három elmé-
let  a mindenségről című könyvét. Bölcs eligazítást ad az Isten-, 
illetve vallás keresésben.

Azt is látjuk, hogy az iszlám viszont erősödik, egyre in-
kább terjeszkedik Európában, a már integrálódott csa-
ládok újabb generációi radikalizálódnak. Hová vezet ez?
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Az iszlám terjeszkedése a demográfiai tényezők és a migráció 
mellett azzal magyarázható, hogy ez egy nagyon szigorú és di-
rekt vallás, ami kiterjed híveinek minden tevékenységére is, 
egyértelműen megszabja minden lépésüket, ami támaszt nyújt 
az életben, de nem is hagyják, hogy ebből bárki is „kilógjon”. 
Ami a vallási részét illeti, az is egyistenhit, de a mi felfogásunktól 
elég távol áll.. Az, hogy hová vezet, ezt én sem, de azt hiszem más 
sem tudja megjósolni.

A keresztény egyházak európai és itthoni gyengülésén 
nem tudna segíteni az ökumenizmus, vagyis a keresz-
tény egyházak együttgondolkozása és összefogása?

Én már csak családi indíttatásból is nagy híve vagyok az ökume-
nizmusnak, mert meggyőződésem, hogy sokkal több a keresz-
tyén egyházakban a közös, mint az, ami megkülönbözteti őket. 
Azonban ez egy folyamat, ami hála Istennek egyre erősödik.

Térjünk haza Zámolyra, Ön új szemmel lát mindent. Mi-
lyen ez a falu?

Nekem rendkívül szép, és eleinte 
olyan érzésünk volt, mintha kirándu-
láson lennénk. Most is elsétálunk erre, 
meg arra, és újabb érdekességeket fe-
dezünk fel, amit a régen itt élők lehet, 
hogy észre sem vesznek. A emberek 
kedvesek, befogadók, valódi közössé-
get alkotnak és én nem látom még a 
feszültségeket, amik mindenhol létez-
nek azért valamilyen szinten. Olyan 
rendezvényeken vehettünk részt, mint 
a falunap, a szüreti felvonulás és bál, 
a táncházak, melyek örök élményt ad-
tak. A legnagyobb élményem azért az, 

hogy partnerként kezel az önkormányzat az iskola, óvoda, a ka-
tolikus egyház és mindenki, akivel kapcsolatba kerülök. Szinte 
nem is értem, hogy nem kell külön harcot vívnom, valamilyen 
jó ügy érdekében. Ez a falu élni akar, ami nem csupán a mát, 
hanem a holnapot és a holnapután is jelenti.

Menjünk tovább. Milyennek látja az országot, milyennek 
a társadalom nagyon erős politikai megosztottságát?

A megosztottságnak nem örülhet senki, de én ennél tovább nem 
szeretnék menni a véleménynyilvánításban. 

Ugyan miért?
Azért, mert bár Gunyits Ottónak megvan a maga véleménye 
mindenről, de ezt a gyakorló lelkész nem nyilváníthatja ki, mert 
az emberek nem tudják elválasztani az embert a hivatásától, az 
Egyháztól. Az Egyház pedig pártpolitikában nem foglal állást. A 
teológiát érintő politikai kérdésekben igen. De nekünk nem Ma-
gyarországról, hanem Isten országáról kell bizonyságot tennünk!

Elfogadom, de nézzük akkor a világot rengeteg gondjával 
bajával. Nyakunkon az éghajlatváltozás, a járvány, a mig-
ráció, a terrorizmus, az információs technológiák roha-
mos fejlődése, melyek önmagukban is megváltoztatják 
a világot. Nem csoda, hogy terjednek a legkülönbözőbb 
konteók, összeesküvés-elméletek akár a világvége eljöve-
teléről is. Mit tart ezekről?

Keresztyénként azt vallom, hogy felelősséggel tartozunk a te-
remtett világért. A mi szemünkben a környezet védelme lénye-
gében teremtésvédelem. Ezektől a jelenségektől nem félni kell, 
hanem tenni kell ellene. Lehet, hogy most lesz a világvége! Jézus 
visszajöhet ma, holnap vagy 2 ezer év múlva. Minden nap egyre 
közelebb van. De nekünk nem a félelem lelkét adta Isten, hanem 
a józanság lelkét!. Mindenkinek bizakodva és a maga módján. 
Miként Luther mondta: „Ha tudnám, hogy holnap lesz a világvé-

ge, ültetnék ma egy kis almafát”. Ami az információs technoló-
giák hozta elembertelenedést illeti, mi lelkészek és papok tehe-
tünk talán ez ellen a legtöbbet. A konteókról annyit, hogy Isten 
a világ ura, és a világ végének eljövetele az ő kezében van. Most 
a kegyelem idejét éljük, de Ő általa és nem más által el fog jönni 
az igazságtétel ideje is.

Most, hogy túl vagyunk a sűrűjén, azt veszem észre, hogy 
nem volt szó életútról, családról.

Hát legyen. Édesanyám tanár. Számvitelt tanít a középiskolá-
soknak, édesapám - aki már nyugdíjas - a Budapesti Műszaki 
Egyetem laborjában dolgozott. Első házasságából van két fél-
testvérem, akik nálunk teljesen „édesnek” számítanak. Buda-
pesten jártam óvodába, de az általános iskolát már Ráckevén 
kezdtem és ott is jártam az Ady Endre gimnáziumba is, ami egy 
kicsit sem volt egyházi. A továbbiakat már elmondtam az elején. 
A feleségem Lilla az évfolyamtársam volt, de rájött, hogy a lelké-
szi szolgálat nem neki való, és most itthon van a nagyon aranyos 
két éves kislányunkkal, Borókával.

Mi lehet az, amit még nem tudunk önről, mi az, ami örö-
met okoz az életében?

Zenekedvelő család vagyunk, feleségem furulyázik, én hegedü-
lök, elvégezetem az alapfokú zeneiskolát és gitározni is megta-
nultam, igaz saját magamtól. Sokat énekelünk és zenélünk, és én 
az egyházmegye dicsőítő zenekarában is játszom. Örömöt okoz 
ha a munkámnak van gyümölcse, ha együtt lehetek családom-
mal, vagy találkozhatok a hittestvérekkel. Kikapcsolódásként 
sokat olvasok - akár verseket is - zenét hallgatunk, vagy kirán-
dulunk.

Mit üzen így, az interjún keresztül a Zámolyiaknak?
Azt, hogy van a falujukban egy élő keresztyén közösség, akikhez 
csatlakozni lehet, ahol szeretettel fogadjuk a hozzánk közeledő-
ket. Én pedig olyan ember vagyok, akit közvetlenül is meg lehet 
szólítani,ha tudok, segítek.

Végül mit tart legfontosabbnak az életben?
Az Istennel való személyes kapcsolatot, a családon belüli boldog-
ságot és az egyházhoz, gyülekezethez való hűséget, szeretetet.

Köszönöm az interjút.

A GYÜLEKEZET NEVÉBEN

Török Rózsa gondnok

Sok imádkozás után végre van lelkipásztorunk Gunyits Ottó sze-
mélyében, aki a nyár végén költözhetett be családjával a gyönyö-
rűen felújított, minden igényt kielégítő parókiára. Gere Gábor 
csákvári lelkipásztortól vette át a szolgálatot. Gere Gábor nagyon 
sokat törődött a gyülekezettel, segített, biztatott, bátorított ben-
nünket, éreztük szeretetét, feledtette velünk az eddig átélt rosz-
sz dolgokat. Hasonló jót mondhatok el új lelkipásztorunkról. És 
talán elmondhatom, e rövid idő után, mióta megismertük, hogy 
őt, illetve őket is megszerettük. Kedves, jószívű, segítő, aktív, tett-
re kész ember. Ezt többen is megtapasztalhatták, akik közelebbi 
kapcsolatba kerültek, vagy kerülnek vele. Most már jó néhányan 
visszajöttek a régi templomba járók közül, akik eddig azt mondták 
(és jogosan), majd ha új pap lesz, akkor jönnek. Tehát kezdenek 
lassan-lassan visszatérni, de még nem annyian, amennyien eltá-
volodtak. Ezért is szeretnénk minden reformátust hívni, bátorí-
tani, biztatni, hogy jöjjenek közénk a gyülekezetbe. A mi gyüle-
kezetünk egy szerető, befogadó közösség. Szeretettel várunk hát 
mindenkit, régieket, újakat, akiket még mi sem ismerünk, jöjje-
nek közénk. Tapasztalják meg mindezt, amit most megemlítettem 
és leírtam.
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A tanévet, ahogy minden iskola, mi is ünnepélyes tanévnyitóval 
kezdtük. Hagyományosan nyolcadikosaink kísérték helyükre a 
megszeppent kis elsősöket.
Örömünkre két elsőosztályban 32 kisdiák ülhetett be az iskolapa-
dokba. A szeptemberi megszeppent kis gyerekekből mára igazi 
kisiskolások lettek, akik szívesen járnak iskolába, örömmel tanul-
nak. Sokszor még délután sem akarnak hazamenni!
Jelenleg 113 gyermek jár iskolánkba. Óraadó kollégákkal kiegé-
szülve, szinte 100 %-os a szakos ellátottságunk!
A félév során igyekeztünk iskolai programjainkat megtartani.
Szeptemberben részt vettünk mi is a Magyar Diáksport Napja 
nevű országos rendezvényen, saját tornatermünkben.
Otkóber 6-a alkalmából diákjainkkal részt vettünk az önkor-
mányzati megemlékezésen.

Október 7-én az egész iskolával meg-
tekintettük  Budapesten a Vadászati 
kiállítást. Természetismeret illetve 
biológia-földrajz órának is beillett a 
rendezvény, megismerkedhettek ta-
nulóink többek között Magyarország 
élőhelyeivel és élővilágával. Még ősz-
szel papírgyűjtést és elektronikai hul-
ladékgyűjtést is hirdettünk, ami igen 
népszerű volt a lakosság körében is. 
Október 23-án iskolánk felsős tanulói 
színvonalas műsort adtak az önkor-
mányzati ünnepségen. Advent első 

vasárnapjára szép új dekorációval tettük hangulatosabbá a föld-
szinti aulát. Az alsó és a felső tagozat is hétről hétre kis műsorral 
színesítve gyújtotta meg a soron következő adventi gyertyát.  De-
cember 6-án ellátogatott hozzánk a Mikulás, majd délután kicsit 
báloztunk is.
Pályaválasztási előadásokon az egész felsőtagozat részt vett, ahol 
próbáltuk a gyermekek érdeklődési körének megfelelő szakmák-
kal megismertetni őket.

Az iskola előtti téren tartottuk karácsonyi műsorunkat a szülők-
nek, melyen iskolánk szinte minden diákja szerepelt. Iskolánk 
hetedikes és nyolcadikos osztályai előadásokon vettek részt, ahol 
az internet veszélyeire hívták fel a figyelmüket. Januárban tanu-
lóink szavaltak, majd  megkoszorúztuk Csanádi Imre szülői házát, 
születésének évfordulója alkalmából. Januárban nyolcadikosaink 
megírták a felvételijeiket, szurkolunk, hogy mindenkinek sikerül-
jön a választott iskolába bekerülni!
A félév során több versenybe is beneveztek diákjaink, ezek egy ré-
sze még zajlik:
a Hannon Systems Kft által szervezett környezetvédelmi verseny,
DRV Zrt által szervezett vízvédelmi verseny,
K&H Bank Zrt pénzügyi versenye.
Víz Világnapi rajzverseny.
Angol nyelvű országos verseny volt az „On-Lion” elnevezési on-
line verseny, ahol  igen szép eredményt értek el diákjaink:
Kalocsai Dóra és Szudár Martin 9. helyezett,
Bartók Nóra Lili 10. helyezett,
Kovács Anna 18. helyezett,
Czifra Nóra és Weiland Boglárka pedig 28. helyezett lett!
Nekik is és felkészítő tanáruknak: Nagyné Wittmann Georginá-
nak is gratulálunk!
Januárban érte utol iskolánkat a különböző vírusok hulláma, saj-
nos nagyon sok tanulónk betegeskedett.
Reméljük most már túl vagyunk a nehezén és mindenkinek sike-
rül bepótolnia a lemaradásokat!
A második félévnek bizakodva vágunk neki!

Jankyné Kővári csilla
 tagintézmény-vezető

Iskola hírekIskola hírek
ELSŐ FÉLÉV AZ ISKOLÁBAN
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GÓLYAHÍR

A kisbaba és anyukája jól vannak,
akiknek ezúton kívánunk

jó egészséget és boldogságot!

INGYENES lakossági 
LED-csereprogram

Cserélje le a régi izzóit, csökkentse a villanyszámláját, és óvja 
a környezetét!  A CYEB Zámoly Község Önkormányzatának 
közreműködésével ingyenesen biztosítja az izzókat hozzá. 
Nem kell mást tennie, mint 2022. március 28-ig regiszt-
rálni a ledcsere.hu oldalon és átvevőpontként Zámolyt 

választani.

A zámolyi LED-csere pont a Csoóri Sándor Művelődési 
Ház épületében április 11.-30. között tart nyitva. 

(H-Cs 8-16 h, P 8-12 h) 

www.ledcsere.hu
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Hírdessen színesben a
oldalain, hogy szem előtt legyen!

Teljes oldal
csak 15.000 Ft+ÁFA,

amelyből zámolyiak további
20 % kedvezményt kapnak.

30/4 33-26-61
hirmondo@zamoly.hu

Örömmel adunk hírt kisbaba születéséről:

Bagi Mátyás 2021.11.20-án megérkezett családjához a 
Hunyadi utcába 3260 g 53 cm hosszúsággal.
Tarsoly Marcell Noel 2021.12.13-án megérkezett család-
jához a Petőfi utcába 2290 g 47 cm hosszúsággal.
Tarsoly Vajk Donát 2021.12.13-án megérkezett család-
jához a Petőfi utcába 2790 g 47cm hosszúsággal.
Balaskó Junior Roland 2021.12.31-én megérkezett a 
családjához a Szőlőhegy utcába 2300 g 48 cm hosszúsággal.
Böhm Damján 2022.01.10-én megérkezett a család-
jához a Dózsa utcába 3610 g 54 cm hosszúsággal.


