
 • 1    WWW.ZEBEGENY.HU •

2 0 1 3.  S Z E P T E M B E RZ E B E G É N Y  K Ö Z S É G  Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K  L A P J A

Közösen teremtett érték
ÓVODA FEJLESZTÉS

Hála Istennek, egyre több a gyerek

Zebegényben. Évről évre nő a szüle-

tések száma, és kisgyermekes csa- 

ládok költöznek a faluba. Ezzel az 

örvendetes mutatóval együtt egyre 

nő az óvodai férőhelyek iránti igény 

is. Tavaly a zebegényi gyerekek már 

„kinőtték” az óvodát. A csoportszo-

bák, öltözők és mosdók túlzsúfolttá 

váltak. Az érvényes szabályozás 

szerint csak 40 gyereket lehetett 

volna felvenni, pedig 51 jelentkező 

volt. Igény mutatkozik a mini cso-

port kialakítására is. 

Szükségessé vált tehát a létesít-

mény bővítése, ezért pályázatot 

nyújtottunk be a Belügyminisztéri-

umhoz óvodafejlesztésre, 20 millió 

Ft + áfa költségvetéssel. Az önkor-

mányzat önrésze 5 millió forint volt, 

amit a testület a 2013. évi költség-

vetési tartalék terhére biztosított. 

Elkészült – társadalmi munkában –

a felújítás terve is. Bizakodóan vár-

tuk a fejleményeket a pályázattal 

kapcsolatban, de sajnos rossz hír 

ZEBEGÉNYIEK NAPJA → 8

NYÁRI TÁBOROK → 10

14-SZERES IRONMAN → 19

→
(Folytatás a 3. oldalon)

   interjú

 Szőnyi Zsuzsával
                                                                                   6. oldal
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ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

érkezett: első körben nem nyertünk támogatást. 

Borzasztó érzés volt. Nem sokkal az óvodai év kezdése 

előtt azzal kellett szembenéznünk, hogy a gyerekek ezt 

az évet is túlzsúfolt csoportszobákban töltik majd. Sőt, 

számolnunk kellett a pénzbírság lehetőségével is, hiszen 

nem a törvényi előírásoknak megfelelően biztosítottuk 

a gyerekek elhelyezését. Néhány nap gondolkodás után, 

erőt merítve a már többször megmutatkozó összefogás-

ból, amit Zebegényben úgy vészhelyzetben (árvíz, tűz, 

stb.), mint a mindennapokban (Malom híd, Babapark, 

rendezvények, focikapuk, stb.) megtapasztalhattunk, 

gondoltunk egy merészet és eldöntöttük, hogy saját 

erőből oldjuk meg a kérdést. Legalább azon a szinten, 

ami feltétlenül szükséges. Legalább azon a szinten, hogy 

elindulhasson az év.

Buzgó Csanád építész tervei alapján, Pásztor László alpol-

gármester vezetésével és Bedő Ádám közreműködésével 

nekiindultunk az áthidaló megoldás megvalósításának. 

A pályázatra elkülönített 5 millió forintból közel 600.000 

Ft-ot felhasználva megvásároltuk a szükséges anyago-

kat, a közmunkások átcsoportosításával pedig meglett 

a képzett munkaerő is. Riztl Ferenc ingyen készítette el 

a padokat az újonnan kialakított öltözőbe. Az óvodave-

zető a testület augusztus 29-i döntéséig előkészítette 

a harmadik csoport kialakításának személyi feltételeit, 

és a határozatot követően azonnal megkezdődhetett a 

harmadik csoportban is a foglalkozás. A gyors döntéssel, 

a munkaerők összevonásával, a minőségi kivitelezéssel, 

valamint a sokszor emlegetett összefogással most már 

ideálisabb körülmények között gondoskodhatunk akár 

56 óvodás gyermek ellátásáról is.

Természetesen a pályázatot fenntartjuk, hiszen – a fentiek 

ellenére – további hiányosságokat is pótolnunk kell, így 

ismét bizakodva várjuk a pályázat 2013. december 15-i 

elbírálását. Köszönet mindenkinek a segítségért! Zebe-

gény ismét bizonyított!

HUTTER JÁNOSNÉ POLGÁRMESTER

→ (Folytatás az 1. oldalról)

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. AUGUSZTUS 29-i ÜLÉSÉN 

A KÖVETKEZŐ DÖNTÉSEK SZÜLETTEK:

109/2013. (VIII.29.) számú Kt. határozat

Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

2013. évi munka- és üléstervét az alábbiak szerint 

módosítja:

SZEPTEMBER 26. CSÜTÖRTÖK 16.00 ÓRA   

• Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének 

módosítása

• Beszámoló az Önkormányzat 2013. évi költségveté-

sének féléves teljesítéséről

• Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíj pályázat 

kiírása

• Beszámoló a helyi adók és egyéb pénzügyi követelé-

sek állományáról, behajtásuk helyzetéről

• Félévértékelés

OKTÓBER 17. CSÜTÖRTÖK 16.00 ÓRA

• 2014. évi Belső Ellenőrzési Program és Terv 

elfogadása

• Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat elbírálása

• Közlekedési rend felülvizsgálata

• Környezetvédelmi rendelet-tervezet lakossági 

véleményezésre bocsátása

• Tájékoztató a települési szilárd és folyékony 

hulladék-gazdálkodási tevékenység helyzetéről, 

a létesítmények állapotáról, üzemeltetéséről

• Ifjúsági koncepció előkészítése

• Sport koncepció előkészítése

• Mezőgazdasági koncepció előkészítése 

• Idegenforgalmi stratégia előkészítése

NOVEMBER 28. CSÜTÖRTÖK 16.00 ÓRA

KÖZMEGHALLGATÁS

• Beszámoló az Önkormányzat 2013. évi költségveté-

sének időarányos teljesítéséről

• A helyi adók mértékének megállapítása

• Környezetvédelmi rendelet elfogadása

• Mezőgazdasági koncepció elfogadása

DECEMBER 19. CSÜTÖRTÖK  16.00 ÓRA

• A Képviselő-testület 2014. évi munkatervének elfo-

gadása

• Civil szervezetek támogatásának elszámolása

• 2014. évi rendezvényterv

• A Képviselő-testület 2014. évi ülés- és munkaterve

• Beszámoló a Közös Hivatal és a zebegényi kirendelt-

ség 2013. évi működéséről

• Idegenforgalmi stratégia elfogadása

110/2013. (VIII.29.) számú Kt. határozat

Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testüle-

te a Zebegényi Napraforgó Óvoda működéséről szóló 

2012/2013-as nevelési évre vonatkozó intézményvezetői 

beszámolót megismerte és elfogadja.

111/2013. (VIII.29.) számú Kt. határozat

Zebegény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a Zebegényi Napraforgó Óvoda bővítéséről szóló tájékoz-

tatást megismerte. Az intézmény bővítését támogatja. 

A bővítéssel járó létszámemelkedés 2 óvodapedagógus 

és 1 dajka 2013. szeptember 01-től történő alkalmazásával 

egyetért. Utasítja a polgármestert a beruházás költsé-

gének, létszám, valamint bér és járulékainak a 2013. évi 

költségvetési rendeletében történő átvezetésére. 

112/2013. (VIII.29.) számú Kt. határozat

Zebegény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a 117/1999. (VII.19.) Kt. határozattal elfogadott Zebegényi 

Napraforgó Óvoda Alapító Okirat módosításáról döntött 

az alábbiak szerint:

Az Alapító Okirat 15. Alaptevékenységi szakágazat 2013. 

január 01-től érvényes szakfeladatok pont alatt szereplő 

„Maximális gyermeklétszám” helyébe az alábbi lép és 

kiegészült az alábbi bekezdéssel:

Maximális gyermeklétszám: 56 fő

Csoportok száma: három

A módosítás hatályba lépésének időpontja: 

2013. augusztus 30.

Felkéri a jegyzőt, hogy a fenti módosításokat az Alapító 

Okiraton egységes szerkezetbe foglalva vezesse át.

113/2013. (VIII.29.) számú Kt. határozat

Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a me-

zőgazdasági koncepció előkészítéséről szóló tájékoztatást 

megismerte. A tájékoztatásban szereplő, a határozat mel-

lékletét képező javaslatok beépítésével és kidolgozásával 

egyetért. Dr. Sántha József előkészítő munkáját megköszöni 

és felkéri a szakmai csoport munkájának vezetésére. 

A koncepciót a módosított munkaterv szerinti ütemezés-

ben kéri tovább pontosítani és elfogadásra benyújtani.

114/2013. (VIII.29.) számú Kt. határozat

Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 

Zebegény, 0157/84. hrsz.-ú, Zebegény külterületén lévő 

20.814 m2 alapterületű, szántó művelési ágú ingatlanon 

kialakítani kívánt vendégház építésével egyetért. 

Az önkormányzat támogatja, hogy a 0157/84 hrsz.-ú 

területet birtokközpontnak tekintve, a Zebegény 2325 

htsz.-ú Zebegény zártkerti területén található 765 m2 

alapterületű, kert művelési ágú ingatlan birtoktestté tör-

ténő bevonásával teljesítse a beruházáshoz szükséges 

beépítési előírásokat.

115/2013. (VIII.29.) számú Kt. határozat

Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testület felké-

ri a jegyzőt, hogy az adóhátralékosok név nélküli listáját 

küldje ki a pénzügyi bizottság részére.

116/2013. (VIII.29.) számú Kt. határozat

Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 

Almáskerti vízelvezetés megoldására a vízelvezető árok 

kialakítását gépi földmunka végzésével kívánja megolda-

ni. Az árok kimarásának 6.000 Ft/óra költségét 2013. évi 

költségvetési tartalék terhére biztosítja. Utasítja a polgár-

mestert a megbízási szerződés megkötésére.

117/2013. (VIII.29.) számú Kt. határozat

Zebegény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 

a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV.tv.-ben foglaltak-

nak eleget téve a hulladék közszolgáltatás ellátására a 

Maros Építőipari és Kommunális Kft-vel kötött 2013. évi 

közszolgáltatási szerződést a szolgáltatóval történt közös 

megegyezés alapján 2013. július 01. napjával 6 hónapos 

felmondási határidővel megszünteti. Utasítja a polgár-

mestert a szerződés felmondására.

KÖSZÖNÖM !
 

A képviselő-testület nevében ezúton köszönöm meg minden kedves szereplőnknek a Zebegényiek Napján nyújtott 

produkcióját, közreműködését. Egyúttal köszönöm a civil szervezetek és a vállalkozók anyagi és természetbeni 

támogatását is. Remélem, a 2013-as rendezvénysorozat sokunknak szerzett kellemes perceket és üdítő kikapcso-

lódást. Összefogásotokat és munkátokat még egyszer köszönöm! 

HUTTER JÁNOSNÉ POLGÁRMESTER
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Tavaly év végén valószínűleg sokan 

csodálkoztak azon, miért indulsz 

„friss beköltözöttként” a választá-

son. Hogyan született meg benned 

ez a döntés?

Alig 2 éve lakunk Zebegényben, így 

meglehetősen friss „gyüttmentnek” 

számítunk. A jelző nem idegen 

tőlem, sőt büszkén viselem, hisz az 

egész családom mindig „gyüttment” 

volt Venezuelában is, mert szüleim 

Európából emigráltak, apám Magyar-

országról ment ‘56-ban. De végered-

ményben mindenki „gyüttment”, 

hisz erről szól a világ, mióta világ: 

ki hamarabb jött, ki később; ki ha-

marabb megy, ki később.

Hogy ilyen hamar közszereplést vál-

laltam, az annak köszönhető, hogy 

hiszek a civil társadalom aktivitásá-

ban és érdekérvényesítő erejében. 

Hiszek abban, hogy hallatni kell 

a hangunkat azzal kapcsolatban, 

amit egy egészséges közösségi élet 

szempontjából szükségesnek és fon-

tosnak tartunk. A választások előtt 

hiába próbáltam – Máté Endre bará-

tommal – rábeszélni régebben itt élő 

ismerőseimet aktív közszereplésre. 

Így végül én indultam a képviselői 

helyért. Talán túl hamar jött ez pilla-

nat, de végül a testület összetételé-

ből adódóan – ahol Hutter Ildikónak, 

Wetzl Aninak és Krebsz Gábornak 

köszönhetően a zebegényi áttekin-

tés és háttér is erősen jelen van – 

úgy gondolom, hogy még egy ilyen 

újonnan érkezett ember számára 

is vállalható a testületi munka. Már 

csak azért is, mert amit én – pont 

„gyüttmentségemből” fakadóan 

– képviselek az üléseken, az más; 

és így a tolerancia, a sokszínűség 

elfogadása fontos szereplővé válik 

a vitákban.

Bő fél év telt el a választások óta. 

Mennyire rázódott össze a csapat? 

Mennyire tudtok együttműködni?

Ez a vezetőség nagyon szerencsésen 

alakult. A „nem listás” választások-

nál mindig fennáll annak a veszélye, 

hogy a megválasztott emberek nem 

tudnak majd együtt dolgozni. Ese-

tünkben olyan csapat jött össze, ami 

tud és szeret is közösen dolgozni. 

Teszi ezt jókedvvel és egymás iránti 

bizalommal. Ez utóbbi szerintem a 

legnagyobb kincs, mert nem olyan 

könnyű kialakítani; s mert ha valahol 

felüti a fejét a bizalmatlanság, ott 

pokollá válik a munka. Ezért omlott 

össze az előző vezetés is. Már nem 

bíztak egymásban. Nekünk nagyon 

kell vigyáznunk erre a kölcsönös 

bizalomra. Persze adódnak belső 

viták, konfl iktusok is, de mindig 

az elfogadhatóság határain belül 

maradnak.

Tudjátok inspirálni is egymást?

Inkább azt mondom, jól kiegészítjük 

egymást. Mindegyikünk másban 

jártas, így a témához épp leginkább 

értő személy viszi előre az ügyet, 

persze megfelelő belső és külső 

(szakmai csoportok) ellenőrzés mel-

lett. Inspirációt inkább a Zebegényi 

Új Színek összefogásból merítünk, 

ami a választásokra jött létre, de ma 

is tartja magát és továbbra is hatás-

sal vagyunk egymásra, lelkesítjük 

egymást.

Ezek szerint sokszínű ez a csapat?

Igen. Mindenki máshonnan jön, 

ez sokat segít a munkában. Jocó a 

joghoz és a mezőgazdasághoz ért; 

Endre a magánszektor pénzügyi 

területén dolgozik és komolyan 

foglalkozik a sporttal is; Ildikó a 

közigazgatásból jön, ami nagyon 

megnyugtató hisz biztonságot 

sugároz; Anitól és Krebsz Gábortól 

pedig egy olyan összetett rálátást 

kapunk a zebegényi társadalomra, 

amihez másként nem igazán jutnánk 

hozzá, s ami rengeteget jelent a 

feladatok megoldásában. Gábortól 

természeti, környezeti kérdésekben 

is kapunk impulzusokat; Pásztor Laci 

pedig műszaki zseni és gyakorlati 

ember, nagyon fontos szerepe van 

a „látható” munkánkban. Az én terü-

letem a kommunikációs és kulturális 

vonal, de számomra is fontos a zöld 

irányzat.

A választások idején szó volt 

arról is, hogy új színt szeretnétek 

vinni a helyi „politikai életbe”, 

illetve ösztönözni és bevonni az 

aktív lakosságot is a közös munká-

ba. Ez mennyire sikerült? 

Szerintem a jókedv és az össze-

fogás felváltotta a konfl iktust és 

a széthúzást Zebegényben, és ez 

számomra a legnagyobb eredmény. 

Ezek az új színek! De ez nemcsak 

nekünk köszönhető. Az új vezetés 

megalakulása óta szélesebbé vált az 

aktív szerepet vállaló lakosság köre, 

jobban megmutatkozik a közösségi 

aktivitás. Az emberek részt vesznek 

különféle akciókban, programokban, 

feladatokban, döntési folyamatok-

ban. Az önkormányzat is sokkal 

nyitottabb és jó hangulatban zajlik 

a munka a hivatalban. A hivatal 

most valóban faluházként működik, 

valóban befogadja az embereket, 

akkor is, ha kritikával jönnek, hisz 

azokra is nyitottnak kell lennünk. 

Egy hely, ahova be lehet menni; egy 

hely, ahol foglalkoznak azzal, aki 

bemegy. De ugyanúgy befogadja a 

hobbi-kiállítást, vagy árvíz idején, 

a gáton dolgozóknak sütő, kávét 

készítő helyieket. A hivatalnak ez is 

funkciója, azon kell lennünk, hogy 

így is maradjon.

A választások után hogy alakult a 

munkafolyamat? Mennyire tudtátok 

megvalósítani az elképzeléseiteket?

Sok mindent sikerült rendeznünk, 

ami „rendetlen” volt eddig, ami 

ránk maradt. Dolgoztunk az áthú-

zódó ügyeken, a hivatal működési 

rendjén, tartozásokon, és számos 

tekintetben egyenesbe jöttünk. 

Persze vannak bonyolult és idő-

igényes ügyek, amikben még nem 

értünk el eredményt. Sokszor az az 

érzésem, hogy a sürgős dolgok nem 

hagynak időt a fontosakra, de gon-

dolom, ez a munka dinamikájából 

fakad. Fontosnak tartom a szakértői 

csoportok megalakulását; ennek 

lényege, hogy az adott területek-

hez értő helyi emberek próbálnak 

különféle témákat végiggondolni és 

konkrét lépeseket javasolni, tenni. 

A kommunikációs csoportból szü-

letett az újság, a mezőgazdasági 

csoport most segít egy stratégia ki-

dolgozásában, a „zöld” csoport egy 

korszerű környezetvédelmi rendele-

ten dolgozik, és így tovább.

Mi az, amit esetleg kiemelten 

fontosnak tartasz a jelenlegi terve-

itek közül?

Az év elején született munkatervünk 

feladati közül számomra az integrált 

településfejlesztési stratégia kiala-

kítása lett az egyik legfontosabb 

cél. Ez egy mindent magába foglaló 

koncepció, ami megmutatja, hogy 

közép- és hosszútávon mit szeret-

nénk megvalósítani Zebegényben. 

Egy ilyen terv nagyon fontos szerep-

pel bír, hisz - azon túl, hogy egyéb-

ként is szükség van rá a jelenlegi 

pályázati rendszerekben - arra 

„kényszeríti” a faluvezetést, hogy 

végiggondolja, mit is akar elérni a 

különböző területeken: fejlesztés, 

gazdaság, kultúra, sport, fi atalság… 

Egy ilyen tervben megfogalmazó-

dik, hogy milyen falut szeretnénk, 

milyen településen szeretnénk 

élni. Számomra az lesz a testület 

legnagyobb eredménye, ha mandá-

tumunk végére sikerül ennek a kon-

cepciónak az alapjait kidolgoznunk. 

A közép- és hosszú távú stratégiák 

mellett persze fontosak a minden-

napos teendők is, de remélem, hogy 

a napi feladatok mellett marad időnk 

és energiánk egy ilyen nagyszabású 

terv kialakítására.

Sokfelé jártál a világban, sokat 

tapasztaltál. Szerinted mi az, ami – 

a konkrét fejlesztéseken túl – álta-

lában a helyi közösségek hasznára 

válhat?

Amerre csak jártam, mindig érdekelt 

az adott közösség „egészségi álla-

pota”. Éltem egészséges és „beteg” 

közösségekben is. Az összetartó, 

több szinten szerveződő közösség, 

amelyik tud együtt dolgozni, egy-

másnak segíteni, ügyekért egysége-

sen kiállni, a problémáival szembe-

nézni, azokat nyíltan megvitatni és 

megoldani; ahol erősek a gyökerek 

és élnek a hagyományok, de tole-

ranciával és az emberi jogok tisz-

teletben tartásával párosulnak - az 

számomra egy egészséges közös-

ség. Persze ritkán van jelen mindez 

egyszerre, de törekedni kell rá. Sokat 

és fáradhatatlanul kell dolgozni 

ahhoz, hogy mindezek legalább egy 

része megvalósuljon ott, ahol élünk. 

„I have a dream” – mondta Martin 

Luther King és álmodott egy tolerán-

sabb és igazságosabb társadalmat. 

Én osztom vele ezt az álmot.

Hiszek a civil társadalom 
érdekérvényesítő erejében
INTERJÚ GÓZON FRANCISCO KÉPVISELŐVEL

SZERZŐ LUGOSI BEA 

ÖNKORMÁNYZAT ÖNKORMÁNYZAT
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INTERJÚ INTERJÚ

ZEBEGÉNY VOLT SZÁMUNKRA 
MINDIG A MENEDÉK 
INTERJÚ SZŐNYI ZSUZSÁVAL

Önkormányzatunk Díszpolgári címet adományozott Szőnyi Zsuzsa részére, a község fejlesz-

tésében, társadalmi és kulturális életében végzett kiemelkedően hasznos munkájának 

elismeréséül. A vele készült interjúból kitűnik, hogy noha életét nehézségek sora jellemez-

te, pozitív gondolkodása és családja iránti elkötelezett szeretete mégis a teljes és boldog 

élet felé vezette őt.

SZERZŐ SZECSŐDI SZILVIA

Zsuzsa néni, hogyan élte meg gyermekként, hogy az 

édesapja elismert festő?

Nem vettem észre soha, hogy édesapám híres festő 

volna, és talán így volt jó. Nagyon szerettem őt, ezért 

fontos volt számomra a véleménye. Kislány voltam 

még, amikor kaptam egy szép, új, rózsaszín ruhát. 

Felvettem, kimentem a szobából és elkezdtem mon-

dogatni, hogy: „Jaj de csinos vagyok!” Erre édesapám 

megkérdezte: „Mit mutogatod itt magad?” Én akkor úgy 

elszégyelltem magam, hogy azóta soha nincs ben-

nem olyan gondolat, hogy ki vagyok én, és ki a másik. 

Számomra mindenki teljesen egyforma. Édesapámnak 

Budapesten, a Baross utca 21. alatt, az 5. emeleten volt 

egy műterme, és egy magániskolát is csinált, abból ta-

lán jobban meg lehetett élni. Akkoriban nehéz volt egy 

festőnek, senki nem vett képet. Aztán akadt egy-két 

gyűjtő, akik megszerették a képeit. Emlékszem, egyszer 

a szalonunkban volt egy kiállítás, ami nagy sikert aratott, 

s ezután kezdett édesapám híressé válni. Mindebből 

persze gyerekként semmit nem érzékeltem. Mindig csak 

azt láttam, hogy dolgozik a képein. Minden este lehozta a 

műteremből megmutatni az aznap elkészült, vagy félig 

kész festményeit édesanyámnak, aki szintén festő sze-

retett volna lenni. Miután férjhez ment édesapámhoz, 

belátta, hogy tehetsége meg sem közelíti édesapámét, 

ezért abbahagyta a fes-

tést. Viszont értett hoz-

zá, és mindig elmondta 

a véleményét a képek-

ről, édesapám pedig 

követte a tanácsait.

 

Mesélne még a gyer-

mekkoráról?

1924-ben születtem, 

ekkor édesapám az első 

világháborút megjárt, 

fi atal festő volt. 

A háborúban tüdőbajt 

kapott, egész életében nehezen lélegzett emiatt. Ami-

kor a szüleim összeházasodtak, a nagyapám, Bartóky 

József, (aki a Földművelésügyi Minisztériumban állam-

titkárként dolgozott Darányi Ignác miniszter mellett) 

azt gondolta, itt van ez a fi atal házaspár, egy szegény 

festő, aki elvette az Ő lányát feleségül, és azt mondta 

nekik: „Van Zebegényben egy szép kis ház, legyen a 

tiétek, éljetek benne.” (A házat Kós Károly hozta rendbe 

a templom építése alatt). Ebben a kis házban kezdtem 

el éldegélni, és abszolút boldog voltam, mert ez a hely 

volt az úgynevezett bibliai környezet számomra. Nem 

volt víz, nem volt villany, kerekes kútból húztuk a vizet 

és a legegyszerűbb körülmények közt éltünk. Ez volt a 

jellemző az egész falura, mindenki így élt. Minden olyan 

természetes volt, hogy az embert is természetessé 

tette. Máig is azt mondom, ugyanúgy el lehet élni egy-

szerű körülmények között is, és nem kell, hogy minden 

meglegyen. Persze, manapság az a követelmény, hogy 

az ember mindent megszerezzen, legyen nyaraló, autó, 

kényelem. Miután megszületett Péter öcsém, termé-

szetesen inkább ő került a középpontba, engem pedig 

„nagylányként” szüleim reggelente kitettek a verandá-

ra. Volt két kutyánk, akik nagyon szerettek engem és én 

is nagyon szerettem őket. Együtt felmentünk a kertbe 

és egészen harangozásig fent játszottunk, amikor is 

a kutyák észrevették a harangszót. Elkezdtek engem 

lökdösni, hogy menjünk le ebédelni. Hatéves koromig él-

vezhettem igazán ezt az idilli környezetet, akkor ugyanis 

a szüleim úgy gondolták, hogy valamiféle iskolába azért 

kellene járnom, hát beköltöztünk Pestre. Ezután követ-

kezett a „rab élet”.

Nagyon nem tetszett nekem az elemi iskola az akkori

Mária Terézia téren, a VIII. kerületben. Gimnáziumi 

éveimet a Veres Pálnéban töltöttem, ahol állandóan 

lázadoztam, a tantervet meg akartam változtatni. Mivel 

német időket éltünk, a történelmet német szájíz szerint 

tanították. Miután a tanárnő elmondta a „saját meséjét”, 

igyekeztem felszólalni, mivel hallomásból tudtam, hogy 

a valóság más: „Kérem szépen, azért ez nem egészen 

így van!”

Tizenhat- tizenhét éves lehettem, amikor a Vigadóban 

jogászbálokat, közgazdász bálokat rendeztek egyete-

misták, és részt vettem ezeken. Ott lefotografáltak, 

majd a Társaság című lapban a bálozó lányok neveivel, 

ezek a fotók meg is jelentek. Persze az én nevem is 

ott szerepelt. Ebből aztán óriási botrány kerekedett, 

mivel fi atal lányoknak nem volt szabad bálokba járni. 

Édesanyámat behívatták az iskolába, és közölték vele, 

hogy ezt nem lehet megbocsátani, vegyen ki engem. 

Így magántanulóként érettségiztem. A gimnáziumi évek 

alatt ismertem meg Matyit, (Triznya Mátyás – a szerk.) 

későbbi férjemet is, aki már az érettségi vizsga alatt a 

folyosón izgult értem.

Mondhatjuk, hogy Zsuzsa néni gyermekként a Zebe-

gényben töltött évek alatt volt a legboldogabb?

Igen, igen! Sőt később is, amikor csak lehetett, az egész 

család kiment Zebegénybe. Vittük a kanárit, az aranyha-

lat és mindent. Itt volt a szabadság és a csodálatos élet.

Ehhez képest életének nagy részét, mégis nagyváros-

ban élte le.

Sajnos igen. Jött a lázadozás megint, ugyan másféle. 

1944. március 19-én mentem férjhez. A férjem a pia-

ristákhoz járt, és az egyik ott tanító tanár adott minket 

össze az akkori piarista kápolnában. Az esküvőnkön 

csak Matyi szülei és az én szüleim vettek részt. Olyan 

időket éltünk akkor, hogy nem lehetett nagy esküvőt 

tartani. Amikor kiléptünk a kápolnából, akkor telefonált 

egy rokon a Duna felső folyásától: „Gyerekek! Ti meg 

vagytok őrülve? Ma esküdtök, amikor itt jönnek a 

németek?” Aznap foglalták el Magyarországot.

Nekünk már meg volt rendelve a Golf szállóban a nász-

utas szoba, mi odamentünk, de az első éjjel kopogott 

az igazgató. Közölte, hogy azonnal el kell innen men-

nünk, mert a szálló Otto Skorzeny főhadiszállása lesz. 

Rohantunk ki Zebegénybe. Zebegény volt számunkra 

mindig a menedék.

Aztán 1948-ban letartóztatták Mindszenty Józsefet és 

jöttek a kommunisták, akkor éreztük, hogy számunkra 

itt már nincs hely. Férjemmel megkíséreltük a mene-

külést, de a határon elfogtak és bebörtönöztek minket. 

A harmadik menekülési kísérlet alkalmával sikerült 

kijutnunk Ausztriába, majd Rómába, ahol úgy érez-

tük, hogy a paradicsomba érkeztünk. Ez 1949 elején 

volt, amikor is az olaszok a Marshall segélyt kapták, 

és emiatt fellendült az egész ország. Kint mindketten 

kaptunk állást. Matyi a Cinecittában először díszletter-

vező lett, aztán operatőr. 30 évig dolgozott az olasz 

fi lmgyártásban. Én az olasz rádióban, a magyar adás-

ban kaptam állást. Magyar akkor még nem nagyon 

volt az országban. Itt 15 évig dolgoztam, utána az olasz 

Miniszterelnökség sajtóosztályára kerültem, más or-

szágokban megjelenő napilapokat fordítottam olaszra. 

Ezért a munkámért több kitüntetést is kaptam, gyönyö-

rű Parancsnoki Keresztem van. 40 év után nyugdíjba 

mentem, ekkor kerültem a Vatikáni Rádióba. 2010-ben 

aztán végleg haza jöttem.

Ez csodálatos életút. Zsuzsa néni is így érzi?

Persze, sok érdekes embert ismerhettem meg. Közben 

a legnagyobb dolog az volt, hogy római  kis lakásunkba 

magyar ösztöndíjasok jöttek rendszeresen egy kis léleg-

zetvételre, a kommunista kézben lévő Magyar Intézet-

ből, mivel ott rosszul érezték magukat.  Így jött létre az 

úgynevezett Triznya kocsma (via Annia Faustina 19.)

a szalonunkban, ami rövid időn belül nagyon népszerű 

lett. Aki csak Rómába jött, megfordult nálunk. Márai 

Sándor, Weöres Sándor, Pilinszky János, több zeneszer-

ző és zenész is. Ha itthon maradok, talán soha nem 

ismertem volna meg ezeket az embereket. Hihetetlen, 

hogy milyen nagyszerű életünk volt ebből a szempont-

ból is.

Férjével szerelemben és boldogságban éltek. Mi volt 

a házasságuk titka?

Mint már említettem, a gimnáziumi évek alatt ismer-

tem meg Matyit. Nagyon megértettük egymást egész 

életünkben, amíg csak meg nem halt. Az is egy nagy 

szerencse, hogy az ember találkozik olyasvalakivel, aki-

vel megérti magát. Ő is festő szeretett volna lenni, de az 

édesapja nem engedte. Így aztán elvégezte a Közgazda-

sági Egyetemet és szabadidejében festett élete végéig. 

Egyetlen nagy bánatunk volt, hogy nem születhetett 

gyermekünk. Ezt leszámítva nagyon szép és boldog 

életünk volt. Mit akarhatok még ezek után?

Köszönöm az interjút és az örömteli perceket Zsuzsa 

néni! Remélem, hogy mindenki, aki elolvassa ezeket 

a sorokat, azt érzi majd, hogy bármit is hoz az élet, azt 

pozitívan kell megélni, mert ez a TITOK.
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SZEZON SZEZON

ZEBEGÉNYIEK NAPJA 
KÉPRIPORT   

FOTÓ GALISZ VIRÁG, KREBSZ GÁBOR, SÁNDOR RÓBERT

Szívvel-lélekkel

SZERZŐ JUNGNÉ HRABANEK ÁGNES 

FOTÓ PAVLÉNYI KATALIN

A hobbi szó a Magyar értelmező 

kéziszótár szerint kedvtelésből, 

állandó jelleggel űzött foglalatossá-

got, passziót, hóbortot jelent. 

Én azonban úgy gondolom, a pasz-

sziónál jóval többről van itt szó, 

hiszen a másodszor megrendezett 

hobbi-kiállításon közzétett tárgyak 

szívvel-lélekkel készültek.

A kiállításon láthattunk faragásokat, 

uszadékfából készített alkotásokat, 

bútorokat, szekereket, szőtteseket, 

hímzéseket, táskákat, selyemfes-

téseket, kötéseket, horgolásokat, 

kerámiákat, kosarakat, festmé-

nyeket, rajzokat, kagylóképeket, 

hulladékanyagból készített tárgya-

kat, lámpákat, mackógyűjteményt, 

sőt, még kedvtelésből tartott 

állatokat is.

Egy falu arculatát a benne élő em-

berek formálják, határozzák meg. 

A kiállított munkák az itt élő em-

berek kézügyességét, gyűjtőszen-

vedélyét, szorgalmát dicsérik. Ez a 

kiállítás rólunk szól, s arról, ki mivel 

tölti szabadidejét. Mert bármilyen 

kicsi is ez a falu, sokszor bizony 

nagyon keveset tudunk egymásról. 

Ezért is köszönjük a harminckét kiál-

lítónak, hogy vállalták a nyilvános-

ságot, s azt is, hogy ötleteket adtak 

másoknak szabadidejük eltöltésé-

hez. Külön öröm volt látni, hogy a 

fi atalabb korosztály is képviseltette 

magát a tárlaton. Reméljük, legkö-

zelebb is hasonlóan változatos és 

szép munkákkal találkozhatunk!

Zebegényiek napja
Amikor megkaptam a meghívót, nagy érdeklődéssel 

olvastam a Zebegényiek napja programját. A 90-es évek-

ben egy kitűnő csapat, Babus, Jung Ági  Kékesi Kati és 

még sokan mások úgy határoztak, hogy évente egyszer  

hazahívják a már évtizedek óta elszármazott zebegényi 

családokat, hogy beszélgetni tudjanak egymással, és 

felidézzék fi atalságukat. A kezdeményezés sikeresnek 

bizonyult:  örömmel jöttek haza az elszármazottak, hogy 

a dunaparti családi tábortüzeknél kibeszélgessék emléke-

iket. Aztán jött a szokásos áskálódás, és úgy határoztunk, 

ezt nem csináljuk tovább. Mivel a Zebegényiek napja 

program neve már foglalt volt, az önkormányzat úgy 

határozott egy más időpontban Zebegényi napok néven 

rendezvényt szervez. 

Ez éveken keresztül meg is történt, nem az én feladatom 

ezt a rendezvényt minősíteni ugyanaz volt a programja 

mint a karakószörcsögi vagy bivalybaszaládi napoknak 

sok pénzbe került de lelke nem volt a rendezvénynek. 

Idén azonban hatalmas változás történt: a Zebegényiek 

napja szívet-lelket gyönyörködtető, zebegényi gyökerű 

programokkal telt meg. Ritzl Feri gyönyörű kaput fara-

gott, a Babaparkba,  amely mögött a zebegényi kisbabák 

rózsafái sorakoztak. 68 év után végre táblát avattak a 

malenkij robotra elhurcoltak emlékére a gyülekezőhelyen. 

Megkapó volt a közelmúltban eltávozott Hock István mű-

vészi értékű faragványainak tárlata, s végre kiállították 

Ferenci Ferenc gyönyörű képeit is.

Ennek a rendezvénynek  lelke volt, s így méltó utódja 

lehetett a 90-es években megrendezett Zebegényiek 

napjának. Javaslom az időpontot áttenni augusztus 20-ra! 

Egy kis hiba is csúszott az adatok közé, amit szeretnék 

kijavítani. A malenkij robot táblaavatásán csupán négy, 

az elhurcoltak közül még életben lévő ember neve hang-

zott el. Ez azonban így pontatlan, hiszen Hirling György 

(Gyurás) Németországban, Wetz Ferenc pedig Dunakeszin 

él. Ha Zebegény múltjával kapcsolatban bárki bizonytalan 

valamiben, érdemes megkérdezni Hirling Józsefet, 

az „utolsó zebegényit”, Kiskunhalas díszpolgárát, aki 

többek között a zebegényi apátságról is számos érdekes-

séget tud. 

Az önkormányzatnak is köszönöm a Zebegényiek napját, 

mivel a rendezvénynek valóban lelke volt. Kérek minden 

zebegényit, hogy támogassa a dolgozni tudó és akaró 

testületet!

Köszönöm!

Pálmai Béla, nyaraló

OLVASÓINK ÍRTÁK VERS-SAROK
„Hliniczky Dominiknak hívnak, 17 éves tanuló vagyok. 

Érdekelnek a régi dolgok, legfőképp a fekete-fehér 

magyar fi lmek. Lenyűgöznek azzal a megfoghatatlan 

varázsukkal, amit sugároznak magukból. Nagy tiszte-

lője vagyok a magyar színészeknek és színésznőknek. 

Szabadidőmben színészkedem és verseket, cikkeket 

írok. Ezek közül szeretnék most közzétenni egy költe-

ményt.”

A penci táj
SZERZŐ HLINICZKY DOMINIK

Egymásba ölelkeztek a kukoricasorok.

Nyár van. A szél életet hozott.

Lankáin a hegynek egy-egy villanyoszlop,

vércseppek a mezőn, amit a pipacs kiontott.

Itt vagyok, közel a penci tájhoz,

veteményes kertek, közel a házhoz.

Hanyag telkek hol lucerna virít.

Egy kis kacaj, s a napsugár kivív.

Ülök a fűben az égen galamb kering,

örül most ő is, szállhat megint.

Zöld még a gyümölcs de érik már,

ízes életet ad a penci táj.

Por felhők között sietnek a gépek,

kék ég alatt aranysárga képek.

Szárított fű alatt szép virágos gyep,

mögötte anyjuk, egy magas penci hegy,

nézi őket s büszke rájuk,

mi mindent ad a penci tájuk.

Ilyen itt egy nyár: forró és él.
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Császár Ernő keramikus már több 

éve tartja a Szőnyi-kertben hagyo-

mányos fazekas-kurzusait, s ismer-

teti meg népes hallgatótáborát a 

korongozás, a népi kerámia alapfo-

gásaival. A tábor során megszületett 

műveket kiégetésére - a hosszú 

száradási idő miatt - egy későbbi 

időben kerül sor.  

A negyedik éve megrendezett 

Fényrózsa Hagyománytábor az idén 

is nagyszerűen összeállított, minden 

mozzanatában átgondolt, a külön-

böző művészeti ágak, a történelem, 

a természet összefüggéseit kereső 

programokra épült. A kirándulások, 

a zebegényi szigeten való kalando-

zások, a tárgyak készítése (gipsz-

maszkok, batikolt zászlók, fej-, 

csukló- és karpántok, stb.) során a 

gyerekek a honfoglalás-kori mondá-

kat, az Árpád-ház nagy uralkodóit, 

a korszak történelmi eseményeit, 

helyeit idézték fel. Jurtát építettek 

frissen metszett vesszőkből, melyet 

honfoglalás-kori tarsolylemezek 

motívumaival díszített batikolt ken-

dőkkel borítottak. A gyerekek ne-

mezeltek, rézlemezt poncoltak, ke-

nyértésztát dagasztottak, majd ki is 

sütötték a két éve a táborban épített 

kemencében. Keresztes Nagy Árpád  

idén is mesélt őseinkről a gyere-

keknek, igaz, ezúttal nem miniatűr 

bábjai, hanem koboza segítségével. 

A fi atal táborlakók megismerkedhet-

tek a baranta (hagyományos magyar 

harcművészet) alapjaival, s az immár 

hagyományosnak számító éjszakai 

csillagnézés előtt Grandpierre Attila 

csillagász mesélt a gyerekeknek az 

égbolt titkairól. Az idei Fényrózsa 

tábor idén is fergeteges táncházzal, 

valamint a gyerekek alkotásaiból 

rendezett kiállítással zárult. A hét-

napos tábor során lelkes és hozzá-

értő művészek és tanárok, Csilléry 

Orsolya, Tóth Márton, Gebri Berna-

dett, Vörös Ildikó, Kőszegi Renáta, 

Gyarmati Orsolya és Gózon Francisco 

egyengették a gyerekek útját. 

Ugyancsak negyedik alkalommal 

vehettek részt a festés iránt érdek-

lődők Fenyvesi Gábor festőművész 

hatnapos kurzusán. A hagyományos 

szabadiskolák mellett igény mutat-

kozott egy más szemléletű, inkább 

az anyagokat, a festészet eszközeit 

elmélyülten vizsgáló, a korábbi mes-

terek alkotásait példaként használó 

tanítási módszerre, s az egy hét alatt 

a résztvevőknek  lehetőségük nyílt 

a klasszikus festési technikákkal 

(vászonra alapozás, festékporok, 

emulziók használata), a színtannal, 

a kompozíció törvényszerűségeivel, 

azok felhasználási módjaival való 

ismerkedésre is.

A legnagyobb izgalommal az idén 

először meghirdetett fi lmes tábor 

előkészületei folytak. Gózon Fran-

cisco Zebegényben élő, nemzetközi 

hírű rendező-operatőr vállalkozott 

arra, hogy meghonosítsa a Szőnyi-

kertben a fi lmművészettel, fi lm-

készítéssel való foglalkozást. Nem 

a technikát akarta tanítani, hiszen 

a digitális korban rendkívül széles 

körben elterjedt a korábban csak 

kiváltságos keveseknek megadatott 

eszközök használata. Inkább azt 

szerette volna megmutatni, hogyan 

születik a kép, mi a fi lm üzenete, 

hogyan fogalmazható meg a fi lmké-

szítő felelőssége. A program fontos 

része volt a fi lmművészet korszakos 

alkotásaival való ismerkedés is: 

a résztvevő fi atalok minden este 

olyan műveket nézhettek meg, 

amelyek a mozi, a fi lmkészítés vilá-

gával foglalkoznak, mint a kezdés-

ként bemutatott Truffaut Amerikai 

éjszakája. A fi lmek után a hallgatók 

a tábortűz mellett osztották meg 

az alkotások megtekintése nyomán 

született gondolataikat. 

Már az első nap estéjére szület-

tek fi lmek, a résztvevők rendkívül 

nyitottan, nagyon gyorsan sajátí-

tották el az alapfogásokat, olyan 

motiváltak lettek, hogy éjjel-nappal 

dolgoztak, forgattak, vágtak. Igazi 

katarzisélmény volt az utolsó esti 

nyilvános premier, ahová a szülőkön 

kívül a faluból is igen sokat elláto-

gattak. Gózon Franciso két segítő-

jével Németh Balázs Kristóffal és 

Németh Zsófi a Nórával nagy remé-

nyeket táplálva tervezik a jövő évi 

fi lmes tábort.

A Szőnyi szabadiskolák sikeres 

szellemi, tartalmi újjászületése után 

remélhetőleg az infrastruktúra, 

a műtermek, műhelyek, a kis fa-

házak megújulására is sor kerülhet 

a közeljövőben. A felújított Szőnyi 

István Emlékmúzeum szeptember 

utolsó heteiben nyitja meg kapuit. 

A két intézmény a vezetők szándé-

ka szerint teljes szellemi egységben 

működhet tovább.

SZEZON SZEZON

Az egyesület vezetői nagy várako-

zással készítették elő a 2013-as év 

szabadiskoláit, művészeti táborait. 

Az idén 46. évfolyamába lépett Szőnyi 

István Képzőművészeti Szabadiskola 

háromhetes kurzusa mellett eddig 

nem próbált műfajokkal, új módsze-

rekkel igyekeztek frissíteni a hagyo-

mányosan jól működő művészeti 

képzéseket.

Június 24-én az Ifjúsági Művészte-

leppel indult az évad. Sinkó István 

képzőművész, a Magyar Nemzeti 

Galériában működő híres GYIK-

műhely módszereit, tapasztalatait 

igyekezett átadni a zebegényi részt-

vevőknek; Kiss Mihály festőművész-

szel immár tizennegyedszer vállal-

koztak arra, hogy a Szőnyi-kertbe 

érkező fi atalokat elvarázsolják. 

A tíznapos program tematikáját 

ebben az évben a föld és a víz 

motívumaira építették. A gyerekek 

renkdívüli leleményességgel érez-

tek rá a minket körülvevő elemek 

változatosságára, formai gazdag-

ságára. A tábor éppen a nagy árvíz 

utáni napokban kezdődött, amikor 

kézzelfoghatóan lehetett érzékelni 

a két elem egymással való harcának 

következményeit. A pihenőidőt sem 

töltötték tétlenül a hallgatók, hiszen 

a program idén drámapedagógiai 

foglalkozásokkal és az animációs 

fi lmkészítés alapfogalmainak meg-

ismerésével gazdagodott. Az új mű-

fajokba  két egyetemista, Németh 

Zsófi a Nóra és Németh Balázs Kristóf 

vezetésével kóstoltak bele a fi atalok.

Sinkó István tervei szerint egy könyv-

ben foglalja majd össze a tizennégy 

zebegényi nyár tapasztalatait, amely 

múzeum-pedagógiai kézikönyvként 

szolgálhat a művészeti oktatást 

gyakorló tanárok számára. 

A Szőnyi István Képzőművészeti 

Szabadiskola 46. évfolyama az idén a 

hagyományos festő, illetve rajz-gra-

fi ka osztályokkal indult. Szunyoghy 

András grafi kusművész és Kopek 

Rita festőművész minden évben 

a klasszikus stúdiumok köré építik 

a tematikát. Kopek Rita festőosztá-

lyán – a zebegényi kert egyedülálló 

adottságait kihasználva – továbbra is 

a plein airben beállított akt rajzolása 

volt a legfőbb specialitás, mert év 

közben, egy városi műteremben erre 

nem adódik lehetőség. 

A rajzosztályt évek óta Szunyoghy 

András grafi kusművész vezeti. 

Az anatómia- és alakrajz-stúdiumok 

mellett a sokszorosító grafi ka egyik 

műfaja, a linóleummetszet készíté-

sére is lehetőség nyílt. Esténként 

neves művészettörténészek tartot-

tak előadásokat a festőműteremben.

A zárókiállítás megint bebizonyítot-

ta, milyen különleges lehetőségeket 

nyújt a Szőnyi szabadiskola az inten-

zív munkára, az elmélyült alkotásra.

A jól felszerelt kerámiaműhely két 

tábornak is helyet adott az idén. 

A kisebb gyerekek Wéninger Margit 

keramikustanár vezetésével ismer-

kedtek az agyaggal, mint a művészi 

formálás legősibb anyagával. 

A tematika az idén a ház és a házban 

élő emberek, állatok motívumai köré 

épült. Szőnyi István festményei és a 

falu portái, kertjei egyaránt inspirál-

ták a gyerekeket. 

Hagyományos és új művészeti 
képzések a festő kertjében
NYÁRI TÁBOROK ZEBEGÉNYBEN

Kevés település dicsekedhet olyan kedvező kulturális adottságokkal, mint Zebegény. A Szőnyi 

István Emlékmúzeum szellemi bázisán közel fél évszázada folyik megszakítás nélkül országos, 

sőt nemzetközi jelentőségű művészeti szabadoktatás. A részvevő hallgatók messze viszik a kis 

falu hírét a világba.

SZERZŐ KÖPÖCZI RÓZSA MŰVÉSZETTÖRTÉNÉSZ FOTÓ KISS MIHÁLY, KLEMMNÉ NÉMETH ZSUZSA, KÖPÖCZI RÓZSA
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KÖZÉLETGYEREKSAROK

Az én nyaram
SZERZŐ FERENCI NOEL FOTÓ GALISZ VIRÁG

Alighogy véget ért az iskola, számomra megkezdődött 

a nyaralás. A nagy kánikula ellenére sok időt töltöttem 

a focipályán, majd az újpesti Rex Alapítvány táborában 

(amelyet Király Péter zebegényi állatorvos szervezett) 

tanulhattam egy keveset a macskák és kutyák gon-

dozásáról, ápolásáról. Meglátogattuk a veresegyházi 

Medveparkot is. 

A tábor után két napot tölthettem el a családom társa-

ságában, majd mentem a veresegyházi sporttáborba, 

ahová Szűcs Zoli vitt reggelente. Minden nap más-más 

sportággal ismerkedtünk meg: úsztunk, fociztunk, 

lovagoltunk, rollereztünk, kapura lőttünk. Itt is nagyon 

jól éreztem magam. 

Két itthon töltött nap után indultam Bernecebarátiba, 

a cserkésztáborba a zebegényi 832., a váci 811., a szobi 

1024. és a kismarosi 827. számú csapatokkal. Nagyon 

örültem annak, hogy a zebegényi csapat két új taggal 

bővült az idei táborban: Kocsis Adéllal és Virág Verával. 

Tetszett nekünk ez a nomád  élet, a patakban fürdés, 

a sátorban alvás. Elgyalogoltunk egészen Hont városáig, 

a portyán szabad ég alatt aludtunk... Köszönöm a Csóka 

lányoknak, hogy minden évben ilyen nagyszerű élmé-

nyekkel teli tábort rendeznek! 

A cserkésztábor nem csak minket viselt meg egy kicsit, 

hanem édesanyáinkat is, amikor hazaérve előkerültek 

táskáinkból a „szép, élére hajtott, tiszta ruháink”, ame-

lyeket anyukám két kupacba szokott válogatni. 

Az egyiket kimossa, a másikat kidobja…

A cserkésztábort követően két hetet Zebegényben töl-

töttem bátyáimmal, szüleimmel. Röplabdáztunk, teni-

szeztünk, fociztunk, fürödtünk, eveztünk. Részt vettünk 

az árvízi védekezésben is. Ezután következett a nyár  

csúcspontja: a zebegényi focitábor, amit Máté Endre, 

Gózon Francisco és Walter Groen szervezett. 

A tábor után Szűcs Zolival a fóti gyermekfaluba mentünk 

– ismét futballtáborba. A sok sport ellenére sajnos nem 

én lettem sokkal  könnyebb, hanem apa pénztárcája... 

Most már az arcomba fúj az iskola szele, hiába fordít-

gatom el a fejem. Az osztálytársakkal való találkozást 

már várom, de a tanulást nem.

Esti mese
SZERZŐ JOÓ GÉZA ILLUSZTRÁCIÓ TÉZSLA MÓNIKA

Bozontos, nagy kutya ugat,

a kertben elcsitulnak a madarak,

árnyékot varázsol a Hold a fákra,

Tündérekről mesélek neked máma.

Ők azok, akik álmodat vigyázzák,

a lecsúszott takarót visszahúzzák rád,

Szellőt, ami kint fákat simogat,

e tündérek lágy kezei mozgatnak

S ha eljön megint a reggel,

átadnak ők Mamádnak szeretettel.

A kertben a nagy kutya megint ugat,

s neked csiripelnek újra a madarak!

Egy szép, napos délután barátainkkal, gyermekeinkkel 

elindultunk kirándulni, dombot mászni, visegrádi várat 

nézni, máshonnan, más szögből, mint eddig. Tényleg 

furcsa látvány a megszokottól eltérően látni, két hegy 

között, az „aljban”.

A gyerekek vidáman ugrálnak a szalmabálákon, a 

nap lassan elbújik a lankás domb mögött, lágy szellő 

fújdogál, még a madarak is csiripelnek. A kép idilli, 

tökéletes. Hirtelen terepjáró tűnik fel s dübörögve jön 

felénk. Látványa eleve félelmet kelt bennünk, köze-

ledésével egyre feszültebbek leszünk. És csak jön... 

Megáll. Az ablakot lehúzva középkorú férfi  kérdez 

minket: 

– Mit csinálnak itt?

A kérdés lehetetlenségétől meglepődve kissé megri-

adva válaszolunk: 

– Csak kirándulunk.

A válasz hamar érkezik: itt nem lehet, ez az ő vadász-

területe, sokat fi zet érte. Mindjárt kezdődik a hajsza.

– Ezt honnan kellene tudnunk?

– Letértek az útról. Van kint tábla!

És valóban. Az út mellettünk fél méterre feküdt, 

kiszáradt repedéseivel esőért kiáltva. Nyilván az út 

felett nem fog a golyó…

Az úriember elmenőben még hozzátette: 

– Kedves hölgyem, manapság veszélyes dolog a turis-

táskodás! 

Kaján mosoly ragadt arcára, és dübörgő kerekekkel 

elhajtott. Megértettük. A gyerekeket gyorsan visz-

szatereltük az útra, nehogy a hajtóvadászat során ők 

legyenek az áldozatok. 

Az út végén kerestük a táblát, jelet, egy kis fecnit, 

amin fi gyelmeztetik az egyszerű halandókat: vadá-

szat, életveszély.

Nem volt jel. Csak bokrok mögött megbúvó szempá-

rok áldozataikra várva.

Bernáthné Polyák Laura

OLVASÓINK ÍRTÁK

MŰVÉSZEK A SZŐNYI 
SZABADISKOLÁÉRT 

KIÁLLÍTÁS A SZOBI BÖRZSÖNY MÚZEUMBAN

2013. AUGUSZTUS 17. – 2013. NOVEMBER VÉGE

A Szőnyi István Baráti Kör 2011-ben közzétett fel-

hívására több mint hatvan művész adományozott 

munkákat a Szőnyi Szabadiskola megmentésére. 

A gazdag kollekciót először Zebegényben a Könyv-

tár Galériában, majd az Újpest Galériában és a 

tápiószelei Blaskovich Múzeumban állították ki. 

2013-ban a szentendrei Művészet Malom, majd a 

ráckevei Árpád Múzeum fogadta be a műveket egy 

tárlat erejéig. 

Augusztus 17-én a szobi Börzsöny Múzeumban nyílt 

kiállítás a gyűjtemény egy részéből. A műveket ké-

sőbb országos aukción szeretnék értékesíteni.

Amikor Dorothy letér a sárga útról...
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KULTÚRA/HAGYOMÁNYKÖZÉLET

Törd a fejed!
BEKÜLDTE PIET GERRITSEN

E havi fejtörőnket Piet Gerritsen, Zebegényben élő 

holland barátunk küldte be. Piet nemcsak egy új 

feladvánnyal, hanem némi „fejtörő-világtörténe-

lemmel” is megismertet minket.

A legtöbb történész úgy tartja, hogy az első fejtörők író-

ja Alcuin volt, aki a mai Anglia területén található York-

ban élt a VIII. században, és egyszerre volt tudós, pap, 

költő és tanár. Ötvennyolc fennmaradt fejtörője közül 

következzen most az egyik leghíresebb, A róka, a liba és 

a bab. Mivel Alcuin fejtörője Anglia területén született, 

ezért úgy tartjuk, hogy ők hárman a történet eredeti 

szereplői. Ugyanakkor Európában ugyanennek a fejtö-

rőnek három szereplője a farkas, a birka és a káposzta. 

Lehet, hogy azért, mert Angliában nem voltak farkasok. 

Még érdekesebb, hogy ugyanez Afrikában oroszlánnal 

és kecskével ismert. Nem tudom az okot, de lehet, hogy 

a fejtörő sokkal régebbi, mint gondolnánk. 

Az Alcuin után fennmaradt fejtörők legtöbbjében az 

a nehézség, hogy a mozgásban lévő szereplők száma 

mindig limitált. Ezek megoldásában segít a gráf-elmé-

let. Ha a feladatokban elkezdenénk növelni a szereplők 

számát, azok annyira bonyolulttá válnának, hogy egyre 

inkább csak számítógép segítségével lennének megold-

hatóak. Már a 70-es évek elején megszületett az első lo-

gikai programozási nyelv, a Prolog, amely alkalmas volt 

az ilyen feladatok megoldására. A Prologot manapság 

már alig használják, de egyik alapköve volt a mestersé-

ges intelligencia és a modern robotok megszületésének.

Ezek után pedig következzék a fejtörő! 

A RÓKA, A LIBA ÉS A BAB 

Egy farmer elmegy a piacra és vesz egy rókát, egy 

libát és egy kosár babot. Hazafelé át kell kelnie egy 

kis folyón egy csónakkal. Egyszerre azonban csak egy 

dolgot vihet magával a csónakban. Ha a parton együtt 

hagyja a rókát és a libát, a róka megeszi a libát. Ha a 

libát és a babot hagyja együtt, akkor a liba megeszi a 

babot. Hogyan kell hát átkelnie a folyón, hogy mindene 

megmaradjon?

A megfejtéseket továbbra is a zebegenyiujsag@gmail.

com címre, „Törd a fejed” jeligére várjuk. Az első tíz he-

lyes megfejtő között értékes nyereményeket sorsolunk ki.

Előző havi számunk helyes megfejtése:

Az unoka 16 éves, 1916-ban született, a nagyapa 66 

éves 1866-ban született.

Helyes megfejtést küldtek be: Ábrahám Péter, Bereczki-

né Kovács Sztrikó Sarolta, Husz Barnabás, Török Anita

A kisorsolt nyeremény nem más, mint egy kiváló 

kőműves kanál, amely majdnem éppen olyan, mint 

amilyennel hőseink 1932-ben az országzászló pódiumát 

építették.

A szerencsés nyertes: 

Török Anita

A DI-FER JELENTI!

A DI-FER Őrnagy Vagyonvédelmi 

Kft. tájékoztatja a zebegényi lakos-

ságot arról, hogy az utóbbi idő-

szakban ismét megnőtt a lakásbe-

törések száma az üdülőövezetben 

éppúgy, mint a falu belterületén. 

A rendőrség által közölt adatok és 

saját tapasztalataink alapján  több 

olyan esetről is tudunk (csalás, 

lopás, garázdaság), amely közvetle-

nül érintette Zebegény polgárait. 

Állandó problémát jelentenek a 

hulladékfelvásárlók is, hiszen nem 

csak zavarják Zebegény nyugalmát, 

de több ízben el is tulajdonítottak 

személyes tárgyakat. 

Sajnos olyan esetről is hírt kaptunk, 

amikor illetéktelenek villanyóra-

leolvasás címén jutottak be az 

ingatlanba és tulajdonítottak el 

készpénzt és más értékeket. 

Ismételten felhívjuk a fi gyelmet a 

kerékpárok biztonságos tárolására 

is, hiszen e járművek eltulajdonítása 

évek óta gondot jelent Zebegényben.

Vigyázzunk értékeinkre és egy-

másra!

Kata Csaba, DI-FER Őrnagy Kft.

OVIFOCI INDUL
Tájékoztatom a tisztelt szülőket, 

hogy az ovifoci szep-tember 19-én 

(csütörtök) kezdődik az iskola tor-

natermében 16 órától. A hatvan-

perces edzéseken lehetőség nyílik 

a foglalkozással egyidőben az első 

és második osztályosok fociedzé-

sére is a terem másik térfelén. 

Várok minden régi és új, óvodás és 

iskolás jelentkezőt!

Szűcs Zoltán edző,

Telefon: 30-6065-6897e-mail: 

rszucsi@gmail.com

Az egyházi évben jönnek az ember-hónapok. 

Az első: a szeptember

Te vagy az emberek titkos fi ókja, melyben most köny-

nyes szemekkel, bánatos lélekkel rakosgat egy őszülni 

kezdő szépszőke asszony: a nyárutó. Fakuló pasztell-

színű selyemmel vagy kibélelve – hűséggel rejtegeted, 

őrzöd a múlt sok hervadó emlékét. De amit őrzöl, annak 

szíve kihűl, szíve kifakul, formái összezsugorodnak, mert 

rájuk lehelt a félszemű varázsló-vénasszony: az ősz. 

Amiket őrzöl, elsősorban levelek. Némelyik fakó, másik 

rózsaszínű vagy tűzpiros - beszélnek régi szép napokról, 

halvány derengő, majd lánggal égő, izzó szerelemről.

Felhőid, ruháid?... Igen, itt vannak eltéve az egykori 

esküvői, menyasszonyi fátylak, szalagok - de mennyire 

megfakultak, milyen könnyen elszakadnak. Mikor a ne-

veletlen cseléd: a szél kiakasztja őket, belegabalyodnak 

a fenyők tűleveleibe, és apró ködfoszlányokká lesz a te 

egykori menyasszonyi uszályod. 

Itt vannak felnőtt fi aidnak gyermekkori  ruhái is: a 

színüket vesztett virágszirmok, virágkelyhek. Hej, mi 

lett belőlük azóta: kemény héjú, tüskés, koppanó legé-

nyekké  nőttek … Itt van eltéve az első ősz-hajszál, amit 

fésűdben találtál, nyárutó. Most kibontod, a szél kikapja 

kezedből és megmutatja, mint levegőben úszó ökörnyá-

lat : hadd lássa mindenki, hogy őszülsz, hogy öregszel!

Azért van egy-két régi, értékét nem vesztett erek-

lyéd, emlékek öreg fi ókja, szeptember! Te őrződ a 

Kisboldogasszony (szeptember 8.) pólyáját, a felma-

gasztalt Szent Keresztet (szeptember 14.), Szent Mihály 

(szeptember 29.) arkangyal kardját. Az Alvernó hegyén 

szedett kis virágaid pedig sohasem hervadnak el, hanem 

Isten áldott szegénykéjének, Szent Ferencnek  dicső 

sebeiről mesélnek…

KAPÁS LÁSZLÓ ATYA

Szeptemberi gondolatok

INGYENES ELEKTRONIKAI-HULLADÉK GYŰJTÉS 

LESZ A POLGÁRMESTERI HIVATAL UDVARÁN 

szeptember 30. - október 5. között.

Részletek: www.zebegeny.hu

Zebegény múltjából III. rész

A mai Zebegény minden bizonnyal az Árpád-
kori Almás és Kovácsi nevű falvak területének 
egy-egy részére esik. A zebegényi monostor 
falva, Almás a mai belterületen terült el.
SZERZŐ CSÓKÁNÉ SALAMON MELITTA

Az Újvölgyet Márianosztrával összekötő út keleti oldala 

mellett az 1930-as években egy, a XI. században épült 

templomot és hozzá tartozó temetőt tártak fel. Ezt a 

települést azonosítják a kutatók a XII-XIII. százara már 

elnéptelenedett Kovácsival, ahol annak idején - amint az 

a névből is következik - fémet készítettek elő, amelyből 

aztán a Csatár nevű faluban fegyvert készítsenek.  A két 

falu – minden bizonnyal – ikertelepülés volt. 

Csatár falu neve azóta Csitár-dűlőre módosult, és a mai 

turistatérképeken  jelzett Kiscsitár és Nagycsitár  – Zebe-

génytől északra, Nagymaros Kóspallag felé eső határá-

ban található – helynevekkel lehetett azonos. 

Érdemes megemlíteni, hogy a dűlő között fakadó Szilfa-

forrásnak a vize ott éri el a Zebegényen átfolyó Malom-

patakot, ahol az ún. Teplic, avagy Hévforrások vannak. 

Ezen a helyen, egy 1694-ből származó térkép „Hév víz” 

néven téglalap alakú négyhelyiséges épületalaprajzot 

ábrázol, északi oldalán négyzet alakú kiszögelléssel. 

Az 1786-os térképen a forrást közvetlenül az épület 

egyik sarkánál jelzik, amely erdő borította domb alján 

helyezkedik el. Egy 1982-es régészeti feltárás során hat 

bővizű forrásra bukkantak itt, amelyek hőmérséklete 

magasabb, mint a környező forrásoké. A feltáráskor 

épülettörmelékeket, medence- és edénytöredékeket 

is találtak, amelyekből a régészek arra következtettek, 

hogy ezen a helyen a középkorban fürdő állhatott. 

A magasabb hőmérsékletű víz télen fürdésre ugyan nem, 

de ipari tevékenységre alkalmas lehetett, amikor a többi 

víz már befagyott. 

Egy 1782-ből való katonai térképen ezen a környéken 

látható egy malom jelzése is. A Malom-pataknak  ezen a 

szakaszán két, egymástól kb. 500 méterre található, 2,5-3 

méter, illetve 6-8 méter magas, kőrakással védett gátja 

fi gyelhető meg, amely középkori eredetű halastó vagy 

malom gátja lehetett. 

Zebegény-Újvölgyben a bőszobi patak mentén, a mai 

Kuha-tanya környékén az 1930-as években feltártak egy 

egyhajós, félköríves apszisú Árpád-kori templomot. Okle-

véli bizonyíték nincs, de feltételezhető, hogy ez Bészob, 

Bőszob vagy Belszob temploma volt. A falu a XII-XIII. 

századra elnéptelenedett.

A török időkben Zebegény és környéke hadak felvonulá-

si területévé vált. A török kiűzése után, 1700-ban I. Lipót 

Marost (vele együtt a mai Zebegényt is) Visegráddal és 

Kisoroszival együtt Ernst Rüdiger von Starhenberg (1638-

1701) császári hadvezérnek adományozta. 1746-ban a 

Starhenberg család ezen ága kihalt. A birtokot a kincstár 

visszaszerezte, és újból koronauradalom lett, s ettől 

kezdve visegrádi uradalomként szerepelt.
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Szelektálunk?
SZERZŐ HUTTER JÁNOSNÉ FOTÓ GÓZON FRANCISCO

Egész nyáron problémát jelentett a szelektív hulladékgyűjtők környékének 

rendben tartása. Természetes, hogy kánikula idején megnő a PET palackok 

száma, s ez a szelektív hulladékgyűjtésnél is jelentkezik. Az azonban már 

nem természetes, hogy a szelektív gyűjtőt néhányan rendszeresen lomta-

lanításra használják.

A Zebegénybe autóval érkező először a Héthíd látványát csodálja meg. 

Ez a kép egészen addig pozitív, amíg a hozzánk látogató a híd boltívei 

alatt nem szembesül azzal a szeméthalommal, amit egyes emberek 

gyakran a tárolóedényzet mellett hagynak. Akad itt paplan, ruhanemű, 

szőnyeg, zuhanytálca, és még sorolhatnánk mi mindent képesek néhá-

nyan ide hordani.

A Malom híd környékén is – annak ellenére, hogy a Zöld Híd Kft. hetente 

végzi az ürítést – minden hétvégén púpozásig megtelnek a konténerek.  

Valaki, aki azt gondolja, hogy saját háztartási hulladékától itt szabadul-

hat meg a legegyszerűbben, rendszeresen a szelektív gyűjtő mellé dobja 

szemeteszsákját.

A csatolt képek igazolják, hogy nem véletlen, egyszeri esetről van szó.

A szelektív gyűjtőket  azért helyeztük ki, hogy a konténereken feltüntetett 

hulladékot gyűjtsük bennük. A mostani állapotok azonban minden fegyel-

mezett lakos felháborodását kiváltják.

Felhívjuk a fi gyelmet, hogy a továbbiakban a szelektív gyűjtők környékén 

kamerát helyezünk el, és következetesen végére járunk a környezetszeny-

nyezésnek.

ZÖLD

A kertbarátok zöme pont ezt a 

hasznos lombszőnyeget takarítja 

el a házát övező zöldterület min-

den zugából. Pedig ha az eldugot-

tabb részeken, fák és bokrok alatt, 

ágyásokon otthagyjuk az avart, az 

nemcsak talajunk, növényeink és 

a kerti élővilág hasznára válik, de 

sok munkától, bezsákolt és elszál-

lított „hulladéktól”, egészségre és 

környezetre ártalmas égetéstől is 

megkímél minket. Nyár elejére a 

lombtakaró visszahúzódik, lebom-

lik; a megmaradó kisebb halmokat 

pedig a vegyes komposztba dob-

hatjuk, vagy a veteményesben 

takarórétegként használhatjuk. 

Ahol nem lehet ezzel a megoldás-

sal élni, ott sem kell mindenképp a 

légúti és egyéb egészségügyi prob-

lémák kialakulásához hozzájáruló 

égetéshez folyamodni. Hasznosabb 

és környezetkímélőbb módszer a 

lombkomposztálás, amelynek révén 

– ingyen – értékes szerves anyaghoz 

juthatunk, s műtrágya helyett ezzel 

javíthatjuk a talajminőséget. 

A lombkomposztálót az udvar egyik 

félreesőbb helyén, cölöpök és 

drót háló segítségével alakíthatjuk 

ki. A háló egyik része leakasztható 

le gyen, így az érett komposztot ké-

sőbb egyszerűbb kiemelni. 

A keretbe gyűjtött avar nyárra 

összeesik, a levelekből lombföld 

keletkezik. Ez az egyik legérté-

kesebb talajféleség, nem hiába 

palántáztak a régiek erdei talajba. 

A lombkomposztálás ráadásul az 

egyik legegyszerűbb tevékenység 

a kerti munkák listáján, a halmot 

nem szükséges locsolni, forgatni 

vagy átrakni.

Hasznos tanácsok:

• A levélkupacba dobjunk néhány 

gallyat is, hogy a levegő jobban 

átjárja.

• A lombkomposztálót a kert ár-

nyas sarkába állítsuk, ahol 

az avar hosszabb ideig zavarta-

lanul korhadhat. 

• Minél többféle levelet keverjünk 

össze. Minden levél komposz-

tálható, de a különféle fajták 

lebomlási ideje eltér egymástól.

A lassan lebomló típusokat (pl. 

dió, tölgy, bükk, platán, nyár) 

nem érdemes külön komposz-

tálni, mert azok csak 2-3 év 

alatt alakulnak át humusszá. 

Nyáron fűnyesedék hozzáadása 

gyorsíthatja a lebomlást. Beteg-

séggel fertőzött leveleket ne 

tegyünk a komposztba!

• A diólevél is komposztálható. 

Bár tartalmaz csírázást gát-

ló anyagokat, ezek a bomlás 

során átalakulnak, így az érett 

komposztban már nem okoznak 

gondot.

A lehullott levelek talajtakaróként 

való felhasználásának, komposz-

tálásának tehát számos előnye 

van. Remélhetőleg évről évre 

bővül azoknak a kertbarátoknak 

a tábora, akik – ha először kicsi-

ben is, de – áttérnek erre a meg-

oldásra. 

Egy próbát mindenképp megér... 

Így talán idővel egyre kevesebb 

füstfelhő gomolyog majd a zebe-

gényi fák között.

Avarégetés helyett lombkomposztálás
Az ősz beköszöntével színes falevelek borítanak be kerteket, parkokat. A lehullott leve-

leknek fontos szerepük van a természet körforgásában, a jótékony hatású talajtakaró 

részét alkotják. Ez a réteg óvja meg a talajt az eróziótól, segít megőrizni a földben lévő 

nedvességet, valamint búvó- és táplálkozóhelyet biztosít számos élőlénynek. S ami 

tán a legfontosabb: a bomlásakor keletkező szerves anyagok javítják a talajösszetételt, 

tápanyagban gazdag talajon pedig szebb, egészségesebb növények nevelkednek.

SZERZŐ LUGOSI BEÁTA FOTÓ COMPOSTAL KFT.

Adj egy napot 

a faludnak!

Szeretettel várjuk 2013. szeptember 

14-én az önkénteseket őszi környe-

zettakarítási  rendezvényünkre! 

Létszámtól függően, fő tennivaló-

ink: szemétszedés, patakmeder- 

és parktakarítás. A rendezvénnyel 

Zebegény is csatlakozik a Duna-Ipoly 

Nemzeti Park területén fekvő tele-

pülések közös akciójához, amelynek 

keretében egy időben több település 

is takarítási napot tart.

Találkozó 10.00 órakor a hajóállo-

másnál. Aki tud, hozzon magával 

ásót, kapát, nagyharangot, stb.!

Ha csak egy órát tudsz szánni erre 

az akcióra, már azzal is sokat teszel 

a környezeted tisztaságáért!

Bővebb információ: 

zoldpanorama@gmail.com

SZEMÉT A PATAKMEDERBEN

A patak mentén járva elképesztő 

látvány tárul elénk. Ismeretlenek 

sajnos rendszeresen sittet, ház-

tartási hulladékot dobnak a pa-

takba. Mostantól figyelni fogunk, 

és lencsevégre kapjuk.

ZÖLD
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KULTÚRA/HAGYOMÁNY

Tízen Túliak Társasága
MÁTÉ ENDRE TIZENNÉGYSZERES IRONMAN

Ennek a társaságnak nem Petőfi  Sándorhoz, 

vagy az irodalomhoz van köze, sokkal inkább 

Máté Endréhez, aki július 27-én tizennegyedszer 

teljesítette a nagyatádi Ironman versenyt

SZERZŐ BOROSS TAMÁS FOTÓ IRONMANFOTO.HU 

Milyen számokból áll ez a verseny?

Az Ironman a triatlon hivatalos hosszútávja. Ez 3,8 km 

úszást, 180 km biciklizést és egy maratont, azaz 42 km 

lefutását jelenti egyhuzamban.

Csak egyénileg lehet rajthoz állni?

Nem. A teljes távot összesen tizenöt szakaszra lehet 

felosztani, melyet váltóban is lehet teljesíteni, bármilyen 

összetételben. Azt szeretném, hogy jövőre legyen egy 

zebegényi csapat is.

Hogyan zajlik a verseny? 

A rajt reggel fél 8-kor van a gyékényesi tóban. Előtte 

elhelyezzük a depóban a biciklis felszerelésünket, be-

kenjük magunkat krémekkel, hiszen egész nap tűz ránk 

a nap, izomgörcsök léphetnek fel és a ruha is kidörzsöl-

heti a bőrünket. A legjobbak 8-9 óra között teljesítik a 

távot. Én nagyjából ilyenkor szoktam leszállni a bicikliről. 

2000 óta eddig minden évben elindultam a versenyen, 

és mindig sikerrel teljesítettem. Idén 15 óra 23 perc alatt, 

mely az eddigi leggyengébb eredményem. Ez köszön-

hető a nagy melegnek, és annak, hogy jóval kevesebbet 

edzettem, mint máskor.

Hogyan készülsz a versenyre?

Nagyjából a norma – melyet egyre kevésbé tudok hozni 

- az, hogy évente ötven kilométert úszok, nyolcszázat 

futok és kétezret biciklizek. Az Ironmant teljesítők köré-

ben ez messze átlagon aluli, mások ennél két-háromszor 

többet készülnek. Hogy a versenyen milyen eredményt 

érsz el, az teljes mértékben attól függ, hogy hány kilo-

méter edzés van mögötted.. 

Melyik a legnehezebb szakasza ennek a megmérette-

tésnek?

Ez egyénenként változó. Én általában a biciklizést szok-

tam megszenvedni. Vicces, de amikor a kerékpározás 

végét csinálom, már azt várom, hogy végre futhassak. 

Az ember persze fi zikálisan egyre fáradtabb, de a döntő, 

hogy a mentális fáradtságodon túl tudsz-e lépni. 

Mire gondolsz a több mint 15 óra alatt?

Eltelik ez az idő azzal, hogy nézem az órámat, és érté-

kelem, hogyan haladok. Verseny közben folyamatosan 

mérlegeled a lehetőségeidet, van úgy, hogy amit elter-

veztél, azt már nem tudod megcsinálni. Ahhoz, hogy 

mégse add fel, ott, rögtön kell áthelyezni a mércét.

Milyen érzés a vé-

gén a célba érni?

Hatalmas meg-

könnyebbülés. 

A legjobb érzés 

azonban ott lenni 

a másnapi ered-

ményhirdetésen, 

együtt azzal a pár-

száz emberrel, aki 

szintén végigcsi-

nálta a versenyt. 

Ez a társaság 

minden szempont-

ból heterogén, egy 

közös van ben-

nünk: egytől egyig 

elvégeztük azt a 

kitartó és alázatos munkát, ami feltétele a verseny 

teljesítésének. Jó érzés olyan csoport tagjának lenni, 

ahol semmi más nem számít, csak a tiszta teljesít-

mény. 

Vannak, akik járnak veled a versenyre?

Persze, a családom. Nagyon sokat segít, hogy ők ott 

vannak. Ez a verseny több éve betervezett program 

mindnyájunknak.

Ha jól tudom, neked örök rajtszámod van. Mit jelent 

ez, és hogyan lehet ezt megszerezni?

Van egy csoport, melynek neve Tízen Túliak Társa-

sága. Azok kerülnek bele, akik tíznél többször telje-

sítették a nagyatádi Ironmant. Ők örök rajtszámot 

választhatnak, amelyet onnantól Nagyatádon csak 

ők viselhetnek. Idén már ötvenen vagyunk, és ebből 

28-an, akik legalább 14-szer értek célba sikeresen. A 

csúcstartó Szebeni Endre, aki idén a 23.-szor teljesí-

tett, most hetven éves.

Meddig szeretnéd ezt folytatni?

Már úgy fogom fel ezt, mint egy kötelező gyakorlatot. 

Amíg teljesíteni tudom, addig nincs baj. Minél több 

éven át szeretném csinálni. 

A zebegényi futball fellendítése mellett triatlon-ver-

senyt is rendezel a faluban. Mesélj erről!

Ez egy kis, baráti verseny, ami nagyon jó arra, hogy 

aki még sosem próbálta a triatlont, az megmérettesse 

magát. A távok rövidek, a három szám együtt olyan 

hosszú, mint az Ironmanen az úszás egymaga. 

Remélem, hogy évről évre népszerűbb lesz, és egyre 

többen fognak részt venni rajta!

SPORT

Sokáig kérdéses volt, képesek vagyunk-e harmadszor is 

megrendezni a Zebegényi Sárkányfesztivált? A szűkös 

anyagi keretek számos rendezvény sorsát befolyásolják 

manapság, mi azonban úgy döntöttünk, mégis bele-

vágunk a szervezésbe, és a likviditási gondok miatt az 

eredeti tervtől elszakadva egynaposra “szelídítjük” a 

fesztivált. Hogy ez az egy nap méltóképpen, minőségi 

szórakoztatást nyújtva teljen el, továbbra is keressük 

azokat a megoldásokat, amelyek előrébb lendíthetik e 

hagyományteremtő rendezvény sorsát.

Minden segítség jól jön: a kisebb összegű anyagi vagy 

tárgyi támogatások már jó kiinduló alapként szolgál-

hatnának, hogy kényelmesebbé tegyük a rendezvényt. 

Csak egy példa: 1000 Ft-ból már tudunk venni két 

lampiont. Önkéntes segítőket is szívesen várunk, hiszen 

kevesen tudják, hogy a rendezvény színfalai mögött 

6-8 ember áldozatos munkája áll. Energiánk, kapacitá-

sunk véges, ezért kérjük, aki amiben tud, segítsen, hogy 

tovább öregbíthessük községünk hírnevét. 

Adományaikat az alábbi alapítvány számlaszámára 

várjuk:Merz Alapitvány, Hanwha Bank Mo. Zrt.

11400040-21466701-69901017

Az érdeklődők idén is egy kedves rendezvényre számít-

hatnak sok, mosolygó sárkányeregetővel, koncerttel, 

reményeink szerint sok résztvevővel, tücsökciripeléssel. 

A program a kapott segítségek függvényében folyama-

tosan változhat.

Legyetek kreatívak! Építsetek sárkányokat, installáció-

kat! A helyszínen sárkány design center nyílik ezen 

a napon. Kicsik és nagyok kreálmányait kiállítjuk 

a rendezvény területén, amelyekre szavazni lehet, 

a nyertest pedig a végén jól meglepjük. 

Árusok, Művészek, Ti,akik rengeteg szép dologgal 

halmozzátok el az életünket, a kézműves termékektől 

kezdve a faragott villáig, Benneteket is várunk, jelent-

kezzetek a sarkanyfesztival@gmail.com címen bemu-

tatkozó e-mail küldésével.

A fesztivál időpontja:szeptember 21., szombat 9.00 -től 

vasárnap hajnalig. A sárkányműhely vasárnap délelőtt 

(szept 22.) is kint marad, hátha valaki akkor szeretne 

eregetni!

MINDENKINEK NAGYON KÖSZÖNJÜK A RENGETEG 

BÁTORÍTÁST AHHOZ, HOGY FOLYTASSUK! 

Ezért kezdtük, ezért csináljuk!

Lesz ami lesz: Sárkányfesztivál
SZERZŐ VINCZE MIHÁLY FOTÓ EGYED PÉTER

VI. TÖKVILÁG FESZTIVÁL
2013. szeptember 28-án, szombaton 10 órától

egész napos felfordulás

a DUNAKANYARBAN,

ZEBEGÉNY FŐTERÉN

Kézműves foglalkozások, kirakodóvásár,

gyerek- és felnőtt programok, játszóház,

tökfaragó, töklőkő, tökemelő,

töknagyság (kicsi, nagy, hosszú)-versenyek, 

a színpadon színes népzenei és zenei programok!
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hétfő 
16.30 KARATE
Helyszín: iskola, tornaterem

18.00 BRIDZSKLUB 
Helyszín: Könyvtár Galéria

kedd 
9.30 BABA-MAMA KLUB 
Helyszín: Könyvtár Galéria

17.00 ETKA-JÓGA
Helyszín: Könyvtár Galéria

szerda 
17.30 FELNŐTT FOCI
Helyszín: Sportpálya

18.00 AEROBIC
Helyszín: Könyvtár Galéria

20.00 NÉPTÁNC
Helyszín: Könyvtár Galéria

csütörtök 
16.00 OVIFOCI
Helyszín: iskola, tornaterem

18.30 AEROBIC
Helyszín: Könyvtár Galéria

péntek 
17.00 KARATE
Helyszín: iskola, tornaterem

17.00 NŐI 
KONDICIONÁLÓ 
TORNA
Helyszín: Könyvtár Galériag ó l y a h í r

h á z a s s á g k ö t é s

B Ú C S Ú Z U N K

Faludi Károlyné, elhunyt: 2013. 08. 17-én

Élt 104 évet.

Halottaink emlékét kegyelettel megőrizzük.

V É R A D Á S

Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben szeptem-

ber 30.-án (hétfőn), 15.00 - 17.00 óra között véradás 

lesz az iskola ebédlőjében.Tekintettel az országo-

san csökkenő vérkészletre, kérjük, hogy aki segíteni 

szeretne és egészsége megengedi, jöjjön vért adni! A 

vér életeket menthet. Korhatár: 18 – 65 év. Szükséges 

iratok: személyazonosító igazolvány és TAJ kártya.

A Váci Véradó Állomás nevében

Krebsz Ferencné

Kedves Olvasók!

Előző számunkban, az aktuális programok rovatban 

megjelent, hogy Polgár Éva zongora művész koncertet 

ad augusztus 10 -én. Ezúton szeretnénk tájékoztatni 

Olvasóinkat, hogy a program tévedésből jelent meg, 

így ezen a napon koncert nem került megrendezésre. 

A hibáért elnézést kérünk!

Szerkesztőség

Bándi Viktória és Hevér Zoltán kisfi a Bence, 

született 2013. 08. 12-én.

Bugyinszki Zita és Sudár Gergely kislánya Panna, 

született 2013. 08. 26-án.

Gratulálunk!

Debreceni Judit és Mundi János 2013. 08. 10.

Bander Éva és Rácz Árpád 2013. 08. 15.

Havasi Renáta és Hornyák Péter 2013. 08. 17.

Andriska Tünde Mária és Kenderesi Péter 2013. 08. 31.

Sok boldogságot kívánunk.

 


