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Önkormányzati
HÍREK

Kedves Olvasók!

A képviselő-testület által meghatározott 

terjedelemben megjelenő Zebegényi Újság nem 

alkalmas a helyi rendeletek, határozatok teljes 

körű közzétételére. Azokat a helyi kirendeltségen, 

a községi honlapon (www.zebegeny.hu), valamint a 

Nemzeti Jogszabálytárban (www.njt.hu) érhetik el az 

érdeklődők.

Az újság a vélhetően legnagyobb érdeklődésre számot 

tartó döntéseket közli a jövőben, a teljesség igénye 

nélkül.

A képviselő-testület legutóbbi döntéseiből:

97/2018.(IX.27.) Kt. határozat

Zebegény Község Önkormányzat képviselő-testülete 
a Pénzügyminisztérium által kiírt „Önkormányzati 
tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények 
fejlesztésének támogatása Pest megyében (PM_
BOLCSODEFEJLESZTES_2018) c. pályázatát megismerte, 
és a pályázat benyújtását támogatja. A támogatási 
igény: eszközfejlesztés: 2.540.000 Ft, felújítás-átalakítás 
költsége: 44.285.712 Ft, egyéb költség: 2.024.288 Ft, 
összesen: 48.850.000 Ft.
Önrész: 5 %. A pályázati önrészt 2.442.500 Ft értékben 
2018. évi költségvetése terhére biztosítja.
Utasítja a polgármestert a pályázat benyújtására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal 

99/2018.(X.24.) Kt. határozat

Zebegény Község Önkormányzatának képviselő-
testülete a helyiadó-rendeleteit felülvizsgálta és úgy 
döntött, hogy 2019. évre nem kíván az adó mértékén 
változtatni és új adó bevezetését sem tervezi.

104/2018.(X.24.) Kt. határozat

Zebegény Község Önkormányzat képviselő-testülete 
a civilszervezetek támogatására beérkezett 2018. évi 
pályázatokat megismerte. A vonatkozó jogi szabályozás 
alapján megállapítja, hogy a tizenkét pályázó 
szervezetből két pályázat érvényes. A Sonnenblumen 
Hagyományőrző Alapítvány, valamint a Börzsöny 
Természetbarát és Hegymászó Egyesület részére 100-
100 ezer Ft támogatást biztosít, amivel a szervezet a 
helyi rendelet alapján köteles elszámolni.
Felkéri a polgármestert a pályázók értesítésére és a 
pályázati összegek kifizetésére.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal 

Köszöntjük Kedves Olvasóinkat! 
Híreinkkel kapcsolatban bővebb 
információt kaphatnak honlapunkon 
illetve elérhetőségeinken.

A képviselő-testület módosította szociális rendeletét, 

miszerint 2018. évtől a zebegényi általános iskolás 
gyermekek évente 10.000 Ft/fő iskoláztatási 
támogatásban részesülnek. A támogatás alanyi jogon 
jár, tehát a jövedelmi helyzetet nem vizsgálja az 
önkormányzat. A tanulók névsorát az intézmény adja 
meg az önkormányzatnak minden szeptemberben. 
Ennek alapján a polgármester minden esetben 
határozatot hoz.
Szintén 2018. évtől a zebegényi, középiskolai 
tanulmányokat folytató fiatalok részére évente 15.000 
Ft/fő egyszeri iskoláztatási támogatást állapított meg 
a testület. Az alanyi jogon járó támogatás feltétele az 
iskolalátogatási igazolás benyújtása. Ennek hiányában a 
támogatás hivatalból sem állapítható meg.
Mindkét esetben a határozat átvételét követően vehető 
át a támogatás, a kirendeltség pénztárában.
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Részlet a dunakanyarregio.hu beszámolójából:

„Óriási sikere volt az immár XI. Zebegényi Tökvilág Fesztiválnak, amit jól mutat az is, hogy a település bejárata
előtt a 12. számú út mindkét oldalán, a Dunaparthoz hasonlóan több száz méteren sorakoztak a parkoló 
személyautók. 
Méltán dicsérte a szervezőket, a fellépőket, a kézműves foglalkozások ötletgazdáit, a kézműves termékek 
sokféleségét felvonultató termelőket dr. Rétvári Bence, az EMMI parlamenti államtitkára. A térség 
országgyűlési képviselője örömét fejezte ki, hogy az emberek újra felfedezik a Dunakanyar turisztikai 
vonzerejét, a helyi értékeket. 
Akik ellátogattak Zebegénybe, azok minden bizonnyal jövőre is visszatérnek nemcsak a Dunakanyar, de 
Európa egyik legszebb és legvirágosabb településére, mert fantasztikus volt a programkínálat és a hangulat.”

Tökvilág Fesztivál 2018

forrás: dunakanyarregio.hu

fotók: facebook
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Az iskola rendkívül mozgalmas és tartalmas októberi 

eseményeit felsorolásszerűen tudjuk csak bemutatni, 

aki részletesebben kíváncsi, kérdezze a gyerekeket 

illetve iskolánk tanárait! Van mit mesélnünk erről a 

hónapról… 

Szeptember 28. 

XV. Jubileumi Sződi Futóverseny
A szeptember hónapot egy kiemelt sporteseménnyel 
zártuk, huszonhét résztvevővel képviseltettük az iskolát 
a neves rendezvényen. Testnevelő tanáraink, Seydewitz 
Nikoletta és Ádám Krisztián felkészítésével és kiséretében 
vettünk részt a tornán, ahol Buzgó Kadosa kiemelkedő 
eredményt ért el a mieink közül. 

Szeptember 29.

XI. Zebegényi Tökvilág Fesztivál
A német nemzetiségi önkormányzat felkérésére iskolánk 
tanulói látványos műsorral szerepeltek a hagyományos 
helyi őszi fesztiválon. Császár Eszter, Galambosi Erzsébet 
és Sándor Szilvia tanárnők által összeállított műsorban 
német nyelven előadott verseket, dalokat hallhatott 
a nagyszámú közönség. A programot hangszeres 
produkciók színesítették. 

Szeptember 29.

Geresdlaki Gőzgombóc Fesztivál
Amíg a gyerekek a helyi fesztiválon szerepeltek, az 
iskola vezetése Molnár Kata intézményvezető helyettes 
és Molnár Edit iskolatitkár személyében csatlakozott az 
önkormányzati küldöttséghez, hogy tapasztalatokkal és 
élményekkel gazdagodva térjen haza testvértelepülésünk, 
Geresdlak legnagyobb hagyományőrző rendezvényéről. 
Sikerült felvenni a kapcsolatot a helyi általános iskola 
igazgatójával, ennek eredményeképpen felajánlást 
kaptunk nyári táboroztatás szervezésére a helyiektől. 

Október 1.

Zene, zene, zene 
Magyar népdaloktól volt hangos a tornacsarnok 
a Zene Világnapja alkalmából tartott rendhagyó 
megemlékezésen, amit Gellai Ildikó néni szervezett. 
Játékos vetélkedő, közös éneklés, vidámság jellemezte 

a majd’ egyórás programot, melyen az iskola minden 
diákja és tanára aktívan vett részt. 

Október 1. 

Idősek napja 
Szintén Gellai Ildikó tanárnő szervezésében, de most már 
a hangszeres tanszakok tanulóinak műsorával zajlott 
a hagyományos közös ünneplés az Idősek Világnapja 
alkalmából.

Október 4. 

A Duna Arénában jártak az iskola tanulói
A Magyar Úszó Szövetség meghívására és szervezésében 
Niki néni és Krisztián bácsi kíséretében 19 tanulónk 
látogathatott el a Duna Arénába a FINA Úszó Világkupa 
budapesti versenyére. A világot körbejáró sorozatról 
eddig csak az újságokból olvastak, most élőben 
láthatták, mitől is ilyen népszerű. A gyerekek közelről 
figyelhették többek között Hosszú Katinkát, Cseh Lászlót, 
Jakabos Zsuzsannát, Verrasztó Dávidot, a külföldi sztárok 
közül pedig Chad le Clost, Sarah Sjöströmöt, Vladimir 
Morozovot. Óriási élmény volt őket élőben látni, szurkolni 
nekik.

Október 5.

Megemlékezés a Kálvária-dombon
Iskolánk egyik legszebb, sokéves hagyománya, hogy 
az aradi vértanúkról a Kálvária-dombon elhelyezett 
emléktáblánál tartott ünnepségen emlékezünk meg. 
Nem volt ez másképp ebben az évben sem, iskolánk 
tanulói az 1849-es események felelevenítésével, az 
énekkar közreműködésével rótták le tiszteletüket a 
hősök emléke előtt. 

Október 13.

Öko nap az iskolában
Számos előadóval és az összes tanár tevékeny 
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közreműködésével a természetszeretet és 
környezettudatos gondolkodás foglalta el a főszerepet 
ezen a napfényes délelőttön. Az iskolaudvaron előadások, 
a termekben vetítések és madárodú-építés zajlott. 
Bizonyíték volt ez a nap arra is, hogy van helye az iskolai 
oktatásban a játékos, iskolapadtól kissé eltávolodó, 
élményszerű tanulásnak. 

Október 19.

Iskolai megemlékezés 1956-ról
Pénteken kora délután az egész iskola közösen 
emlékezett meg 1956 hős forradalmárairól. Bartkievics 
Ákos, Komár Viktor, Kocsis Alíz, Nagy Koppány, Fábián 
Patrik és Pintér Olivér nyolcadik osztályos tanulók 
előadásában prózai és verses műsorszámok váltakoztak, 
az énekkar hangulatos előadásában pedig két dalt is 
hallhattunk.

Október 23.

1956-os megemlékezés
A szűkebb körű iskolai rendezvény folytatásaként 
nyolcadik osztályos diákjaink és az iskola énekkara 
(Scheich Dávid és Medvigy Miklós hangszeres 
kíséretével) részt vett az önkormányzat által szervezett 
megemlékezésen is, ahol a falu apraja-nagyja 
megjelent. Polgár Éva zongoraművész csodálatos 
Liszt-interpretációja után díszvendégünk, Rétvári 
Bence országgyűlési képviselő, az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának (EMMI) parlamenti államtitkára 
mondott beszédet. Az iskolai műsort Györkő Zsolt tanár 
úr és Császár Eszter tanárnő állította össze. Befejezésként 
Himmer Gellért – aki Polgár Évához hasonlóan, néhány 
évvel ezelőtt diákként még iskolánk padjában ült – adta 
elő Cseh Tamás Corvin köziek című dalát.

És elérkezett a várva-várt őszi szünet!

Medvigy Miklós

fotók: Váli Miklós

Az önkormányzat ezúton mond köszönetet 
a zebegényi általános iskola vezetésének, 
tanárainak, diákjainak és munkatársainak a XI. 
Tökvilág Fesztiválon, az Idősek Világnapján és az 
1956-os forradalom 62. évfordulója alkalmából 
rendezett megemlékezésen való részvételért, 
a gyermekek felkészítéséért, a szereplésért 
és közreműködésért, valamint a technikai 
segítségért.

Köszönjük!
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A keresztény hit
alapvető kérdései VI.
A hit és a kérdezés kéz a kézben járnak. Ennyiben az 
ember, aki hitbéli döntést készül hozni, önfeltárulkozó 
és bizalomteljes választ ad az őt megszólító Istennek, a 
megszólításból, megszólítottságból és a választ megelőző 
kérdésből merítve motivációt a döntéshez. A motiváció, 
mint kérdés nagyon egyszerű: miért? Akár a hétköznapi 
életben, akár a hitbéli döntéseknél a  miért  hordozza 
a döntések és cselekedetek motivációját. „Hallottátok, 
hogy ezt mondták a régieknek: ‘Ne törj házasságot!’ Én 
viszont azt mondom nektek, 
hogy mindaz,  aki asszonyra 

néz azért, hogy megkívánja 

őt, már házasságot tört 

vele a szívében.” – olvassuk 
Máté evangéliumában Jézus 
tanítását  (Mt 5,27-28).  Jézus 
rávilágít arra, hogy a bűn 
gyökere a szem és a szív rendetlen kívánságában rejtőzik; 
realista módon a táplált vágyról beszél, amely hatással 
van arra, hogy mit akar látni a szem és mit akar elérni a 
szív. Ezért Jézus nem a bűnnel, hanem annak gyökerével 
foglalkozik és számunkra egészen világosan a tettet 
mozgató motivációról beszél. A kérdést boncolgatva 
már pusztán ezen egyszerű tanításon keresztül is 
eljutunk annak megállapítására, hogy a pusztán 
ösztönösségre építő öntudatlan és végtére legtöbb 
esetben tudatosságot, másokra való figyelmet nélkülöző 
ún. neurotikus cselekvésmotiváció áll a probléma 
középpontjában. Egyszerűsítsük a kérdésfeltevést:
Ne törj házasságot! – a parancsolat tiltó akadály a rossz 
megtétele előtt? Ha igennel válaszolunk, akkor tegyük 
fel a kérdést másképpen és látni fogjuk, hogy már a 
gondolkodás szintjén milyen motivációk vezérelnek 
bennünket:
Szeretem a feleségemet, egy test és lélek vagyunk! 
– ennél a kijelentésnél nincs szükség az előző negatív 

felszólításra. Ha ennek megfelelő pozitív parancsot 
akarunk megfogalmazni, akkor a következőképpen 
tesszük: Szeresd feleségedet, válj vele egy testté és 
lélekké!  (vö. Lev 19,18; Mt 5,43; 22,24-40)  De idézhetjük 
a Szentírás lapjain olvasható első pozitív parancsot is az 
ember számára: „Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek 
be a földet! Hajtsátok azt uralmatok alá, és uralkodjatok a 
tenger halain, az ég madarain, és minden állaton, amely 
mozog a földön!”    (Ter 1,28)  valamint a hozzá tartozó 

későbbi kiegészítő magyarázatot: „Ez végre csont az 
én csontomból, és hús az én húsomból! Legyen a neve 
feleség, mert a férfiből vétetett!”  (Ter 2,23).  Így érthető 
Jézus tanítása is a válásról (Mt 5,31-32; Mt 19,3-6). 
A cselekedetek motivációja, valamint a hit kérdése sokkal 
összetettebb, mégis világos kapcsolatra utal. Mennyire 
tud a neurotikus motiváció igaz hit táptalaja lenni? 
Másképpen fogalmazva: a döntés és a helyes cselekvés 
elől egy képzelt illetve virtuális világba húzódás, vagy az 
elképzelt jövőbeli körülményekhez és állapotokhoz (meg 
nem valósult) jelenben történő ragaszkodás személyi 
struktúrája milyen motivációt sugall? Hogy jobban 
megértsük viszonyunkat a tiltó parancshoz: amennyiben 
valaki vét ellene, tehát házasságot tör, akkor 

– ez a másik miatt történt, ő a hibás abban, hogy 
megcsaltam (külső bűnbak keresése, externalizáció),

– ‘megfelelő’ intellektuális érveket kovácsol az 
elfogadhatatlan döntés-cselekvés-érzelemnyilvánulás 
legalizálására (racionalizálás) – megjegyezzük, hogy 

Szerző:
Dr. Sztankó Attila
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ez a megoldási  kísérlet  igazából minden esetben 
frusztrációhoz vezet és áttetsző hazugságok hálójába 
fonják az embert, amelyekről azt hiszi, hogy a többiek 
nem látnak át,

– kényszeres cselekvések fejlődését idézi elő a 
bűntudat elfojtása érdekében és eredményeképpen.
A hit tehát megkívánja a személy érett és normális 
viselkedését:

– szembenézést a problémával mégpedig 
megalkuvás nélkül: önismerettel és rendszeres 
lelkiismeretvizsgálattal.
Zárásképpen megjegyezzük, hogy az 1970-es 

évek végén készült statisztikák szerint  a nyugati 

társadalmak embereinek 60-70%-a érzelmileg éretlen 
volt, ez a statisztikai szám 2016-ban már 78-82%-
os lett. Milyen élmények mentén hozunk döntéseket 
önmagunkkal és embertársainkkal kapcsolatban, illetve 
a hit szabad döntését ezek mennyiben befolyásolják? 
Mennyiben veszítik el ma embertársaink, de mi 
magunk is egyéni arculatunkat, spontaneitásunkat 
és mennyiben befolyásolnak bennünket a belső és 
külső sablonok és sémák? Mennyire rezzenünk össze a 
teljesítményhelyzetekben?

Élesztő Plázs csapata

vagy legalábbis a téli időszakban biztosan. Persze a 

gyerekek élvezik továbbra is a falevelekkel borított 

rétet és alig várják, hogy hógolyócsatára hívja őket a 

tél.

De ne rohanjunk ennyire előre, tekintsünk inkább vissza 
egy kicsit az időben, hogy lássuk mi minden történt a 
2018-as szezonban a Plázson!

Az első, ami eszünkbe jut, talán a köszönjük szó. 
Köszönjük, hogy ez az aprócskának tűnő dolog, ami 
létrejött a Dunaparton mindenkinek jelent valamit. 
Van, aki a Plázsra jár olvasni, van, aki itt találkozik a 
barátaival, van, aki itt ébred rá a nagy dolgokra, van, 
aki csak szimplán szeret itt lenni és van, aki nálunk itta 
élete legjobb sörét, nem mindennapi környezetben. 
Inspirálódnak, kikapcsolódnak és ezzel egyidőben 
remekül szórakoznak a Dunapartra érkező vendégeink. 
Kiemelkedő érték a partnak és a környezetének 
érintetlensége és természetessége.
Reméljük, ez még sokáig így is marad!

A helyi lakosság nagy része megfordult nálunk: van, 
akiből visszatérő vendég is vált. Nagyon örültünk 
annak, hogy közösségben érzik magunkat nálunk a 
zebegényiek, és korosztálytól függetlenül megtalálják 
a maguknak való szórakozást. Köszönjük nekik a sok 
biztatást és gratulációt, amit remek programjainkkal 
és közösségformáló szemléletünkkel söpörhettünk be. 
Volt nálunk VB-vetítés, előadás a fürdőzés és strandolás 
veszélyeiről, kisebb-nagyobb koncertek, születésnapok, 

A  K R O K O D I L  R É T  A L S Z I K
diplomatalálkozó, esküvő, csapatépítő…
Nem utolsósorban sikerült  95%-ban megszabadulnunk 
minden műanyag eszköztől és lebomló, komposztálható 
pohárra és evőeszközökre váltani. Problémáinkban 
azonnal segítő kezeket nyújtottatok, így megoldás-
kompromisszum születhetett.

Óriási lépés volt ez a szezon nekünk.

Zebegényieknek, az ide érkező turistáknak és a 
környezetünknek egyaránt szeretnénk megköszönni, 
hogy részt vettek a mi kis dunaparti életünkben.
Reméljük, a jövőben egy még magasabb szintű 
vendéglátást tudunk biztosítani a vendégeinknek, ezzel 
is növelve Zebegény turisztikai értékét!
Addig is mi hálás búcsút veszünk Tőletek, hamarosan 
találkozunk.

fotó: Élesztő Plázs
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REMEK SOROZATBAN A KÖZSÉG 
CSAPATA
A zsinórban négyszer győzött nagypályás együttes, 

már a tabella negyedik helyét foglalja el.

Legutóbbi cikkünk óta három fordulót játszottak le a 
Pest megyei IV. osztály, Északi csoportjában, amelyeken 
magabiztos győzelmet aratott a Zebegény Garvittax SE. 
Az ötödik fordulóban Szokolyát látta vendégül a csapat: 
izgalmas mérkőzésen 3–1-es hazai siker született. 
Ezután következett a letkési összecsapás, amelyen igazi 
gólfesztivált tartott a gárda: 8–0-as diadal önmagáért 
beszél. Egy hét szünet után érkezett az Őrbottyán KSE, 
ám pont nélkül távozott a Dunakanyarból: ezúttal 6–0 
lett a vége. Pozitívum a 17 rúgott és mindössze 1 kapott 
gólon kívül, hogy a találkozókon több csere is Szűcs Zoltán 
rendelkezésére állt, így volt bőven merítési lehetősége 
az edzőnek. Továbbá Bodor András 8 rúgott góljával 
jelenleg a harmadik helyet foglalja el a góllövőlistán. A 
Zebegény jelenleg 4. a tabellán, mindössze 4 pontnyira 
az első helytől. Zebegény Garvittax SE elnökség

A folytatás ugyanakkor nem lesz könnyű: először 
Kóspallagra látogat a csapat, majd a Bernecebaráti-
Kemence érkezik, és az utolsó két fordulóban az első két 
helyezettel mérkőzik meg az együttes. Bízunk a további 
jó szereplésben, amelyhez ismételten kérjük szurkolóink 
segítségét!

További hír az egyesület háza tájáról, hogy több 
pályázat is elbírálás alatt van, ugyanakkor – főleg a 
téli terembérlések miatt – aki támogatni szeretné a 
Zebegény Garvittax SE-t, az az alábbi Budapest Bankhoz 
tartozó számlaszámon teheti meg:
10103898-07379600-01005000

Hajrá, Zebegény!

Photo by Nathan Rogers on Unsplash
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Bőzsöny Ferenc 1931. január 7-én született Pécsett. 
Középiskolai tanulmányait a Veszprémi Piarista 
Gimnáziumban végezte. Katolikus papnak készült, 
ezért később a kommunista hatalom öt alkalommal 
is megtagadta főiskolai, illetve egyetemi felvételét. 
Már a Magyar Rádió bemondója volt, amikor sikerült 
bekerülnie az ELTE magyar-történelem szakára, 1973-
ban magyar nyelvészetből doktorált.
1956. augusztus 24-én szólalt meg először élőben, a 
Kossuth Rádióban, ahol 1996-ig dolgozott, 1988-tól 
főbemondóként. Országosan ismert és kedvelt rádiós 
volt. A Magyar Televízióban négy évtizeden át működött 
közre a Delta című tudományos magazinműsor 
narrátoraként.
Tagja volt a Magyar Nyelvtudományi Társaságnak, és a 
Magyar Rádió Nyelvi Bizottságának. Az Anyanyelvápolók 
Szövetsége elnökségi tagjaként is tevékenykedett. 
A Mindszenty Társaság egyik alapító tagja volt. 
Nyugdíjazását követően a Központi Papnevelő Intézet 
rektorának, Bíró László püspöknek a meghívására az 
intézet retorikatanára lett.
Elnyerte a Magyar Rádió és Televízió nívódíját, 1997-
ben Kazinczy-díjban részesült. 2000-ben a magyar nyelv 
ápolásáért és magas szintű közreadásáért a Magyar 
Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje elismerést 
vehette át, 2005-ben Petőfi Sándor Sajtószabadságdíjat 
kapott.

Bőzsöny Ferenc az 1970-es évek közepén vásárolt 
nyaralót Zebegényben, és rövid időn belül közkedvelt 
személyiség lett a faluban. A helyi kulturális életnek 
kezdettől fogva aktív résztvevője volt. A Szőnyi István 
Baráti Kör elnökségi tagjaként éveken át szervezte és 
vezette a Zenei és Irodalmi Hétvége című kulturális 
programsorozatot és számos képzőművészeti kiállítást 
nyitott meg.
A kezdetektől kuratóriumi tagja volt a Szőnyi István 
Alapítványnak.
Tevékenyen szolgálta a közösséget az egyházközségben 
is, rendszeresen felolvasott a szentmisén és gyakorta 

adakozott. Az ő ajándéka volt a Kós Károly születésének 
100. évfordulójára állított bronz tábla is, mely a templom 
falán látható.
Amíg egészsége engedte szívesen vállalt közreműködést 
egyházi, önkormányzati és civil rendezvényeken 
egyaránt: több éven át volt műsorvezetője a június 4-ei 
megemlékezéseknek és házigazdája a Hajózási Múzeum 
rendezvényeinek.
Legutóbb a januári községi megemlékezésen, a málenkij 
robot 111 zebegényi áldozatának nevét hallhattuk az ő 
felejthetetlen hangján.
Ima című versével emlékezünk rá:

Bőzsöny Ferenc:

Ima
Uram, ahová tettél, ott szolgállak,

ahol megsejtlek, ott kereslek.
Ahogyan tudlak, úgy követlek, 

ha megbotlom, nem csüggedek. 
Ami van, azért magasztallak, 

ami nincs, azért nem zaklatlak. 
Ami a munkám, megcsinálom, 

a jó szót érte sose várom. 
Ha nem sikerül, nem kesergek, 

és másnap mindent újrakezdek.

Életének 88. évében, 2018. október 25-én meghalt Dr. Bőzsöny Ferenc, a 
Magyar Rádió egykori főbemondója, községünk díszpolgára.

fotó: archív
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É D E S - M É Z E S  Z E B E G É N Y

F O R R A L T B O R
- F Ő Z Ő  VE R S E N Y
Idén ötödik alkalommal rendezzük meg Zebegény 
főterén a Jótékonysági Forraltbor-Főző Versenyt az első 
adventi hétvégén.
A csapatok, akik a versenyre neveznek saját boraikkal, 
fűszereikkel és ízválasztó falatkákkal készülnek. 
Mindenkinél egyedi ízvilág fedezhető fel, hála a titkos 
recepteknek. 
A befolyt összegből, a korábbi évekhez hasonlóan, a 
községi Mikulás-ünnepséget támogatjuk.

A jelentkezéseket november 29-ig várjuk 

a szervezes@zebegeny.hu e-mail címen vagy 

Szalai-Gregor Andreánál a 30/ 698 69 72-os 

telefonszámon.

További információkért figyeljék a facebookot és a 
plakátokat!
Szeretettel várunk mindenkit!

Mint azt már előző számunkban hírül adtuk, az 
önkormányzat idén is meghirdeti a mézeskalácsfalu-
építést.
Bárki megalkothatja saját házának vagy egy elképzelt 
lakóháznak a kicsinyített mását mézeskalácsból.

Várjuk azok jelentkezését, akik valamely középületünkről/
főtéri épületünkről készítenének szívesen makettet.

Az épületeket megközelítőleg 1:50 méretarányban kell 
elkészíteni.

A kész munkákat a kirendeltségen lehet leadni 
december 19-éig.

A polgármester advent negyedik szombatján, december 
22-én 17 órakor, az iskola aulájában mutatja be az 
összeállított mézeskalács falut, ami az ünnepi időszakban 
mindenki számára látogatható lesz.

A jelentkezéseket a kommunikacio@zebegeny.hu 

e-mail címen, a 30/308 21 96-os telefonszámon vagy 

személyesen a szervezőirodában várjuk.

A jelentkezők figyelmébe ajánljuk az ünnepi 

programok indító eseményét, a november 24-ei közös 

mézeskalács sütést, ahol a gyermekek hagyományos 

mézeskalácsokat süthetnek és díszíthetnek, a 

felnőttek pedig mézeskalácsházkészítési technikákat 

tanulhatnak Svéger Ágitól.



ZEBEGÉNYI ÚJSÁG  | 11



12  |  ZEBEGÉNYI ÚJSÁG

IMPRESSZUM:

ZEBEGÉNYI ÚJSÁG | Zebegény Község Önkormányzatának lapja | 2018. november | 
Felelős kiadó: Zebegény Község Képviselő-testülete, 2627 Zebegény, Árpád utca 5. | Felelős vezető: Hutter Jánosné polgármester | 
Szerkesztő: Bodor Kornélia és Szalkai Gabriella | Címlapfotó: unsplash.com | Grafika, tördelés és nyomdai előkészítés: Szalkai Gabriella | 
Nyomdai előállítás: Miklóssy János, Miklóssy Műhely Kft. | www.zebegeny.hu | A leveleket, kéziratokat word-formátumban 
a szervezes@zebegeny.hu e-mail címre várjuk minden hónap utolsó csütörtökéig. 

Márianosztrai Közös
Önkormányzati Hivatal
Zebegényi Kirendeltsége
2627 Zebegény, Árpád u. 5.
27 571 510
titkarsag@zebegeny.hu

Polgármester
Hutter Jánosné
30 779 77 55
polgarmester@zebegeny.hu

Jegyző
Bahil Emilné dr.
27 571 510
nosztrajegyzo@gmail.com

Zebegény Német 
Nemzetiségi Önkormányzat 
2627 Zebegény, Árpád u. 5.
Elnök: Faludi Károly
30 925 22 82
nemzetisegi@zebegeny.hu

Napraforgó Óvoda
2627 Zebegény, Millennium sor 1.
30 779 62 55
ovoda.zebegeny@gmail.com

Szőnyi István Általános 
Iskola és AMI
2627 Zebegény, Petőfi tér 2.
27 571 520
zebisuli@freemail.hu

KÖZÉRDEKŰ ANYAKÖNYVI HÍREK

RENDELÉSI IDŐ

Községi Könyvtár
2627 Zebegény, Petőfi tér 6.
30 261 56 72
zebegenykonyvtar@gmail.com

Orvosi Rendelő
2627 Zebegény, Petőfi tér 6.
www.zebegenyrendelo.hu
Dr. Závorszki Károly háziorvos:
20 828 07 72
Walcz Dorottya asszisztens:
30 263 04 99 (rendelési időben)

Védőnői tanácsadás
2627 Zebegény, Petőfi tér 6.
Kele Krisztina védőnő
30 779 77 44

Orvosi ügyelet
Szakorvosi Rendelőintézet
2628 Szob, Arany János u. 22.
27 370 073

Szőnyi István 
Emlékmúzeum
2627 Zebegény, Bartóky J. út 7.
27 620 161
szonyimuzeum1@gmail.com

Római Katolikus Plébánia
2627 Zebegény, Árpád u. 7.
27 373 124
rke.zebegeny@gmail.com

ÁLLANDÓ PROGRAMOK A KÖNYVTÁRBAN
HÉTFŐ: 
Gyermek néptánc  ........................15.15 
Egészségmegőrző torna  ........16.00 
Bridzsklub  ...........................................18.00 

KEDD: 
Etka-jóga  ..............................................10.00 

SZERDA: 
Gyermek néptánc  ........................16.00 
Felnőtt néptánc  .............................20.00 

CSÜTÖRTÖK: 
Gyermek Szkóla  .............................16.00 
Etka-jóga  ..............................................17.00 
Zsuzsi torna  .......................................18.30 

HÁZASSÁGKÖTÉSEK:

Menyhei Zoltán- Heffenträger Zsuzsanna 2018. 10. 01. 
Mata Gyula- Heckenast Johanna Dóra 2018. 10. 04. 
Horváth Zsolt- Mihály Kinga 2018. 10. 06. 
Baranyai Ferenc- Tóth Andrea 2018. 10. 13.
ELHUNYTAK:

Garamszegi Ferenc elhunyt 2018. 10. 10-én. Élt 83 évet.
Hetényi József elhunyt 2018. 10. 12-én. Élt 76 évet.
Dr. Bőzsöny Ferenc elhunyt 2018. 10. 25-én. Élt 87 évet.

Gyógyszerfelírást a következő időpontokban végezzük: 
H-K és Cs-P: 8.30-9.30 és 11.00-12.00 

Sz: 13.00-14.00 és 15.30-16.00
Gyógyszerfelírás az orvosi rendelés idejében nem 

történik!

PÉNTEK: 
Női kondi torna  ...............................16.00
Jóga  ..........................................................17.00

O R V O S I :

Hétfő:  .......................9.30-11.00
Kedd:  ........................9.30-11.00
Szerda:  .................14.00-15.30
Csütörtök: ...............9.30-11.00
Péntek:  ....................9.30-11.00

A S S Z I S Z T E N S I :

Hétfő:  ....................8.30-12.00
Kedd:  .....................8.30-12.00
Szerda:  ...............13.00-16.00
Csütörtök: ............8.30-12.00
Péntek:  .................8.30-12.00

DR. ZÁVORSZKI KÁROLY HÁZIORVOS


