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GIRO D’ITALIA GRANDE PARTENZA - ZÁMOLY

Május 6-a sporttörténeti nap volt Zámoly életében, melynek 
hosszútávú hatásai lesznek településünkön. Persze ehhez 
szükséges volt az a rengeteg munka, melyet belefektettünk 
az egész folyamatba. Történt ugyanis, hogy a Giro d’Italia 
kerékpáros világverseny „Grande Partenza” nagy rajtja át-
vonult szeretett falunkon, mely ugyan az útlezárások miatt 
áldozatokat is követelt lakosságunktól, de kárpótlásul talán 
nagy eredményei lesznek. Önkormányzatunk dolgozói sok 
önkéntessel kiegészülve úgy feldekorálták főutcánkat, hogy 
az párját ritkította az érintett települések vonatkozásában. 
A Kossuth utca mindkét végén bálára épített kerékpáros 
dekoráció díszelgett, valamint számtalan rózsaszín bicaj, 
virágok, táblák kerültek kihelyezésre az útvonalon. A vil-
lanyoszlopokon karakterenként jelenítettük meg a „Giro 
d’Italia 2022 Zámoly” feliratot is. A nagy napon a sportpá-
lyán egész napos rendezvény volt, ahol a Csanádi Imre Álta-
lános Iskola diákjain kívül a lakosság is megtalálta sportos, 
majd az esti olasz esten táncos szórakozását is. Hatalmas él-
mény volt az a csupán néhány másodperc, amikor a futam 
elsuhant a nézők előtt, de talán még hatalmasabb élményt 
jelentett, ahogyan a legnagyobb tévétársaságok közvetíté-
seiben viszont láthattuk dekorációinkat és az iskolások ál-
tal a sportpályára kerékpárokból kirakott Zámoly feliratot. 
Ezekből a közvetítésekből szembesültünk azzal, hogy Mark 
Cavendish világhírű kerékpárversenyző a felső buszmeg-
állónkban megállva kerékpár cserére kényszerült, amit az 
Eurosport kommentátorai felkaptak, s viccesen megjegyez-
ték, hogy e pillanat megérdemelne egy emléktáblát. 
Már ebben a pillanatban eldöntöttük, hogy a gondolatot 
meg fogjuk valósítani, amelynek szándéka egy hétfői nyilat-
kozatban elindult világjáró útjára és szinte az összes orszá-

gos, s sok nemzetközi média által településünkre terelődött 
a figyelem. A versenyt követő nyolcadik napon kerékpáros 
felvonulással egybekötve felavattuk a Cavendish-megálló 
tábláját, amit szintén közvetítettek a sportcsatornák, de 
amikor emiatt felkerült az internetre Cavendish Úr köszönő 
videója, az világszinten döntögette a nézettségi rekordokat. 
A megálló azóta kerékpáros zarándokhellyé vált, s egyik 
legfontosabb hozadéka, hogy településünkre az országos és 
a nemzetközi megítélés egészen máshogy gondol ezentúl, 
mint az elmúlt évtizedekben. 
Azóta pedig több nyilatkozat is elhangzott különböző po-
litikai és kerékpáros konferenciákon, melyek a Zámoly – 
Székesfehérvár kerékpárút majdani megvalósítását vetítik 
előre!
Ezúton is köszönöm a lelkes aktivistáknak, a lakosságnak 
és az iskolának a csodálatos szerepvállalást, segítőinknek 
és dolgozóinknak a csodálatos dekorációt, mellyel utólag 
Zámoly nyerte el a „Giro d’Italia Grande Partenza legjobb 
településdekoráció” címet.

Mindössze öt nappal a Giro után a Tour de Hongrie futama 
is áthaladt településünkön, amire – munkahét közepe lé-
vén - ekkora programmal már nem készültünk, de lakossá-
gunk ezt a futamot is jelentős részvétellel üdvözölte.
Nagy köszönet illeti a helyi polgárőrséget, amelynek tagjai 
mindkét verseny alatt segítették a hatóságok munkáját és 
vigyáztak lakosságunk minden tagjára.

Sallai Mihály 
polgármester
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Tájékoztató a képviselő-testület üléseiről

HírmondóHírmondó

Zámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
május 4-i soros ülésén áttekintette és a Településfejlesztési 
Bizottság javaslatai alapján aktualizálta az önkormányzati 
kitüntetések, díjak alapításáról és adományozásának rend-
jéről szóló rendeletét. Az áprilisi testületi ülésen felmerült 
a Zámolyi Mesevár Óvoda Alapító Okiratának módosítása, 
de az azóta összegyűjtött információk alapján a képviselők 
úgy döntöttek, hogy a módosítás nem szükséges. 
Az óvodavezető kérésére döntött a testület egy nevelés nél-
küli munkanap engedélyezéséről. A „Mosolygós Gyermeke-
kért” Egyesület kérelmet nyújtott be a május 21-i Gyermek-
nap megrendezésének segítésére, melyet az önkormányzat 
170.000,- Ft összeggel támogatott.
Áttekintette a testület a szolgálati lakások és helyiségek 
közműköltségeit, melyek az önkormányzatokra vonatkozó 
rezsicsökkentés megszűnésével a jövőben várhatóan jelen-
tősen megnövekedett terheket fognak jelenteni. 
A képviselő-testület ismételten meghirdette a korábban ér-
tékesítésre kijelölt ingatlanokat. 

A május 26-i rendkívüli nyílt ülésén a képviselő-testület 
módosította Zámoly Község Önkormányzatának 2021. évi 
költségvetését, illetve elfogadta a 2021. évről szóló zárszá-
madó rendeletét. 
A képviselő-testület június 1-jei ülésén elfogadta a Székes-
fehérvári Rendőrkapitányság beszámolóját Zámoly község 
2021. évi közbiztonsági helyzetéről, valamint a rendőrség 
jelenlévő képviselőivel megtárgyalta az aktualitásokat. 
A Fejérvíz Zrt. üzemmérnökség vezetőjével megbeszélésre 
került a 2022-2036. időszakra szóló Gördülő Fejlesztési 
Terv, melybe belekerül a Belmajor közművesítése. Itt dön-
tött a képviselő-testület arról, hogy a Belmajor közműháló-
zatának egy szakasza kivitelezésére szerződést készít elő a 
beruházóval, akitől időközben visszavásárolta a belmajori 
telkeket, de érvényes vízjogi létesítési engedéllyel a vállal-
kozó rendelkezik. Ez szükséges ahhoz, hogy önkormány-
zatunk közművesített építési telkeket tudjon értékesíteni a 
jövőben. 
A Helyi Építési Szabályzat egy területen történő módosí-
tásával kapcsolatosan elfogadta a képviselő-testület az Ál-
lami Főépítész véleményét, amely remélhetőleg a HÉSZ 
utolsó módosításához szükséges, hiszen önkormányzatunk 
sikeresen pályázott a Lechner Tudásközpont településszer-
kezeti tervek elkészítését támogató pályázatára, melyen 
3.000.000,- Ft támogatást nyertünk el. Hamarosan meg-
kezdődnek a partnerségi egyeztetések, melyek után egy 
teljesen új, a jelen kor követelményeinek megfelelő telepü-
lésszerkezeti terve lesz településünknek. 
A képviselő-testület hozzájárulását adta az Undergroun 
Gym bejegyzés alatt álló szervezetnek, hogy nevükben a 
„Zámolyi” szót használják. A Csoóri Sándor Társaság kérel-

mére 75.000,- Ft támogatást biztosított az önkormányzat a 
tavaly novemberben megrendezett Csoóri 90’-Csanádi ’100 
emlékülésen elhangzottak könyvvé formálásához. 
Képviselői javaslatra a testület döntött a Vörösmarty utcai 
patakhídhoz egy „Várakozni tilos!” tábla kihelyezéséről, 
mely azóta meg is történt. 

* * *
A képviselő-testületi munkán kívül a mindennapok is tar-
togattak tennivalókat:
- átvettük a Magyar Falu Programon elnyert eszközöket, 
melyek nagyban segítik a közterület karbantartását, azon-
ban tevékeny munkaerőre még szükségünk lenne, mivel 
kevés a fizikai munkaerő. Júniustól Seresné Zsidai Borbá-
la eddigi zámolyi családsegítő vezeti az Iszkaszentgyörgyi 
Szociális Intézményt. Településünkön az új családsegítő 
Szakács Gábor, aki változatlanul hétfőn és csütörtökön tart 
ügyfélfogadást. 

Május eleje sportosan telt, hiszen a Magyar Honvédség 
Toborzó emlékfutói átfutottak településünkön, s a Tour de 
Hongrie-n kívül, a Giro d’Italia Grande Partenza kerékpár-
verseny is átszáguldott, mellyel újságunkban külön cikkben 
foglalkozunk.  Május 25-én bejelentésre került a Csanádi 
Imre Általános Iskola fenntartóváltása, melyről ugyancsak 
ebben a számban külön cikkben tájékoztatom a lakosságot.

Május 31-én hatósági felszólításra az önkormányzati dolgo-
zók eltakarították a Vasvári Pál utca végi közterületen évek 
óta felhalmozódott hulladékot, melyet a Depónia Kft. a tő-
lük megrendelt konténerben 295.000,- Ft-ért szállította el.
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A magánterületeken lévő illegális hulladékkal kapcsola-
tosan a Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya to-
vábbi eljárásokat indított.

Június 3-án és 4-én összevezetéses eboltás volt, melyre 
rendkívül kevés kutyát vittek. Ezúton is felhívom a figyel-
met, hogy az eboltás kötelező, amelynek megléte ellenőr-
zésre kerül.
Ide tartozik, hogy többszöri figyelmeztetés ellenére is gya-
kori probléma a közterületen kóborló ebek. Amennyiben az 
eb gazdája nem gondoskodik a zárt helyen tartásról, a kint 
lévő ebek befogásra és a gyepmesteri telepre elszállításra 
kerülnek, melynek költsége az ebtartót terheli, valamint a 
tulajdonos pénzbírsággal is sújtható.
Továbbra is bíztatom a lakosságot, hogy az aktuális infor-
mációkért kövessék figyelemmel Zámoly Község Önkor-
mányzatának Facebook-oldalát és a település weboldalát, 
ahol a képviselő-testületi jegyzőkönyvek és a polgármesteri 
beszámolók is elérhetőek. 

Zámoly, 2022. június 15.
        

Sallai Mihály
polgármester

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy 2022. május 31-
ével megszűnt az egészségügyi veszélyhelyzet, emiatt pedig 
a szabadtéri égetéssel kapcsolatos helyi szabályozás lehető-
sége is befejeződött, ami azt jelenti, hogy 

SZERDA, PÉNTEK ÉS SZOMBATI NAPOKRA 
MEGHATÁROZOTT NYÍLTTÉRI TÜZELÉSI LE-
HETŐSÉG MEGSZŰNT!

2022. június 13-tól a levegő védelméről szóló többször mó-
dosított 306/2010. (XII. 23.) kormányrendelet 27. §-a és az 
Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) 
BM rendelet 225. §-a alapján:

TILOS hulladékok, lábonálló növényzet, tarló, növényter-
mesztéssel összefüggően keletkezett hulladék (venyige, fa-
ágak, levél, levágott fű, stb.) égetése belterületen, zártker-
tekben és külterületen.

Kérem a szabályok betartását, mert a nyílttéren égetők sú-
lyos bírsággal sújthatók. 

       
Dosztály Csaba

 jegyző

Tájékoztatás
szabadtéri égetés szabályairól

Csanádi Imre:
Szonett a szerelemre

Ó, Szerelem, köréd mi tarka-szépet
írtak-hordtak halomra régi korban!

Ne ródd föl, mint vonakodó cselédnek,
hogy Rólad még kedvedre nem daloltam.

Bár költő volnék…Ha nme holmi hagymáz
mondatja ezt is, - tán másért sem éltem,
tán arra szolgált mindig mind a nagyláz,
hogy moly kövérén tündököljön érdem.
Ó, Szerelem, ne várd, hogy földicsérlek:

kínlódtatóm vagy, délibáb előttem,
táncolsz lidércként, csalfa, el nem érlek,
bolyongó tűz vagy, közelgőn-szökőben.

Ordas fagyokban arcomat ha érte
fukar heved, - no, áldáss hát ezért Te!

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

Hírdessen színesben a
oldalain, hogy szem előtt legyen!

Teljes oldal
csak 15.000 Ft+ÁFA,

amelyből zámolyiak további
20 % kedvezményt kapnak.
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„Tavasz van, milyen szép tavasz van,
de jó futkosni a szabadban,
a fű magas, sűrű a lomb,
csíz búvik ott és vadgalamb,
száll a gyermekek nevetése.
Tavasz, vidámság- ez a béke!”
Benjamin László: Béke

Végre elérkezett a várva várt tavasz!
Ebben az időszakban nagyon sok óvodai programra készül-
tek az óvónénik a gyerekekkel.

„Rügymozdító március”

Március 15 megünneplésére minden csoportban lázas készü-
lődés folyt. A gyermekek zászlókat, kokárdákat festettek, az 
alkalomhoz illő dalokat, verseket tanultak. Minden csoport 
elsétált a templom melletti emlékműhöz, ahol letűzték a 
zászlókat, s méltó módon megemlékeztek a 48-as hősökről.
Március 22-én a Víz világnapját ünnepeltük, ezen alkalom-
ból a Kék hídhoz szervezett több csoport is kirándulást. Nagy 
élményekkel tértek haza a gyerekek, sok ismeretet szereztek 
a víz témakörében, s felfedezték közben az éledő természet 
szépségét.

„Április füttyös, fiús”

Április 7-én tartottuk a leendő óvodásoknak, és szüleiknek az 
Ovicsipegetőt. Nagy volt az érdeklődés, szinte mindenki részt 
vett rajta, aki a következő nevelési évben óvodás lesz. Ez jó 
alkalom volt arra, hogy a szülők megismerkedjenek az óvoda 
pedagógusaival, és a dadusnénikkel. Betekintést kaptak az 
óvodai életbe. A kicsik szabadon játszhattak, ismerkedtek az 
óvodával. A szülők választ kaptak az őket érdeklő kérdésekre, 
megismerhették az óvodában folyó nevelő munkát, a csopor-
tok összetételét, s kiválaszthatták, hogy melyik csoportba sze-
retnék beíratni gyermeküket.
A húsvéti készülődés is nagy izgalommal folyt közben. Gyö-
nyörű színezők, hímes tojások, nyuszis rajzok kerültek ki a 
gyerekek keze alól. A húsvétot ügyességi játékokkal, tojáske-
reséssel nyuszisimogatással tettük emlékezetessé számukra.
Április 20-22-ig tartó időszakban volt az óvodai beiratkozás. 
35 gyermek iratkozott be intézményünkbe.
Április 22-én megemlékeztünk a Föld Napjáról. Ez alkalom-
ból minden csoportban volt szó a környezet-és természet-
védelemről, arról, hogy milyen módon tudunk mi vigyázni 
a Földünkre, hogy az sokáig élhető közegünk legyen. Ebből 
az alkalomból kértük a gyerekeket, hogy az újrahasznosítás 
jegyében készítsenek valamit, -esetleg a szülők segítségével, - 
amit aztán az óvoda előterében kiállítottunk, hogy mindenki 
megcsodálhassa.

„Virághabos víg május”

Elérkezett a májusfa állítás ideje. A gyerekek nagy örömmel 
díszítették fel a fát szép színes szalagokkal, melyre még egy 
üveg szörpi is került. A fa felállítása után közös énekléssel 

köszöntöttük a májust, majd a Répa, retek mogyoró együttes 
előadásán vehettek részt. 
Nagyon élvezték az interaktív zenés műsort, ahol közösen 
énekelhettek táncolhattak, játszhattak az előadókkal. Még a 
visszahúzódóbb, szégyenlősebb gyermekek is felszabadultan 
táncoltak, énekeltek. Május első vasárnapja az édesanyák, 
nagymamák ünnepe. Az óvodás gyermekeknek ez különö-
sen jeles ünnep, hiszen a számukra legdrágább személynek, 
anyának készültek az ajándékok, meglepetések. A gyermekek 
maguk készítettek ajándékot az óvónénik segítségével, s kö-
szöntötték fel édesanyjukat egy bensőséges hangulatú dél-
utánon, ahol kis műsorral kedveskedtek nekik. Ezután közös 
játék, majd az édesanyák megvendégelése következett.
A Napsugár csoportban a nagymamák másnap délelőtt lettek 
meghívva, ahol a kisunokáik köszöntötték őket, s közösen el-
töltöttek egy vidám napot.
Május 9-én tartottuk az „egy gyerek, egy palánta” programot. 
Minden gyermek egy virágpalántával érkezett az óvodába, 
amit délelőtt az óvónénik irányításával elültettek az óvoda 
virágágyásaiba. Ezúton szeretnék köszönetet mondani a szü-
lőknek a sok szép palántáért, amik azóta is díszítik az óvoda 
udvarát. Május 11-én a Madarak és Fák Napján Szalai Gábor, 
a Pro Vértes Alapítvány munkatársa érkezett az óvodába, 
aki ellenőrizte a madárodúkat, s a gyermekek sok érdekes-
séget tudtak meg tőle tollas barátaink életéről. Május utolsó 
két hete minden csoportban az iskolába menő gyermekekről 
szólt. Voltak kívánságnapok, amikor a gyerekek egyéni kíván-
ságait teljesítették. Ilyenek voltak a közös fagyizás, piknike-
zés, kirándulások a Túrásra, játszóházba látogatás, fordított 
nap a csoportban, és még sok közös vidám program, amit a 
gyermekek találtak ki.
A Maci csoport Budakeszire kirándult, ahol meglátogatták 
a vadasparkot, és utaztak a kisvasúton. A Süni csoport Csó-
kakőn tartott családi napot, a Napsugár csoport Csákvárra 
kirándult, ahol lovaskocsizáson vettek részt.
Május 27-én gyermeknap volt az oviban. A szülők otthon sü-
töttek palacsintát, amit a délelőtt folyamán elfogyasztották a 
gyerekek. Sok színes program közül választhattak: lovaglás, 
gipszfestés, csillámtetoválás, népi fajátékokkal ismerkedés, 
körhinta, óriásbuborék készítés. Ezen a napon minden a 
gyermekekről szólt, sok vidám élménnyel tértek haza.  

„Kalászkonyító június” 
                                             
A csoportok különböző időpontokban tartották az évzárókat, 
a nagyok búcsúztatását, és apák napja alkalmából az édes-
apák köszöntését. A búcsúztatás, és a gyermekek kedves kis 
műsora után családi körben szalonnasütéssel, közös beszél-
getéssel, játékkal zárták a napot. Június 10-én végre elérke-
zett a várva várt ott alvós nap az óvodában. Az iskolába menő 
gyermekek este gyülekeztek, s közös játék után elfogyasztot-
ták a pizza vacsorát. Ezután tábortüzet gyújtottunk, majd 
Panka néni érkezett, s énekelt, gitározott a gyerekeknek, őket 
is bevonva a közös játékba. Közben besötétedett, elindult a 
kincskeresés, Mivel már sötét volt, ezért zseblámpával keres-
ték az udvaron eldugott kincseket a gyerekek Volt szellem-
tánc, és gyermekdiszkó. Mindenki a saját csoportjában aludt 

Ovi hírekOvi hírek



5. oldal2022. április

ZÁMOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA
HírmondóHírmondó

2012-ben kezdődött a történet. Legnagyobb célja az volt, 
hogy egy programra terelje össze a legkülönbözőbb embe-
reket, egy közösséggé formálja őket, kapcsolódási pont le-
gyen, melyből elrugaszkodva az új barátságok, ismeretségek 
köttethetnek, hosszú és gyümölcsöző emberi kapcsolatokká 
alakulhatnak. A rendezvény teret adott mindenkinek arra, 
hogy megmutassa magát, hogy adhasson magából a kö-
zösségnek. Baráti és elfogadó légkörben terelte színpadra a 
legkisebbeket is, ami által hozzászokhattak a szerepléshez, 
leküzdhették lámpalázukat, ami akár egy felelésnél, vagy 
nagyobb korban a magukért való kiállásnál is hasznukra 
válhatott. Minden rajzért, minden meséért kaptak valami 
csekélységet, mellyel elismertük a teljesítményüket, nem 
titkolva a nevelő, közösségbe csalogató szándékot. Öröm-

mel látjuk, hogy a generációkon átnyúló kapcsolatok azó-
ta is gyümölcsöznek, s számunkra is megdöbbentő, hogy 
az első répamesét előadó kis ovisok mára gimnazistaként 
élik napjaikat. A Covid miatt kimaradt két esztendő, így a 
11. program helyett a 9. Meseidőt tartottuk meg idén. Azok 
a gyermekek, akik velünk együtt nőttek fel, már segítőként 
csatlakoztak hozzánk, a kis hallgatók-mesélők pedig egy 
számunkra eddig ismeretlen, újabb generációt képviseltek, 
ami nekünk is újabb tanulási folyamatot nyitott meg. De lát-
va a rengeteg rajzot, a lelkes ovisokat, a kimondottan fület 
és lelket gyönyörködtetően olvasó elsősöket hisszük, hogy a 
Meseidőnek továbbra is helye van a község éves programjai 
között. Köszönjük!

Zámoly Rege Egyesület

Én már nem is tudom egy kezemen megszámolni, hogy 
hányadszor voltam része, akár pici és boldog mesehallga-
tóként, akár segítőként a Meseidőnek. Kiskoromban ezen 
a színpadon néptáncoltunk, és ugyanezekkel a zoknigom-
bócokkal várcsatáztunk, ugyanúgy ahogy másnap reggel 
ugyanezekkel a párnákkal párnacsatáztunk. Egy kisgyermek 
legvarázslatosabb 24 óráját jelentheti ez a kis falusi rendez-
vény, hiszen az elsőtől az utolsó lufidurranásig szólnak a 
szebbnél szebb mesék. A legkisebbektől a legbölcsebbeken 
át mindenki mesélt már abban a híres fotelben ülve. Na-
gyon fontosak a gyermekek, és a felnőttek is, de legnagyobb 

köszönet mégis a Zámolyi Rege Egyesületet illeti, akik a 9. 
alkalommal is egy igazi mesevilágba kalauzoltak minket, a 
sokszínű történetekkel, a színdarabokkal és a rengeteg lufi-
val. A hatalmas papírmasésárkánnyal, a mesefonallal, a me-
setortával, a kakaóval, a sok ajándékkal. Ezek mind tradíci-
óvá forrták ki magukat, amik nélkül mostmár nem is lenne 
ez a nap Mesenap. Egyszóval, hatalmas hála van bennem, 
hogy kicsiként és most is részese lehetek ennek a csodás, 
mondhatni mesés 24 órának.

Márkus Réka

Meseidő 9/11

A kezdetektől együtt

az óvónénikkel, dadusnénikkel. s nagyon büszkén jelentem, 
hogy a gyerekek bátrak voltak, egy szülőt sem kellett riasztani 
az éjszaka, hogy jöjjön a gyermekéért. Reggel zenés ébresztő 
volt, majd közös reggeli. A gyerekek élményekkel telve men-
tek reggel haza.
Június 11-én a Meseidőn a Katica, Süni, és Maci csoport gyer-
mekei adtak elő mesét. A meghirdetett rajzversenyen óvodá-
saink szépen szerepeltek. Nagy Kincső 1. helyezést ért el, 2. 
Sziládi Zsuzsanna, 3. Bíró Boglárka lett.
Csege Dóra különdíjat kapott. Nagyon büszkék vagyunk rá-
juk, s ezúton is gratulálunk a teljesítményükhöz.
És hát mit kívánjak a nyárra?

„Homokvárhoz kupacot,
Horgászoknak kukacot.
Hegymászóknak nagy hegyet,
Hűs fagyihoz friss tejet.
Folyópartra fát, nagyot,
Vakációt száz napot!”
Horváth Imre
Kívánok mindenkinek a nyárra elsősorban jó egészséget, pi-
henést, kikapcsolódást, élményekkel teli nyári szünetet.

Kató Erzsébet Katalin
 óvodavezető
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Volt egyszer réges-régen,
Vértes hegység lábánál Zámoly településen.
Barátok össze-összejöttek,
s egyikük fejéből pattant ki az ötlet.
Szervezzük egy mesenapot,
nem is akármilyent, 24 órásat, nagyot.
Így történt ez: szervezkedni kezdtek,
szombat 10 órától vasárnap 10-ig mesenapot rendeztek.
Majdan e társaság egyesületet alakított,
mely a Rege nevére hallgatott.
Egyesületnek tagsága időnként változott,
de a fix pár tag az mind lelkesen dolgozott.
Kitesznek magukért Meseidő előtti héten
s az adott napon,
hogy mindenki jól érezze magát a Mesenapon.
Nem csak az előkészületek veszik el idejüket,
hisz minden évben egy jelenettel fel is lépnek!
Először még Meseidő igen volt sok kezdetleges,
kartonból volt vár, de fergeteges.
Egész termet dekorálták,
a lufikat kompresszorral fújták.
Sárkány került a plafonra,
csillámtetkó a gyermekkarokra.
Szalmabála bábu minden évben készül,
az adott év meséihez igazodva épül.
Teltek múltak az évek a Mese országába,
lett masszív fából készült mesevára,
zokni gombóc csatázásra.
Melynek oldalán a csúszda is helyett kapott,
minden gyerek használhatott.
Évek során megfordult a mesenapon,
sok mesemondó és olvasó a színpadon.
Mese olvasókat fel-felváltva,
egy-egy színdarab is kerül előadásra.
Mesefotel szolgálja a mesélő idejét,
melyben az emberek olvassák ki-ki maga történetét.

Minden évben rajzpályázatot is hirdetnek,
rajzolnak is nagy létszámban a gyerekek.
Zsűrizik is e rajzokat
s korcsoport szerint válasszák ki legjobbakat!
Kihirdetnek helyezetteket,
kiket jutalomban részesítenek.
A 24 óra folyamán, a színpadon ovistól a legidősebb
korosztályig szerepelhetnek,
olvashatnak, mesélhetnek.
Egész meseidő tartalma alatt a Rege konyhát üzemeltet,
s ellátja a szomjas és éhes emberkéket.
Bevált szokás évek óta
Meseidőre látogató nem üres kézzel érkezik a művházba,
egy tálca süti vagy rágcsi vagy ivólé lapul a táskában.
Este fele, ha a nap vége közeledik,
a Művelődési házban táncház után a matracokat leteszik.
Ott alszik sok gyerek az éjszaka folyamán,
a felnőttek olvasnak a meseidő fotelán.
Vasárnap reggelén ébresztő zenére kelnek,
kicsik és nagyobbak, kik reggeli után hétpróba vetélkedő
feladataira készülődnek!
Hétpróba vetélkedő, no és pár mese,
utána jön a Karaoke fergetege.
Miután már közeleg, a Meseidő zárása,
fogynak a léggömbök az idő múlására.
Mesetortával záródik a napnak a vége,
így gondolnak a Meseidő rendezvényre.
Rege egyesület lelkes tagságának feladata,
a Művelődési ház eredeti állapotára helyre állítása.
Jövőre lesz a 10. Meseidő. Bízunk benne,
még színvonalasabb lesz és sok lesz a mesélő.
Bár Meseidőnek nincs még itt a vége,
elfogynak a rímek e történetbe.
Találkozzunk jövőre is a Meseidő színpadon,
az lesz majd a 10. jubileumi alkalom.

A Zámolyi Önkéntes Tűzoltóegylet emlékének szerettünk volna 
emléket állítani, amikor közel két éve megszületett a gondolat: 
újítsuk fel és állítsuk ki a település tulajdonában lévő tűzoltó 
tartály- és szerkocsit.
A felújítás a tartálykocsival kezdődött, amelyet az önkormány-
zatnál dolgozó nyári diákmunkások segítségével végeztünk el. 

Sajnos a covid vírus közbeszólt, s nem tudtuk folytatni a mun-
kálatokat. 
Aztán ez év tavaszán egy lelkes csapat újra munkának látott és 
nekiállt a fedett tér kialakításához a Magtár melletti babafák 
között, hogy aztán majd itt legyen végleges helye a tűzoltóegye-
sület hagyatékának. Az önkormányzati forrásból megvalósuló 
anyagbeszerzés mellett, helyi lakosok munkája révén fog elké-
szülni az emlékhely kialakítása, amelyhez a faanyagot a „Régi” 
óvoda lebontott tetőszerkezete szolgáltatja, s ezzel új életre kel 
a több mint 200 éves faanyag. 
Reményeim szerint – legkésőbb az idei falunapra – teljesen 
elkészül majd településünk újabb látványossága. Ami biztos: 
rajtunk, készítőkön nem múlik! Megyünk, s csináljuk!

Tanárki Gábor
alpolgármester

Filotás Balázs - Meseidős gondolatok

Épül-szépül a Magtár
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Június 4-én nagy rendez-
vényen emlékeztünk meg a 
Trianoni Békediktátum aláí-
rásának 102. évfordulójáról a 
2020-ban felállított Nemzeti 
Összetartozás Emlékműnél.
Az Őszidő Nyugdíjas Klub 
tagjainak és a Csanádi Imre 
Általános Iskolai tanulóinak 
műsora után az elszakított te-
rületekről származó polgártár-
saink beszéltek a jelenlévők-
höz, majd zászlaikat a nemzeti 
lobogó mellé tűzve szimboliku-
san egyesítették a nemzetet.

Farkas Eszter – településünk ifjú büszkesége - a XII. Fehérvári 
Versünnep nyertese elszavalta az elődöntőben előadott Markó 
Béla – Ajakkerekítés című versét.   

Az emlékmű megkoszorúzását követően a Felvidéki Rockszín-
ház „Egy vérből valók vagyunk” című koncertjét hallgathatták 
meg a jelenlévők.
Az eseményt megelőzően önkéntesek segítettek a kettős ke-
resztet lecsiszolni, ami festésre került, valamint esőverte felü-
letei lemez borítást is kaptak. A Petőfi utcán haladva, a virágzó 
hársfák ölelésében az elszakítottság miatt fájdalmas, az élő és 
gyümölcsöző kapcsolatok miatt örömteli, de mindenképpen 
szemet gyönyörködtető a látvány.  
A program megvalósítását segítette a Testvér-települési prog-
ramok és együttműködések 2020 célterületen elnyert “Össze-
tartozunk! Zámolyi összetartozás napja határon túli testvére-
inkkel” című pályázatunk.

Sallai Mihály
polgármester

Sokan emlékeznek még arra, hogy a 90-es években még mint-
egy 200 diák járt az általános iskolánkba, amelynek létszáma 
azonban az évek során fokozatosan csökkent. 2010-ben 135, 
kilenc évvel később már csak 77 tanulója volt az intézménynek, 
amelynek 2013 óta a fehérvári tankerületi központ a fenntartó-
ja. Az alacsony létszám miatt 2020-ban a fenntartó felvetette, 
hogy megszünteti a felső tagozatot, a zámolyi iskolát pedig a 
székesfehérvári Felsővárosi Általános Iskola tagintézményévé 
teszi. A javaslat ellen egy emberként tiltakoztunk és igyekez-
tünk mindent megtenni e változás elkerülése érdekében. A fel-
sős osztályok végül maradhattak, de az iskola tagintézménnyé 
vált.
Már akkor megkezdtem a megoldás keresését, hiszen úgy gon-
dolom, Zámoly elég nagy település, s híres felmenőkkel is ren-
delkezik ahhoz, hogy önálló iskolája legyen. 
Végül a református egyházban leltünk igazi partnerre, melynek 
következményeként február közepén - mintegy kétéves egyez-
tetés után - a Magyarországi Református Egyház Zsinati Ok-
tatási Irodája szándéknyilatkozatot adott be a Székesfehérvári 
Tankerületi Központhoz a zámolyi iskola fenntartásának átvé-
teli szándékáról. A jogi folyamat végén a köznevelésért felelős 
államtitkár meghozta a döntést, amelyet május 25-én Gunyits 
Ottó tiszteletes sajtótájékoztatón olvasott fel az iskola előtt: a 
2022/2023-as tanévtől a Zámolyi Református Egyházközség 

lesz az önálló „Zámolyi Csanádi Imre Református Általános 
Iskola” fenntartója nyolc évfolyammal, s több évfolyamon pár-
huzamos osztályokkal!  A fenntartóváltás nyilván struktúravál-
tással is jár az ősztől, és az is biztos, hogy a jövőben a reformá-
tus értékek, a hittanoktatás, a családi istentiszteletek szerves 
részét képezik majd az iskolai életnek, de a katolikus hittan és 
az erkölcstan is elérhető marad a művészeti és zenei oktatások-
kal kiegészülő tanmenetben.

Trianon 102

Zámolyi Csanádi Imre Református Általános Iskola
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GÓLYAHÍR

A kisbaba és anyukája jól vannak,
akiknek ezúton kívánunk

jó egészséget és boldogságot!

Örömmel adunk hírt kisbaba születéséről:

Sipos Bence 2022.06.09-én megérkezett családjához a 
Petőfi utcába 3520 g 50 cm hosszúsággal.


