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AZ ÚR NEM TÉTLENKEDIK!

Valóban felemelő érzés volt végig tekinteni a megtelt padso-
rokon. Hála töltötte el a szívünket, hogy a sok munka, amit 
a nyár folyamán és azóta is végeztünk, nem volt hiábava-
ló. Egy egész nemzedéknek kell határozott és biztos irányt 
mutatnunk ebben a kiszámíthatatlan és ingatag világban. 
Hiszem, hogy nem véletlen az, hogy az iskolaátvételre most 
került sor. Istennek biztos terve van velünk.
Amikor idekerültünk, a templomkapura egy ige volt kihe-
lyezve: „Ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múlton tű-
nődjetek! Mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni 
– talán nem tudjátok? Már készítem az utat a pusztában, 
a sivatagban folyókat fakasztok.” (Ézsaiás 43, 18-19) Már 
akkor nagyon megfogott, hiszen találó Ige volt: Isten szólt 
a gyülekezetnek, sőt az egész községnek. Mégpedig, hogy Ő 
cselekszik.
Amikor a világ tengerén vihar tombol, amikor minden 
biztosnak hitt alap megrendül és kétség kerülget minket, 

egyetlen reménységünk lehet: Az Úr nem tétlenkedik. Ő 
nem hagyja magára népét sem a vihar hullámai közt, sem 
a sivatag tikkasztó hőségében. A vihart lecsendesíti és a si-
vatag közepén vizet fakaszt, hogy népe folytathassa az utat.
Ez nem azt jelenti, hogy tétlenkedve hátra dőlhetünk. Ren-
geteg feladat vár ránk, de nem kell egyedül hordoznunk a 
terhet, hiszen maga a Fölséges Isten az, aki cselekszik. Ezzel 
a reménységgel látjuk el a fenntartói feladatokat, amely va-
lóban nagy felelősség és még nagyobb kihívás, főleg a mai 
helyzetben.
Azonban a legnagyobb vihar és ínség fölött is van hatalma 
a mi Istenünknek, aki nem tétlen, hanem Atyai szeretetével 
munkálkodik közöttünk.

Gunyits Ottó Károly



ZÁMOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA

2. oldal II. évfolyam 14. szám

HírmondóHírmondó

ZÁMOLYI HÍRMONDÓ - ZÁMOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA - ISSN 2677-1381
A lap alapítója: Zámoly Község Önkormányzata – 8081 Zámoly, Kossuth u. 43. | Felelős szerkesztő:  Matla Beáta Katalin | Szerkesztőség: Zá-
moly  Község Önkormányzata | +36-30/376-88-77 | polgarmester@zamoly.hu | Hirdetésfelvétel: Matla Beáta Katalin | +36-30/433-26-61 | 
hirmondo@zamoly.hu | Kiadásért felel: Sallai Mihály polgármester | Tördelés, nyomdai kivitelezés: Kék Elefánt Nyomda | www.kekelefant.hu, 
+36-22/338-674 | +36-30/962-34-76| info@kekelefant.hu | Felelős vezető: Nagy Attila | Postaládás terjesztés: Zámolyért Baráti Társaság| 
Megjelenik 800 példányban | Lapzárta: : 2022. november 9.www.zamoly.hu

Önkormányzati hírek
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Zámoly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2022. szeptember 7-én tartotta soros nyílt ülését, melyen 
első napirendként elfogadta a Zámolyi Csanádi Imre Refor-
mátus Általános Iskola tájékoztatóját a 2021-2022. tanév 
tapasztalatairól és a 2022-2023. tanév indításáról, vala-
mint elfogadásra került az egyházi fenntartásba vételével 
összefüggő vagyonátadásról szóló megállapodás és a Szé-
kesfehérvári Tankerületi Központtal 2012-ben kötött va-
gyonkezelési szerződés megszüntetése is. Lassan csak rossz 
emlék marad a két évvel ezelőtti 77 fős létszám és a felső ta-
gozat elvitelének veszélye, hiszen feledteti az örömteli tény, 
hogy szeptember 1-jén 10 osztállyal és 128 tanulóval kezdte 
meg a tanévet az intézmény.

Elfogadásra került a Zámolyi Mesevár Óvoda 2022-2022. 
nevelési év tapasztalatairól és a 2022-2023. nevelési év 
indításáról szóló beszámoló is. Óvodánk alapítványa a Ma-
gyar Falu Program keretein belül 2.000.000,- Ft támoga-
tást nyert el korábban, melynek segítségével az udvar fog 
tovább szépülni, tündérkert készül, s magaságyások építése 
fogja segíteni a gyermekek környezettudatos nevelését, me-
lyek mind kiegészítik a 2020-ban szintén pályázati pénzből 
kivitelezett udvarfejlesztést.
A képviselők elfogadták Baboth Dóra művelődésszervező 
beszámolóját a Zámolyi Napok rendezvénysorozatról, me-
lyet minden kezdeti nehézség ellenére magas színvonalon 
sikerült megvalósítani, úgy gondolom, hogy mindannyiunk 
nagy örömére. A testület apróbb módosításokat eszközölt 
a helyi környezet védelméről, a közösségi együttélésről, és 
a településkép védelméről szóló rendeletein, valamint az 
önkormányzat vagyonáról szóló rendelet módosításával, 
annak mellékleteiben aktualizálta a tulajdonában álló in-
gatlanokat. Rendkívül hosszú tájékoztatót hallgattak meg a 
jelenlévők a víziközmű vagyon állami integrációjáról, mely 
a testület fennállása óta szinte a legsúlyosabb témák egyike, 
pedig túl vagyunk már a nehéz covidos időszakon, ukrán 
menekültekkel kapcsolatos nehézségeken, s a számtalan 
napi teendőn, de ez a téma – kiegészítve a rezsiköltségek 
robbanásszerű növekedésével – soha nem tapasztalt fejtö-
rést okoznak. Az integrációval kapcsolatosan szeptember 
19-én lakossági fórum került megtartásra, ahol a jelenlévők 
tájékoztatást kaptak a Fejérvíz Zrt. szorult helyzetéről, mely 
az energiaválságból fakad. A tavalyi évet még profittal záró 
társaság 2022-ben ~1,3 milliárd forint veszteséggel szá-
mol, mely veszteséget a következő évre 10 milliárd forin-
tot meghaladó összegben prognosztizálják, mely pusztán 
az áramfelhasználásból fakad. A következő évre vonatkozó 
energiaszállítási szerződéseket alá sem tudják írni, hiszen 
egyszerűen nincsen meg a fedezet. Ekkora összeget a 87 
tulajdonos önkormányzat sem tud tőkeemelésként biztosí-
tani, így elkerülhetetlen az állam szerepvállalása. Egyetlen 

cél, az ívóvíz és a szennyvízelvezetés zökkenőmentes bizto-
sítása kell legyen. Ezzel kapcsolatosan bővebb tájékoztató 
településünk honlapján olvasható.
A képviselő-testület szeptember 7-i ülésén elfogadta mind 
a víziközmű, mind a szennyvízhálózat 15 évre szóló gördülő 
fejlesztési tervét, melynek megvalósítására integráció ese-
tén az állam garanciát vállal. A tervbe belekerült a Belmajo-
ri terület közművesítése, a Csalogány utca végének csator-
názása pedig még szeptember hónapban elkészül.
Hosszú folyamat végén aláírásra kerül a ravatalozó épü-
letének önálló ingatlanná alakító és földhasználati jogot 
alapító szerződése, mellyel lehetőség nyílik esetleges felújí-
tást célzó pályázatokon való elindulásra. Nem feledett terv 
a ravatalozó elé filagória építése, mely talán ezt követően 
megvalósulhat majd.
Következő súlyos téma volt az ülésen az önkormányzati in-
gatlanok közműdíjainak megtárgyalása, miután megérkez-
tek az első gázszámlák. Az önkormányzat nem vehet részt 
a rezsicsökkentésben, így az eddigi éves 1,2 millió forintos 
éves gázszámla 6 millió forint fölé emelkedett, pusztán a 
két közösségi színtér, egészségház, sportöltöző, középső is-
kolára vetítve. Ebben nincsen benne a Hivatal épületének 
megötszöröződött, és az óvoda gázszámlája, mely az eddigi 
havi 161eFt-os átalányról 600.000 Ft-ra emelkedett. Fenn-
tartóként ezen intézmények költségvetését is az önkor-
mányzatnak kell kiegészítenie. Az iskolaátvételt követően a 
hatalmas épületkomplexum fűtése a református egyházra 
nehezedik.
Fájó, de a Csoóri Sándor Művelődési Házat télre be kell 
zárnunk, hogy a milliós téli fűtésköltséget meg tudjuk ta-
karítani. A programokat a művelődésszervezőnk átirányít-
ja a Szép Ilonka Faluházba, ahol a napközbeni étkeztetés 
történik. Júliusig 161 Ft/m3 áron kaptuk a gázt, augusztus-
ban már 600 forintért, de a feketeleves januárra várható, 
amikorra 1.660,- Ft + Áfa /m3 az árajánlat. Ezzel az árral 
kizárólag az óvoda épületének fűtése – a kondenzációs gáz-
kazánok, a meglévő hőszigetelés és a korszerű nyílászárók 
ellenére is – havi átalányban 2.100.000 forintba fog kerülni. 
Az ülésen kiválasztásra került a településterv elkészítésére 
árajánlatot adó tervezőiroda, melynek következményekép-
pen a település 1994-ben készült, elavult helyi építési sza-
bályzata helyett egy teljesen új településszerkezeti terv fog 
elkészülni 2024-ig. A 8MFt-os költségből 3MFt-ot a Lech-
ner tudásközpontnál elnyert pályázatból finanszírozunk. 
A folyamatot sok egyeztetési és észrevételezési lehetőség 
fogja kísérni, melyről rendszeresen tájékoztatni fogom a 
lakosságot. A gyógyszertár üzemeltetője a rezsiköltségek 
emelkedésére hivatkozva kérelmezte a bérleti díj teljes el-
engedését, de mivel a kezdetek óta önkormányzatunk fizeti 
az összes számlát, így a kérést nem látta megalapozottnak 
a testület.
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Meghirdetésre került az önkormányzat tulajdonában álló 
414 hrsz-ú kivett beépítetlen terület, mely a Vasvári Pál 
utca 25. szám alatt található. A hirdetmény a község webol-
dalán és az ingatlan.com oldalon is elérhető.
Döntés született a közmeghallgatás 2022. október 12-i idő-
pontjáról, mely 18,00 órakor kerül megtartásra a Csoóri 
Sándor Művelődési házban.
Szeptember 19-i rendkívüli ülésen döntött a testület a Bur-
sa Hungarica ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról, 
amivel a felsőoktatásban tanuló polgártársainkat tudjuk 
majd segíteni.

Ismét felmerült az ún. felső buszmegállóhoz gyalogosátkelő 
építésének igénye, mellyel kapcsolatban megkerestük az or-
szágos közutat kezelő Magyar Közút Zrt-t. Várjuk válaszu-
kat mind a felső, mind a sportpályánál lévő buszmegállók 
esetére vetítve. A jogszabályi nehézségeken túl, az esetleges 
megvalósítás várhatóan horribilis költségét az önkormány-
zatnak kell biztosítania. 
Több ügyben működünk együtt a társasággal, így kérésünk-
re a közelmúltban a 8123 számú országos közút 10-es kilo-
méterszelvényében található csomóponthoz a 70 km/órás 
sebességkorlátozó táblák kerültek kihelyezésre, melyek az 
előzetesen bevezetett előzési tilalommal együtt, remélhető-
leg biztonságosabbá teszik a közlekedést a két nagy mező-
gazdasági vállalkozás által használt csomópont környékén.
Társi István, a Hazajárók című műsor szerkesztője felvéte-
leket készített a zámolyi látnivalókról, s a szeptember 17-én 
leadott adásban szívmelengető módon mutatta be települé-
sünket a televízióban.
Július 28-án az MKB Bank azonnali hatállyal megszüntet-
te a Zoli Pékségben található bankautomata működtetését. 
Ekkor megkerestük az OTP Bank Nyrt. illetékeseit, de vá-
lasz azóta sem érkezett. Időközben az eredeti bankauto-
matát sikerült újra üzembehelyezni, melyet Simon Zoltán 
pékmesterünk és az önkormányzat közös teherviseléssel 
üzemeltet a jövőben is.
Augusztusban Z-Boksz Packeta csomagautomata került le-
telepítésre a Csoóri Sándor Művelődési Ház parkolójában, 
mely 0-24 órában segíti a lakosságot a csomagok átvételé-
ben.
Lezárult LED-csere program, melynek segítségével 28 ház-
tartás kapott ingyenesen 422 db led fényforrást, ami ebben 
az energiaválságos időszakban nem is olyan kis segítség.
Iskolakezdési támogatásként 26 nebulót támogatott Zá-
moly Község Önkormányzata mindösszesen 390.000 fo-
rinttal.
A szeptemberi Mária-napi zarándoklatra kikerítésre került 
a Rákóczi utca-Vörösmarty utca csomópontjában kettő 
évtizeddel ezelőtt elkerített Kőkereszt területe. A környék 
nyugalma érdekében padok nem kerülnek mellé, s a gesz-
tenyefák szakszerű erdészeti kezelése is megtörténik az ősz 
folyamán.
Ismételten bíztatom olvasóinkat, hogy kövessék figyelem-
mel Zámoly község weboldalát és az önkormányzat face-
book oldalát, ahol friss információkat érhet el településünk 
lakossága.

Csoóri Sándor
A járdára ejtett szőlőszemben

Gyönyörű ősz volt az idén is, napos november,
de mindenfelé csak öregek ténferegtek,

lassan mozogtak a verőfényben,
mint kukoricát morzsoló öklök.

Lesütött szemmel jártam köztük a parkban, a körutakon.
Nem akartam, hogy lássák: az elmúlásra engem

csak a te újra és újra kitavaszodó
tested emlékeztet.

A járdára ejtett szőlőszemben is azt kerestem:
hátha meglátom benne édes mozgalmasságod

utcai jelenetét,
az égbolttal összejátszó mosolyodat,

körülpillézve sűrűn holtsárga levelekkel.

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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Iskola hírekIskola hírek
Augusztus végén, zámolyi szokás szerint a búcsú után már 
minden kisgyermek és szülő hangolódik az iskolára: ce-
ruzák, füzetek vásárlása, reggel kicsit korábban kelés, este 
korábban elalvás. Kezdődik a találgatás, vajon jön új kis-
gyerek az osztályba? Ki lesz az osztályfőnök? Lesz új tanár 
néni vagy tanár bácsi? Néha az iskola épülete felé vesszük 
az irányt: mikor lesz a tankönyvosztás? 
Az iskola dolgozói is hasonló izgatottsággal várják az első 
napokat.
 Az idei évben sem volt ez másként számunkra, kiegészítve 
egy újabb nagy talánnyal: sikerül zökkenőmentesen az „új 
iskola” indítása? Milyen változások várhatóak? 
Augusztus utolsó napjai nagy izgalomban teltek, de végül a 
hivatalos pecsét az utolsó napon rá került a működési enge-
délyre. Mindez természetesen a lelkesedésünket nem vette 
el, nagy szeretettel szépítgettük, formáltuk, rendezgettük a 
tantermeket a lehetőségeinkhez képest az utolsó percekben 
is, hogy szeptember elsején méltón köszönthessük a régi és 
új kis nebulóinkat. Igyekeztünk megtölteni a termeket bé-
kével, örömmel és odafigyeléssel, hogy érezhessék a gyere-
kek, fontosak nekünk. 
Szeptember 1-jén reggel már őszi időjárásra ébredtünk: 
hűvös-esős idő köszöntött ránk. Az elsősök igazi elszánt-
ságról tettek tanúbizonyságot: esernyővel a kezükben, szép 
ünneplő ruhában, táskával a hátukon büszkén sorakoztak 
az óvoda udvarán és hangos vers-és énekszóval köszöntek 
el még egyszer az őket féltve óvó, nevelő óvónéniktől. Az 
iskola végzősei a tanító nénik vezetésével elkísérték őket a 
sok csodát rejtő iskolába. Ahogy megtanulnak majd olvas-
ni, számolni, évről évre egyre jobban kitárul előttük a világ, 
teljesen új szemmel néznek a környezetükre. Bízunk benne, 

hogy sikerül a szemükben most látható csillogást és kíván-
csiságot megőrizni, tovább fokozni. 
A tanévnyitó ünnepséget a református templomban tar-
tottuk. Jó érzés volt végignézni a padok soraiban ülő 128 
tanulón, pedagógusokon, szülőkön és vendégeken, akik 
kíváncsian hallgatták Gunyits Ottó Károly nagytiszteletű 
lelkész úr, és Török Rózsa főgondnok asszony, Sallai Mi-
hály polgármester úr és Jankyné Kővári Csilla igazgatónő 
köszöntő szavait. Kiss Mónika néni a 2.a osztály tanulóival 
teremtettek vidám hangulatot és adtak biztatást az idei tan-
évre. Az önkormányzat két projektorral ajándékozta meg 
az iskolát, mely a modern világunkban hatalmas segítség 
a mindennapok munkájában. Ezúton is köszönjük szépen.
Az új iskolánk neve: Zámolyi Csanádi Imre Református Ál-
talános Iskola
Igazgatónőnk: Jankyné Kővári Csilla, igazgatóhelyettes: 
Takácsné Járosi Zsuzsanna
1.a osztály: Wisniewskiné Gulyás Anita 
1. b osztály: Pánczél-Dávid Anita
2. a osztály: Kiss Mónika
2. b osztály: Saller-Molnár Gyuláné
3. osztály: Mika Tamásné
4. osztály: Csordásné Sarudi Ildikó
5. osztály: Takácsné Járosi Zsuzsanna
6. osztály: Jónás Sándor
7. osztály: Nagyné Wittmann Georgina Andrea
8. osztály: Czifráné Németh Mónika
Tantestületünk további tagjai: Bácskainé Csizmadia Nóra, 
Tamás Zsuzsa, Peregovits Erzsébet, Szakálné Dornyi Erzsé-
bet, dr. Nemesné Tichy Rita, Mórocz Balázs.
Czifráné Németh Mónika

Kihasználva a májusi Giro d’Italia Grande Partenza kerék-
párverseny kommentátorainak viccelődését, nem véletle-
nül alkottuk meg a Cavendish megállót. Nem titkolt célunk 
volt, hogy az országos, sőt nemzetközi médiába bekerülve 
javítsuk településünk médiavisszhangját, valamint egy lát-
ványosságot hozzunk létre szeretett falunkban, amely meg-
szólítja a mai kor emberét is. Úgy tűnik sikerrel jártunk, 
hiszen egyrészről a médiaszereplések is megvalósultak, 
másrészt pedig nincs hétvége, amikor ne látnánk kerékpá-
ros csoportokat a megállóban fotózkodni. Reményeink sze-
rint a megnövekedett kerékpáros forgalom hozzájárulhat a 
kerékpárutak sorsáról döntő illetékesek felénk fordulásá-
hoz is. 
Kihasználva a megállóban idejüket töltők érdeklődését úgy 

döntöttünk, hogy rávilágítunk településünk egyéb látniva-
lóira is: a tábla hátoldalára és a református parókia előtti 
táblára készítettünk „Fedezd fel Zámoly nevezetességeit” 
feliratú, azokat megjelenítő táblákat, igazodva a kor vív-
mányaihoz. A rajtuk szereplő internetes link és a QR-kód 
önkormányzatunk megfelelő aloldalára vezeti a látogatót, 
ahol minden nevezetességről leírás és térképes iránymu-
tatás is található. Az egyes látnivalók táblái is elkészültek 
már, de azokat méltó alapra tervezzük kihelyezni, amire az 
ősz folyamán fog sor kerülni. 

Sallai Mihály
polgármester

„Hívogat az iskola, kapuját kitárja….”

Fedezd fel Zámoly nevezetességeit
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zamoly.asp.lgov.hu

ITTHON VAGY!ITTHON VAGY!

SZEPTEMBER 17-ÉN AZ "ITTHON VAGY!” CÍMŰ ISMERETTERJESZTŐ MŰSOR
ADÁSÁBAN FELTŰNT TELEPÜLÉSÜNK, S MINDEN ZÁMOLYI POLGÁRTÁRSUNK
SZÍVMELENGETŐ PERCEKET ÉLHETETT ÁT A TELEVÍZIÓ KÉPERNYŐJE ELŐTT.
AZ ADÁS FELTÖLTÉSRE KERÜLT KÖZSÉGÜNK WEBOLDALÁNAK VIDEÓI KÖZÉ,

AHOL A KÉSŐBBIEKBEN IS MEGTEKINTHETŐ.
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Szeptember 12-én 
Csoóri Sándorra em-
lékeztünk a róla elne-
vezett zámolyi műve-
lődési házban. Ez a 
nap kettős évfordulót 
jelentett, mivel hat esz-
tendővel ezelőtt ezen a 
napon halt meg a falu 
szülötte, a Kossuth-díjas költő, valamint három esztendő-
vel ezelőtt a székesfehérvári Szent István Művelődési Ház-
ban ekkor alapítottuk meg a Csoóri Sándor Társaságot.
Sallai Mihály polgármester bevezető szavai után Tárnok 
Ákos népzenésszel beszélgettem az életmű népzenei vonat-
kozásairól. Természetesen néhány zenemű is elhangzott. 
Mindennek az volt az elsődleges oka, hogy Csoóri életmű-
vében fontos szerepet játszott a népköltészet iránti érdeklő-
dés. Ezzel kapcsolatban érdemes arra felhívni a figyelmet, 

hogy számos tanulmá-
nyában és esszéjében 
foglalkozott a 20. szá-
zadi magyar költészet 
és a népköltészet vi-
szonyával. Egyik fontos 
észrevétele szerint a 
magyar népdalok tele 
vannak szürrealiszti-

kus elemekkel.
A műsorban elhangzott néhány Csoóri-vers is. A beszélge-
tésben szó esett Zámoly másik nagy költőfiáról, Csanádi 
Imréről is.  Úgy érzem, méltóképpen emlékeztünk a kivá-
ló költőre és közéleti személyiségre, valamint Társaságunk 
névadójára.

Bakonyi István,
a Csoóri Sándor Társaság elnöke

Már több mint 20 éve résztvevője vagyok a zámolyi szüre-
ti mulatságoknak. Az első alkalommal - ha jól emlékszem 
- 2000. október 7-én vettem részt édesapámmal, melyről 
még tárgyi emlékem is van. Akkor még a pusztabuszon, 
mint segédhajtó ülhettem apu mellett. A következő évben 
már - egy frissen Zámolyról vásárolt lovunkon - lóháton 
járhattam a falu utcáit. 
Az egyedül 2015-ben hagytam ki ezt a számomra nagyon 
kedvelt eseményt, mert szeptember közepén született a 
kisfiam, de ennél nyomósabb indokom még sosem volt. 
Azt, hogy miért is szeretem ezeket az alkalmakat, órákon 
át tudnám sorolni. Az első talán az, hogy imádok mulatni, 
még jobban imádom a lovakat.
Nem tehetek róla: Magosi vagyok! A mi családunkat és a 
csákvári lovas közösséget minden évben szívesen 
hívták Zámolyra. Olyan szívélyes fogadtatás-
ban volt mindig részünk - akár régen Szalai 
Peti bácsi, akár az utóbbi 10 évben Sallai 
Misi meghívását nézem -, hogy ezekre 
nem lehet nemet mondani! Ezúton is 
köszönöm! 
Minden évben, minden megállóban 
hatalmas szeretettel vendégeltek 
meg minket. Apu és a bátyám id. és 
ifj. Magosi István két pusztabusz-
szal járulnak hozzá, hogy Zámolyon a 
táncosok ne járják le a csizma sarkát a 
megállók között. Nekem csak egy kisebb, 
de annál élvezetesebb szerep jut a ló hátán. 
Csákvárról indulva már a közös utunk is nagy él-
mény, hát még utána ami vár ránk. Mikor, hogy… Régen 
Bakonyi Janival a „nézzük meg mennyire gyorsan lehet 
Csákvárról Zámolyra érni eriszdelahajam”, hogy oda ér-
jünk időben, vagy inkább 10 perc késéssel, de sebaj a bírói 
fogat nélkül úgysem indul a menet. Mostanság azért már 

a kevésbé gyors átlovaglások 
jutnak a barátokkal. Mind-
egyiknek meg van a maga 
hangulata!
Olyan melegséggel tölt el 
minden évben újra találkoz-
ni azokkal a gyermekekkel, 
akiket magam elé veszek, 
meglovagoltatok és követke-
ző alkalommal már várnak, 
rajzokat készítenek, hogy az 
leírhatatlan! 
Vagy csak a régi szép em-
lékek, mikor apa nadrág-

ja szétszakadt és a 
pusztabuszon ülő zámolyi nyugdíjas hölgyek 

azonnal felajánlották a segítségüket, mi-
szerint Ők megvarrják, de csak akkor, ha 

rajta marad az a csizmagatya! Hát rit-
kán nevet az ember lánya ennyit, mint 
ezeken az eseményeken. Idén igaz, 
nem lovon, hanem gyalog a fiainkkal 
csak a megállókba mentem ki, hogy 
a kocsin meg ne fázzanak, de akkor 

sem szerettem volna élmény nélkül 
maradni! Fájt is a szívem, mikor végig-

néztem a felvonuló tömegen. De jövőre, 
ha esik, ha szakad, én rendületlenül ott 

fogok ülni Menő hátán és várom a kis barát-
nőimet, a finom szendvicseket, pogácsákat, na és 

a végén a mennyei pörköltet!

Kedves-Magosi Lilla
Csákvárról

Marad a csizmagatya

Csoóri Sándorra emlékezünk
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2022. augusztus 10-14 között került megrendezésre a Zá-
molyi Napok rendezvény sorozat. Az idei év célkitűzése volt 
a megelőző évek hagyományainak továbbéltetése, illetve a 
helyi lakosság igényes, sokszínű programokkal történő szó-
rakoztatása minél szélesebb körben. 
Augusztus 10-én, szerdán a „Zámoly az én szememmel” vers 
és prózaíró pályázat eredményhirdetésével és ünnepélyes 
díjkiosztójával kezdődtek meg a programok, melyen legna-
gyobb örömünkre dr. Lukács László néprajzkutató, Zámoly 
díszpolgára, a zsűri elnökeként tette tiszteletét. A zsűri to-
vábbi tagjai: Farkasné Sárközi Éva, Cseh Sándor és Váczi 
Márk voltak. A szép számmal beérkezett pályaművek közül 
a bíráló bizottság tetszését leginkább Dezsőné Rácz Helga, 
Mike Éva és Takács Zsuzsanna munkái nyerték el.
Második napon a hagyományokhoz híven az Őszidő Nyug-
díjas Klub szervezésében köszöntöttük a jubiláló házaspá-
rokat a Csoóri Sándor Művelődési Házban. Idén ünnepelték 
az 50. házassági évfordulójukat:
Hinkel Piroska és Szekeres János
Lepsényi Piroska és Szabó Mihály
Máhli Piroska és Böde János
Soós Katalin és Tanárki Mihály
Gratulálunk!
Péntek délután 17:00-tól rendhagyó módon az árpád-kori 
romtemplomnál került sor a rendezvény sorozat megnyitó-
jára, melyet követett a Zámolyi Rege Egyesület szervezésé-
ben a zászlók kihelyezése a Kossuth utcában. A zászlózókat 
pusztabusz vitte a menet végeztével a magtárhoz, ahol az 
Őszidő Nyugdíjas Klub tagjai zsíros kenyérrel várta őket és 
kezdetét vehette az első zámolyi közösségi „magtár piknik”. 
A látogatók részt vehettek üvegfestő workshopon, 20:00-
kor pedig megnyitott a magtár épületében a fotókiállítás, 
amely a „Zámoly én így szeretlek” felhívásra érkezett képek-
ből készült. Emelett megtekinthető volt a hadtörténeti és a 
helytörténeti tárlat is. (Amennyiben bárkinek akad még a 
helytörténeti kiállítás bővítéséhez olyan régi tárgya, ami a 
kiállításban méltó helyet kaphatna, keressen bizalommal a 
0630 533 41 37-es telefonszámon.) Az estét lemezjátszóról 
szolgáltatott zenével és a magtár teljes homlokzatára törté-
nő fényfestéssel tette hangulatossá és emlékezetessé a Méh-
kasAula Egyesület. A büféről a Szabadkai Pincészet gondos-
kodott.
A szombati napot az idei évben született babák köszönté-
sével és emlékfa ültetéssel kezdtük, Bordácsné Heidl Anikó 
mondott beszédet.
A focipályán 10:00-tól megkezdődött a kispályás focibaj-
nokság, 14:00-tól indult az erős ember és erős asszony ve-
télkedő. Zámoly legerősebb hölgyei lettek: 1. Répás Kinga 
2. Szabó Kitti 3. Mága Erika. Zámoly legerősebb férfijai: 1. 
Bikádi Norbert 2. Novák Mihály 3. Szabó Sándor. Emellett 
kezdetét vette a nagy sikerű Traktoros Fesztivál a traktorok 
és veterán autók felvonulásával. Volt traktoros ügyességi 
verseny, főzőverseny, a látogatók minden korosztály számá-
ra találhattak elfoglaltságot, volt ugrálóvár, kosaras körhin-
ta, arcfestés, csillámtetoválás, rodeó bika, limonádé stand, 
táblás játékok, népi játékok, fotó sarok.
A színpadi programok a díjak, kitüntetések kiosztásával 
indultak. Felléptek a Mini Jazz Tánccsoport táncosai, ki-

csik és nagyok örömére volt bűvész show, Boyongo zenekar 
koncert, A Kajárpéci Vízirevű előadásában vásári komédia, 
az esti fergeteges hangulatot megalapozta a Boka Boogie 
Band élőzenés utcabálja, őket követték a Prometheus Pro-
ject tűzzsonglőrjeinek bemutatója, majd az estét Egri Gergő 
bulija zárta.
Összességében a szombati programra, aki ellátogatott, biz-
tosan talált neki tetsző programelemet, ezt mutatja az is, 
hogy milyen nagy számban érkeztek a látogatók. 
A vasárnapi záró napon istentisztelet volt a református 
templomban, majd szent mise a katolikus templomban, 
programzáróként pedig koszorúzás a Millenniumi Parkban. 
Nagy örömömre szolgált a sok segítség és támogatás, ami a 
rendezvény létrejötte köré szerveződött, önkéntesek jelent-
kezése, a helyi civil szervezetek aktív részvétele és megjele-
nése. Mindezekért hálával tartozunk és büszkék lehetünk az 
idei évben is a község közösségeire, hogy a jó cél érdekében 
nyitottak az összefogásra. Ezúton is köszönöm mindenki-
nek a segítséget illetve a rendezvényeken való részvételt. 
Jövőre folytatjuk! 

Baboth Dóra-művelődésszervező

ZÁMOLYI NAPOKZÁMOLYI NAPOK
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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  Pe-
tőfi utcába, 3520 gramm és 50 cm hosszúsággal.
Kolma Nolen 2022.06.17-én megérkezett családjához a Vö-
rösmarty utcába 2870 gramm és 48 cm hosszúsággal.
Sziládi Zsolt 2022.07.05-én megérkezett családjához a Hu-
nyadi utcába 3630 gramm és 52 cm hosszúsággal.
Guber-Polyák Erik 2022.07.30-án megérkezett családjához 
a Vörösmarty utcába  3550 gramm és 52 cm hosszúsággal.
Wittmann Zalán 2022.08.03-án megérkezett családjához a 
Dózsa utca 3010 gramm és 51 cm hosszúsággal.
Balogh Imre Mihály 2022.08.08-án megérkezett családjá-
hoz a Petőfi utca 3510 gramm és 52 cm hosszúsággal.
Nagy Hannabella 2022.08.20-án megérkezett családjához a 
Vörösmarty utcába 2870 gramm és 48 cm hosszúsággal.
Sebők Csongor 2022.08.26-án megérkezett családjához a 
Arany János utca 3260 gramm és 51 cm hosszúsággal.
Váczi-Szatmári Nolen 2022.09.07-én megérkezett családjá-
hoz a Jókai utca 3770 gramm és 53 cm hosszúsággal.
Martin Zsófia 2022.09.09-én megérkezett családjához a Vö-
rösmarty utca 2850 gramm és 51 cm hosszúsággal.

ÁLLÁSHIRDETÉS

Állást hirdetek a helyi orvosi rendelőbe orvosírnoki munkakör 
betöltésére, napi 4 órás munkarendbe. Foglalkoztatási jogvi-
szony: munkavállaló. Az állás betöltéséhez egészségügyi vég-
zettség és számítógépes ismeret előnyt jelent.  További infor-
mációkért érdeklődni a 06/20/942-16-81 telefonszámon lehet.

Dr. Gartainé Dr. Fodor Ildikó
háziorvos

VÉRVÉTEL 

Tájékoztatom a lakosságot, hogy minden hónap első hétfő-
jén és keddjén lehetőség van az orvosi rendelőben vérvé-
telre. A levett vért a rendelő szállítja be a laboratóriumba 
és az elkészült lelet is a rendelőbe érkezik az EESZT rend-
szeren keresztül.  Térítési díj 2022. október 01-jétől: a ren-
delőben történt vérvétel esetén 2.000,- Ft, háznál történő 
vérvétel esetén 2.400,- Ft.

Dr. Gartainé Dr. Fodor Ildikó
háziorvos

1. Elkerülendő a vizsgálatra egyszerre érkezők tömörülését, ké-
rem, hogy a vizsgálatokra előzetesen szíveskedjenek időpontot 
egyeztetni a lenti elérhetőségeken.

2. Az állandó gyógyszerek felíratása az alábbiak szerint lehet-
séges:
– a rendelés első órájában a (22) 251-022-es telefonszámon.

– a rendelő folyosóján elhelyezett postaládába bedobott pa-
pírral, melyen feltüntetendő a beteg teljes neve, telefonszáma, 
TAJ-száma és a felírandó gyógyszerek listája.
– az orvosirendelo@zamoly.hu e-mail címre küldött kéréssel, 
amelyben ugyancsak fel kell tüntetni a beteg teljes nevét, tele-
fonszámát, TAJ-számát és a felírandó gyógyszereket.

VÁLTOZÁS AZ ORVOSI RENDELŐ MŰKÖDÉSI RENDJÉBEN

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy az alábbi változások kerülnek bevezetésre 2022. október 01-jétől:

FENTI MINDHÁROM ESETBEN KIZÁRÓLAG CSAK A RENDELÉST KÖVETŐ NAPON VÁLTHATÓK KI A GYÓGYSZEREK!


