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Az új egyházi év elé...
Közeledik az ADVENT, ez a kedves, hangulatos elõkészü-
leti idõ Karácsony ünnepéhez. És én most megint a kórház-
ból, szobám magányából írok, hogy néhány fontos adventi
feladatra felhívjam Híveim figyelmét.

Advent az Úr várásának az ideje, - hármas arculata van:
I. Történelmi Advent (MÚLT). A liturgia visszaidézi

azt a kort, amelyben Istentõl távol botorkált az ember. Egyet-
len vágya, síró imája volt: jöjj el édes Üdvözítõ! EMLÉK:
mennyi ima hasogatta az eget, amíg végre megnyílt. - Mennyi
könny áztatta a földet, hogy Megváltót termett.

II. Kegyelmi Advent (JELEN). Most ez az igazi advent:
Isten-keresés, Istennél találkozás. Ez egyéni feladat. Szent
Ágoston üzeni: ha Krisztus nem születik meg a te szíved-
ben, hasztalan születik meg százszor is Betlehemben.

A találkozás minden hívõ számára az élõ hit és a keresz-
tény élet által történik. VAN, aki a szívében találja meg (bûn-
bánat, kegyelem), - van, aki embertársai szolgálatában ismeri
fel (irgalmasság testi-lelki cselekedetei), - van, aki élete tragé-
diájában botlik bele (betegség, szenvedés, halál), - van, aki
csak a halálban találkozik vele (naimi ifjú, sok közömbös
ember).

III. Eszkatológiai Advent (JÖVÕ). Valóságos eljövetel
a világ végén. Krisztus akkor jön el ismét láthatóan, - közös-
ségi ítéletre. Ennek jele és záloga az Egyház, mely mint Noé
bárkája: összegyûjti Isten népét. Persze, a világ most is olyan,
mint akkor volt: az emberek nem hallgattak Noé figyelmez-
tetésére, - ettek-ittak, felelõtlenül éltek, - váratlanul jött a
vízözön. Az éber, vigiliás lelkület ma is fontos...

Az ADVENT tehát vallásos idõszak, melynek elsõsor-
ban a templomban van a helye, ahol vasárnaponként ünne-
pélyesen meggyújtunk 1-1 gyertyát az adventi koszorún. A
zöld fenyõág a reménységet idézi, amikor az emberiség 4.000
éves várakozással bízott a Megváltó eljövetelében. A négy
gyertya pedig négy próféta jövendölése is lehet a Messiásra
vonatkozó titok feltárásában: IZAIÁS (Szûz Mária lesz az
édesanyja), MIKEÁS (Betlehemben születik), NÁTÁN (Dá-
vid családjából származik), AGGEUS (megjelenik a jeru-
zsálemi templomban).

Õseink még többféle szokással is készültek adventben a
karácsonyra: Mikulással (nem télapóval és krampusszal), Luca
nappal, - Szállást keres a Szentcsalád ájtatossággal, de fõleg
lélektisztító szentgyónással. A régi szokások õrzése mellett ezek-
hez a fontosabb hagyományokhoz is vissza kellene térni...

A megszépült 100 éves templomunk sok látogatót vonz,
- de fontosabb, hogy minket, zebegényieket is vonzzon. Már
a kisgyermekeket is lehet hozni (õk szívesen is jönnek!), de
fõleg az iskolásokat, az ifjúságot szoktatni a templomhoz.
Mindez akkor lehetséges, ha a családok szelleme, lelkülete a
vallásra épül. S ebben a szülõknek kell élen járni. A gyerme-
keket vinni kell a templomba, nem csak küldeni, mert a gyer-
mekek - jelképesen - a szüleik lábanyomát követik.

Megint imádságos lélekkel köszöntöm kedves Híveimet a
Péterfy kórházból és Mindnyájatoknak áldott, kegyelmes Ka-
rácsonyt és békés, boldog Új Esztendõt kívánok!

LÁSZLÓ ATYA

A Szõnyi István Általános Is-
kola és Alapfokú Mûvészetok-
tatási intézményben az õszi ha-
gyományõrzõ napot a novem-
ber 12-én tartották, amelyen
nemcsak az intézmény diákjai
vettek részt, hanem a környe-
zõ települések - s egy fõvárosi

-, német nemzetiségi hagyomá-
nyokat ápoló iskoláinak tanu-
lói és tanárai is. A vendégeket
Bárdos Szilvia igazgató (ké-
pünkön) köszöntötte, majd az
iskolák és a vendéglátó iskola
mûsorral kedveskedtek.

folytatás a 3. oldalon

Hagyományõrzõ nap
Aki nem hiszi, járjon utána!

Együtt a Nyitott Körrel
Szakkörök, táborok európai uniós támogatással

A szentendrei székhelyû Nyitott
Kör Egyesület 36 millió forin-
tos támogatást nyert egy euró-
pai uniós pályázaton a helyi kö-
zösség fejlesztésre. A fejlesztés
elsõsorban fiataloknak tartott

szakkörökön keresztül valósul
meg, és általuk kívánja még job-
ban “aktivizálni” a helyi közös-
ségeket. Az egyesület Zebe-

gényben egy, Szentendrén két
oktatási intézményben összesen
14 szakkört, 150 alkalommal te-
hetséggondozást, 50 alkalom-
mal készség- és kompetencia-
fejlesztést, továbbá 3 tábort tart,

amelyben 7-17 éves korig mint-
egy ötszáz fiatal vehet részt 19
hónapon keresztül.

folytatás a 4. oldalon
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Zebegény Község Képviselõ-tes-
tülete november 2-án tartotta so-
ron következõ ülését, melyen
egyebek közt a következõ dönté-
sek születtek:

- a képviselõ-testület Nánai
Lajosné zebegényi lakos almás-
kerti villanyvezetéssel kapcsola-
tos megkeresésében foglaltakat
megismerte és a probléma mi-
elõbbi megoldása érdekében fel-
ajánlja az érdekelteknek, hogy az
önkormányzat felveszi a kapcso-
latot a Közép-Duna-Völgyi-Kör-
nyezetvédelmi, Természetvédel-
mi és Vízügyi Felügyelõséggel a
légkábeles elektromos hálózat ki-
építése érdekében;

- a testület megismerte az idei
év május-júniusi rendkívüli idõ-
járás következtében bekövetke-
zett vis maior jellegû károk hely-
reállítására a Belügyminisztérium
részére benyújtott támogatási ké-
relmek 2010. október 26-ig törté-
nõ döntésérõl szóló tájékoztató-
ban foglaltakat;

- foglalkoztak a nyaralóterü-
leten élõ lakók kérelmével és a
felsorolt problémák megoldására
beérkezett árajánlatokban foglal-
takat megismerve és úgy határoz-
tak, hogy az Orgona utcai vízel-
vezetés megoldásához új áraján-
latokat kérnek be. A Nyúl utcai
kanyar biztonságosabbá tétele ér-
dekében megbeszélést tartanak a
munka elvégzését vállaló lakóval;

- a képviselõk megismerve
Zsoldos Mihály okleveles mér-
nök, építésügyi szakértõ által az
önkormányzat tulajdonát képezõ
Zebegény, Árpád  u. 3. szám alatti
ingatlanra vonatkozó statikai vé-
leményét, tudomásul vették, hogy
az ingatlan tetõszerkezete statika-
ilag kritikus állapotú és ajánlott a
lakók mielõbbi kiköltöztetése;

- megtárgyalták dr. Hazafi Jó-
zsef zebegényi lakos  önkormány-

zati bérleti jogviszony megoldá-
sával kapcsolatosan érkezett meg-
keresésében foglaltakat, de az ön-
kormányzat másik bérlakást sem
tud felajánlani;

- Bakányi Gyula festõmûvész
támogatási kérelemmel fordult
az önkormányzathoz. A testület
részére részére 20.000 forint
összegû támogatást állapított
meg mûvészeti munkája elisme-
réseként;

- elfogadta a képviselõ-testü-
let polgármesteri hivatalban vég-
zett 2009. évi szakmai munkáról
szóló beszámolót;

- A képviselõ-testület Némedi
Imre zebegényi lakosnak a foci-
pályán lévõ labdafogó háló kiszé-
lesítésével és javításával kapcso-
latos levelében foglaltakat meg-
ismerte, azonban tekintettel a
2011 I. negyedévében várható
pályázati kiírás megjelenésére a
döntés meghozatalát elnapolta;

- elviekben támogatta a testü-
let a Bernáthné Polyák Laura
képviselõ által a Duna-part ren-
dezésével kapcsolatban ismerte-
tett terveit;

- Zebegény Község Képvise-
lõ-testülete Ferenczi Ernõ alpol-
gármestert hatalmazta fel a pol-
gármester akadályoztatása esetén
teljes jogkörû helyettesítésére a
Szobi Kistérség Önkormányzata-
inak Többcélú Társulása ülésein;

- Zebegény Község Képvise-
lõ-testülete Nyári Andrásnak a
zebegényi 70, 71/2 hrsz-ú önkor-
mányzati tulajdonban lévõ ingat-
lanok megvásárlására érkezett
megkeresésében foglaltakat meg-
ismerte. Fentiek alapján a 70 és
71/2 hrsz-ú ingatlanok nyilvános
árverésen történõ értékesítését
határozta el, a telkek összevoná-
sát és a szolgalmi jogok bejegyez-
tetését követõen. A licit induló
ára: 6.000 forint/négyzetméter.

Döntések a
novemberi ülésen

Véradás
Értesítjük a lakosságot, hogy községünkben

december 13-án 15-tõl 18 óráig

véradás lesz az iskola ebédlõjében.

Tekintettel az országosan csökkenõ vérkészletre,
kérjük, hogy aki segíteni szeretne és egészsége meg-
engedi, jöjjön vért adni!

Korhatár: 18-65 év.
TAJ kártya és személyazonosító igazolvány szük-

séges.
A Váci Véradóállomás nevében

            KREBSZ FERENCNÉ

November 17-én az iskola ét-
kezõjében tartottunk civil fó-
rumot. Az összejövetel célja,
hogy megismerjük a Zebe-
gényben mûködõ civil szerve-
zeteket és próbáljunk olyan
kapcsolatot kialakítani az ala-
pítványok – szervezetek kö-
zött, illetve a szervezetek és
az önkormányzat között is,
ami mindenképp eredményes
lehet a jövõt tekintve.

A megbeszélésen 10
egyesület (alapítvány, szer-
vezet) képviseltette magát.

Úgy érzem, mindenképp
pozitív tapasztalatokkal tér-
hettünk haza, talán a résztve-
võk nevében is kijelenthe-
tem, lesz összefogás, lesz
közös munka.

A fórum sikerességét te-
kintve illetve a lendületes
munka érdekében havonta –
kéthavonta rendezünk külön-
bözõ fórumokat a jövõben is.

Még egyszer köszönöm a
részvételt.

Tisztelettel:
BERNÁTHNÉ POLYÁK LAURA

Fogadóóra
Tisztelt Lakosok!
Szeretném tájékoztatni Önöket, hogy fogadóórám minden hó-
nap elsõ hétfõjén 8-10 óráig van a polgármesteri hivatalban.

Mindenkit várok szeretettel, akinek valamilyen ötlete, ja-
vaslata, vagy panasza van.

Köszönettel, tisztelettel:
Bernáthné Polyák Laura,

  az oktatási, ifjúsági, kulturális és sportbizottság elnöke

Zebegény
Zebegény Község Önkormányzatának lapja

honlap: www.zebegeny.hu
Felelõs kiadó: Zebegény Község Képviselõ-testülete

2627 Zebegény, Árpád u. 5. Tel.: 27/571-510
Felelõs szerkesztõ: Furucz Zoltán

Tel.: 27/316-100
Nyomdai elõállítás: Dunapress Multimédia Bt

2626 Nagymaros, Mihályhegy u. 6.
Tel./fax: 27/305-58, e-mail: dunapress@invitel.hu

Felelõs vezetõ: Furucz Angelika

A kéziratok leadásának határideje:
minden hónap 20.

(A kéziratokat a polgármesteri hivatal
 titkárságán lehet leadni.)

Civil fórum

Újabb elõkelõ helyezés
Polgár Balázs a Szõnyi István
Általános Iskola és AMI tanu-
lója a Dunakeszi Farkas Ferenc
Mûvészeti Iskola által novem-
ber 11-12-én rendezett IV. Far-
kas Ferenc zongoraversenyen
IV. korcsoportban II. helyezést
ért el. Felkészítõ tanára: Gellai
Ildikó.

Gratulálunk az újabb siker-
hez!
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folytatás az 1. oldalról
Ezt követõen került sor az is-

kola emeleti zsibongójában az
Aki nem hiszi, járjon utána!
címû kiállítás megnyitójára. Az
ebéd után a vendégek megis-
merkedtek Zebegénnyel.

“Egy a szív és egy a vér, /
egy lélekben összeér, / együtt él
és egyre lobban, / lélek dobban,
szívre dobban –“

- Ezek a sorok motoszkáltak
a fejemben, míg a köszöntésre

készültem. És biztosan nem vé-
letlenül. Hiszem, hogy itt és
most, ebben a tornateremben
valóban egy a szív és egy a vér,
s egy lélekben összeér – mond-
ta beszédének elején Bárdos
Szilvia.

“Miért is? Mert mi mind-
annyian – legyünk bár berke-
nyeiek, dunabogdányiak, nagy-
börzsönyiek, nagymarosiak,
szendehelyiek, budapesti “Tele-
ki Blankások,” visegrádiak

Hagyományõrzõ nap
Aki nem hiszi, járjon utána!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS. Ezúton szeretnénk köszö-
netet mondani: - Kapás László atyának, aki bemutatta vendége-
inknek a templomot; - a Tökvilág bolt vezetõjének az ajándék csu-
hékért; - Klemmné Németh Zsuzsa múzeumigazgatónak a múzeu-
mi programért; - a Heier szülõknek munkájukért, mellyel a kiállí-
tást támogatták; - Miklóssy Jánosnak az ünnepi kiadvány támoga-
tásáért; - Kempf Anitának a kiállítás és program érdekében végzett
munkájáért; - Mundi Erzsébetnek a szövés vezetéséért; - Kõszegi
Renátának a csuhézás vezetéséért; - Walcz Tamásnak a hangosítá-
sért; - Mindenkinek, aki a kiállításunkat tárgyaival, képeivel gaz-
dagította. - Mindenkinek, aki a mûsor összeállításában, a szerve-
zésben és a lebonyolításban segédkezett.

BÁRDOS SZILVIA

vagy zebegényiek – kötõdünk a
német nyelvhez és rajta keresz-
tül a német-sváb hagyományok-
hoz. Ki hosszabb, ki rövidebb
ideje kutatja gyökereit, ápolja
múltját, hogy tartalmassá tehes-
se jelenét és biztosítsa jövõjét.

Lélek dobban, szívre dob-
ban ...

Miért is? Azért, mert ez a
lassan elmúló 2010-es eszten-
dõ nemcsak országunk életében
volt jelentõs, hanem iskolánk, a
zebegényi iskola történetében
is. Hiszen: - 50 éve halt meg is-
kolánk névadója, Szõnyi István;
- 20 évvel ezelõtt vette fel az in-
tézményünk a mester nevét; - 10
éve mûködik az alapfokú mûvé-
szetoktatás; - ÉS 10 éve indult
el a német nemzetiségi nyelvok-
tatás, s egyben a hagyomány-
õrzés is. Ez utóbbi évfordulót
szeretnénk a mai nappal emlé-
kezetessé tenni” – mondta
egyebek mellett az igazgató.

A megnyitó beszéd után az
iskolák mutatták be mûsoraikat:
a Szendehelyi Általános Isko-
la, a berkenyei Wilhelm Hauff
Általános Iskola, a Dunabogdá-
nyi Általános Iskola, a Nagy-
börzsönyi Általános Iskola, a
nagymarosi Kittenberger Kál-
mán Általános és Mûvészeti Is-
kola, Budapest XI. kerületi Te-
leki Blanka Általános Iskola,
visegrádi Áprily Lajos Általá-
nos Iskola és Mûvészetoktatási
Intézmény, zebegényi Szõnyi

István Általános Iskola és AMI.
A mûsor után az intézmény

emeleti zsibongójában Bárdos
Szilvia mutatta be az Aki nem
hiszi, járjon utána! címû kiállítást.

“Itt állunk az iskola emeleti
zsibongójában, ami a mai naptól
hivatalosan is átvarázsolódott a
mi helyi kiállítótermünkké.

Aki keres, talál – tartja a
népi közmondás. S milyen igaz!
A pincékben, a kamrákban, a
padlásokon, a szomszédoknál, a
nagyszülõknél, a barátoknál
sok-sok kincsre leltünk, amiket
aztán elrendezgettünk az aláb-
biak szerint: - Jobbra található
a szoba a hagyományos kellé-
kekkel: a dunyhákkal, párnák-
kal megrakott, a szalmazsákkal
bélelt és lepellel letakart
ággyal; - a bölcsõvel és a szek-
rénnyel; továbbá a nélkülözhe-
tetlen ruhákkal, no és a Singer
varrógéppel; - Mellette és elõt-
te a régi idõk iskolájából kap-
hatunk egy kis ízelítõt: 100 éves
padok, gót betûs írások, régi
tankönyvek, imák hozzák vissza
a múltat; - A sarokban álló szek-
rények kincsei pedig mindenfé-
le használati tárgyak, gyerekjá-
tékok, eszközök; - A folyosó 1.
beugrója a korabeli konyha; a
2. beugrója a szõlõprésház a
maga kellékeivel, a 3. beugró-
ban pedig mától a kamra. -
Szemben a falon az eddigi prog-
ramjainkból kaphat mindenki
kis ízelítõt.”

A visegrádi fiatalok tánca

... és korabeli szobaKorabeli konyha

A Teleki Blanka Általános Iskola tanulóinak elõadása

Megjelent a Zebisuli 2010 címû
kiadvány. A színes fotókkal il-
lusztrált füzet igényes kivitelû,
jól áttekinthetõ módon mutatja
a Szõnyi István Általános Isko-
la és Alapfokú Mûvészetoktatá-
si intézményben folyó munkát.

A füzet elsõ részében egye-
bek közt megismerkedhetünk
Zebegénnyel - német és magyar
nyelven -, az iskola névadójá-
val, Szõnyi Istvánnal, s az in-
tézmény történetével. Szó van
benne a német nyelvoktatásról,
a mûvészeti ágakról, a sportról
és ezeken a területeken elért
eredményekrõl.
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Megérdemelnél a Koperniczky
téren egy emlékoszlopot!

Fából? – Elkorhad.
Kõbõl? – Ledönthetik.
Bronzból? – Ellophatják.

A szeretetoszlop örök, mert
a szeretet erõsebb a halálnál. Te
nagyon szerettél minket! Talán
azért változtattál dimenziót,
hogy a lelkek halhatatlan vilá-
gában képviselj minket!

1953-ban a minisztérium
helyezett Zebegénybe, 21 éve-
sen. A fõiskolát földrajz-rajz
szakon végezted el. Édesapád
személyesen hozott el. Én örül-
tem a férfi tanárerõnek, fõleg
mert vállaltad a testnevelés ta-
nítását is.

1953-tól 6 éven át kiemelke-
dõ munkát végeztél. Ezt a szak-
felügyelõk pozitívan értékelték.
Hamarosan iskolánk igazgató-
helyettese lettél. 1959-ben ha-
zamentél Budapestre. Felesé-
geddel a pestszenterzsébeti is-
kolában még több, mint 50 évig
tanítottatok, onnan mentél
nyugdíjba.

Megismerted Zebegény ke-
resztény, magyar és humanista
karakterét, és ez rabul ejtett
örökre. Miért tapadtál hozzá,
mint “föl-földobott kõ?” Ezt
talán a saját sorsommal tudom
aposztrofálni. 1934-ben vá-
lasztottak meg kántortanító-
nak. Én is 21 éves voltam.
Másfél év múlva szülõfalum
kántora meghalt. Engem kül-
döttség akart hazavinni, de már
nem tudtam itt hagyni az én
falumat. Itt fogott Zebegény
keresztény jellege, cselekvõ
magyarsága, és emberszerete-
te. No, meg a lakosság szokat-
lanul pozitív lelki mûveltsége,
intelligenciája. Nyolc évtized
alatt nem találkoztam durva-
sággal, veszekedéssel, illetlen
beszéddel vagy káromkodás-
sal, lehet, hogy Maróti tanár úr
is ezt érezte meg! Ezért nem
tudott tõlünk elszakadni!

Szeretetednél csak a hûsé-
ged volt erõsebb! Izzó és ag-
gódó magyarságod végigkísér-
te az életedet. Hazaszeretetedet
és humanizmusodat édesapád-
tól örökölted.

1941-ben id. Antall Józse-
fet bízták meg a menekült len-
gyelek istápolásával. Édesapád
Antall József munkatársa volt.
Az imádságos lelkület anyai

örökség. A legnehezebb idõk-
ben, egy  látogatásod alkalmá-
val búcsúölelés közben fülem-
be súgtad: ”Imádkozom ér-
ted!”

Azokban az idõkben ennek
üzenet jellege volt. Erõt adott
a továbbiakhoz. Két utolsó au-
gusztusi leveled õrzöm. Né-
hány idézet ezekbõl: - Nem
elég gond eltakarítani a nyolc
év pusztításait még a természet
is ellenünk van. - A templom
építésének 100 éves évforduló-
jára a plébános úr  küldött meg-
hívót. Vasárnap reggel beláza-
sodtam, így nem tudtam leutaz-
ni, pedig nagyon vártam a na-
pot. Ennek következtében lel-
ki beteg lettem. Szentesi Mik-
lós ülõhelyet is szerzett szá-
munkra. Óriási csalódás volt ez
részemre. – Ha belegondolok,
te is csak két évvel vagy fiata-
labb, mint a falu temploma. A
politikáról most csak annyit:
Isten malmai lassan õrölnek!
Már régen börtönben kellene
sínylõdni az egész mocskos
bandának!

Október elsején megdöbben-
tett bennünket halálhíred. Több
mint száz volt nyolcadikos ta-
nítványod, barátaid és híveid
nevében emlékezem! Volt tanít-
ványod, a váci püspök már ok-
tóber 3-án, szombaton gyászmi-
sét mondott érted! Október 7-
én este felhívott a váci püspök,
közölte, hogy a temetéseden sok
zebegényi híved megjelent.

Kérlek, könyörögj barátai-
dért, Zebegényért és népedért.
Viszontlátásra!

Zebegényben, 2010 novem-
berében.

FERI BÁTYÁD

Szeretetoszlop Maróti
József tanár úr emlékére

Ötéves a Wildenrosen
Fotók: MAZSI

Fennállásának 5. évfordulóját ünnepelte november 6-án a nagy-
marosi mûvelõdési házban rendezett mûsorral a Wildenrosen tánc-
együttes. Az együttes 2005. május 26-án alakult, nagymarosi és
zebegényi fiatalokból kovácsolódott össze. Az együttesben apák-
anyák táncolnak együtt gyermekeikkel, hogy ily módon adják át a
sváb hagyományokat az utódoknak.

A születésnapi mûsorban a házigazda mellett fellépett a a nagy-
marosi Die Blumen, a verõcei Õszikék és a kismarosi Marus tánc-
együttes, valamint a Dunakanyar Fúvósegyüttes. A nagysikerû, per-
gõ mûsorral folyó esten a Wildenrosen utolsó tánca meglepetésként
szolgált: a férfiak nõnek, a nõk férfiaknak öltözve ropták a táncot.

Gratulálunk a születésnaphoz és további sikeres éveket kívá-
nunk az együttesnek.

Együtt a Nyitott Körrel
Szakkörök, táborok európai uniós támogatással

folytatás az 1. oldalról
Emellett fogyatékos fia-

taloknak színjátszást és élet-
vezetési fejlesztõ foglalko-
zásokat tartanak kétheti
rendszerességgel Szentend-
rén és Dunabogdányban.

A projektnyitó rendez-
vényt ünnepélyes keretek
között – az iskola tanulói-
nak mûsoros közremûködé-
sével - november 17-én délelõtt
tartották a zebegényi iskola zsi-
bongójában, ahol a gyerekek és
felnõttek nagy örömére, az egye-
sület tagja, Balla Richárd azon-
nal ritmusjátékkal indított. Bár-
dos Szilvia igazgató köszöntõje
is rendhagyó volt, egy találós
kérdéssel kezdte mondandóját,
majd tájékoztatta a tanulókat ar-
ról, hogy másfél éven keresztül
együtt fognak dolgoznia a Nyi-
tott Kör Egyesülettel négy terü-
leten: a színjátszásban, az élet-
vezetési szakkörben, a tehetség-
gondozásban és a nyári tábor-
ban. A pályázat megvalósításá-
ról szóló tájékoztató tábla lelep-
lezése után Sinkó Vilmosné pol-
gármester beszélt, aki örömét
fejezte ki, hogy olyan dologba

kezdett az iskola, ami számára
mindig nagyon fontos volt, s sze-
rette volna elérni. A Nyitott Kör
tagjaival, ha csak másfél évre is,
de sikerül megvalósítani azt,
amire vágyott, hogy az iskolában
a zene- és képzõmûvészet mellé
fölsorakoznak a verbális mûvé-
szetek is – mondta Sinkó
Vilmosné.

Ezután a 6. osztályban (ké-
pünkön) bemutató óra kereté-
ben a vendégek és a tanulók be-
tekintést nyerhettek a foglalko-
zások mûködésébe. Ezt követõ-
en sajtótájékoztató keretében
Meszlényi-Bodnár Zoltán, az
egyesület elnöke a projekt rész-
leteit és hatásait mutatta be a
könyvtár galériában.

F. E.
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Mondja, mit irkál
állandóan Zebegényrõl?

Ezt kérdezte tõlem egy zebegényi, majd így folytatta: “…hi-
szen még nem is zebegényi!” Szemembe nézett, aztán megad-
ta a kegyelemdöfést: “Maga talán grafomániás?” (Grafomá-
nia: kóros, beteges íráskényszer írásszenvedély.)

Eltûnõdtem ezen a szón, hiszen azt is mondhatta volna
“gyüttment”. Igaz, 40 éve élek itt, ezek szerint még további 40
év kell a helyi polgárságomhoz. Esztergomy György szelle-
mesen így fogalmazta meg:  “Ne feledjék, hogy itt mindenki
’gyütt’. Van, aki ment is, de sokan maradtak. A különbség
esetenként 300 év, vagy 5. Hát akkor?” Amikor a betûvetést
tanultuk, az “er” betû gyakorlásakor ezt írtuk: “úr ír”. Az
igazságtartalmában nem kételkedtünk, pedig az urakra nem
nagyon volt jellemzõ az írás (olvasás) – sokan felesleges úri
passziónak tartották, fõleg a “köznép” részérõl. Tényleg ha-
bókos idõtöltés lenne az írás, olvasás, kiállítások megtekinté-
se? Nem tudom. De azt tudom, hogy itt (Zebegényben) na-
gyon sok orvos, mérnök, mûvész, politikus, tanár él, lakik. Mind
“gyüttek” és maradtak. Ezeket az értékes embereket kellene
még jobban bevonni a község szellemi és kulturális életébe.

Márai Sándor egyik levelében így írt: “Õseink elindultak
új legelõket keresni, aztán hazát találtak.” Akkor hát ki a
zebegényi? Az, aki annak vallja magát, akar és tesz valamit
Zebegényért. Értéket nem csak lapáttal, csákánnyal, hanem
írással, könyvvel, gondolkodással is lehet teremteni!

-Y – E-

2010, újra túl vagyunk közsé-
günk vezetõi “csillagok” válasz-
tásán. Ide is szól meditációm a
“Társaim az emberségben” ol-
vasóim felé.

Nem lehet enyhe elfogódott-
ság nélkül fogalmazni, ha a téma:
Hazánk s annak ritkaszépségû vi-
déke, a Dunakanyar. A Hazában
élünk - így vélem - bárhol is, ha a
szívünkben az iránta való szere-
tet – aggódás - a tenni akarás
munkál. A mégis több, ha ezt
olyan helyen élhetjük át, amit va-
lójában “magunkénak” érezhe-
tünk. Vagyis tehetünk érte!

Nem kicsi tehát a felelõsség és
mindenkiben, hogy mi történik és
fog, akár már a közeljövõben, ki-
csi/nagy Hazánkban és testvérte-
lepülésein Váctól akár Lelkésig
is. Ami innen kiesik, persze az is
mi vagyunk, csak kevésbé van
vagy lehet befolyásunk az õ éle-
tükre, ahogy õk a mienkre.

A kérdés, hogy tudunk-e, van-
e igazán lehetõség arra nézve,
hogy tegyünk azért, amit fenntar-
tás nélkül szeretünk: tereink ut-
cáink, a közös életünk a község
gazdagabbá-szebbé tétele érdeké-
ben.

Alig évtizede (2001), hogy va-
lamennyien megrendülten nézhet-

tük egy óriás ország hatalmas
épületei rommá zuhanását és a
fel-feltörõ lángokban életüket
vesztett embertársaink pusztulá-
sát - idegi zsigereinkben. Még 24
óra sem telt el, s az bukott ki rész-
vétteljes gondolataim közül: no,
most vette kezdetét a 21. század!
Miért is? Mert nyilvánvalóvá lett:
nem jól van a világ, ahogy van!
Változtatni rajta immár nem “fi-
lozófiai” kérdés (a krizeológiáé).
de mindnyájunké: az egyes em-
ber és az emberiség létkérdése
lett!

Létkérdés: hogy képesek le-
szünk-e (s mikor) szembenézni
azzal a valósággal, amit egy kora-
újkori bölcselõnk - igaz ember J.
Böhme így fogalmazott: ha a fold
valamennyi erdeje fája tollá vál-
tozna, összes óceánja (imává, s az
egész mennybolt papírrá, nem
lenne elegendõ már az ember
szenvedéseit felírni rá!

Valamilyen módon, mérték-
ben mindnyájan “szenvedések-
kel” élünk. A változtatáshoz csak
ebbõl értelmes és fõleg tisztessé-
ges kiindulnunk. És itt szükséges
figyelnünk rá. hogy az is szenved
(szenvedi önmaga hiányát), aki
szenvedtet. - A valódi mély igaz
humanizmusunk csak is e teljes-
ségbõl kívánhat változtatást, s a

valamennyiünk érdekében!
De hogyan is a változtatás?

Úgy gondolom, ez a legfõbb kér-
dés! Örömmel írhatom, hogy eh-
hez a változtatáshoz már rendel-
kezésünkre áll a “módja és lénye-
ge”, mely így szól: ha a világ ful-
doklik, úgy kell megmenteni,
hogy az ember az “igazságot”
tanítja! (Meng-ce)

Az igazság pedig, ki kell
mondanunk, nem lehet anélkül
akihez imádkozunk, akinek ne-
vében nevelhetjük igaz embe-
rekké gyermekeinket, s akinek
lelke szellemerejét hordozzuk
testünkben és aki által találha-
tunk csak rá szenvedéseink leg-
fõbb okára, hogy tudniillik az a
kölcsönös szeretet hiánya!

Igazság (a Mindenhatótól) és a
kölcsönös szeretet. Íme a változ-
tatás eszközei, módja. De a “kivá-
lasztásé” is, mint legfõbb mérce,
amidõn afölött döntünk: kik lesz-
nek “méltók” arra, hogy vezessék
harcainkat e változtatásban?!

Itt Jézus Krisztus a legnagyobb
tanítómester segít nekünk: aki köz-
tetek elsõ akar lenni, legyen az a ti
szolgátok, ahogy én is ti köztetek
olyan vagyok, mint aki szolgál. S
még hozzátehetjük, nekik bizo-
nyosan tudniuk kell s majd élni
vele, hogy: csak ha összeadjuk

magunkat, jutunk eredményre,
akik viszont szétszórtan vannak,
azok csupán kudarcot vallhatnak!
- Én nyújtom a kezem feléd, te fe-
lém és a többieknek és tudhatjuk:
nincs az a hatalom, mely erõt ve-
hetne lelkeinken!

Úgy legyen!
S még valami, egy kis szemé-

lyes vallomás e témában. - Immár
augusztus óta hogy felfedtem éle-
tem drámáját (féleségem betegsé-
ge): kezek nyúlnak felém, az
együttérzés, sõt a segítségnyújtás
csodájával.

Csak két kis példája. - Autóm
nyári gumiját kell cserélni? A
motort téliesíteni? Erzsébet
asszony (Szõke István polgármes-
ter felesége) személyes faradság-
gal cseréli a gumikat, majd egy
másik napon Pethõ István autó-
szerelõ barátom “ifjai” viszik s
hozzák a jármûvet és amikor rá-
kérdezek, mivel tartozom, a vá-
lasz (teli mosollyal): semmivel, a
fõnök úr Karácsonyi ajándéka! -
Megrendítõ, mint minden cso-
da!!!

Kérdezem: nem kellene az üd-
vösségünkért, mely a szebb éte-
tünk-jövõnk, netán dicsõségtáblát
is mûködtetnünk (újságban és a
hivatal faliújságán)!? Adni hír-
adást “összeadásunkról” - lelke-
ink örömére és életünk végre s
újragazdagítását szolgálva! Te-
gyünk próbát, én hiszek benne!

V. KAUTZKY ERVIN

Üzenet - összefogásra

Egy választás margójára
Reagálás Ferenczy Emil írására -

konkrétumok és a teljesség igénye nélkül
Nem szeretek levelezni, de most
kötelességemnek érzem, hogy
néhány gondolatot megosszak
az újság olvasóival

Ferenczy Úr cikkében meg-
szólította a szavazatszedõ-
számláló bizottságot, kritizálva
annak munkáját és hozzáértését.
Amennyiben ezt az írást “iro-
dalmi mûnek szánta, nincs mit
hozzáfûzni. Ha komolyan gon-
dolta, akkor Én, mint a válasz-
tást bizottság elnöke, a bizott-
ság nevében visszautasítom a
vonatkozó megjegyzéseit, és
nem szeretném, hogy tisztessé-
günkben bárki is kételkedjen.

A bizottság minden tagja es-
küt tett, és annak szellemében járt
el a szabályokat, törvényeket be-
tartva. A számokról annyit, hogy
azok nem hazudnak, a matemati-
ka törvényszerûségeit nem lehet,
és nem szabad nem figyelembe
venni. Hibás számok nincsenek,
csak hibás számítások. Munkánk

folyamán a felmerülõ problémák
megoldásán fáradoztunk, a mun-
kánk végeztével, - amikor az ér-
demi részére került sor, - a tisz-
tességes és becsületes befejezést
tartottuk szem elõtt még akkor is,
amikor mindenkin a fáradtság je-
lei mutatkoztak - a mondhatjuk
nonstop 24 órás - talponlét miatt.
Úgy gondolom, hogy kritizálni
mindent tehet, de legyen megfe-
lelõ és valós alapja.

Ebben az esetben érzésem
szerint kellõ tájékozottság és -
megkockáztatom - kellõ szemé-
lyes meggyõzõdés nélkül kerül-
tek leírásra a hiányolt tenniva-
lók, illetve elmarasztaló monda-
tok. Sajnálom, hogy cikke meg-
jelenése elõtt nem volt mód
ezekrõl az anomáliákról beszél-
nünk. Nagy valószínûség sze-
rint a kérdéseire kapott válaszok
hatására másként értékelte vol-
na október 3.-át.

MOHÁCSINÉ BÉRES KLÁRA
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A Nemzet Emlékezés Harangja
Alapítvány nevében v. Pálmai
Béla levelet intézett Harrach
Péter úr, országgyûlési képvise-
lõhöz, a KDNP frakcióvezetõ-
jéhez. A levelet kérésére az
alábbiakban tesszük közzé.

 
Tisztelt Képviselõ Úr!

Szeretném támogatásodat
kérni a zebegényi Kálvária-he-
gyen 1934-38-ban épült (ezer-
éves keresztény Magyarország
tragédiái emlékmûvének
Maróti Géza jeles építész által
megálmodott befejezéséhez. A
Trianoni diktátum aláírása után
az országban tömegesen épül-
tek a történelmi Magyarország-
ra emlékezõ Országzászlók. En-
nek a kis dunakanyari község-
nek lakói is úgy határoztak, egy
emlékmûvet építenek, amit a 3
kilométerre lévõ Ipoly túlolda-
láról is látnak és érzik, hogy az
óhazában nem felejtkeztek el
róluk. A zebegényi Birtokos
Egylet 1933-ban pályázatot hir-
detett az emlékmû tervezésére.
Két pályamû érkezett, az egyi-
ket dr. Beer Miklós váci püspök
még ma is élõ 100 év fölötti
nagybátyja, valamint az akkor
már nagyon híres Maróti Géza
a Gressham palota, a mai Bel-
ügyminisztérium, a Mexikói
opera és több USA-épület ter-
vezõje küldte. A kuratórium
Maróti Géza monumentális ter-
vét fogadta el. Az emlékmû egy
udvara a Trianoni tragédiára
emlékeztet a félárbocra eresztett
zászlóval és az égtájakat jelké-
pezõ oszlopokat a kettõs keresz-
tekkel. Az elõtte lévõ udvar a
tíz kovácsoltvas síremlékkel az
I. világháború csatatereinek
Isonzó–Piave zebegényi hõsi

halottainak állít emléket. Az
emlékmû centrumában lévõ
oszlopon a Krisztus fejjel a
Muhi Mo-hács és egyéb magyar
tragédiáinak állít emléket. (A
Krisztus fejét a megszálló szov-
jet hadsereg katonája géppisz-
tolyával átlõtte.) Az emlékmû
kápolna melletti udvara az ara-
di mártír tábornokoknak állít
emléket, a tizenhárom jelképes
kovácsoltvas síremlékkel.

Az emlék-együttes építése
közadakozásból történt, a köve-
ket a zebegényi úrbéresek bányá-
jukból térítésmentesen adták a
Birtokos Egylet tagjai (gazdák) a
köveket térítésmentesen szállítot-
ták a helyszínre Az emlékmû épí-
tése természetesen pénzbe került
fõszponzor a már akkor szinte
egész évben Zebegényben lakó
gróf Apponyi Franciska és gróf
Károlyi László voltak. Az építke-
zés 1938-ig folyamatosan zavar-
talanul történt. 1938-ban a Felvi-
dék visszacsatolásával az építke-
zés okafogyottá vált, elfogyott a
pénz és az emlék-együttes építé-
se mintegy 98 százalék készült-
ségben abbamaradt. Az emlékmû
még ez évben a Frontharcosok
Szövetsége gróf Tolvaly Ferenc
elnök vezetésével, közremûködé-
sével felavatásra került.

1945 után ezt az országosan
is egyedülálló emlékmûvet a
hatalom irredentának minõsítet-
te és a 60-as évek elején java-
solták lebontását. A település
tanácsülésén Mundi Márton ta-
nácstag javasolta az emlékmû
ne kerüljön lebontásra, a négy
oszlop tetejére kilátót kell épí-
teni és a kálváriadomb nevét
Látó heggyé kell átkeresztelni.
A testület a javaslatot nagy
örömmel elfogadta és azonnal
nekikezdtek a kilátó építéséhez.

Nos, a történtek után 50 évvel,
a rendszerváltás után 20 évvel
itt az ideje, hogy a kilátó leke-
rüljön az oszlopokról és az em-
lék-együttes Maróti Géza épí-
tész terveinek megfelelõen hir-
desse jobb sorsra érdemes nem-
zetünk ezeréves tragédiáit.

Kétezerben a zebegényi em-
lékhelyen volt az elsõ kormány-
szintû emlékezés, itt öntöttünk
harangot a trianoni tragédia
emlékére és ezt a harangot szen-
telte fel, illetve áldotta meg a
Vatikán képviseletében Karl
Josef Rauber érsek apostoli
nuncius, Zebegény díszpolgára
Beer Miklós váci püspök, Ka-
pás László, Forgács Alajos ka-
nonokok, Csuka Tamás refor-
mátus tábori püspök, Tõkés
László református püspök,
Rázmány Csaba unitárius püs-
pök, Smidéliusz Zoltán evangé-
likus püspökhe-lyettes. Ez a ha-
rang azóta az országban egye-
dülállóan minden nap 16.30
órakor megkondul, emlékeztet
a trianoni tragédiára és nemze-
tünk hõseire.

A 2000 óta minden év júni-
us elsõ szombatján tartott em-
lékezésen az esetek többségé-
ben Harrach Péter miniszter,
országgyûlési képviselõ a
KDNP frakcióvezetõje tartja/
tartotta az emlékezõ beszédet.
Közremûködött még Latorczai
János, valamint Simicskó Ist-
ván, Lányi Zsolt országgyûlési
képviselõ is. 2002-ben az em-
lékezést, az ökumenikus együtt
imádkozást levélben köszöntöt-
te a Szentatya, II. János Pál
pápa és Barthalómeosz görög-
keleti ortodox pátriárka is. Az
emlékmû, illetve a Nemzet Ká-
polnájának másik oldalán az 56-
osok Világszövetsége v.

Bánkuty Géza elnök (Florida)
finanszírozásával és a Nemzet
Emlékezés Harangja Alapít-
vány tagjainak közremûködésé-
vel 56-os emlékmû épült és itt
emlékeztünk meg arról a fran-
cia történész katonatisztrõl, aki
egész életében a trianoni diktá-
tum igazságtalanságát hirdette.
Ezért a szerbek vérdíjat tûztek
ki fejére. Nos, Magyarországon,
mi, itt Zebegényben állítottunk
emléket Henri Pozzinak.

Tisztelt frakcióvezetõ úr!

Talán eddig végzett mun-
kánk és a település eszmeisége
méltóvá tesz minket arra, hogy
az emlékmû oszlopairól lekerül-
jön a kilátó és a kitûnõ tervezõ
Maróti Géza gondolatainak
megfelelõen a négy kettõs-ke-
reszt a helyére kerüljön. Ennek
a munkának bekerülési költsé-
ge 2005-ben Makovecz Imre úr
építész szerint kb. 10 millió fo-
rint volt. Most, amikor kezde-
nek felértékelõdni nemzeti em-
lékhelyeink és most, amikor az
iskolák jelentõs számban a
zebegényi emlékhelyet vá-
lasszák kirándulásuk végcéljá-
nak talán nem lenne baj, ha ide-
genvezetõként büszkén a ma-
gyar történelmi múlt sértetlen és
méltóságteljes emlékhelyét tud-
nám bemutatni.

Képviselõ úr! Kérem szíves
támogatásodat, hogy ez a gyö-
nyörû emlékmû kitûnõ hazafi-
as õseink elképzelésének meg-
felelõen hirdesse, nemzetünk
összetartozását és azt is, hogy
méltó utódaik vagyunk.

Budapest, 2010 november 15.
Tisztelettel:

V. PÁLMAI BÉLA

Levél az országgyûlési képviselõhöz

A Szent Erzsébet karitász csoport hírei
- Októberben tartós élelmiszereket és tisztítószereket gyûjtöttünk a vörösiszap kataszt-

rófa által sújtott emberek részére.
- November 11-én, a Márton napi rendezvényen a Sebegin Hagyománymentõ Egyesü-

lettel és a Tettekkel Zebegényért Egyesülettel közösen vendégeltük meg az óvodásokat és a
rendezvény résztvevõit.

- November 19-én a templom melletti Szent Erzsébet szobornál elõször tartottunk rövid
megemlékezést Kapás László Atyával. (Reméljük, hagyománnyá válik!)

-  “Szent Mártontól Szent Miklósig” filléres gyûjtést szervezünk, hogy az arra rászoru-
ló családoknak karácsonyra segíteni tudjunk.

- Advent elsõ vasárnapján segédkezünk az ünnepség megrendezésében.
Mindenki segítségét köszönjük!

                                                                     SZENT ERZSÉBET KARITÁSZ CSOPORT

Felhívás!
Tisztelt Lakosok!

Szeretném tájékoztatni önö-
ket, hogy megfelelõ érdeklõdés
esetén januártól alapfokú né-
met–angol nyelvoktatás indul-
na Zebegényben. A tervek sze-
rint hetente, szombaton 9-11
óráig tartana a képzés. A tandíj
a létszámtól függõ.

Jelentkezni 2010. december
15-ig lehet a polgármesteri hi-
vatalban.

BERNÁTHNÉ POLYÁK LAURA



Zebegény                                                                                                                 7

Az önkormányzati választások
elõtt szinte mindegyik képviselõ-
és polgármester-jelölt megemlíti
azt a sztereotip kijelentést a
zebegényi idegenforgalomról,
hogy az “idegenforgalmat – falu-
si turizmus – fejleszteni kell”.
Pont, kész. Hogyan, miként, kik-
kel, miért? Válasz nincs.

Üdítõ színfoltként jelent meg
Esztergomy György néhány érté-
kes gondolata, idéznék néhányat
utólagos engedélyével memória-
frissítésként. “Zebegény az elmúlt
század harmadában a szépség, a
csend, a jó levegõ kapcsán vált is-
mertté és sokak által használt csa-
ládi pihenõ-nyaralóhellyé. Ezt
erõsítette tovább Szõnyi István és
mûvészbarát köre… A falu ebbõl
mind szellemileg, mind pénzügyi-
leg – remekül profitált a 70-es
évek elejéig… Megváltozott a vi-
lág, és soha nem lesz már annyi
szálláskérõ, mint a régebbi idõk-
ben… A feltehetõ kérdés: megma-
radunk a 100 éves elképzelés mel-
lett, hogy csendes, kulturált pihe-
nést biztosítunk az ide vágyóknak,
vagy egy fölpörgetett idegenfor-
galomban gondolkodunk.”

Lehet nosztalgiázni azon, hogy
Budapestrõl különvonatok indul-
tak hétvégén Zebegénybe, a séta-
hajók tömöttek voltak, élõzene

mellett lehetett vacsorázni a köz-
ségi vendéglõben és a Kulacsban,
ha idõben foglalt elõre asztalt!
Aztán a nosztalgiázó búsan felte-
szi a kérdést: “És most mi van?”
Kórusban kapja a nem teljes igaz-
ságot tartalmazó választ: “Most?
A nagy semmi…!”

Szembe kell néznünk néhány
keserves ténnyel: csak a jó leve-
gõ, Szõnyi emlékmúzeuma, a ki-
látó és a felújított templomunk
nem vonzerõ önmagában. Akkor
most mi legyen a falusi turizmus-
sal? Haldoklik netán? Szó sincs
róla! A cél világos: a turisták itt
költsék el a pénzüket, ebbõl profi-
táljanak a vállalkozók, a szállás-
adók, és az önkormányzat!

Vannak turisták (gyalogos, au-
tós, vonattal jövõk) szép számmal
még mindig. Csak ez nem jelent-
kezik a bevétel oldalán, ugyanis a
szállásadók többsége a szállásdí-
jat és az idegenforgalmi adót (!)
“beszedi” – de ezt az adót már
nem fizeti be az önkormányzatnak.
Miért fizetné be, ha nem ad szám-
lát? Most és csak az idegenforgal-
mi adóról beszéltem. Jelentõs he-
lyi bevétel lehetne! Ebbõl a pénz-
bõl (visszaforgatva) lehetne virá-
gosítani a községet, javítani a köz-
világításon (különösen Újvölgyet
és környékét), olcsóbbá tenni a

zsákos szemétszállítást.
Nagyon sok “üdülõs” lakik a

hegyen. Kora tavasztól késõ õszig,
az elsõ hó lehullásáig. Utána már
nem tudnak közlekedni sem autó-
val, sem gyalogosan. Betört az ab-
lak? Lehullott a vakolat, meg-
roggyant a mennyezet? Csõrepe-
dés? A gázrezsó haldoklik? Ugyan
hová fordulhat? Van-e helyben
számlát adó szakiparos? A lényeg:
szakiparos!

Az egyik ismerõsöm ablakait
betörte a szélvihar. Kapott egy szo-
bi “üveges” címet, aki rögtön az-
zal kezdte, hogy számlát nem tud
adni, és nem megy ki a házhoz. A
mondott összeg hallatán meg
majdnem infarktust kapott. A szol-
gáltató irodánál (mert ilyen is van
Szobon) fele összegért (számlá-
val!) elvállalták. Ilyent itt is lehet-
ne szervezni! Az átlagos pesti (al-
földi, dunántúli, stb.) turista átlag
egy gyerekkel Zebegényt 1 óra
alatt bejárja, aztán segítséget kér
a szállásadótól. Két fontos kérdé-
se van. Mit lehet megnézni a kör-
nyéken, vagyis hová menjenek ki-
rándulni. A második: hol lehet
meleg ételt (olcsón!) enni ebédre,
vagy vacsorára. Megfontolandó le-
hetne a helyi iskola kapacitásának
kihasználásával “olcsó” menü kí-
nálattal. Menükártya vásárolható a

Akkor most fejlesztünk, vagy
teszünk is valamit?

helyi idegenforgalmi irodában. (Ja,
igen, miért nincs ilyen?)

Merre kell menni Törökmezõ-
re? A Remete-barlanghoz? Ernõ-
forráshoz? Egy képeslap nagysá-
gú domborzatos térkép nagy segít-
séget adhatna! Sétakocsikázás?
Hogyne! Ekkor és ekkor indulnak,
befizethetõ az idegenforgalmi iro-
dában. Kiállítások? A “Duna-Par-
ti” programajánlóban felsorolva az
e havi ajánlatok, a füzet ingyenes,
hozzáférhetõ és elvihetõ szinte
mindenhol. (Hogy Zebegény nincs
említve hosszú ideje ebben a fü-
zetecskében? Már miért kellene
tudatni az érdeklõdõkkel azt a sok
értékes kiállítást és rendezvényt?)

Nem szaporítom a szót, de ki
kell mondani: Zebe-gényben nincs
gazdája az idegenforgalomnak!
Adok egy tippet, mivel valamit
kell tennünk. Sürgõsen alakuljon
meg a pénzügyi, közbeszerzési, te-
lepülésfejlesztési, idegenforgalmi,
környezetvédelmi és ügyrendi bi-
zottság mellett egy, kizárólag csak
idegenforgalommal foglalkozó al-
bizottság. Tagjai a következõk le-
gyenek: önkormányzat részérõl 1
fõ, vállalkozókat és szállásadókat
képviselõ 1-1 fõ, a helyben lakó,
idegenforgalomhoz értõ szakem-
berekbõl 2 fõ, Esztergomy György
és a könyvtáros. Ez az albizottság
tegyen ajánlásokat, most csak rö-
vid távra, amit a képviselõ-testü-
let megvitatna, és határozatot hoz-
nának a végrehajtásuk érdekében.
Valahol és valahogy el kell kez-
denünk.

Lépnünk kell!
FERENCZY EMIL

A sokszorosító grafika Szõnyi élet-
mûvében nem egyszerûen csak táb-
laképeinek kísérõ mûfaja volt, ha-
nem sokkal több annál. Németh La-
jos, a korszak jeles mûvészettörté-
nésze nem kevesebbet állított, mint-
hogy a grafikai tradíciót Magyaror-
szágon a negyvenes évekig a festõk
és szobrászok teremtették meg. A
fent említett grafikai hagyományok
létrehozásában jelentõs szerepe volt
Szõnyi Istvánnak is. Rézkarcai nem-
csak életmûvének fontos darabjai,
hanem a két világháború közötti
magyar mûvészet történetében is
elõkelõ helyet foglalnak el.

Az 1920-as években kezdett el
rézkarcolással foglalkozni. Õ soha-
sem tanult a Képzõmûvészeti Fõis-
kolán, az Olgyai Viktor által alapí-
tott sokszorosító grafikai osztályon,
mint a rézkarcoló nemzedék többi
tagja, Aba Novák Vilmos, Patkó
Károly, Varga Nándor Lajos. Egyé-
ni úton, Rembrandt, Dürer lapjainak
tanulmányozásával sajátította el a
bonyolult technika fogásait. Több

Szõnyi István ritkán látott rézkarcai
a Szõnyi múzeum idõszaki termeiben

mint 200 lemezbõl álló nagyszerû
oeuvre-t hozott létre 1920 és 1936
között, késõbb már nagyon ritkán
vette elõ a rézkarcoló tût.

A Szõnyi múzeum idõszaki ter-
meiben most a ritkán látható lapok
kerültek bemutatásra. Nem olyan
látványosak, mint a nagyszabású
tájképek, vagy árkádiai jelenetek.
Mégis fontosak ezek a kis lemezek,
mert személyességükkel közelebb
visznek a festõ magánszférájához,
megismerhetjük gyermekeit, csa-
ládtagjait, barátait. A válogatás ta-
lán legérdekesebb része önarcképe-
inek sorozata.  Ezek túlnyomórészt
pályája kezdetén születtek. Külön-
bözõ szerepekben jelenítette meg
önmagát, így kereste egyéni útját,
az autentikus kifejezés lehetõsége-
it. A fiatal festõt bizonyára inspi-
rálhatta, hogy választott mestere,
Rembrandt is gyakran folyamodott
saját arcának megörökítéséhez éle-
te fordulópontjain, életútja végig-
kísérhetõ önarcképei segítségével.
Példaképétõl, Rembrandttól eltérõ-

en Szõnyit nem kísérte pályája vé-
géig az önarcképek sorozata. A fo-
lyamat 1928-ban megszakadt, le-
számítva azt az egyet, kettõt, me-
lyeket az ötvenes években maratott
lemezbe.

Pályája kezdetén, a huszas évek
elején próbálkozott a portré mûfaj-
jal is. A feleségérõl készült sorozat
lapjai - különösen a Csipkegallér -
az északi mestereket idézik.

A  Prémgalléros nõ megfogal-
mazása - e portrén is Bartóky Me-
linda vonásai fedezhetõk fel   -
sokkal keményebb. Az éles kont-
rasztok szinte atomjaira bontják az
arcot, a képbõl mégis líraiság árad,
amit az arckifejezés lágyságával
ért el.

A merengõ, gondolkodó nõ-
alakok lemezbe karcolásánál nem
annyira a portrészerûség megraga-
dása volt a fontos számára, inkább
egy-egy hangulat érzékeltetése. A
vonalkezelés is a témához illõen
lágy, festõi.

A gyermekportrék és az anya-

ság témáját feldolgozó lapok nem
véletlenül szerepelnek olyan szép
számmal a lírai alkatú mester oeuv-
re-jében. Bizonyára inspirálhatta a
személyesen megélt apaság élmé-
nye, de a témához kapcsolódó
klasszikus ikonográfia sem volt ide-
gen festõi, grafikusi világától.  Így
született az a számos, anyát gyer-
mekével ábrázoló kompozíció, me-
lyek között vannak monumentáli-
sak, egészen líraiak, finomak. Egy
valami közös bennük: megpróbál-
ják egyetemes érvényûvé emelni ezt
az örök, de egyben hétköznapi és
mélységesen emberi témát.

Külön figyelmet érdemelnek
gyermekportréi. Elsõ megközelí-
tésben talán meglepõnek tûnik, de
a saját gyermekeit megörökítõ arc-
képeken vagy egész alakos ábrá-
zolásokon is ugyanazt az általáno-
sító, távolságtartó megfogalmazást
figyelhetjük meg, mint a falusi
embereket megjelenítõ vásznain,
grafikáin.

A fényérzékenységük miatt rit-
kán kiállított lapokat még decembe-
rében láthatja a közönség, január-
ban a rézkarcok újabb kollekciója
váltja fel a bensõséges témájú nyo-
matokat.

  KÖPÖCZI RÓZSA
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Miként lehetséges az, hogy
egy terméket maguk a ve-
võk fejlesztenek tovább,
meglepve azokat is, akik
eredetileg kitalálták és meg-
alkották? Barabás Árpád, a
veszprémi Barabás Tégla-
kõ Kft tulajdonosa szerint
a sikersztori valójában
csak most – a díjesõ után
– kezdõdik.

Mitõl vált divatossá a
Téglakõ térburkoló és
falazóelem a Dunaka-
nyarban?

Bár csak egy éve kezd-
tük árulni, tavaly már 100
ezer négyzetmétert ad-
tunk el összesen. Idén a
rendkívüli idõjárás ellené-
re már 230 ezer eladott
négyzetméternél tartunk,
ami országos rekord. Az

eddig értékesített mennyi-
séggel akár kétszer is le-
fedhetnénk a budaörsi re-
pülõteret! A legtöbbet
eddig Pest és Veszprém
megyében vásároltak be-
lõle. Talán az a titkunk,
hogy a vásárlóink sokkal
több tulajdonságot láttak
meg a Téglakõ építõelem-
ben, mint amit mi magunk
eredet i leg gondoltunk
róla. Szerintem páratlan,
hogy egy terméket ilyen
mértékben a vevõk fej-
lesszenek tovább.

Sikertörténet a Dunakanyarban

Saját világ Téglakõ    falazóelembõl
Hogyan derült ki, hogy

a Téglakõ elem jóval
több, mint térburkolat?

Nagy meglepetésünkre a
próbaképpen kihelyezett
Téglakõ elemeknél azt lát-
tuk, hogy nemcsak útbur-
kolásra használták fel, ha-
nem kerítést falaztak belõ-
le, mára pedig kész építõ-
elemmé vált, mindenki va-
lami egyedit akar alkotni
belõle. Egy szolnoki mes-
terséges tó felett már hidat
építettek Téglakõ építõele-
mekbõl. De készült iskola-
kerítés, iskolaudvar és bi-
cikliút, fürdõ-udvar is belõ-
le. Olyan széles az alkalma-
zási lehetõség, hogy szinte
saját világot lehet már épí-
teni belõle. Sok régi álom
megvalósításában segítünk,
és ez a legnagyobb sikere

annak a többéves tervezés-
nek és fejlesztõ munkának,
amely a Téglakõ térkõ lét-
rehozását elõzte meg. Most
érzem igazán, hogy nem
dolgoztam vele hiába, és
hogy a Téglakõ elem törté-
netét maguk a vevõk kez-
dik el írni.

Sorra érkeznek a szak-
mai elismerések. Melyik
a legfontosabb?

Kiemelkedõ pontszám-
mal újdonság-díjat és leg-
jobb stand-díjat nyertünk

idén a legjobb kiállításon,
a Construma építészeti vá-
sáron. A standunkon derült
ki, hogy az embereket sok-
kal jobban érdekli a kerí-
tés, a pad, a kút, a pergo-
la, az épületek külsõ fedé-
se, mint az, hogy eredeti-
leg ez egy térburkolat volt.
Innen jött az ötlet, hogy

Mi az a Téglakõ
térburkoló és falazóelem?
Antik jellegû, még csorbulásaiban is úgy néz ki, mint
egy százéves bontott tégla: patinás és gyönyörû.
Anyagában beton, tehát nem égetett agyag, a
dédszüleink korabeli égetett agyagtégláit idézi, ám
azzal ellentétben fagyálló és kopásálló. Gyakorlati-
lag újrateremtették a téglát, ami beépíthetõ az ud-
var-, és a járdaburkolatba, ellenáll a sónak, az esõ-
nek, a hónak és a mechanikai koptatásnak is,
könnyedén bontható, javítható. Az eredetileg kõ-
mûves Barabás Árpád hosszú esztendõkön át kísér-
letezett, amíg mára tökéletesítette találmányát. Rá-
adásul a teljesen újragondolt gyártástechnológia az
eddig megszokott árszint felét, harmadát teszi le-
hetõvé. Akik eddig csak vágytak erre, most nagyon
kedvezõ áron juthatnak egy magyar prémium-ter-
mékhez.

Érdekli a Téglakõ elem?
Tudjon meg többet:
Barabás Téglakõ Kft.

8200 Veszprém, Tüzér u. 69.
Telefon: 06-88-578-280

www.teglako.hu
info@barabasteglako.hu

sok helyen az országban
úgynevezett Téglakõ Be-
mutatókerteket építsenek
a partnereink. Ez már nagy
ütemben zajlik, köszönhe-
tõen annak, hogy ötször
annyi viszonteladónk van,
mint egy évvel ezelõtt, sõt
terjeszkedünk a határokon
túl is.

TM


