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Kedves Olvasók!

A képviselő-testület rendeletei, határozatai elérhetők 

a helyi kirendeltségen, a községi honlapon (www.

zebegeny.hu), valamint a Nemzeti Jogszabálytárban 

(www.njt.hu). Az Önkormányzati Hírekben csak a 

legnagyobb érdeklődésre számot tartó döntéseket 

közöljük, a teljesség igénye nélkül.

A képviselő-testület decemberi rendkívüli ülésén 
támogatta a 0151/175 és a 0151/176 hrsz-ú külterületi 
ingatlanok tulajdonosainak kérelmét. A kérelemnek 
megfelelően a minimális telekterületet 3000 m2-ben, 
a maximális beépíthetőséget pedig 6 %-ban határozta 
meg.

A képviselő-testület egyetértésével az októberi 
filmforgatásból származó bevételből épül újjá az Ady 
Endre utcai járda első szakasza a Malom hídtól az Ady 
Endre u. 5. számig, valamint a Kossuth utca járdája a 
Mókus büfétől a platánsor előtti új járdáig. 

A Szőnyi út 1. szám alatti ingatlant veszélyeztető 
sziklafalomlás kapcsán, 2018. áprilisában benyújtott 
vis major támogatási igényünk pozitív elbírálást nyert. 
A támogatói okirat szerint a sziklafal életveszélyes 
állapotának elhárítására 33.147.000 Ft-ot kapunk. A 
90 %-os támogatás utófinanszírozott. A 10 % önerőt, 
3.683.000 Ft-ot az önkormányzat 2019. évi költségvetése 
terhére biztosítja. A munkálatokat  a kiviteli tervek 

Mint ismert a 2018. februári községi farsangi bál 

(Banyabál) nyereségét a Szőnyi park játszótéri 

eszközeinek fejlesztésére ajánlottuk.

Április elején e-mailben kerestük meg az óvodások/
kisiskolások szüleit, hogy javaslatokat kérjünk tőlük az 
összeg felhasználására. A válaszolók kivétel nélkül a favár 
befejezését és a hinta javítását jelölték meg elsődleges 
feladatként. Emellett a kapuk zárhatóságát és a régi 
csúszda cseréjét, faszerkezetének festését kérték.

Az elvégzett munkálatok költségei:

Kapuk javítása, hegesztés - anyagár: 20.120 Ft, 
munkadíj 0 Ft (Blahó Csaba és Kósa János felajánlása), 
Felszólítótáblák: 2.642 Ft, Régi csúszda faszerkezetének 
csiszolása, festése - anyagár: 26.665 Ft, munkadíj: 42.612 
Ft, Régi csúszda cseréje - anyagár: 19.490 Ft, munkadíj 
0 Ft (Bereczky Bence és Schottner Tibor felajánlása). 
Összesen: 111.529 Ft. A fennmaradó 48.471 Ft-ot a 
hinta cseréjére használjuk fel, melyre minden igyekezet 
ellenére csak idén tavasszal kerül sor, teljes költsége 
pedig várhatóan 250.000 Ft lesz.

A favár befejezésének költsége (anyagár: 40.400 Ft, 
munkadíj: 120.000 Ft) nem a báli nyereséget terhelte.

Mindenkinek köszönjük a szervezésben, beszerzésben 
és a munkálatokban nyújtott segítséget!

elkészülte és a közbeszerzés lebonyolítása után, 
remélhetőleg tavasszal megkezdhetjük. 

A 2016. évben sportpark létesítésére benyújtott 
pályázatunk támogatást nyert. Többszöri egyeztetést 
követően a „felnőtt játszótér” kialakítására a Szőnyi park 
Héthíd felőli sarkában kerül sor. A kijelölt helyszínen  
fekvőtámaszozó-, húzódzkodó-, fellépő-, hasizomerősítő-, 
tolódzkodó- és függeszkedőlétra-egységeket helyezünk 
el. A témával kapcsolatban további információt a 
kirendeltségen kaphatnak az érdeklődők.

Köszöntjük Kedves Olvasóinkat! 
Híreinkkel kapcsolatban bővebb 
információt kaphatnak honlapunkon 
illetve elérhetőségeinken.
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A magunk mögött hagyott 2018-as év is sikeres volt. 

Amiért köszönetet mondunk Zebegény Község 

Önkormányzatának, az önkormányzati dolgozóknak 

és a kirendeltség munkatársainak, a Sonnenblumen 

Alapítványnak és a Sebegin Hagyománymentő 

Egyesületnek. A sikereket velük együtt értük el, 

melyekről az alábbiakban számolunk be.

2018-ban a támogatások, pályázatok, bérleti díjak, és 
rendezvények bevételeiből összesen 11.179.729 Ft-ra 
tettünk szert.

2017. évből maradt 527.229 Ft, ehhez jött a 2018. évi 
feladatalapú támogatás 1.189.000 Ft, működésre pedig 
964.000 Ft-ot kaptunk.
Pályázatot nyertünk közösségi tér kialakítására, az orvosi 
rendelő fölötti tetőrészre 8.000.000 Ft értékben, továbbá 
hagyományőrzésre 200.000 Ft-ot kaptunk.
A tavaszi választások eredményeként 146.000 Ft 
támogatást kapott önkormányzatunk, mivel Ritter 
Imre országgyűlési képviselő megválasztásához dupla 
mennyiségű ajánlást gyűjtöttünk.
További bevétel származott rendezvénysátraink 
bérbeadásából (60.000 Ft), gőzgombóckészítésből 
(43.500 Ft) és szilvalekvárfőzésből (50.000 Ft).

A 2018-as évben bevételeinkkel az alábbiak szerint 
gazdálkodtunk.
Január hónapban a „Malenkij robot” – „Zwangarbeit in 
der Sowjetunion” rendezvényre 376.943 Ft-ot, a kiállításra 
88.160 Ft-ot fordítottunk. A kiállításon korhű fotókkal 

igyekeztünk bemutatni az 1945-47 közötti időszakot.
A Sonnenblumen Alapítványnak 100.000 Ft támogatást 
adtunk a „Malenkij robot – Zebegény hangja” c. DVD 
kiadásához.
Tavasszal az iskola német nyelvű színházi előadást 
szervezett, melyre 50.000 Ft támogatást biztosítottunk.
A Sebegin Hagyománymentő Egyesület megszervezte a 
tojásfa és a májusfa állítását a főtéren.
A trianoni megemlékezésen a Dunakanyar Fúvósegyüttes 
költségeit álltuk 40.000 Ft értékben.
Mindez idő alatt elkészült a közösségi tér, melynek 8 
milliós pályázati támogatását még plusz 172.522 Ft-
tal kiegészítettük, a bútorozásra további 400.000 Ft-ot 
költöttünk. A tetőtérben 2 szoba, konyha, wc, fürdő, 
folyosó, iroda került kialakításra.
Júliusban az iskolások nyári táborozását támogattuk 
140.000 Ft-tal, melyen 30-nál is több gyerek vett 
részt. Külön köszönet a Sebegin Hagyománymentő 
Egyesületnek, a pedagógusoknak, szülőknek, akik 
szervezték és segítették a munkát.
Augusztusban lezajlott a Zebegényiek Napja 
rendezvénysorozat, ahol a hagyománymentők a sváb 
konyha, és a gőzgombóckészítés titkait mutatták be. 
A pályázaton nyert 200.000 Ft-ot további 20.470 Ft-tal 
egészítettük ki.
Szeptember elején volt a szokásos szilvalekvárfőzés, ahol 
203 kg szilvát dolgoztunk fel, a hagyomány szerint cukor 
nélkül, üstben főzve. A kész lekvárból 50.000 Ft bevételre 
tettünk szert.
A tanév kezdetével nagy változás történt a falu életében. 
Skripek Katalin iskolaigazgatónk az első perctől 
együttműködést tanúsított a német nemzetiségi 
önkormányzattal. 50.000 Ft támogatást kaptak 
papírírószer-beszerzésre, és további 30.000 Ft-tal 
járultunk hozzá a Spiel und Gewinnen játékhoz.
Támogatásaink feltétele változatlan:
• német nyelvi képzés és fejlesztés
• hagyományőrzés
• rendezvényeken való részvétel
• kapcsolattartás a testvérfalunkkal.

Ennek eredményeként a diákok, hosszú ideje először 
vettek részt a Tökvilág Fesztiválon, ahol a tanulók 
színvonalas műsort adtak.
Támogattuk a Sárkányfesztivált is, térítésmentesen 

Az idei községi farsangi bál 2019. február 16-

án 20.00 órakor lesz, az iskola tornatermében. 

A részletekkel hamarosan jelentkezünk 

plakátjainkon, facebook oldalunkon és 

a községi honlapon.
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bocsátottuk rendelkezésükre rendezvénysátrainkat.
Szeptember végén részt vettünk a geresdlaki Gőzgombóc 
Fesztiválon, ahol a „legédesebb gombóc” kategóriában 
elsők lettünk 28 induló csapatból. Köszönet a Pásztor, 
és Demény családnak, Himmer Istvánné Marikának, 
akikkel ezt a szép eredményt elértük. Az öttagú zsűri 
munkájában jómagam már harmadik éve veszek részt. 
Köszönet az iskolánk igazgatóhelyettesének, Molnár 
Katának, és az iskolatitkárnak, Molnár Editnek, akik a 
fesztivál ideje alatt felvették a kapcsolatot a geresdlaki 
iskola igazgatójával, és megkezdődtek az egyeztetések 
az együttműködésre vonatkozóan. Az út buszköltsége 
107.630 Ft volt, a főzéshez szükséges alapanyagok 
20.379 Ft-ba kerültek.
November hónapban a Karitász csoporttal közösen 
megszerveztük az adventikoszorú-készítést, melynek 
költségeit vállaltuk.
Dr. Bőzsöny Ferenc zebegényi díszpolgár temetésére 
külön buszt indítottunk, melynek költsége 35.560 Ft volt.
December hónapban támogattuk az iskola „Csillagváró” 
ünnepségét. Vállaltuk a sütemények, tea elkészítésének 
költségét.
Az év folyamán banki költségekre, újság-előfizetésre, 
jogdíjakra (Artisjus), műszaki anyagokra, kiküldetésre 
245.572 Ft-ot fizettünk ki.
Így az eddig beérkezett számlák alapján 10.076.666 Ft 
az összes kiadásunk.

A fentiek alapján pénzmaradványunk 1.103.003 Ft.
Ezt az összeget testületi döntés alapján az alábbiak 
szerint használjuk fel:
• Az óvoda részére német nyelvi oktatásra (pedagógus 

hiány miatt) 160.000 Ft-ot biztosítunk külsős 
nyelvoktató foglalkoztatására, januártól júniusig, heti 
két alkalommal. További 50.000 Ft-ot biztosítunk 
német nyelvű könyvekre, és szemléltetőeszközökre.

• Az iskola részére oktatásfejlesztésre 209.980 Ft-ot 
biztosítottunk, amiből 2 db projektort vásároltak, 
melyek már a karácsonyfa alá kerültek.

• A Sebegin Hagyománymentő Egyesületnek 
170.000 Ft támogatást biztosítunk a 2019. évi nyári 
táborozáshoz nyelvismeret-fejlesztésre. Ezzel az 
összeggel a Bécs melletti állatkert látogatásának 
buszköltségét finanszírozzuk.

• A Zebegényiek Napjára 200.000 Ft-ot biztosítunk 

Zebegény Község Önkormányzatának, a sváb konyha 
bemutatására, főzőversenyre. A jó hangulathoz 
a zenét a Dunakanyar Fúvósegyüttes biztosítja, 
melynek költségére 50.000 Ft-ot szánunk.

• 2019. január 6-án Kál-Kápolnára indítottunk egy 
8 fős kisbuszt a „Malenkij robot” megemlékezésre, 
koszorúzásra, 50.000 Ft költséggel.

Végezetül a fent említett adatok alapján 
megállapíthatjuk, hogy sikeres évet könyvelhetünk el, 
és úgy gondolom, hogy a falu kulturális életét a német 
nemzetiségi önkormányzat ilyen nagy összeggel még 
nem tudta támogatni.
Nagyon fontos eredmény, hogy 2018-tól a német 
nemzetiségi önkormányzatoknak – Ritter Imre 
személyében – országgyűlési képviselője van, akitől 
rengeteg segítséget kapunk, ami világosan látszik a 
támogatások nagyságában.
Pozitív eredmény, hogy gyümölcsöző együttműködés 
indult el az iskolával, ezt szeretnénk továbbfejleszteni, 
és bevonni az óvodát is, hiszen ezekből a gyerekekből 
cseperednek fel a jövő hagyományőrzői.
Fontos feladat a jövőre nézve a fiatalok és a középkorúak 
bevonása a hagyományőrző munkába.
Német nyelvi képzést igény szerint kell szervezni, 
hiszen ez a kulcsa a német nyelvterületen kialakítandó 
testvértelepülési együttműködésnek.
Pályázatfigyelő csoportot szeretnénk felállítani, a tervek 
megvalósítására.
Fontos feladat a Gőzgombóc Fesztivál életben tartása, 
újjá kell szervezni, ehhez viszont fontos az aktív tagság.
2019-re feladatunk egy együttműködési megállapodás 
aláírása a Községi Önkormányzattal a Rozmaring 
apartman és közösségi tér működtetésére és 
továbbfejlesztésére vonatkozóan. Szeretnénk az 
elmaradt zuhanyzókat, WC-t, klímát kialakítani.

Megköszönve támogatóink munkáját, kívánok 
mindenkinek boldog új évet!

Faludi Károly: 30 925 2282
Himmer Istvánné: 27 373 129

VÁRJUK JAVASLATAIKAT, ÉSZREVÉTELEIKET 
AZ ALÁBBI TELEFONSZÁMOKON:

Faludi Károly - elnök
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AZ ELHURCOLTAKRA EMLÉKEZTÜNK

Január első hétvégéjén emlékeztünk a magyarországi 

svábság 74 évvel ezelőtti tragédiájára. A 

programsorozat pénteken hajnalban gyalogtúrával 

kezdődött, szombaton a községi megemlékezéssel 

folytatódott és vasárnap a Málenkij Robot Emléktúra 
2019 résztvevőinek Kál-kápolnai fogadásával zárult.

Zebegény idén először csatlakozott hivatalosan az 
immár ötödik alkalommal megszervezett Málenkij 
Robot Emléktúrához.
Az önkormányzat szervezőirodája az esemény 
népszerűsítése mellett egy az emléktúrához igazodó 
Zebegény-Nagymaros gyalogtúrát is meghirdetett. A 
péntek hajnalban útnak induló kis csapat a legmagasabb 
szinten képviselte községünket: a gyaloglók között 
volt Hutter Jánosné polgármester és Faludi Károly a 
nemzetiségi önkormányzat elnöke, valamint Willem 
Vera a Sonnenblumen Hagyományőrző Alapítvány 
elnöke, aki a zebegényi elhurcoltak emlékének legfőbb 
őrzője, és az e témában megjelent könyv szerzője.
Az eseményen a zebegényi iskolások is részt vettek. 
Volt, aki Zebegénytől Nagymarosig gyalogolt és volt, aki 
a Nagymaros-Kismaros szakaszon kísérte a túrázókat. 
Beszámolójukat következő számunkban olvashatják.
A szombat délutáni megemlékezés a Napraforgó 
utcai emléktáblánál kezdődött, ahol Hutter Jánosné 
polgármester beszédét követően, a 111 zebegényi 
elhurcolt nevének elhangzása közben helyezték el 
koszorúikat a községi és a nemzetiségi önkormányzat, 
az általános iskola, a nemzetiségi egyesületek, valamint 
a Vitézi Rend képviselői.
A megjelentek ezután a Málenkij robot – Zebegény 
hangja című filmet tekintették meg a Könyvtár 
Galériában, majd mécseseket gyújtottak a templom 
előtti kopjafánál, végül a szentmisén emlékeztek az 
elhurcoltak szenvedésére.
Köszönjük Bősz Zsuzsa, Mikes Zoltán és a templomi 

énekkar segítségét és közreműködését!

Vasárnap nemzetiségi önkormányzatunk szervezésében 
nyolcfős küldöttség indult Kál-Kápolnára, hogy a 
kompolti nemzetiségi önkormányzattal együtt fogadja 
a zarándokokat. Miután mindenki megérkezett 
rövid megemlékezés és koszorúzás következett a 

Csak fekszem és ordítanék. Sajognak a 
bokáim, a derekam, a sarkam vér-, a lábujjaim 
vízhólyagosak. Szorítom a párnám csücskét, majd 
fájdalomcsillapítóért mászok a táskámhoz végül. 
Jó ég... Megcsináltam. Nehéz volt. 140 km gyalog. 3 
nap. Hóban, fagyban, napsütésben, latyakban. Néha 
azt hittem, meghalok, de a világért nem adtam 
volna fel, az nem volt lehetőség. Mondták, nem 
őszinte a mosolyom. Nem volt az. Én csak hisztizni 
akartam, kikiabálni a fájdalmamat. Az utolsó 30 
km-t vérző orral tettem meg. Célba érkezés után 
hajnali fél kettőkor, remegő lábakkal, a kád szélén 
támaszkodva jönnek az első tiszta gondolataim. 
És úgy fáj mindenem. Életem eddigi legnagyobb 
kihívását teljesítettem a dédnagypapám emlékére. 
Élveztem. Nagyon jó volt. Remélem lát odafentről, 
bár sosem találkozhattunk. Talán most már 
nyugodtabban pihen ő is. Engem is elnyom a 
gyógyszer.

ENIKŐ HAZAÉRKEZÉSE UTÁN AZ ALÁBBI 

SOROKAT TETTE KÖZZÉ FACEBOOK OLDALÁN:

vasútállomáson lévő emlékhelynél. Végül Vízkeleti 
György, a helyi nemzetiségi elnök látta vendégül a 
résztvevőket.

Az emléktúrát teljes egészében egyetlen zebegényi, a 
22 éves Himmer Enikő járta végig, első nőként és első 
Zebegényből indulóként. Cser Mátyás Zoltán és Kósa 
János szombat hajnalban csatlakozott a csapathoz. 
Szívből gratulálunk a tiszteletre méltó teljesítményhez!

Fotó: Himmer Enikő
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Hutter Jánosné polgármester megemlékező beszéde

2019. január 5.

Tisztelettel köszöntök minden emlékezőt!

Tegnap hajnalban 14-en indultunk el Nagymarosra, 
hogy csatlakozzunk a nagymarosiakhoz, kismarosiakhoz, 
azokhoz az emlékezőkhöz, akik vállalták, hogy három 
nap alatt elgyalogolnak Kál-Kápolnára, a zarándoklat 
teljesítésével tisztelegve elhurcolt szeretteink emlékének.

Bősz Zsuzsi lámpással, pálinkával, biztató jó szóval várta 
az indulókat a Napraforgó utcába. Meleg szobákból 
indultunk, tudva azt, hogy közel 10 km után visszatérünk 
otthonunkba. Nem kellett aggódnunk azon, hogy 
közben mi történik odahaza, nem kellett tartanunk a 
fagytól, a kimerültségtől, az éhezéstől.
Melegen öltözve, kényelmes cipőkben tettük meg az 
utat tudva, hogy Nagymaroson a Király utcánál 7 órakor 
várnak ránk a marosiak. 
A pár kilométer gyaloglás közben mindenkiben 
felmerült, mit élhettek meg ők, akik nem tudták hova 
mennek és meddig lesznek távol, mikor térhetnek 
haza. Nem tudtak felkészülni a dermesztő hidegre, az 
éhhalálra, a betegségekre, a rettenetes körülményekre 
és őrzőik embertelenségére. 
Radnóti Erőltetett menet című verse járt a fejemben…
Aztán arra gondoltam vajon tudnánk-e olyan 
emberségesek lenni a megpróbáltatások alatt, mint ők 
voltak, hiszen még Nagymarosra sem tudtunk együtt 
megérkezni, már az indulásnál ketté vált a csapat. Az 
előre egyeztetett időpont ellenére sajnos a marosiak 
nem tudtak néhány perccel megvárni  minket, de ez 
nem szeghette kedvünket, hiszen a vállalt távolságot 
teljesítettük, és a zarándoklat ezen részét nekünk 
magunknak, a lelkünkben kellett megélni.  

Iskolásaink Kismarosig, Willem Vera pedig Verőcéig 
kísérte a zarándokokat. 
Zebegényből egyetlen egy fiatal Himmer Enikő vállalta 
a zarándoklat teljesítését és a havazásban várhatóan 
holnap este érkezik majd meg Kál-Kápolnára.

74 év telt el azóta, hogy a falut elérte a málenkij 
robot tragédiája. 74 év alatt készültek emléktáblák, 
kopjafák, emlékhelyek. 74 év alatt születtek filmek, 
könyvek, leírások, emlékiratok, versek az elhurcoltakról. 
Ám ezekből a forrásokból a sok szenvedésen és 

reménytelenségen túl azt is megismerhettük mennyire 
összetartók, egymást becsülők, tisztelők, egymásért 
élni tudók és sokszor önfeláldozók is voltak mindazok, 
akik szinte még gyermekként vagy felnőttként  kivették 
részüket a történelem e keserű szeletéből. Hogy 
megsemmisült a gúny, a rosszindulat, a gyűlölködés, 
az irigység, és bár sok esetben betegen, de egyenes 
derékkal, emelt fővel, talpig emberként tudtak küzdeni 
egymásért és saját életükért. Talán a hazatérés vágya 
mellett ez volt az, ami életben tartotta és hazavezérelte 
őket. És a hazatérők soha nem feledték elhunyt társaikat. 
Rájuk is emlékezünk ma mécseseinkkel.

74 év telt el, és az utolsó zebegényi elhurcolt Zoltai Jenő 
bácsi már nem vállalta, hogy eljön a megemlékezésre 
csak lélekben van itt velünk.

De mindaddig, amíg vannak fiatalok, akik emlékezni 
akarnak, akik vállalják akár a fizikai megterhelést is, amíg 
vannak akik papírra vetik gondolataikat, amíg vannak 
akik olvassák az emlékiratokat, addig mindannyian, 
mind a 111-en velünk lehetnek.

A 111 elhurcolt zebegényi példát adott a településnek. 
Vajon tudunk-e ebből meríteni, tudunk-e ezzel az 
örökséggel élni, és az emlékezésen kívül megértjük-e 
az összetartozás, összefogás és emberség üzenetét 
legalább abban a kis faluban, amit 1945. január 5-én 
megrázott a történelem! Ha igen, akkor áldozatuk nem 
volt hiábavaló.

Tisztelet az áldozatoknak, együttérzés a 
hozzátartozóknak, hála az emlékek őrzőinek és 
köszönet az emlékezőknek!

Fotó: Danubia TV
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Ez a hónap az ünnepvárás és neves ünnepek jegyében 
telt. December 6-án szokásainkhoz híven a nyolcadik 
osztályos tanulók megajándékozták kisebb társaikat, 
még az óvodába is átmentek. December 18-án pedig 
az alsó tagozat ünnepi műsorral is kedveskedett az 
óvodásoknak a kicsik nagy örömére.

December 19-én nagyszabású ünnepi műsort adott az 
iskola apraja-nagyja. Szülők, érdeklődők, önkormányzati 
képviselők jelenlétében minden évfolyam és az 
iskola énekkarának részvételével, Csillagváró címmel 
rendeztük meg kis közösségünk karácsonyi estjét. 
A programot az énekkar kezdte a Scheich Dávid 
zenetanár és énekkar-vezető által betanított dalokkal, 
ezután minden osztály önálló jelenetet vagy zenei 
darabot adott elő. Különösen színvonalas volt a 3. 
osztályosok Gratzálné Prétyi Krisztina segítségével 
begyakorolt betétdala a Muzsika hangja c. zenés 
filmből, a 6. osztályosok csengőkön megszólaltatott két 
dala (Szabóné Dániel Marika osztályfőnök áldozatos 
munkáját dícséri), illetve a hetedik osztályos lányok 
moderntánc-produkciója (osztályfőnökük Császár 
Eszter).
Az iskola aulájában felállított hatalmas, gyönyörűen 
díszített fenyőfa tövében megrendezett műsor után a 
gyerekek még a főtérre is kivonultak, hogy a település 
lakóit és persze szüleiket, testvéreiket, a járókelőket 
még egyszer elkápráztassák közös éneklésükkel. 
Aprósütemény, ropogtatnivaló várt mindenkit a közös 
éneklést követően.
A Danubia Televízió a teljes műsort felvette, 
megtekinthető a honlapjukon. (Jelenleg több mint 
750 megtekintéssel büszkélkedhetünk).

Az év zárásaként, hagyományainkhoz híven Teaházat 
tartottak a gyerekek, a DÖK és Császár Eszter tanárnő 
irányításával. Ilyenkor a tanulók önállóan berendezett 
környezetben kötetlenül beszélgetnek, sütiznek, 
teáznak… a tankönyvek és iskolaszerek pedig megkezdik 
jól megérdemelt pihenésüket januárig.

Boldog Újévet kíván az iskola összes pedagógusa!
Medvigy MiklósFotó: Málenkij Robot Emléktúra

Fotó: Málenkij Robot Emléktúra

Fotó: Danubia TV



8  |  ZEBEGÉNYI ÚJSÁG

A SZŐNYI MÚZEUM HÍREI

A Szőnyi István Emlékmúzeum elsőszámú célkitűzése 
a festő hagyatékának, szellemi örökségének ápolása, 
életművének kutatása, bemutatása, így természetesen 
működése bizonyos értelemben képzőművészet-
központú. Éppen ezért szeretnénk egyre nagyobb 
hangsúlyt fektetni a társművészetek, mint a zene és az 
irodalom bevonására is. Biztosak vagyunk benne, hogy 
az egyes művészeti ágak átjárhatók oly módon, hogy 
képesek a másikból inspirálódni. Ennek megfelelően 
hirdettünk az író Bartóky Józsefnek emléket állítva 
illusztrációs pályázatot, valamint tartottunk irodalmi 
tárlatvezetéseket, melyeken Szőnyi István festményei 
Rozványi Dávid író alkotásain keresztül keltek életre.
A program sikerét látva arra gondoltunk, hogy másokat 
is bizonyosan megihlet a festőművész egyedi, lágy lírája, 
így irodalmi pályázatot hirdettünk meg. A beérkezett 
pályaműveken keresztül láthatjuk, hogy a kortárs 
művészek számára mit tudnak sugallni Szőnyi képei, 
képesek-e arra, hogy többet mondjanak számukra, mint 

Remek évzáró, sok díjazottal

Túl van első évén a község új sportegyesülete, amit 

egy jó hangulatú évzáró ünnepséggel és díjátadóval 

zárt. Folytatás parkettán és műfüvön, tehát télen sem 

állunk le.

A sok készülődés és szervezés meghozta gyümölcsét, 
hiszen több, mint 120-an vettek részt december 22-én 
a Zebegény Garvittax SE évzáró ünnepségén. Az összes 
utánpótlás korosztály, a nagypályás csapat, a futsalosok 
és a strandfocisok is képviseltették magukat a gálán. A 
„kicsiknek” Menyhei Zoltán és Szűcs Zoltán köszönte 
meg az egész éves munkát ajándék formájában, továbbá 
a legszorgalmasabb és legjobb játékos is díjazva lett 
a korosztályokban. Kiosztottunk jubiláns okleveleket, 
illetve a futsal és nagypályán nyújtott teljesítményt 
is elismertük, továbbá a legértékesebbnek gondolt 
„jó tanuló, jó sportoló” díjat is kiadtuk. Mindemellett 
megköszöntük állandó segítőink egész éves munkáját 
is. Minderről az egyesület Facebook-oldalán képes 
beszámolóval jelentkeztünk, ott mindenki megnézheti 
és letöltheti a fényképeket.

A nagypályás holtszezon se telik majd eseménytelenül, 
ugyanis az MLSZ Pest Megyei Igazgatóságán 
immáron sokadszorra megszervezett Futsal7vége 
elnevezésű versenysorozatban indul két felnőtt és egy 
öregfiúcsapatunk, illetve a Bozsikos korosztályok is a 
teremben folytatják a versengést. Ne feledkezzünk meg 
az NBIII-as futsal csapatról sem, hiszen az a bajnokság 
nem szünetel, folyamatosan lesznek mérkőzéseink.

A „nagycsapat” szintén az MLSZ PMI szervezésében vesz 
részt egy táli műfüves bajnokságban, ahol vélhetően csak 
magasabb osztálybeli ellenfelek várnak a játékosokra, 
ezáltal biztosítva a tavaszra való felkészülést.

A klub háza tájékáról hír továbbá, hogy több játékosunk 
is meghívót kapott a rendőrválogatottba, amely január 
közepén egy nemzetközi tornára utazik Hollandiába.

A folyamatos tájékoztatásért keressétek a Facebook-
oldalunkat, ahol igyekszünk minden lényeges történésről 
beszámolni.

Hajrá, Zebegény!

Zebegény Garvittax SE elnökség

Fotó: Garvittax SE
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Buka Boglárka
Öreg révész

Révbe értem.
Télnek csúf révébe.
Lelkemet az Isten
Köti már kévébe.
Életnek tengerén

Átjutott csónakom,
Gyönyörű tavaszom

Most hátrahagyhatom.
Ködös vizek felé
Oly félve evezek,

Gyáván hagylak hátra,
De mégis most elmegyek.

Lépj hátra oh kedves.
A másik parton várlak.
Nem jöhetsz el vélem,
Szíveink ketté válnak.

Ősz hajad, hogy lebben
Könnyű, gyenge szélben,

Felvonom vitorlám,
Ez a búcsú, érzem.
Zavaros vizek vagy

Selyemtől dús habok
Várnak mostan reám?
Többé nem futhatok.

Megállt a világom.
Nem forog már többé.

Csak ringatózik csendben,
S lassan válik köddé.
Még látom az arcod.
Vagy az már a lelked?
Minden más eltűnik,

Csak egy marad: 
szerelmed.

Káli-Trutz Enikő

Buka Boglárka - Líra 
kategória második helyezett

Szöllősi Bernadett - Líra 
kategória harmadik helyezett

Szöllősi Bernadett
A didergő árva

Piros stóla rajta,
fején fakó kendő,

az ajtót nyitva hagyta –
mert így akarta a festő.

Vacog minden foga,
zárt ajkai mögött,

fázik mezítelen talpa
a jéghideg kövön.

Sötét van a házban
hova bemenni nem mer,
inkább áll kint vigyázban,

mint egy kivert ember.

De talán nem is be,
hanem épp kintre vágyott.

De tél volt, december,
és úgy esett, hogy fázott.

S kivel bent, a tűz mellett 
ülne

már rég felhők között él.
Ki őt becézte és szülte -
a haláltól többé nem fél.

az eredeti művészi szándék.

A Zebegényi Újság örömmel teszi közzé a pályázat 

díjazott alkotásait.

Elsőként a líra kategória második és harmadik 

helyezett írását közöljük.

Felhasznált képek: Szőnyi István Öreg révész és Fázó c. 
képei.

Talpa alatt jégvirág,
már nem szakítja 

senkinek,
- Édes drága, jó Anyám.
- suttogja a semminek.
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A keresztény hit
alapvető kérdései VIII.
A gyámkodó, más néven paternizáló életberendezkedésű 
ember, ahogy az előző részben már jeleztük, 
valójában tovább görgeti maga előtt a gyermekkori 
bizonytalanságot és félelemet, amely szerint az önállóvá 
válása elhagyatottságot fog eredményezni. Ebben a 
negatív magatartásban támogatják azok a szülők, akik 
sokszor érzelmi illetve fizikai terrorral nem is engedik, 
hogy önállóvá váljon és nem 
nevelik érett személyiséggé. 
Az ilyen ember ugyan vágyik 
a kapcsolatokra, de a mély és 
őszinte kapcsolatokra csak 
egy bizonyos határig képes. 
Amint fenyegetve érzi függő 
kényelmi viszonyát (ilyen 
a férfi, aki a feleségben az 
idealizált anyát látja, a reális anyával mellesleg negatív 
a kapcsolata és akivel soha nem léphet/léphetett 
szexuális kapcsolatra – ebben csupán a társadalom 
erkölcsi konvenciója akadályozza), a hozzá legközelebb 
állókat arra kényszeríti, hogy megalázkodjanak előtte. 
Ha nem sikerül, akkor elmenekül környezetéből és keres 
egy másik alanyt vagy közösséget, amelyben támaszt 
kereshet és akik fölött gyámkodhat.
A másik hasonló magatartásforma, amely szintén a 
biológiai felnőtt korban lévő gyerekes gondolkodású 
embereket és közösséget jellemzi,  az elzárkózás 

és elszigetelődés. Igaz ugyan, hogy a felnőtt, érett 
és elmélyült magatartást sokan gyakorta könnyen 
összetévesztik a gyerekes elszigetelődés magatartásával, 
mégis a kettő között alapvető különbség van. 
Legtöbbször a lelki és szellemi elmélyülés, a “szellemi 
fölény” sokakat elidegenít az ilyen jegyekkel rendelkező 
embertől, mivel a kisebbségi érzés irigységként 
jelentkezik. Megfigyelhető, hogy a beteljesületlen 
emberek előszeretettel nevezik gőgösöknek a művelt 

és érett gondolkodású és érzelmű embereket. Ott, ahol 
megjelenik egy gondolkodásában, szellemiségében, 
érzelmeiben érett és kifinomult személy, ott a vele 
szemben elhelyezkedő kicsinyes – és ezért könnyen 
manipulálható – közeg veszélyeztetve érzi eddigi gőgös, 
öntetszelgő magatartását, amely nem más, mint a 
konformizmusnak megfelelő kényelmi berendezkedés, 

amely kerüli az igazi egzisztenciális kihívásokat és 
alkotást. Az is megfigyelhető, hogy a manipulátor életét 
a kapkodó szétszórtság jellemzi: mindenkit támad, 
akinek rendben van a személyi önazonosság-tudata. 
Az elszigetelődő ember problémája nem a megfelelő 
szellemi partner hiánya, hanem éppen a fejlődéstől 
való elzárkózás. Magatartásának görcsös jellemzője: 
kerüli a társaságot, melyet nem tud manipulálni, nem 
fogad el segítséget, javaslatokat, nem szereti a közösségi 
tevékenységeket, melyekben egy a többi között. A 
szellemi fölény ebben az esetben paternizáló vágyként 
jelenik meg. Általános jellemző az egzisztenciális 
bizonytalanság:  ki vagyok én? – de ne mondd meg, 

hogy ki vagyok én!

A bizonytalanság alapja a félelem az integrálandó 
valósággal szemben. Itt is azzal a problémával 
találkozunk, hogy egy szerepét túljátszó szülő 
gyámkodása nem engedi a gyermeket önállóvá válni 
és szert tenni az önbizalomra. Minél tovább tart ez 
a szimbiotikus jellegű kapcsolat a szülő – főleg az 

Szerző:
Dr. Sztankó Attila

„A bizonytalanság alapja a félelem az integrálandó 
valósággal szemben.”
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anya! – és a gyermek között, annál nagyobb sokként 
fogja érni a felnőtt kort elért gyermeket saját énjének 
megtapasztalása. Az egészséges önállóság első fázisa 
a kisgyermeknél a  nem, nem akarom!  Itt jön a szülő 
segítsége, amely helyes mederbe tereli a gyermek 
integráló magatartását. Megfigyelhető, hogy vannak 
közösségek, amelyek 2-3 éves gyermekek szintjén 
a  nem, nem akarom  magatartásra rendezkedtek be, 
mert akár 50-60 évesen is a társadalmi, politikai vagy 
vallási vezetőben veszélyforrást látnak. Egyszerű példa: 
a vajas zsömlén alulra a sajt kerül vagy a felvágott? A 
gyerek, aki éppen az  én és nem én  korszakát éli, az 
alul felvágott és fölül sajtos vajas zsömlét nem fogja 
megenni, sőt hozzávágja édesanyjához, mert ő éppen az 
alul sajtos és fölül fölvágottas zsömlét akarja! A szituáció 
alapja, hogy ő akarja meghatározni saját magát, mégis, 
amit tesz, az nem erkölcsös és integrációellenes. Itt jön 
a szülő, aki megfelelőképpen vezeti rá a gyermekét 
arra, hogy  örülök annak, hogy kezdesz önálló lenni, 

de cselekedeted már nem a leszakadást segíti elő, 

hanem a köztünk lévő kapcsolatot sértette meg. A 
gyerek nem tud különbséget tenni a leszakadás, mint 
szükséges folyamat és a kapcsolat erkölcsi megsértése 
között. Ott ahol ez a különbségtétel nem születik meg, 
ott az erkölcsiség elveszíti értékét, ott pedig, ahol nincs 
helyes erkölcsi ítélőképesség, ott a másik személye sem 
lesz érték. Ennek háttere a gyerekes magatartású felnőtt 
hiányos személyi önazonosság-tudata. Az egymás elől 
tartósan menekülő, értsd tartósan elzárkózó embereknek 
a hite valójában “nomád hiedelem”. Az ilyen ember 
nem képes mély kapcsolatba kerülni Istennel, mert ő is 
állandó fenyegetésként jelenik meg tudatában. Az ilyen 
ember nem mer beleveszni a másikba, ezért is nem 
képes házasságra. Az ilyen ember fél találkozni igazi 
énjével, amely a másikba való beleveszés során tárul fel 
számára.
Ennek helyzetét és a gyógyulási folyamat stádiumait tárja 
fel az előző részben is említett Good Will Hunting (Matt 
Damon) című film Gus Van Sant rendezésében.

„Csak a felesleget kell levenni”

Moser Ernő restaurátor és fafaragó művész sváb családból 
származik, Felsőgallán született, jelenleg Alsógallán él. 
Alkotásaiban a népi hagyományt a modern művészettel 
ötvözi.
Témáit a magyar, bajor és német mondavilágból 
meríti. Vallásos témák és szentek élete is megjelennek 
alkotásaiban. Hazánk számos településén megtalálhatók 
művei. Németországban és Olaszországban (Vatikán) is 
vannak alkotásai.
Nálunk a SVÁB SORS c. kiállítását mutatta be 2015-ben.  
Itt láthattuk az ulmi skatulyát, a régi mesterségeket, 
hagyományokat.
Faragásaiból a hagyomány tisztelete és megbecsülése 
árad. 2018-ban faragott SAKK-KÉSZLETÉVEL  elnyerte a 
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által 2001. évben 
alapított „Magyar Kézműves Remek” címet. 
 
A ZEBEGÉNYI BETLEHEM is MOSER ERNŐ alkotása.

Sebegin Hagyománymentő Egyesület

Fotó: Sallay András
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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 

SZÜLETÉSEK:

Thomas Steffen Liebsch és Pálos Zsófia Edit gyermeke, 

Liebsch Simon Lukács 2018. 12. 10.

Giber Attila és Szügyi Rózsa Anna gyermeke, 

Giber Csongor Ádám 2018. 12. 14.

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

www.zebegenyrendelo.hu


